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MAGVAK ORSZÁG.

B u d a -P e s t. Január, lsőjén 1832. Midőn 
«’ nagy és szép reményekkel biztató 1832 
felvirad ’s a’ Jelenkor és Társalkodó hazai 
köz Intézet egyéb rokontársival a’ nemzeti 
köz értelemnek s a’ haza- és királyszere
tetnek uj táplálékot adni (igyekszik, őszin
tén és önkényt nyilatkoztatom ki ezen való 
szives örömemet *s azon vallomást: hogy én 
azon könnyű vérű embereknek vagyok egyi
ke, kik jnkább szeretik munkásán és haladva 
elélni a’ jelent, mint veszteg magasztalni 
egyedül a’régit, vagy valamelly lehető jobb 
után ábrándozólag, a* meglev ő jót veszélyez
tetve, nyugtalankodni. ^  valóban minél 
messzebb haladok a’ múltban, minél többet 
hasonlítok össze, annál világosabb előttem: 
hogy a’ je le n  k o r  a'világ általányos pol
gári helyzetére, a’ kor szellemére, Európa 
politikájára ’s általán} osan a’ jónak a’ rosz- 
hoz mérsékletére nézve minden előbbi kor
nál nyugtatóbb V biztatóbb. Az Önkény és 
vakság uralkodása szűnik; a’ világ nagy 
része szabadon lehel. Asia ’s Afrika zsarló- 
ji önkénnyel ’s dölyfösen uralkodnak ugyan, 
de szánandó gyermekeken csak, vagy csupa 
állatiságban tengő csoportokon? de a’miveit 
Európában ’s Amerikában alig van status, 
melly többé vagy kevesebbé constitutiona- 
l is , azaz nemzeti szabad szerződésből ere
dő, törvények szerint ne kormányoztat- 
nék, ’s hol ez legkevesebbé történik, ott is 
béke, szentség, törvény, emberiség a’ boldo
gító űrügy. Miért? Mert valamint az egyes 
ember a’ legmagasabb polczbelitől kezdve le 
a’ legutolsó polgárig, érzi most a’ maga em
beri méltóságát: úgy érzik egész nemzetek 
is a’ magokét ’s önkényt és nemesen fognak

fejedelmeikkel kezet, hogy azokkal együtt 
emeljék a’ hazát, az egészet elő rendelte
tése pályáján. Micsoda lélek vezérli most 
e’ nagy utón Europa főbb hatalmasságait: 
azt a’ londoni confercntiák protocollumi, 
mint a’ fejedelmek kormán} czéljoknak tol
mácsai, nyilván és több Ízben kimondották. 
Bé kes ég  k i v ü l  és be lől ,  a’ nemzeti 
erőnek minden oldalú, szabad de józan ki
fejtése, egyesítése ’s az ezen alapodó nem
zeti nagyság és hathatás teszi most min
den felvilágosultabb igazgatás maximájit, ’s 
ugyan ezen maximák kivívása az, mire az 
egyes nemzetek kisebb vagy nagyobb siker
rel törekesznek. Legyen szabad ma , in
kább mint valaha remén} lenünk: hogy azok, 
kik még a’ régi maximák — külső és belső 
elnyomás’s a’ kormány önhaszna, mint álta
lányos czél— lerázásában küzdenek , ebben 
boldogulni, a’ törvény és szabadság lelke 
győzni ’s kiterjedni, az emberiség’ ugye 
kellő méltatásra ju tn i, azon heves- fők pe
dig, kik a’ józan mérséklet határin túl csa- 
pongva álmok és lehetetlenségek után esde- 
nek , a’ nagyobb részt ’s a’ szomszédi csen
dességet és just tisztelni fogják. De ves
sünk egy pillantatot kedves Hazánkra is. 
Mig 1790 óta a’ félvilág szabadságért és 
constitutióért buzgóit, dühödött, vérengzett: 
az alatt a’ Magyar nyugton volt ;s megelé- 
gülten. — Igen, mert a’ Magyar mindenkor 
azt h itte , hogy szabad, ’s eszébe sem ju
tott soha törvényt ’s önállási vagy őnléti 
kezességet (garantiát) nyolez százados con- 
stitutióján kivül keresni. Már ha igazság 
’s valóság volt ezen szabad lét és constitutio 
eddigien, ha fellelé ezelőtt is a’ Nemzet sok- 
századú becses constitutiójában minden kor
ra szolgáló helyes törvényeit ’s biztos gr-
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rantiájit: úgy liasonló ’s még több okkal 
mondhatjuk, sikeresíthetjük azt ma, kegyes 
Fejedelmünk uralkodása alatt. Jelesen a’ 
mint a’ Király és Nemzet 182.  ̂ — s 1830- 
ban, mind a’ két Ízben olly édes ’s felsé
ges alkalommal, koronázólag tudnillik 's tör- 
vényalkotólag, léptek egymás [iránt fel, azt 
méltán epochának, egy uj, „ab restaurata 
constitutione“ nevezendő időszakasz kez
detének tekinthetni, mellyet, főkép ha zsen- 
dülő gyümölcsei kívánt érleletre juthatnak, 
az érző maradék hálával ’s korunk és erőnk 
magasztalásával emleget meg. Illy szép idő
ponthoz olly közel ’s nyelvünk országlása 
’s törvcnyink újra születése hajnalán, annyi 
nagy remény elébe menve, mit kívánjunk 
a’ buzgón szeretett hazának minden lelki’s 
testi mirigy elíávoztatása mellett egyebet, 
mint hogy e' bölcs és dicséretes utón az 
idő józan leikéhez módosulva ’s más nagy 
Nemzetek péídájihoz magasodva, csiigged- 
lietlenhazafisággal, férjfias mérséklettel, gon
dos előrelátással haladjon elő minden tagja, 
’s közintézetink virágoztán, műveltségűnk 
díszletén a’ szív, lélek, ész malasztiban ’s 
minden lehető boldogság áldásiban részesül
jön az egész nemzeti test; minden jót, nagyot, 
szépet és dicsőt, a’ mit más szabad népek 
Törvény-aikotmányában constitutiónk, csi- 
nosbodásunk, emberiségünk leikével egyen- 
lithetőt lel , sajátjává honosítson ’s koronás 
Urával ősi hűség ’s okosság szerint egyesül
ve nyissa meg a' nemzetisedés és úgy a’ 
nemzeti nagyság mindannyi kútfejeit ’s ol
vasszon minden egyes erőt egy bonthatat
lan egésszé, ’s emeljen olly annyira, hogy 
a’ magyar haza legyen a’ legelső, mellyről 
büszkélkedve lehessen mondani: az egyes 
ember benne a’ haza maga s az egész haza 
mint egy ember! —

Ő cs. kir. Felsége méltóztatott a’ múlt 
December 16ikán Mélt. Iíapos-Mérei Mérey 
Sándor cs. k. Kamarás, udvari Tanácsos 
és Referendarius Urat, a’ Status-és Con- 
ferentialis Tanácsosságra magasztalt előbbi 
Personalis, Nagy méltóságú Székhelyi Majr

láth György Ur helyébe, királyi személyes 
jelenlétének törvényszékbeli Helytartójává 
(Personalissá) kegyelmesen kinevezni.

December 26kán 8 óratájban Bécsben 
meghalálozott néhai Nagyméltóságu Palotai 
Gróf F r i m o n t  János, Antrodoccoi IJer- 
czeg, cs. k. lovassági Generalis, a’ Hadi Ta
nács Elölülője, mely vizkórságban, számos vi
tézi érdemű életének 73 esztendejében.

Tek. Fegyverneki és Felső-Penczi V i d a 
László, Pest és Heves vármegyei Táblabiró 
’s a’ magyar Játékszínnek hosszasabb idcig- 
len, 1808—1812ig, tetemes áldozató fentar- 
tója, közelebb múlt December 2dikán 
hunyt el Törteién, Pest vármegyei szabad 
nemes gyarmaton, hat árváinak bánat - só
hajtásból környékezve. Hazafi tette és Sze
mere Pál Táblabiró s tud. magyar nemzeti 
akadémiai rendes Tagnak e’ ritka érdemet 
dicsőítő gyönyörű verse megmentendik min
den bizonnyal feíedékenységtől a’ hamvadó 
Üdvezültet. Perseus és Andromeda nyom
tatott színdarabján kívül S z a b i n a  nevű 
Románja maradt kéziratban.

P o z s o n y b ó l  December 28án. Tegnap 
díszes egyházi szertartással nyittatott meg 
azon mintegy nyolezvan esztendeig zárva 
volt és sz. János evangélistának szentelt fiók
templom, melly a’ Szent Ferencz itteni 
Szerzeteseinek Kun László által építtetett 
szentegyházhoz vagyon kapcsolva. Régisége 
túlhalad minden emlékjeleinken,’s őseinknek 
ide szakadtokkor alkalmasint már fenálla. 
Az, épület gothusi ’s ügyesen faragott csinos 
kő-mű, alatta hasonló térű ’s készületű sír
bolt vagyon. Nagy tiszteletű P. Golessényi 
Pantaleon Provinciálisnak és a’ buzgó hí
vek adakozásának köszönjük e’ jeles régi
ségnek költséges megújittatását és mint
egy hamvából felélesztetését.

Egy Pozsonyi társaság a’ múlt tavasz
kor 53 hold szántóföldet ültetett be czékla 
(beta cycla altissima) palántával ’s mint
egy 12000 mázsányi ezukorrépát termesz
tett : ebből most Gróf Apponyi nemzetség 
Virágvölgyi majorjában legszebb foganat-
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tál czukor készíttetik. Minekelőtte bővebb 
számító tudósítást adnánk erről a’ tisztelt 
olvasó közönség elébe, legyen szabad azon 
észrevételt tennünk: hogy ha Francziaor- 
szág olly "nagy mértékben gyakorolhatja 
(mint valóban gyakorolja is) az iparko
dásnak ezen nemét, hogy már csaknem 
minden gyarmati czukor nélkül ellehet: ná
lunk,  hol a’ föld terméke ’s tűzi szer alig 
kél váltópénzen olly áron, mint amott ezüst
ben, bizonyosan sokkal nagyobb haszonnal 
készíthetnék ezt tehetősb hazánkfiai mind 
önmagokra, mind a’ hazára nézve, ’s itt
hon maradnának az esztendőnként kikül
detni szokott számos milliomok. De ehez 
férjfias akarat, ész és pénz, vagy legalább 
rendülhetetlen hitel szükséges. —

E g e r b ő l  December’ fogytán. Találko
zik az egri Seminarium’ ifjai között egy 
beteg, ki az úgy nevezett ex t a s i sban  
szenved, melly ca t a l eps i s s é  is. változik. 
Ebeli állapotja December' lOdike estvélyén 
kezdődött. Ezen ifjú bámulatos lelkessége 
vagy inkább dermedezése között rendkí
vüli ’s csudás dolgokat követ el: a’gyom
rára tett levél’ tartalmát, nem látván azt, 
elmondja, ’s oda tétetvén a’ zsebóra, men
nyit mutat, szinte nem látva, előadja. Az 
erezek, az aranyon kivid, nagy ellentiség- 
ben állnak vele, úgy annyira, hogy a’ csiz
ma szögei is bántják őt. Elragadtatásában 
istenes dalokat, rendes szerkezetű eredeti 
deák búcsúzó beszédet is monda. Doctor 
Hanák Mihály urnák, a’ ki őt látogatja, kö
rülményes előadásából nem sokára ezen kü
lönös szenvedőről többet értend a’ közönség. 
# K o l o s v á r o t t  cholerában Decemb. 21ig 
mindöszve mcgbetegüít 322, meggyógyult 
180, meghalt 72, orvoskéz alatt maradt 70.

Ujesztendő napján kellemes téli s eny
hébb időnk vala, mint Decemb. fogyaték nap
jain. A’ következő két napon és ma fokon
ként nevekedvén a’ hideg, nagyobb fagyra 
változott, úgy hogy Dunánk sürü jéggel zaj
lik ’s az általkelést a5 szigetnél engedi csak 
meg késleltető bajjal. Ha így tart, nem so

kára jéghidunk lesz, ’s a’ két testvér város- 
közötti közösülés semmi gátot nem szen- 
vedend, a’ mit főkép a’ közelgető farsangi mu
latozások végett számos fiatal óhajt.

FRANCZIAORSZÁG.
December 19dikén ismét egy kis zene

bonát csendesített le a’ ministerium Páris- 
ban. Mintegy ezerig való tanuló öszvegyült 
a’ nevezett napon a’ Pantheon körül ’s di
nen megindulva, négyenként karöltve, a' 
Cité Bergére felé igyekeztek, hogy a’ Pa
risban megérkezett Ramorino, Langermann 
és Schneider lengyel generálisoknak éljen 
kiáltással ’s talán egy zászlóval tisztelked- 
jenek. Azonban egy csapat városi őrlovas
ság a’ Pont-neufön találkozván velek, kö- 
zikbe ugratott ’s őket szétüzé. Ezek most 
kisebb csapatokban a’ Cité Bergére felé 
szállongva, itt ismét, a’ generálisok fogadó- 
jok előtt, öszvegyültek; de újra szétverő 
őket a’ lovasság. A’ nép meg nem szűnt 
est véli 5 óráig a’ nevezett helyen tolonga
ni. Nemzeti őrök ’s rendes katonaság ál
lott körös körül, az ablakok asszonyok
kal valának megrakva. Azonban, úgy látszik, 
a’ dolog fontos következéseket nem von 
maga után. —

A’ Paire- kamarát Decazes lierczeg ugyair 
az nap tudósítá a' Biztosság véleménye fe
lől a’ chartc 23ik czikkelye uj meghányatá— 
sa iránt. A’ tudósító sajnálva említi, hogy 
a’ köz vélemény ’s ennek ingatóji, a’ jour- 
nalok, a’ követek kamaráját arra bírák, 
hogy magát a pairség örökösülése ellen nyi
latkoztassa ki. A’ Pairek Biztosságának egy 
része az örökösülés mellett áll, azt hívén, 
hogy e’ nélkül a’ Paire-kamara elveszti füg
getlenségét. A’ másik rész ellenben azt hi
szi , hogy ha a’ nép (nemesebb értelmében 
a’ szónak) a’ pairség örökösülését ellenzi,« 
akkor a’ Pairek kamarája is kénytelen en
gedni. Továbbá ezen rész még úgy véle
kedik , hogy a’ nem-örökosülést kívánván 
a’ követ-kamarának többsége, az ennélfog- 
vást a’ mostani kornak kétségbe nem hoz=-



Kató szüksége, ’s valamint megkívánó az 
örökösödést az 181 tiki restauratio: úgy kí
vánja mást az ellenkezőt a’ júliusi revolu- 
tio. A’ mi a’ Pairek kineveztetését illeti, ez 
iránt egy értelemben van a' Biztosság, azt 
tartván, hogy ezen jus egyedül a’ királyé. 
JVémelly tagjai a’ Biztosságnak azt hitték, 
hogy a’ categoriák feleslegesek ’s azokat el
töröltetni kívánták; de a’ nagyobb rész úgy 
vélekedett, hogy ezen categoriák inkább 
kezességül szolgálnak magára a’ Paire- kama
rára nézve, hogysem bizodalmatlauságot 
mutatnának a’ kormány iránt. De még is 
óhajtja a’ többség, hogy a1 Pairekké nevez- 
tetendőktől megkívánt legkisebb adó-men
nyiség 3000 francra szállíttassák alá. Vég
re a’ Pairek számát határozatlannak véli a’ 
Biztosság. — Ezen tudósítást a’ Pairek ka
marájában nagy lárma követte. A’ Pairek 
ez úttal igen számosán valónak jelen. A’ 
vitatások Dec. 22kére hal asztaliak, ’s azon
nal többen iraták fel magokat a’ Biztosság 
véleménye m e l l e t t  és e l l e ne  szólandó 
szándékkal.

December 20-dikán a* követek kamará
ját tudósítja Amilhau ur azon törvényjava- 
lat fejői, mellynek czélja az óceán és kö
zéptenger Összekapcsoltatása a’ Canal du 
Midinek Toulouse-tól B.iyonne-ig eszközlen- 
dő meghosszabbittatása által. — Ezután min- 
gyárt a’ Lyoni zavargásbeli történetek fe
lett folytak a’ vitatások s de Tracy, Mau- 
guin és Odilon-Barrot urak újra megtáma- 
dák a’ ministerium e’ tárgybeli viseletét. 
Perier ur, a’ minis téri Tanács Elölülője, ’s 
a’ kereskedési minister (d ’Argout Gróf} 
védelmezők a’ kormány rendeléseit, előter
jesztvén a’ Rhone megye Praefectusával, 
Bouvier-Dumolard úrral, váltott levelezé
seiket. Ezekből kitetszett; hogy a’ ministe
rium a’ bajt okozott taríífa (napszámbér-sza- 
bás) felől nem annak idejében tudósittatott, 
hogy azt mindég valósíthatatlannak tartotta, 
Végre, hogy a’ nevekedő zúgás és zenebona 
felől egész az utolsó pillantatig (Nov. 20.) 
semmi tudósítást nem kapott. .Minthogy még

e’ vitatások közben más vádak is gördültek 
elő a’ ministerek ellen, Dupin Károly ur 
azt: javasló: hogy ezen tárgyak választassa
nak el ’s elébb a’ Lyoni dolgok iránt adja 
véleményét a’ kamara, mellyekre nézve ő, 
meg lévén a’ ministeri világosításokkal elé
gedve, a’ vitatás elmcllőztetését ajánlja. Az 
oppositio azonban kinyilatkoztató: hogy ha 
ezen ajánlást elfogadná is a’ Kamara, ebben 
nem annyira a’ ministerek tette jóváhagyá
sát, mint inkább annak e In é zé s  é t akarná 
tekintetni. A* szavazáskor a’ két centrum 
’s a’ bal oldal egyik szakaszának többség« 
a’ lyoni dolgok további vitatásának elmel- 
lőztetését elfogadó, a’ többi vádpontok meg- 
hányatását más napra halasztván.

Azalatt Perier Ur, a’ lyoni történetek elő
terjesztése után, egykét pillantatra kipihe
nés végett a* kamara folyosójira kitérvén, 
itt a’ nevezett Bouvier-Dumolard által fe
nyegetésekkel és sértegető kifejezésékkel 
támadtatott meg. Ezen botránkoztató csele
kedet több tanú követet szerfelett felbo- 
szontván, ezek azt kívánták, hogy a’ meg
támadni a’ kamara Quaestorai tüstént fog
nák be. Perier ellenszegzé magát e’ szán
déknak , azt mondván az őtet környé- 
kezőknek: Látják az Urak, milly gyönyö
rűség a’ ministerség! — Dumolard azonban, 
mig a' Quaestorok oda érkeznének, kalap
ját vevőn, eltűnt.

Más nap, azaz Dec. 20. a’ Moniteur egy 
királyi rendelést közöl, melly szerint Bou
vier-Dumolard ar rendkívüli Statustanácso
sok sorából kitörültetik. December 21 kén 
pedig azon jelentést: hogy Gá s p á r  in, ed
dig volt Iseredepartementi Praefectus, tár 
tetett Dumolard helyett Rhone departemen- 
ti Praefectussá.

Azon hír mind inkább bizonyodni kezd 
több oldalú tudósításoknál fogva: hogy az 
orosz Udvar a’ Londonban Novemb. la 
dikén kötött szerződést Belgiumra nézve 
nem hajlandó megerősíteni, ’s igy Leo- 
poldot, a’ Belgák királyát sem ismérni meg 
addig, mig ahoz a’ hollandi király egyező-



se item já ru l; így természetesen a’ hatal
masságok ministereinek 5 hónapos alkudo
zásit ’s a’ londoni Conferentia 50 proto- 
collumi határozásit legalább ideig óráig el
akasztaná vagy sikeretlenítené a’ Czár; mi
re nézve Párisban ’s egyebütt a’ status-pa
pirosok becse alább is szállott. Ha tehát 
a’ Szentpétervári ’s Haagai udvar a’ londoni 
■szerződést valóban idegenek elfogadni, ak
kor, mint a’ Courier mondja, kénytelen lesz 
a’ Conferentia vagy mindennemű közben
járásáról lemondani ez ügyben ’s a’ Bel
gium és Hollandia közt fenforgó pörös vagy 
vitakérdést a’ két viszálkodó félnek ön el
intézésére bízni, vagy elhatározásához ren
dületlenül ragaszkodni ’s Hollandiát annak 
elfogadására erőszakkal kinszeríteni, vagy 
végre munkálkodásit egészen újra kezdeni, 
a’midőn könnyen megeshetik, hogy Belgium 
fog majd vonakodhatni a’ békéltetés újabb 
pontjaitól, ’s ez az, a’ minek legközelebb 
ki kell az Öt hatalmasság politikájából fej
leni, ’s e’ fejleménytől talán béke vagy há
ború függ. —

Lyonnak három esztendőre megengedte
tett a’ fonatlan vagy is gyártatlan selyem 
szabad , azaz vám-nélküli, bevitele. Déli 
Franczisországban, hol a' selyem ára úgy 
is igen megcsökkent, ezen rendszabás elé
gedetlenséget fog okozni.

A’ „Lyoni Gazette44 ezeket közli Grenoble- 
ből December 19ről. „Tegnap reggel írott 
ezédulák függőitek az utszák szegletein, 
mellyek meghivák a’ népet, hogy estve a’ 
kegyetlen C h a u  v e t  (adószedési Ellenőr 
vagy Controllor) ablaka alá gyűljenek, ne
ki macska-szerenádát fmuzsikát) csinálja
nak ’s a’ személyes és butor-adói felemelé
sért rajta boszút álljanak. Lehet, hogy a’ 
politia - tisztek ezen ezédulákat nem látták 
vagy talán fel sem vették; ’s így alkonyaikor, 
midőn a’ garázdák csoportozni kezdenek, 
semmi rendelés nem volt téve a’ zűrzavar 
megelőzésére. Hét óra tájban mintegy Öt
száz ember, a’ nép aljából, Chauvet Úr 
háza elébe gyűlt, ’s ordítoztak rettenetesen.

A’ szegény Ellenőr épen haza jött ’s nem 
tudván mit tenni, a’ zivatar elől elbújt. 
Csaknem betörték már az ajtót, midőn azt 
cselédei kinyitották. Ekkor a’ legmerészeb
bek berohanván, kihánytak minden papi
rost az ablakon, ’s oda kin vitézül elé
gették. Harsogott azon közben: „Le az át
kozott Chauvettel! Halált Chauvetnek! Le 
Lajos-Fileppel! Le Perier-vel !44 's több ef
féle. Most a’ Tisztek is ébredni kezdének. 
A’ maire segédje, Rivíer, k iállo tt’s nagy 
ékesszólással igyekezett a’ népet csendre 
bírni , de kinevették, ’s hátra kelle vonul
nia. Azalatt egykét század (^compagnie) 
gyalogkatonaság fél puskalövésnyire a’ lá
zadóktól kiállott ’s nagy csendességgel vár
ta a’ parancs-szót.' Doboltak a’ nemzeti 
őröknek is, de elszedték a’ dobokat a’ láza
dók ’s beszaggatták, minél fogva csak ke
vés nemzeti őr gyűlhetett Össze. A’ rendes 
katonaság semmit sem akart tenni az őrse
reg nélkül. Végre még is parancsolatot adott 
a’ Generális, hogy a’ csoportot erővel szé
lesszék el. Azalatt a’ zajgó nép Sagio-Ber- 
liozhoz, az Adószedőhöz (perceptor) ment, 
’s itt is ki akarta szórni a’ lajstromokat; — 
de az utszaajtó be volt zárva; ’s mig ők 
ott erőködtek, a’ katonaság oda érkezvén, 
az egész sereget minden ellenállás nélkül 
bajonettel elűzte.44 — Milly nép! Milly paj- 
kosság! A’ nemzeti őrök közűi többen el
elindultak a* dobszóra, de hallván a’ há
borgóktól , hogy „hiszen mi a’ személyes 
adó ellen támadunk fel csak, meg’ az ellen 
a’ zsivány Chauvet ellen, ’s ez titeket is 
csak úgy illet, mint minket44 — ismét ha
za takarodtak.

A N G L I A .
A’ Reform-bili másodszori felolvastatása 

az alsóházban, Vasárnap viradóra (Decemb. 
17— 18), 324 vokssal 162 ellen általment.

A’ hollandi király ultimátuma megérke
zett, ’s úgy hiszik, Kedden (^13.) nyujtatott 
be a’ Conferentiának. Fő ellenvetése: Hol
landiának a’ maga folyójin és csatornájin
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való hajózhatás megengedését (Belgium ré
szére) tárgyazza. A’ birtok, de kivált a’ 
köz adósság felosztása ellen is vannak ki
fogásai, hanem ezek sokkal kisebb fontossá
gnak, mint az első. Ila ezt nem törli vagy 
nem változtatja meg a’ Conferentia, úgy Hol
landia a’ tudva lévő egyezést semmi eset
re sem fogadja el.

A' Lordok Biztossága December 16kán 
iilt össze az irlandi dézma’ ügyében. Több 
rendű iromány fog e’ tárgyban a’ Biztosság 
elébe terjesztetni ’s több tanú kihallgattatni.

Sir \  alter Seolt Máltába szerencsésen 
megérkezett.

Orosz kurír érkezett Gravesandba (város 
és kikötő Angliában). A’ közönség lesve 
lesi mi fontos lesz levelei között.

Legújabb b ír : hogy a’hollandi királynak a’ 
közte ’s Belgák között ajánlott békekötés
re nem állása a’ leghatározottabb de egy
szersmind legillőbb kifejezésekben tudtára 
adatott a’ Conferentiának. — A’ király ab
ban épen nem utal támaszkodva az orosz 
udvar nyilatkozásba ’s biztatásba 5 hanem 
inkább a’ nemzeti közérzés ereje látszik őt 
vonakodásában gyámolítani.

Német és franczia újságok szerint sűrű 
közlekedések folynak az orosz és biirkus 
udvarok között.

TÖRÖK BIRODALOM.
A’ Porta kedvetlen híreket vesz Alcxan- 

driából. Az egyiptomi Vice-király számos 
seregeket külde Syriába azon ürügy alatt, 
hogy a' damaskusi lázadást csillapítsa le. ügy 
de a’ Nagyur ezt nem parancsolta ’s azt hi
szi, hogy az egész lázadást egyiptomi haj
togatok gerjeszték, hogy e’ szin alatt a’ 
Vice-király foglalhassa el a’ tartományt. 
Azért is a’ Nagyur, vevén e’ tudósítást, 
négy fő méltóságú személyt külde Alexan
driába olly üzenettel, hogy az Alkirály se
regeit tüstént vonja vissza, különben őt a’ 
Szultán támadónak tekinti Js egész hatal
mával ellene robban. Azonban a’ Vice-ki
rály, úgy látszik, e’ fenyegetésekre nem

ügyel, sőt kész, ha épen arra kerül a’ do
log, a’ Nagyur seregeivel is szembe szál- 
lani. Legalább itt bizonyosnak tartják, hogy 
a’ török hajóssereg visszatérését nem a’ 
cholera, hanem a’ Vice-király azon nyilat
kozása okozta, hogy ő a’ flottát, ha Ale
xandriában készül kikötni, golyóbisokkal fo- 
gadandja; mire a’ Kapudán Basa, mineku
tána egy ideig Rhodus körül veszteglett, a’ 
konstantinápoli öbölbe visszatért.

Bécsi újabb tudósítások szerint a’ Vice
király Syriába küldött serege 21,400 em
berre megy, a’ tengeri erőn kívül, melly 
öszvesen 50 hajóból áll. Az előcsapatok 
(Octob. végén) Gázát foglalák el, ’s hi
hető, hogy Akreig, hol t. i. a’ megtáma
dott Abdullah Basa erejét egybe gyűjti, el
lenállásra nem fognak találni. Mehmcd se
regeit hja, Ibrahim, vezérli. Czélja a’ Vi
ce-királynak hódítás és függetlenség, melly- 
ben őt a’ Porta, bár mint akarja, nem fogja 
akadályoztathatni mostani töredezett ’s in
gó állapotjában erejének és hatalmának.

LENGYELORSZÁG.
A’ Varsói ideigvaló kormányszék Novem

ber l lén rendeli: hogy azon egy-forintos 
bankbilételcet, mellyek a’ revolutio alatt 
jöttek keletbe ’s most az egyesek pénzbeli 
dolgaikban zavarodást vagy egyenetlenséget 
okoznak, a’ kormány cassáji csupán Junius 
Iső napjáig (1832) fogadhassák el, ’s a’ bank 
azokat 1832 Decembere első napján túl ne 
váltsa be.

Varsói tudósítások szerint a’ lengyel tar
tományokban több zsidó halt a’ cholerában 
meg,  mint keresztyén.

AJ lengyel szélekről azon hir szárnyal, 
hogy az isméretes "Wisocky Péter Novemb. 
28kán a’ tömlöczben meghalálozott ’s így 
megmenckedett a’ nyilványos elvesztetéstől. 
A’ Moszkauba rendelt 18 lengyel generális, 
mint mondják, az orosz birodalom belső 
részeibe utasíttatott. Lubienszky Generalis 
nem reménylett visszatérte azonban, (k it 
amazokkal pályatársnak ’s így sorsosztályos
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nak tartott a’ közvélemény) igen meglepő 
örömet okozott a' Lengyelek szivében.

PRUSSZIA.
A’ burkus Statusujság Írja a’ lengyel ha

tárról Decemb. 19kéről, hogy azon lengyel 
katonák közük kik Varsó meghódulta után 
a’ burkus földön kerestek menedéket ’s 
most az orosz császári-királyi kegyelemn él 
fogva hazájokba megtérhetnek, ’s megtér
ni akartak, két csapat (mindöszve 1,500 
ember) a’ lengyel határszélre kísértetett el 
’s az orosz cs. Biztosoknak áltadatott. Azon 
húsz ezernyi emberből, kik a’ burkus föld
re vonultak, váljon hová lett a’ többi? :s 
miért kész inkább önkényes számkivetést 
vállalva idegenbe bujdosni, mint visszaköl
tözni a’ kedves honba^ mcllyért vagyonát 
’s vérét áldozta fel ?

OROSZ BIRODALOM.
Herczeg Mentsikoff a’ Finnlandi Nagy- 

herczegség Kormányozójává neveztetett ’s 
béke idején az ottani seregosztály Fővezé
révé.

December Ildikén Szentpétervárott a’ 
téli palota kápolnájában fényes Tedeuin tar
tatott a’ Császár, Császárné,’ Cesarevits 
koronaörökös, a’ birodalmi Tanács tagjai, 
az Udvar, ministerek, Senatorok, a’ Test
őrző és hadisereg főtisztei ’s az egész di- 
plomatiai test jelenlétében. Estve a’ város 
kivilágosíttatott.

PORTUGALLIA.
A’ Precurseur nevű londoni franczia újság 

Lizabon felől azt közli: hogy ottan teljes 
csendesség uralkodik, ’s örömmel készülnek 
Dom Pedro ’s követőjí megtámadását elfo
gadni. D. Miguel rendes katonasága 30 
ezerre , a’királyi szabad-akaratuak 18 ezer
re, a’ többi, másféle védsereg 35 ezerre men
nek. A’ Tajoba menetel három korhadt ’s 
romladozó linea-hajóval záratott el, más 
része pedig, mint a’ fővárosnak több sebhe- 
tő pontja, számos ágyúval láttatott cl. A’

kormány erőltetett 4 milliónyi kölcsönje fe
jében senki sem akar fizetni vagy hitelezni. 
A’ főváros ’s környékebeli minden öszvér
birtokos fel van szólítva öszvéreinek a’ fegy
verházhoz hajtatására, hogy a’ mostani or
szágiás ágyuszerei alá a’ legalkalmatosbakat 
válogathassa ki. Ezen kívül a’ főváros s 
öt órányira fekvő vidéke temérdek lovat, 
ökröt ’s embert kénytelen szolgáltatni vár
erősítési munkákra, úgy hogy Lizabon ké
pe ollyan most, mintha igenközelgető ostro- 
moltatását várná.

ÉJSZAK-AMERIKÁ.
Az éjszak-amerikai szabad Statusok nem

zeti bankja igazgatásának September Iső 
napján közre bocsátott számadásiból kitet
szik: hogy ezen, ISIöban alapított inté
zet eredeti tőkesummája 350,000, száz-száz 
dolláros actiából, következőleg 35 millió 
dollárból (mintegy 84 millió pengő forint
ból) állott. Ezen actiákból 70,000, darabot 
az Egyesület kormánya bír, a’ többi 4145 
egyes birtokosak tulajdona. A’ forgásban 
lévő banknóták 22 millió 399,000 dollár
ról szálának: a’ banknál letett nyilványos 
és magányos birtokbeli pénzvagyon tesz 16 
millió 368,000 dollárt; a’ tartalék-pénzalap, 
eshető veszteségek pótlására, 5,600,000 dol
lár. — Ellenben bir a’ bankMiscontózva szer
zett váltólevelekben 41 millió 585,000dol- 
lárt; zálogos kölcsönökre csak 141,000 dol
lárt adott k i; banknótája van 16 millió
500,000 dollár; készpénze 11 millió 545,000 
doll.; fekvő vagyona 2,491,000 doll, értékű. 
Tiszta esztendei nyeresége 1 millió 750,000 
dollárra megy ’s az acíionariusok mostani 
osztalékja (dividendje) ad minden s z á z t ó l  
h e t e t .  — Illy tetemes nyereségen kivid 
ezen bank még azon nagy hasznot haj iá 
az egyesült Statusoknak, hogy általa min
den egyes Statusban a’ vert- és papirospénz 
értéke, melly a’ bank felállítása előtt száz
tól gyakran 10—20nyi különbözést muta
tott, ugyanazon egy lábra ’s hasonló érték
re hozatott.
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BELGIUM.
Br ü s s e l  Deceinb. 20 . Wallez Ur, ko- 

vetségi Titoknokunk Londonban, tegnap 
reggeli tizedfél órakor érkezett ide. Tiz 
órakor már a’ királynál volt, l ikőr  mi
nisten tanács tartatott, tovább egy óránál. 
A' külső dolgok ministerével is hosszasan 
értekezett Wallez Ur, "s ezen ministerium 
emberei tüstént munkához állíttattak, hoz- 
zájok adatván még három segéd a’ financz 
osztályból; Dumortier, a’ cabinetkurir, pe
dig parancsot kapott, hogy magát még azon 
estve j a’ későbbi ministeri tanács után, 
melly 8 órakor ült ismét Össze, elindulás
ra készen tartsa. Ezen nagy és sebes moz
gás valami fontos hírre mutat. — A’ király 
már tegnap két privát kurírt küldött el, 
egyiket Párisba, másikat Londonba. Adair, 
Belliard és Desprez Urak tegnap magányos 
audientián voltak a’ királynál. Ma délben 
ismét ministeri tanács tartatott. Sebastiani 
Tiborcz generalis, His úrral, (a’ külső dol
gok hivatalától Párisban) múlt éjjel utazott 
Párisba vissza. E’ két ur valami fontos tárgy
ban volt küldve, mellyet itt nagy titokban 
tartanak. Gyaníthatólag azon várak leron- 
tatása a’ fenforgó ügy, melly iránt a’ fran-

czia cabinet nem vala egyetértésben a‘ con- 
ferentiával. —<

B A V Á R l A .
Hiteles tudósításoknál fogvást a’ cholera 

miatt vont bajor határkordon egészen meg
szűnt, ’s az arra felügyelt katonaság egé
szen más rendeltetést kapván onnan másu- 
vá költözött.

A U S Z T R I A .

Bécsben December 31dikeig a’ cholerá- 
ban mindöszve megbetegedett 4093 — meg
gyógyult 2134, — meghalt 1953, — gyógyítás 
alatt maradt 6.

Prágábau December 27kéig megbetegiilt 
482 — meggyógyult 54 — meghalt 189 — 
orvosi kéz alatt maradt 238.

i
Pénzfolyamat:

B e c s  (Decenib. 31dik) közép ár:
Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 Trr p. p.

— 4 p C ....................................  . 7 5 / , -------
— I820diki nyeres. kölcsön . . ------
— 1 8 2 1 d ik i ........................... 1 2 4 J ----------

Városi Banko-oblig..........................48 — —
B a n k -a c t iá k .................................1156 — —

' F  i g yr e I in e z t e t ő k é r e l e m .
Azon érdemes hazafiakat, kik talán még a’ J e l e n k o r r a  előfizetni szándékoznak, 

bátorkodom teljes tiszteletű bizodalommal megkérni: méltóztassanak e1 tárgybeli ren
deléseiket mennélelőbb megtenni; egyébiránt ha elkésnek, az újság-levelekkel az első 
számtól kezdve nem fogok szolgálhatni, hanem csak az előfizetés beérkezte után kijö
vendő számokkal, minthogy a’ takarékosság ’s költségkímélés nem igen tetemes számú 
példányt enged nyomtatni az előfizetők ’s részvevők mennyiségén tuL

H e l m e c z y .

A’ gabonának Pesti piacz ára Jan. 3kán 1832.
P. mer. vtó. garas. |  legjobb [ középszerű J csekélyebb |P . mér. vtó. garas.{ legjobb [ középszerű | csekélyebb

Tisztabúza 190 180 170 Árpa .—  — x -----  ------ —  —

Kétszeres 135 130 —  — Zab 47 46 45
Rozs 87 85 — Kukoricza C5 60 55

Szerkezteti H e l m e c z y  M. —  Nyomtatja L ä n d e r e r .



2. szám.
J E L E N K O R .

Pest, szombat. Januar. 7. • 1832.
Foglalat: Magyarország (Levelek. Vegyes tudósítások). Anglia. Francziaország. Prusszia. Olaszország. Spanyolország, 

Hollandia. Helváczia. Sardinian Orosz birodalom, ßavaria.. Elegy hírek. Ausztria.

MAGYARORSZÁG.

Felséges Urunk méltóztatott Kapos-Mé- 
réi Mé r e y  S á n d o r  Ő Méltóságát, ki
nek Personalissá neveztetését első leveliink
ben jelenteni vala szerencsénk, királyi ke
gyelmében újólag részesíteni, T. Somogy 
vármegye Főispánságával diszesítvén ma
gas czímeit, tulajdonait ’s érdemeit sze
mélyes jelenléte törvényszékbeli Helytar
tójának.

P est. Január 4dikén: A’ budai jótékony 
Asszonyiegyesület, emberszerető czélai elő
mozdítására, ma estve tartat egy játékszini 
előadást Budán^ mellyel egyszersmind a’ 
szives adakozásokból gyűlt kecses aprósá
gok szokott lotteriája van egybe kötve. Az 
adandó darabot: „Das Liebes - Protokoll“, 
nem tudjuk ini földi, de vélhetőleg nem 
magyar Bauernfeld nevű ur szerzés épen 
ez alkalomra engedé által az Egyesületnek, 
a'm iért neki hála ’s becsület. A’ lotteria- 
sorsok, magyarul irt, ’s csinos apró bi- 
létek, feles számmal nyomtattatván, már 
ezelőtt néhány nappal osztattak a’ két vá
ros lakosai között k i, hogy a’ talán szép, 
de minden esetre nemes és jótévő ke
zektől származott nyereség reménye minél 
többeket vonjon a’ szenvedő hazai és ro
kon városi nép ápolása ’s gyámitgatásá- 
ra. A’ bilétek ára 20 pengő krajczár; ’s 
a’ki ez estve a’budai játékszint meg akar
ja látogatni, szives-kénytelen- lesz magának 
egy illyes bilétecskét is váltani. — Fájda
lom! hogy ez, a’ legnemesb emberi ’s legtisz
tább hazafiui szerétéiből támadt igyekezet 
a’ körülmények ’s jövedelem b i z o n y o s  
m e g c s ö k k e n é s e  miatt egészen nemzeti 
színben nem jelenhetik még meg! fájdalom!

hogy kevés, vagy alig van talán ember, a* ki 
iily czélra magyar színdarabot írna! kevés 
vagy alig van ember, ki az írottat kellőleg 
előadná! kevés vagy alig van ember, ki 
az előadottat méltatva meg is né z n é !  — 
rari nantes in gurgite vasto. ?— A’ nézők
ről lévén szó, szabad legyen itt múlt esz
tendei tapasztalatinknál fogvást azon meg
jegyzést tennünk: hogy a’ publicum szá
mos része nem látszik örömmel hajlani a’ 
sorsbilétek úgy szólván kinszerített elfo
gadására, melly tán a’ bemenetelt némine- 
rniileg nehezíti, midőn már ezért a’ szokott 
árt létévé; ’s igy rendszerint kisebb szám» 
mai szokott megjelenni, mint ezt a’ von
zó alkalom ’s az Egyesület czélja kívánná. 
Ha dilettantok (azaz: műkedvelők) játsza
nak a’ bémenet ára feljebb emeltetik, 
vagy ha a’ bilétek megmaradnak, de a’ bé
menet szállíttatik le, a’ ezélt, úgy véljük, tán 
sikeresebben érhetni e l , salvo altiori judi- 
cio et experientia.

Pécs. December 24kén : E’ hónap 4dikén 
rövid betegeskedés után meghalálozott Fő
tisztei. G r o c z k y  I s t v á n  kánonok iu’, a' 
Nevendékpapság’ Elöljárója ’s a’ püspöki 
Lyceum tisztelt Prodirectora, életének 68- 
dik esztendejében; melly hivatalokra Nagy- 
méltóságú Báró Szepesy Ignácz megyés Püs
pök ur azonnal Főtiszt. N é m e t h y  J á nos  
kánonok urat, mint a’ nevelés- ’s tanítás
ban számos évekig érdemesen fáradozott 
férfiút, nevezte ki.

Szokott mód szerint másod rétben (folio j  
nyomtatva megjelent az idén is az ájtatos 
iskolák Rende magyar- és erdélyországi 
szerzetes házainak ’s tagjainak név és tiszt
lajstroma (Familiae Clericorum regularium 
Scholarum J^iapim Provinciáé Hungáriáé et
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Transsylvaniae pro anno 1832) A’ nagyér
demű’s tiszteletű Rend 1666 leven Hazánk’ 
honosává, egy század és hatvan öt év óta 
fáradozik nálunk nagy rendeltetésénél fog- 
vást a' nevelés s oktatás veritékes pályáján, 
s milly érdemmel, sikerrel és díszlettel? 

minden, ki az oktató rendnek, mint a’ pol
gári társaság egyik legsarkalatosabb szük- 
ségű osztályának valódi szempontból mél- 
fatója’s becsülője, kelleteként tudja; hogy 
pedig e’ tüskés, göröngyösf utón tetemes 
borostyánt gyűjtöttek hazabeli ájtatos Isko
láink, erre hirdetőbb tanú nem kell mint 
azoknak annyi ezer meg ezer nevendékei 
s tanítványai országunk szerte. Harsányabb 

tárogatók ezek minden m agasztalunknál. 
Szabad legyen azonban egy pár hazafi óhaj
tással e’jelentésünket kalauzolni, mellyek- 
nek egyike a z : hogy mivel most már a’ 
nyilványosság mindinkább terjedez, ’s ér
sek- és püskökmegyei schematismusink ’s 
nemeily szerzeteinké is czélirányos uj szer
kezetüknél fogva hisztériái és statisticai be
csű könyvecskékké váltak, kívánatos hogy 
kellőbb s hordozható alakba öntessék a’ két 
hazai kegyes Iskoiarend schematismussa is, 
s necSak házainak ’s tagjainak puszta név

és tisztjegyzékiből álljon, hanem legalább 
a’ háznak *s benne keblező tanító intézetnek 
rövid velős történeti rajzolatjából^t. i.-ből. 
Másik rokon óhajtásunk a* tisztelt szerzet 
tagjaihoz bátor közeledni. Ugyan is érzékeny 
örömmel szemléljük a'szerzet Nestorát még 
a' sírpartján is buzgó S i ma y  K r i s t ó f o t  
még az élők koszorújában főkép azért, hogy 
magára ‘s Rendére most is díszt füzöget az 
ősz nyelvbajnok, noha szinte félszázad óta 
ragyog literaturánk látkörén (horizonán) tü
kör például feleinek! O már alkonyra ha
li} átló csillag, ’s nem sokára kezet is fog 
Révai, Dugonics, Endrődyvel mint egykori 
szerzetes és nyelvpálya-társaival, kik min
denkor áldásban lesznek a’ Magyarnál, kivált 
ízért, hogy akkor midőn még országos hitű 
‘dőitélet volt puszta diákozásra alapítani a’ 
magyarnemzet létét ’s boldogságát, ők mint

választottak kivergődvén e’ balhiedelem bi
lincseiből , magyar tollal ’s tettel gyújtani 
segéltek szövétneket: hogy legyen b o r ú r a  
de r ű !  — Most felderült immár; nyelvünk 
visszalép ősi országló méltóságába, de ápo
ló szeretettel öleli mind a’ diákot, mell}' 
zsarló dajkája volt, mind minden miveit 
nyelvet, mellyek remekeivel gazdagodhatik; 
— annál remélhetőbb *s kivánatosb tehát: 
hogy koppi lelkű de magyar tollú sok törté
netírót, számos Révait, Dugonicsot ’s En- 
drődyt tisztelhessünk, dicsőíthessünk e’ nagy- 
jelességü elhunytak szerzetfeleikben, mint 
helyettük ’s nyomokba lépendőket!

A’ „Bécsi Újság“ hiteles tudósítása sze
rint Pest és Mármaros vármegyében meg
szűnt a’ cholera, meg továbbá Fejér, Yas pés 
Heves vármegyében, mint szinte Zombor 
Bácskai sz, k. városban is.

Buda és Pest közt az általjárás olly ke
serves bajjal jár, hogy 36 óráig újságot sem 
kaphatónk a' túlsó partról ’s e’ miatt nyil
ván első levelünk is későbben juthat du
nántúli érdemes olvasóinkhoz.

A N G L I A .
Mondják: hogy a’ király megegyezett an

nyi uj Pair-kinevezésben, mennyi a’ Re
form-bili tökéletes áltvihetésére kívántatik. 
Meg kell azonban várn i, mire fordulnak 
a’ dolgok karácson ünnepei alatt; de sem
mi esetre sem lesz az újonnan kinevezte- 
tendő Pairek száma több 35nél. (?)

Mióta a’király parlamentnyitó beszédében 
magát Dom Miguel ellen nyilatkoztató ki, 
azóta a’ törvények ellenére is folyvást fo
gadtatnak Angliában zsoldosak, kik Dom 
Pedro expeditiója mellett Dom Miguel el
len harczoljanak. Aberdeen Grófnak ez 
iránt a’ ministerekhez tett kérdésére gróf 
Grey ezt feleié: Igen is , megengedem a’ 
nemes lordnak az t , hogy itt nem jöhet 
kérdésbe: hasznos e vagy káros a’ toborzás 
(katonafogadás) ellen hozott acta, ’s hogy 
azt, míg országos törvény, teljes erejében 
fen is kell tartani. De azt mondja a’ ne-
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mes Lord, hogy a’ nevezett acta meg van
sértve, ’s ez az, a* mit én teljességgel ta
gadok. Tudjuk, hogy két vagy három ha
jó a’ nevezett acta erejéhez képest le volt 
tartóztatva; de egyszersmind azt i s , hogy 
azok néhány nap múlva ismét kiadattak. 
Ezen hajókat a’ vámtisztek foglalák zár 
alá, ’s midőn azokat tulajdonosaik vissza- 
kivánák, a’ vámtisztség a’ kincstárnokság- 
nak jelenté a’ dolgot, ez pedig a’ korona 
birájival az egész esetet környülállásosan 
közlötte is. Ezek úgy Ítéltek: hogy a' kor
mánynak nincs törvényes jusa ama’ hajó
kat letartóztatnia, 's ezen Ítélet követke
zésében a’ hajók kiadattak — (Halljuk!) — 
A’ mi azon észrevételt illeti, hogy mago
kat Angolok idegen szolgálatra felpénzelte- 
ték, ez iránt, megengedem, mi kaptunk tu
dósítást. Mi az ebeli előterjesztést ’s min
den egyéb körülményeket a’ Fő-ügyvédek- 
nek ’s Korona - bíráknak általadtunk, kik 
megegyezőleg azon értelemben voltak, hogy 
itt a’ kormány közbe-szólásának helye nincs. 
Ez a’ kormányszék magaviseleté e’ tárgy
ban; ’s én meg vagyok győződve, nem te
heti nekünk azon szemrehányást senki, hogy 
mi felfüggesztettük a’törvényt, vagy akár- 
melly párthoz hajlók valánk.” Ezzel gróf 
Aberdeen meg volt elégedve; ’s Dom Mi
guel ellen ment, a’ kinek tetszett. —

A’ cholera H u 11-ban is mutatkozott. (Ele
ven kereskedőváros a’ Yo r k i  grófságban 
a’ Hull és Humber összefolyásánál 45,000 
lakossal.)

Doctor Ma g e n d i e  Sunderlandból, ho
vá a’ franczia kormányszék által küldve 
vol t , Calaisba megérkezett.

FRANCZIAORSZÁG.
December 21ikén védelmezé Perier ur 

a' ministereket azon másik, ellenek támasz
tott vád ellen, hogy a’ párisi, Julius 14íki
támadásban napszámosokat és holmi csa
vargókat fogadtak ’s csapatokba osztottak 
volna fel, hogy ezek aztán az összesereglett 
nép között dulakodjanak; a’ mit ezen em

berek meg is tettek. A’ Minister, hosszú 
beszéde utolján, igy szólott: „Uraim, mi 
már a’ törvényszék előtt megczáfoltuk, meg
hazudtoltuk e’ vádat ^meghazudtoljuk azt 
ú jra , innen, a' nemzeti szónokszékről. Re
ményijük : nem tesszük ezt foganat nélkül. 
E ’ tárgyban adott világositásink, egybe vet
ve azokkal, mellyeket a’ lyoni dolgok felől 
tőlünk hallának az Urak, magokban foglal
ják mind azt, a: mit mi az ellenünk intézett 
követelésekre felelhetünk. Mit is mondhat
nék én, Uraim, azokra, mellyek általányo- 
san a’ ministerium politikáját érdeklik, egye 
bet, mint hogy én azon fontos körülmények 
előtt, mellyekhez ama’ vádak kapcsoltatnak 
’s egy ádáz feleletterhi fenyegetés alatt is 
legelevenebb meggyőződéssel a’ mellett ma
radok, hogy azon békés, rend és törvény 
fentartásra törekedő rendszer, mellyet ezen 
kamara tisztelt tagjai is elfogadtatlak, le
hető egyedüli menedéke az országnak, lehe
tő egyedüli bátorság kezesség ‘s támasz jö
vendőjére nézve. A’ mellett maradok, hogy 
ellenkezőinknek, kivált a’ mi princípiu
munk ostromlójinak kinyilatkoztatom: azon 
rendszer, mellyet ők a’ mienk helyett be
hozni igyekeztek, veszélyekkel és zivata
rokkal já r , niellyreket ők ugyan a’ hazára 
vonni nem akarnak, de a' mellyek ezen 
systemából múlhatatlanul támadnának. A’ 
mellett maradok Uraim, hogy én az U r a k  pr- 
litikáját védem ’s védelmezni fogom, nem 
pedig az én vagy a’ m i szemé 1 yei  n ke t ; 
mert ki kell már mondanom, Uraim, a’ 
mire ezen utóbbi szomorú vitatások mind 
inkább kinszerítenek, hogy én soha sem 
törekedtem az ország kormányához jutni, 
’s ezt azon urak, kik tegnap a’ kamarának 
tetteinket illető e l n é z é s é r ő l  szólották, 
leginkább tudhatják; — hogy én mint jó 
érzésű ember lépvén a’ ministeriumba, nem 
keresek ’s nem óhajtók egyebet, hanem hogy 
mint b e c s ü l e t e s  e mb e r  hagyhassam el 
azt; (a ’ kamara ezen erővel *s érzékenyen 
kiejtett szavakat köz tapssal fogadja); hogy 
én az én hazámtól becsültetni kívánok ’s e*

* -
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kívánathoz jusom van, mert lélekisméretem 
azt vallja, hogy a’ becsültetést meg is ér
demiéin; hogy én a’kamara t ö b b s é g é t ő l  
mindannyiszor, valahányszor az általa el
fogadtatott systema megtáinadtatik, igazsá
got Js védelmeztetést várok, sőt kívánok 
mind addig, mig mi az ő akaratja ’s szán
dékai szerint kormányzunk; de e l n é z é s t ,  
Uraim, senkitől sem kérek, senkitől nem 
tűrök, mert .reá nem szorultam:44 — Ezen 
vitatások még a’ következő nap is hevesen 
folyván, végre a’ kamara nagy többséggel 
a’ ministerek ellen intézett minden egyes 
vádak el mellőzését fogadja el.

A’ „Journal des débats44 (ministeri újság) 
egy félig hivatalos czikkelyt közöl a’ bel
ga-hollandi dolgokra nézve, mellyben az 
orosz Czár vonakodásáról imigy szóll: „Mik
lós császár Moszkauban vala, hová a’ fő
városból rövid időre elutazók, midőn neki 
a’ londoni tractatus mását, mellyet saját 
Meghatalmazottja is aláirt, bemutaták. El
ső lépése az orosz kormánynak a z , lön, 
hogy hágai ügyvivője által a’ hollandi ki
rálynak javasoltatá: álljon a’ conferentia 
munkájához. Minden okunk van azt hinni: 
hogy az orosz cabinet ezen békés szándé
kát azon igen fontos meggondoláson épité, 
hogy Hollandia újabb ellenségeskedést Bel
giummal nem kezdhet, de ha kezdhetne ;is, 
ezt bizonnyal a’ többi hatalmasság nem 
lógná megengedni. Midőn azonban az orosz 
cabinet Hollandiának ezen' békéltető taná-' 
esőt adá, úgy látszik, egyszersmind a’ töb
bi udvaroknak is kínyiíatkoztatá, hogy ó 
a' Vilmos király ellen intézendő, kinszerí- 
tő rendszabásokban részt nem vehet.44

A’ lyoni munkások példájára a’ Praulhoy 
és Auberive vidéki favágók is zenebonát 
kezűének erdejikben, hogy a' munkabért 
(napszámot) feljebb rugtathassák. Azzal 
kezdvén, hogy dolgozni megszűntek, ké
sőbb pusztításokat is tettek az erdőkben ; de 
városi és rendes katonaság küldetett elle
nük, meíly őket eddig ' hihetőleg eszökre 
ho ;ía.

Ellenben Lyonból  jövő tudósítások szto
ri nt itt a’ csendesség tökéletesen helyre ál
lott; a’ fabrikák újra éledni ’s mozgani 
kezdenek, ’s a’ megrendelt készítmények 
száma sem olly kevés, mint gyanították. 
Az idegenek szoros szemügy alatt tartat
nak ; minden vidéki, ki a’ városba jő 
vagy azt elhagyja, tartozik utilevelét a" 
sorompónál beadni, a’ munkában lévők uj 
vándorleveleket váltanak, ’s tömve illyet 
keresőkkel vagy szorgalmazókkal a' város
háza. Azok közül, kik a’ támadás alatt 
lópást vagy más gonoszságot követtek el, 
eddig is már sokan per alá vétettek.

A’ ílovígoi herczeg 0Sa va r y ,  Napóleon
nak egyik generálja ’s később politia-mi- 
nistere) Marseilleből December 15diki éj
jel indult Algírba el az ottani seregosz
tály fóvezérségének áltvételére. Vele ment 
T r e z e 1 general, ki már Görögországban 
Vezérkedett ’s most az afrikai tábor gene- 
ralstabjának fejévé van nevezve. Az Orani 
katonai commando, úgy hallik, Trobriant 
marsallrá, a’ derék Davoust egykori segé
dére, lesz bízatva. P i c h  on ur,  nem rég 
kinevezett franczia polgári főtiszt Algír
ban , ugyan oda minél előbb el fog utazni.

December 20dikán a’M o n i t e u r  is köz
li azon grenoblei lármát, mellyről előbbi 
levelünkben emlékezénk. Mondja, hogy a’ 
garázdák közűi többen fogattak el, de egy
szersmind azt i s , hogy a' köz csendesség 
azóta nem háboritíatott meg. Ama’ párisi 
zajnak (I. előbbi levelünket) nem volt sem 
mi legkisebb nyomos következése, mind itt, 
mind Lyonban csendesség van.

Bouvier-Dumolard, ki December 20dikán 
olly illetlenül viselé magát a ministeri ta
nács elölülője iránt ’s ugyan azért hivatalai
ból kitétetett, ugyan az nap, előbb hogy- 
sem letetetnék , a’ következő levelet kül
dő a’ Courrier Fran^ais ’s a’ National szer- 
keztetőjihez: „Paris. Dec. 20. Uram ! Mi
dőn én több napi vonakodás után a’ Rhone- 
megye praefectusságát felvállalám , akkor 
én a’ királynak s hazámnak függetlensége-
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met, szokásimat ’s hajlandóságimat, nem 
különben egészségemet ’s fontos saját hasz
naimat vivéin áldozatul. A’ sajnálatra mél
tó lyoni történetek között koczkára tevém 
éltemet, hogy a’ királyszék tekintetét a’ 
számos, részint elcsábított nép előtt fen- 
tarthassam. Buzgóságomnak ’s magam meg
adásának csak egy czélt tűztem ki határul, 
mellyet a’ derék ember soha ált nem hág, 
soha álthágatni nem enged. A’ ministeri 
tanács elölülője ezen határczélt álttöré. Ha 
egy kormány előtt a’ tisztviselők’, a’ leg
utolsó polgár, b e c s ü l e t e  is nemmily szent, 
mint akármelly isteni törvény; ha az ezt 
azon szükségnek, hogy ön hibájit eltakar^ 
hassa’s a’ felelet terhén, melly rajta fek
szik , könnyítsen, feláldozhatja: úgy a’ 
nyilványos erkölcsiségmegszűnik, a’ t e k i n 
t e t  (autoritás} rugóji tágulnak, ’s kezdő
dik a’ zavar, melly csak anarchiával vagy 
tyrannismussal végződhetik. E’ két eset kö
zűi egyiknek állnia kell. Vagy hitte Perier 
Ur az ellenem kimondott vádak és szemre
hányások alaposságát, vagy nem. Az első 
esetben megfoghatatlan gyávaság ’s tiszti 
kötelesség-mulasztás, hogy engem minded
dig lenem tettek, sót még tegnap is azt ailák 
tudtomra hogy nem fognak kitenni. De mit 
mondjunk a’ második esetben Előlülő ur 
nyíltságáról ? — Ám jó ! én megelőzöm az 
ő kegy vesztését's folyamodásomban, mellyet 
épen Írok, megkérem a’ királyt: fogadja 
el praefectusi tisztemről lemondásomat. Egy 
csep nemes vér nem folyna ereimben, ha 
egy pillanattal maradnék tovább egy illy igaz
gatás tagja. Különben is egészen szabaddá 
kell lennem, hogy minister-előlülö urnák ’s a’ 
kereskedés ministerének megfelelhessek, ’s 
kérem az Urat, nyissa meg nekem e’ czél- 
ra kijövendő újsága lapjait: vau tárgyam 
több napi közlésre . . Dumolard.”

Párisi újságok szerint huszonhárom pair 
tévéié méltóságát ’s ki akar a’pairkamará- 
ból lépni.

A’ Q u o t i d i e n n e ,  C o u r r i e r  d’ E u 
r o p e  és Le M o u v e m e n t  czimii franczia

újságok December 19diki számaik a’ po- 
litia által elszedettek. Jámbor sajtó! itt és 
amott m i vagy ’s m i lehetnél! —

A’ Pair-kamarában Dec. 22dikén kezdőd
lek el a’ pairség-örökösülés- feletti vitatá
sok. Coiguy, Choiseul, Fitz-James hercze- 
gek,. a’ külső dolgok ministere ’s Mólé gróf 
szólották felváltva mellette ’s ellene; de 
semmi nyomos, vagy uj beszédikben nem 
fordul elő. Más nap ismét ezen tárgy feletl 
folytak a’ vitatások, a’mellette buzgók közül 
Noailles azt nyilatkoztatá: hogy ezen örö
kösüléstől függ a’ status sorsa’se’ kérdés nem 
egyéb mint egy csatajel a’ képviselő monar
chia ’s Respublica k ö z t a z é r t  ha megszű
nik a’ pair-öröködés, akkor megszűnik min
den örökösödés is. — Mortemart azt állitá: 
öröködés nélkül a’ pair nem egyéb, mint 
egy szajna tulsóparti drabant. — Simeon azt 
mondát a’ pairségnek állandó characterrel 
’s örök sajátsággal kell bírnia mint a’ koro
nának.— Beranger eltökélését jelenti: hogy 
a’ pair-kamarától őrökre búcsút vesz, mihelyt 
ez örökösülését egy vak ’s az ország valódi 
interesszéit félre ismerő pártvéleménynek 
feláldozza. Erre Montalivet, pair ’s a’ nyilvá
nyos oktatás ministere sajnálta, hogy né- 
melly szónoktag olly veszélyektől fel, mel- 
Lyek nincsenek;— a’pairi s birtoki örökösü
lés nem állanak egymással oily szoros köl
csön viszonyban ’s viszonhatásban, mivel 
a’ korona örökösülése ’s a’ pairségé tiszta 
politikai természetű, a’ vagyon-örökösülés 
pedig társasági; valódi ereje azonban min
den testnek nem bizonyos külső tulajdonság
ban alapul, hanem tagjainak belső ügyes
ségében ’s értelmi nyomosságában.

A’ pyrenei csatornának (t. i. az oczeánt a' 
földközi tengerrel összecsatlandónak) épit- 
tetésiengedelme törvénynél fogva egy magá
nyos társaságnak adatott. Melly dicső dolog, 
hol tengereket egyesitő óriási munkákat visz 
az egyesült észerő véghez magányosak áltai! 
mi egy két, amazokhoz képest ároknyi nag> - 
ságu csatornáinkat sem bírjuk országosan 
fentartani haszon vehető karban s megmeu 
teni a’ pusztulástól!
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Mondják, hogy Mortemärt herczeg fran- 
czia követnek az orosz udvarnál (most Páris 
ban) nincs kedve többé Pétervárába menni 
s elbocsáttatást kérő folyamodását benyuj- 
tá a’ királynak.

Mondják azt is, hogy Quelen párisi érse
ket 3 a’ francéi a követ ellenére is, Cardina- 
lissá nevezé a' Pápa.

PR ÚSSZ I A.
Berlinből Írják December lődikén: A’ Po- 

seni Nagyherczegség ügye, mellyet a’ ná
lunk megérkezett fő előlülő, Flottwell, vezet, 
úgy halljuk, azon kérdés körűi forog, valyon 
azon tiszségben nem lévő poseni lakosok
nak, kik a" lengyel z e n d ü l é s b e n  munkás 
részt vettek, közönséges bocsánat adassék 
e, ’s ez által a’ mindent elölről kezdő, szer
felett nehéz és összebonyolt, de már elha
tározott törvényűt visszavonassék ? vagy 
folyjon tovább i s , meghagyatván minden 
kinek birói Ítélet után a' Felség kegyelmé
hez folyamodhatása. — Ámbár ezen kérdés 
inkább csak a' formaságot Játszik illetni, ’s 
jóllehet nagyterjedékü fekvő birtok confis- 
eatioja korunk 's országunkban ak legkivi- 
lietlenebb dolgok egyike:, mégis sok kár- 
mellőzés vagy távoztatás függ ama’ kér
dés elintéztetésétől, mivel az illető jószá
goknak huzamosabb sequestrum (z á rla t)  
által tetemesen kell szevedniek — Lengyel 
országból nem hallunk egyéb hirt számos 
éjjeli fogdoztatásnál, mellyek az ország min
den részén olly embertelenséggel ( t ö r v é 
n y e k r ő l  itt szó sem forog) vitetnek vég
be, hogy fogoly - rokonai sorsáról ’s hol 
létéről a’ legközelebb vérség sem hallhat 
semmi hirt.

OLASZORSZÁG.
Roma  December lakén:  Tegnapelőtt 

estve a’ Berry herczegné megint ide jö tt; 
de mint halljuk, holnap reggel útját Lucca 
felé folytatni fogja. Egy másik lehunyt 
csillag, Bonaparte Jeromos, is itt van, de 
a' hir szerint, ez is feloldja itteni kötelé
keit s Toscanában akar megtelepedni. —

A’ kölcsön iránt megegyezett ő Szentsége 
Rotschilddel, ’s talán szigorúak egy kicsinyt 
a’ feltételek; de ha meggondoljuk, hogy a’ 
hitelező bátorsága csak az uralkodó pápa 
életéig tart, ezen nem csudálkozhatni, Időnk 
folyvást szép, tavaszi, de nem egészséges.

SPANYOLORSZÁG.
Egy madridi szorgalom-kocsi (diligence), 

melly Bayonneba December 17dikén érke
zett, azon hirt hozta: hogy Torrijos, Cal
deron , Golfin, Lopez Pinto ’s több szeren
csétlen társaik, kiket a’ madridi journal 
pártütőknek, a’ párisi Courrier ellenben ha
zafiaknak nevez, kivégeztettek.

Újabb hiteles tudósítások (a' madridi ud
vari újságból véve) megigazolják ezen hirt. 
A’ fen nevezett főbbekkel együtt 55ten 
lövettek agyon December llkén.

HOLLANDIA.
Bécsi és Augsburgi újságok közük a’ Há

gai Staatscourant után azon Jegyzéket (Note) 
mellyet a’ német-alföldi király Meghatal
mazottal, a’ Conferentia 24 czikkclyeire 
szolgáló feleletül ugyan ezen Conferentiának 
bemutattak. „Távol attól“ , igy szálának 
ebben Hollandia meghatalmazotti „hogy ezen 
(a’ 24) czikkelyek valamelly nyereséget ad
nának Hollandiának, mellyel ezelőtt semmi 
időszakaszban nem b i r t : nem csak illyes 
mit nem nyújtanak nek i, hanem m ég, ’s 
csupán azon egyetlen okból, mivel egy or
szág szakad el tőle, melly előbb egyesülve 
volt vele, ezen elszakadt ország javára olly 
szolgai terheket (servituten) tolnak nyaká
ba, miilyenek alá soha sem Holland , sem 
akármelly más független ország nem hajolt 
meg ’s mellyeket semmi hason - értékkel 
(aequivalent) nem pótolhatni k i; sőt olly 
jusokat ’s hasznokat vonnak el tőle, mellyek- 
kel ezelőtt Hollandia b ir t ; illyenek az 
1790beüek, midőn a’ Schelde (scaldis folyó
víz) elrekesztetése fenállott, ’s az 1815be- 
liek, midőn Hollandia az akkori egyezés 
által részére kikötött jusokért és hasznokért 
tőkepénzeiről ’s gyarmatairól lemondott y
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mellyektől őt a* 24 czikkely minden kár
pótlás nélkül fosztaná meg. Az alólirtak 

/semmi ellenvetést sem gördítenének oily 
intézkedés (arrangement) ellen, melly Hol
landiát az érintett 1790diki vagy 1815diki 
állásába iktatná vissza; de a’ 24 czik- 
kely a' helyett hogy illyes következéseket 
adna, Hollandiának az európai Statusegye- 
siiletben egy puszta czimezeti (titularis) 
helyen kívül egyebet nem enged. Alólir
tak, megbízatásoknál fogva, ezennel a' lég
ii nnepibben protestálnak az öt udvar meg
bízottinak Belgiummal 's ennek királyával 
November ladikén közlött szerződése (tra- 
ctatusa) ellen azon oknál fogva, mivel az 
a’ 12dik prol. A. jegyű függelékével's ismét a’ 
19dik protocollummal, mellyek Hollandia 
állását az öt hatalmassághoz képest kijele-
lék, ellenkezik.------- Illyetén álláspontján
a' dolgoknak Hollandia meghatalmazotti 
is az ajánlott czikkelyek vizsgálatát részek
ről a' nevezett (t. i. az 1814diki 8 czikk. 
’s a’ 12dik protocoll. függelékiben foglalt) 
kötéseken *s nyilatkozásokon alapították, ’s 
ezen vizsgálat resultatumit e* jegyzék mellé, 
emlékeztető (memóriáié) képen függeszt
ve , a’ Conferentiának benyújtják. — Az 
alólirtak kérik az öt udvar megbízott kép
viselőit, vegyék e’ jegyzéket s a' mellé csa
tolt emlékirást vizsgálat alá, azon ban Temény- 
lik egyszersmind hogy O Excellentiáik ked
vezve fogadandják e* munkát mellyben ismét 
ama’ békélni hajló szellemet fogják találni, 
melly a’ német-alföldi kormányt mind szün
telen vezérlé. — E’ kormány egyedül ollyas 
concessiókra nem fog állani m e l l y e k  H o l 
l a n d i a  f ü g g e t l e n s é g é v e l ,  m é l t ó 
s á g á v a l  s l e g f ő b b  é r d e k e i v e l  (in- 
t e r e s s z é j i v e l )  ellenkeznek, vagy azok
kal össze nem férkeztethetők.

A’ fenemlitett emlékirást legközelebb 
adni fogjuk.

HELVÉCZI A.
December 24diki tudósítások szerint a’ 

Neuenburgi nyugtalanságok még sem csila-

pultak egészen le. Annyi bizonyos: hogy 
Val de Traversből kizaklaták a* békétlen- 
dőket (insurgenseket) , s B o u r q u i n  ma
gát a’ Waadt-földre vonta, de innen Vil- 
leneuvebe száműzetett. Mondják: hogy in- 
teressans levelezések találtattak az insur- 
gensek kezei között, de ez alig hihető, mert 
az egész kezdet olíy botorul volt szőve ’s oily 
vakmerőén intézve, hogy okos és előkelő 
Helveta magát illy emberekkel szövetke
zésbe sem bocsáthatá.

SARDINIA.
A’ Gazetta Piemontese egyr királyi rende

lést közöl October 29dikérő!, melly 17 czik- 
kelyben egy uj , , S a b a u d i a i (Savoy en) 
p o l g á r i  é r d e m r e n d e t  alapit. Ennek 
Nagymestere a’ király7 maga, s ezen czim 
a’ mindenkori korona-örökösre is általszáil. 
A’ rend birtokosi mind egy' osztályúak, t.
i. Vitézek, kik,  hanem belföldiek, a' bel
földön kellett ezen megkülönböztetésre ér
demet szerezniek. A' rend tagjai udvarol
hatok (hoffähig, nem hoffärtig) ’s katonai 
tisztelkedésekben részesülnek. A’ rend dísz
jele egy arany kereszt, kék zománcczal 
(émaille) , közepén egy gömbölyű vért 
(paizs), mellymek egy ik színén a rendal
kotó neve (első betüji) a* másikon ezen 
szavak : ,,a' polgári érdemnek 1831“ látha
tók. Viselik fejér szélű világos kék pántli
kán. Érdemes polgári tisztviselők, jeles 
tudósok ’s művészek lehetnek tagjai. —

OROSZ BIRODALOM.
Ő Felsége az Igazsági ministerség újabb 

szerkezetét meghagyni, egyszersmind pa
rancsolatul méltóztatott adni: hogy7 az, mint 
ideigleni rendszabás, addig, míg valamen
nyi ágú ministerium áliapotja és szerkeze
te áltnézve ’s helyben hagyva nem lesz, 
tartassék meg.

BAVÁRIA.
A’ bajor Rendek másik kamarája üléseit 

báró Schrenk, első Praesidens , következő
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beszéddel zárta be (Decemb. 25): „Tiz 
hónapi fáradságos munka után, Uraim, czél- 
nál vagyunk. Engedjék meg az Urak hogy 
minekeiőtte az ülést végzettnek hirdetném, 
szólhassak, ’s legelőbb is azon köszönete- 
met fejezzem k i, mellyel az Urak Js külö
nösen a’ Directorinm (igazgatóság) tagjai 
(t. i. a’ kamara 2 praesidense ’s 2 titokno- 
ka) iránt tartozom, azon jóság- ’s barátsá
gért, mellyel ez idő alatt irántam viseltet
tek. E’ köszönethez egyszersmind azon óhaj
tást párosítom: hogy Uraságtok folyvást 
csökkenetlen egészségben maradjanak, ugy- 
szinte azon reményemet, hogy jövő egy- 
bejövételünkkor ismét e’ szálában találan- 
dóm Uraságtokat. Ha egy pillantatot ve
tünk munkálkodásinkra: úgy fog talán né- 
mellynek látszani, hogy constitutionalis éle
tünk további kifejlésére a’ polgári alkot
mányos szabadság kiterjesztésére ’s biztosí
tására kevesebbet teltünk, mint talán ki- 
vántatott volna. De gondolják meg azok, 
kiknek lcivánataik még nincsenek betöltve, 
hogy a’ fennálló alkotmányon teendő vál
toztatások felette fontos tárgy, ha óhajtjuk, 
hogy javunkra üssenek ki azok, —  hogy e’ 
változtatások a’ legnagyobb vigyázatot ’s 
előlátást kívánják,’s hogy azokat csak fokon
ként, lassú léptekben nem iramva és sebes 
vágtatva érhetni el; továbbá hogy e’ tekintet
ben is sok történt, a’ jobbra vezető ut ki
vágatott , ’s a’ status kormányától várni le
het : hogy e’ nemben is kezet nyujtand azon 
tökéletesség elérésére, melly emberi erők 
állal eszközölhető; végre, hogy az, a’ mit 
a’ k o r  le lk e ’s k ö z v é l e m é n y  óhajt, kor 
haladtával, fentartóztathatlanul m eg is  
v a l ó s o d i k  . . .“ ’s a’ t.

ELEGY HÍREK.

A’ Németalföldi Generál-státusok 44 mil
liót határoztak el esztendőszaki közköltsé
gekre.

Paskevitsch herczeg ’s Tábornok (Feld- 
marschall) November 27diki utasításából 
láthatni ; hogy a’ lengyel széleken határ
őrül kozák ezredek vannak rendelve, minél 
a’ porosz mind a’ krakói mind a’ magyar 
galicziai végeken. Ennélfogva nem lesz 
ezentúl szükségünk a’ Donhoz fártadni ko
zák láthatás végett, minthogy Gallicziánk 
szélein is láthatjuk őket sziliről színre. —

A’ Rotschild háztól vett Belgiumi kölcsön
zés 50 millió, négyszázezer frankra megy, 
vagy két millió font sterlingre.

AUSZTRIA.
Bécsben most jégkármentő Intézet ál

lapodik össze, melly minden örökös tarto
mányokra szándékozik terjeszteni gondos
kodásit, mihelyt Felség. Urunk által meg- 
erősittetik. — Magyarországban minden Vár- 
megye vagy más törvényhatóság létesíthet
ne, tűz, jégkár Ss más illy bármi tulajdonú ’s 
czélirányu intézeteket, 's a’ tetemes pénz,
a’ mit ezek miatt kiküldünk, itthon ma

radna. Mikor leszünk már sjkeritő tettel 
páros önérzésüek!

Pénzfolyamat:
B e c s  (Jan. 3kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  85 TrT p. p.
— 4 pC.......................................  75 4 ------
— I820diki nyeres. kölcsön . . ------
— 1821diki ......................................  ........

Városi Banko-oblig......................... 4 8 -----------
B a n k -a c t iá k .................................11544--------

A’ gabonának Pesti piaczi ára Jan. 5kán 1832.
Fos. m. vtó. garas. 1 legjobb | köze'pszeril { eseke'lyebb |Pos. m. vtó. garas. | legjobb [ középszerű | csekélyebb
Tisztabúza — 120 __ __ Árpa 40 36 — —
Kétszeres — 86 84 Zab 31 '30 .—
Rozs ' 60 56 53 Kukoricza 40 38 36

Szerkezteti Helmeczy M. —- Nyomtatja Länderer.
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3. szám. Pest, szerda* Januar. I l l  1832.
Foglalat: Magyar - es Erdélyország (Levelek. P e s t  V á r m e g y e i  Gyűlés.) Anglia. (Irland! szomorú hir.) Franczia- 

ország (Az u) pairtörvény e I f oga  d t a ti k. Hollandia. Török birodalom. Éjszakamerika. Elegy hírek. Ausztria. 
Bécsi p. Pénzfolyamat.

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.

Felséges Fejedelmünk méltóztatott Nagy- 
méltóságú Buzini Gróf Ke gl é v i eh Gá
b o r  cs. k. Aranykulcsos, val. belső titkos 
és ni. kir. Helytartósági Tanácsos, Korona
ő r, *s Nógrád vármegyei Főispán 0 Excel- 
lentiáját a' magyar királyi udvari Kamara 
Másod-Etőlülőjévé kegyelmesen kinevezni, 
mellynek következésében a’fentisztelt Nagy
méltóság e" hónap Jdikén ünnepi szertartással 
a’ kamarai minden ágbeli Tisztségek jelenlé
tében a’ szokott esküvés után széket fogott.

Ifjú királyunk Ő Felsége mellé szolgálat
beli kamarássá Báró Schweiger József cs. k. 
Aranykulcsost és Majort méltóztatott kine
vezni & cs. k. Felsége.

Buda - Pe s t .  Január. 9kén: Császári kirá
lyi Főherczegsége fenséges Nádorunk, mint 
Pest vármegyének örökös Főispánja ma 
nyitá meg a' Megye" közgyűlését, melly kü
lönösen a" rendszeres munkálatok vizsgála
tára van rendelve. A" megye választottsá- 
ga bemutatván véleményét némelly ágaira 
a" küldöttségi munkálatoknak, legelőször 
ts az, a" mi a’ Nemzet3 interesszéit sebes 
szárnyakon hordja és emeli, kün hírt nevet 
szerez, ben pedig a" szorgalmat ébreszti, "s 
a" nemzeti jobblét támasza és rugója, a’ 
k ü l s ő  és bel ső k e r e s k e d é s "  a" kéz-  
m ü v e k  f e l e m e l k e d é s e  lön a’ köz ta
nácskozás tárgya, hogy minden oldalú sza
bad nyíltsággal előterjesztett vélemények
ből alkotandó határozások, az országgyű
lésre küldendő követeknek szolgáljanak 
utasításul-intructióul. — A" megyei vizsgáló 
küldöttség" véleménye a" belkereskedés füg
getlenségén, a’ külsőnek kölcsönösségén (Ye- 
ciprocitásán} — viszonhatóságán — alapult,

úgy hogy a* harrainezadak árszabását — ta
rifáját — egy megbízandó országos válasz- 
tottság dolgozza ki "s ugyan azt az ország 
Rendei" eleibe terjessze, V az ezek áita! 
megállapítandó árszabás három évig, mipt 
az országgyűlés-tartás törvényes idejéig, vál
tozatlan sinórmértékül szolgáljon,.’s a' bel- 
kereskedés" függetlenségét egyedül csak éh
ség" vagy marhadög’ esetében legyen a’kirá
lyi HelytartóTanácsnak jnsa elzárni, 's tiszte: 
annak idejében tettéről az ország Rendek
nek számolni. — E’ véleményből természe
tesen juris és facti kérdésnek kelle támad
nia, melly mind a’ kettő,  ellenére a" vd- 
lasztottsági véleménynek, a’ koronás Fő 
jusait pártolja, 3s azon közvetetten igazsá
gon épül, hogy a’ fenálló törvények szerint 
a" harminczadok birtoka az Uralkodóé, 
az ország fő Törvényhatóságai — Dicaste- 
riuinai — felelet terhe alá csupán az Ural
kodótól vonathatnak. E3 nyomosán támasz
tott kérdés" fejtegető pályáján az ellenkező 
véleménynek több alapos okai melegítők 
a" vitatásokat "s a" hallgató részvevőknek 
kebleiket; "s ha bár egyfelől rendületlenül 
állott is az Uralkodó jusa, tisztelettel szőtte 
mindazáltal magát belé másfelől az idő szel
leme , és szüksége, "s azon közvélemény: 
hogy midőn a" Nemzet törvényalkotmányá
nak ujjá-sziiletése forog kérdésben, a" ho
zott törvények is természetesen változás 
alatt állnak, a" törvények módosítására ezéi- 
zó javaslatok azonban sértetlenül hagyják 
mindenkinek jusait addig, míglen az Ural
kodó 3s Nemzet" kölcsönös egyezéséből, a* 
a" régi törvények, szabások, intézetek "s t. az 
idő "s Nemzet szükségeihez képest nem 
határoztatnak el. Milly szép, milly dicső: 
vérengző zendületek ’s polgári háborgások'
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szomorú következési nélkül a' törvényho
zás békés utján lassan nyomulni elő az idő
vel, az időben! Milly hervadhatatlan bo
rostyánt arathatnak ez utón azon hazánkfiai, 
kiket a* Gondviselés ’s polgártársaik országos 
bizodalma hitt meg e’ nagy e’ felséges mun
ka lételesítésére! M. J.

Január lOkén fényes ünnepet ülle a’ Tek. 
királyi Tábla, minthogy e’ napon lépett elöl
ülői székébe Méltóságos Kapos-mérei Mérey 
Sándor cs. k. aranykuícsos, udv. Tanácsos 
és Somogy vármegyei Főispán u r , mint fel
séges Fejedelmünk királyi személyes jelen
tének törvényszékbeli Helytartója számos 
seregletü jeles gyülekezetnek örvendetes él- 
jen-kiáltozási között. Minekutána a' kegyel
mes kinevező levél a' T. kir. Tábla együtt 
létében felolvastatott, Mélt. Komori Báró 
Bedekovich Lajos cs. k. Kamarás s Körös 
vármegyei Főispán, mint a’ T. Tábla első 
Bárója küldöttséget neveze ki a’ többször 
tisztelt Tábla tagjai közül a’ Méltóságos Elöl
ülőnek részint kellő tisztelettel meghivatá- 
sára részint elfogadtatására. Ez megtörtén
vén a’ diszes küldöttségtől az ülés-palotába 
kísértetve Főtiszt. Sztankovics János Győri 
Kanonok ’s királyi Táblai Praelatustól mint 
a’ T. Törvényszék ’s párthívei érzelmeik
nek tolmácsától lelkes magyar beszéddel 
üdv özöltetett, hol is a’ hathatós ajakú szó
nok hív ecsettel rajzolv án elő a’ székfogó 
Méltóságnak ősi ’s önszemélyes czimeit ’s 
érdemeit, mindennemű boldogság-kivánati 
közt az egész Törvényhatóságra szives ked
vezéseit, tartozék-feleire pedig kegyeit kér
te ki. Sűrű harsány éljen követé ennek 
végzetét; mire a’ Méltóságos jelenléti Hely
tartó szivemelő, remek tollú, velős tartal
mú, deli zengesű diák beszéddel válaszolt 
’s valódi igazságszerető lélekkel ’s méltó ma
rasztalással hódolván dicső elődje (anteces- 
sora) Nagymélt. Székhelyi Majláth György 
tündöklő érdemeinek ’s ritka tulajdoninak, 
szerény őszinteséggel osztályos társnak val- 
lá magát ennek elköltöztéből származott mél
tó bánatunkban. Nagy hivatala tetemes és

szövevényes terheit azonban Birótársinak 
segédtanácsaik serény együttmunkálkodásik 
által nem olly súlyos viselhetésünck remény -
li. Ezután a’ tisztes Ügyvédi koszorúhoz, 
mellynek egy ideiglen díszboglára volt, in
tézte nyájasan bizodalmas eszméltetésü szó
zatját. Végre a’ törvény-gyakorló ifjúság
hoz, mint hazai 3s hazafisági reményink fej- 
ledező bimbóihoz fordítá atyai keggyel pá
ros tanácsit, haza-király-törvény-szeretetre ’s 
minden illemény - követésre buzdítván azt. 
Rekesztékül kegyelmes Királyunk hosszas 
napjaiért ’s boldog-kormányáért buzogtatá 
ohajtásit, mellyeket a’ jelenvolt tisztelke- 
dő sokaság temérdek szíves éljen-harsogás- 
sal koronázott. Ez töredék váza a' gyönyö
rű beszédnek, mellyet vajha egész miségé
ben lehetne nyomtatv a bírni szerencsénk!

D e b r e c z e n  Jan. 4. Az uj esztendő el
ső napja örömet és szomorúságot, mind 
kettőt nem közönséges mértékben árasztott 
városunkra. Örömet , mert ma volt azon 
óhajtott nap, mellyen igen tisztelt Főbiránk, 
Tek. Rakovszky Dániel u r, a’ Haza és Fe
jedelem hosszas szolgálatában szerzett ér
demei közt, közelebb az 1830diki rendkí
vüli vizáradások alkalmával a’ Hortobágyi 
vizi malomhoz szorult 11 szerencsétlennek, 
ön élete veszélyeztetésivei lett megszaba
dításokért, Fels, királyunk kegyelméből 
nyert polgári-arany- érdempénzt, az e* vég
ből kegyelmesen kinevezett királyi Biz
tos, Mélt. Kis-Szántói Lányi Imre, a’ hely
beli kerületi Táblánál Előlülő és Ungi Fő
ispán ur kezéből, a’ Ns Tanács ülései szo
kott helyén, számos és fényes gyülekezet 
jelenlétében, szivreható szertartással, majd a’ 
Mélt. királyi Biztos úrtól, majd maga (Ten- 
tisztelt Főbíró ur) és a’ város Főjegyzője T. 
Nagy Sándor ur által tartott, mind igen 
fontos és lélekemelő beszédek közben, a’ ki
rályi kegyelem-levélnek felolvastatása után, 
sokszoros é l j e n  kiáltás közt általvette. De 
mig e’ méltó örömhez tétettek a’ készüle
tek , ’s előbb mintsem a’ Mélt. k. Biztos 
urnák, minden rang- és karbeliekből nagy
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számmal üszvehivott vendegei számára fé
nyesül megtérített asztalánál egyfelől, m ás 
felől a’ város vendégfogadójában tartott gaz
dag ebédnél, mellyet Öröme ’ s Fels, urunk 
iránti háladatos tisztelete kijelentésében a’ 
Mélt. királyi Biztos úrral osztozni kívánó 
Nemes Tanács és választott hites Polgárság 
adott — a’ jutalmazó legjobb Fejedelemnek, 
az egész fels. uralkodó Háznak, a’ jutalom 
általadó kir. Biztos urnák, Js a1 jutalom
nyerő igen tisztes öregnek éltekért, öröm
poharak ürülhettek volna: szinte 5 hónapi 
gyengélkedésit most már másodizben köve
tett hirtelen gutaütésben 67 esztendőre ter
jedt földi pályáját bevégezé egy munkás, 
közönségesen tisztelt és szeretett férjíiu, ki
nek,  ha valósítható leendne, sok ezer kész 
lett volna általa megtartott napjainak egy 
részével meghosszabbítani napjait. Ez volt 
városunknak, 32 észt. alatt, páratlan hív- 
ségü, fáradhatatlan buzgóságu Főorvosa, 
Tek. S z e n t - G y ö r g y i  J ó z s e f  ur. A’bol- 
dogultat eléggé dicsérik te tte i, legközelebb 
csak a’ cholera alatt, melly magát is végre 
megragadá, ’s végét ha épen nem okozta 
is , de bizonyosan sietteté ; dicsérik a’ nagy 
mélt. k. Helytartó Tanácstól, hivatala le- 
folyta közben, jött több rendű magasztaló 
nyilatkozások; dicséri a’ tiszántúli főtiszt. 
Superintendentia kérelmére, hivatala sok
szoros és igen terhes gondjai közt, az isko
lák számára tiszta magyarsággal, Ízléssel, 
’s czélirányos megválasztással még!803ban 
irt, ’s azóta kézikönyvül szolgáló, igen jeles 
T e r m é s z e t - h i s t ó r i á j a ;  dicséri mind
azok egyező vallomása, kik vele valaha, 
mint orvossal, tudóssal vagy emberrel kö
zelebb vagy távolabb érdekletben voltak. 
Örök nyugalma helyére tétetett a’ f. hónap 
3d. délutáni 2 órakor, a’ lehető legnagyobb 
tisztességgel, minden rendű és rangú temér
dek sokaság kísérete között; de legnagyobb 
tisztesség a’ közönséges sajnos részvét, és 
azon szives könyek voltak, mellyeket gyá
szos veszteségükön- mélyen-kesergő kedve
seinek könyeik közzé minden jelenvolt ro

kon és idegen elegyíte. Predikálott felette 
Nagytiszt. Szoboszlai Pap István ur, kinek 
egész hazánk előtt isméretes ékesszólása vala
mint tágasb ^rdein-mezőt ritkán, úgy soha ta
lán több méltánylót, nagyobb és közönsé- 
gesb helybenhagyást nem talált. Dicsélő
beszédet tarta Prof. Tiszt. Aranyi István 
u r, hasonlóul igen jelest és szivrehatót.— 
Áldás a’ ritka tudomány- és ember-barát 
hamvaira!“ P.

A’ budai jótévő Asszony-egy esület azon 
névsor közé, melly et uj esztendőkor 1830- 
ban, még Dobi entei Gábor ur titoknoksága 
alatt, azok feljegyzésével ada közre, kik 
a’ kölcsönös köszöntést jótéteményre szánt 
pénzzel váltották n eg, magyarul kezdé ki- 
nyomtáttatni ollyanok nevét, kik azt úgy 
kiildotték bé. Akkor nyelvünkön öten ír
ták fel nevüket. 1831re fordulólag huszon
öt jegyzetté úgy be magát, most 1832nek fel- 
tüntekor 200 felé jár a' Pestről Budáról ösz- 
szeküldölt's magyarul nyomtatott név. Szé- 
kes-Fejérvár sz. k. városa is igy elegy esen 
adá ki tavaly, németül és magyarul, az uj 
esztendei köszöntést ottan megváltottak ne
vét; ez idén 1832re pedig ugŷ  látjuk, hogy 
Ns Fejér Vármegye tiszti kara és Székes 
Fejérvár sz. k. városa polgárságának nevei 
egy edül magy ar nyelven jelentek meg. Ek- 
kép terjed aJ magyar haza minden rendű 
lakosai közt az önnemzetiség megismerése.

December 20dikán 1831 hala meg Paszmo- 
son Doboka Vármegyében Gróf Széki Teleki 
Ferencz, cs. kir. Aranykulcsos ur, a'magyar 
tudós társaság tiszteletbeli tagja, négy hó
napig tartott betegségben (vizkórságban). 
Közkedvességet nyert versei isméretesek az 
Erdélyi Múzeumból, Aurorából és Hébé- 
ből. Azokat egyéb hátramaradt verseivel 
együtt ki fogja adni Döbrentei Gábor ur, 
kire a’ Néhai minden irományitmég ez előtt 
egy más betegségében bízta.

A N G L I A .
Azon hir szárnyal, hogy a’ conferentia

egy uj protocollumot irt a l ámel lynek kö-
*
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vétkezésében Marienburg, Philippeville, Ath, 
Mons és Menin belga határszéli váraknak 
francziaország felől le kell rontatniok.

Egy angol újság, hosszas czikkelyében, 
azt akarja megmutatni; hogy a’ kereske
dési mérleg (bilanx) Anglia *s Francziaor
szág közt, ennek részére hajlik 10 milliónyi 
font sterling haszonnal (?), azon nagy sum
mákat ide nem számlálva, mellyeket angol 
utazók Francziiországba visznek.

D u b 1 i n b ó l  érkezett tudósítások sze
rint egész I r l a n d i a  szomoritó l á z a 
d á s b a n  van. Minden órán remegtek, 
hogy a’ nép  a l j a ,  ez a’ cerberus tri
ceps, vagy inkább hydra centiceps, dulás- 
ra kel Anglia 's aJ protestáns egyház baráti 
ellen.

FRANCZIAORSZÁG.
A* Szent-Siinonisták ábrándos felekezete 

rendkívül nagy munkásságot mutat legújab
ban a' térítésekben ’s vallásos-politikai ezé- 
íu szövetkeztetésben. Leányok, asszonyok, 
papok, katonák, polgári tisztviselők 's még 
pénzkereskedők (banquier) is csábíttatnak 
el áltatok ’s a' kormány több rendbeli fi
gyelmeztetést és óvást bocsát ki ellenök. 
Legkártékonyabb tanításaik közé tartozik

b i r t o k  k ö z ö s s é g e ,  meíly maga elég 
volna, ha elfogadtatnék, minden polgári 
rend felforgatásra.

Casimir Perier torokgyuladásából fel
gyógyult. General Sebastianit a’ guta vagy 
inkább a' szélütés környékezte, úgy hogy 
leánya Prasiin Marquisné egész éjt virasz- 
iQtt mellette, de már épülni kezd; teljes 
felgyógyulásáig királyi rendelésnél fogva 
Perier viszi a" külső dolgokbeli osztályban 
az aláírásokat. Soult és d’ Argout gróf is 
betegeskedtek. A' Deputatusok közül is so
kat meglepett a' nátha. L a f a y e t t e  igen 
beteg.

December 23 és 2 idikén tovább folytak 
a’ pairség örökösödése feletti vitatások. 
Por tá l is ur (Xdik Károly alatt minister) 
több más szónok után ismét előhozá ama’

száz meg százszor ismételt állítást, hogy 
örökösülés nélkül a’pair-kamara nem füg
getlen. E1 felett tagadta, hogy a’ király 
által eső választás princípiuma kedvezőbb 
az érdemnek mint a’ vak örökösülés. Mert, 
úgy mond, ha egy felől a' természet vak 
játéka mellett félő , hogy a' legfényesebb 
örök is egy telje« tehetetlenségűre száll: 
úgy más felől az emberi indulatosság vak 
kényétől, meíly a' választásokat rendszerint 
vezetni szokta, sem reméllhetni valami 
jobbat. — A’ kamara December 26dikára 
lialasztá e’ tárgyat.

A’ követek kamarája December 26dikán 
meghallgatá Jay urat, ki a’ biztosság ne
vében Salverte urnák azon javaslatáról tu
dósit, melly szerint a’ kamara az ülés be
rekesztése által félbenszakadt dolgokat u- 
gyanazon állapotban vegye más nap elő, 
mellyben azok tegnap hagyattak. A’ biztos
ság ezen javaslat elfogadtatását ajánlja. A' 
vitatások későbbre halasztatnak.

Pozzo di Borgo ur nem kapott semmi 
fenyegető hirt Pétervárából, de szokott ü- 
gyességével azt hirlelgeti: hogy a’ zsebe teli 
lefegyverzésről szóló javaslatokkal, mellye
ket használni fog, ha a’ Belgák hajózha- 
tását Hollandián keresztül megváltoztatja 
a’ conferentia. Ez igy; azonban minden 
mélyebb szerkeztetésü fő a' lefegyverzést 
csupa chiinaerának, képtelenségnek hiszi 
3l moszka birodalomra nézve, mivel ennek 
ezer órányi terjedelme 's annyi védendő hatá
ri miatt roppant számú erőre van szüksége.

Végre, December 28dikán, 102 vokssal 
68 ellen (tehát a' többség 34; uj pair ne
vezve volt 36, közülök voksolt 32) a' pair- 
kamara is elfogadá az újabb pairtörvényt, 
inellynél fogvást a' pairséget halálig meg
tarthatni, de születés vagy örökösülés által 
meg nem szerezhetni; ’s szerint eltöriiltet- 
vén a' pairség öröködése e’ változtatás a’ 
Charta23dik czikkelye helyibe lép,'s így egé
szen úgy, mint azt a’ követ- kamara aján- 
lá. Tudniillik a'pairkamara biztossága azon 
szorongató záradékot (clausulát), mellyet
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a’ követek kamarája az uj törvény 21dik 
§hoz ezen szavak után „Választhatók még 
(pairekké a’ király által) a’földbirtokosak, 
kézműhelyek (manufacturák) urai, ’s ar 
kereskedő és pénzváltó-házak fejei közül 
azok, kik 3000 franc egyenes adót,  föld
birtok után ugyan három, a’ patens nyerése 
után pedig öt esztendő óta fizetnek“ teve 
eképen : „ha egyszersmind már hat évig 
generalconseil (főtanács) vagy kereskedési 
kamara tagjai voltak“ eltöröltetni javaslá 
ugyan, de csak 69 szó lévén az elhagyás 
mellett ’s ellene 89 : a kamara ezen több
ség által a’ záradék meghagyatását fogadá el, 
mivel az mint annak biztosítása (garantiája), 
hogy a’ csupa föld- vagy pénzbirtok még 
nem tehet senkit pairségre választathatóvá, 
ragasztaték vala aJ törvényhez.

HOLLANDIA.
Azon emlékirás, mellyet Hollandia Meg- 

liatalmazottai a’ londoni conferentia 24 czik- 
kelyeire feleletül adott,’s előbbi levelünkben 
kivonatban közlött jegyzékekhez csatoltak, 
imígy következik:

„A’ b i r t o k - f e l e t t i  kérdés (1 czik- 
kelye a’ conferentiának) azon fordul meg, 
hogy a’ német-alföldi egyesült tartományok, 
továbbá az ausztriai Német-alföld, vagy is 
Belgium, ?s ismét a' n é m e t  birtokok, ‘s 
a’ kisebb terjedékü kerületek egymástól kü
lönböztessenek meg. Luxemburg nagyher- 
czegség kárpótlékul adatott a’ Nassau ház
nak azon örökös birtokiért, mellyekről a’ 
N é m e t a l f ö l d i  K i r á l y s á g  felállíttatása
kor (1814) lemondott, ’s különös viszo
nyokban (relatiókban) áll a" német Szö
vetséggel s a’ király-nagyherczeg atyavér
ségivel (Agnaten). Illő, hogy Hollandia az
zá legyen ismét a’ mi vol t , hozzá kapcsol
tatván még az is , mit később terhes felté
telek alatt szerzett; ’s neki az áltengedett 
10 cantonért kárpótlás adassék. Be l g i um 
az ausztriai Német-alföldből állhat, kire
kesztve L u x e m b u r g o t ,  mint ezt a’ 12 
protocollum A. jegyű függeléke tartja; de

még is ama’ n é m e t  birtokrésznek hozzá 
járultával, melly 1813ban, s ismét azon 
f r a n c z i a  birtokrésszel együtt, melly 1815- 
ben csatoltatott a’ német-alföldi királyság
hoz. Belgium azonban Hollandiának a’ 10 
cantonban lévő résziért ’s a’ belga földön 
kebelesült enclaveiért (zártás birtokiért) 
kárpótlást adand, melly által a’ régi belga 
birtok ezen enclavekkal (zárulékokkal) 
összeforrasztathatik. E ’ kárpótlásnak, melly 
az előbbeni német vagy belga kerületekből 
állhat, D é l - W i l h  e l m s v a a r t o t  magában 
kell foglalnia. Azon földképek vagy abro
szok egyikében, mellyek a’ 24 czikkelyhez 
függesztve vannak, L ö m m e l  hibásan ada
tik Belgiumhoz. 1790ben ezen birtok egy 
része volt éjszaki Brabantnak , következő
leg Hollandiánál kell megmaradnia. — 2. 3.
4. 5. c z i kke l y .  Ámbár a’ király-nagyher
czeg semmi okot nem lát, melly részéről 
Luxemburg birtoki épségét vagy egészlétét 
(integritás) megcsonkittatni kívánná, még 
sem fog egy oily elintézéstől (arrange
ment) vonakodni; melly szerint annak egy 
része vagy az egészben is valamelly más 
tartományért cseréltetnék fel, melly t. i. 
vele terjedékre ’s népszámra teljesen meg
egyezik ’s Llollandiával, vagy részszerinti 
csere esetében, a’ luxemburgi földdel hatá
ros. Azonban, hogy ezen ügy Hollandia 
részéről egyszerűbbé tétessék ’s a’ király
nak , mint Hollandia királyának hasznai ?s 
köteleztetései nagyherczegi tiszteivel ’s in- 
teresszéivel össze ne zavartassanak, inkább 
azt kívánná 0 Felsége , hogy ezen alku, a’ 
csere iránt, ama’ másiktól, melly a’ Bel
gium és Hollandia közötti határ iránt fog 
esni, külön választassák annál is inkább, 
mivel a’ luxemburgi földbirtok állapotjának 
bármilly módosíttatása is mind a* német szö
vetség, mind a’ Nassau ház rokoni meg
egyezését előlegesen megkívánja, ’s egy kü
lön alku Luxemburg iránt a’ Belgium és 
Hollandia elváiások-feletti szerződést (trac- 
tatust) siettetné, mellynek minélelőbbi vég 
elhatároztatását úgy, látszik, semmi sem
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ellenzi többé. Minthogy a* király s nagy- 
herezeg kötelességei a’ Német szövetség ’s 
a’ Nassau ház atyavérségei iránt, közte ’s 
ezen felek között külön viszonyok és szer
ződések tárgya, ezen tárgy úgy tetszik 
a* Belgiummal kötendő egyezésre nézve 
semmi szövetkezésben ’s érintésben nincs. 
Minden esetre a* 3dik és 4dik czikkely em
lítése, melly az 5dikben foglaltatik, a1 má
sodikra is terjesztetendő vala, mert a’ Né
metszövetség ’s az atyavérség megegyezése 
szintúgy megkivántatik Luxemburg egy ré
szének általengedésére, valamint akármelly 
kárpótlásul adandó birtokrész elfogadására. 
Ezen itt elmondott észrevételekhez kell a’ 
6ik czikkely t alkalmaztatni. — 7ik czikkely. 
Itt értődni kell annak,  hogy Belgium a’ 
maga neutralitását soha sem veheti ürügyül 
arra, hogy azon kötelezéseket, melJyek a’ 
szerződés (4. i. az elváló-alku) erejénél fogva 
reá háramlanak, ne teljesítse. A’ 8dik czik
kely tartalmára nézve nincs semmi nehéz
ség, jóllehet az a’ 12dik prolocollum A je
gyű függelékében nincsen említve; de a’ 
helyett hogy ott a’ német Császár ’s a’ Gene
rál-státusok között 1785 Novembere 8dikán 
kötött végalku 6dik czikkje csak említtes- 
sék, ezen említés helyébe magát az alku 
sorát, kihagyván e’ szavakat ,,a’ Császár 
megelégedésére44 lehet felvenni; ezen szók 
az ellenfélnek igen is tág magyarázatokra 
nyitnának utat. A" 9dik czikkely első sza
kaszára nincs mit mondani; de a’ czikkely 
további olvastánál a’ legnagyobb nehézsé
gekre akadunk. Nincs példa a’ szerződések 
(tractatusok) történeteiben, hogy valamelly 
független ország a’ maga folyójin a’ hajós- 
és tereh-bérjust (Lootsen und Tonnenrecht) 
valamelly más ország közös felügyelése alá 
bocsátotta volna Js abban megegyezvén, hogy 
a’ hajósbér közösen határoztassék e l , ez 
által a’ maga tulajdon jobbágyi által fize
tendő vámot egy szomszéd status kényére 
bízná ’s ama’ gyakran elfogadott alapszabás 
helyett, melly szerint valamelly idegen 
zászló (Flagge) azaz hajó szinte azon ju-

sokkal élhet, mint a’ belföldi, vagy a’ leg- 
pártfogoltabb nemzeté: ennek épen ellen
kezőjét, t. i. azt fogadja el, hogy a’ n e m 
z e t i  lobogó ollyan jussal bírjon mint: az 
idegené, vagy épen ennek kénye alatt áll
jon. Nincs példa arra, hogy status olly al
kut irt volna alá valaha, melly neki i nege  n- 
g e d i ,  hogy tulajdon folyójin hajózhassák; 
a’ mi itt megtörténnék, ha a’ hollandi kor
mány abban egyeznék meg, hogy a’ Schelde 
és Rajna közt folyó más vizeken Antwerp- 
től egész a" Rajnáig, tehát ollyakon, mel- 
lyek egészen 's egyedül holland birtokon 
folynak, a’ hajózhatás m i n d  a’ k é t  f é l 
n e k ,  tehát Hollandiának is csak úgy mint 
Belgiumnak, szabad legyen; hogy továbbá 
saját kereskedését belföldi vizein szintazon 
vámok alá vetette volna, mint az idegenét, ’s 
hogy a’ halászat jusait folyóji egyikén a’ viz 
egész menti terjedésében valamelly külső 
országnak engedte volna meg — olly rend
szabás mellyet hasonló móddal csak bizo
nyos gyarmatok partjain találhatni. Hollan
dia magát illy es clausuláknak, záradékok
nak * melíyek minden független status fel
sőségi jusaiíól eltérnek ’s melíyek a’ 12dik 
protocollum A. függelékében meg nincse
nek, alájok nem írja. E’ felett, midőn már 
a’ bécsi congressus’ levelében (acta) kije
lelt folyókon — ’s ezek közt van a’ Schel
de is — a’ hajózás iránt magát kinyilat- 
koztatá, nincs semmi ok e' részben a’ ne
vezett szerződés erejétől eltérnünk *s olly 
csorbát ejtenünk azon, mellyhez mind azon 
hatalmasságok egyetértése kivántatnék meg 
melíyek azt aláírták vagy később elfogadták. 
Ma, midőn a’ rajnai hajózás minden part- 
melléki statusok elégedésére — azokat sem 
véve ki, kiknek személyit a’ londoni confe- 
rentiában Meghatalmazottak viselik — e- 
gyezés által el van intézve, melly egyezés 
(conventio) nem zárja ki azt, hogy a’ sa
ját alattvalók más-partmelléki alattvalók 
felett kedvezésekben részesülhessenek, hogy 
külön hajós- és tcrelibér rendeltessék, s 
mind ezt a’ nélkül, hogy közös felügyelés-
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n il. kinevezendő biztosakról forogna szó, 
halászat halkereskedés emlittetnék vagy 
az egyező felek a' Rajna és Schelde-közöt- 
ti vizekről tettek volna valanielly rendelést: 
nem láthatni á lta l, miért hozassanak ma 
Belgium hasznaért Hollandia felsőségi 's bir- 
toki jusainak sérelmökkel ollyas feltételek, 
millyeket a’ badeni, bajor, burkus, hess, 
nassaui kormányok azon tizenöt esztendő 
alatt,  mig a’ raj na- hajózás- feletti alkudo
zások folytak, a’ külön vélemények számos 
eltérései mellett sem kívántak soha is ma
goknak. Nem tekintvén ezen elmélkedések
re, maga a' józan politika is vonakodik ollyas 
elintézésektől, mellyek alsóbb rendű ha
szon-nyerésért többnél több érintés-ponto
kat visznek a’ nemzetek közé, a’ mi való
sággal megtörténnék, ha a" halászat és hal
kereskedés a’ Schelde egész folyta terjedel
mében mind a'két fél alattvalójinak enged
tetnék meg, olly engedmény, melly által két
ségkívül mind a' két ország vámszedési, 
felügyelési ’s törvényszéki jusa mcgszorit- 
tatnék. A’ mi a’ Scheldén való hajózást illeti, 
Hollandiának nem volt soha szándéka azt 
akadályoztam, hanemha talán mnlólag há
ború idején az ország védelme úgy kiváná; ‘s 
ámbár Belgiumnak Hollandiától elszakadá
sa által a’ münsteri alku Ild ik  pontja ismét 
erőbe lép, mégis Hollandia a’ Schelde meg
nyitását úgy tekinti, mint legközelebb ’s 
közvetetjen következését egy, Belgiummal 
kötendő, méltányos (biliig, aequus) elváló 
alkunak. Hollandia kész lekötelezni magát, 
hogy a’ Scheldei h a j ó s  b é r t  (a* Lootsék 
h a j ó v e z e t ő k ,  rév-csajkások , kik t. i. a’ 
megérkező hajót, mint a’ viztájnak tökéletes 
ismerőji, béréitbiztosan révbevezetik) mér
sékleti árra szállítja le ’s az elegendő víz
mélység fentartásáról gondoskodik; e’ felett 
nem idegen ugyanazon tarifát behozni elő 
legesen is a’ Scheldére, melly 1831 Mart. 
31dikén a' rajnai hajózásra nézve Mainzban 
állapíttatott meg, sőt ezen mainzi egyezés
nek egyéb pontjait is, mellyek a’ Scheldére 
alkalmazhatók, erre elfogadja. De ezen ha

sonlóvá tétele a' scheide és rajnai hajózás
nak, hogy végkép elhatározottnak tekintet
hessék , egy külön alkut kíván, melly Hol
landiának szinte azon hasznokat adja, mel- 
lyekben ez a‘ mainzi egyezésnél fogva ré
szesül, megfontolván azt, hogy ezen (a ’ 
mainzi) egyezés nem csupán a’ bécsi con- 
gressusi actán, mellynek elhatározási a’ part
vidéki statusok között még el nem döntött 
vitatások tárgya, hanem kölcsönös enge- 
dékeken (concessiokon) is alapul, mellyek- 
ről a’ bécsi congressuson szó sem vala ’s 
mellyeknél fogva ezén conventiót nem csak 
a’ bécsi congressusi acta származékának, 
hanem egy külön vált ’s akármelly más ha
józás-alkuhoz hasonló egyezésnek is lehet, 
és kell i s , tekinteni. — A’ lOdik czik- 
kely világosságára, minthogy ebben egye
dül azon csatornák értethetnek, mellyek 
mind a’ két országon keresztül folynak, 
mind a’ két fél hasznaért szükségesnek lát
szik az utolsó mondást imigy változtatni: 
„az említett csatornákon pedig csak mér
sékelt hajózási vámok szedessenek.^

(Vege jövő levelünkben.)
A’ király megegyezett a’ general-statusok 

második kamarája osztályainak azon elő
terjesztésükben : hogy a’ r e n d k í v ü l i  
h ad k ö l t s é g e k  ne egész esztendőre ki
válhassanak , hanem csak ennek első felére 
u. m. 17 és fél millió.

TÖRÖK BIRODALOM.
I b r a h i m  Basa elfoglalván csaknem kard

csapás nélkül Gázát, Jaffát és Caiffát, 
előcsapatit egész Sz. Jean d’Acre-ig szá- 
guldoztatá, hanem, utóbbi hírek szerint, 
ezek ismét visszavonultak. Az egyipto
mi hajóssereg J a f f a  és T r i p o l i  előtt 
állong. A’ Porta nagy nehezteléssel nézi Ali 
Basának ezen önkénykedését, ’s nem szen
ved kétséget, hogy a’ K o n i e h  mellett gyü
lekező tábor ’s a3 Damascusba szakadatla
nul menő katonaság nem csak ezen, töké
letes anarchiában lévő, tartomány megnyug
tatására, hanem egyszersmind a’két hábor
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gó Basa lecsilapitására is czéloznak; a’ mint 
ez a’ Szultán legközelebb kiadott ’s min
den tartományba megküldött fermánjából 
(nagyúri parancsából) nyilványosan kitet
szik.

A’ Szultán folyvást figyelemmel ’s nagy 
szorgalommal dolgozik a’ katonai rendszer- 
javításon *s a’ behozott vagy még beho
zandó katonai uj intézeteken- Legközelebb 
egy nagy arsenal ’s ágyuöntő-műhely fog 
készíttetni; a’ műszerek ’s erőmüvek (ma* 
chinák) Angliából hozatnak. (Volt a’ Csá
szárnak eddig is ágyuöntő-műhelye Topha- 
nában,. de most szűk ez már. Az újabb 
D o l m a b a d z s é b a n  fog építtetni.) Most 
négy linea hajó és tiz fregáta van mun
kában.,

ÉJSZAK-AMERIKA.
New-Yorki levelek szerint a’ közelgető 

(decemberi) Praesidens-választáskor Jack
son ellen szándékozik magát a’ többség 
kinyilatkoztatni. Helyébe Cl ay Henriket 
kívánja a’ nemzet, kit eddig ugyan még 
itt Európában kévéssé ismerünk, de a’kit, 
mint mondják, kitűnő lelki tehetségein kí
vül, a’ legsajátabb nemzeti lélek s nem
zeti saját politikához ragaszkodás ajánl.

ELEGY HÍREK.
Marquis Palmella Parisba megérkezett 

(Londonból), Dom Pedroval az expeditio 
iránt értekezni. Mint mondják, a’ kibuj
dosott Lengyelek közül sokan fognak részt 
venni ezen expeditióban.

Casimir Perier a’ „Temps“ szerint rá- 
galmi pert indított Bouvier-Dumolard ellen 
a’ királyi ügyvédek törvényszékénél.

Leopold király Összekelése Louise fran- 
czia kir. herczegasszonnyal nem sokára ki 
fog hirdettetni.

Walter Scott Nápolyból visszatértében meg 
fogja látogatni Bécset, meg Olaszországon, Bu
dapesten ’s Bécsen keresztül veendő útjában 
Weimarban a’ dicsé költőt, Gőtliét is.

A’ bádeni két kamara, az első December 
22 a’ második 24ken 47 vokssal 8 ellen fo
gadé el az uj sajtótörvény-javaslatot.

AUSZTRIA.
Bécs  Januar 4dikén: Az austriai priv. 

Nemzeti Bank többszöri nyilatkoztatott Ígé
reténél fogva köztudomásúi je len ti: hogy 
az 1831 Junius 30dikán felszámítás szerint 
váltóbecsű pénz (EinlÖsungs- und Antici
pations- Schein) folyamatban volt akkor: 
39,881,088 frin t, kaszonvehetlen czéduía 
újakért beváltatott: 2,667,541 frint, öszve- 
leg: 42,548,629 frint. — 1831 December 
31keig beváltott pénz megégetesre áll ké
szen: 12,601,550 frint. E’mennyiségből le
róván a’ múlt évi Junius 3Ödikán inegégetés- 
re szánt9,831,750 frintot, marad: 2,769,800 
frint. Hasznáihatlan czédula újért cserélte
tett fe l: 2,667,541 frintig ’s így 1831 De
cembere utolsóján folyamatban marad még: 
37,111,288 váltó forint. A láiráa’Bank kor
mánya, Igazgatója és számtisztsége.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Jan. 7kén) közép árr  

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 % p. p.
— 4 PC....................................... 75 T g ----------
— I820diki nyeres. kölcsön 180 f ------
— 1821 d i k i ........................... 123 — —

Városi Banko-oblig. . . . . .  . 4 7 f  —  —
Bank - actiák . . . . . . .  1 1 5 7 -----

A’ gabonának Pesti piaczi ára Jan. lOkén 1832.
Pos. m. vtó. garas. | legjobb [ középszerű í csekélyebb JPos. m. vtó. garas. legjobb középszerű csekélyebb
Tisztabűza 120 113 106 Árpa v 40 36 -

Kétszeres 83 80 — Zab 30 _ 29
Rozs 56 53 50 Kukoricza 37 36 —

Szerkezteti Helmeczy M. — Nyomtatja Länderer.



J E L E M K O R .
4. szám. Pest, szombat. Januar. 14. 1832.
F o g l a l a t :  Magyar- es Erdelyors/.a'g. (Elólépesek. Játékszín Szabadkán. Vegyes tudós.) Anglia. Francziaország. Német

ország. (Mainzi hírek a1 St. Simonismus terjedéséről.) Burkusország. Olaszország. Szardínia. Hollandia, Belgium. 
Török birodalom. E legy hírek. Pénzfolyamat.

MAGYAR- es ÉRDÉLYORSZÁG.

A’néhány nap ótafelenyhedtidő‘s részint 
lanyha részint sebes esőzések miatt a Buda
pesti partmelléki jég felporhanyodván az éj
jel takarodásnak indult s nyilván a'reá tolon
gó felvidéki jeget is magával vonza, minthogy 
ma Dunánk egészen be van lepve jéggel.
^  A’pesti Tudomány-egyetem Magistratusá- 
tól közhírül adatik: hogy a’ Szentirás-tudo- 
mány (bibliai Studium) ujtestamentomi osz
tályának megürült tanítószékére mellyhez 
1000 frintnyi rendszeres fizetés van csatol
va, tartandó Concursus 1832 Martz. ükére 
határoztatott.

Ő cs. k. Felsége méltóztatott az Erdélyi 
királyi kincstárnál Mtgos Gróf Kornis Mi
hály urat, Ts Kolos vármegye Főispánsá- 
ga’ Helytartóját Tanácsossá — Sepsi-zoltáni 
Mélt. Czirjék Dienes urat T. Alsó Fejér vár
megye Főispánját cs. k. Kamarássá — T. 
Bándi Bihary Márton urat a’ Nagyméltóságu 
Erdélyi kir. udvari Cancelláriánál udvari 
Ágenssé — végre December 25iki végzés ál
tal pedig Gidófalvi T. Csiszér Lajos urat 
az Erdélyi kir. Törvényszéknél számfeletti 
Táblabiróvá kegyelmesen kinevezni.

Felséges urunk m. e. November Iáikén 
T. Nezettei Boronkay János urat, az Eszter
gomi Érsekség Yerebélyi és Sz. Györgyi 
praedialis Székeinek Nádorát királyi taná
csosi czimmel méltóztatott kegyelmesen fel
ruházni.

S z a b a d k a  Jan. elején: „Városunkban 
már régen nem valánk szerencsések szín
művész társaságot látni; azonban megje
lenvén Abday Sándor, derék társaival e’ 
napokban adá az Ár u l á s  és s z e r e l e m 

f é l t é s  darabot, mellyben Abday után Bö
szörményi Joanna oily remekül játszott, hogy 
a’ számosán öszvesereglett nemes Közön
ségnek nagy megelégedését méltán megér- 
demlék. Ezeken kívül Kácz, Szaplonczay 
's Kis szelepjüket (rollejokat) igen dicsé
retesen adák. Vajha nálunk rs minden né
pesebb városunkban ingatlan lábra juthat
na valahára már a3 színművészet állapotja, 
’s ne kényteleníttetnének színjátszóink fa- 
zékas vagy sáfrányos módra városról város
ra vándorbottaí 's jobbadán kopott és rongy 
szinkészületeikkel kalandozni!“ D. J.

Pest Jan. 9.: Néhány hét óta sok élet 
mutatkozik honi termesztményink eladásá
ban. Mintegy hét nyolez ezer mázsányi egy, 
és két nyiretű gyapjú kelt el száztól 10— 
12 forinttal drágábban mint az utóbbi leo- 
poldi vásárkor, úgy hogy lakhelyeink (de
pot) jócskán kiürültek. S ha a3 vásárlási 
kedv, melly különösen a’ Morvái és Szilé
ziai fabrikák részérül elevenül jelentkezik, 
darab ideig illy divatban marad, úgy a’leg
közelebbi József vásárra némelly gyapjú- 
fajtában hiányosságot fogunk érezni. Olaj
ban (a’ legtisztább repeze-olaj 16 ezüst 
forinton kelt) és dohányban is sok eladás 
történik, az utóbbi czikkely mindazáltal 
nem nagyobb áron a" Leopold vásárinál.

* A’magyar olvasó társaságok szaporodása 
hazánkban (mint a1 millyet T. Győr várme
gyéről a Pozsonyi deák újság idei Iső szá
mában közöl) nagy örömet rs reményt ger
jeszt országszerte minden hazafi kebelben, 
mivel ezeket nem csak műveltség-terjesz
tésre szolgáló hathatós eszköznek, hanem 
alapos szerkezet mellett jövendőre olly in
tézetnek is tekinthetni, hol idő jártával elő.
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haladva mindannyi közhasznú nyilványos 
könyvtár állíttathatk fel,’s így magányosak
ra nézve kisded, de egyesülve nagy pénz
áldozattal e* nemben annyi csudát mivelhe- 
tünk, a’ mennyin most más nyugoti csinos 
nemzeteknél bámulunk.

Zólyom, Turócz, Nyitra és Zemplény 
vármegyében a’ cholera megszűnt. Zem
plénjében Julius 2 Ükétől fogra 3 hónapig 
dühödött ’s 380 helységben 40,439 személy 
közül 28,672 halt meg — 21,767 felgyógyult, 
GShelység pedig tőle egészen menten maradt.

Egerben 1830ban megholt 1070, született 
S64_1831ben 18,329 személybeli népség
ből megholt 1280, született 764. A’ két 
esztendei holtak és születtek száma össze
hasonlításából nyilványos a’ szaporodás vagy 
fogj aték 's az ezek közt fenforgó idomzat 
(proportio),

A N G L I A .
Legközelebbi napokban Leopold királytól 

három kurír érkezett Londonba.
A’ Pernambucói tudósítások egész Nov. 

19ikeig terjednek: lóikén t. i. egy csoport 
lázadó népség összegyűlvén, ’s az úgy ne
vezett „öt hegyii“ kaput bevevén a’ helybeli 
kormánj zóhoz követséget küldött, hogy tőle 
többek közt néhány magával odahurczolt 
Portugallusnak hivatalból elbocsáttatását kí
vánná ; a’ kormányzó az e’ végre meghívott 
tanácskozás után kérelmükre nem hajlott, "s 
ez volt oka a’ következő nap támadt csatá
zásnak, mellyet mindazáltal kevésbe vet
tek. Többen egy szövetséges kormány (foe- 
derativus status) behozatalát is sürgették 
Braziliába.

A’ Traveller pedig azt Írja : hogy Pernam- 
bucói több magányos levél az ottan történt 
nyugtalankodást valóságos zendülésnek hir
deti, sőt azt is állítja, hogy a’ csata még 
a’ hajók elindultakor is tartott.

Az öt hatalmasság képviselőji a’ külső dol
gok hivatalánál összegyülekezven hétfőn 
egész viradtig tanácskoztak, kedden pedig 
njra egj bejövén ismét több óráig tanakodtak.

A’ mai reggel érkezett amerikai levelek 
szerint Peru ’s Bolivia között végre meg
köttetett a’ béke.

Folytatólag az angoly újságok így elmélked
nek: Az orosz birodalom bánásmódja napról 
napra gyanúsabb, a’ hollandiai királyé pe
dig kézzel foghatóbb. Előbb úgy gondolkod
tunk hogy a’ kormányszékek a’ Lengyelek 
iránt mutatott szívtelen viseletűket előbb 
vagy utóbb megbánják, mindig tartottunk 
továbbá tőle, hogy az orosz birodalom az 
Angoly és Franczia engedékenység miatt 
felbiiszkülve a’ minden idők Jegjelesb baj
nokinak (a’ Lengj'eleknek) elindítókkal nagy 
hatalma érzetében Varsó eleste után is foly
tatni fogja Európa függetlensége ellen tö- 
rekedését; de azt koránt sem gyaníthattuk 
távolról is, hogy ennek eszközlésére a’ Con- 
ferentia maga szolgáljon palástul; most pe
dig úgy látszik hogy a’ Conferentiának e’ 
tárgybeli munkája — a’nélkül hogy Hollan
diát vagy Belgiumot kielégítette volna, 
minekutána protocollumokat protocollumok- 
ra halmozott Európa békessége fentartása 
zálogául, melly a’ Lengjelek kívánságai 
pártolásával is megeshetett volna — talán 
csak szembekötősdi játék volt időnjerés 
végett; ’s ámbár azon hir hogy az orosz 
Császár a’ szerződéseket el nem fogadta, 
meg nem látszik igazodni, a’ közvélemény 
mindazáltal nagy fontosságú egy autocrator 
hatalmára nézve is. Csak azon crisis meltyet 
Canning jövendőit ne valósodjék: hogy t. i. 
Európának minden elégedetlenéi egy zászló 
aláné seregeljenek, a’ mi a’ Francziának leg
első mozdultával könnyen megtörténhetnék.

FRANCZIAORSZÁG.
Bazard, a’ SzentSimonisták feje, azt kí

vánta vala minap, hogy ő is, mint, a’ többi 
elismért cnltusok papjai, a’ nemzeti őrség 
szolgálataitól mentessék fel. De elveszté 
pőrét mingyárt az első törvényszéken ’s 
tiszte elmulasztásáért 24 órai fogságra itél- 
teték. Cassatiot kérvén e’ törvény ellen, a 
feljebbviteli-törvényszék elmellőzé e’ kérel-
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inét, m ivel, ugy mond, nem szabad a’ pol
gárnak magát azon nyilatkoztatással, hogy ő 
egy oily cultusnak, m e l l y e t  maga  csi
nál t ,  szolgája, semmi törvényes köteles 
ség alól felmenteni.

Újabb hírek szerint gróf Sebastiani bete
geskedése miatt Perier ur tartja meg a’ 
külső ügyekbeli ministerséget ’s helyébe a’ 
kereskedés mostani ministere gróf d’Argout 
lép.

A’ „Constitutionnel“ (liberális franczia 
újság) felszólal azon vád ellen, hogy őt a’ 
ministerium megvásárlá, ’s főbb szerkezte- 
tőji közül három el akar válni tőle ’s uj 
Constitutionelt alapítani. Egyszersmind ki
fejti princípiumait ’s azt mondja: hogy ő 
sem republicanus, sem napoleonista, sem 
carlista, sem radicalis, sem ministeri. A zt 
mo n d j a :  hogy az 1 8 3 0 d i k i  c o n s t i- 
t u t i ó n a k  rs azon d y n a s t i á n a k ,  me l l y  
az t  a l ap i t á ,  m i n d e n k o r  h i ve  mar a d ,  
és soha  e g y i k e t  a’ m á s i k t ó l  ne m 
v á l a s z t j a  el. Hogy ő ministeri nem, so
ha nem v o lt, nem lesz ’s nem is lehet az. 
A’ ministerek is emberek, igy szól, ’s van 
mindég törvénytelen cselekedet, mellyet 
kimutatni, — visszaélés, mellyet feladni, 
igazság és ju s , ^nellyet védeni, ’s kivált
ság, melly ellen szóiani kell. O csak a’ 
tettet támadja meg, nem a’ személyt, a’ 
princípiumokat közönséges jóllét tekinteté
ből védelmezi ’s a’ t.

Bouvier-Dumolard elkezdő az újságok
ban feleleteit, ’s a’ mennyire hírlapok után 
Ítélhetni, jól és nyomosán. Megfelelt azon 
vádra is, mintha a‘ kormánytól 1814ben 
kapott politiai költségekből tetemes sum
mát engedetem nélkül saját hasznára fordí
tott volna. Ugy látszik, a* közvélemény pár
tolni kezdi e’ férfiút ’s hajlik a’ lyoni dol
gok körül történt hibák egy részét Dumo- 
Iard nyomos előterjesztései után a’ minis-- 
teriumra visszahárítani.

A’ lyoni nemzeti őröktől elszedett fegy
ver, mindössze lő—18,000 darab, Valen- 
eebe küldetett. Ennél fogva itt nem igen

reméllhetni a’ nemzeti őrség uj rendbe ho- 
zatását.

Legközelebb két királyi parancsolat jelent 
meg, mellyeknek eggyike a’ kincstári fize
téstől megfosztja lör a’ lOdik Károly ide- 
jebeli mind azon paireket, kiknek kinevez- 
tetésöket az új charta 68ik czikkelye meg
semmisítő. 2or azokat, kik az 1830 augusz
tus lOikén megállapított törvényes esküvést 
letenni vonakodtak. — A’ másik rendelés 
Vili éle, Corbiére, la Bourdonnaye, Peyron- 
ne t , Frayssinous , Laroche - Jaccpielein , 
Chateaubriand és Gróf d’ Uzes urakat szinte 
fizetősöktől fosztja meg.

A’ pair-törvényszék most egy igen nagy 
figyelmet gerjesztő pörrel foglalatoskodik :
t. i. Augusztus 16án halva találták a maga 
szobájában Bourbon Ilerczeget, ki véginté
zetében a’ király negyedik fiját rendelte 
örökösének, és egy Fcuchéres nevű angoly 
asszonynak, ki a’ herczegnél lakott, 2 
millió frankot ’s több fekvő jószágot ha
gyott. A’ vélt örökösek egyike, Rohan her- 
czeg, most ezen végintézetet megsemmisítet- 
ni kívánja azou aknái fogva, hogy a’ meg
holt herczeg a’ végrendelést nem önként 
hanem az angoly asszony kinszeritésére tet
te , kiről, hogy czéljában boldogúlhasson 
még azt is állítja, hogy a’ herczeget szán
déka teljesítése végett még kegyetlenül 
meg is kinzotta ’s t. i.

A’ követ-kamara Dec. 30diki ülésében 
előadta Thiers ur a’ biztossági tudósítást 
az 1832dik esztendei budget (országos vagy 
status - költségek) iránt. Ezen budgetre 
melly a’ rendes, és rendkívüli költségekkel
1,097,000,000 frankra (mintegy annyi vál
tó-forintra) terjed, a’ különféle mínisteriu- 
mi ágak osztályainál a’ biztosság által javas- 
lőtt kímélések: 10,650,082 frankra mennek.

NÉMETORSZÁG.
Mainz December 22ikén : Végre ide is el

érkezett a’ Sz. Simonisták néhány apostola 
kémlelni, ha valyon alkalmatos e földünk 
felekezetjök veszedelmes magvai tenyésztő-

*
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sere. Systemájok szoros egybeköttetésén a’ 
statusnak az egyházzal, az örökösödés iga
zai kiirtásán, ’s az igy in atlanokká váló 
jószágoknak érdem ’s méltóság szerinti 
felosztásán épül. Bizonyos lépcsőig czélul 
tevék a' jószágok közösségét is. A' Sz. Si- 
monismus tehát a" helyett hogy a’ gazdag
ság mcgutálását hirdetné, inkább ösztönzi 
követőit, hogy kincseiket kebelébe tárják, 
mell} ek elosztogatását magának tartja fen. 
Tanítása főkép a'javak helytelen felosztásán 
alapul, ’s igy egész erőszakkal a’ birtokot 
ostromolja. Szerinte minden eddig divatban 
volt örökösödés vagy szokásban lévő szer
zésmód p. o. eladás, csere, ajándék, vég
intézet, 's t. i. megvetendő. A’ birtoknak 
mindnyájok közt egyenlőre kellene felosz
tatni t. i. részint tehetségűk szerint, mel- 
lyekről egyik Sz. Simonista sem mond le, 
részint munkájokhoz szabva, mellynek meg
ítélését leginkább a* felekezet elöljárói tulaj
donítják magoknak. A’ gazdagok elüttök 
renyhe állatok ’s birtokra érdem eiknek, 
azokat pedig kiket munkásoknak neveznek 
tulajdonképen, jobb osztályra méltóknak 
vallják az igy újonnan általok eltagolandó 
javakban. A' Sz. Simonismus tehát egye
nesen magát a’ társaságot víja, mert nincs 
semmi társaság nemzetség nélkül, és sem
mi nemzetség társasági örökösödés nélkül. 
Fenyegeti tovább a’ fenálló rendet ’s min
den szerzeményi just. Ezen csábitó idea,— 
melly annál több követőre talál az embe
rek közt, mennél kevesebben képesek azok 
társasági szerkezetünk’ alap feltételeit való
diképen megismérni, — Párisi leghitelesb 
levelek szerint igen nagy súlyt ’s nyomos 
táplálékot adott a’ dolgozó néposztály közt 
mind inkább terjedő mozgásokra, ’s a’ 
Lyoni lázadásra; ’s bár milly kívánatos is 
a’ gondolatok szabad közlése, mindazál- 
tal ennek is, mint az emberi szabadság 
akárminő nyilványosításának korlát szük
séges. Ezen korlát a’ jelen esetben a’ mos
tani fenálló társasági állapotnak szempontul 
tartása, mellyet nem annyira külső forma,

mint inkább az ember lelki és szellemi 
(geistig) természetének nemesítése által 
jobbíthatni meg. Már Montesquieu mondá : 
hogy az embert oktatni keli előbb ’s töké
letesíteni , azután minden zavar-okozás nél
kül önként következik a’ jóra vagy jobb
ra fordulás. E' tiszta tanúsághoz ragaszkod
va jobb lett volna a’ Sz. Simonistáknak ott
hon maradniok, *s földmivelő követőiket, 
kik között még 16 milliónyi sem írni, sem 
olvasni nem tud,  tanítaniok. Azonban még 
sem különös hitvallás, még sem különös 
istentisztelés-mód (cultus) magában, hanem 
egy bár titkolt, még is könnyű magyarázatu 
szózata a’ vagyontalan vagyonkórságnak min
den törvényes birtokos ellen.

BURKUSORSZÁG.

A’ burkus statusujság következő hivata
los tudósítást közöl az előbbi levelünkben 
érintett Neufchateli (Neuenburgi) pórláza
dás tökéletes elnyomatásáról:

„Chaux de Fonds Dec. 22én.
E’ hónap 20dikán éjjel general Pfuel Tra- 

versből felkerekedvén Chaux de Fondsnak 
(falu 6000 lakossal és sok óra- és csipke- 
mivessel) mint a’ zendülés fészkének, melly - 
ből minden gonosz eredett, tarta. Magához 
vonván nagy csendességgel minden elküld
hető sereget és ágyút Neufchatel és Roche
fort váraiból ’s egész éjjel a’ nagy hideg
ben és hóban előre nyomulván, 21dikén 
reggel 7 órakor 2500 emberrel ’s tiz ágyú
val a’ pártütő falu előtt állott, hol felőle 
nem is álmodoztak. General Pfuel azonnal 
kikülde 700 embert, jobbról balról a’ he
lyet békerítcni. Nyolcz órakor a’ hely már 
körül ló it véve s az ut belé három oldalról 
elzárva. A’ rémülés iszonyatos volt. Senki 
sem motszant. Minden védrendelést sem
mivé tett a’ remegés. General Pfuel e’ sze
rint minden kardcsapás nélkül bemenvén, 
elfoglalt mindent, ura lön a’ helynek ’s a’ 
befogott insurgenseket lefegyverzé. — íme 
itt a vége ezen ostoba lázadásnak s most a
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kézre került gonosztevők felett igazságos 
törvény fog tartatni. Hlyeién viszszaállítása 
után a' törvényes kormánynak és rendnek, 
mellyel ezentúl minden hiv alattvaló vé
denc!, General Pfuel e5 következő napi-pa
rancsot adá ki Chaux de Fondsban Burkusai- 
boz: „Katonák! Nemes tettet vittetek ma 
végbe vitézségtek által. Ti megmentettétek 
a* hazát. A’ lázadók piszkokról és fenyegeté
sekről végre fegyvert fogtak, csatazaj és lár
ma harsogott szájokról. Az igazgatás (gou- 
verncment) azalatt csendesen készült. Ti elé
be riadoztatok szózatomnak, fegyverre siet
tetek , ’s három nap alatt semmivé tettetek 
egy olJy zendülést, melly már egy egész 
év óta tépte hazátok belsejét. Mondottam 
nektek, az Isten megzavarja a’ hitszegő
ket, s im az Isten megzavará őket.— Gyá
va vezérök kétszer, Bevaix-nél és Tra- 
vers-nél fufamlott meg az első puskaszó 
r a , ugyanazon paripán, mellyet azért aján
dékoztak neki, hogy majd rajta diada
lommal térend vissza Neufchatelbe. Kato
nák ! a‘ haza ’s király megelégszik vele
tek — , ’s én büszke v agyok, hogy titeket 
vezetlek. von Pfuel.“

Schvveizból hasonló tudósítások érkez
nek. Bourquin Ifertenbe szökött meg. Re- 
nardot pedig elfogták.

OLASZORSZÁG.

A" pápa-birtokban 1832re szabott iskolai 
rendelések a’ többi közt meghagyák: hogy 
minden universitasbeli épület hecsukatván, 
a’ felsőbb tudományok külön helyeken ta
níttassanak. E ‘ rendszabás ellen Bol ogna ,  
hol a’ Diario di Roma szerint bizonyos idő 
óta annyi példája jött elő a borzasztó en
gedetlenségnek, azon előterjesztést nyujtá 
a szent Székhez, hogy ők a’ philosophiai 
és orvosi leczkéket az universitas épületén 
kívül nem tarthatják, minthogy az ezek
hez kivántató szerek és készületek azon 
épületben tartatnak. Erre az lön felelete 
a' kormánynak: bog) az eszközöket s más

készületeket az universitás épületéből ki
vinni könnyű, ’s így azt megnyitni szük
ségtelen ’s továbbra is tilos marad. De a 
bolognai v árosi tisztség nem bírta ezen vá
lasz sikerét eszközleni, mert a’ nyugtalan 
városi nép erőszakkal ’s fenyegetések kö
zött az említett épületet megnyittatá, hol 
is azóta a’ felsőbb tudományi leczkék, mint 
előbb, nyilván folynak. Ezekről tudósít- 
tatván a’ kormány, November 12diki vá
lasza szerint tanácsosabbnak tartá, nem 
ugyan jóvá hagyni a’ tettet, de még is az el
lenkező törvény erőszakos kivitelétől elál- 
lani. Már most, úgymond a’ Diario di Roma 
( pápai hivatalos újság), í t é l j e  meg a 
k ö z ö n s é g :  mellyik részen van itt az okos
ság és méltányság, (aequitas, Billigkeit) 
’s mellyiken ismét a’ méltánytalanság ’s en
gedetlenség ?

Helyén fog itt áilani egy Bécs i  levél, 
mellyet más újságok után az Allgemeine 
Zeitung is közöl: „Úgy halljuk“ mond e 
levél írója Dec. 25éről „kabinetkurir indult 
el innen Romába, ki a’ Pápának udvarunk 
részéről a’ pápai legatiók (Tartományok) 
határszélein teendő hadi demonstratiok 
(mozdulatok) bizonyos Ígéretét megvigye. 
Ezen demonstratiok arra czéloznának, hogy 
a’ pápa erőködéseit tartományai engedelem- 
re hajtásában szükség idején segítsék, támo
gassák. Me r t  a' do l gok  c s u d á l a t o s  
f o r d u l a t o t  v e t t e k .  A’ sz. Szék urasá
ga elismeréséről alig van szó többé. Vici- 
n i , az amnestiából kizárt lázadáskori elől
ülő, minden tartalék nélkül Bolognába visz- 
szatért; adót nem fizetnek, ’s as legatiók 
úgy kezdik magokat viselni, mintha füg
getlen statusok v olnának. A' Tuilleriák ka
binetje (franczia korm ány), mint mond
ják , teljes megegyezését adá abban: hogy 
az ausztriai seregek a’ pápa-birtokba lépje
nek s ő Szentségét a’ sz. Szék fejedelmi 
jusaiba visszahelyeztessék.“

SARDINIA.
Az njennan alkotott polgári érdemrend
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vitézei között e’ következő nevek fordul
nak elő: Dr. Carlo Bot t á  Parisban, J. M i
chaud ,  a’ franczia academiának tagja, 
ugyanott; G. Mi g l i o r a  képiró Milanóban 
(Majland); továbbá Ros s i ,  Ca r e  na,  
Mul  te do professorok. (A’ külföldön élő 
honiaknak a’ király maga egyenesen adhatja 
a’ rendet; ’s ezzel (mindöszve 40) 600, 
800, ’s 1000 lírányi pensio is jár.)

HOLLANDIA.
Bérekesztése azon emlékirásnak, mellyet - 

Hollandia a’ londoni 24 czikkelyre feleletül 
adott :

11 és 12dik czikkely ismét olly tár
gyakat illet, mellyekről a’ 12dik prot. A. 
függelékében szó nem volt. Ezek egy uj 
szolgai terhet (servitus) nyomnak Hollan
dia földbirtokára, melly annál kevesebbé 
tűrhető, mivel Hollandia semmi illyest 
Belgiumtól nem kíván, ’s őt az elváló-alku 
még a’ münsteri egyezés lid ik  ezikkelyében 
említettől is felmenti. Hollandián, Belgi
ummal való egybeforradása előtt, semmi 
ollyas teher nem feküdt, millyet itt a’ 9-, 
11-és 12dik czikkelyek említenek. ’S most, 
midőn a’ két ország egymástól elválik, nem 
kíván ’s nem is kap Hollandia Belgium 
részéről semmi nemű kedvezést; nincs tehát 
semmi ok, azon állásnak mellyben Hollan
dia az egybekapcsoltatás előtt volt, módosí
tására. Azt rendelni, hogy a’ kereskedési 
közösiilet Maestrichten keresztül semmi 
akadályt ne szenvedjen, annyi: mint azon 
hatalmas bátorítást, mellyet ezen vár Hol
landiának nyújt, nagy részben kijátszani. 
Mind e’ mellett Hollandia nem idegen meg
adni Belgiumnak kötés szerint minden ki
telhető könnyebbséget arra, hogy kereske
dési kapcsolatait Németországgal Limbur- 
gon, Maestrichten és Sittardon keresztül 
— kivevőn a’meggátlást szükségképen pa
rancsoló eseteket — bátran folytathassa ’s 
meg azt is, hogy a’ nevezett két várason 
által Németország határihoz vezető utakon, 
mellyek egyéhiránt jó karban fognak általa

tartatni, csak igen mérsékelt utvámokat 
szed. E’ felett Hollandia és Belgium köl
csönös kereskedési egyezésre is léphetnek, 
mellyek reciprocitáson (kölcsönhatáson) ’s 
a’ két ország jól értett hasznain épüljenek, 
azon, Portugalliával kötött ’s ezen ország
nak kedvezéseket adó alkupontok példájá
ra, mellyek a’ Hollandiai király ’s Brazíliai 
Császár Ő Felségük között 1828ban Decem
ber 20dikán kötött barátsági, hajózási ’s 
kereskedési szövetség 8dik ezikkelyében 
láthatók. — A’ 13dik czikkely lső §a a’ nyil- 
ványos adósság felosztása okán Belgiumra
8,400,000 forint esztendei járadalmat (Ren
ten) vet ki. Hollandia nem Írhatja alá ezen 
számolást, melly szerint Belgium olly fize
tés terhe alá esik, melly igen is kevés ahoz 
képest, mellyet Hollandia fizet ’s ezen u- 
tóbb nevezett ország méltó ’s igazságos kö
vetelésinek épen nem felel meg. De még 
is azon őszinte ’s nem színlelt óhajtás kö
vetkezésében , melly Hollandiát soha nem 
szűnt meg vezérleni, hogy t. i. az alkudo
zások minélelőbb véget érhessenek, nem 
fog Hollandia ama" követelések méítánysá- 
gira támaszkodni'’s elfogadja a’ statusadós
ság kijelelt felosztását, ha olly rendelkezés 
ajánltatik, melly által a’ nevezett summa 
az öt hatalmasság hitele ’s garantiája alatt 
tőkepénzi értékre vétessék, még pedig az 
egyesült német-alföldi adósság 1830 Juliu- 
sában divatban volt hivatalos folyamatja 
szerint, melly hónap a’ belga nyugtalansá
gokat legközelebb előzte meg, ’s fentartván 
azon módosítást, mellynek ugyan azon 
czikkely 5dik §ában még történnie kell. 
Ez a’ §, melly az A jegyű függelékben nincs 
meg, a’ fogyasztó syndicatus (Amortisse- 
mentsyndicat) ’s a’ brüsseli bank egymás
iránti lerovásokat (liquidatio) olly módon 
állapítja meg, hogy abból semmi esetre 
sem hárulhat Belgiumra valami teher, mint
hogy ama’ 8,400,000 for. évi járadalom a' 
belga birtok teljes passivumát (tartozását) 
teszi. Úgy de oda van téve, hogy ha ezen 
lerovásból, liquidatioból, — valami acti^
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vum (követelés, kereset) kelne ki, Belgi
um ebben Hollandiával a’ két ország által 
egyesülések alatt lefizetett adó mennyisége 
szerint osztozliassék. Egy illy elhatározás 
minden liquidatio természetével ellenkezik, 
mert lehetetlen olly Iiquidatiot, kölcsönös le
rovást, gondolni, mellynek alapja kedve
ző legyen az egyik, káros a’ másik rész
nek. Annál ellenkezőbb volna ez itt min
den financziai ideával, hogy nem hára- 
molhatván a' liquidatioból Belgiumra néz
ve semmi kár, Hollandia pedig minden ki- 
víható terhet viselni tartozván, amazt száz 
meg száz különnemű reclamatióktól (vis
szakérésektől) épen semmi ok sem tartóz
tatná. Ezen itt előadott ellenvetéseket úgy 
lehetne majd elhárítani, hogy ha azon kü
lönbözés helyett, melly szerint most a’ két 
féllel bánni szándékoznak, olly határozás 
tétetnék, mellynél fogvást a’ syndicatus ’s a’ 
brüsseli bank, mint ország pénz-szedőji 
egymásiránti liquidatiójok puszta rendbe
hozásnak, rendbejövetnek tekintetnék, a’ 
nélkül, hogy abból akar egyik, akar másik 
részre tehernagyobbodás szármozhatnék ; de 
mégis, mint ezt a' 6dik § tartja, a’ korona 
jószágokra adott sorsos évpénz terhe (Do- 
mainenloosrenten) megosztása mellett, azon 
itt lezálogolt jószág nagyságához képest, 
melly e* vagy ama’ birtokrészen fekszik, 
mind a” már eladott, de még ki nem fi
zetett, mind a’még eddig el nem adott ko
rona-jószágokra nézve. — (A’ 14—18 czik- 
kely semmi vagy csak kisebb fontosságú 
ellenvetésre ’s kivánatokra ad okot.) — 
Ama’ közös alattvalókról (t. i. birtokaiknál 
fogva) szóló ismértetés, mellyet a’ 19dik 
czikkely em lít; az alföldi (hollandi) nyil- 
ványos törvényben nem lételez. A’ birtokkal 
egybekapcsolt teher egyedül ezt, t. i. a' birto
kot, illetheti, nem pedig a’ birtokos mine- 
müségét, a* k i, bírjon bár külön országok
ban földet vagy akármilly más jószágot, 
csak egy ur egy hatalmasság alatt áll. (A’ 
20-, 21-, 22dik czikkelyek elfogadtatnak. 
A" 23dikra tett észrevételek egyre ütnek

ki azokkal, mellyek a’ 13dikhoz tétettek.) 
24ik czikkely. Azon esetre, ha , mint re- 
ménj^elhetni, Ltixenburgra nézve külön al
ku és egyesség fog történni, ezen czikkely 
elejét igy kell majd kiegészíteni: „közve- 
tetlen a’ két fél között kötendő egyezés 
(traetatus) helybenhagyásának (ratificatio) 
kicserélése ’s ama’ külön egyezés helyben
hagyása után, melly a’ Luxemburgi birtok 
elintézését illeti, parancsolat adassék, hogy 
. . .  ’s a’ t.“ De minthogy a’ kitakarodás-és 
áltadásra szabott 14 nap igen kevésnek tet
szik , legalább is egy hónapra kellene azt 
kiterjeszteni. Egyszersmind odajárul még 
ez: ,,A’ kitakarodáskor mind a’ két fél 
seregei a’ status birtokában lérő (ingó) jó 
szágokat magokkal vihetik.u u —

Ha már általányos tekintetet vetünk ezen 
emlékirásra, úgy tetszik annak minden pont
jai kiegyenlíthetők, kivevén a’ 9diket, melly 

Belgáknak a’ hollandi folyókon és csa
tornákon hason jussal és feltételekkel enge
dő hajózást illeti. E ’ részben úgy látszik 
erős ellenállásra tökélé el magát Hollandia. 
Ellenben ha szinte a’ szoros számolás, mint 
a’ kereskedő nemzet tulajdona, minden 
egyes pontból kitűnik, mindazáltal nem is
mérhetni félre Hollandiának békés szán
dékát i s , ’s azon készséget, meltyel a’ con- 
ferentia merész ’s gyakran kemény czikke- 
lyeinek elfogadására hajlik.

BELGIUM.
A’ belga képviselő kamarának centrális 

osztálya December 27dikén adá be az 1832- 
re kivetett hadlábon lévő belga sereg szá
mát. Ez, a’ polgári őrökön kívül 80,000 
emberre megy. Az 1832re állítandó ujon- 
czok száma 12,000, kik is a’ kormány to
vábbi rendelése alá adatnak.

Luxemburgban zavarok történtek. 2— 
300ig való ember elszedvén a’ polgári ka
tonaság fegyvereit, kiindult Luxemburgból 
*s a’ szomszéd helyeken pusztítást ’s ren
detlenséget okozott. A’ belga kormány Lüt- 
tichből katonaságot küldött ellenük, melly
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Decemb. 29dikeig Arlonba érkezett. Egy
szersmind kinyilatkoztatá a’ belga igazga
tószék ; hogy addig is , iníglen Hollandia 
békekötésre álland, Luxemburgnak azon 
részét is, melly a’ Német szövetségnél ma
rad, igazgatni fogja.

TÖRÖK BIRODALOM.
Ye l e n c z e  Dec. 23kán: A' mit minden 

józan fő régen előre gyanított, most azt 
már nyilván jelentik az alexandriai leve
lek, t. i. hogy az egyiptomi Yicekirály fel
bontván a' portával volt egybeköttetését, 
Syriába ütött, 's igy függetlensége valósí
tására az első lépést már megtette. E ’ bi
zonyos kútfőkből eredett tudósításoknál fog
va nem kételkedhetünk, hogy a Yicekirály 
a'portának hadat ne üzent volna: mert azok 
szerint minekelőtte a’ Yicekirály seregeivel 
országa határain túl lépne, a’ szabad ég alá 
gyűjtött egyiptomi előkelőkhez tartott hosz- 
szu beszédében előterjeszté : mint fenyegeti 
teljes bomladozással a’ birodalmat és val
lást a Sül tán uralkodása; előszámlált min
den kárt, mellyet az utolsó 10 esztendő alatt 
a* kormány gyávasága okozott; Moldva, 
Oláh -s Görögország, mint más több Ásiai, 
’s Afrikai szép tartományok elvesztőt egye
dül a' Sultánnak tulajdonítá, ’s azt is a' 
Nagyur szakálára hárítá bűnrovásul, hogy 
az ő (Alinak) győzedelmes fija Ibrahim szin
te kihajtatott Moreából. E ’ vétségi tettek- 
hől következtető Mehemed Ali a’ Sultánnak 
uralkodásra elégtelenségét, Js tulajdon kö
telességét, melly őt a‘ haza ’s vallás vé
delmére vezérül felállani kényti. E’ fényes 
beszéd a’ gyülekezet tagjait elérzékenyitvén 
megkönnyezteté, 's magát a’ beszélőt is an

nyira megliatá, hogy minekutána felét be
szédének elmondá, a’ többit ministerére 
vala bízni kénytelen. A’ gyülekezet öröm- 
zajjal egyezett meg az előterjesztett dol
gokban, ?s a’ nagy czél kivivására minden 
áldozatra készségét jelenté. Ezekből ugyan 
azt következtethetné az ember: hogy a’ Yi- 
cckirály a’ Sül tán t uralkodó székéből szán
dékozik talán kizaklatni; mindazáltal sok
kal hihetőbb, hogy inkább a’ Császárnak, 
mint a’ Korán legfőbb papjának egyházi 
átka élét iparkodik megtompítani, melly 
főkép Syriában kiadott proclamatiójából 
szembetűnő, hol magát leginkább vallásvé
delmezőnek hirdeti. Ő alkalmasint békes
ségre fog hajolni, mihelyt a’ porta elismeri 
függetlenségét. Azonban a’ hadi készületek 
Alexandriában serényen haladnak elő, ’s 
egy új parancsolat minden élelem-kivitelt 
erősen tilalmaz.

ELEGY HÍREK.
Német-alföld (Journal de la Haye) Egy 

Luxemburgból épen most érkező magányos 
tudósítás szerint a’ király-nagyherczeg párt
jára hajló ellenlázadás sebes lépten terjed* 
a' Nagyherczegségben.

A’ Németalföldi várak felépítésére és a’ 
Belgiumi tartományok egyesítésére Angliá
tól kifizetett summák összes mennyisége: 
4,803,805 font sterlingre megyen.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Jan. lükén) köze'p ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  85 T9T p. p.
— 4 pC. . . . . . . .  — — —
— I820diki nyeres. kölcsön 1811 ------
— 1 8 2 1 d ik i ........................... 1 2 1 | --------

Yárosi Banko-oblig...............................47 4 -------
B a n k -a c t iá k .................................1134 4 --------

A’ gabonának Pesti piaczi ára Jan. 13kán 1832.
Pos. ni. » tó. garas. 1 legjobb középszerű csekélyebb |Pos. m. vtó. garas. 1 legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabiíza ? 123 i 120 1 1 3 1 Árpa 40 — —
Kétszeres — — 73 i Zab 3 0 | 30 29 1
Rozs 60 56 * Kukoricza 38 36 4 36

Szerkezteti H e l m e c z y  M. —  Nyomtatja L a n d e r c r .
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o .  szám. .  Pest, szerda. Januar. 18. 1832.
F o g l a l a t :  Magyarország (Fiume Tarosa ’s Yághy Ferencz ajánlása a’ ni. nemzeti tud. Akadémiára. Huda-Pesti élet

rajz. — Pozsonyi nj árvaház). Anglia. Francziaország. (Lamarque besze'de'nek fontosabb töredeki.) Rurkusország 
(bocsánat-hirdetési pontok). Bavária (a’ kir. törve'nyállapító beszéd töredeki). Lengyelország. Spanyolország. Elegy 
hírek. P é n z f o l y a m a i . _________________________ ____________ _ _ __________________________

MAGYARORSZÁG.

Szives hazafiúi örömmel sietünk jelenteni: 
I.) a* nemzeti tudományos magyar Akadémia 
Igazgatóságának e’ f. észt. Januariusa 8kán 
és lökén tartott üléseiben olvastatott fel 
nemes sz. Fiume városának nyilatkúztatvá- 
nya, mellyben az említett társaság tőkepén
zeihez az imént tisztelt városnak kapitányi 
tanácsa 1S31 Májusa 21kén ezer pengő fo
rintnyi ajánlást határozottá e’ summát 1S32- 
nek Novembere Íjén kezdve, évenként 200 
pengő forinttal fizetendi. II.) Tek. Yághy  
F e r e n c z  Táblabiró és Soprony Városa 
Polgármestere, ‘s a’ m. tudós társaság igaz
gató tagja maga ez ülésekre nem jöhetvén 
le , a’ társaság pénztárába hazafiui alapít
ványul négyszáz forintot küldött pengőben. 
Melly dicső ’s követésre méltó pár példa 
mind törvén) hatóságokra mind egyes ha
zafiakra nézve!

0  cs. kir. Felsége December 25ikén költ 
kegyelmes határozása szerint, a* nagymélt. 
házi, udvari és status titkos Kanczeliariá- 
nál megürült Lajstromzó hivatalra, az ed
dig volt lajstromtiszli segédet Hú s z  ár Jó
z s e f  urat cs. kir. udvari titoknoki rang- és 
czimezettel méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Az Irgalmas-barát szerzet ausztriai biro
dalombeli 27 kórházaiban Onellyekből ket
tő a’ lábadozóké) 1830iki November első
jétől, 1831 iki October utolsójáig valláskü
lönbség nélkül 19,958 beteget orvosolt, 
kik közül 18,029 felgyógyult s csak 1929 
halt el. Vajha e’ könyörületes renden kí
vül, melly egyedül a' nyavalygó férfi nem
nek, ’s azElisabethinákon kívül, kikegye
dül betegeskedő asszonyfeleinknek nyújta

nak segéd orvoskezet monostoraik falai kö
zött, valami nagylelkű emberbarátot szállana 
meg vagyonos Hazánkfiai közül a’ szent Lé
lek malasztja ’s a’ sín) lő emberiség ügye, hogy 
mind a’ két nemű embertársinknak minde
nütt egyenlő szolgálatjára szánt Ápoló nénék 
fSoeurs de charité) egyesületét telepítené ha
zánkban meg!— Milly tiszteletben áll e’* di
cső egyesület egész Francziaországban,milIy- 
ben állott még Napoleon rs annak diadalmas 
hadisergei előtt is, minden, ki a' lefolyt utób
bi tizedek történetrajziban jártas, figyel
meztetésünk nélkül is tudja.

* Bu d a - P e s t  Január lökán. „Városunk
ban élni a’ napi történetek tudta nélkül, annyi 
mint a* tengésnél vagy tengeségnél (Vegeta- 
tiónál) egyéb életerőt nem érezni. A’ kül- 
fény és dísz meglepő pompáin kezdve kivált 
Szépeink ’s Módi-tündéreink egy székiben 
való kocsizgatási között népünk minden 
osztályfokán keresztül a’ kézmüvi táplálat 
egyszerűségéig le, valódi panorámái utat te- 
szen, ki sokaságtól pezsgő utszáinkon mulat- 
kozva sétál vagy lebzseleg. Nagyaink kép
vonásit önelégedés méltósága dicsőíti, hogy 
nemes szivü elszánással — resignaíióval — 
a törvényes újítások utján annyit ügyekez- 
nek áldozni a' közjóért, mennyi a’hazának 
irányos helyzetét, a nép boldogabb állapotját 
eszközölheti. Ki testvér két fő-városunkra 
mostan figyelmez és hallgatja, mint ügyek- 
szik a’ jelenkor fiainak egy része a jöven
dőt teremteni, másika ugyanazt bírálni, a' 
világi nagy játékszín kecsegtetésiben ré
szesül. Egyik kör mulatozásinak e’ kérdés 
tárgya: valyon nemzeti Játékszínt építsünk 
e, vagy a: fenállót a’ nemzetivel olvasszuk 
össze ? Erről nemczélnnk most szólani, míg 
e’ kérdés-iránti javaslat világot nem lát, 's
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hazafi szerény észrevételinket mi is talán 
hozzá csatolhatjuk. Más körben ismét ösz- 
szeüi egy két jósló öreg, ’s a’ Megye tanako
dásnak legújabb tárgyait birálgatva azon so- 
pánykodik: mi lesz már belőlünk, ha job
bágy sajátsági ’s tulajdoni jussal bir a’ föld
re nézve, mellyet ő eddig minden őseivel 
együtt (de hisz ennek ősei sincsenek) csu
pán haszonbérben munkált? Miért viselje 
már egyedül vagy nagyobb részint a’ Nemes 
a’ hon i  p é n z t á r  terheit? (holott adózni 
nálunk nem szabadság). Honnan lesz jöve
delmünk, ha a’ jobbágy dézmát nem ad, és 
szakmányát (robotját) megválthatja? Be 
megváltoztak az idők! O tempóra! 0  mo
res! így sóhajt egyik.— Be boldog ember 
kinek pusztáji vágynak! így ahít a’ másik-, 
’s mind a’ két jósló megegyezik abban, 
hogy igazok van ; ‘s ha illyenkor bele szól 
az ifjabb, 's azt mondja: „ott a* hiba: bá- 
tyám-uraimék nem tudták hogy az idő rep- 
pen, ’s ki nem repül vele, arra nem vára
kozik, pedig már Virágunk ösztönszava volt 
Seneca után: É l n i  siess (propera vivere)! 
Bátyám-uraimék nem néznek a’ jövendőbe, 
hogy elgondolnák, a’ gyarmatított-coloni- 
sált-pusztákkal szépülhet a’ haza ; bátyám- 
uraimék nem látjákát: hogy a’ dézmapót- 
lás ’s robotváltság, csak annyi sőt okkal, 
móddal, ésszel használva talán több, m inta’ 
dézma és robot maga; az adózó sorsán se
gíteni pedig Isten igazában nem egyéb, mint 
egy sok századon keresztül szaporodott sege- 
delmi-subsidiumi-tartozásunk.“ „Ölelje által 
hát öcsém uram ábrándozásn ál az egész vi
lágot,’s tegye boldoggá!“ Ez reá a’felelet.— 
Kinek a’ disz- és csin-mesíerekkel (Mode
mül Eleganzmeister, legyen szabó az vagy 
hajfodrász) van dolga, a’ sok tanakodótul 
alig juthat hozzájok; mert ezek is jobbadán 
most azzal bíbelődnek: mi lesz belőlük ha 
a’ C z é h e k  e l t ö r ö l t e t n e k  í ’S minde
gyik azt óhajtja: csak én, én ne érjem el e’ 
boldogtalan időszakaszt! ’s ki tehet róla, 
hogy ezek a’ talán jövedelmesb, talán ími- 
vész-ingerJőbb és szebb napokat látni nem

akarják ? — Ki a’ napi eseteket bálokban ke
resi , a’ tánezok sorában legelsőnek leli a’ 
magyart, vagy legalább legeslegelől írva, ha
bár akkor jő is rá a’ sor, mikor már nyakra 
főre kigaloppoztuk magunkat; ’s bár mi a’ 
magyar tánezot is szeretnők látni, de lejte
ni nem tudjuk, sőt rajta nem is tűnődünk, ha 
a’ közönség — publicum — magát kénye sze
rint mulatja: mert a’ legjobb tánezmester- 
től, az időtől várjuk, a’ mi az időben nin
csen; ’s ha teli reményű óráinkban halljuk: 
hogy egy két al- vagy felvidéki Megye ma
gyarul tanulni vagy levelezni nem akar, 
ezen sem igen törődünk: mert van egy jó 
táncz és nyelvmesterünk t. i. az Idő.  Illyé
sek nálunk a’ napi történetek, ’s legszebb 
mind ezek sorában az, hogy annyi töreke
dő, annyi jósló, annyi bíráló között egy 
sincsen, ki nagyobb kisebb mértékű bizo- 
dalommal ne nézne a’ jövendőbe, ’s ha 
egyéb támasz, menedék vagy alap nincsen 
reményük, sejdítvényök vagy véleményük 
gyamolítására, azonnal ott terem indicative, 
kevésnél infinitive, többeknél conjunctive, 
legszámosabbaknáí optative ex machina min
den hézaginkat ’s hijányinkat fedező vagy 
pótló pálasttal a’Ma g y a r o k  I s t e n e ! “ M.

P o z s o n y  Január Iső napján. Városunk 
évkönyvében a’ múlt esztendő utolsó napja 
emlékezetes lesz a’ legkésőbb maradékig. 
Midőn hat hét előtt a’ cholera megszűnte 
miatt a’ nagy Isten jóságát áldva dicsőite- 
nők,  a’ két felekezetbeli egyházi szónokok 
arra buzdíták a’ híveket, hogy az elhuny
tak árváinak gyámításáról gondoskodnának. 
Termékeny földbe hullott az isteni főparan
csolatok egyikének ezen magva, ’s oily kis 
idő alatt nem csak illatozó virágokat, ha
nem gyümölcsöket is term ett, midőn már 
tegnap tizenkét árva lépett a" számokra ala
pított nevelő intézetbe, melly addig is, míg 
a’ gyarapodandó pénzalaphoz (fundushoz) 
képest bővebb ’s alkalmasb lakás szereztet
hetik, azon házba tétetett, melly 14 hónap
tól fogvást a’ kisgyermekekre gondviselő 
intézet számára vagyon bérlelve. Valóban
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szívreható szemlélet vala, midőn tegnap 
délelőtt kilencz órakor a’ nevelőházbá jöt
tek ezen éhség és hidegtől sanyart kisded 
embertársink, kiket a’ sors mintegy kita
szítani látszott a’ boldog vagy boldogulható 
teremtmények sorából. Itt Yázsonykői Gróf 
Zichy Ferencz, Fő lovászmester ur O Ex
cellent iája, mint az intézetnek közakarattal 
megkért Oltalmazója, számos fő- ’s minden 
rendű, hitfelekezetű ’s neműek jelenlété
ben adatott a’ félig meztelenekre a' tisztes
séges öltözet, melly őket le nem irható 
tündéri meglépésbe helyezé, úgy annyira 
hogy ez könyekbe lábasztá sok jelenlévők 
szemeit. Az egész gyülekezet átment innen 
a’ primási nyári palota kápolnájába, hol is 
Főtisztei. Prybila Apát, Kanonok 's városi 
Plébános ur szokott ékesszólásával fejté meg 
a’ kereszténység ezen jeles gyümölcsének 
szépségeit, ’s a’ jótévők nemes Ifikét ma
gasztalé. Ez után következett a1 Sz. Lélek 
meghívása, ’s ünnepi fénnyel tartatott mu
zsika-zengés mellett a’ szent Mise. Vissza
tértek innen mindnyájan az árvaházba ’s 
míg az elárvult kisdedek ebédlének, előbb 
Weber Tanácsbeli, azután Blasko ur tartott a’ 
környületekhez alkalmazott velős beszédet. 
Az ünneplést a’ véd Gróf 0 Excellentiájának 
rövid de lelkes beszéde zárta be, mellyben 
az árvák gyám olását legérzékenyítőbb sza
vakkal ajánlá a’ városi Tisztviselő uraknak. 
Örömmel jelentjük ez úttal még azt is: hogy 
az oltalmazó Gróf valamint a’ cholera ide
jében kimeríthetlen kútfeje volt a’ jótévő- 
ségnek, úgy ezen intézet talpkövét is ő 
veté meg tetemes (1,000 ezüst frint alá- 
irásbeli) adakozása által, mellynek csak kis 
részét teszi az, hogy mind a’ tizenkét ár
va kisdednek többrendü tisztes öltözete.., 
ágyi ’s asztali mindennemű készületet ’s 
egész szekérnyi eleséget ajándékozott: ki
nek nemes példáját nem annyira buzdítás- 
mint a’ jóban vetélkedéskép tekinték váro
sunk egyéb főrendű lakosi ’s istenáldotta pol
gári, ’s már is mintegy 16,000 ezüst forint 
gyűlt öszveleg e’ szent czélra. Örök hála

’s tisztelet a’ szenvedő emberiség Baráti
nak I Melly szívemelő példa ez olly közön
ségekre nézve, hol gyámol es ápolgatás nél
kül kénytelen fetrengeni a’ sok árva!

A N G L I A .
A’ Times igy beszél: ,,A’ Gazetteben egy 
kabineti parancs áll, melly meghagyja: hogy 
ezentúl az a u s z t r i a i  hajók csak annyi 
vámot fizessenek az angol kikötőkben, men
nyit az angolok. — Ez ismét uj példája a’ 
reciprocitás (kölcsönösség) rendszerének, 
millyet Anglia már Prussziával, Hamburg
gal ’s egész éjszaki Németországgal tart. 
Ausztriával nem nagy kereskedést űzhet 
Anglia igaz; de az is valami, ha jó prin
cípiumok győznek a’ régi előítéleteken. Nem 
fogjuk csudálni, ha azok, kik a’ mi hajó- 
zás-törvényinken teendő javításokat (a' kül
földi hajók és áruk bebocsátását) minden
kor ellenzék, most ismét lármázni fognak. 
De most az egyszer csakugyan részünkön 
a’ nyereség; mert angol hajó bizonnyal több 
fordul meg a’ Ye l e n c z e i  és T r i e s t i  ki
kötőkben mint ausztriai (magyar — ha van 
— ’s horvát, tó t, olasz, német) az angol 
birtokiakban.“

FRANCZIAORSZÁG.
December 29kén Schonen ur tudósítja a* 

követkamarát a’ biztosság véleménye felől 
az ajánlott civiiliste (királyi udvartartási 
költségek) iránt. „Ez alkalommal“ úgy
mond „több komoly kérdés ’s vizsgálat for
dult elő. Legelső kérdés is az vala: ma
radjanak e állandóul meg a’ királyszék mel
lett a korona ingatlan jószágai, vagy ezek 
is szintúgy mint a’ civiiliste maga minden 
uralkodónak csak élte fogytáig ajánlassa
nak? A’ charta ezen pontra hallgat. Több
ször hozattak törvények a’ franczia kirá
lyok dotatioja felől. A’ biztosság azon vé
leményben volt: hogy  ez c sak  az u r a l 
k o d ó  é l t e  f o g y t á i g  h a t á r o z t a s s é k  
el. De miből áll tehát ezen ingatlan koror 
nabirtok ? A’ régi koronajószágokból; ki-

*
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Vb vén azokat, mellyek ezekből törvény 
erejénél fogva lerovattak. P a r i s b a n  a1 
koronajószághoz tartozik a’ L o u v r e  ’s 
a’ T u i l l e r i á k ,  Paris körül St. Cl oud,  
V e r s a i l l e s ,  F o n t a i n e b l e a u ,  Ram
b o u i l l e t ,  Co mp i é g n e  ’s a’ többi kas
tély; úgy is a’ király háznépe (famíliája) 
számos s a’ sok kastélynak ezek jó hasznát 
vehetik. Meghagyatnak a’ király jószágai 
között a’ Sévresi, Gobelins és Bauvais-i 
kézmiihelyek. Ellenben a’ Fő vadászmester 
\s az Angevilliersi hotel Parisnak, ’s a’ pénz
verő ház a’ status jószágihoz adatnak a’ biz
tosság által. A’ játékszín és operaházak 
’s a’ muzsikaiskola a’ kereskedés és szép
müvek ministeriumához hárulnak vissza. 
Vincennes- és Rambouilletben némellyek 
lerovattak. Saint Cloud-ban egy kaszár
nyának szánt épület rovatik le. Ugyszinte 
a’ St.-Germain-, Bordeaux-, és Strassburgi 
kastélyok, mint egészen feleslegek. A’ biz
tosság által ajánlott lerovások öszvesen 18 
m i l l i ó r a  m e n n e k ,  a’ kormány ezekből 
csak 10 zet ajánlott. A’ királyi paloták jó 
karban tartását a’ királyra kívánja hagyatni 
a’ biztosság. Hogy pedig a’ koronajószágok 
fenmaradása biztosítva legyen, mind az in
gók mind az ingatlanok jegyzékbe vétettek 
(inventariumba), melly a’ kamara levéltá
rába tétetni ’s a" felelni tartozó ministerek 
egyike által alá fog Íratni. V a l a m e n n y i  
k o r o n a j ó s z á g  becse  33 millió, ide nem 
véve a’ gyémántokat ’s műdarabokat. E z e n 
t ú l  ne l e g y e n  s e m mi  r e n d k i v ü l e s  
k o r o n a j ó s z á g .  A’ koronaherczeg egy 
milliót kap; ha megházasodik k e t t ő t .  A’ 
biztosság nem egyezett meg a’ civilliste' 
mennyisége felett. Némellyek 12, mások 
14 milliót ajánlottak.44— LTIerbette ur aján
lására , ki mingyárt a’ tudósító után szóla, 
elhatározá a’ kamara: hogy a’ következő 
darabok nyomtatás alá bocsáttassanak : a) 
kimutatása a’ királyi költségeknek X. Ká
roly alatt, ó) Kimutatása a’ korona fekvő 
jószágai bevételei- s kiadásainak, c) A’ ki
rályi manufacturák jövedelmei ’s kiadásai.

d )  Az 1814 decemberi királyi rendelés, 
melly a* kiszolgáltak nyugpénzeiket, ’s az 
ezen pénztárra tett fizetések mennyiségét 
illeti, e) kimutatása azon jószágoknak, mel- 
lyekct a’ király (Lajos - Filep) gyermekei
nek áltengedett, ' s / )  Ugyan ezen jószágok 
jövedelme kimutatását. A7 törvényjavaslat 
további vitatása hétfőre (Januar 2.) halasz- 
tatik; mire a’ hadiminister egy törvényja
vaslatot terjeszt elő, melly az 1831dild 
költségek betöltése fejében 18,823,000franc 
pótlék- summa megadatását tárgyazza.

A’követek kamarája December 30iki ülé
sében előjőve még a’ s z á z n a p i  császárko
dás alatt előléptetett katonai tisztek pensió- 
járól szóló törvényjavaslat végvitatása’s 161 
vokssal 111 ellen e l f o g a d á s a  is. E’tárgyra 
nézve La m a r q u e  generalis a’ többek kö
zött ezeket is mondá: . . .  ,,A’ kormány ada- 
kozóbbnak mutatkozik naponként az előlép
tetések’s kivált a’ díszjelek osztogatásában, 
hogysem ezt azoktól, kik dicső szolgálatok 
által illyes mit érdemlettek, valóban megvon
hatná. De visszalép a’ kormány azon prin
cípium megismerésétől, mellyhez állását 
ezelőtt ünnepileg nyilatkoztatta k i , ’s nem 
akarja megengedni, hogy Napoleon szint
úgy, mint Lajos-Filep népfelsőség által or- 
száglott. Nem meri ugyan nyíltan állítani, 
hogy Lajos-Filepnek szintazon legitimitása 
(törvényszeressége) van, mellyel X. Károly 
országlásabirt; hanem egy külön legitimitást 
akar Filepnek teremteni, melly más sza
bású, más alakú Jegyen m inta’ Napóleoné, 
egy olly legitimitást, melly az ég kö
zött, honnan amaz Isten kegyelméből le- 
szállott ’s a’ föld között, honnan emez dicséi 
tettek által magát felemelő, mintegy közé
pen függjön, lebegjen, olly ingó hatalom
mal, mellyet legkisebb széljegyintet is meg
rendít, a‘ zivatar pedig kétségkívül magával 
elsodor. Azt mondja a’ nemes pair (Monta- 
livet), hogy, semmi czimet kétségeim sem
mi vagyont ’s hasznot clcsonkítani nem akar
nak ’s megismérik, hogy a’ ki Francziaor- 
szág mellett az idegenek ellen harczolt, —

r
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jó úgy mellett, harczolt; de ama* princípium 
ellen kelnek ki, melly a’ népfelsőségen alapult 
császári legitimitást vitatja. Megvetve tolják 
el magoktól ezen elvet, princípiumot, ne
vetségesekké akarják tenni a’ primair-gyüle- 
kezetek szavazásit (fejenkénti népszava
zás Napoleon császárrá választásakor) ; ezt 
ők alacsony bohózatnak, nevetséges kényes
kedésnek mondják, ’s minekutána doctri- 
nairi (középút a’ kormányzásban) ábrán
dozásokban tévedeztek ’s azon rendes defi- 
nitiora akadtak, hogy a’ legitimitás e r
kö l c s i  rs nem t ör  vé ny  s z e r i n t i  j us  a’ 
kormányzásra : végre azon épen nem várt 
következést húzzák homályos okoskodásik- 
ból ki: hogy nincs kormány, csak az, 
me l l y  va l óságos .  Már most urak, mi 
ezen, homályos okokból kelő világos kö
vetkezést egész erejében elfogadjuk ’s azt 
kérdjük: volt e Valaha v a l ó s á g o s b  i ga z 
ga t á s  és uralkodás mint a’ Napóleoné a’ 
száz nap alatt ? — Soha, soha sem fejtet
te ki magát a’nemzeti akarat nagyobb erővel 
’s közösb egyetértéssel mint ekoron. Vagy 
nem kellett e egész Európának összeszövet
keznie, nem kellett e hatalmas befolyású em
bereknek árulókká lenniök, hogy ledőljön 
felséges székéről azon monarcha, k itF ran- 
eziaország közös óhajtása magának vissza- 
kivánt ? — Nem gyengítjük tehát meg uraim 
a’ kormány hatalmát, ha azt szintezen ala
pokra építjük, szintezen jusokat ismérjük 
el benne; sőt inkább felfegyverzük azt az 
egész nemzeti hatalommal, azon egész erő
vel, mellyet egy nagy népnek köz megegye
zése, szerelme ’s lelkesedése nyújt, . . . 
Ministerei a' királynak! én visszalököm ma
gamtól azon gondolatot, hogy uraságtok 
Francziaország méltóságát annyira elfelejt- 
heték,hogyaz 1815diki g y a l á z a t o s  sze r 
z ő d é s e k b ő l  vehetők azon tanácsot, mel
lyet most a’ királynak adnak. Én sajnálom 
az urakat, hogy most azon királyi rende
lést (ordonnanceot) védik, melly Parisban 
Augustus 2dikán szintúgy, mint Martzius 
13dikán Bécsben kinyilatkoztatá: hogy az

U s u r p a t o r  (bitorló) minden intézeti sem
mik, és semmi just vagy törvényt nem ala
píthatnak. Ha igy: miért nem támadják 
meg az urak a’ Restauratio (1811—1830) 
bár mellyik cselekedetét ’s kormányi inté
zeteit? — Megismérik az Urak ama’ paza
rolva tett kinevezéseket, mellyek a’ sza
badságfojtó spanyol háború — ezen seb és 
halott nélkül folyt melodrámái csata — alatt 
adattak, nem találnak semmi nehézséget 
ama’ 2188 becsületrendi kereszt elismeré
sében, mellyeket XVIII Lajos Martius 21- 
dike előtt minden jött-mentnek odahányt. 
Mit mondok? Azon 309 Gén t i  kinevezést, 
mellyek, mint bizonyosan hiszem, minden 
hazához hű szivet elborzasztanak, az urak 
törvényeseknek ismerik el. Tehát azon elő- 
lépéseket, mellyek szökevény eknek adat
tak , hitszegőknek, kik a’ csata-előtti na
pon hagyák hazájokat el ŝ főbb okai vol
tak szerencsétlenségünknek, megtartják az 
urak; ’s azokét, azon bátrakét, kik e’ 
nagy napon Francziaországért harczoltak ’s 
érette vérpatakokat ontottak, nem fogják, 
nem akarják az urak megtartani ? ?—s< rs a’ t.

A’ követkamarának Dec. 31ki ülésében 
a’ számos törvényjavaslatok közt legfigye- 
lem-gerjesztőbb volt egy követé ki t. i. 
Filep - Lajosnak nemzeti hálából császári 
czimet adatni kívánt.

Beszéli a’ Temps: hogy a’ Belgák királya, 
kinek már egyszer szerencséje volt kora 
leglelkesb ’s leggazdagabb herczegasszonyá- 
től szerettetni, most ismét hajlandóságból 
fog házasodni. Ugyan is midőn a’ herczeg, 
Brüsselbe utaztában, Parisban mulatott, 
gyakran meglátogató Lajos Filep királyi há
zát ’s mindenkor azon herczegasszonyt kü
lönböztető ki, kinek kezét most kérte meg,

BURKUSORSZÄG.
Kijött e’ hónap 6dikán azon királyi ren

delés , melly a’ Lengyelországba áltfutott ’s 
a’ lengyel zendülésben részt vett P o s e n i 
burkus alattvalók ügyében hozatott. (L. 2ik 
levelünket.) A’ király közönséges bocsána-
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tot nem  ad. Nem kapnak bocsánatot azok 
kik áltmcntök előtt burkus polgári vagy 
katonai szolgálatban voltak, évpénzt húztak, 
valami más bűnt is követtek e l , ’s a’ kik 
1832 április elsőjéig vissza nem térnek. 
A’ kik ezen categoriákba nem tartoznak, 
azoknak a’ király teljesen vagy csak egy 
részben megfog kegyelmezni, a’mint t. i. az 
ellenek már megrendelt ’s kivétel nélkül kö
vetendő perfolyamat inkább vagy keveseb
bé vétkeseiteknek mutatandja őket. Azon
ban az első rendű fő bűnösökre kimondott 
jószág-elvesztést (confiscatiot) p é n z b ü n 
t e t é s s é  is változtatják, ’s némeüy egyes 
esetben a’ behúzott jószágokért a’ király 
nagykegyelmű tetszése ’s elhatározása szerint 
ki is fizetik a’ bűnöst, hanem azon feltétel 
a la tt, hogy a’ burkus birtokból költözzék 
ki. A’ sequestrum alól kimentendő ’s tu- 
lajdonosiknak visszaadandó jószágokról vitt 
számadások a’ tartományi elölülőtől fognak 
áltnézetni ’s a’ tulajdonosnak ezután semmi 
keresethez vagy követeléshez nincs jusa, sőt 
csak akkor veheti kézhez birtokait, ha 
előbb minden követelhetésiről teljes és felté
teleden nyugtatványt adott. Az igy megke- 
gyelmezettek öt esztendeig semmi hivatalt, 
semmi nyilványos tisztséget nem viselhet
nek, sem tartományukból az előlülő enge- 
delme nélkül ki nem mehetnek ’s a’ t.

BAYÁRIA.
Az előbbi ministerek herczeg Wrede tá

bori marsallon kívül mind elbocsáttattak ’s 
egy, Január’ 3dikán költ, királyi rendelés
nél fogvást a’ királyi ház ’s külső ügyek 
ministerévé Báró Gi e s e ,  elébb követ Pé- 
tervárában; belső ügyek ministerévé her
czeg O e t t i n g e n -  W a l l e r  s t e i n ;  igazság 
ministerévé Báró Z u - R h e i n  neveztetnek, 
a’ többi nincs elhatározva. A’ Generalbiz- 
tosak és kormányszéki elölülők között is 
tetemes változás történt, vagy fog történ
ni. Megjelent az országgyűlést berekesztő, 
egyszersmind törvény-állapító (sanctionalis) 
királyi beszéd is. Áll 79 szakaszból, "’s

alatta még a’ régi ministerek neveit láthat
ni. A® s a j t ó s z a b a d s á g  ’s k ö n y v k e 
r e s k e d é s r e  nézve ezt mondja a’ király: 
„Minekutána a’ k é t  k a m a r a  a’ sajtó és 
könyvkereskedés szabadságát illető királyi 
rendelés (edictum) felett ’s a’ c e n s u r a  tör
vénye iránt nem  e g y e z e t t  meg (!) : a’ 
Statusok által Nekünk általadott végzéseket 
’s törvényjavaslatokat a’ sajtó ’s könyvek 
által elkövetett bűnök ’s e’ tárgyban az Es- 
kütt-szék ( J u r y )  behozatása iránt, kir. 
helybenhagyásunkkal meg nem erősíthet, 
jük.“ A’ finaneztörvényre ezt: „Uj bizony
ságát akarván adni népünk iránti szerete- 
tünknek és gondoskodásunknak, fentartván 
azonban királyi jusainkat, a’ harmadik fi- 
nancz-időszakra (Periode) U d v a r k ö l t s é g  
fejében h á r o m m i l l i ó t  (forintot) elfo
gadunk ’s így az előbbi időszakhoz képest 
a’civillistának valóban tetemes áldozatot te
szünk; ellenben a’ második időszakból eredő 
nyugpénzek (pensiók) fizetésére nem köte- 
leztetünk, mivel ez az udvar költségeihez so
ha sem tartozott.“ — Továbbá még ezek em- 
líttetnek: „A’ karok ajánlatai H i t e l - e g y e 
s ü l e t e k  (Kreditvereine) állítása, a’ ké z i  
mu n k a -  és k é r  e s e t t  ö r v é n y t  illető uta
sítás minélelőbbi meghányatása, egy Nürn
bergi k ö n y v á r o s - v á s á r  létesítése, az 
I z r a e l i t á k a t  illető törvények ’s rendelé
sek általányos megvizsgáltatása, a’ státustisz
tek árvái ’s öszvegyeinek szánt, az ország ál
tal biztosítandó ’s a’ kincstárból időszakon
ként pótlandó p e n s i ó s  (évpénzes) i n t é 
z e t  alapítása ’sa’ t. (mind szép, mind igen 
szép!) iránt, különös tekintetbe fognak vé
tetni.“—Végezetül: „Megjegyezzük még azt, 
hogy az igazgatásba (Verwaltung)- ’s kor
mány organismusába való sokféle avatkozás 
(a* szerződés VII. Tit. 19, 20 §-a szerint 
is) a’ statusok munkálkodása körébe nem  
t a r t o z i k . “ ( — !) „Vagyunk királyi külö
nös kegyelemmel és jósággal ’s a’ t. München 
Dec. 29. 1831. Lajos. — Hg Wr ede .  Bá
ró Ze n t ne r ,  Gróf A r m a n n s p e r g .  v. 
We i n r i c h .  v. S t ü r m e r . “
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LENGYELORSZÁG.

Lengyelországba folyvást érkeznek az 
orosz csapatok és hadi szerek. Nem rég 
egy tetemes pattantyutár (park) érkezett 
Moskauból ’s ott ismét egy ujabb készítte
tik. A’katona-gyarmatokban csakugyan nagy 
változás esett. Egy része aJ gyarmatiaknak 
a’ valóságos szolgálatú hadisereghez fog kap
csoltatni ’s ez által ez mind lóban, mind 
emberben tetemes szaporodást nyer. Len
gyelország el lesz borítva seregekkel. Mire 
czéloznak ezek? kit érdekel a’ roppant ké
szület? nem tudjuk. — L e n g y e l o r s z á 
got  bizonyosan nem; mert azon tüzes ha
zaszeretet nyugtalan lelke, melly Oroszor
szággal háborút ’s a' lengyel hazára határ
talan nyomorúságot hozott, most a’ külföl
dön tévedez. A’ fegyverviseltekben nagy 
lánggal égett az , de nem annyira a* nem
zetben ; ’s most ez az utolsó történetek és a' 
nem táguló sanyargatás által úgy el van 
erőtlenedve, bátortalanodva, hogy ujabb 
erókodést reményleni tőle képtelenség vol
na; itt nem fog többé a’ szabadság szép 
ága virúlni!— Mondják, a’ Császár nem soká
ra Varsóba jövend. De minek? Nyugo
d a l m a t  hoz e vagy v i g a s z t a l á s t ?  — A’ 
halál nyugodalmát már elértük; ’s azok, a’ 
mik történnek, nem igen Ígérnek vigasz
talást. —

SPANYOLORSZÁG.
Ma d r i d  December 22ikén: egy idő óta 

rendkívüli mozgásokat láthatni a’ diploma
tában : majd mindennap Összejőnek a’ nagy- 
hatalmassági követek ’s ügyvivők a’ Don 
Miguelével együtt a’ nélkül hogy lord Grey 
Angliájának (igy nevezik az Apostoliak a’ 
mostani britann uralkodást) vagy a’ párisi 
juste milieunek (közép-utiság v. utasdiság- 
nak) közöttük képviselője lenne. Végre a’ 
Sz. Pétervára, Bécs ’s London közt száguldo
zó mindennapi kurírok épen akkor közük a’ 
madridi kabinétnek Portugálba iránti szán
dékát , midőn szinte Don Pedro expeditiója

mármár induló félen van , ’s e’ következő 
értelmű diplomatiai nyilatkoztatást állítják 
minden európai udvarhoz elküldetettnek a’ 
jelen eseti spanyol politika ismértetésére: 
„Spanyolország tulajdon béke-fentartására 
ügyelve nem nézheti hidegvérűleg azon küz
dést, melly Portugalliában a’ királyt tró
nusától szándékozik megfosztani, kit az én 
fejedelmem törvényesnek eüsmért, minek
utána a’ portugál] nép törvényesen össze
hívott képviselőji is ősi törvényeik értelmé
ben, mellyek az uralkodás rendét a’ Bra- 
ganza házban intézik el, őtet, a’ Vlik Já
nos halála által megürült királyszék törvé
nyes örökösének ismerték; ’s minekutána 
a’ fejedelmi ág első szülöttje egy más trónt 
válaltfel, ’s önként külföldön lakott, ha 
Brazíliát az anyaországtól lelt törvénytelen 
elválta után, mellynek más sanctiója nincs 
a* mostani lázadásén kívül, illy kifejezés
sel illethetjük. A’ külső iigyekbeü minister 
tehát ezennel minden kabinétet értesítend: 
hogy egy spanyol sereg minden haladék nél
kül a’ portugall határok felé indúlni, a’ 
körnjülmények szerint cselekedni, és szük
ség esetében a’ spanyol udvarnak Don Mi
guel ő felségével kötött szerződése szerint 
ugyan azt segíteni is fogja, a’ nélkül hogy 
valami más mellék szempont hasson Spa
nyolország ezen bánásmódjára, melly egye
nesen Js egyedül őt személyesen érdekli, ’s 
mellybe az 3814- és lődiki szerződések 
szerint senkinek sincs jusa elegy edni; mi
vel e’ csata kimenetelétől függ jövendője, 
a’ szomszédjában harapozó nyugtalankodá
sok pedig Spanyolországra nézve özön ve
szélyt áraszthatnának. A’ király még hozzá 
teszi: hogy reményű szövetségeseitől ezen 
lépése helybehagyandását, sőt segedelmü
ket is szükség idején a’ béke ’s csend fen- 
tarthatásául, mellyek a’ zendülések gé
niusza ellenére sem háboríttathattak volna 
Spanyolországban meg.“ Minthogy Franczia- 
ország szózata egy idő óta keményebb a’ 
Spanyolok iránt, ennél fogva liberálisaink 
reményük, ez esetben Francziaország erő
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sebb viseletű lesz, mint az ezzel szinte ro
kon olaszországiban; azonban ha Don Mi
guel részét pártolandják a’ nagy hatalmas
ságok, úgy e’kérdés sokkal szövevényeseb
bé leend.

E L E G Y  HÍREK.

Párisban egy lotteria készül, mellynek 
jövedelme a’’ szegény kibujdosott Lengye
leknek van szánva, és nyereségül: festé
sek, rajzolatok ’s más művészeti tárgyak, 
mint szinte asszonyi kézmüvek. A’ legel
ső művészek mint Gérard, Ingres, Dela- 
roche, Schnetz, Deveria, Scheffer, Mon- 
nier, David, Gudin ’s több más becsesítik 
ezt ajándékaikkal. 27ten a’ szépnemből, ’s 
ezek közt több pairné és követné vállalák 
fel e’ lotteria elintéztetését mint szinte a’ 
sorsczédulák (mindegyik mintegy I ezüst 
for.) elszerzését.

Az egyiptomi vicekirály erősen készül. 
Tömérdek gyapjút adott el száztól 25nyi 
(25 pc.) veszteséggel, hogy kincstárát ha
mar megtölthesse. Minden rendelése hosz- 
szas háborúra czélzást mutat. Ellenben a’ 
porta is keményen dolgoztat a’ flotta felké
szítésen, hogy legfeljebb Martz. elejéig ten
gerre szállhasson. Valyon nem rekeszti e 
majd legalább nyilatkoztatásban az egyipto
mi partokat ostromzár (Blokadestand) alá 
a’ Porta? kérdés azonban: elisméri e majd 
ezt a’ többi tengeri hatalmasság?

Hir szárnyal, hogy Lajos-Filep az Orleansi 
lierczeg részére le akar mondani a’ király
ságról.

Januar. 4kén hét vagy nyolcz ember a’ 
notre-damei templom tornyába zárakozván, 
estve a’ harangot félre verni ’s lefelé lődözni

kezdett. Ezen goromba’s a’revolutio legel
ső, legvadabb idejére emlékeztető lázasztást 
az oda érkezett nemzeti őrség csak hamar 
elnyomta ’s a’ bűnösöket az illető tisztség
nek áltadá.

Malachovszky Gróf, ki sok esztendőig In
diában mulatott, Varsóba visszatért.

A’ játék színi mutatványokat a’ Varsói 
nemzeti színházban tij esztendővel szándé
koztak ismét elkezdeni.

A’ parlament elibe terjesztett londoni 
(egyedül Londonban megjelenő) újságok 
1830dik esztendei bélyegszáma 11,403,632- 
re (azaz: tizenegy millió, négyszáz három 
ezer, hatszáz harminczkettőre) üt ’s ezek 
közt legtöbb a’ Times-é, ki azt mondja: 
hogy ha oily sűrű divatja ’s kelete lesz új
ságának Decemberben , mint az előbbi hó
napokban vala, úgy a' következő 1831 ben
4,303,000 (azaz négy millió háromszáz ezer) 
újság példányt nyomtatand esztendőszaka. 
—Angliában egy városban, egy esztendőben, 
egy újság annyi temérdek versenytárs közt 
annyi temérdek számú részvevőt képes nyer
ni, a’ mennyivel eddig egész magyarországi 
ujságink vagy az ausztriai birodalom min
den időszakirási öszveleg nem bírtak fél 
vagy talán egész századig sajátjokként kér
kedni. Mikorieszünk már tudományos rész
vételben nagyok, s méitótárs Szajna ésTem- 
ze nagy népéhez?

Pénzfolyamat:
B e c s  (Fan. 13kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 84 £ p. p.
— 4 PC............................................74 4 ------
— I820diki nyeres. kölcsön 1 7 9 -------
— 1821 d i k i ..............................117 — —

Bécs vár. 2pc. Banko-oblig. . . 4 6 -------
Bank-actiák v. részvények darabja 1134 J — —

A’ gabonának Pesti piaczi ára Jan. 17kén 1832.
Fos. m. vtó garas. | legjobb középszerű J csekélyebb |Pos. m. vtó garas. legjobb középszerű | csekélyebb
Tisztabűza 185 180 170 Árpa 60 57 55
Kétszeres 130 120 115 Zab 45 44 42
Rozs 85 80 75 Kukoricza 56 55 53

Szerkezteti H e l m e c z y  M. —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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J E L E I K O R .
6. szám. Pest, szombat. Január. 21.
F o g l a l a t :  Magyar- és Erdelyorsy.ág (Előléptetések. I’est városa népségi száma. Egri muzsika-iskola). Anglia (Irland 

■ állapotja ’s de'zma-iránti vis/.álkodási). Francziaország (Parlamenti zenebona). Portugália. Éjszak-Amenka (Gén. 
Jackson Praesidens beszéde). Ausztria. Elegy hírek. Pénzfolyamat.

M A G Y A R -  es É R D É L  YO RSZÁG.

Felséges Urunk kegyelmes határozása sze
rint Revisnyei Reviczky Tamás eddigiem Ez
redes.és a’ Prágai invalidház commendansa, 
Erdélyben a’ verestornyi végőrjárásnál kor
mányzóvá— Palugyánszky János eddig a Ká
roly fóherczeg gyalog ezredének ezredes hely
tartója, a' Wania gránátos bataillon commen- 
dansává lettek ; Hertelendy Hertelendy Já
nos, a’ Wiirtelnbergi király huszár ezred ed
digi ezredes helytartója pedig ezredesi czim- 
mel nyugpénzi állapotba helyeztetett.

Felséges urunk a' tiszáninneni kerületi 
Törvényszéknél Szányi József elhunytával 
megürült valóságos táblabirósággal T. Tahy 
Boldizsár eddig számfeletti Táblabiró urat 
méltóztatott kegyelmesen megvigasztalni, 
Gróf Zichy - Ferraris Victor urat János fő- 
herczeg vasasezrede kapitányát pedigarany- 
kulcsosai közé számlálni.

Nagyság. Rákói és Nagy - Selmeczi R a- 
k o v s z k y  I s t v á n  ur a’ T. királyi Tábla 
Bírája tegnap délelőtt meghalálozott. Tete
mei, mint halljuk, Lontóra vitettek.

Szabad királyi Pest városának népessége 
az 1830ik esztendei összeírás szerint 65,494. 
S z ü l e t e t t  ezen 1831ik esztendőben ró
mai vallásu 2262. Ágostai vallásu 108. Hel- 
vécziai vallásu 56. N. e. görög vallásu 16. 
Zsidó kerék,számban 200. összesen 2642. — 
H á z a s á g r a  lépett 543 pár. — A’ múlt 
1831dik esztendő valamint az egész ország
ban úgy Pesten is a’ halálnak igen ked
vezvén — meghalt a’ város öt részeiben 
3409. A’ városi kórházakban 1472. A* ka
tonai kórházakban 910. összesen 5791. — 
A’ kimúltak közül felülhaladá a’ 70ik esz
tendőt 220, 80ikat91, 90iket 20, lOOikat 5.

E’ hivatalos tudósítást Patacsich József Pest 
városa Tisztviselőjétől vevőnk, ki nem ré
gen „Szabad kir. Pest városa leírása“ czimü 
munkával ajándékozta meg literaíuránkat.

Ege r  Jan. 15kén: „Minden érdemnek 
méltó koszorút! E ’ szempontból nyilványos 
hálaemlítést vár azon nagybecsű zsenge inté
zet, mellyct Patriarcha-Érsekünk az orgoná- 
zók (Organista ’s Cantorok) muzsikabeli 
oktatásokra kis idő előtt alapítani gondos va- 
la, hogy ez által a’ sok czikornyás kintorna 
vagy fülhasgató rikoltozások helyett rendes 
egyházi karéneklők neveltessenek. S mivel 
a’ bíboros alapító több esztendőig lakója 
vala Velenczének, melly egykoron négy mu
zsikaiskolát fhangászat-oktató intézetet, con- 
servatoriumot) birt, mind e’ szempont, mind 
mivel Nápoly, Majland, Páris, Becs sőt a’ 
cseh Prága is dicsekszik illy nemű intézet
tel mai nap, unszol azon óhajtásnak a’ ha
za kérelmével páros nyilatkoztatására: sza
porítsa e’ szerzemény-koszorúját Megyéje ’s 
egész honunk’ díszére azon eg)7 czimeres 
boglárral ’s csatoljon ez alapítványhoz leg
alább egy valódi hangászat-iskolát, conser- 
vatoriumot ’s telepítse, honosítsa sarkalatit 
nálunk meg a’ harmóniák’ egyetemének! 
Legyen szabad ezt Tőle mint minden Szép
nek szives gyámolától ne csak reményle
nünk, hanem valósítva is látnunk. Azonban, 
midőn városunknak ez uj intézettel gya- 
rapodtát jelenteni ’s magának az intézetnek 
Conservatoriummá magasíttatását biztosan 
reményleni örvendünk, mintegy önként tár
sasul c*' tárgyhoz egy Vele rokon sőt test
vér kívánat: vajha tudnillik hymnuszink 
’s templom-énekeink is javíttatnának igazít- 
tatnának meg, ’s mind belbecsükre és tar- 
talmokra, mind külső alakjokra t. i. mér
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tékes rimű szcrkezctjökre nczve a' hangá- 
szat szükséges törvényeihez il.'esztetnék a’ 
textus! Egyházi énekeink melódiája gyö
nyörű , szívreható ’s valóban nemzeti saját- 
ságu, de a’ textus sokban üres, alantas, 
göröngyös, méltóságtalan ’s azért sem szívre 
sem fülre nem épületes. Faludytól Verse- 
ghyig e’ kettőt kivéve ügyes kéz, értelmes 
művész, tanult nyelvű ajak nem igen bánt 
velők magyar Szionunk fiai közül, mert bol
dogult Szentmihályi Mihály néhai Boczoná- 
di Plcbanus darabos hymnologiáját ’s Can
torink kezein forgó egyházi énekgyüjtemé- 
m ét a’ nélkül, hogy az üdvezültnek ham
vait ’s érdemeit legkevesebbé is óhajtanék 
csekéiyíteni, csak nem mondhatni semmi 
szempontból remeknek vagy az idő, mű
veltség ’s művészet kivánatit csak közép- 
szerüleg is kielégítő szerzeménynek. E ’ te
temes hézagpótlásra tehát Szentegyházunk 
és szerzetes Rendink minden kar- és osztály
beli tagjait bátrak vagyunk a' legméltóbb 
tisztelettel figyelmeztetni, hogy nemzeti poe- 
sisünknek e parlag pásztáját a’ mostani kor 
’s lelki szükség kivánati szerint nemesíteni 
és szívemelő, lélekható, üdves uj csemeték
kel dicsőíteni buzogjanak. Leghamarabb is- 
mértető közlés-utul szolgálhatnának pedig 
az illy szüleményeknek a’ nagytiszteletű s 
tudományi!Kovács Mátyás ur mint szerkez- 
tető ’s tudós karbeli társai által feltámasz- 
tatni hirdetett, ’s mint számosán bizonyos 
hiedelemmel várjuk, nem sokára egész nem
zeti köntösben fel is támasztandó E g y h á 
zi  é r t e k e z é s e k  — vagy egy országunk
ra ’s hazai nyelvünkre nézve igen kívána
tos ma g y a r  e g y h á z i  Al mana ch ,  melly- 
nek több czikkelyei között az így javított 
hymnúszók jeles helyet foglalhatnának me
lódiástul. Milly becsű, divatu, keletű, hatású 
lehetne egy illy czélirányos alkotásu mun
ka nem csak papokra hanem világi hívekre 
nézve is, minden kellőleg méltatni tudó 
eszméltetés nélkül is elgondolhatja.a

A N G L I A .
Az angol újságok teljesek hosszas vitató

értekezésekkel az irlandi környülményck- 
ről , névszerint pedig az angol papságot il
lető tized állapotjárói. Míg a’ tory journa- 
lok azt fejtegetik: valyon szükség e az 
alattvalót az egyházi tized, mint az angol 
papság egyetlenegy életeszköze fizetésére 
kinszeríteni, azalatt a’ többi újság a’ nép 
legrémitőbb sorsát terjeszti elő, és sok bor
zasztó esetből mutogatja; mint fosztatik 
erőszakosan végső gúnyájától ’s egyetlen
egy ingétől meg a’ legiigyefogyottabb sze
gény is , a’ dús angol papok erszénye hiz
lal hatása végett. Ha egyedül ebben állna 
az ellenkezés, úgy a’ szükség maga szülné 
az egyezést; hanem egy részről a’ dézma 
legcsekélyebb leszállítását is olly annyira 
halasztják, hogy Irland nagyobb része, v agy 
talán az egész ország is tized megtagadásra, 
’s az angol egyházi uralkodásnak elhárítá
sára látszik lenni eltökélve; másrészről pe
dig azon közvélemény mutatkozik, mintha 
Irland sebeit egyedül az angliától elválás 
orvosolhatná meg. A’ protestánsok pártját 
birtok ’s hathatós befolyás, a’ katholiku- 
sokét számbeli többség védi. A' dublini hír
lapok ugyanezt igy adják elő : Dublinban mi 
tökéletes hideglelési állapotban sínylődünk. 
Kik a’ dologba mélyebben látnak, s az idő
haladta szükséges változásokat valósulni 
óhajtják, nem reményük kivánságik s tö- 
rekedésök békés teljesülését; nép-csoportc- 
zás és zajgás nélkül alig áldozik el egy nap, 
’s alig jelenik meg újság, mclly a’ kormányt 
marczongló kifejezésekkel ne illetné. A’ 
braunsehweigi (antiliberal is) újságok , csak 
erőszakot ’s vérontást emlegetnek; százados
divattól megszentelt törvényes jósaikra s 
alkotmányukra hivatkoznak, ’s azzal fe- 
nyegetődznek, hogy egy adott jelre minden 
protestáns fegyverre keletid a’ reform-mi- 
nisterium ellen. Az angol nép a’ korona 
’s ministerium részére hajlik ugyan, de az 
irlandiak is ugyan ezek iránt versengnek 
egymással, úgy7 hogy az illy ellenkező párt- 
felek visszálkodásiban s mérges ingerletű 
súrlódásiban most az angol kormány egy ten
geri hajóshoz hasonlítható, ki lelkes és el
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szánt embereivel szél ’s babok ellen küzd; 
meddig tarthatja meg azonban e’ veszélyes 
állását, azok belátásától ’s ügyességétől függ, 
kik velünk együtt a’ kormány valóságos 
baráti.

FRANCZr  A ORSZÁG.
A’ követek kamarája Januarius 4iki ülé

se (meílyben folytatólag a’ civilliste volt vi
tatás alatt) egy az idei legnevezetesb ülé
sek közül. Maga a” vitatások tárgya csak 
egy szó;  de e’ szó felett kifejté minden 
párt a’ royalista centrumtól kezdve a’ juste 
milieu-n ’s bal és jobb oldal kisebb szine- 
zetin keresztül a’ demokratia ’s júliusi revo- 
lutio legvégső soráig: mit érez a’ király ’s 
polgár felől. Mon t a l i  ve t  (Gróf és mi
nister) elkezdé rostálgatni a’ feleket. ,,A’ 
republikánusok úgymond, kik a’ királyból 
praesidenst akarnának csinálni, 500,000leg
feljebb 1 millió francot ajánlanának; X. Ká
roly baráti talán 4 vagy 5 milliót; de a’ ki a’ 
júliusi constitutionalis monarchiát chartá
jával ’s királyával együtt akarja, az a’ ki
rálynak becsületes tisztességes civillistát is 
fog adni. Ila fejedelmünk udvarában meg
szűnik a’ fényűzés (luxus), megszűnik az 
majd alattvalóji vagy jobbágyi (sujets) há
zaiknál is.“ . . .  A’ két legszélső oldalon 
zajgás támad. Mar cha l  ur:  Nincs j o b 
bágy Francziaországban! Du p i n :  Déván 
király! G i e r c - Lasa l l e :  Nincs jobbágy! 
rendre! (á 1’ ordre!) T ö b b e n  a’ végpa
dokról: rendre! ( á l ’ ordre!) Marchalur: Az, 
a’ki királyt tehet, nem jobbágy ! de Lúd re: 
Csak po l gá r  van Francziaországban. Mon- 
talivet ismétli a' jobbágy szót "s most még 
nagyobb lárma zug ellene. L a b o i s s i é r e :  
Ez,  urak, csúfjára van a’ nemzetnek ’s a’ 
kamarának! J obb  és bal  o l d a l r ó l :  á 
L’ordre! Ma r cha l  u r : Protestálunk a’ job
bágy név ellen. T h i e r r y - P o u x :  Menjen 
az ur S p a n y o l o r s z á g b a ,  ott van job
bágy. Ma r c ha l  ur: Csitt az Excellencziás- 
nak! — Ca be t  ur: csak X. Károlynak 
voltak jobbágyai! á 1’ ordre! A’ Járma na
gyobbodik. Az.előlülő mondja, hogy hanem

szűnik a’ zaj , kénytelen lesz az ülést félbe 
szakasztani. Thierry-Poux: Tegye az 
ur, ha kötelességét nem akarja tenni. Az 
előlülő nem mehetvén semmire, felteszi ka
lapját; ’s a3 bal oldalról többen elhagyják 
helyeiket. Montalivet tovább is akarja 
folytatni, Laboissiére azt kívánja, huz
za vissza a’ jobbágy szót. Az ülés felfiig- 
gesztetik. Erre a’ kamara egy órára bü- 
reaujiba vonul. — Újra megnyittatván az 
ülés, az Előlülő reményű, hogy a’ zaj, 
melly a’ kamara méltóságát sérti, szűnni 
fog. Montalivet uram nem foghatja meg, 
mi okozhatá a’ lármát. Csak attól függ, 
úgy mond, minden, mit értünk a’ szó alatt; 
a’Francziák egyenlők egymás között, egyen
lők a’ törvény előtt. A’ király azonban, mint 
egy nagy princípium függ a3 nem: • t 
felett, ’s ezen princípium a’ chartában ben
ne van. Hozzá képest minden Franczia alább 
áll’s erre nézve bizton lehet azt mondani, 
hogy jobbágya. Jobbról: Ezen szó job
bágy nincs meg a’ chartában! Többen:  
vonja vissza az ur! Mauguin: Mi alatta 
vagyunk a’ törvénynek de nem senki külön 
akaratjának! Többen a’ végpadokról sür
getik a’ ministert, vonná szavát vissza. —• 
Grammont ur: Talán Minister urak e’ 
szóhoz ragadtak! Laffitte: Már ez egy 
contrarevolutio volna! Cler c-Lasal le:
Nem hallgatjuk ki Minister urat, míg a’ *
szót vissza nem húzza. A’ zaj nagyobbodik.
Az elől ülő: Meg lesz állapítva, hogy a’ 
kisebb rész a’ kamara többségét tanakodá- 
siban akadályoztatta, ’s ezért ez az ország
nak számot adand. Montalivet: Gondol
ják meg az Urak, kérem, . . Többen:
Senki jobbágy! Menjünk ! Sokan a’ jobb’s 
vég baloldal felől elhagyják a’palotát. Min
denütt lárma és forrás. Clerc-Lasalle:
Nem' vagyunk jobbágyok, maradjon a’ ki 
jobbágy! Montalivet beszél, de olly retten
tő zugás alatt, hogy őt nem érthetni. L’Her- 
bette még szól a’ törvény felett, az aján
lott summa megkevesítését ajánlván; ’s az 
ülés bezáratik.

*



Más nap de T r a c y  ur kér szót. Azt 
h iszi, úgy mond, hogy a' tegnapi szólalko- 
zások a’ jobbágy szó ellen alaposakba' ka
mara többsége az ellen volt. C e n t r u m :  
Nem! De Tracy megállapíttatni kívánja, 
bogy a’ minister világosításai mellett is a’ 
kamara a’ jobbágy szót visszalöké. A’ P e- 
csétőr: „Végre mindnyájan megegyezünk 
abban, hogy nincs nagyobb hatalom és te
kintet mint a1 t ö r v é n y é .  Ennek végre
hajtása a’ királyra bízatott.— A’ király élő 
törvény! — Egyik felírása végén igy szól 
a’ városi biztosság: Vagyunk mély tiszte
lettel Felségednek legaiázatosb szolgáji és 
j o b b á g y  i.“ (Nevetés.) J o b b r ó l :  Hisz 
ez csak udvariság! Au d ry  de  P u y r a -  
v e a u x :  Ugyan azon felírás egyik aláírója 
tagadja ezen szót: jobbágy. A’ Pecsétőr to
vábbá megjegyzi, hogy az esküvés hűséget 
tart a*'királynak és chartának. A’ k é t  ol
da l :  Nem ! nem ! C e n t r u m :  De igen ! 
J o b b r ó l :  Engedelmet esküszünk a’ char
tának ! M a r c h a l  u r : Nem a’ királynak ! 
P e c s é t ő r :  Hisz e’ mindegy! M a r c h a l  
ur: Nem mindegy! P e c s é t ő r :  Mint a’ 
nemzet képviselője ’s a' törvények legfőbb 
végrehajtója a’ király maga már élő tör
vény. Nem lehet a1 chartát elválasztani a’ 
királytól, egyszerre esküszünk hűséget a’ 
királynak’s chartának. L e v a i l l a n t :  Hű
séget a* királynak, engedelmet a' chartának. 
P e c s é t ő r :  Midőn az ember jobbágyot 
mond,  nem mond semmit, a’ mi a1 prin
cípiumokkal ellenkeznék; a' charta, a' 
király: im ez a’ törvény. — O di l i  O t í 

l ia r r ő t :  Gyűlölöm a’ puszta szóvitatást 
szintúgy mint akárki, de vannak körül
mények , mell) ekben egyes szav ak olly ko
molyan ejtetnek, hogy azokat egy törvény
hozó test protestatio nélkül nem hallhatja. 
Ezen kifejezést „Francziaország királya“ 
szántszándékkal cserélte fel a’ charta e’ má
sikkal „Francziák királya“ mivel amaz a' 
v asallusság és feudalitas igájira emlékeztet. 
Szintúgy és szántszándékkal maradt ki a’ 
charta hővezetéséből e' szó is „jobbágy,“

hogy azon uj hatalom természete, mcJJyet 
a’ zendülés teremtett, kitűnjék, s minden 
egység, minden hasonlóság ez és az előbbi 
között eltöröltessék. Ezen tekintetekre (au
toritásokra) kell vala a’ ministernek hivat
koznia, nem pedig egy formulára, melly- 
re ama' felírás küldőji hihetőleg nem is 
ügyeltének. Nem e' formula, hanem a* charta 
teszi a’Francziák törvényét’s azon szellem, 
melly annak szerkeztetőjit v ezető. Azon mi
nister, ki épen most hagyá el a’ széket, még 
igazolni is akará e’ kifejezést. Így csak X. 
Károly ministerei szólhattak volna. Hanem 
a’ mai ,  hanem az lSUdiki  charta szerint 
akartam volna ezen szót: jobbágy“ magya
rázni, akkor szólottám volna igy: „AJ ki
rály élő törvény, (!) mi tehát a' király job
bágyi vagyunk mert a’ király a’ törvény!“ 
C a s i m i r  P e r i é r :  Tehát uraságod inkább 
a’convent tanításival tart? O d i l l  on B a r 
r o t :  „Mi szintolly kévéssé vagyunk a’ con
vent, mint az Istentől eredő jus kormánya, 
alatt. P e r i e r :  „Úgy tehát nem kell az 
embernek . . . (Nagy lárma: á 1’ ordre! 
Csitt a’ministernek !) O d i l l o n  B a r  r ő t :  
„Észrevettük, Uraim, ’s a’ nemzet is ve
lünk,  hogy mingyárt revolutionk elejétől 
fogva mind ekorig a’ király a’ nemzethez 
v aló viszonyairól szólván, e’ szóval: job
bágy, nem élt. A’ Francziák királya job
ban tudja mint akárki, hatalma eredetét ’s 
miségét. Minthogy ma nem először törté
nik,  hogy a’ szertelen buzgóság ezen hatal
mat eiszörnyíteni törekszik, annál inkább 
kell erre ügyelnünk ’s egy olíy szóismétlés 
ellen protestalnunk, melly a ' jus  j iibiicu- 
mot felforgatja s a’ chartát elferdíti. —- 
L a m c l h  ur közbe közbe szól; mindenfe
lől a’ napi rendet kívánják. L a f f i t t e  a' 
praesidens ellen akar szólani. Ez a’ napi 
rend felett szav azásokat szed. A’ jobb és 
bal oldalról néhányan a’ napi rend ellen 
szólallak, sokan épen nem szav aznak. A’ 
praesidens kinyilatkoztatja, hogy a’ kama
ra a’ napi rendre általtér. — Sokan és he
vesen reclamálnak. A u d r y  de Puy r a -
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ve au x még egyszer kinyilatkoztatja, hogy 6 
senkinek nem jobbágya, senkinek nem is 
lesz jobbágya. — Erre a’ kamara napi rend
je egyéb tárgyaira áltáltól*. — OUy igaz az, 
hogy a’ Francziák csak vitatni tudnak va
lamit, de végezni nem. Azon protestatiot, 
inellyet sokan az oppositio részéről készí
tettek és aláírtak, jövő levelünkben köz- 
Jendjük.

PORTUGÁLIA.
Li za  bon Dec. 17ikén: Még mindig foly

vást mutatkoznak a’ constitutionalisták ha
jói a' Tajo - torkolatnál ’s partinknál. A’ 
közelebbi napokban Setuval erősségnél egy 
zászlótlan korvet jelent meg, ezt ugyan egy 
rá sütött ágyülövés eltávolította, mindaz- 
által ismét visszatért kék,  és fejér színű 
zászlóval, ’s félágyulövésnyire az erősség 
előtt vasmacskát hányt, a' nélkül hogy töb
bé bolygattatott volna. Tegnap ismét egy 
gőzhajó, ’s több apró szinte lobogótlan gá
lya érkeztéről folyt a’ hír. E’ hajók a’ 
kormánynak sok gondot okoznak; nem győ
zi az ország belsejéből folyvást érkező cso
portokat hova telepíteni, mivel minden tör
ténhető esettől remeg, leginkább egy Opor- 
tónál valósulható kiszállástól tart. A’ fog
lyok az ország belsejibe szállíttattak, ezek 
többnyire jeles személyek, kiket háznépök 
jobbadán uj rendeltetésük helyére követ; 
hasonló jelenést ábrázol a' tartományi véd- 
screg költözése is, kiket szinte hitveseik, 
's gyermekeik kísérnek, e’ szerencseha
gyottakkal nem sokára a’ kórházak eltelnek. 
Ha e’ jelen állapot még néhány hónapig tar
tami , úgy Dom Miguel seregének fele ré
szint tönkre ju t, részint megszökik. A- ka
tonák dalokban fejezgetik elégületlenségö- 
ket ki, a* miért nem rég 17 íiurczoltatott 
várbeli fogságra. A’ néhány nap előtt tő
lünk elvitorlázott angcly fregáta sem távo
zott el partinktól, hanem a’ Tajo - torkolat
nál szállong, ’s a’ kikötőben fekvő nemzet- 
jebcli hajókkal jelek által közösködik, mi 
miatt a’ Miguelisíák igen nyugtalankodnak,

mert ezt a’ constitutionalistákkal való egyet
értésnek gyanítják; három vagy négy nap- 
óta több fiatal embert fogtak el , kiknek az 
érkezendő constitutionalistákhoz kapcsolta- 
tásokat vélték; az utolsó kurír óta a'Bada- 
joznál fekvő spanyol állás erősítését rebes
getik, mellynek 30,000 emberre kellene 
szaporodnia; mégnem tudhatni csalhatatlan 
nul, valyon Dom Miguel segítségire törté
nik e mind ez, vagy a‘ Spanyolok védel
mére, vagy mindkettőre?

ÉJSZAK-AMERIKA.
Azon üzenet, mellyel az éjszakamerikai 

egyesült statusok Elölülője a’ Congressus 
(országgyűlés) első ülését megnyitotta, így 
következik: „Tanácsbeliek! képviselők há
za! Polgártársim! Mióta polgári alkotmá
nyunk törvényes erőbe lépett, huszonhét
szer ujíttatott már meg a’ nemzet képvise
lősége. Mintegy félszázad óta jőve az egy
mást váltó fő tisztviselők által divatba, 
hogy ők évenként tudósítsák a’ nemzet kép
viselője, az ország ’s nemzetnek állapotá
ról. E’ közietek rendszerint örvendeztetek 
valának ’s tanuji szüntelen azon haladásnak, 
mellyet a’ társas élet minden ágú javítási
ban , a’ politikai élet mindennemű bátorítá
sában tett. De bár hányszor ’s bár mi mél
tán indíttattak is fel az urak,  a’ Gondvi
selést hálával áldani : ritkán árasztá ez olly 
bőven ’s olly terjedten jótéteit reánk, mint 
ma; ritkán volt, ha valaha volt, olly sok, 
olly nagy okunk minima,  szeretett hazánk 
gyarapodásán ’s jóllétén örvendenünk. A’ 
fö l din iv e  lés,  ezen első ’s legfontosb fog
lalatossága az embernek, gazdag aratással 
fizeti a’ munkást minden külön nemű ter- 
mékiben széles terjedelmű országunknak. 
Ké z mü  h e l y e k  állíttattak, mell) ek a tö- 
kepénznek hasznos alkalmazást, s a szor
gos és ügyes kézművesek naponként növe
kedő számának munkát 's élelmet nyújta
nak. Nagy bér fizeti a’ munkást mind a* on 
javításokért, mellyek a’ mű belső értékét 
nevelik ’s e’ javítások száma hihetetlen

\
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gyorsasággal terjedez. A* tudomány b i z t os  
v i z s g á l a t t a l  tárogatja a’ természet tit
kait s a’szabad lélek ereje meghódoltatja az 
elemeket (elementumokat) míg minden uj 
diadal neveli könnyebbségét. Le vé l pos -  
t á i n k , mellyek mindig sebesbekké, ’s utaik 
minden évvel kijebb terjedőkké lesznek, 
mind a’ nyilványos birek mind az egyesek 
közlekedésit gyakorabb- és biztosabbakká 
teszik. A’ messzebb fekvő városok közöt
ti közösülés, mell) bez eddig betek kiván- 
tattak, most n é h á n y  nap alatt megtörté
nik , ’s a’ külső vasutak és gőzerő alkalma
zása azon bizonyos kilátást gerjesztik, bogy 
országunk legmesszebb eső részei egymáshoz 
annyira közeledni ’s a’ természeti akadá
lyok által leginkább eltávolítottak is annyi
ra közelíthetőkké fognak válni, hogy azon 
néha kijelentett félelem, mintha az Unió 
nagyterjedéküsége talán fenlételének árthat
na , egészen elenyészik. Ha az itt érintett 
tárgyakról k ü l s ő  és be l ső  k e r e s k e d é 
s ü n k r e  fordítjuk figyelmünket, alig lesz 
kevésb okunk ennek is örvendenünk. A’jó
tévő gondviselés ennek üzése s kiterjeszté
sére nekünk hosszan elnyúló révpartokat, 
tág öblöket, nagy folyókat ’s belföldi ta
vakat adott, ’s ehez földet, melly minden 
hajó nemre kivántató fá t, nyereséggel járó 
kereskedéshez minden árut megterem ’s 
melJy munkás, belátó, tanult, de félni nem 
tanult lakosokat nevel. E’ javak nem ha
gyattak használatlanul; a’ kereskedés rövid 
idő óta olly szökkenést, oily előhatást kapott, 
melly eltölti építő-helyeinket uj munkákkal 
minden ehez kapcsolt mű és szorgalom - ágat 
elevenít, városi réveinket hajókkal elbo
rítja, ’s legtávolabb tengerekre vitorláztatja 
gályáinkat. Adjunk ezért hálát ama’ nagy 
’s jó Lénynek, (_ens, AVesen) kitől ezt vettük 
’s kitől remélljük ezen áldások felettünk ina- 
radandását, ha megtartásokról mi is gon
doskodunk. Ha e’ jó Lény (jlz Isten) vég
zését irántunk a’ szerint merjük kémlelget- 
n i, a' miként eddig mutatá kedvezésit: úgy 
O a’ mi nemzeti jóllétünket s z a b a d s á 

gunk  fen m a r a d á s á h o z ,  nemzeti erőn
ket e g y e t é r t é s ü n k h ö z ,  egyes javunkat 
az o r s z á g  s k ö z ö s  j u s a i n k  és r e n 
d e l k e z é s i n k  t á m o g a t á s á h o z  csatolta. 
Ha boldogok vagyunk itthon, ha becsül 
bennünket a* külföld, annak köszönjük ezt, 
mert mi szabadok, egyezők, szorgosak s 
a’ t ö r v é n y  i r á n t  e n g e d e l m e s e k  va
gyunk. Legyünk továbbá is illyenek, ’s úgy 
bizonnyal, ha Isten segít, szerencsés pályán
kon tovább haladltatunk, e’ pályán, melly 
minket polgári létünk rövid szaka alatt 3 
millióról 13-ra vitt, — tizenhárom megszag
gatott gyarmatból 24 egyesült statusra; ten- 
gésből erőre; egy a’ nemzetek sorában alig 
látszó pontról ama’ magas polezra, mellyen 
most közöttük ’s tekintetükben állunk. Ez 
utóbbi jót mi leginkább azon alapoknak 
köszönjük, mellyek viseletűnket a’ külföld
del folyó közösülésekben igazgaták; ugyan 
azért a’ végrehajtó hatalom azon tudósításai, 
mellyeket ebeli mindenkori magok tartásá
ról adtanak, felette üdvösek és tanuságo- 
sak; kormányunk békes^és józan politikája 
megőrzé neutralitasunkat mindazon háborúk 
között, mellyeket polgári létezésünk óta más 
hatalmasságok viseltek; de szintezen politi
ka, míg egy részben életet ’s tágasb munkás
ságot adott kereskedésünknek, ugyanazt egy
szersmind a’ hadvivő nemzetek többnemü 
sértegetésiknek ’s bántalmiknak tévé ki. E- 
zekből kárpótlási követelések támadtak. An
glia, Dánia, Svéczia, Hollandia, Spanyol- és 
Francziaország, Nápoly ’s legújabban Por
tugália inkább vagy kevesebbé mind bántot
ták neutralitasi jusainkat. 3Iindnyájokhoz 
kárpótlási követelések küldettek, "s ezek 
eldöntő befolyással voltak ’s vannak rész- 
szerint ma is azon viszonyokra , mellyek- 
be magunkat az illető hatalmasságok iránt 
helyezőnk. Angliától való követelésinkről 
csak annyit mondhatni, hogy a’ dolgok azon 
állapotját, melly a’ kérésből egyfelől 's a’ 
vonakodásból más részről származott, olly 
egyezések követék, mellyek többé hihető
leg meg nem szakadandó, kölcsönös jóaka.
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lást 's baráti viszonyokat szültek a’ két or
szág között.” (Itt érinti a' praesidens az 
éjszakamerikai angol gyarmatokkal való ke
reskedést ’s az Angliával folyt határszéli 
vitatásokat, mellyekben mint tudjuk a’hol
landi király vala biróul választva. Egy
szersmind az illető papirosok közlését Ígé
ri.) A’ köztünk ’s Anglia közt fenálló baráti 
viszonyok, a’két status polgári között nőt- 
ten növekedő szövetkezések 's az előbbi 
időkből származott ellenséges előítéletek 
sebes eltörlése oda indíték figyelmünket, 
hogy a' jelen időszakaszt kedvezőnek tekin
tenék, mellyben minden igyekezettel rajta 
legyünk, nehogy a' viszonyos felingerült
ség okai megújuljanak, mellyek Angliának 
más valamelly néppel történhető háborúja 
esetén a* mi békénket mulhatlanul megza
varnák. Azért is mellőzni akarván a' dol
gok lehető illyes fordulatát ’s minden eset
re az ország csendét, jusait ’s becsületét 
fentartani igyekezvén, legközelebb London
ba küldött ministerünknek olly utasítást ad
tam , melly ezen óhajtást részünkről nyil- 
ványosan kifejti, ’s ha ő, min semmi okunk 
sincs kételkedni, hasonló érzelmekre talál, 
elenyésznek majd és pedig végképen azon 
perre vivő okok, mellyek minden haszon nél
kül akármelly részre két olly statust idege
sítenének el egymástól, mellyeknek inkább 
minden okok van nem csak békén, hanem 
a’ legbarátságosb közösülésben élni egymás 
iránt.46 (Francziaország, Dánia, Svéczia, 
Spanyolország, Nápoly és Portugália szinte 
megadák , vagy még megadandják a’ kár
pótlást ’s Ejszakamerika az ebeli követe
léseket minden illyes esetben híven fogja 
fentartani.) „ A u s z t r i á v a l  kötött egye
zésünk által44 (hasonló fog Oroszországgal 
is köttetni) „fontos kereskedés nyílik meg 
előttünk a’ Császár örökös tartományiba, 
mellynek egész értékét eddig nem ismerők 
s illőkép nem is becsülök. Míg ezen egye
zésnél fogva kereskedésünk Németország dé
li részeibe elhat, azalatt azon egyezések, 
mellyek a’ H a n s e  e vá r os  okka l  (Bréma,

Hamburg és Lübek) ’s P o r o s z o r s z á g g a l  
már köttettek, egyebekkel pedig alku alatt 
vannak, megnyitják munkás kereskedőink e- 
lőtt a’ széles Németbirodalom éjszaki részeit 
is , melly minden tárgyaiban bővelkedik a’ 
viszonti jótékony kereskedésnek, ’s ennél és 
v i l á g o s  eszü,  s z o r g a l ma s  lakosinálfog
va E u r o p a  p o l i t i k á j á b a n  f ont os  he-
1) et  foglal, ’s a’ mellynek (Németország
nak) mi olly sok becses polgárt köszönünk, 
A’ T ö r ö k o r s z á g g a l  kötendő alkut mege
rősítve már elküIdöttük, hogy az török ud- 
varbeli ügyvivőnk által cseréltessék ki. Ne
hézségek támadtak ennek oda érkeztekor, 
de utolsó hiv atalos közlése ^elindításakor re
ményié , hogy e’ nehézségek pusztulni ’s a’ 
kicserélés minélelőbb meg fog esni. — Itt 
végződik a’ mi E u r ó p á v a l  lévő keres
kedési ’s politikai viszonyink ábrázolása, 
mellynek közlését illőnek tarthatám. A' mi 
telik tőlem, megteszem ezután is , hogy e’ 
viszonyok és közösülések mind inkább erő
södjenek ’s a’ kölcsönös haszon legteljesebb 
reciprocitásán alapuló szerződések által gya- 
rapuljanak; ezekben én semmi kirekesztő 
hasznot nem kérek s nem is adok, h a n e m  
f e l m e n t e m ,  (a'  m e n n y i r e  t e h e t e m )  
p o l g á r i n k  m u n k á s s á g á t  és s z o r g a l 
má t  azon k ö t e l é k e k t ő l ,  me l l y e k -  
ke l  az t  a’ k ü l f ö l d  s z o r o n g a t á s i  t e r 
h e lik ,66

(Folytatása következik.)

AUSZTRIA.
Ő császári király i Felsége Dec. 23ikán 

költ kegyelmes rendelése szerint Gróf Har
degg Ignáczot mind eddigi gallicziai kor
mányzót az udvari haditanácshoz Alelőlülő- 
v é ; a’ lombard-v elenczei királyságban v olt 
lov assági 's kormányzó generálist B. Lede
rer Ignáczot gallicziai kormányzó generális
sá; lov assági generalis és olmüczi commen- 
dáns GrófRadeczky Józsefet lombard-velen
czei kormányzó generálissá; December 30- 
kán pedig B. Kutschera Jánost haditárnok
ká (Feldzeugmeister), Gróf Klebelsberg Já-
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nőst Morvában ideigleni kormányzó gene
rálissá; Gróf Hardegg Ignáczot az udvari 

•v. haditanács alelőlülőjét lovassági generálissá 
méltóztatott kinevezni.

A’ bécsi pénzfolyamat, mint kiki tudja, 
két hét óta nagyot csökkent. Erre nézve 
a’ B e o b a c h t e r  Jan. lóriikéról ezt mond
ja: „Figyelmeztettük már ezelőtt a’ közöín
séget néuielly pénzszomjazók azon fogásá
ra , mellyel ezek egészen alaptalan hírek 
terjesztése által a’ tőkepénzesek kárba ho
zatalára cinek. Ugyan ezen játékot ismét- 
léfc tegnap s fájdalom! szerencsével. Ezút 
tal a’ csapás Parisból jö tt, holott Januarius 
Odikén, egy 13dikáról rendkívüli utón hoz
zánk érkezett tudósítás szerint, a’ legcsu- 
dálatosb hírek röpkedtek, t. i.: hogyPerier ur 
a" ministeriumból ki fog lépni — Angliában 
a’ ministerium változik — hogy gróf Pozzo 
di Borgo heves beszéd után Perier úrral, 
úti leveleit kívánta — hogy a’ háború okve- 
tetlenűl s tüstént kiütend ’s több eféle; 
mire az 5pC-sek 94 fr. 25 centime-ról 92 fr. 
10 centimére ’s a’ 3pC-sek 65 fr. 10 c.-ről 
62 frankra nyomultak alá. Végre, 5 óra 
tájban, a’ börse csukás után megtudták, hogy 
a’ papirosok megcsökkentének egyedüli ’s 
valóságos oka valami K é s z n er  nevű-Gas
sier eltűnése. — Magányos levelek szerint 
ezen megszökött tiszt után 20 — 25 milliónyi 
hijány (deficit) találtatott a’ kincstárban, 
jnellyből az 14 milliót magával elvitt, a’ 
többit börse játék által vesztette el. Másnap 
újra emelkedtek a’ tőkék ’s az 5pC-sek 94 
fr. 25 c. a’ 3pC-sek 64 fr. 30-on állottak. 
Vegyék a’ becsületes capitalisták ezen uj 
példát óvásul, nehogy ismét illy nyugtala
nító híreken ok nélkül szorongjanak ’s ne

talán olly hirtelenkedő léptekre csábitfassa- 
nak, mellyekből csak az ők károkkal gazdagul- 
ni kívánó speculansolc vonnak hasznot.44

ELEGV HÍREK.
A’„Luxemburgi Journal4'’ maga adja hírül 

azon garázda orangistáknak (Holland párt
jára bujtogatóknak), kikről előbbi levelünk
ben „Belgium44 alatt emlékezénk, teljes le- 
győzetésöket. Ezen kora csapást leginkább 
T o r n a c o  (Báró) vezérök vakmerőségének 
köszönhetik. Ez ismét Luxemburgban van 
keze-sérülten.

A’ holland kormány egy uj gyalog pat
tantyús csapatot (bataillon) állíttatott.

A’ Kasse l i ek  nagyon neheztelnek, hogy 
a’ Regens-herczeg a’ p o l g á r i  tisztviselők
nek megtiltja a’ bajusz-viselést. Becsüld a’ 
bajuszt!

A’ Francziák is irígylik Ejszakamerika 
pénzbeli dicső állapotját. Igaz hogy 1,100 
e z e r  és száz  millió esztendei statuskölt
ség 32 millió emberre is sok. Hát még ezen
kívül az adósság!

A’ Lizaboni ujságDecember 12ikérőlDou 
Miguelnek egy nyilatkoztatását közli, melly- 
ben a" tisztviselők „azon  p á r t ü t ő k  ma 
r a d v á n y a 44 ellen szólíttatnak viadalra, k ik 
1828iki megverettetésök után Terceira szi
getébe vonultak, ’s most a’ Brazíliai császár 
segedelmével régi hazájokra akarnak ülni.

Pénzfolyamat:
Becs (Jan. 17ke'n) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 4 p. p.
— 4 pC......................................7 4 i ---------
— I82l)diki nyerés, kölcsön 178 4 -----
— 1821 d i k i .....................IIO4 --------

Becs vár. 2ipc. Banko-oblig. . . 46 — —
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. 46 4.
Bank-actiák v. részvények darabja 1116 4 -----

A’ gabonának Pesti piaczi ára Jan. 20kán 1832.
Pos. ni. rto garas, j1 legjobb középszerű J csekélyebb |Pos. m. vtó garas. legjobb 1 középszerű | csekélyebb
Tisztabűza 126 4 120 110 Árpa 40 3 7 * 3« 4
Kétszeres 86 4 8 3 j 80 Zab 3 0 29 4 28
Rozs 56 § 53 4 50  ̂ Kukoricza 36 f s 36 33 4

Sz érkezteti Helme ez y M. — Nyomtatja Länderer.



J E L E N K O R .
7. szám. P est, szerda. Január.. 25.. 1832.
F o g l a l a t :  Magyarország. Debreczeni „Lant.” Anglia (londoni Confcrentia felelete a1 hollándi jegyzékre). Francziaor. 

szag (164 követ protestatiója). 80 ezer ujoncz-állitás). Spanyolország, Éjszak-Amerika (folytatása es vége a’ prae- 
sidensi beszednek).. Ausztria (Beobachter ’s alig. Zeitung elmélkedni). Elegy hirek. Pénzfolyamat.

MAGYARORSZÁG.
Ujesztendó napján Perussich nevű slavo- 

niai végórségi faluban azon különösség tör
tént, hogy ott ugyan azon egynap 3 asszony 
kettős vagy iker gyermeket szült; kette- 
je  tudniillik egy fiút ’s egy lyányt, a’har
madik pediglen két lyánykátm indazáltal 
nálunk Budapesten még szaporább tenyé
szeti példát mutatott egy jóvérű fiatal özvegy, 
minthogy annak épen hármasa lett, ’s mind a’ 
három él. E’ szaporaság, most főkép, czél-és 
időirányos a’cholera-martaléki temérdek hé
zagpótlásra. Közmondás úgy an nálunk magya
roknál: „Szaporodik a’ világ, szűkül a‘ke
nyér” mi azonban kenyérszüküléstől vagy an
gol módra nálunk is a’ szegények tartási adó
jának divatba jöhetesétől mindaddig nem 
tarthatunk, míg laktalan pusztáink é&sivata
gink napjárásnyira terülnek, kivált ha ezek 
gyarmatosíthatása mellett szaporodásunkkal 
értelmünk és szorgalmunk is növekszik.

Literatúrai legújabb tünemény gyanánt 
Debreczenből jőve hozzánk „Lant .  A’De
breczeni R. Collegium nevendékei által irt 
némelly versek gyűjteménye. Öszve-szedte 
és kiadta P é c z e l y  J ó z s e f  Világ-történe
tei , görög és deák ékesen szólás rendes ta
nítója. Debreczenben nyomtatta Tóth Fe- 
rencz. 1832. Első esztendő.“ Ajánlva Mélt. 
Széki Gróf Teleki László özvegye, szüle
tett Szoboszlai Báró Mészáros Johanna ő 
Nagyságának. 16-rét. XII. és 158 lap. Leg
elsa, a mi szemünkbe ötlött; a’ csinos kül
ső , t. i. a’ szép papiros és betű vala ’s a’ 
mi az ajánlásban egy nagy lelkű ’s egészen 
magy ar érzésű Asszonysághoz mondatik, el
töltött örömmel. „Sokak és nagyok azon 
érdemek“  igy szól az ajánló, épen nem na
gyítva „mellyeket Nagyságod a’ tudósok és

tudományok, különösen a’ hazai nyelv és 
literatura pártfogolása, a’ szebb és neme
sebb ízlés terjesztése, a’ szenvedő és szű
kölködő emberiség g) ámolítása, és , hogy 
most egyebekről hallgassak, csak az egy 
Pesti Jóltévő Asszonyi Egyesületnek életbe 
és virágzásba hozása’s mind ekkoráig épen 
olly bölcsen mint híven foly tatott kormány
zása által Magának szerzett ’s a’ t.“ A’mun
k a , t. i. a’ gyűjtés és kiadás hasznáról ’s 
czéljairól nincs mit mondanunk azon túl, 
a’ m it a’ tudós kiadó ur kimerítőleg előter
jesztett e’ szavaiban: „LJa a’ most megje
lent darabok közt — mell) ck közűi többen 
vagy soha nem születtek, vagy születések
ben örökre elhaltak volna, a’ Kiadó segéd
keze, és gondja nélkül — csak kevesek ta
lálkoznak is , mell) ékről a’ lesz az értő 
Olvasó Közönségnek Ítélete, hogy azoknak 
méltó volt születniek, méltó élniek; ’s ha 
ezeknek olvasása által csak egy két szen
dergő vagy szemérmes ifjúi elme is lángot 
és bátorságot kaphat hasonlók ’s nagyob
bak próbálására: jutalmazva van fáradsá
gom, tellyesedve legforróbb óhajtásom, egy
szersmind ezzel is, bár melly távolról is 
elősegítve azon közönséges nagy czél, melly- 
nél, Nemzetünk mostani fellelkesedése köz
ben — hála érte Istenünknek, Fejedelmeink
nek, és a’ két közelebbi késő unokáinktól 
is tisztelet és háládatosság nélkül soha nem 
említhető országg) üléseinknek ! — Magyar
nak ugyan semmi elébLvaló nem lehet; hogy 
nyelvünk, ezzel eg)ütt nemzeti létünk, min
den lehető módon minélelőbb teljes kifej- 
tődzést, virágzást, Ön-álJási pontot, életet 
és állandóságot; Nemzetünk Europa legmi- 
veltebb, legtiszteletesbfc nemzeti között — 
mire a’ természettől magától rendeknek len
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ni látszik — fő főhelyt és rangot nyerhes
sen.“ A munka szellemére nézve, mint 
ú j s á g o t ,  örömmel mondhatjuk: hogy az, 
mind darabjaira (nyelvre és példányokra), 
mind orthographiájára (melly még nagyobb 
egyeztetést kaphat) tekintve, a’ legjobb i s- 
k o l a ,  a’’ legszebb h a l a d á s  ’s a’ IcgkÖ- 
zösb, legtisztultabb í z l és  színeit viseli. 
Ezen érdemnek egy része kétségen túl a’ 
tisztelt kiadóé; de az ifjú verselok is kü
lön és közösen teljes dicséretet érdemle 
nek. A’ szerző urak nevei: Szikszai, Tóth 
Mihály, Baksai, Onody, Jezerniczky, Zay, 
Szűcs, Szél Sámuel, az ifjabb Tóth, Tatai, 
Magyar, Petérdy. Makacsság politikában mint 
literaturában ritkán visz előre, azért szer
felett örvendünk, hogy e‘ verskoszorú a’ D. 
Grammatika salakitól menten iilatcrzhatik 
a1 haza oltárán. Kettős óhajtással rekeszt
jük e’ szives jelentésünket be , egyik az : 
hogy e’ jeles ifjú költők prosánk vagy fo
lyó-beszéd i toliunk ágazatit is tegyék figyel
mük, szorgalmok tárgyául, mivel ebben igen 
kevés remeket vagy középszeri becsűt mu
tathatunk — másik pedig az : vajha minden 
collegiumunk, lyceumunk, ’s tanító intéze
tünk iIlyetén lelkes mentortól vezéreltet
ve hasonló gyűjtemények kiadására lobban- 
tatnék a’ toll mind két nemű osztályiban!

A N G L I A .
Bizonyosnak látszik, úgy mond a’ Cou

rier, hogy Oroszországtól a’ londoni tracta- 
tus megerősítését nem várhatni. Hasonlót 
mondanak egy másik nagy udvarról, melly 
egy orosz kurír hozzá érkezte után párisi 
követének vonakodását ’s újabb feltételeit 
megüzente. Két hét óta olly dolgok is adák 
elő magokat, mellyek Burkusország szán
dékát szinte kétségessé teszik. A’ franczia 
követek Bécsben és Berlinben olly utasítást 
kaptak, hogy a' nevezett udvaroknak elejök- 
be terjesszék, melly igen szükséges részük
ről olly egyezés megerősítése, mellyhez ön
kényt ’s tetszőieg szabad elszánások szerint 
járultanak. A’ mi kuríraink, kik Decem
ber 31dikén indultak el Berlinbe és Bécsbe,

azon meghagyást viszik ezen udvaroknál lé
vő követinkhez: hogy ezek minélelőbbi 
választ kívánjanak *s a* kurírokat Januarius 
14dike előtt vagy legfeljebb ISdikeig„Igen
nel“ vagy „Nemmel“ küldjék vissza, hogy 
a’ parlament isméd megnyílásakor a’ mi
nisterek a’ megerősítést, vagy meg nem 
erősítés okait a’ parlament elibe terjeszthes
sék. Épen most érkezik egy orosz kurír 
Hágán keresztül azon hírrel, hogy az orosz 
udvar nem erősíti meg a’ szerződést. Ezen 
vonakodás ugyan feltételes csak; de már 
tudjuk, mit jelent az il y phrasis.“ — Fé
lünk úgy mond ezen tárgyban egy másik 
angol újság, Europa confinense a’ háborútól 
nem messze va n : az aristocr^tia és demo- 
cratia közt nyilványos csatára kel majd itt 
a’ dolog. De m i, Angolok, minek avatnók 
magunkat e’ perbe ? Mi már a’ continenta- 
lis had által reánk háramlóit terheket elég
gé megéreztük ’s nincs semmi kedvünk töb
bé, a’ legfőbb kénytelenség esetét kivéve, 
belé elegyednünk. — Valóban Europa sta
tusai között egy sincs, melly háború ese
tére hihetőbbleg ne vesztene , mint nyerne, 
’s a’ mint az allgemeine Zeitung egyik le
velezője helyesen megjegyzi, a’ többi sta
tusoknak F r a n c z i a o r s z á g ,  (az európai 
polgári szabadság ezen palládiuma) ellen a’ 
népek mostani gondolkodása ’s a’ hadi sze
rencse bizonytalansága mellett háborút kez
deni annyi volna, mint ha valaki minden 
vagyonát egy koczkára vagy kártyára ten
né. — Igen is reményelhető tehát, hogy a’ 
kabinetekben az okosság szava azon marok
nyi udvariak, azon oktalan hetvenkedők 
tanácsa ellen győzni fog, kik nem képesek 
ellátni a’ veszélyt, mellybe országjokat szo
kott kábasággal és könnyelműséggel dönteni 
készülnek.

Az utóbbi hosszas kabineti tanácskozás 
Londonban uj pairek kinevezése felett folyt. 
Eddig azt mondják: h a t v a n  uj pair fog 
a’ felső házba lépni, hogy a5 reformbill min
den kétségen túl áltvitessék, most már nem 
egészen 40 uj pairnevezésről beszélnek,
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Egyszersmind említi a’ Court-Journal,hogy 
gróf Grey sürii levelezésben áll a’ Canter
bury é r s e k k e l  (!) a’ r e f o r m  bili iránt.

A’ Portsmouthi herald szerint már négy 
ezred katonaság indult el Irland felé, há
rom pedig készülőben van; a’ kormány te
hát nagyon szivére látszik venni Irland bé- 
ke-fen tartását.

A’ l ondon i  C o n f e r e n t i á n a k  a’ hol 
l a nd i  j e g y z é k r e  a d o t t  f e l e l e t e :

„London Jan. 4. 1832.

Ausztria, Francziaország, Nagy-Britan- 
nia, Burkus- és Oroszország alólirt megha
talmazottinak szerencséjük volt azon jegy
zéket (Note) ’s emlékirást venni, meilye- 
ket ő Exceilcníiájok, Németalföld királya 
ó  Felségének Meghatalmazotti december 
ládikéről 1831 hozzájok intéztek. Ohajtá 
már a’ londoni conferentia megtudni a’ há
gai cabinet szempontit azon 21 czikkelyre, 
inellyeket a’ király Meghatalmazottival Oc
tober ladikén közöl vala. Utóbbi közlemé
nyük végre ezen igazságos kívánatnak meg
felel. Örömmel látá ebben a’ conferentia a’ 
németalföldi kormány azon óhajtását kife
jeztetni , hogy a’ Belgium és Hollandia egy
más iránti viszonyai felett már 15 hónap 
óta fenforgó komoly kérdések minélelőbb 
elintéztessenek; de egyszersmind nem le- 
hete a’ conferentiának nem sajnálnia ezen 
közlemények nem előbb történtét, akkor,
t. i. midőn az alföldi meghatalmazott Urak 
November lOdikéről szóló jegyzékjöket a’ 
conferentiának beadák a’ nélkül, hegy ahoz 
valamelly hivatalos fejtegetést vagy felvilá
gosítást kapcsoltak volna. IJa akkor az ál
talányos princípium puszta ’s egyenes elfo
gadása helyett, mellyet a’ hágai cabinet 
sürgete, fel lettek volna a’ meghatalmazott 
Urak szabadítva azon gyakran békiiletes 
nézeteiknek, mellyek December 14diki jegy- 
zékjökben’s emlékirásokban láthatók, kü
lön külön kifejthetésokre, úgy talán egynél 
több nehézség háríttatott volna el. Most 
már a’ dolgok helyzete nem ugyanaz. De 
még is azon reményben, hogy a’ meghatal

mazott Urak által tett *s vele közlőit el
lenvetések alap-okait semmivé teheti, ’s 
a’ kívánatos egyezést és békeséget, melly- 
nek fentartása szintúgy czélja a’ conferen
tiának mint a’ király kormányának, talán 
siettetheti i s , a’ conferentia ime meg felel 
azon fontos oklevél - darabokra, mellyek 
foglalatját érett figyelemmel vizsgálta által.

(Folytatása következik.)

FRANCZIAORSZÁG.
Azon protestatio, mellyet Januarius 5di- 

kén a’ jelenvolt követek közül 124en, a’ 
jelen nem voltak közül pedig ugyanaz nap 
még heten írták alá, imigy következik : „A’ 
követkamarának azon tagjai, kik fájdalom
mal valának jelen a’ Januárius 4- és 5diki 
ülésekben 1832ben, midőn a’ király ministe
rei e’ két kifejezést „ F r a n c z i a o r s z á g  
királya“ ’s ,,a’ király j o b b á g y i “ mint ma
ga a’ Moniteur elisméri, újra hallatták s 
igazolni igyekeztek, melly kifejezések mint 
a’ nemzeti felsőséggel egybe nem férhetők 
az 1830diki chartából kitörültettek: mind 
magok, mind az ország iránt kötelességük
nek ismérik olly módosítások (qualificatiok) 
ellen protestálniok, mellyek az uj franczia- 
statustörvény elcsavarására czélozhatnak. 
Minthogy a’ kamara elölülője azon szók 
visszalökése 's ennek a’ jegyzőkönyvbe fel
vétele iránt szavakat nem szedett s e’ sze
rint e’ tárgy felett a’ kamara nem szava
zott, a’ mi pedig e’ jelen protestationak tör
vényes és parlament-szerinti charactert adott 
volna : ezért az alólirtak menedéküket azon 
egyetlen eszköznél keresik, melly még előt
tük nyitva áll, a’ publicitásnál (nyilvá- 
nyosságnál) tudniillik ’s kinyilatkoztatják: 
hogy ők azon qualificatiok ellen, mellyek- 
kel a’ minister urak éltek , nem különben 
minden azokból vonható következtetések 
ellen az ország színe előtt ezennel protestál
nak.“ (Aláírások). Első függelék: „Mint
hogy gyengélkedő egészségem gát Iá a" teg
napi ’s mai ülésben megjelenhetésemet, ké
rem követtársimat, fogadják el protestatio-
jokhoz állásomat ama’ két kifejezés ellen,

*
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mellyeket én a* júliusi revolutiót sértő ’s 
megszegni akaró kifejezéseknek tartok. La
f a y e t t e . “ Másik függelék: „Aíóürtak, kik 
a' Januarius 4- és 5diki ülésekben jelen 
nem valánk, követtársink protestatiójokhoz 
állunk minden tartalék (Vorbehalt} nélkül. 
(Hat név aláírva.} Mostanig 164 követ fo
gadta el aláírásánál fogvást a’ protestatiót.

Másnap a’ Moniteur felszólalt az ellen, 
hogy a’ nevezett ülésekben valamellyik mi
nister F r a n c z i a o r s z á g  k i r á l y a  kifeje
zéssel élt vala, F r a n c z i á k  k i r á l y a  he
lyett, ezt senki sem mondta; ’s ha ez az ő 
előbbi levelében,igy volt Írva, úgy mond, azt 
másnak nem tarthatni mint nyomtatási hibá
nak. — Januarius 6án felolvassa az előlülő 
a’ civilliste törvényjavaslatának lső czikke- 
lyét, ’s azt a’ kamara elfogadja eképen : ,,A’ 
civilliste, mellyet a’király országlása egész 
ideje alatt megtartand, a’ charta 49dik czik- 
kelyéhez képest ingó és ingatlan dotatióból 
fog állani ’s egy meghatározott esztendei 
summából, mellynek fizetése ezren törvény 
által a’ kincstárra utasíttatik.“

Január 7dikén azon törvényjavaslat jő 
vizsgálat alá, melly az 1831diki osztályból
80,000 ember fegyverbe állíttatását ajánlja. 
Ez a5 kamara által 229 szóval 5 ellen cl- 
fogadtatik. A’ Temps nevű újság erre igy 
okoskodik: „A’ hazaszeretet ’s áz illendő
ség magas érzete jó példát mutatott az ál
tal, hogy a’ kamara egy értelemmel’s min
den hosszasabb vitatás nélkül a’ 80,000 
ujoncz kiállítását megadta, ügy lesz ezentúl 
is , hogy valahányszor az ország tekintete 
’s védelme forgand kérdésben, a’ politikai 
statushatalom egyet érteni ’s őszintén egyre 
fog munkálni. Meg kell győzni a’ kabinéte
ket, kik belső meghasonlásokat hisznek kö
zöttünk ’s ezeket háború esetén használni 
akarnák, hogy a’ legelső harczszóra csak 
egy s z í v , egy lélek mutatkoznék köztünk, 
t. i. a’ haza ’s júliusi thronus buzgó sze- 
releté. De mi már kimondottuk a’ had le
hető- vagy nem lehetősége felől vélemé
nyünket. Nem l esz  háború .  Mindenütt

békére hajlanak. Az orosz birodalom, melly 
fejét oily büszkén emeli, ügyel bajjal állít- 
hatá ki tavaly száz ezerét, ’s harmincz ezer 
Lengyel elég volt fentartóztatni ót. Az 
Orosz olly drágán szerzett győzödelmeit 
szintannyira köszöni pénzének s politi
kájának mint seregeinek. — Nagy része az 
ausztriai seregeknek Olaszországban fek
szik. — Poroszország megkímélt summájit 
felemésztette. Meglehet, hogy Miklós császár 
a’júliusi revolutio ellen bosszankodik s Bel
giumot nemzetsége (famíliája) kezéből ’s 
ön befolyása alól nem örömest szalasztja ki. 
De hagyd nehezteljen ő reánk, hiszem mi 
is sokat, igen igen sokat lobbanthatnánk 
szemére, szabad nekünk is azon szerencsétlen 
áldozatokon, kiket ő Szibériába külde ’s küld, 
sóhajtanunk. Mindazáltal e’ kis haragosko
dástól a’ háború még nagyon messze van.“

A’ Januarius 4diki rendetlenségre néz
ve ezeket közük a’ párisi újságok: Régóta 
tudósíttatott immár az igazgató szék, hogy 
lázasztó s fejetlenségre (anarchiára) buzdí
tó felszólítások készültek ’s osztogattattak 
ki a’ nép között. Ezek időszakonként ’s rend
szeresül jelentek meg; a’ miből kitetszett 
hogy a’ bujtogatásnak alattomos vezetőji ’s 
több titkos elágazási vannak. Ennek végé
re járt a’ politia. 16 személy fogatott el Ja
nuarius 5dikén, azokon kívül, kiket Jó i
kén, mint már említettük, a’ lázasztás és 
gyújtogatás színén fogtak el. Ezek csaknem 
mindnyájan fontos vallomásokat tettek. A’ 
C a r l i s t á k  a k a r t a k  n é p l á z a d á s t  g e r 
j e s z t e n i ,  ’s erre p é n z t  H o l y r o o d b ó l  
kaptak. Hogy pedig a’ republicanus pártot 
forrásra ’s e‘ holnap 4dikén történt kicsapon
gásokra bírhassák, elhitették velők, hogy e’ 
napon a’ város minden pontjain rettentő tá
madás fog kiütni s egy külföldi generál, kit 
nem akarnak az újságok megnevezni, leend 
vezérok. —

Olasz hírek szerint Berry herczegné Luc- 
cába visszatért, ’s úgy látszik, mintha Mas- 
sába lenne szándéka lakni, mivel itt a’mo- 
denai herczeg most egy palotát készíttet fel
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számára. Egyszersmind egy uj kérdés tá
mad : ha válj on a' franczia diplomatia, melly 
a‘ bordeauxi he rezeg anjja megtelepedését 
különféle olasz statusokban nem szenvedé 
meg, kitilthatja e őtet a’ modenai herczeg- 
ségből , meiljnek fejdelme Lajos-Filepet 
Franczia királynak el nem ismerte?

SPANYOLORSZÁG.
Ma d r i d  December 29ikén. Egjr havan

nai értesítő ezen város t. i. Havanna ’s a’ 
sziget többi részei kereskedését a’ legsanj a- 
mbb állapotba süllyedtnek mondja: a’ ezu- 
kor fabrikákban (gjárokban) megszűnt a’ 
munka mértéktelen adójok miatt; a’ népre 
rótt taksák is napról napra nagyobbulnak 
a' végett bőgj e’ sziget kincseire a kormány- 
tol utasított váltóleveleket (Wechsel) ki le
hessen fizetni; az adó esztendőnként kereken 
11 millió kemény piaszterre üt, minden ez 
iránt eddig tett előterjesztés siikeretlen ; az 
elégedetlenség szinte felső fokra hágott, ’s 
a’ lakosok már régen lehányták volna nya
kokról e’ jármot, ha a’ számosabb szere- 
csenségtől nem tartanának, — Madridban a’ 
királjné anjja érkezését rebesgetik her- 
czeg kisasszonyával együtt, kit Don Se
bastian infantnak hitvesül szántak. A’ ki
rály folyvást beteg. A’ halomás igen igen 
nagy. Mondják, hogy a’ corunnai és ferroli 
várőrizet megszaporíttatik, ’s ez ugjr marad 
mig Don Pedro expeditioja kiszállásától 
tarthatni.

ÉJSZAK-AMERIKA.
Folytatása ’s vege a1 praesidens üzenete'nek.

„Chinával ’s Keletindiával szokott ki
terjedésében vagyon kereskedésünk. Kön- 
njítik ezt kereskedőinknek, kik készpénz 
heh ett váltólevelekkel fizetnek, hitelok ’s 
tőkepénzeik. A’ Mexicoi egyesült köztársa
ságokkal kötendő hason tárgjui egyezés meg
erősítés végett azon status congressusának 
részünkről elibe terjesztetett, de felőle az 
utolsó hír elindúltakor még semmi határo
zás nem történt. Kétségkívül az ottan ural

kodott polgári zajgások okozák e' halasz
tást; azonban minthogy most bizonyosnak 
mondják az ottani kormány megállapodását, 
reméllhető, hogj7 azon megerősítést úgy szin
te a’ határok felett is egy külön egyezést 
nem sokára nyerni fogunk. Azonközben 
fontos kereskedésünk nyílt meg St. Louis- 
ból (Missouriban) karavánok által a’ mexi
coi belső tartományokba. Columbiára néz
ve nagy örömmel közlöm az Urakkal mi- 
nisterink az iránti fáradozásának sikerét, 
hogy ezen köztársaság a’ mi búzánkra általa 
vetett vámot tetemesen alább szállítsa. Chilit 
és Perut még mindig polgári nyugtalan
ságok fenj^egetik, ’s mig ezek teljesen le 
jnem csilaposznak, folyvást fegyveres ha
jókat kell tartanunk a’ csendes tengeren, 
halásziak 's kereskedőinknek védelmid. — 
Azon zajok, melljek Brazíliában az utób
bi Császár lemondását megelőzék és nyom
ban követék, szükségképen a’ régibb ká
rok megtérítését sürgető követelésinket is 
felfüggeszték, egj szersmind pedig újakat 
sziiltenek, mellj ekben úgy látszik minden 
más idegenek is részesükének. De azon 
jó indulatnál fogva, melly a’ mi rio-janei- 
ro-i ministerünk ’s az ottani Regensség kö
zött fen áll, minden okunk van azt várnunk, 
hogy káraink megtéríttetnek ’s a’ két ha
talmasság között nem rég kötött, mind a’ 
két félnek kedvező egj ezések fentartatnak. 
(V égre a* Buenos-ajreshez intézett nem 
fontos követelés emlittetik.) Polgárok! ezen 
rövid áltnézése a’ mi külfölddel fenforgó 
viszonyinknak, úgy vélem, a’ törvényho- 
zóságnak, a’ mennjuben ez azokra terjesz
kedik, hasznos, az egész országra nézve 
pedig egy magas megelégedés oka ’s kut- 
forrása lehet. Mi békében állunk mindenek
kel, csak kevéssel van okunk jöhető vi- 
szálkodásokfa ’s ezeket is könnyen elhá
ríthatni. Kereskedésünk terjed, nemzeti jól
létünk minden ágaiban nevekedik ’s mint
hogy mi csak egy minden próbát kiálló 
princípium által vezetve, nyílt és egyenes 
utón járunk mindenkor; minthogy nekünk
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semmi politikai szövevényekre, semmi 
allianceokra, semmi bonyolódott interessck 
tekintetére okunk nincs: ennélfogva mi 
sem más hatalmasságoknak rézst nem nyi
tunk min hasznunk felett, sem magunkban 
kárt nem teszünk, ha mind azt, a’mit cse
lekvőnk, poigáríársink megfontolása ’s az 
egész világ megtekintése alá terjesz tjük. 
Hogy pedig a’ dolgok ezen jó állapotja ’s 
a’ küllőid bizodalma szándékunk tisztaságá
ban folyvást megmaradjon, jónak találom em
líteni azon, valamenn) i consulsági agensink- 
hez bocsátott szoros utasítást is, hogy ezek 
minden panaszt, meilyet polgárink valamelly 
országban támasztanak,, pontosan megvizs
gáljanak, az alaposokat illően sürgessék, 
de semmi alap-vagy igazságtalant ne v éd
jenek ; hogyr minden hajóssághoz vagy ke
reskedéshez tartozó emberinknek az illető 
országok törvényei iránt engedelmességet ’s 
dolgaikban olly nemes viseletét ajánljanak, 
melly nemzetünk characterét emelje ’s ben
nünket a’ külföldiek által becsültessen. Az 
ezt illető consulsági törvények meghánya- 
tását ajánlom Uraságtoknak. — Legköze
lebbi fő tárgya a’ közös igazgatás figyelmé
nek az egyesült statusok határin belől v aló 
béke és bátorság. Megmutató az idő és 
tapasztalás , hogy a’ benszületett Indianu- 
soknak az egyesült statusokban tartózkodá
sa mind ezen statusok csendességére mind 
magokra az Indusokra nézve káros és ár
talmas. A' korábbi ülések egyikében tett 
ájánlatim kövekezésében fél millió dollár 
fordíltaíott eddigien több illyes nemzetség 
önkényes állköllöztetésére. Az utolsó ülés
ben volt már szerencsém jelenteni: hogy 
a’ Chickasawok és Chactawok megegyeztek 
a’ Missisippin túl költözködésben, mi által 
az egész Missisippi tartomány ’s Alabamá- 
nak nyugoti része indus lakosiből kitisz
tul ’s civilisalt népségnek nyílik meg. (Ha
sonló lépések- tétettek a Georgiában lakó 
Ch e r o kesek ’s az ohioi még nagy óbb 
terjedékii szép birtokokban élt benszülettek 
elköltöztelésökre. Mind ezek alku szerint

történtek, ’s reményű a’ pracsidcns, hogy 
ha a’ kormány eddigi politikája mellett még 
n é h á n y évig megmaradand, az Indusok 
minden birtokbeli követeléseik az egyesület 
tartományin belől törvény szerint megszűn
nek s Indus, ki magát a’ föld törvénye 
alá nem vetné, annak határin belől nem fog 
lakni.)

„Köztársaságunk felépülése legszebb fű- 
ganati közé tartozik“ ngy mond továbbá a’ 
praesidens, a’ nagyobb kereskedés, melly 
ismét a’ j ö v e d e l e m n e k  a’ kincstár osz
tálya legvigabb reményein túl növekedését 
okozta. A’ nyíl vány os pénztár egész miben 
léte a’ kincstári statnstitoknok által elejök- 
be fog az Uraknak terjesztetni, én csak an
nak derék áilapotjáv al akarom az Urakat meg 
örvendeztetni. Az idei öszves jövedelmek 
nem igen tesznek kevesebbet: 27,700,000 
dollárnál, az öszv es kiadások a’ nyilván) os 
adósságon kívül I4f700,000 dollárra niellet
nek. Az adósság tőkéjiből és kamatából le
fizettünk az idén 16 és fél milliót, s így 
többet forditánk, mint valaha — talán egy 
két esztendőt kivéve, — e’ czélra, 1829 
Martius 4dike óta Í832 Januariusa lsőjcig 
tehát három évnél kevesebb idő alat t , mió
ta t. i. a kormány kezemre jutott, 40 millió 
dollár ment adósság-törlésre. Az idei tete
mes bevitelből (bevitt áruk) bátran követ
keztethetni, hogy azon jövedelem, melly ez 
utón a’ jövő évben is kincstárunkba fo
lyami , összev év e a’ köz földbirtokok jöv e
delmeivel, az idei bevétel mennyiségét 
jóval meghaladandja, ‘s úgy hisszük, hogy 
azon Öszves költségek által, mellyek kü
lönféle, a’financz niinisteriumtól bővebben 
kifejtendő forrásokból a’ kormány rendelé
sére fognak adatni, az egész statusadósság, 
visszafizetés vagy megvétel utján , igazga
tásom négy esztendeje töltén (tehát még 
egy  e s z t e n d ő  m ú l v a )  le lesz rovatva. 
E k k o r  mi  o l l y  n a g y  n e m z e t  r i t k a  
p é l d á j á t  a d a n d j u k ,  m e l l y n e k  a’ 
j ó l l é t  és b á t o r s á g  m i n d e n  p é n z 
be l i  e s z k ö z e i  b ő s é g é b e n ,  épen  sem
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mi a d ó s s á g a  s i n c s e n . “ — A' mi kö
vetkezik jobbadán helybeli érdekletü lévén, 
végsorait adjuk még ez üzenetnek: „Végre 
bátor vagyok imádni a* fő hatalmat, melly 
uralkodik minden kormány felett, öntse az 
Urakba történetink ezen fontos fordulatán 
tanácskozásik közben a' békéiét 's kölcsö
nös engedés lelkét. E’ lélekben álla fel a’ 
mi Uniónk, 'se ’ lélekben kell azt mégis tar
tani. „Aláírva Andrew Jaokson. Washing
ton December Cdikán 1831.

A*' mai politikusok szerelmesek Ejszaka- 
merika álladalmába 's constitutiójába. Mi 
nem kérdezzük azt: mennyi befolyással 
van ezen jó állapotba a' constitutio, 's men
nyivel más okok, hanem inkább azt: mel- 
lyik országban j ó z a n a b b  's okúltabb a' 
nép?  mellyikben s z a b a d a b b  a* sa j t ó?  
mellyikben hamarabb's pontosabb az i g a z 
s á g t é t e l ?  mellyikben elevenebb a’ k e 
r e s k e d é s ?  's mellyik g a z d a g a b b  illy 
kevés adósság mellett ? — Vannak, az igaz, 
árnyékos oldalok is, például a1 pénz na g y  
e lő  h a t á s  a (praepotentiája), a‘ szép mű
vészetek resteltebb iizése, a' durva érzéki 
élés 's a' t. ; De a’ melly nemzet érzi ön 
erejét, mellynek minden haladás és erősö
dés utai nyíltan állnak, a* mellynek esze és 
keze szabadon forog: az okvetetlenül kiedzi 
kiforrja majd a' legrégibb hibát is, győz a’ 
fekvés, föld, éghajlat ’s természet minden 
egyéb mostohaságin 's oda emelkedik, hol 
egy 12 millióju nemzetnek a' 19dik század
ban állani szép_, állani kell!

AUSZTRIA.
Az oest. Beobachter így elmélkedik :
Több német újság, 's különösen azok, 

mellyek minden erejöket a’ nyugtalanság 
és bizodalmatlanság terjesztésére fordítják, 
mindenkivel egy közönséges háború elkerül
hetetlen kiütését elhitetni törekesznek. Kép 
zeit zavarjokat p r i n c í p i u m o k  (elvek) 
h á b o r ú j á n a k ,  uj  va l l á s i  h a d n a k ,  a' 
k o r l á t l a n  u r a l  kodás  vágy á l t a l  a' 
sz. s z a b a d s á g  e l l en  t ö r ő  h á b o r ú n a k

n e v e z i k ;  de'épen e'bérmálgalások mutat
ják eléggé: milly kútfőből merítik szomorú 
hirdetményiket, 's milly fegyverrel szán
dékoznak e' veszély ellen szegülő köz utá
latot ostromlani. Majd háborúi planum-ké- 
szítéseket tulajdonúnak a’ kabinéteknek az 
igazmondás legdurvább színe alatt, noha ál- 
lításikat ízetlen 's minden v alódisággal hom
lok-egyenest ellenkező álom - feltételeknél 
egyébbel nem bizonyíthatják be, majd fé
lelem előttök 's majd bátorság melly Euró
pát hadba kényti; majd Angliát, majd is
mét Francziaországot szemlélik összerogy
ni, 's düledékin építik reményüket; majd 
ez 's majd ama' hatalmasságot látják a* 
soha sem v alósítható polgári jusbeli kezes
ségek sürgetése, fenyegetődzés vagy inger
lés által fegyverre kinszeríttetni; majd Hol
landiát festik puskaporos hordón állva gyuj- 
tókanócczal, majd Olaszországot egész láng
ba borultan s mindent lángba borítva ábrá
zolják, most erőszakoskodásról, majd zendü
lésekről 's megint ellenlázadásokról álmo
doznak, rettentő rémképeket rajzolnak elő 
a' köz liideglelési állapot bebizonyításául. 
Míg a’ seregek számát mindenütt kevesí- 
tik, azalatt ők az ellenkezőt akarják elhitet
ni. Míglen a' béke fentartásán szakadatla
nul munkálkodó kormányok tettei mind in
kább napfényre tűnnek, azalatt ők épen azt 
tekintik hadikészületnek 's gálád vakmerő
séggel állítják : hogy mivel az emberek bé
kességről beszélnek, tehát természetesen há
borúnak kell következni.

Erre az alig. Zeitung irnígy okoskodik: 
minden nép s kormány óhajtása abban 
egyesül, hogy a’ felesleg számra szaporított 
katonaság kevesíttessék a' belső 's külső bá
torságot fentartható mennyiségig, hogy igy 
az európai nemzeteket egyenlőn nyomó a- 
dózási súly könnyíttethessék; e' czél iránt 
történt alkudozások már sikert is látnának, 
ha annak valósítása elébe uj akadály nem- 
gördülne mint p. o. Francziaországban mi
nap a’ lyoni zendülés. Mennyire kedvez e' 
szándéknak a5 rendelt 80 ezer ujoncz-áliítás
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Francziaországban, ez oily kérdés mellyet 
esupán a’ mostani franczia sereg valódi szá
mának, hijány-pó tiás inak, várőrizetbeli ’s 
a’ külső és belső csendi fentartásra kivántató 
seregnek mennyiségéből magyarázhatni meg. 
így tehát bár kívánatos minden európai ha
talmasság részéről népe terheit az álló sereg 
kevesitésével enyhíteni, mindazáltál Európa 
jelen állapotja még sem látszik eléggé nyu
galmasnak ez óhajtás teljesítésére.”

E L E G Y  HÍREK.

A’ Temps Dec. 28ikán jelenti: hogy e f. 
hónap 3ikától, mint ő kir. Magassága az 
Orleáni herczeg Lyonba érkezte napjától 
10,500zan, kik közűi 6000 selymész, tiltat- 
tak a.’ városból k i, hol 10 bataillon gyalog
ságon felül, még két, vasas és egy lovas 
vadász ezred 4 battéria pattantyússággal fek
szik ; ’s hol a’ béke ugyan ismét lábra ka

pott , de nem még a’ kormányba vetett bi* 
zodalom is.

A’ nép azon anatómiai teremet (szálát) 
mellyet Aberdeenben (Skócziában) egy Mair 
nevű seborvos ezelőtt három héttel állított 
földig lerontotta, ’s csak nehezen szabadul
hatott meg maga Mair két tanítványival; a’
20,000 embernél többre csődült sokaságot 
katonaság oszlatta el. A’ lázadásra egykön
nyen temetett ’s az ebek által még kön
nyebben kikapart embertest része nyújtott 
alkalmat.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Jan. 22kén) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 -f p. p.
— 4 pC...................... .....  751 — —
— I820diki nyeres. kölcsön 1 7 7 ^ ------
— 1821 d i k i ........................... 110 * --------

Becs vár. 2 |pc. banko-kÖtel. . . 47 j- — —
Az udv. kam. 2 7 perC'nt kötél. . 46 f .
Bank-actiák v. részvények darabja 1111 f — —

F i g y e l m e z t e t ő  k é r e l e m .
Azon érdemes hazafiakat, kik talán még a’ J e l e n k o r r a  előfizetni szándékoznak, 

bátorkodom teljes tiszteletű bizodalommal megkérni: .méltóztassanak e’ tárgybeli ren- 
delésiket mennélelőbb megtenni; egyébiránt ha elkésnek, újság - levelimmel az első 
számtól kezdve nem fogok szolgálhatni, hanem csak az előfizetés beérkezte után kijö
vendő számokkal, minthogy a’ takarékosság ’s költségkímélés nem igen tetemes számú 
példányt engede nyomtatnom az előfizetők ’s részvevők mennyiségén túl. Hasonló bizodal- 
mu tisztelettel vagyok bátor továbbá a’TT. előfizető Urakat figyelmeztetni: hogy a’ netalán 
hijányosan érkező újságok kipótoltatása, vagy világosan írva beküldött czímeik ellenére hi
básan nyomtattak megjavítása iránt sürgetéseiket azon utón méltóztassanak megtenni, 
mellyen előfizetési rendelésök történt, ’s igy a’ kiadó maga csak az egyenesen ő nála 
előfizető Uraknak adhat kétes esetekben felvilágosítást, a’ többit azon postahivatalok
hoz utasítván, hol előfizetési rendelésök tétetett. A’ tisztelt postahivatalok pedig in
gyen járó példányaik végett vagy a’Budai vagy pedig Pesti cs. kir. postahivatalhoz folya
modjanak , a’ mint t. i. az előfizetésbeli pénzeket vagy Budára vagy Pestre küldötték. Ezt 
értesítő közválaszul minden e’ tárgyban érkezett szorgalmazó unszolásra vagy követelésre.

H e J m e c z  y.

A’ gabonának pesti piaczi ára Jan. 24kán 1832,.
os. m. rtó garas.] legjobb | középszerű f ■ csekélyebb |Pos. m. vtó garas.] legjobb köze'pszerü | c&eke'lyebb
Tisztabűza 122 | 120 113 | Árpa 43;u 42 40
Ke'tszeres 83 | 80 78 | Zab 30 29 L 28
Rozs 53 | 50 f 49 4 Kukoricza 36 34 1' 33 i

Szerkezteti H e l m e c z y  M. —  Nyomtatja Lä n d e r e r .
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J E L E N K O R .

8. szám. P est, szombat. Január. 28.
F o g l a l  a* : Magyar- és Krdélyország (cholera állapotja. Kresznericsés Székely halála. Debreczeni vizkereszti vásár. Kalo

csán árvíz. Nógrádi rabmunkáltató intézet). Anglia (folytatása’s vége a’ conferentia feleletének, az emlékirás’ kivona
tával ’s Anglia népessége). Francziaország (parlamenti vitatások. Keszner. Elmélkedés). Lengyelország (Paskevich lé- 
fabrikája, ’s árpa és zab szabad bevitele a’ lengje! földre). Egyházi fejdelemség (a’ legatiók gyűlései ’s a’ pápa 
rendelése irántuk). Brazília' (riojanerói lá/adás). Elegy hirek. Pénzfolj'amat.

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.

Apostoli fejedelmünk f. h. 3ikán költ leg
felsőbb rendelésénél fogva Ttes Sebestyén 
Gergely ur a1 hazai és fenyítő törvény ren
des Tanílójává neveztetett a’ kolosvári Ly- 
ceumban.

Blau János urat a’ Zemlini veszteg-inté- 
zet (Contumaz-Anstalt) Igazgatóját 55 esz- 
tendeiglcni hű szolgálatiért felséges Urunk 
nyugalomra bocsátván rendes (1000 fr.} hi
vataldíján felül évenként holtaiglan 200 fo
rinttal vigasztalta meg.

A’ varasdi gymnasiumi igazgatóság, ’s a’ 
vele összecsatolt könyvbirálati hivatal meg
ürülte annyiból tétetik közhírré: hogy az 
azt elnyerni óhajtók folyamodásikat a’ zág
rábi királyi iskolai fő igazgatónál f. e. Már- 
tzius fogytáig terjeszthetik elő.

A’ Felsőséghez e’ h. 24dikeig érkezett 
tudósításoknál fogva közhírül adatik: hogy 
92 törvényhatóságbeli 4677 helyen 501,733 
cholera - leple személy közül felgyógyult 
268,994*, meghalt 217,629; orvoskéz alatt 
van 15,119; egészen megszűnt 48 törvény- 
hatóságban ’s benne kebeledző 2668 helyen.

Erdélyben a’ cholera állapotja hivatalos 
tudósításoknál fogvást e’ következő: össze
sen megbetegült 3621 személy, felgyógyult 
2126, megholt 1427.

Ságon (Vas vben), folyó Január ISdikán 
reggeli 7 órakor, csaknem négy hónapi bete- 
geskedés után meghalt K r e s z n e r i c s  Fe- 
r e n c z ,  helybeli Plebánus, PhilosophiaDoc- 
tora, kemencsali Esperes, a’ magyar tudós 
Társaság tiszteletbeli Tagja, a’ szombathe
lyi Lyceumban a’Mathesisnek egykori nagy
érdemű Tanítója, FI. Cl. Julianus Római 
Imperator Császárjainak magyar fordítója,

néhai Nagy József szombathelyi Nagypré
post biographusa, ’s a’ legelső etymologiai 
magyar Szótár halhatatlan emlékű Írója. Ál
dás hamvaira!

Maros-Vásárhelyen Jan. llkén  elhunyt az 
erdélyi kir. Táblának nagy tudományu, éles 
elméjű ’s lelkes Elölülője Méltóságos Kilyéni 
Székely Mihály ur esztendőn túlhaladt hi- 
deglelési elgyengülésben*

A* vizkereszti debreczeni vásárt általányo- 
san a’ jobbak közzé számlálhatni: a’ kézi
müvek némelly ágazati (igen jól keltek , a’ 
festett vászon ’s gyapat portékák különösen, 
a’ posztó pedig középáron, az apróbb hol
min nem sok kereső kapkodott; de annál 
becsesb vala a’ termesztmények ára, legin
kább a’ hamuzsir> vizahólyag, gyapjú, do
hány , olaj ’s faggyúé, a’ bor és pálinkáé 
valamivel csekélyebb.

Ka l ocs a  Jan. 20.: Több szigetet k é p e z ^  
ismét városunk, mert a’ Duna elszakaszt- 
ván töltésit, csak hamar érezteté velünk 
pusztító habjait. Szomorúság ’s bú lepi a’ 
lakosok szivét, látván mint záratnak el nem 
csak a’ külsőktől de még polgártársiktól is, 
látván hányán kénytelenek elhagyni sirán
kozó szemekkel lakjaikat az árvíz ádáz hul- 
lámi által számkivettetvén: ’s hányán tekin
tenek szivszorongva házaikra vissza, mint 
rongálják mint omlaszfják azokat össze a’ 
dúló viz árjai. De leginkább keserítheti ez egy 
hazája boldogságát szívből kívánó Honfit, 
mert pirulni kényti azon csüggesztő gondo
lat, hogy annyi sok idő lefolytaalatt annyi sok 
kártékony áradás sem buzdíthatá fel Nem
zetünkéi síikeres gátlására a’ Duna csapon- 
gásinak; fájdalom ez is valósítja (bár mint 
hitegessék magokat ’s ámítgassák másokat 
ama’ tormaféreg módra hazánkba vakon sze-
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rclmes encomiastáink) azon állítást: „Min
denben hátra van Magyarország nyűgöd nagy 
szomszédihoz képest! K. J. — Tolnából is 
hasonló siralmas Jeremiádokat hallunk.

Balas  s a-gy a r m a t r  ól Jan. 20.: Nóg- 
idd mint kisded mása magyar Hazánknak 
a' közjóra törekedés szinte mindazon ága
zatiban iparkodik mérkezni törvényható ro- 
konival, mellyek a’ Hon különböző vidé
kin napról napra csinosbuló korunk Lelke- 
sebbinek dicső szüleményeik. Harmadik 
esztendeje immár, mióta itt a’ megye fog
háziban sínylődő raboknak, a’ henyélésből 
származott nagyobb elfájulást sőt testi rom
lást is gátoló dolgoztatások végett, egy mu n- 
k á l t a t ó  I n t é z e t  állíttatott, Kubínyi Fc- 
rencz Főszolgabíró urnák, mint egyik leg
buzgóbb alkotójának, felügyelése alatt. Az 
intézetnek önkényes áldozatokból létesült tő
kéje gyapjú-vásárlásra használtatik, mel- 
jyet a' rabok megfonnak, ’s ami) ira gyár
tanak, hogy abból egy fizetett ‘s munkájokra 
felügyelő csapó pakróczokat és szürposztót 
készíthessen. A’ nyereség folyvást az Intézet 
pénzalapjának nevelésére fordíttatik. — Arad 
után melly igen követésre méltó szép tett 
Nógrádtól! Ha Éjszak-amerikát s azon or
szágokat hol az ember ‘s emberiség méltó
sága ’s nemesítése az álladalom czéliránya, 
vesszük, valamint vennünk is kell, a’ fe
nyítésben példányul: úgy mulhatlan tiszte 
minden felvilágosodot törvényhatóságnak, 
fenyíték-intézeteit foglyainak testi ’s erköl
csi javításához 's javulhatásához szabni. E5 
két kívánatnak fő eszköze a’m u n k a  és ok
t a t á s  — az első által illő bánásmóddal mun
kája keresményéből élhetne vagy legalább 
mások terhe ’s adózása nélkül tápláltathat- 
nék foglyoskodása közben as rab, ’s tán még 
megszabadulása esetére is megkímélhetne 
számára egy kisded summát a’ takarékos 
feliigyelés, hogy a’ börtönbül sokszor egy 
fillér nélkül kikeletkezőt ne inalja rögtön 
(mint gyakran esik) a' parancsoló szükség, 
kéregetési átállás, vagy pirongó szégyen 
vsj gonoszság-követésre vagy ismétlésre.— A’

másik által erkölcsiségre, keresetmódra 's 
munkásságra okván és szokván a’ Jakoló tet
tes bünhödése után önmagába szállna, ’s meg
szűnnék törvény, csend és rendbontó len
ni. E’ két mód által dolgos tagot ’s javult 
polgárt nyerhetne illy szerkezetű fogházai
ból vissza minden törvényhatóság, ’s töm- 
löczeink akkor nem vásottság ’s gonoszság 
fészkei lennének mint most jobbadán, ha
nem dogoztató ’s javító intézetek, ’s töm- 
löczök csak az épen javíthatlanok fékzésére 
maradnának a’ szó valódi értelmében töm- 
löczök. — Mennyi dologházat ’s erkölcs-is
kolát lehetne ’s kellene így létre hozni Ha
zánkban! Ekkor bizonnyal igenigen kevés 
számára tartatnék szükségesnek a’ deres, 
korbács, bot, kaloda, bitófa ’s több illy po
roszló szerei büntető törv ényinknek!

A N G L I A .
(Folytatása 's vege a’ Conferentia feleletének.)

Nem vonakodik a’ conferentia bővebben 
ereszkedni e’ vizsgálatokba, ’s midőn ehez 
fog, azzal kecsegteti magát, meg fogja mu
tatni: „hogy a’ 21 czikkely csak az előbb 
említett alapok kifejtése; — hogy mind azon 
Hollandiának kedvező alapok alkalmazását 
magában foglalja, mellyek a’ Januar. 27iki 
protocollumban (1821) állapíttattak meg ;— 
hogy ezen alapok 0  Felsége a’ németalföl
di király interesséjében meg is tartattak ; — 
hogy a’ conferentia, midőn a’ luxemburgi 
Nagyherczegséget illetve ezen tartomány né- 
rnelly részeit birtokcserére fordítá’s az ebe- 
li alkukat az úgy nevezett belga alkudozá
sokkal kapcsolatba hozta: magát egyedül 
azon felhatalmazáshoz szabá, mellyet c’ vég
re Ő Felsége a’ Király és Nagyherczeg saját 
ministere kív ánsága szerint a’Német szövet
ségtől nyere ; — hogy a’ hannoverai király
ság példája nem alkalmazható a’ jelen eset
r e ; — hogy ama’ czikkelyek, mellyek az 
alföldi meghatalmazottUrak jegyzéke ’sem- 
lékirása szerint egészen szokatlan ’s Hol
landia felsőségi jusát sértő feltételeket ’s ha
tározásokat foglalnak magokban, igen kön
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nyű magyarázhatásuak, nem példátlanok’s 
«pen nem oily aggodalom - gerjesztők, a' 
milly aggodalmakra szolgáltak alkalmid; 
végre hogy a’ conferentia, midőn úgy hit
te, hogy Belgiumnak minden maga fentartá- 
sára ’s jóllétére szükséges eszközt megadni 
’s biztosítani köteles, c’ részben mást nem 
t e t t , mint a’ mit a’ Januarius 27iki proto- 
collumnak, mellyel a’ németalföldi kormány 
is elfogadott, érintései nyomán tehete.

Ő Felsége a’ németalföldi király részéről 
meghatalmazott Lrak ezen állítások bővebb 
kifejtését az ide mellékelt emlékirásban fog
ják feltalálni. Teljesen meggyőződve a* fe
lől, hogy az öt hatalmasságnak a’ németal
földi kormány iránt elvállalt kötelezéseit pon
tosan teljesítő s egész bizodalommal lévén 
a’ király belátásába ’s igazság-szeretetébe, 
azzal hízelkedik magának a’ conferentia, 
hogy ezen Uralkodó a' számtalan nehézséget, 
mellyekkel a’ conferentia vívott ’s vívnia 
kelle; ugyszinte azon eseteket, mellyek 
munkáikodási folytában feltüntenek; ’s mind 
azon veszélyt és zivatart, mellyel megelőznie 
vagy elnyomnia kelle; végre azon megha
gyott V  híven teljesített kötelességet is, 
melly szerint a’ köz  b é k e s s é g e t ,  me l 
l y e l  H o l l a n d i á n a k  s z i n t ú g y ,  m i n t  
egész  E u r ó p á n a k  v a l ó d i  j a v a  meg
k í v á n ,  fentartania kelle, számba veendi.— 
Hízelkedik magának, hogy a’ király ált 
fogja látni: milly lehetetlen vala olly al
kudozásnál, millyet a’ conferentia vitt, egy
mással egészen s mivoltikép ellenkező kí
vánságokat teljesíteni, mivoltikép ellenkező 
véleményeket egymáshoz közelíteni a’ nél
kül, hogy valamelly kárpótlási rendszer ál
lapíttassák; következőleg a’ király illőnek 
's méltányosnak fogja találni azt, hogy a’ 
közlött czikkelyek ne egyenként biráltassa- 
nak , hanem egészük tekintessék; az egész 
combinatioból (öszvesítésből) ne az egyes, 
talán legterhelőbb feltételek kapassanak ki 
's ez által még inkább sulyosíttassanak, ha
nem inkább az jöjön tekintetbe, ha ezen 
combinatio nem ad e olly hasznokat, mel

lyek a’ diplomatiai alkudozásokkal inkább 
vagy kevesebbé mindig járni szokott káro
kat jóval felmulják?

Illyés vizsgálatok következésében mind a’ 
24 czikkelyre, mind a’ mai emlékirásban 
foglalt felvilágosításokra nézve, nem kétli 
a’ conferentia: minden módot ’s eszközt fel- 
találand az országló szék arra, hogy  e 24 
c z i k k e l y  a l á í r á s a  á l t a l  olly kifejlő
déshez jusson, m e l l y e t  a’ r e n d ü l é s e k 
ben  ’s a g g o d a l m a k b a n  m á r  ki fá-  
r a d t E u r o p a  mé l t ó  ’s i g a z s á g o s  t ür -  
h e t e t l e n s é g g e l  vá r ;  olly becsülettel já
ró kifejledéshez, melly Hollandia hosszas 
bizonytalanságit is megállapodtatná, ’s el
hozná v é g r e  azon k ö l c s ö n ö s  l e f e gy 
v e r z é s t ,  mellynek ajánltatását a’ confe
rentia szerfelett tudta méltánylani.

„Ellenben nem tudná elég elevenséggel 
eltolni magától a’ conferentia azon gyanút, 
mintha valaha oda ezélzott volna, hogy Hol
landia ezentúl csupa czímezeti (tit-ularis) 
helyet tartson Europa többi statusai között. 
Illyés végzet nem volt soha az öt hatalmas
ság szándékában ’s ez szintúgy ellenkeznék 
érzésükkel, mint ön javokkal. Akaratja 
ellen ’s a’ történetek hatalma által ismét, 
mint 1814ben, olly kötelességhez jutván, 
hogy Belgium sorsa ’s mikép fenáüása meg- 
határzásában részt vegyen, az öt hatalmas
ság ebeli helyzetével vissza nem élt, ’s olly 
financziai rendelések által, mellyek a’ régi 
hollandi adósság terhén könnyítőnek jó ha
társzél ’s együttfekvö (compact) birtok ál
tal , mint szinte azzal hogy a’ tőbirtok a’ 
Maas két partin egymással haíáros ’s mind 
ezen Ígéretek (stipulatiok) formaszeriníi 
biztosítása által Hollandiának olly haszno
kat ajánlt, millyeket évkönyvei legszebb 
szakasz!ban hasztalan keresnénk.

„Akkor, ama’nevezetes időszakban (ISI  i- 
et értik) Hollandia nem Belgiummal támadt 
egyesületéből, hanem önmagából, a’ N as
sau  Ház ’s a’ holland Ne mz e t  nagy te 
lajdoniból és saját segédszerciből meríté ha
talmát.

** •
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„Csak tóle függ ezen meghivatást követ
ni most is; távol attól, hogy Németalföld 
királya leszállását azon magas fokról, mel
lyen Európában á ll, akarnák a’ londoni 
conferentiában személyzett udvarok, épen 
nem vala más czéljok, mint azt egész díszé
ben, befolyásában’s tekintetében fentartani. 
Vagyunk’s a1 t.v' Aláírva: Eszterházy. Wes- 
senberg. Talleyrand. Palmerston, ßiilow. 
Lieven. Matuszewicz. Ide járul a’ ben ér
deklet emlékirás, ’s más három függelék. 
(Ez utóbbiak a’ rajnai h a j ó z á s t  illető ré
gibb szerződések kivonati.)

Az emlékirásból, mellyet itt a’ bosszúság 
’s a' hely szíike miatt nem adhatunk egész 
terjedelmében, csak ezeket említjük :

Mingyárt elején azon alapokra nézve, mel- 
lyeken Hollandia Meghatalmazotti emlékirá- 
sokat építik, azt jegyzi meg a’ conferentia: 
hogy ez csupán a’ Januarius 27diki proto- 
collum A. függelékén épülhet, a’ Julius 21- 
diki (1814) 8 czikkelyen pedig épen nem, 
főkép azért, mivel Hollandia még a’ confe
rentia egybe ülése előtt az elválás princípiu
mát kihirdette, (például az 1830beli Sep
tember 13diki királyi üzenetben) ’s mivel 
a’ nevezett protocollum A. függeléke, mint 
az öt hatalmasságnak legújabb végzése Bel
gium iránt ama’ korábbi szerződéseket ere
jüktől megfosztja.

A’ 9ik czikkelyre nézve, mellyet példát
lannak, Hollandia felsőségét sértőnek 's a*' 
népek törvényével ellenkezőnek mond a’ 
hollandi emlékirás, azt feleli a’ conferen
tia: hogy mind ennek ellenkezőjét mutathat
ja meg. Ugyan is a’ nemzetek törvényére 
(jus gentium-ra) nézve tudhatja a’ német
alföldi kormány, hogy a’ nemzetek ál
talányos jusai a’ szerződésbeli nemzeti jusok 
és törvények által módosíttatnak, ’s ha va- 
lamelly tárgy felett illyes szerződés vagy 
egyezés köttetett, csak ezek szerint Ítélhetni 
meg azt. Úgy de az európai folyókon hajóz- 
hatás a’ közös béke fenállása óta külön egye
zések tárgya lett,’s igy nem lehet azt puszta 
elvont (abstractum) princípiumokhoz mér

ni. Igen is, a’ külön kormányoknak jusok 
volt elzárni folyójikat idegen hajók előtt. 
De ók ezen jusról lemondottak. Jusok volt 
kényük szerint szabni vámot a’ bebocsá- 
tandó hajókra, de ezen just megmódosíl- 
tatták. így történt itt is, mint ez a’ párisi 
tractatustól kezdve (Május 1814) egész a’ 
mainzi egyezésig kitetszik ’s a' t.

A’ I3dik pontra nézve magától a’ német- 
alföldi kormánytól adott nyilatkozásoknál 
fogvást azt hittea’ conferentia, hogy az ál
tala Belgiumra vetett esztendei járadalom 
(Rente) mennyisége Hollandia kivánatinak 
teljesen megfelelhet. Ugyan is a’ c s u p á n  
Be l g i u mo t  illető adósság kamatja, a’ sze
rint felosztva, a’ mennyit a’ közös adósság 
eltörlésére a’ két rész fizetett, nem ment 
többre 5,800,000 forintnál. Ezt a’conferen- 
rentia 8,400,000 forintra emelte, ’s igy a' 
régi holland adósságot egész 2,600,000 fo
rint évi járadalom átvitelével könnyítet
te ’s a’ t.

A’ londoni conferentiának 54dik proto- 
colluma Januarius Ildikéről azon határzást 
foglalja magában, hogy a’ tractatus mege
rősítése még két héttel továbbig, u. m. Ja 
n u a r i u s  3 1 d i k e i g  várassék be.

1830iki December 15től, 1S31 December 
lóig Londonban 14,217 férj fi, és 14,046 
lyánygyermek, öszvesen 28,263 keresztelte- 
tett meg, 25,337 személy pedig elhalt. Ugyan 
itt most azon hír kezd szárnyalni: hogy Doni 
Pedro 's Miguel visszálkodásik elegyenlíté- 
sét a’ nagy hatalmasságok vállalták fel.

Birminghamban igen sok egy ’s öt frankos 
ezüst pénz veretik, mint többen állítják 
már 27 mázsányi készültei. Egyik lapján az 
ifjú bourdeauxi herczeg képe látszható, nem
zeti őrköntösben, koronával a’ vállrózsán 
(epauletten) ’s e’ körirással: V. Henrik Fran- 
cziaország királya” túl oldalán a’ régi lilioin- 
czímer szemlélhető az 183liki év ’s a’pénz
becs jegyzetével.

A’ Morningpost szerint Angliának 1831 ki 
utolsó fertály-esztendei jövedelme az 1830- 
kihoz képest 903,218 font sterlinggel ío-
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gyott ’s így egész csztendőbeli jövedelme 
kevesebb a* tavalyinál közel négy millió 
fonttal (egy font sterling tizedfél ezüst frnt).

E ’ fogyatékot a1 Morningpost a’ Whig mi- 
nisteriumnak tulajdonítja ’s mérgesen kikel 
ellene; de okosan jegyzi meg a’ Courier, hogy 
ennek főbb oka a reform bili ingó álllapotja 
által okozott mcgcsökkenés a’ kereskedés
ben; mihelyt ez el lesz fogadva, a' keres
kedés is elevenülni fog ’s nőni a’ jövede
lem ; de az igazgatásnál teendő nagyobb gaz
dálkodás ’s kímélések nélkül tetemes job- 
bnlását a* íinancziának nem várhatni. — Uj 
pairek kinevezésére a’király nem igenlátszik 
hajlani. A' ministerium - párti levelek hall
gatnak ez iránt lord Gr e y  utóbbi látogatá
sa óta ’s csak azt mondják, hogy a' király 
rövid időn egy két pairt fog kinevezni. —

Lord Brougham beteg volt szelídebb ne
mű cholerában; de már lábbad 's jószágai
ról Londonnak indult.

Keletim! iával Európát a' veres tenger el- 
mellőzésével uj módra szándékoznak Össze
kapcsolni ; e’ szerint a’ Tigris és Eufrates 
gőzhajón járható csatornával egyesíttetnék. 
így az utazás 1 4 nappal rövidülne. A’ bag- 
dádi Basa már elfogadta e’ planumot.

IVémelly angol újságok Anglia népességet 
Skóczián ’s Hybernián (Irlandon) kívül 12 
millióra teszik, ezek között orvos és seb
orvos (sebész) 90 ezer, pap püspöktől kezd
ve le a’ káplánig 116 ezer, Ügyvéd 95 ezer. 
Lesz e valaha Magyarországnak ennyi ügy
védre szüksége? Nálunk, Erdélyt is miénk
nek értve, 50ed része sincs e’ számnak, még 
is gyakot zúgást hallhatni a" prókátorok szer
feletti szaporodások elien, főkép öreginktől. 
Nem ollyanok gerjesztik ’s terjesztik e az 
illy sajnos lármát, kik önhaszonlesből tán 
csak magok szeretnének árulni a’ vásáron 
’s monopóliummá tenni az Ügyvédséget ? Jö
het idő s jön is, midőn minden helységünk
nek törvényértő törvényben jártas jegyzője 
(nótáriusa) is lesz. Hogy tanult ’s nem kon
tár orvosa, tanult 's nem kuruzsló bábája 
legyen minden falunak, az emberiség kíván

ja ; ’s ha meglesz mind ez, nem népesedik 
ugy a’ temető!

FRANCZIAORSZÁG.
Á’ követek kamarája Januarius 9dikén 

némell}' helybeli érdekű törvények elfoga
dása után folytatá a’ civilliste felett vita
tásait. Azon kastélyok felől vala szó, mel
le k e t  a1 biztosság (1. 5. számú levelünket) 
részint a’ korona dotatiójához kapcsolt, 
részint az alól kivett. Compiégne, Fontai
nebleau, Pau kastélyok, a’ Sévres-i, Go
belins és Beauvais-i kézmüiielyek, ugy szin
te Senart, Boulogne és Yincennes-i erdőség 
a’ civillistehez adatott, a’ Strassburgi és 
Bordeaux-i kastélyok az alól kivétettek. 
M a u g u i n  is ezt (alálá egyszer kiszalasz- 
tani ,,a’ F r a n c z i á k  királya“ , ’s midőn 
ezt mohón szemére lobbanták, azt feleié: 
hogy a’ szó csak annyi erejű, a’ mennyit 
belé teszünk, ’s ha a’ ministerium nem védi 
olly makacsul e’ kifejezést, melly által abbai* 
egy egész helytelen systemát Játszék ví 
tatni, a’ kamara sem támadt volna olly hév
vel eliene. — E’ tanácskozások Januarius 
12dikeig folytak, melly napon maga a’ ci
villiste summája jőve vitatóba. Minekutána 
Pe r i  e r (legelőször eJ tárgyban) , Salverte , 
Deludre , Debelleyme’s több más urak szó
lottának , a’ kamara Giraud Ur által ja
vaslóit 12 millió francban állapodott meg 
vsak nem közakaratú elfogadással. — Januar. 
13dikán elfogadtatott, de csak igen kis 
többséggel, e’ törvényja vaslatnak azon czik- 
kelye, melly a’ koronaörökösnek eszten
dőnként e g y  millió franc jövedelmet ajánl. 
Ellenben előlegesen félrevettetett ama’ czik- 
kely, melly a’ királynak August. 7dikétől 
1830 (melly napon t. i. uralkodását kezdé) 
1832 Januariusa elsőjéig kifizetett summákat 
a’ civillistehez toldja. Ez által ugy látszott, 
viszsza akará a1 kamara fizettetni azt, a 
mi e’ summákban a’ 12 milliót meghaladja. 
Azonban másnap (Jan. 14) ugy döntetett 
cl a’ dolog: hogy a’ király ugyan semmit 
se fizessen vissza, de a’ régi dotatio min-
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den költségeit, akar személyt akar tár
gyakat illessenek azok, viselni tartozzék. 
Egyszersmind az egész  t ö r v é n y j a v a s 
l a t  259 szóval 107 ellen e l f o g a d t a t o t t .  
A’ pairkamara Januar. 9diki ülésében Bro
glie úr tudósít a’ követkamarától már elfo
gadott , X. Károly exkirályt és ivadékát il
lető törvényjavaslatról. A’ pairbiztosság t. i. 
ajánlja: tétessék X. Károly e x k i r á l y  
helyett X. Károly k i r á l y  (?); a' „száműze
tik“ helyett: k i  z á r  a t ik.  Mert, úgymond, 
a’ száműzés által néminemű gyalázó (infa- 
ipirend) büntetést érthetni, mellynek szabá
sára a’ Bourboni királyiház iránt a" kamará
nak se’ jusa se’ hatalma (?). A’ jószágokra 
nézve javasolja a’ biztosság, hogy azokat 
az ország dobraveretés helyett, a’ mi con- 
fiscatióhoz hasonlít, olly formán szerezze 
meg, mint a’ közhaszon végeit eladandó 
jószágokat szokás. Az első pontra nézve 
Januarius 12dikén abban egyezett meg a’ 
kamara: hogy Napoleon neve előtt a’ Csá
szár ’s X. Károlyé előtt a’ Király szó egészen 
hagyassék el, a’ k i z á r a t  ás elfogadtatott.

A’ Gaz e t t e  már nem is tud p a i r  ka
in a r á t  Francziaországban. Előadja ugyan 
ipind a’ két kamara napi rendjét, de a’ 
pairkamarát „m á so  d ik  k a m a r á n a k “ 
nevezi. Gonosz egy újság ez a7 Gazette! Er
ről elmondhatni igazán: hogy (V mint 
magát nev ezi) Gazette de France, de nem 
des Frangais.

A’ szegény Keszner, kit a’ minap oily 
nagy tolvajjá kiáltottak ki, csak egy millió 
’s 800,000 francban bukott. Igaz, hogy 
megcsalta a’ cassát, de volt ekkor is még 
(mint maga mondá) ugyan ennyit érő va
gyona, ’s oily eleven becsületérzés benne, 
hogy magát a’ tett nyilványosodta után 
Montmorencyban, melly falunak régóta jó 
tettei  miatt szeretett bírája volt, szén- 
gőz által akará megölni.

Garonne korv ett Január 2ikán vitorlázott 
el Toulonból Algírba egy csapat pattantyús- 
ságot vivén magával; Marengo lineahajó 
pedig 3kán a’ lOik könnyű ezredből 800 
fegyverest rakott fel szinte Algír felé.

Parisban több új pair kincveztetésről 
beszélnek, mivel a’ mostani pairkamara az 
uj kormánytól inkább’s inkább elhajlik; de 
nem könnyű lesz a’ választás, mert a’ kö
vetkamara többségét elgyengíteni nem ta
nácsos, mellynél fogvást a’ kormány ismét 
a’Napóleoni nemesekből lesz kénytelen vá
lasztani , minthogy ezek nem annyira ve
szedelmesek az Orleans dynastiára nézve, 
mint a’ régi ki- ’s meg v iszszavándorlott 
nemesség.

Szinte láthatólag borzong Europa egy 
közönséges háború elgondoltál! ’s még sincs 
ki biztos reménnyel győződnék meg a’ bé
ke fenmaradása felől, leginkább a’ Francziák- 
nál szembetűnő ezen homályos aggdalom és 
szorongattatás; hol még azon viadalkedve
lő felekezet is, melly kev éssel ezelőtt szün
telen háborút emlegete, meggondolóbbá vált, 
nem mintha félelem szállotta volna meg szivét, 
hanem inkább azon előérzésből, hogy bár ki 
részére forduljon is a’ szerencse-koczka, a’ 
háború még sem fejtendi meg az újabb tár
saság életkérdéseit, ’s igy minden áldozat 
csak füstbe menend. Azonban a' Francziák 
előre ható lépéseit Europa minden ágyúi 
sem rezzenthetik vissza; minden szeren
cséjük *s veszteségük, minden diadalmok 
’s meggyőzetésök, minden uralkodások és 
jobbágyságoknak egymást sietten követő vál- 
takozási ellenére mai napiglan sem fejlőd
hetett azon gordiuszi csomó meg, ’s épen 
azon főszempontok most is fejtésük tárgyai, 
mellyek 1789bcn voltak, ’s azok is marad
nak,  míg izenként ’s tagonként nem fej
tetnek meg. Nagy épületén ugyan a’ respub- 
lica, császári ’s bourboni epochák közül 
mindenik épített egy saját részt; most mind- 
azáltal midőn megint egy uj időszakaszt 
(epochát) kezdett, szükség az alkotórészek
nek egy uj egészbe egyesűlniek, minekelőt- 
te a’minden revolutióval páros zavarból eredő 
uj alakítványok (Bildungen) létre juthat
nának, erre pedig sem az av ult formák, sem 
a’ régi emberek nem elegendők. Innen ma
gyarázható pillantatnyi szinleges (schein
bar) hátralépte\ mindennek, a’ kereskedés
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elakadása, *s a* majd közönséges lethargia, 
a' X. Károly alatt virágzó szorgalom ’s párt
küzdések energiájához képest; azért látszik 
piczinynek Mauguin, Lamarque, Odillon- 
Barot, Manuelhez, Foyhoz ’s Benjamin Con- 
stanthoz képest. A’ kamarákban naponként 
ujuló botránkozások is majd ehdselhetlenek, 
hol néha egy szócska vagy ügyetlen kifeje
zés minden szenvedelmet felbőszit elannyi- 
ra, hogy az alap-ügy valódi vitatása mellékes
sé, nagy resnltatuin kifejthetése pedig szin
te lehetetlenné válik s t. i.

LENGYELORSZÁG.
Varsói tudósítások szerint az orosz Czár

40,000 forint nyugpénzt rendelt esztendőn
ként a’ volt statusminister ’s kormányzó 
tanács néhai elölülője Özvegyének Szobo- 
levszka Grófnénak holtaiglan. Továbbá köz
hírül adatik: hogy Paskevich herczcg paran
csolatjából az ottani szegények táplál tat ásók
ra egy lé-fabrika állíttalik ’s 1500 adat leves 
fognaponként a’ legiigyefogyottabb rész közt 
kiosztatni, fele t. i. ingyen minden táplálás
módtól megfosztottak, fele pedig 3 lengyelga
rasával a’ nem egészen tehetetlenek közt. Az 
is tudomásul tétetik: hogy noha meg van en
gedve éjféligaz utszákon járás, sőt szekerek
kel éjfél után is, mindazáltal ezentúl is min
den nyíl vány os hely bezáratása télben 9, 
nyárban pedig 10 órára határoztatik; bált, 
esti muzsikát vagy illy más közönséges mu
latságot csak a* városi tisztség különös hely- 
benhagytával adhatni. Melly tisztség a’ hoz
zá érkezett ministeriumi rendelésnél fogva 
még azt is hirdeti: hogy Lengyelországba 
1832 April, utolsójáig az árpa és zabnak 
minden vám nélküli szabad bevitele enged
tetett meg.

EGYHÁZI FEJDELEMSÉG.
A‘ ferrárai újság Januar 3ikán közli a 3 

legatió ( Bologna, Ravenna, Forli)  Dec. 25 
ikén önhatalmúlag tartott gyűlésének határo- 
zásit,mellyek közül legjelesb az: hogy a’ 3 ne« 
vezett legatió minden 15,000nyi népesség

re egyegy képviselőt rendelni, ő Szentségé
hez pedig követséget küldeni intézett a’ 
gyűlés újító végzeteinek előterjesztésére. 
Tudósíttatván a’ sz. Atya ezen gyűlésről, ki
bocsátott hirdetvénye szerint kedvetlenül 
érti azon tartományok szövetséges egyesü
letét ’s mind a’ gyülekezetét, mind az ezt 
képzendő követek vagy képviselők válasz
tását törvénytelennek hirdeti; akármi nemű 
alakban megjelenendő határozásit megsem
misíti ’s küldöttségét sem fogja elfogadni. To
vábbá helyben nem hagyhatja a’Dec. 25kén 
történt bolognai összejövetelt, mellyben a’ 
szükségpótlások, javítások, újítások ’s tör
vények elintézése olly hangon fejeztetnek 
ki, mintha ő Szentsége az említett tartomá
nyok javára mindeddig semmit sem tett 
volna ’s ezt nagy sérelmiil veszi. Europa 
közvéleményére hivatkozik továbbá a’ szent- 
séges Atya népei javára áldozott szorgalmá
nak bebizonyítása végett, ’s örök szempon
tul tartván a gondviselés által rá mért köte
lességeket, fogja is tudni úgymond, azok telje
sítését — ’s bármint iparkodjanak is a’ rend 
’s béke ellenségi atyai gondoskodását fel
forgatni,teljesen bizakodik mindazáltal,hogy 
a’ Mindenható igaz ügyét gyámolítani nem 
szűnik meg. Mivel pedig a’ bolognaiak az 
uj törvénykezési rendre épen nem ügyeltek, 
ennél fogvást a' ferrarai Prolegatus ugyan 
Ferrarában egy feljebbviteli törvényszéket 
állított.

B R A Z Í L I A .
Az October 17ikén költ riojaneirói tudósí

tások az ottan történt, ’s Brazília fejér pol
gárira szerencsés kimenetelű lázadást a’Sep
tember 28ikán tartott játékszini gyüleke
zetből származtatják, hol némelly nyugta
lan tengeri fekete katonatisztek ökölre kel
tek, a’ polgári őrséget ’s a’ békebirót sér
tegették , sőt minden kérelem ellenére is, 
kiragadván a’ polgári őrök kezéből a’ fegy
vert több fejért sebesítettek meg. Ekkor 
ezek rajok tüzeltek, ’s négy közűlök a’ föld
re halva terűit; a’ barna vezérek erre ugyan
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elillantottak, de felfort bosszujok másnap 
estve több felekezetjökbeli csoportot szedett 
össze, szalmakalapu testvériket a’ kaszár
nyákba állították lesbe, hanem ez úttal is 
kudarczot valla szándékjok, mert a’ polgári 
őrség szét űzte őket, ’s vezériket elfogta. 
Ez előjátékot végre 6ik ’s 7ikén valódibb 
zenebona követte, mert már ekkor 400ra 
szaporodván a’ 70 évű, de szűk eszű Barát
tá (ki Bálnában minden fejér lakost le akart 
gyilkolni} ’s a’ republicói lapok szerkczte- 
tője Queiroz vezérlésűk alatt, több csapatra 
oszíakozva néhány foglyot erőhatalommal 
kibocsátottak, kikkel összecsatlódva részint 
az ifjú császárt kezekbe keríteni, részint 
Jozé Cnstodio pattantyús kapitányokat ki
szabadítani , leginkább pedig fellegvárokat, 
hova húzódtak, erősíteni ’s védelmezni tö
rekedlek; de már ekkor a’ hadilag felké
szült katonaság ’s polgárságtól körűlvétetve 
többszöri megadásokra tett sikereden fel
szólítás után ostrommal törettek meg. így 
fegyvereiket lerakni kényteleníttetvén csi- 
lapodott e’ zaj le , melly ügyesebb vezérlet 
alatt számtalan fejérnek kerülhetett volna 
éltébe. Ugyan az estve érkezett hírül a’ per- 
nambucoi, santoi, maranhaoi, és sz. pauli 
zenebonák elnyomta i s , hol szinte minde
nütt a’ fejérek győztek; melly kedvező ki
menetelek csakugyan a’ kormányt ezen se
reg eloszlatása iránt régen szándékiott el
határozásnak valósítására bírták.

ELEGY HÍREK.
A’ franczia király Januar. 13dikán fényes 

bált ada. Pozzo di Borgo a’ király .köszön
tése után csak fél óráig maradt. A’ király

igen nyájas volt az a n g o l  követ, komoly 
a’ többi nagy hatalmasságokéi iránt.

Azon fiatal t ö r ö k  tiszt, ki a’ minap itt 
Pesten közöttünk forgott, ’s két városi je- 
lesb társaságinkban ’s a’ Casinóban megje
lent, az i f  j u M a 1 a c h o v s k y, ki a’ volt 
lengyel igazgató széktől aJ portához vala kül
detve háború-szorgalmazás végett az Orosz 
ellen. Varsó eleste után személyes bátorsága 
végett Konstantinápolból Belgrádon keresz
tül egy t ö r ö k  e z r e d e s r e  (Achmed Na
dir Beyre) szóló hiteles utilevéllel jőve hoz
zánk, tőlünk Bécsbe, onnan pedig Franczia- 
országba menendő, ha gát nem hárul útjába.

A’ nemzeti mesterművek mutatása legfel
sőbb rendelés szerint f. e. Martzius hónap
jára határoztatott Bécsben a’ képező művé
szetek akadémiai épületében.

A’ bécsi újság a’járvány görcsveszélynek 
csak nem egész megszűntét jelenti, egyszers
mind inti a’ bécsieket tanácsadőlag: hogy ki
vált a’ farsangi napok alatt étel italban mér
tékletesek ’s minden átfázástól őrizkedők le
gyenek.

A’ Czár parancsolatjára mindazon kalona- 
gyarmatbeli személyek, kik 25 esztendei 
szolgálatra nem lévén köteleztetve a’ lengyel 
háborúban fegyvert viseltek, haladék nél
kül honjokba bocsáttatnak.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Jan. 24kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 T\  p. p.
— 4 pC....................................... 7 5 1 ------
— 1820diki nyeres. kölcsön 1 7 8 1 ------
— 1821 d i k i ........................... 1 2 0 ------

Bécs vár. 2ipc. banko-kötel. 47 i ------
Az udv. kam. 2 I perCnt kötél. . 46 | .
Bank-actiák v. részvények darabja 1127 |  — —

A’ gabonának pesti piaczi ára Jan. 27kén 1832.
os. m. vtó garas, j legjobb | középszerű f cseke'lyebb |Pos. m. vtó garas.) legjobb [ középszerű | csekélyebb
Tisztabűza 12 6 | 120 113! Árpa 41 ! 40 36 f
Kétszeres 83 1 80 — Zab 29 ! 28 | 28
Rozs 53 ! 50 46 ! Kukoricz» 3 7 ! 36 33 !

Szerkeztet! Helm eazy M. —— Nyomtatja Länderer.
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F o g l a l a t :  Magyarország (nógrádi Nemzeti Intézet ’s éhséghárító élettár). Anglia (londoni conferentia 54 protocollu- 
ma, Britannia állapotja). Francziaország. Németország. Pápai birtok (Bernetti manifestuma a’ legatiókhoz). Gö 
rögország (congressus Argoszban ’s Naupliában). Ausztria. Elegy hírek. Pénzfolyamat.

MAGYARORSZÁG.

Jan. 23ikán volt Gróf Gyulay Ignátz hor
vátországi Bán ő Excelientiája tetemeinek 
eltakaríttatása méltósága és czimeihez illő 
szertartási gyászpompával.

Apostoli Felségünk Jan. 9iki legfelsőbb 
határozása szerint Főtisztei. Bartakovich 
Adalbert győri kanonokot, a’ Deeli három 
kút vagyis apátfalvi Boldogasszony apátsága 
ezimjével méltóztatott kegyelmesen felru
házni.

B a l a s s a - g y a r m a t r ó l  Január 20ikán: 
A’ magyar nyelv előmenetére 1805 óta tett 
több ízbeli rendelésnek Nógrádban olly si
kere lön , hogy az ezelőtt magyarul szinte 
tartózkodva 's nagyobb részint hibásan bc- 
szélett tisztviselők 's ügyvédek most hiva
talos munkálódásik minden ágazatit szinte 
vetélkedő tisztaságbcli haladással csupán ma
gyarul viszik. Az előrendre így elért czél 
után az vala még köz óhajtás, hogy a’ ma
gyar nyelv tudása a’ köznép közt is terjesz
tessék. Az e’ tárgyi javaslat-készítésre ren
delt küldöttség a’ magyarosítás módjának 
és eszközeinek minden oldalról kimerítő 
tudósítását beadván, minekutána ez általá
nyos helybehagyást nyert: „Nógrádi nem
zeti Intézet“ név alatt állott fel amaz egye
sület, mellynek egy es tagjai tíz egymást kö
vető esztendőre 18 ezüst húszast kamatként 
ajánlottak; annak nem fizetési esetére pedig 
magokat a’ tőke megadására is kötelezték.

Ezen intézet tagjai most folyó hónapi köz
gyűlés alkalmával jelenvolt nagyméltóságu 
Buzi ni gróf Kegle vich Gábor Főispán urat 
kérék meg az alap-rendszabások értelmében 
a’ fő pártfogóság elvállalására, a’ mit ő Ex

celientiája szokott hazafi lelküséggel, e1 fe
lett az intézet gyarapodására 1500 darab 
eziisthuszastól járó kamatnak önkényes meg
ajánlásával el is fogadni kegyes volt. S va
lóban csak e’ perczet nevezhetni az intézet 
első életkorának, mert azóta e’ szent ügy 
iránti részvét olly nagy: hogy maholnap Nóg
rádinak sem fog tartatni, ki módja lévén 
csak középszerű is ez áldozati járuláshoz 
megyénk illy szent czélját t. i. ar köznép 
között leginkább ugyan tanítás, de más ser
kentő eszközök által is a’ magyar nyelv 
rendszeres divatosítását tettel vagy értékkel 
előmozdítani vonakodnék. — Milly gyönyörű 
példa e’ nemzeti nyelvterjesztő intézet mind 
azon törvényhatóságinkra nézve meliyek 
abajdocz ajkú lakosokkal bírnak! —

E’ két intézeten kivid szintazon gyűlésben 
olvastatott fel az éhség elhárítását eszközöl
hető élettárak felállíttatások iránt rendelt kül
döttség javaslata, mellyhez képest a’ megyei 
rendek a1 fő élettár építtetését Szécsény me
zővárosba határozták a’jöv ő kikeletre. Tőké
jét fogja tenni azon több mint 4000 pozso
nyi mérő gabona, mellyet a' nemes v ármegy e 
múlt 183liki tavaszkor gyanított éhség el- 
távoztatására többnyire tiszti karának nagy
lelkű áldozatiból gyűjtött, 's visszatérítés 
fejében szükség idején kiosztott. — Erdélyre, 
’s földesurainkra nézve nagylelkű példát 
mutatott illy éhség-hárító intézeti szempont
ból mélt. Iladadi báró Wesselényi Miklós ur 
a’ kukoricza (jörökbuza, máié, tengeri) déz- 
mát ajánlván élte fogytáig alattvalóji szük
ségeinek pótlására, mint számos kézen for
gó lelkes nyomos alapító leveléből láthatni. 
Mind a’ két testvér hazabeli törvényhatósá
gokra nézve pedig Nógrád lesz tükör pél-
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da ez inségelőző élettárnak létre hozatalá
val hasonlóknak másutt is sükereztetésére. 
Mit nem tehet a’’ s z í v ,  ész és erő, e ’ leg- 
becsesb háromsága nemünknek, egyesülve 
kis áldozattal is a1 haza, csinosodás ’s em
berség javára!

D u n a - F ö l d v á r  Januar. 26án. A’ Je 
l e n k o r  6ik számában nyilatkoztatott óhaj
tás következésében van szerencsénk a’ T. 
olvasó közönséget tudósítani: hogy e’ köz 
kívánságot nagyméltóságu Negyesi báró Sze- 
pesy Ignácz pécsi Püspök ő Excellentiája 
már megelőzte. Ki is látván a’ szükséget, 
nagytiszteletű tudós Egyed Antal földvári 
Plébános, Alesperest ’s Tolna vgyei Tábla- 
biró u ra t, mint több költeményes munkáji 
által elhirültet, megbízni méltóztatott: hogy 
az egyházi hymnuszokból a' régieket javí
taná meg ’s feles újakat is az egyházi szer
tartások minden ágaira készítene. Az imént 
tiszelt Esperes ur, noha már Helikontól vég 
búcsút akart venni ’s inkább prózai munkák
ban foglalatoskodni, főpásztora felszólítását 
kötelességül vevén, ’s maga is már régóta 
sajnálván a’ hijányt, az egyházi hymnuszok 
simítgatásához fogott. Minden esetre a’ nagy
érdemű férjfiunak vas szorgalmától, készsé
gétől ’s ügyességétől sikert reméllhetünk. Ki
nek egész magyar szentegyházunkra igen 
hasznos munkájához az égtől erőt, magas lel
kesedést *s tartós egészséget óhajtunk, mint 
szinte e’ szent czélra jelszót adott hazafi lel
kű püspökünknek is. B. I. — Az advenlre 
kivántató énekeken kezdé munkáját Egyed 
ur, a’ régiekből már sokat megjavított, úja
kat is alkotott, mellyekből az eredeti bűn
ről készültet a1 mai Társalkodó közli elő- 
izletűl.

A N G L I A .
A’ londoni conferentiának Jan. lldikipro- 

tocolluma (eddig az 54ik) imígy következik.
Külső ügyekbeli hivatal. Jan. 11. 1832.

Jelen voltak Ausztria, Francziaország, Nagy- 
britannia, Burkus- és Oroszország hatalma- 
zotti. Nagybritanniai király ő Felsége megha

talmazottja jéfenti a’ conferentiának, hogy 
ámbár ő az egyező hatalmasságoknál lévő 
követeitől 0  Felségének olly tudósításokat 
vett, mellyek a’ megerősítés nem sokára le
endő elérkezését alappal reményeltetik, még 
is ugyan ő azon akadály tekintetéből, mel
lyel a’jelen évszakasz a’ közösüléseket há
tráltatja, kívánatosnak találja, az említett 
ratificatiok kicserélésére tűzött határnapot 
a’folyó hónap 31dikeig terjesztetni, mi által 
a’ legtávolabb udvaroknak is megkönnyíttes- 
sék ezen kicserélésnek a’ többi udvarokkal 
egykori végbevitele.

„Ausztria, Burkus- és Oroszország megha
talmazotti kinyilatkoztaták, hogy ők a’nagy
britanniai királyi meghatalmazottól előbb ki
fejtett reményben osztályosak, egyébiránt 
egészen értik azon becset, mellyet udvaraik 
a’ kicserélés egykoriságába helyeznek, sót 
utasítások is van az ebeii óhajtás kifejezésé
re ; minéHogvást azon javaslatban, hogy az 
említett kicserélés határnapja Jan. 31dikre 
halasztassék, teljesen megegyeznek.“

„Francziaország meghatalmazottja részé
ről kinyilatkoztatá, hogy ő azon békéltető 
szellem következésében, melly őt a’ confe- 
rentia legelső egybejövetelétől fogva vezér
lő , azon ajánlathoz, melly szerint a’ No- 
vemb. 15diki egyezés megerősítései kicserél- 
tetésökre szabott időpont tizennégy nappal 
későbbre halasztatik, hozzá áll: de ezen tett 
(act) által azon parancsokat, mellyek má
tól fogvást a’ határzott időpontig hozzá ér
kezhetnek, semmikép megelőzni nem akarja.

„Minthogy a’megerősítések kicseréltetése 
idejének Jan. 3 ldikeigleni meghosszabbítását 
érdeklő javaslat minden meghatalmazott ál
tal elfogadtatott, határozásba ment annak 
a’ belga követtel közlése, ki is e’ végre bé- 
vezettetett.“ (Aláírások.)

„Minekutána van de Weyer úrral, ó Fel
sége a’ Belgák királyba ministerével a’ fe- 
lebbi protocoilum közöltetett, ezen minister 
ur kinyilatkoztatá, hogy ó ahoz felséges 
Ura (Souverainje) nevében hozzá áll ’s az 
említett időhalasztásban megegyez.”
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Januarius Ilikén levelek érkeztek Péter- 
várából lord Heytesburytól, úgy mond a’ 
Courier ’s hivatalosan jelentik, hogy az orosz 
udvar igazán Js egyenesen óhajtja a* belga
holland ügy minélelőbbi b é k é s  elintézte- 
tését. Hitelesen tudjuk, mond továbbá a’ 
Courier, hogy a1 conferentia több tagjai ezen 
tudósítást igen megnyugtatónak ’s kielégítő 
nek találák. Abból, hogy van de Weyer ur, 
(belga követ) hasonlóan megegyezett a’ ra- 
tificationak Januarius 31dikéig elvárásában, 
szinte azt következtetik, hogy ezen követ
nek a’ megerősíttetéshez reményben kell 
lennie, ’s így, noha némelly udvarok mó
dosításokat kívánnak, még a’ kérdés béké
vel dőlhet el.

Az irlandi parlamenttagok, minekelőtte 
Londonba mennének, „Nemzeti tanács (con- 
seil)” czírn alatt gyűléseket akarnak egymás 
közt tartani Dublinban, hogy ezen ország 
ügye ’s java felett bővebben tanakodjanak. 
Az első egybejövet Jan. 16dikára volt hir
detve, de mindeddig (Jan. 12ig) csak nyol
cban , kik között a’ két O’Connell jelentet
ték eljövetelöket. Kilkennyben a’ nyugta
lanságok nem szűnnek. Tizennyolcz tiszte 
ezen grófságnak hirdetés által kinyilatkoz- 
tatá, hogy ők a’ legszigoruabb törvényes 
eszközökkel készek élni a’ csend visszaállí
tására. A’ „nemzeti politikai egyesület“ Jan. 
6kán ült össze Dwyer J. előlülése alatt. O’
Connell ur tartott benne egy hosszú beszé
det, mellyben a’ protestánsok egybejöveteit 
Irland keleti részén igyekezett nevetsége
sekké tenni. Egyszersmind több irlandi kö
vet válasza olvastatott fel, melly szerint 
azok vonakodnak az imént említett dubli
ni tanácskozásban megjelenni. így könnyen 
meglehet, hogy az egész tanakodás elma
rad. A’ protestánsok egy nagy gyülekezést 
hirdettek Jan. 17dikére.

Cantonból 47 kereskedő kérelmet bocsátott 
a*' kormányhoz December 24dikéről 1831, 
mellyben elégtételt kérnek a’chiuaiországló- 
széktől általok szenvedett sérelmekért egy
szersmind annak kieszközlését, hogy Anglia

China fővárosában követet tarthasson. Jó 
volna, ezt teszik még hozzá, egy közel szi
get (Macaot értik) birtokába ju tn i, hogy 
szükség idején a’ cantoni tisztség erőszakos- 
dásit nyomosán meg lehessen torlani.

A’ burkus statusujság illy értelmű le
velet közöl L o n d o n  b ól Januar. 6diká- 
ró l : „Minden nap várjuk az újon nevezen
dő 30—40 pair pátenseit, hogy a’ ministe- 
rium, mint a’ Toryk mondják“, ama’ gya
lázatos , zendítő (revolutionalis) bilit ált- 
vihesse, vagy hogy, a’ Whigek szerint, 
amaz üdvösséges, a’ néptől ’s királytól e- 
gyenlőn kívánt, mellőzhetlen javítást meg
tehesse a' képviselési rendszerben. Nagyobb 
része ezen uj paireknek a’ király fiaiból, a’ 
pairek legidősb fiaiból, vagy más, meglevő 
czimek örököseiből fog neveztetni, ’s igy 
a’ mostani pairszaporodás nem nagy időre 
hat; ’s még is nehezen szánta el magát 
lord Grey e’ lépésre, melly minden esetre 
a’ felső házat lealacsonyítja a’ nép előtt ’s 
jövő ministereknek ártalmas Útmutatásul 
szolgálhat: de a’ Toryk semmikép nem a- 
kartak úgy egyezni, hogy a’ ministerium 
a’ népnek adott szavát megtarthassa ’s most 
már a’ küzdés elkerülhetetlen. De inig ezek 
a’ reformbill iránt történnek, ugyanazon 
szellem, melly azt kívánta, már m ás, uj 
változásokat is feszeget, mellyeket kis idő 
múlva szintúgy nem mellőzhetni e l , mint 
most a’ parlament-reformot. Legelső vál
tozás az egyházi birtokot fogja illetni Ir- 
Jandban. Itt a’ catholicusok szintúgy mint 
a’ szabadabb érzésű protestánsok megegyez
tek abban, hogy megvessenek minden alkut 
mellynél fogvást a’ catholicus népség tovább 
is kényteleníttessék a’ protestáns egyház
nak adózni. A’ földes urak, kik többnyire 
sokkal pazarlóbbak, mint szűk jövedelmök 
engedné ’s kik ennélfogva nyúzzák a’ pa* 
rasztot, örömest zsebökbe dugnák az igy 
fenmaradó dézmát, noha ehez semmi, épen 
semmi jusok. Ellenben azokis, kiket illyes te
kintet nem vezérel, óhajtják, hogy ezen déz
mát a’ status foglalja el ’s azt vagy a’ különféle

*



68

vallásbeliek egyházi személyei között ossza 
feí, vagy minden községre hagyván papja 
fizetését, azt más köz szükség- fedezésre 
fordítsa. Természet szerint a' kormány mind 
ezekről hallani sem akar, sőt inkább azon 
munkás, hogy a’ protestáns papoknak déz- 
ma helyett minden földbirtoktól örökös já- 
radalmik legyenek; de hogy ezt Irlandiá- 
ban kivihesse, nagyon kétes. Angliában, 
hol legalább a’ tehetősbek nagyobb része 
még a* status (az angol egyház) vallásán 
vagyon, megengedem, hogy készek a’ 
lakosok még most oily egyezésre állni, melly 
a' papságnak szintannyi jövedelmet adjon, 
mennyivel az most bír, s jó volna, ha a’ 
papok megragadnák ez alkalmat, minek- 
előtte a" nép ebbeíi gondolkodása változik. 
De, fájdalom, a’ papság úgy látszik nem 
ismeri az idő szellemét; sokan közülök 
hosszú declamatiókba merülnek a' journa- 
lismus, hitlenség ’s demagog pat varkodások 
ellen ’s több előle; de hajói  körül néznék 
magokat, úgy találnák, hogy csak azon ke
vesek a’ demagogusok, hitlenek vagy jour- 
nalban erőszakoskodók, kiknek jól van 
dolgok és szükséget nem látnak. A’ k o r be
t e g s é g e  a’ s z e g é n y s é g ,  melly széle
sen kiterjed Js a’ capitalisok torlódása ’s egy 
pontra tolakodása által még inkább terjedez, 
még inkább sulyosodik. A’ ki környülmé- 
nyeit minden oldalról szorulni ’s jövedelmi 
reményeit csekélyedni vagy épen elenyész
ni látja, ’s jó baráti és rokonai példája u- 
tán magára is vég Ínségnél egyebet nem 
várhat, biz az illyen nem jó szívvel látja 
a* sok dézma- vagy adószedőt, ’s annak 
ugyan akarmellyik theoria is jó, csak kön
nyebbülést szerezzen. Olcsó igazgatás! ez 
az ő jelszavok, ’s a’ jót akaró kormány 
ezt bizonnyal nem fogja nem hallani. Azon
ban az önhaszon, meg az az édes ön nem 
enged a’ bajon segíteni, nem akar semmit 
is áldozni; pedig puszta leplező - szerekkel 
( palliativákkal) kitudja majd meddig me- - 
hetünk? ’s a’„

Lord Al t h o r p  a’ Times szerint jelenté

az alsó ház azon tagjainak , kik a’ ministe
riummal szavaznak , hogy a’ reformbiil har
madszori felolvastatása Januarius 20dikára 
van határozva.

FRANCZIAORSZÁG.
Lafayette hosszas betegsége után Január. 

Iáikén jelent meg először a követkamará
ban, baráti szives üdvözléssel fogadták.

A’ ministeri tanács elölülője nag)r táncz- 
mulatságot adand, vendégül 1200zat hivott 
meg, ’s azok közt a’ követ s pairkamara 
tagjait kivétel nélkül.

A’ kurír bizonyosnak állítja hogy a’ Mosz- 
kovai Herczeg (Ney) szerdán estve jelen 
nem volt a’ tuilleriai bálba; mivel termé
szetesen nem vala illő megjelennie ott (úgy
mond) hol atyja (Ney marsai) képét nem 
szenvedik meg.

Január Iáikén a’ tuillerie- kápolnában ke- 
resztelék meg Dom Pedronak Meudonban 
6 hét előtt született lyánkáját egész csendben. 
Keresztatyja ’s anyja a' Franczia király s 
királyné volt.

A’ tengeri minister ágensének parancso
latot küldött, [mellynél fogvást a’ franczia- 
matrózoknak tilos Dom Pedro expedíciójá
ban résztvenni.

Egy Dec. 25ikén költ algíri levél szerint 
a’ Rovígoi herczeg Trezelj Generálissal oda 
már megérkezett; az előbbi azonnal által- 
vevé a’ kormányt, Berthezéne Generális pe
dig utazó félben van. Pichon úr minden
nap váratik. Öt liónapóta egy ellenség sem 
mutatkozott táborszemeink előtt. — az fa
szákon magok az arábok állitgatnak köz
rendre ügyelő őröket ’s több nemzetség kö
zülök a’ francziák közepett üte tanya-sátort.

Januar 16kán a’ követkamara helybeli 
tárgyakkal foglalatoskodott. Egyebek után 
saját számadásit vizsgálta meg 1830ról s 
folyó évi budgetjét (költségeit) határozta 
meg 560,000 frankban.

A’ Quo ti  d i e nne  Jan* 13iki levelét el
szedték; ’s ez már igen is gyakran megesik 
rajta nem nagy idő óta. A’ szegény újság
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keserűn panaszkodik, de nem dacz nélkül 
’s végre ezt kérdi: „Mit akarnak ezzel ? — 
Utoljára nem kapnak statusügyvédet, ki a’ 
sajtót feladja, sem koronkügy védet, ki a’ 
pert vigye. Sajtót perbe idézni, vagy tűz
be olajat Önteni: mindegy.“ —

A’ királyi törvényszék Dumonteil pap 
ügyében azon végzést hozá: hogy a’ pápá- 

' val kötött concordatum mint országos tör
vény ’s ennélfogva a’ régibb ezt illető tör
vények is erejükben lévén, sem Dumonteil- 
nek, sem más cath. papnak még most tör
vényesen házasodni nem szabad.

A’ Moniteur szerint az 1831diki franczia 
status-jövedelem az 1830ikin felül 14 millió
nyival szaporodott. — A’ király Meyerbeer 
hangmüvészt becsületrendi taggá nevezte.

A' párizsi újságok 55,OOOnyi külső azaz 
departementekbeli olvasóji, 1831 dik utolsó 
2 hónapjában 4000rel fogytak, mintjvélik a’ 
parlamenti vitáskodások mindegyre neveke- 
dőbb unalmasságok ’s a’ megyékben is mind 
inkább szaporodó Időszakirás ’s Ujságintéze- 
tek miatt.

Lyonban Januarius l6kán több hazafi 
cgybegyülvén ,, Coudére úrhoz , ki a’ Rhone 
megye Öt követe közül csak maga irta alá 
a’ 164 követ protestatioját, felírást kül
döttek , mellyben a’ többek között ezek jő- 
nek elő: „ Lyonnak alólirt polgári ’s válasz- 
tóji azt hiszik, hogy mióta a’ régi absolu- 
tus kormány düledékein a’ nép felsősége 
kikiáltatott, azóta Francziaországban nincs 
jobbágy. A’ király ő előttük csupán olly 
nép feje (chef), mellynek polgári a’ tör
vény előtt vele egyenlők, ’s e’ törvénynek 
nem egy ember a’ képviselője , a’ mi nem 
is lehet, hanem az ország consíitutionalis 
hatósági viselik annak képét. Az alólirtak 
meg lévén győződve, hogy a’ ministernek 
ama’ kifejezése egy uj torekedés a’ restau- 
ratio régi, rósz ’s egész Francziaország által 
kárhoztatott rendszerének visszahozatalára: 
hozzá állanak a’ követkamara némelly tag
jai által kiadott protestatiohoz, ’s örülnek 
Coudére urnák, mint egyik aláirottnak,

hogy ebben polgártársai érzéseit olly híven 
magyarázta. “

A’ Moniteur megczáfolja azon h irt, hogy 
a’ kormány a’ nemzeti őrsereg fentartatását 
’s létegesítését (organisatióját) csak azon 
községekben kívánná eszközöltetni, mellyek 
15 ezer vagy ezt meghaladó számnyi né
pességnek.

NÉMETORSZÁG;
A’ Jánuár 7ikén költ hanaui újság ezt 

irá: 5kén mint kedvelve tisztelt választó 
fejedelmünk által adott constitutiónk év
napján estveli 5 órakor zenebona történt! 
több falka ember tódult t. i. öröm-urjong- 
va a’ frankfurti kapu felé, az újonnan fel
állított vámházat megrohanta, ’s noha a’ do
bok ’s kürtök a’ nemzeti őrséget azonnal fegy
verre szólíták, mindazáltal oda érkezte- 
kor az épületbelsőjét már lerombolá a' dü
hödő csoport, ’s látván a’ hatalmasb erőt 
szétoszlott. Szerencsés csilapitás, hol a’ 
mérséklett fegyveres erő nem vala kényte
len vért ontani!

PÁPAI BÍRTOK.
Az Oest. Beobachter Jan. 25én hat hiva

talos darabot közöl a’ Diario di Roma után 
Jan. 14ikéről, mellyeknek elseje cardinal 
statustitoknok Bernetti Tamásnak Ausztria, 
Franczia- Burkus- és Oroszország képvi- 
selőjihez (Rómában) Jan. lOikén küldött 
kerülő jegyzéke , mellyben jelenti, hogy 
a’ r e n d e s  k a t o n a s á g  új szerkeztetése 
az egész birtokban végbe menvén , most 
már ezekre bizandja a’ kormány a’ rend és 
bátorság fentartását. Ezen fentartása a’ rend
nek és bátorságnak Ő Császári ’s apostoli 
királyi Felsége seregei eltakarodása után a’ 
p o l g á r - ő r ö k r e  bízatott; de, ideje már, 
úgy mond a’ cardinal, hogy azon roszalr- 
nak , mellyek ezen utóbbi, csak a’ kény- 
telenség által javaslóit rendszabásból ered
tek , vég vettessék. Ennél fogva a’ rendes 
katonaság, melly most Ferrara és Rimini 
körül táboroz, a’ négy legatioba, ú. m.
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B o l o g n a ,  R a v e n n a ,  F o r l i  és F e r 
r a r a  városaiba, ’s legatiojiba be fog men
ni , ’s mint őrség (Besazung) ben marad
ni. Ezen mozdulások cardinal Albani, mint 
rendkívüli pápai biztos (Commissarius) in
tézése alatt fognak történni ’s legközelebbi 
czéljok a’ polgári őrség lefegyverzése, a’ 
nyilvány os rend, a’ törvény iránti engedelem, 
s a’ kormányszéki tisztviselők tekintetének 
helyre állítása. 0  Szentsége bocsánatot hir
det mind azoknak, kik az ausztriai sere
gek eltávozta után rendetlenségre hagyák 
magokat csábittatni, ha m ost, a’ rendes 
katonaságnak tartományokba léptekor, en- 
gedelemre visszatérnek. Reményű Ő Szent
sége , hogy azon udvarok , kiknek képvise
lőjükkel mind ezeket előre tudatni kívánta, 
e’ rendszabásokat teljesen jóvá hagyni, ’s 
a z o n  e s e t r e ,  ha  s e r e g e i  és u r a l k o 
dó i  v é g z e t e i  m i n d e n  v á r a k o z á s  
e l l e n é r e  is e l l e n á l l á s r a  f o g n á n a k  
t a l á l n i ,  őt törvényes hatalma és tekintete 
fentartásában s e g é l l e n i  f o g j á k .  (Aláí
rás: B e r n e t t i  T a m á s  cardinalis.) Kö
vetkeznek gróf Liitzow ausztriai , gróf 
Saint-AuIair-e franczia rendkívüli, Bunsen 
Károly burkus, és Gagarin herczeg orosz 
rendkívüli, követek , ministerek vagy meg
hatalmazottak külön válaszaik , mindenik 
Január 12éről, mellyekben a’ pápa rende
léseit helyben hagyják, és szükség esetére 
a kívánt segedelmet megígérik. Yégre kö
vetkezik Ó Szentsége statustitoknokának 
manifestuma:

„ B e r n e t t i  T a má s  a’ római Szentegy
ház cardinálja XYI. Gergely ő Szentségének 
statustitoknoka a Legatiok lakosihoz.

Midőn a’ Szent Atya ő cs. apostoli kirá
lyi Felsége seregeinek e’ tartományokból 
kitakarodásában megegyezett, ’s egyéb zsol
dos katonaságot, a’ nélkül hogy többi tar
tományait védtelen hagyná, e’ végre nem 
fordíthatott, úgy hitte, ki lesz e’ hijány 
bár ideiglen is pótolva az által, ha a’ rend 
és nyilványos béke védelmét mind azok 
bölcseségére, hivségére’s becsületére bízza,

kik az előbbi zavarokban semmi részt nem 
vettek, vagy szomorú tapasztalásokon okul
va egy illy üdvösséges czélra munkálni ké
szek lesznek.

De hatodik hónapja foly immár, mióta 
az uralkodói bizodalom magát eképen ki- 
nyilatkoztatá a’ nélkül, hogy ennek emlí
tett sikerét tapasztalná. Sőt épen ellenke
zőleg minden nagyítás nélkül elmondhatni, 
hogy ezen tartományokban még csak színre 
sem tartatik fen többé a5 törvényes ural
kodó iránti engedelem, ’s hogy itt az egye
sek élete és vagyona azon kevesek önké
nyének van kitéve, kik törvény ellen ra- 
gadák kezökbe az azokon dulakodásra for
dított hatalmat. A’ leglázasztóbb egyszers
mind leghazugabb nyomtatványok lüggesz- 
tetnek ki ’s terjesztetnek el, mellyek a’ Szent 
Atya hív alattvalójit rémítik, a’ békés falu
siakat csalják és csábítják, a’ felsőségi bár- 
milly rendű személyeket sértik és gyalázzák, 
az ezektől kiadott parancsokat sikeretlínitik, 
szóval mindent felforgatni ‘s e’ szép tartomá
nyokat a3 kormánytalanság (anarchia) min
den iszonyaiba dönteni törekesznek. Sőt 
maga a’ fegyveres erő is, azon hatalom, 
mellynek ő Szentsége parancsai szerint me
rő becsületes, jám bor’s rend és békét igazán 
szerető polgárokból kell vala alkottatnia, 
minekutána az ön keblében elhatalmazó 
pártoskodástól nagy részben megrongáltatva 
eredeti formájától ’s természeti szerkezteté- 
sétől eltávozott, kártékony erőszak és alat
tomos fondorkodásnak lett eszköze. A’ Szent 
Atya nem mulasztá el eziránti elégedetlensé
gét nyilván kimutatni, ’s Mi magunk kü
lön levelünk által nyomosán elejökbe ter
jesztettük ezt a’ Prolegatusoknak ; de ezen 
feddés daczára a' békétlenkedők sem szűn
tek meg a’ polgár katonákat úgy nézni ’s úgy 
nézetni, mint ellenséges hadüző seregeket.

Illy állapotját a’ dolgoknak, melly a’ pol
gári társas egyesület czéljával nyilván el
lenkezik , sem a’ kormány, mellynek mind 
tiszte, mind önmaga iránti becsülete a' rend 
és engedelem fentartását sürgeti, sem pedig
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az alattvalók azon számíthatátlan többsége, 
inelly foganatos rendszabásokat kíván, már 
tovább nem tűrhetik.

Minekutána minden egyéb mód mellyhez 
a’ Szent Atya nyúlhatott, sikereden vala, 
nem várható másképen ő Szentsége ezen 
tartományokban a’ béke és rend visszaállítha- 
tását, hanem ha seregi vezéreinek megpa
rancsoló, hogy ezen tartományokba bemen
jenek 's azokat foglalva tartsák; melly erőre 
a' kormánynak teljes szüksége volt, hogy 
általa tekintetet ’s engedelmességet szerezzen 
magának, ’s az uralkodó felsőségi jusa olly 
állapodást’s biztosítást nyerjen, melly nélkül 
minden további engedés, lágyság és mérsék
let mind magára a’legfőbb hatalomra, mind 
a’ köz csendre nézve csak káros lehetne.

A’ pápai seregek sem ellenséges czélból 
sem valami rettegtető kormány oltalmául, 
mint ezt a’ nyugtalanok fejei hirdetik, nem 
nyomulnak elő, hanem egész küldetésük csak 
az, hogy békén ezen tartományokba száll- 
ván, itt ő Szentsége helytartójinak paran
csból függjenek. A’ legszorosabb fenyítéket 
fogják ők tartani ’s egy háznépbe olvadnak 
veletek. Ki van adva a’ legpontosb rende
lés, hogy a’ fenyíték általok a’ katonai tör
vény szigorúsága szerint tartassák meg. Ők 
fognak ott a’ nyilványos bátorságra ügyelni, 
’s visszaeresztvén a’ polgárokat szokott há
zi foglalatosságikhoz, végre felmentik eze
ket terhes és fáradságos katonai szolgálat- 
joktól, mellyre egy törvénytelen *s köve
telő hatalom által kinszeríttettek.

Ez a’ Szent Atyának elhatározott akarat
ja. Meg van győződve ő Szentsége, hogy se
regei azon szeretettel ’s tisztelettel fognak fo
gadtatni, melly őket alattvalójítól illeti, ’s 
bizonyosan várja, hogy a’jó rend a’ katona
ság belépte után nem fog többé meghábo- 
ríttatni.

Ha pedig a’ lakosok ő Szentsége méltó 
várakozása ellen is mernének a* katonaság 
belépte ellen szegülni, vagy ha a’ köz bé
ka lázasztó ellenségei azt uj mcrészletikkel 
fognák megháborítani, akkor a’ Szent Atya

azon megnyugvásban bizakodva, hogy th ro- 
i i us r a  lépte óta minden tőle függő módot 
elkövetett, hogy népeit a’ boldogság és jól
lét azon nagy mértékében részesítse melly 
atyai szívömledezéssel tett Ígéretének megfe
le lt— olly eszközokhez lesz kénytelen nyúl
ni , mellyeket eddig szive megvetett; ’s meg 
van győzetve, hogy tőle azon gyors és ha 
talmas segedelem ’s támogatás most semma^ 
radand e l, melly már egyszer semmivé tét 
te vétkes kezdetét egy olly pártoskodásnak- 
melly semmi gonosz tettől nem irtózik ’s 
más nyomot lázadásnál, pusztításnál ’s kor- 
mánytalanságnál maga után nem hagy. Já- 
nuar 14.1832. Bernetti Tamás Cardinalis.

GÖRÖGORSZÁG.
A’ franczia Constitutionei szerint a’ görög 

történetek folyta félelmes hamarsággal vál
takozik, az archipelagusi liberális fele kezet 
minden küldöttje hydrában sereglett Össze 
hogy onnan együtt indulhasson a’ gyüleke
zet helyére. A’ congressus megnyitása előtt 
egy közönséges amnestia készült a’ két fe
lekezet egyesíthetésére, ’s biztosság nevez
tetett melly görögország helyzetét ‘s bajait 
a’ londoni confei enda elibe terjesztené. Min
denek egyesítő kimenetelt Ígértének, midőn 
a’ kormány egyszerre a’ tanakodást félbe 
szakasztá, s felekezetével Argosba költözők; 
ugyanazt cselekvők a’ liberálisok követi is, 
a’ congressusnak minden határozási ellen 
előre protestálván. Az argosi gyűlést ugyan 
meg akarók zavarni a’ rumeliai seregek, de 
elenállásra találtak, ’s igy vérontásra nyúj
tottak alkalmat, mi miatt a’ nyugtalanság 
az egész várost meglepő. Az oroszok éleszt
getik a’ polgári háborút, két hadibriggjek 
az archipelaguson szállong ’s a’ hydrioták 
által nevezett szigeti tisztviselőket mások
kal, kik t.i. a’ kormánynak hódolnak, cse
rélgetik. Egy naupliai levél szerint egyik ar
gosi gyűlés 170, a’ másik 60 tagból áll. Az 
előbbinek lső ülésében Gróf Capodistriás 
Ágoston számadó jelentése ’s az ideigleni kor
mányzó biztosságnak meghatalmaztatási le-
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mondása terjesztetett elő; a’legközelebbik- 
ben pedig az említett gróf ideiglen görögor- 
szág elölülője cziinével ’s hatalmával Hibáz
tatott fel. A’ gyülekezet foglalatoskodni fog 
a’ constitutió czikkelyeivel, az egyesült kor
mányokhoz küldendő felírással az uj fejede
lem helybehagyatásaért, a’ kincstár, igazság 
tétel, a’ száraz ’s tengeri seregek nem külön
ben a’ polgári tisztviselők állapotjának el
intézésével ’s a’ különféle ministerségi osz
tály követelésinek vizsgálatival. A’ gyüleke
zet továbbá nem bízván az ellenfél miatt 
helybeli bátorságában Naupliába költözött, 
lionnét Argosba fegyveres erőt kiiIde a’ nyug
talanok megzabolázására. Az1 oppositio ha
talmas , ’s ennélfogvást a dolog kimenetele 
kétes. December 22ikén és 23ikán a’ kétfél 
seregei között csakugyan harczra kelt a’ do
log, de a’ kormány lett győztes, a’ vesztes 
fél hazájába térni kénytelen, ’s a’ kormány 
azóta szabadon folytatja gyűléseit.

Görögország szárazföldi népessége 350,000- 
re, szigeteié pedig 200,000re,’s így az egész 
550,0G0re megy. A’Status jövedelme 1828- 
iki Jánuár. lsőjétől 1829iki Április 30kaig 
25,608,464 költsége pedig 25645466 török 
piaszter.

A U S Z T R I A .
Ő cs. kir. Felsége a’ mult Dec. 27dikén 

bécsi herczeg-érsekké Mi l d e  Yincze Edu
ard u ra t, előbb leitmeritzi püspököt mél- 
tóztatott legkegyelmesebben kinevezni.

ELEGY HÍREK.
Párisból Londonig egy telegraph lineát 

akarnak felállítani; ’• ha lehetséges a’ tele- 
graphokat hajókra is alkalmaztatni; úgy a’ 
hírek néhány perez alatt, ha pedig hajón 
kell át hordani, úgy néhány óra alatt az 
említett helyek egyike ’s másika közt kö-

zöltethetnek. Francziaországban még magá
nyos emberek is szándékoznak telegrapho- 
kat állítani, még pedig éjjeli közösüihetés 
végett.

Rómában Január 13ikáu délután 2 ’s 3 
óra közt földindulás volt; melly Folignó- 
ban sokkalinkább érezhető ’s kártékony volt 
hol jégeső közt ’s rettenetes rázkódások által 
több ház Összeomlott, s temérdeken hagyák 
el a’ várost; még a’ templomok is annyira 
megrongállattak hogy az Isteni szolgála
tot szabad ég alatt kénytelenek tartani.

Az éjszakamerikai újságok Bogotából azon 
hírt hozák: hogy a’ Columbiai köztársaság 
m e g s z ű n t ,  ’s helyette a’ földabroszokon 
ezután három különszakadt független sta
tus t. i. Venezuela, Ujgranada és Aequator 
leend szemlélhető. A’ külső dolgokbeli volt 
minister-Velez tudósítását azon vallomással 
fejezi be : esztendeje már,  mióta a’ bogo- 
tai kormány esek Ujgranadába ismértetik 
annak, ’s hogy czéliránytalan a’ főhatalmat 
színleni olly országok felett, mellyek egy
mással tökéletesen meghasonlottak.

A’ New-Yorki levelek pedig egész Bra
zíliát felzendültnek hírlelik kivált a’ katoná
kat , kiket alkalmasint a’ vagyonosbak un- 
szolgatnak; egyik lázadás a’ másikat é r i , 
’s ez mind a’ portugálok végett, kiket egé
szen ki szándékoznak irtani.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Jan. 28kán} köze'p árt

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . S5 TrT p. n.
— 4 PC....................................... 75? — —
— I820diki nyeres. kölcsön 178 £ ------
— 1 8 2 1 d ik i ...........................  120 4 ------

Becs vár. 24pc. banko-kötel. . . 47 4 — —
Az udv. kam. 2 4  perCnt kötél. . -------
Bank-actiák v. részve'nyek d a ra b ja ------ — —

A’ gabonának pesti piaczi ára Jan. 31kén 1832.
Po*, m. vtó garas. legjobb 1 középszerű [csekélyebb |Pos. m. vtó garas. 1 legjobb középszerű | csekélyebb
Tisztabűza 125 4 120 113 4 Árpa 40 38 4
Kétszeres 83 4 80 7 7 4 Zab 30 29 4 28 4
Rozs 53 4 49 4 48 Kukoricza 37 4 30 34 4

Szcrkezteti He l me c z y .  —  Nyomtatja Lan derer.



1832.
J E L E N K O R .

10. szám. P e s t , szombat. Február. 4.

F o g l a l a t :  Magyarország (Szákes-Fejárvárott püspöki beiktatás, káptalani mell-díszjel. Brcskereki farsang. Borsod
ban nádori adományos statutio. Pozsony vármegyei gyűlés.) Francziaország (Broglie h. beszéde, párizsi rongy
szedők, avignoi láz). Olaszország (a1 pápai sereg csatája. Vesuv. Pompeji. Róma népessége.) Portugália: Belgium. 
(Centi sajtózárás, ujságtiltás) ’s népessége. Németalföld. Törökbirodalom. Elegy hírek. Pénzfolyamat.

MAGYARORSZÁG.

Székes-Fejér vár Jan. 20dikán : — „Minek
utána mult Dec. 18ikán a’ veszprémi szé
kesegyházban nagymélt. ’s főtiszt. Kopácsy 
József ú r ,  mélt. és főtiszt. Juranics Antal 
győri megyés- ?s mélt. Marich János szkodrai 
vál. püspök ur ’s egyéb egyházi ’s világi 
urak és hivek jelenlétében mélt. Horváth 
János udv. Tanácsos urat a’ székes-fejér vári 
megye Püspökévé felkené, a’ felszentelt püs
pök ur e’ f. h. 8dikán tartotta szokott egy
házi szertartással törvényes beiktatását ’s 
ugyan e’ napon függeszté is megszentelés 
után nemes káptalanunk tagjaira fel azon 
mely-díszjelt, mellyet uj fő pásztorunk ön 
szives indulatjából hathatós esedezése által 
kegyelmes Királyunktól nyerni szerencsés 
volt. E’ díszjel egy gyönyörű nyolczszegű 
kereszt, mellynek külső felén látható sz. 
István király, a’ mint az ország’ jeleit a' b. 
Szűznek ajánlja e’ felírással: ,,S. Stephani 
protoregis honori” túl felén pedig felséges 
Urunk nevének első betűji: „F. I. ’s alább
1831. apostoliéi Regis dementia.” A’ keresz
ten felül lantforma kis paizsban országunk 
czímere szemlélhető koronástul, függeléke 
belül zöld, szélein pedig skárlátszinü, selyem 
szalag vagy pántlika.

A’mélt. Püspöknek mint eddig is hazánk 
egyik leghíresb egyházi szónokának e’ fé
nyes alkalommal mondott két beszédét, a’ de
ákot t. i. a’ megyebeli papsághoz ’s a’magyart 
a’ néphez, az egyházi ékesszólás két uj re
mekének tekinthetni. Az elsőre szokásszerint 
a’ káptalan 's megyebeli papság nevében fe
lelt főtiszt. Simonyi Pál gyönyörű deák tol
lal, másik a’szent hit igaz szeretetére ’s ke

resztyéni erények hű követésére lobbantá a’ 
híveket. Mindkettőt mély tudomány, virí
tó képzelet, magas gondolatok, csinos vá
lasztékú nyelv ’s hathatós előadás kellete, 
czímerzé.

A’ téli idő alkalmatlansága ellenére is meg- 
tisztelék ez örömünnepet számos egyházi, 
világi ’s katonai méltóságok és uraságok, 
többi közt a’ budai n. e. görög Püspök, az 
esztergomi ’s veszprémi káptalan, mint szin
te Veszprém, Szala, Somogy és Fejér vme- 
gyék, Buda és Fejérvár sz. kir. városok kö
vetei. Közel kétszáziglani vendégeit lakházá
nál fogadá sl beiktatott méltóságos Gazda 
fényes ebéddel, a’ többit pedig a’ T. Cis- 
tercita és szent Ferencz szerzetbeli monostor
ban vendéglé meg, hol szokás szerint felséges 
Fejedelmünkért ’s uralkodó királyi háza 
boldogságáért ürültek az első poharak.

Estve az itten több hónap óta közmege
légedéssel játszó társaság Komlósy Ferencz 
igeizgatása alatt egy eredeti nemzeti hős raj
zolatot 3 felvonásban, illy nevezet alatt a’ 
„H ív pásztor” adott elő e’ nap tiszteletére 
köztapsolással. A’ hazai ’s deák költők 15 
rendű versezettel éneklék az ünnep tárgyát. 
— Örömrészessé tévé a’ beiktatott Méltó
ság nemcsak az itt fekvő Hessen-Homburg 
nemes Ezredét ’s ugyanazon nemes Ezred ne- 
velőházabeli nevendékeit készpénz- hús és 
borbeli ajándékkal, hanem a’ város sze
gényeit is fejenként egy v.forinttal vígasztalé 
meg; efelett a’ vármegyei rabokról is gondos
kodott kegyessége. Nemes káptalanunk is 
adakozott a’ fentisztelt Hessen-Homburg ns 
Ezrede vitézei ’s nevendékei számára.

Végezetül mint valódi érdemtolmácsok 
valódi örömmel is jelentjük: hogy a’ fen-
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tisztelt Püspök e’ folyó iskolai év kezdeté
től fogyást a1 többször érintett nevelőházban 
a1 magyar nyelvet egy rendes tanító által 
hetenként előadatja a’ tanítványok sikeres 
előmenetelével.“ Ez bizonnyal nem enyész
hető érdem , nem hervadó füzér a’ tisztelt 
főpap koszorújában.

Borsod vidékéről Jan. 28ikán : „Borsod 
víg fijait e’ napokban uj öröm ’s vidám 
farsangi mulatság érte, midőn a’ számos 
uraság lakásitól isméretes Vatta helységben 
nádori kegyelmes adomány mellett f. e. Ja
nuár 24ikén mélt. Vizeki Tallián Jozefa asz- 
szony, néhai Négyesi báró Szepessy Lajos 
özvegye egyetlen jyánykáját báró Szepessy 
Magdolna kisasszonyt ön Felső és Alsó-Vat
tai birtokában, melly ezelőtt egyedül férjfi 
ágra volt engedve, most mind a’ két ágra 
származható öröködési jussal törvényesen bc- 
iktattatá. A1 Nádorispán képviselője Felsó- 
pulyai tek. Bük Zsigmond ur megyénk má
sodik szeretett alispánja v o lt, az egri Fő- 
káptalané pedig választott püspök és kispré- 
post Kis-szlatinai mélt. Durcsák János ur, 
a’ gyengekorú báró Kisazszonyé végre tek. 
Táblabiró Okolicsnai Okolicsányi Ferencz 
ur. Semmi sem kíméltetett a' mi fényre, 
asztalra ’s magyar szives látásra nézve az 
úri számos vendégek illő alkalmaztatásához 
szükséges volt. Mind a’ mellett i s , hogy a’ 
inéit. Örömanyát súlyos betegsége minden 
közvetetten részvételtől eltiltotta,kiterjeszke- 
dék szives gondoskodása és kegyessége min
denekre , mert nem csak a’ környékbeli kö
zönség ’s határos elöljárók, hanem jobbágyi 
sőt még a’ szegény koldusok is megvendé- 
geltettek. Más nap azaz 25ikén a’ mulató 
sereget késő idő választó szét, mellyet a’ 
szép Nem , mint mindenütt úgy itt is , az if
jak előtt annyira kedvessé teremte. Boldog 
anya! kinek módja ’s alkalma van illy sze
rencsés lépésben mutatni anyaságát gyer
meke jövendő boldogítására! “

Nagy-Becskerek Jan. 25ikén: „Nemzetisé
günk’ víg angyalától körfillebegve jelent meg 
ez idén Nagy-Becskereken (Torontal fővá

rosában) a' farsang. Magyar nyelven adá- 
ki ez báljelentéseit, nemzeti nyelven köz
ié éteklajstromit, eledelt ’s frisítőt óhajtó 
vendégivei. Valóban örömérzés volt a’ 
Helybeli városi tanács’ palotájában össze- 
seregülve látni a’nemes Megye’ Rendéit ’s a’ 
többi közönséget, s részt venni a’ virág- 
korúak’ nyájas mulatozásikban, ’s gyönyör
ködni azon muzsika-hangokban, mellyek- 
nél jobbakat hazánkban talán alig talál
hatni jelenleg. Egy hidegvérű szemlélőt 
is édes indulat szállhatá-meg azon tüne
ményre, hogy i tt ,  ezen idegen ajakú nép
séggel elborított megyében, magyar táncz
nak adaték az elsőség. Meglepő jelenés volt 
némellyeket nemzeti tánczra kelve ‘s azt 
ügyes bájoló mozdulatokkal ’s édes hatá
sú lengéssel a’ jelenvoltak húzamos tapsai 
között lejtve szemlélni. Sok magába vonúlt, 
de azért nem lelketlen Magyarnak lehete 
szemeiben reszketőleg látni egy néma öröm
könnyet , melly habár idejekoráni nemzeti 
előérzésnek tolmácsa volt is, mindazáltal 
egy biztos reménynek is , melly Torontal 
telkes géniuszának fején csakugyan méltó 
koszorú gyanánt ragyoghat. Hála minden 
előkelőnek, ki példára gyújtó tettel a’ köz
rendhez nyájas rokon érzetemmel bocsátko
zik te ! — (Torontóiban a’ marhahús font
ja 9 váltó kr. T.-Becsén a’ tisztabúza 
köble 9 ft. rozsé S , árpáé 3 , zabé 2 ft, 30 
kr. váltó most). “

Pozsony Jan. 27ikén: „E’ hónap 23ikán 
kezdődött itt a’ vármegye Rendéinek máig 
tartó közgyülésök, mellyben mingyárt ele
inte fényes küldöttség rendeltetett, melly 
a’ főispáni Helytartó gróf vezérlése alatt Mar- 
tius lsójén Felséges Urunknak 40 évi ural
kodásán örömüdvezletét jobbágyi hódulás- 
sal mutassa be. — Ezentúl a’ nagymélt. 
Helytartó a’ t. Rendeknek még a’ múlt köz
gyűlésből előterjesztett kívánságát a’ Tiszt- 
ujitásra nézve jövő tavasszal bizonyosau 
teljesülendőnek Ígérte ’s ez okból a’ szava
zás jusával (j°Sj^vaO hiró nemes szemé
lyek öszveiratására nézve a’ szokott utasítás

i
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kiadatott a’ rendelt biztosságoknak, — To
vábbá az urbárium ’s insurrectiobeli tárgyak 
vizsgálatával foglalatoskodott küldöttségek 
munkáik végeztéről tevének jelentést, azon
ban észrevételeik még esak a’ Martius 19- 
dikére határozott közgyűlésben fognak elő
vétetni, mikorra reménylhetőleg a' többi 
küldöttség is elkészül jobbadán a’ rája bi

g o t t  munkálatok vizsgálatival. Ezután elő
fordult egy dunaparti birtokos ellen fenfor- 
gó panasz az iránt, hogy a’ hajó-kikötéstől 
vámot szedvén, a’ kereskedést zsarolások 
által akadályoztatja. A’ vádolt fél a’ többi 
közt azzal mentegeié magát, hogy az illy 
helypénzszedés egyéb más melléki vízpar
tokon is divatban vagyon, 'sez t tanúiromá
nyokkal is bizonyítá. De a’ t. Rendek igaz- 
ságszeretése szemei előtt tartván a’ keres
kedés gátlan ’s akadéktalan divatának a’ 
köz jóllétre kétségtelen befolyását és azon 
példát, mellyet Felséges Urunk mutatott, 
midőn az illető törvényhatóságok kérelmé
re az őrszéleken azelőtt keletben volt illye- 
tén vámok eltörlését rendelé, a’ dolgot az 
175ldiki I7dik törvényczikkely iidvösséges 
rendelésébe ütközőnek tekintő ’s ezen érte
lemben kíván a’bajorvosláshoz látni. — Vaj
ha már valahára olly hathatós foganattal 
bírnának törvényink, hogy egyedül az irán- 
tok viseltető tiszteletből ’s köteles engedel
mességből is engedne az önhaszon a’ köz-, 
haszonnak diadalmat ’s ne fürkészne kopasz 
alacsony örveket kijátszhatásokra vagy el- 
fonakíthatásokra! — Felolvastatott végre 
T. Esztergom , Temes és Torontál atyafisá- 
gos levele azon intézetekre nézve, mellye- 
ket a’ honi nyelv terjesztő gyarapítása iránt 
alapítottak. Pozsony’ Rendei ezen tárgyat 
is egy küldöttségre bízák, hogy megvizs
gál án, mennyire terjednek ezek túl a’ ná
lunk már úgy is régtől divatban lévő illye- 
tén rendeléseken, a’ netalán még haszon
nal alkalmazhatandók iránt javaslatát a’ jö
vő közgyűlésen mutatná be.”

FRANCZIORSZÁG.
Nevezetes az , a’ mit Broglie herczeg 

a’ pairkamara mostani helyzetéről Januarius

13dikán a' X. károlyt és háznépét érdeklő 
törvényjavaslat feletti vitatások alkalmá
val monda. Legelőbb is ellene mondott azon 
vádnak, mintha a’ pairkamarai biztosság 
e’ törvényhez ajánlott módosítás által annak 
erejét és szellemét meg akarná törni vagy 
gyengíteni; nem, úgymond, sőt inkább a’ biz
tosság e’ törvényjavaslatot bölcsnek ’s hasz
nosnak Ítéli. Azután a’k i r á l y  és ex  k i r á l y  
czim irántX.Károly neve előtt igy szólott:,,Az 
e x k i r á l y  czímezet szokatlan ’s nem al
kalmazható. Dom Pedro c s á s z á r  szint 
olly helyzetben lakik most Parisban, mint 
X.Károly Flolyroodban. Letették őt is ,  és 
ő is lemondott, de a’ császár czimet még 
folyvást viseli. Hogy mi magunkkal egye
zők maradjunk , visszaadtuk ugyan e’ czimet 
Napóleonnak is, a’ miben nem tettünk egye
bet, m inta’ mit rég ohajtánk. Úgy de ezen 
kifejezésben „X. K á r o l y  k i r á l y 44 vala
mi contrarevolutiói czélzatot gyanítnak. 
De hát a’ pairkamara é az első ki meg 
akarja hagyni X. Károlynak a’ király czi
met ? Nem igy neveztetik é ő a’ mostani 
charta elején ’s azon czikkelyben, melly az 
őáltala nevezett 76 pairt e’ méltóságoktól 
megfosztja ? Nem találjuk é ugyan ezen 
czimet háromszor ama’ törvényjavaslatban, 
melly az előbbi civilliste megadását ’s betu- 
dásit érdekli'? És még is azt kívánta teg
nap a’ pecsétőr, maradjunk meg az exki
rály név mellett, mert azt t a v a l y  a’ pair
kamara biztossága is áltereszté. Mi máskép 
vélekedünk. Van olly idő, midőn az ember 
engedhet, eltűrhet valamit: de van ismét 
ollyan , midőn szorosnak , szigorúnak kell 
lennie. Nem élünk mi már 1830ban. A’ tár
saság erkölcsi romlottsága azóta úgy elha
talmazott, a’ desorganisatio (szétbomlado- 
zás) lelke mindenütt olly nyilván jelent
kezik , a’ közvélemény minden tolmácsait 
úgy elfogá a’ revolutio nyelve, hogy most 
szükségesebb mint valaha minden adandó 
alkalommal tiszteletet mutatni a’ királyi 
méltóság iránt. Ezért vagyunk mi ma szi
gorúbbak olly kifejezés iránt, mellyet egy
év előtt általeresztettünk ’s épen azért, mi-

*
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vei a' jelen ministerium, mellyet minden 
derék ember becsül, el akarja azon szót 
törleni, mellyet az előbbi ministerek min
den megalkuvás nélkül használhattak, még 
inkább kell óvakodnunk. De még egy másik, 
általányos ok is igazolja e’ szempontot, tud
niillik a’ pairkamarának mostani helyzete. 
Az Urak nem régiben igen nagy áldozatot 
tettek nem a’ köz véleménynek, ezen kifeje
zés roszul volna itt választva, hanem egy ha
talmas előítéletnek, egy országos fixa ideá
nak ’s úgy szól ván monomaniának. Ez által az 
Urak just szereztek magoknak túlemelkedni 
minden gyanún, megvetni akarmilly rágal
mat. El kell most hinni az országnak az 
Urak szavára, hogy mindent, a’ mit az Urak 
tesznek, az ország java tekintetéből cselek
szik. Az Urak becsülete forog itt fen, ’s ta
lán Francziaország jövendő sorsa is. — E1 
szerint ha én az említett Urnák (a’ pecsét
őrnek) characterét teljesen nem ismerném, 
azt kellene vitatnom, hogy ő még most is 
úgy szól hozzánk, mint ez előtt két héttel, 
’s azt kívánja, hogy mi mindenben, kicsiny
ben nagyban, csak e n g e d j ü n k .  Én nem 
így vélekedem. Én azt hiszem, hogy nekünk 
ezentúl s e m m i b e n  sem szabad enged
nünk ; hogy mi az áldozatokban a’ végha
tárt elértük, hogy nekünk most minden 
órán azon kell gondolkodnunk, mikép tar
tóztassuk vissza a’ status szekerét azon me
redeken mellyen 15 hónap óta letartva hem- 
bereg. Ez a1 mi legszorosb kötelességünk. 
Ha a’ pairkamara magát ennek egész lélek
kel szentelni nem akarja, úgy jobb, ha 
végképen lemond. A’ biztosság megmarad 
véleménye mellett, hogy ezen illetlen ki
fejezés (exkirály) jtörültessék ki.c< A’ pe
csétőr azt jegyzé meg: az illőség érzetét 
nem kell az embernek igen messze’s talán 
olly magasra v inn i, hogy annak egész be
csét ne lehessen jó szerrel felfogni: a’ kor
mány szintúgy, mint az előbbi szónok, ag
gódva nézi azon busitó haladást, mellyet 
a' kormánytalanság szelleme egy idő óta 
te tt , de ha csakugyan megcsökkent a’ kor

mány iránti köz bizodalom, ki kell őszintén 
vallania, hogy e’ köz bizodalomnak nem 
csak a’ (júliusi) revolutiót gúnyolok cyni- 
cus (mardozó) beszédi , hanem némelly 
igen csinos beszédek is, ’s talán még inkább, 
ártottak. Hányszor nem hallunk még most 
is a’ volt és kitett kormányt dicsérő beszé
det? Milly szelíd bírálat ejtetik a’ Bourbo
nok idősb ága alatt kormányzott ministerek
ről ? Sőt nem mondottáke azt is, hogy an
nak utóbbi (Polignac) ministeriuma m e n t 
h e t ő ?  Nem mondották e azt, hogy X. Ká- 
rolynak s z á n d é k a  j ó ,  igazgatása helyes 
és hasznos volt? Kinek volt tehát igaza: 
neki, vagy Francziaországnak? — Illy ba
jos helyzetben tehát, miilyenben a’ kormány 
forog, mi most az országnak’s a’ másik ka
marának illőségi leczkét ’s tanítást adjunk, és 
X. Károly exkirály helyett mondjuk ez t: X. 
Károly király ! — Nem hisszük, hogy ezen 
tanítást jól fogadnák ’s azért megmara
dunk a’ mellett, hogy az előbbi kifejezés 
tartassék meg.“ E rre , mint tudjuk , azon 
javaslat történt gróf Bastardtól: mellőztes- 
sék el mind a’ két nevezet "s álljon igy 
„X. Károly. Napoleon.“ Erre D r e u x -  
B r é z é  azon megjegyzést tévé, hogy az 
nehezen elégítendi ki a’ biztosságot, mert 
ez kétségkívül a’ király felsége tékintetéből 
akará a’ király czimet megtartatni ; de 
Brogle herczeg ezt épen nem hagyá helyben 
azt állítván, hogy a’ biztosság csak az ex
király illetlen czimzetét ellenzi, azonban mit 
tegyen helyette a’ kamara, az épen nem 
gondja. így előbb gróf Bastard javaslata, 
aztán az egész törvény £91 szóval 40 ellen) 
fogadtatott el.

Jan. 17kén elszedték a’ „Tribüne“ £ez már 
32ik sajtópere) az „Opinion“ ’s már több 
nap óta a’ „Revolution“ leveleit. Philip- 
pon urat a’ „Carricature“ szerkeztetőjet 
befogták. Ez, úgymond a’ Courrier Fran- 
$ais, Desmortiers statusügyvéd systemájá- 
ban esett, ki az újsággal együtt az újság
írót is befogja.

Chamberyben ’s Frontignanban
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(lásd Karacs igen jó földképét) zavarok tör
téntek. — Montmorency községe kegyei
mért esedezett a’ királynál Készner ré
szére, ’s javára aláírások is történtek.

A’ C o u r r i e r  szerint a’ franczia papság
nak 1824 — 1827 esztendőnként 4 m i l l i ó 
nál többre menő hagyomány és ajándékpénz 
járt a’ kormánytól; 1830ban már 3 millió 
1831ben pedig csak 500,000 frank. Lehet, 
hogy az idén többet kapnak.

Párizsban Január elsőjétől fogyást 3000 
rongyszedő fosztatott élelmétől meg, mivel 
az utszák tisztítása melly előbb rájok vala 
bízva bizonyos bérért, most Perier egyik 
barátjának adatott által még pedig minden 
concurrentia nélkül, mi Párizsban ritkaság. 
A' nyomorúlt rongyszedők tehát keuyerök 
vesztén elkeseredve egy adott jelre az egész 
várost ’s igy Perier házát is fel szándékoz* 
tak gyújtani, de a’ városi ’s nemzeti őrség
megelőzte czéljokat minden útszát elállván, 
hogy legkisebb szerencsétlenség sem tör
ténhetett.

Az avignói színházban kiszögezett lengyel 
zászló-okozta zavar következésében paran- 
csoltatott: hogy a’ Lengyelek zászlóiktól 
ismét fosztassanak meg, ’s közűlök a’ já- 
tékszini zendülésben részesek hadi vagy 
polgári törvényszék elébe idéztessenek , ’s 
ha ellentállnak az egész lengyelség vonassák 
felelet terhe alá ’s részökre minden eddig 
nyújtott segedelem tagadtassék meg. Egy
szersmind több csapat paroncsolatot vett 
Avignóba költözni a’ rendelés végbe haj
tására.

Tizenhárom franczia pair letevőn hiva
talát kilépett a’ felső házból. Leveleik nem 
is olvastattak fel a’ pairkamarába, hanem 
Mounier javaslására kifognak nyomtattatni 
’s a’ kamara tagjai közt kiosztatni, hogy 
lemondások indítóokait tudhassák.

OLASZORSZÁG.

A’ pápai seregek mozdulatiról Bécsbe a’ 
következő hiteles tudósítások érkeztek:

„ Z a m b o n i  ezredes, ki Ferrarából Janu
arius lükén indult k i, 20dikán az insur- 
genseket (támadókat) Bastiánál, hol ezek 
a’ Po egyik ágán áltkelését akarák akadá
lyoztatni, megtámadta, megverte ’s az ált- 
kelés pontjának ura lett. A’ támadók ve
zére ’s még 12 ember sebet kapott, 23 fog
ságba esett, ’s az Ezredes (Oberster) 25 
elvetett puskát zsákmányolt. Jan. 21 az 
oberster Lugohoz fogott érkezni. — Bar-  
b i e r i  ezredes, ki ugyan az nap indult ki 
Riminiből, modenai tudósítások szerint ösz- 
szeütközött más nap (20kán) a’ támadók 
egyik csapatjával Savigisano és Cesena 
közt *s rövid vívás után őket szétüzte. 
Mint mondják M o n t a l l e g r i  kapitány 
(insurgens) elesett; C a b i a m o  szinte ka
pitány, sebet kapott. Midőn e’ hir Bolog
nába ért, az utszasarkokra azonnal ezt 
fiiggeszték „Segedelem! megverték a’ mie
inket!“ egyszersmind minden fegyvervisel- 
hetőt ellenállásra szólítottak; de ezen fel
szólítás sikerétől a’ Bolognaiak békés na
gyobb része sem tartott. —“

Nápoly Decemb. 30ikán. A’ vezíivi láva 
melly 2 hónappal ez előtt folyni megszűnt, 
épen karácson estvéjén újra megeredt, ’s 
Portiéi felé vette útját, ’s mint gyanítható 
az 1822iki láva-fenékágyba folyand, hol 
végre el is vész. — A’ Pompeji omladékásás 
ritkán tüntet napvilágra olly gazdag szép
ségeket mint tavaly Nov. 26ikán számos 
előkelő vendég jelenlétében. Az úgy neve
zett casa deli’ ancora-ban négy szobát váj
tak ki konyhástul, bennük több érez edény
re akadtak, különösen nagy számú’s ékessé- 
gü borkancsókra, a’ konyha góczán (tűzhe- 
tyén) még szén ’s hamu hevert, ugyan ott 
állott még egy gyönyörű lámpa is ’s közel 
mellé rogyva egy nyugvó asszonyi cszontváz 
melly tán a’ konyhára ügyelő rabszoigalyány 
lehetett. — Az ősz Róma most az idege
neken ’s 5000nyi zsidókon kívül 150,666 
lelket számlál, ’s így 183liki népségi szá
ma az 1831kit 3381gyel haladja meg, az 
1822ikit pedig 14,581gyel.
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PORTUGÁLIA.
L i z a b o n Decemb.fogy tá n : Hozzánk Dec. 

21ikén egy 900nyi önvállalkozásu jobbadán 
szökött spanyol ezred érkezett Lamegóbul; 
a’ tegnap jött oportói tudósítások szerint pe
dig egy hasonló l,200nyi számú váratik Dom 
Miguel védelmére Villareálból. Bámultuk 
eleinte katonai jó készültségüket, de csak 
hamar letépték szemeinkről a’ fátyolt a’ foly
vást ellenök érkező panaszok az útközben 
általok elkövetett orozás, erőszaktétel ’s rab
lások miatt. Mint halljuk Lizabon felzsák- 
mányoztatása igértetett nekik szolgálati bé
rül. Ha ez való, ’s Anglia vagy Francziaor- 
szág nem járuland közbe, úgy nem kis ve
szély fenyeget bennünket. A’ sz. georgi 
várőrizetet számos ágyukkal szaporítják, 
mellyeknek a’ város legékesb tája t. i. a’ 
kereskedők házai felé, (kikre Dom Miguel 
leginkább bosszús) szegzett irányzata mind
nyájunkat rémít. A' Miguelisták igen fel
bőszültek az angolok ellen; a’ katonaság 
seregesen szökik; az angol Consul hévvel 
szorgalmaz elégtételt Angliát érdeklő min
den sérelem ’s erőszakoskodásért, mellyek
1,840,000 fiánkra mennek, e’ sürgetést so
kan a’ királyszékért versenygő két testvér 
fej.edelem közt kiütendő háborúra nézve 
interventiói ürügynek vagy palástnak tekin
t ik,  de egyszersmind a' Portugáliában tar
tózkodó angolokra nézve bátorsági kezesség
nek, kik egyébiránt könnyen bosszú-áldoza
ti lehetnének a’ Miguel pártjának.

Az udvari újság szerint Dom Miguel az 
egyszer vagy kétszer megszökötteknek bo
csánatot igér, ha egy hónap alatt volt zász- 
Jójok alá visszatérnek. Egy újabb parancso
latja minden folyamatban lévő pert felfüg
geszt , mcllyben a’ hon védelmére fegyver- 
kezők fel- vagy alperes módon részesülnének.

BELGIUM.
Brüssel. Jan. 15: Hogy a’ mai nap, 

mellyen a' londoni békekötés megerősítése 
által Belgium politikai léteiének meg kelle

állapíttatni, e’ reményt be nem teljesítő, s 
hogy igy országunk ideigleni (provisorius) 
állapotja még e’ hónap 31dikeig megmarad: 
ezt a’ külső ügyek ministere tegnap hiva
talosan tudatá a’ képviselők házával. A’ha
táridőnek közelléte elég hihetővé teszi, hogy 
csakugyan komolyan veszik a1 dolgot, 's 
e’ fontos ügy mellytől, úgy látszik, Európa 
békessége függ, egy két hét alatt talán el 
intéztethetik. De van, van még is sok két
kedő , ’s az ember valóban hajlandó hozzá- 
jok állani, ha meggondolja, milly könnyen 
döntik ma el a’ diplomaticusok azt, a’ mit 
még tegnap örök alapokon építettek. Még 
is ezen hir kedvezőleg hatott pénzfolyama
tunkra, noha a’ 24 milliónyi uj kölcsönről 
alig van szó többé, minthogy azt sem Lon
donban sem Parisban épen nem veszik, sem 
a’ mi nagy capitalistáinknak nincs elég ha
zaszeretetük ollyas mibe fogni, a’ mi mel
lett kártól félhetni — ’s a" t.

Gentben a’ városnak ostromi állapotja vé
gett dictátorként uralkodó katonaság vezé
re Niellon generális, Leopold királynak on
nan elutazta estvéjén, az ottani Messager 
szerkeztetőjét Steven urat egy a’ király törvé
nyességét kétségbehozó czikkelyért elfogató, 
hírleveleit elszédeté, és sajtóját lepecsételte- 
té, ’s hogy ezen igazságtalan léptét szépíthes
se, a’ városnak üriigylött vagy szinlett os* 
tromállapotja miatt minden más genti újsá
gok járását is eltiltó. Most tehát mivel a’kor
mány a’ revolutio gyökerét a’ sajtószabad
ságot t. i. támadta meg, majd minden brüs- 
seli ’s tartományi újság kikelt a’ generális
nak sajtószabadságot korlátozó rendelései 
ellen, többi közt az anversi journál így zú
golódik : Azon katonásdi státuscsapás, melly 
most a’ genti sajtón éreztető fulánkit, min
den elmét ’s véleményt felingerlett. Va- 
lyon mit mondotok e rre , ti ultraliberalisok, 
kik sajtó-szabadságtokért kezdétek a’ revo- 
lutiót? mérséklő törvényekkel bírtunk ed
dig, most tiltókkal zaklattatunk ; törvény
székeink voltak és szabad védelmi eszköze
ink, most zsarnok (tyrann) iga alatt nyögünk,
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melly bennünket sanyargat ’s kirabol; a’ 
törvények gyeplőjét tartottuk, ’s im az erő
szak jármába görnyedünk. M i, kik Leo
pold monarchiája viradtát béke-szivárvány 
gyanánt üdvözlettiik, melly égiháborúink 
derültét hirdetné, revolutiónkat már vég
zettnek tekintettük, ’s mintegy erőt vevénk 
magunkon a’ múltakra pillanatinkat nem is 
ve tn i, ’s azokat nem bírálni olly czélból 
mintha általok hajhászgatnók jobb jövendőn
ket ; de számtalanszor említettük: hogy a’ 
revolutió szekerét azon meredekbe dőltétől 
kell oltalmazni, hová őt a’ pártfelekhez 
nem pedig nemzetekhez szító ministerek ta
szítani törekesznek. Egy bölcs, mérsékleti 
és békítő kormány nem engedte volna tör
ténetinket illy zsarnoki rendszabások által 
bemocskoltatni. A’ sajtó féktelen szabad
ságát még kevéssel ezelőtt a’ rendetlenségek 
nyugtalan férgének ’s minden kormány rág
csáló fenéjének rajzolgattuk , de törvényes 
büntetést óhajtottunk; mi törvényt kívá
nunk ’s nem bilincseket ; mi bírót akarunk, 
de nem bajonetteket. Mi remélljiik, hogy 
eziránt a’ felingerlett nemzet szava fennyen 
harsogtatandja majd gyiilésink palotájit. 
Belgium szabadsága ’s méltósága ünnepi 
gyászba kénytelen borulni addig, míg illy 
méltatlan módra eltiprott igaza helyre nem 
állíttatandik. A’ dolog sarkalatja leginkább 
azon kérdésen forog, ha valyon ezen erő
szaki rendszabás a’ ministeriumtól szárma
zott e ? ’s épen azon pillanatban midőn a’ 
nemzetet a’ leghatározottabb békebiztatá
sokkal nyugtatgatja, ’s midőn az ostromál- 
lapoti kivétel törvénye szükségtelen ’s a- 
laptalan. A’ törvények felsége minden eset
re fényes elégtételt vár. Csak az egyesült 
hármas státushatalom függesztheti fel a’ 
eonstitutiót. Legkisebb vonakodás is a’czíme- 
res elégtétel kiszolgáltatásában Belgiumot a’ 
külföld megvetési és utálati tárgyává te- 
endi.

Belgium 1830dikben 3,905,660 lakost 
számlált, és 4046 iskolát — esztendő fogy
tán a’ tanuló férjfi gyermekek száma

157,100ra; a’ lyányoké 125,900ra ’s így 
öszvesen 292,000re ment. A’ budgetben 
szabott öszveség ezek tanítására 79,624 
forint. —

NÉMETALFÖLD.
A’ kormány elfogadta a’ 138 milliónyi 

szabad ajánlató adósságot előterjesztő tör
vény-javaslatot; melly kiosztására 69,000, 
bizonyítvány készül 2000 forintjával, noha 
ezen kívül fél, ötöd, tized ’s húszadra kö
telezők is készíttetnek — száza 5 forinttal 
fog kamatozni.

Január. 9ikén megszüntetett minden kato
nai hazabocsátást illető szabadság; hogy 
J2ikén az egész holland sereg talpon áll
hasson.

TŐRÖKBIRODALOM-
Stambuli legújabb levelek szerint nem 

titkolja többé a’ porta egyiptomi basája irán
ti szándékát, kit fegyverrel akar megtérí
teni , a’ hadi készületek rendkívüli gyorsa
sággal haladnak ; egyik szultáni parancsolat 
a’ másikat é r i ; a’ többi között egyik 6000 
Archipclagus-szigeti görögnek hajósokká bér- 
letését rendeli a’ majd el vitorlázandó flotta 
szolgálatára. Az Egyiptomiak mint mondják 
St7 Jean d’ Acre erősségnél hatalmas ellenál
lást tapasztalnak, legalább bizonyos, hogy 
Dec. 20ikaig terjedő hírek szerint még fel 
nem adta magát; Ibrahim basa azonban 
semmit sem mulaszt el, hogy a’ népet ré
szére hódíthassa, ’s atyját minden procla- 
matióiban Kalifának névezgéti Vallásvédő 
szorgalma érdeméül.

Az ottomani monitéur közli a" birodalom 
költségeinek azon részét, melly szerint Au
gusztustól Octoberig a’ kormány által paran
csolt épületekre fordított költség 1,426,313 
piaszterre , és 20 párára megy. Ezen épü
letek közt elől áll egy mathematikai akadé
mia (Törökországban!) 21,236 piaszterrel, 
több kaszárnya, kút, rakhely s t. i. Ha 
már a’ török Moniteur is illyeseket közöl,
’s még efelett nyilványosság barátja ’s ter-
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jesztője i s , vétek e kérdeznünk, mikor le
hetünk ’s leszünk mi is valódi tett és ér
telemben azok valahára?

Alexandriából pedig Bécsbe Decemb. 22- 
ről érkezett levelek imigy szólnak: ,,A’
vicekirály hadi munkálódásiról Syriában teg
nap azon hír érkezett, hogy Ibrahim basa 
Dec. Odikén Acre várost szárazon és vizen 
lődöztette; ’s erre a’ külső fal a’ száraz felől 
mint mondják le is omlott, de az őrsereg magát 
makacsul védi. Ibrahim hajójiban ’s embe
reiben sok káresett. Szállító hajók érkez
tek ide pattantyuért (munitio) , minthogy 
a’ vár ellen tett 60 ezernyinél több lövés 
a’ mi volt felemészté. Az Ibrahim hajóji- 
ból bocsátott congreve-rakéták a’ várban sok 
kárt tettek. De ha a’ basa rövid időn el 
nem foglalhatja a’ várat, bajos környülál- 
lásokba jutand, minthogy rosszul ruházott 
seregei a’ Syriában ezen évszakaszban be
álló sűrít esőzések ’s hideg miatt sokat szen
vednek ’s további erőködésekre nem igen 
lesznek képesek,”

ELEGY HÍREK.
Egy poseni levél szerint az ottani vásár- 

piaczon hivatalokat elhagyott ’s a’ lengyel 
felkölteknél szolgálatba állott porosz - len
gyelországi tisztek nevei akasztófára füg
gesztettek fel, legfelűl Uminskié; ’s ám
bár az akasztófa épen szemközt áll egy őr
hellyel, mindazáltal egy reggel mégis ko
szorúzva találtatott ez, a’ lakosok pedig va
lahányszor elmennek mellette, kalapot eme- 
líntenek az érdemneves gyaíázatfának.

Odessából December 23ikán jelentik, hogy 
Krimiában egy társaság szövetkezett össze 
a’ bortermesztés és kereskedés alapításá
ra , egy actia 1000 for.

A’ múlt 1831ben a’ párisi szinmutatvá- 
nyok k é t s z á z h e t v e n k é t  uj darabbal 
szaporodtak. Legszámosabbak szerzője vala 
mint máskor is Seribe úr. — Mi Magyarok 
tán három eredetit sem vagyunk képesek elő
mutatni mind eddig mint 1 S3liki szüle
ményt. De hogy is mutathatnánk, midőn 
theatrumunk sincs. Párizs ugyan 17 vagy 
épen 19 színházzal bir, de millyen, ’s men
nyi a’ vetélkedő mind a’ szerepekben, (ro l
le) mind a’ szindarab-irókban! Azonban 
kérdés: a’ theatrum megléte kipótolja é a’ 
talentumok szűkét? ’s épülendő szinpalo- 
tánkkal születik é Shakspeareünk ? ma
gyar vitéz ’s bajnok volt elég, de mind
eddig jobbadán nemzeti Homer ’s Ossian 
nélkül. — Azonban majd feltűnnek ezek, csak 
mindnyájan egyszivű, egylelkü munkás Ma
gyarok legyünk, és bízzunk!

Riojaneirói tudósítások szerint az ottani 
lázadás fejei közűi 20szan halálra, 80nan 
pedig (a’ szerecsenekközzül) afrikai hon- 
jokba való visszaküldetésre , melly előttök 
halálnál keservesb , Ítéltettek. Egyébiránt 
a’ béke most tökéletesen helyre állott, ’s 
nagy a’ vigyázat, nehogy a’ Pernambucóbul 
odaszállított 800 szinte zenebonás szerecsen 
fogolytól megzavartassék.

Pénzfolyamat:
B é c s  (Jan. 31kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . • 851 p. p.
— 4 p C . .......................... .... , 75 1 ------
— 182ödiki nyeres. kölcsön 1781 ------
— 1 8 2 1 d ik i.......................... 120 f ------

Bécs vár. 2|pc. banko-kötel. 4 7 1 ------
Az udv. kain. 2 £ perCnt kötél. . 47 4
Bank-actiák v.részvények darabja 1117----------

A’ gabonának pesti piaczi ára Febr. 3kán 1832.
Pos. m. vtó garas. legjobb 1 középszerű csekélyebb | Pos. m. vtó garas. [ legjobb középszerű | csekélyebb

Tisztabúza 140 — 120 Árpa — — —
Kétszeres 86 | — — Zab 30 | 29 4 28 4
Rozs 54 f 53 4 52 Kukoricza 38 36 | 34-4

Előbbi levelünk I szelete 7 során G y ő r i  k a n o n o k o t  esztergomivá igazíltatni kérjük. 

Szerkezteti I l e l meczy .  —— Nyomtatja Länderer.
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F o g l a l a t :  Magyarország (somogyi vármegyeház beavatási ünnepe, a’ Nemesseg áldozati — gymnasium ’s annak pénz
alapja, megyeház, olvasó társaság, könyvtár.— Gömöri tudósítás). Anglia (parlamentek'megnyitása, a’ katonaság 
hazafisága ’s a’ cronicle elmélkedése). Francziaország (budgeti vitatások. Laffitte beszéde a’ külső *s belső politikáról). 
Németország. Török birodalom (a’szultáni átok hatalma,’s a’ Chios szigetiek iránti kegyelmesség). Pénzfolyamat.

M a g y a r o r s z á g .
Mélt. Almási Némethszeghy István ő cs. 

kir. Felsége udvari Tanácsosa és T. Nemes 
Mosony vármegye első Alispánja rövid be
tegeskedés után folyó hónap 5kén reggeli 
7 órakor életének 78ik évében meghalálo- 
zott. Isméretesek a3 boldogoknak hosszas, 
félszázadot 7 évvel meghaladt pályája alatt 
különféle nyilványos hivatalokban, jelesül 
pedig a’ tisztelt megyének 1801ik esztendő 
óta érdeklett tisztségét viselte közben szer
zett érdemei, mellyek is, valamint példás 
haza-szeretete, igazságszolgáltatásbóli tánto- 
ríthatlansága nem csak megyéje hanem szá
mos baráti 3s ismerősi előtt felejthetlenné 
teszik, emlékezetét. Áldás hamvaira 1

K a p o s v á r  Január. 20- és27kén. A’ Ró
maiak minden nyilványos épület felállítta
tását különös örvendezéssel ünneplék. E1 de
rék nemzet nyomdokin látszik lépni Somogy, 
hol is felépülvén a’ vármegye háza, melly- 
nek nem csak alapját veté ugyanazon nemes 
megye Karai’s Rendéinek buzgósága, hanem 
bőkezűsége teljesen felépítvén azt tökéle
tességre is hozá: azon méltó örömnek, mel- 
lyet a’ szépet ’s nagyot cselekvők érezni 
szoktak, kiömlését közössé tenni szándé
kozván ugyan ezen megyének általányosan 
tisztelt első Alispánja T. N. Atádi Czindery 
László, e’ pompás épület’ felemeltetése ün
nepét fényes tánczmulatsággal ’s gazdag esti 
vendéglőssel üllötte e’ f. hónap 17kén; melly- 
re nem csak ezen egész, hanem a’ szomszéd 
megyék Urasági ’s Asszonysági meghivatva 
lévén, olly számosán seregiének össze, hogy 
a^dcecsik egymást érő sokasága a’ csendes 
Kaposváriakkal csak nem azt képzelteié, hogy 
Európa légi ár inasabb városában laknak. A’

tágos palota galériái, mellyek legújabb Ízlé
sű lámpásokkal sűrűén kivilágosítva ’s csi
nos füzérekkel felékesítve valának, a’ szá
mos muzsikai karnak és nézőknek szolgál
tak helyül. Közepén pedig napfénnyel ve
télkedő ragyogásu lámpakoszorúk függtek. 
A’muzsika megzendült,’s a’vendégek enyel
gő sétálása közbe l engye l  t vegyíte kedves
kedésül, mellyre a’mulatságot cgy lelkes ma
gyar táncz nyitotta meg. Ez alkalommal több 
nemes ifjú ’s kisasszony nemzeti lejtege- 
téssel vidítá a’ nézőket; *s igy folyt éjfélig 
táncz tánezot váltva a’ mulatság: midőn a’ 
palota két oldalain feltárulván az ajtók, ki
ki a’ pompás ékesítésű ’s válogatott ételű 
asztalhoz szólíttatott. Ürültek a’ finom bo- 
roktul csillogó poharak nem csak a’ lelkes 
szíves vendéglőnek ’s kedves övéinek, ha
nem legelőször is az egész felséges uralkodó 
Háznak ’s megyénk most kinevezett mélt. 
Főkormányzójának hosszas vidám éltekért. 
Ezután a’ fiatalság táncznak eredt ismét, a’ 
csendesebb vérű korosbak pedig egyéb nyá
jas mulatságjokat szinte hajnal-hasadtig foly- 
taták. Erre mintegy ötöd napra t. i. e’ f. h. 
22ikérra‘Tisztikar is követvén szeretve tisz
telt első Alispánja példáját, a’ megyei ház 
felépíttetése ünnepének megüllésére szinta- 
zon palotában hasonló tánczmulatságot adott, 
mellyre szintúgy mint az elsőre, nem csak 
a’ kebelünkbeli hanem a’ vidéki szomszéd
ságokból is számos irri vendég jelent meg, 
’s valamint az elsőben, úgy itt sem vala kí
mélés sem a’ magyar Ízlésre készült ételek
ben, sem a’ különféle hideg ’s meleg italok
ban. Emeli e’ mulatság érdemét az is, hogy 
a’ nemes lelkű tisztikar a nevelési munká
ban fáradozó tanító osztályt ez alkalomul al
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is nem csak vendéglési részessé, hanem be« 
csiilő figyelmének egészen kitüntetett nyíl- 
ványos tárgyává is méltatá.

Ezek közt azonban Somogynak a’ józan 
mulatságot köz jóra czélzó munkássággal 
párosítani tudó Rendei nem csak a’ törvény
kezések rendes folytatásában izzadnak, ha
nem az országos munkálatok részes vizsgá- 
lásiban is csüggedetleniil fáradoznak e’ vé
gett különösen nevezett küldöttségei; ’s most 
különösen az urbárium eligazításának szö
vevényei figyelmük tárgya. Mi szépen fej
lődnek itt a’ nagy elmék, mi nemesen tűn
nek fel a’ század józan szellemének pártoló 
lelkei, ’s az önhasznot az emberiségé után 
helyező nemes belátás! — kimondani nem 
lehet, de érezni gyönyörűség!

A’ vármegyeház homlokán, fen a’ megye 
kőbe metszett czímere ’s római kiálló nagy 
betűkkel ezen felírás szemlélhető: A’KÖZ 
JÓNAK.  Négy óriás magasságú, felülről 
hajtott ablak teszi méltóságossá az első eme
let közepét, ötödiké pedig ezek közepett nyí
lik a’ hosszan nyúló márvány erkélyre (Bal
kon). Két emeletii tekintete kívül is csinos 
Ízlésű mivét mutatja az építő mesterségnek. 
Egy hajtott kapu Js két hasonló ajtó, melly 
amannak jobb ’s bal felől mintegy szárnyait 
képezi, vezet az erkély alatt az épületbe, 
mellynek földszinti osztályán jobbról a’ fő
hadnagyi *s főadószedői hivatal szobáji, bal
ról a" 2dik alispán lakása. A’ kapuszinnek 
mcllyet két félről az ajtókról nyílt folyosók
tól oszlopok különöznek, belső két oldalán 
kisérnek az első emeletre tágos márvány lép
csők. Itt a közép térés folyosóm 1 nyílik 2 
ajtó a’ palotába, holott a’ gyűlési asztal, melly
nek közepén az elölülői hely félhold formá
ban hajlik a’ palota hosszában. Balról a’ fő- 
ispáni, jobbról az első alispáni lakások osz
lanak. Innen ismét az épület közepén jobb
ról és balról két garádics vezet a' második 
emeletbe; mellynek bal fele a’ főjegyzői la
kást foglalja, közepén ismét két ajtó a’ ga
lériákra nyílik, jobbra egy kisebb szála, az 
után az olvasó Társaság szobája, ebből a*

könyvtár; ugyanez oldalon van a’ pertár is. 
Nyugati roppant szárnya szintannyi eme
lettel nyúlik az udvarba, ’s a’ megye tiszt
viselőinek alkalmas és elegendő szállást szol
gáltat. Keleti szárnya, noha egészen fenáll 
már, még sem épült ki tökéletesen, hanem 
jövő tavaszra ez is teljesítetni fog. Valóban 
édes érzés lepi meg annak keblét, ki Somogy 
szép lelkű Nemeseinek tetemes áldozatit meg
fontolja, kik tudniillik nem elégedvén meg, 
hogy Kaposvárott a’ magyar ifjú polgárok 
neveltetésére nagy költséggel jeles Gymna- 
siumot emeltek, (mellyben napról napra 
többre szaporodik a’ tanuló ifjúság szá
ma) száz tizenhét ezer forintból álló tőke
pénzt is rakának le a’ tudományok szelíd Iste
nének oltárához,’s abból fizettetik évenként 
a* Gymnasium Elöljáróit, annak könyvtárát 
pedig több jeles ajándékkal szaporítják ; sót 
az imént említett tőkesummát is 1812 óta na
ponként újabb áldozatokkal gyarapítják. — 
így felállítván a’ tudományszéket, emberisé
gük földalatti fogságból kimenteni vágyván 
a foglyokat, egy roppant épületet emelt a* 
vármegye második udvarán, hol azok em
berhez illő börtönökben tartatnak. Itt sem 
nyughatott meg még magas repkedésü lei
kök, a’ polgári csincvsodás terjesztésére is 
kilövellé jóltevő sugárait, ’s feles költséggel 
egy olvasó Társaságba olvadott öszve, ’s még 
fel sem is építvén egészen a’ megyei épüle
tet, már ismét arra függeszték figyelmüket, 
hogy egy jeles könyvtárt alkossanak, mel- 
lyet most nemes vetélkedéssel gazdagítnak 
’s igy napról napra jobban megczáfolják 's 
hazudtolják a’hármas kistükörnek most már 
nem Somögyra hanem inkább más iskolátlan 
megyére illő egykori Ieczkéjét, mcllyet illy fo- 
konkéntöregbedő előmenetellel maholnap im- 
így igazíthatni Somogyról „De a tudomány
ból részt eleget vehetsz.“ Valyonnem példás 
hazafiak, nem valódi Nagyok e azok, kik jöve
delmiket így ’s nem haszontalan fényűzésre, 
vagy utálatos ünhaszonra pazarolják, hanem 
a’ közjó lelkes előmozdítására fordítják! ha 
minden megyénk, törvén}hatóságunk, püs
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pökségünk v. káptalanunk illy buzgalommal 
alapítna5s gyarapítna ünkeblélíen önerejéhez 
képest oktató ’s csinosító intézeteket, hány 
száz közhasznú könyvtárt, olvasó társaságot, 
fabrikát ’s kézmühelyt lehetne közerővel kis 
idő alatt teremteni hazánkban! Mik lehet
nénk akkor mostani rideg veszteglésünkhez, 
sopánykodó tespedésünkhez, törpeségünkhez 
sokban pedig épen rothadásunkhoz képest! 
meddig szendereg még való nemzeti életünk 
a’ szunyáta-kórság ölében, ’s mikor ébred 
tettekben öröklő munkásságra?

Mint értjük Kaposvárott Orbán Gábor ur 
is munkálkodik egyházi hymnologián, t. i. 
az értelmükre ’s foglalatokra nézve megáll
ható régi énekeket darabosságikból simítgat- 
ja, a1 religio méltóságához alkalmazza,’s több 
ujjal szaporítja, ’s illy gyűjteményt évne
gyedenként kötetekre osztva szándékja ki
adni. Azonban a* látott kézirati mutatványok
hoz képest, elmellőzvén belbecsüket, mellyet 
megítélni egyenesen az egyház tiszte, arra 
bátorkodunk eszméltetni a’ szent szándékú 
hymnologuszt: hogy a’ művészet mai szigo
rú kivánati szerint nem elég a’ hymnuszt 
puszta gacsibás rímben (cadentiában) alkot
ni, hanem tiszta nyelven és szép zengedel- 
mű végtag-egyezésen kívül valódi mértékes 
szerkezetűnek is szükség lennie, hogy az il- 
lőleg ’s kellőleg, mindenütt és mindenkor a’ 
hangászat (muzsika) gördüléseihez simulhas
son. Mindazáltal mennél több a’ munkás e’ 
mezőn, annál könnyebb lesz a’ választás. 
Csak rajta!

G ö m ő r b ő l  Jan. 26ikán. E’napokban a’ 
megye több más rendelései közt a’ nagym. 
kir. Helyt. Tanácsnak azon valóban nemze
tünk méltóságát becsesítő parancsa is téte
tett közhírré: hogy sz. István első magyar 
apostoli király ünnepét ezentúl mind az ágos
tai mind a’ helvécziai evangelica vallásbeliek 
tartsák meg, mivel ez nemzeti ünnep lévén 
méltó, hogy nemzetünk minden felekezete 
tisztelve üllje meg. Egyébiránt így végződik 
a’ nemes Megye hirdetése: mikép akarják 
az Evangelicusok sz. István király emléke
zetét szentelni, isteni szolgálattal e ’s mi

neművel, az saját elintézésökre hagyatik. Ya- 
lyon óhitű feleink, miilyenek ezen's több vár
megyében is vannak,kötelesek ékalendáriomi 
különözésök miatt e’ napon ezen országos 
ünnepet megtartani? vagy épen 13mad nap
ra halasztani? Egy korona, egy szelíd kor
mány, egy törvény alatt élni, ’s még kalen- 
dáriomban is különbözni a’ 19 században!

Honunkban Jan. 3likeig 512,942 őt lepett 
meg a’cholera, kik közül 222,7G3mat elölt, 
277,G98czal nem birt, és 12,4Slet még most 
is sínyleszt.

A N G L I A .
Yégre kedden Januar. 17dikén megnyit

tattak mind a’ két ház újabb ülései. Az al
só házban Cr o k e r  ur azon ajánlatánál, hogy 
némeliy a’ reformbillt érdeklő irományok 
terjesztetnének elő, egy két szónok magát 
a’ bilit is érdeklé. Ez után jelenté a’ L o r d  
A d v o c a t e ,  hogy a’ Sco t t  r e f o r m b i l l t  
Jan. 19dikén fogja behozni,mire a’ház,mint 
választottság, helybeli tárgyakkal foglalatos
kodott. A’ felső ház csak formakép ült ez 
nap öszve, ’s nem lévén tárgy a’ tanakodás
ra, csak hamar eloszlott. Lj pairek még e’ 
napig sem valának nevezve, de a’ londoni 
újságok bizonyosnak állítják, hogy e’ tárgyra 
nézve már minden készen áll ’s néhány nap 
múlva elegendő uj pair fog kineveztetni.

Brereton ezredes halála, ki talán megbo
csátható lágyságból a’ bristoli zajgó népre 
nem lövetett ’s ezért katonai törvényszék 
elibe állíttatván, hogy a’ büntetés gyalázat- 
ját elkerülje, magát agyon lövé, köz fájda
lommal fogadtatott. Ez alkalommal a’ T i
m es hosszasan elmélkedik az angol száraz
földi k a t o n a s á g  h a z a f i s á g á r ó l ,  ’s azt 
látszik erősíteni, hogy ennek t i s z t e i  aJten
geri seregiek hez képest felette a n t i c o n s t i 
t u t i o n a l  is s z e l l e műe k .  Még főtisztek 
(többnyire grófok, bárók) közül is sokan a’ 
reform bili ellen nyilatkoztatok ki magokat 
’s ollyast is lehete tőlök hallani, hogy egy 
kis katonai executio igen jó hűtő szer vol
na ezen járvány (epidemica) reformnyava
lya ellen.“ — Fő rangú tisztekhez, úgy mond
a’ Times, vigyázóbb beszéd illenék. Az an-

*
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goi nemzet és parlament nem fogja tűrni, 
hogy ollyan emberek, kiknek egész létük az 
alsó ház egy szavazásától függ (az alsó ház 
adja meg évenként a’ seregtartás költségeit) 
iigy szóljanak velünk, mintha a’ mi kényünk 

türedelmünk fajzati a’ mi uraink ’s mi ellen
ben az ő rabszolgáik (sclavjaik) volnánk. A’ 
Times azzal is fenyegetőzik, hogy azokat, kik 
még egyszerillyest találnak mondani, hogy 
a* katonaság uszítgatásával kell a’ reformbillt 
elnyomni, nyilván megnevezendi.

A’ cronicle egyik párizsi levelezője szé
gyennek tartja Franczia és Anglia, vagy in
kább minden eonstitutióval biró kormány ré
széről, hogy nem annyira egyezők mint a5 
korlátlanul uralkodó statusok. Ennek okát 
könnyű eltalálni, mivel a’ Monarchák inte- 
resséi egyenlők ’s majd közösek, a’ szabad né
peké ellenben igen különbözők. Mi úgymond 
a’ Francziák jó akarói vagyunk, de megcsal
nák őket ha velők elhitetnék hogy Anglia ön
függetlensége védelmén kívül egyébért kö
zönséges európai háborúba bocsátkoznék. 
Anglia ’s Francziaország igen különböző 
helyzetűek; a’ Francziák részére a* velők 
szomszédos tartományok állapotja., ’s ezek u- 
ralkodójinak gondolkodásmódja mérhetetlen 
fontosságú; az ángolokéra pedig az egész 
continens csekély tekintetű. Angliát szige
ti fekvése, számos népsége ’s ennek értéke 
minden kiiltámadás ellen bátorságba helyzi. 
A‘ Francziák ismérik segedelmük forrásit, a’ 
háború indíthatását is, annálfogva nagyobb 
okossággal fognak bánni, ha egyedül talál
nak maradni; — mi különben az őket pár
tolással csak terűinket súlyosbítanék, míg 
alattok összerogynánk, a’ nélkül hogy Fran- 
cziaországot megmenthetnék. A’ Franczia 
tehát bennünk se most se máskor nem bi- 
zakodhatik. Anglia harczolni fog, de csak 
magáért, bár mit miveljenek a’ continensi 
népek. Adta volna Isten hogy soha dolgaik
ba ne avatkoztunk volna! A’ Courier ezen, 
Angliát minden tartományoktól elkülönző, 
s apathiai állapotba helyeztető tanítást, sem 
az ország gondolkodásával, sem a’ kereske
dés interesséjivel nem egyeztetheti meg.

FliAXCZIAORSZÁG.
A’ követkamara Jan. 17—19iki üléseiben 

az általányos statusköltségek (budget) felett 
folytak a’ vitatások. Minekutána Pagés, Ro
ger, Tracy, Boissy d’Anglas ’s több más kö
vet szóla, kik t. i. mindnyájan nagyobb, sok
kal nagyobb takarékosságot ’s a’ kormány 
maximáj inak okos, inkább a’ néphez mint 
a1 restauratio szelleméhez közeledő változ
tatását ajánlák: L a f f i t t e  ur figyelmez
tető a’ kamarát a’ hijány (deficit) nagysá
gára’s veszedelmes Öregbedésére, meg akar
ván az egyes pontok felszámolásiból mutat
ni, hogy 1832 végén a’helyett, hogy a’ kincs
tár 62 millió tiszta jövedelemmel bírjon, 
hijánya 242 millióra fog menni. Ellene D u
cii a te l  (királyi biztos) ur szólott ’s minek
utána a’ felhozott egyes pontokat részint 
felvilágosítá, részint megczáfolá, előterjesz
tette a’ financzia általányos miben létét eké- 
pen: „Az 1831diki bevételek és kiadások 
úgymond összehasonlítva 67 milliónyi’s nem 
több hijányt adnak. Az 1832diki rendes és 
rendkívüli kiadások 1,000,977,000 (ezer 
millió) frankot tesznek, ide a’ civilliste 13 
millióval, ’s a’ várépítési költségek *2,800,000 
frankkal. Mindöszve tehát a’ kiadás 183*2re
1,113,500,000 frank. A’rendes b e v é t e l e k  
ugyan ezen évben 978,586,OOOre tétetnek s 
igy a’ költség több mint a’ bevétel 134,922,000 
frankkal. Ebből lehúzván azl831ről fen ma
radt 66,984,000 frankot, ’s az 50,000,000nyi 
hitelezett summát, marad még 17,906,000 
fedezendő költség. A’ már folyamatban lévő 
segédjövedelmi szerek, ide nem véve az adót, 
163,379^00061 adnak, az adó tesz 52,000,000t 
következőleg a’ mit az országnak részint köl
csön, részint statuserdőség-eladás által ösz- 
vesen pótolni kell, nem tesz többet 208 mil
liónál. Ezáltal, úgymond, az 1831- és 1832- 
diki költségek teljesen pótolva lesznek ’s 
1833 elején nem olly szomorú képet fog a' 
financzállapot mutatni, mint képzelik. Egyéb
iránt az adósság-fogyasztó tőke külön tárgy 
melly ismét külön vizsgálatot kíván. — Laf
fitte ur némelly pontok iránt újra ellenke
zésben volt a’ királyi biztossal, de különben
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igen örülne, úgy mond, ha számolásiban csa
latkoznék, ez neki önmagának mentségül "’s 
mintegy igazodásul szolgálna, minthogy ő 
volt az, ki az 1831diki budgetet, mint akori 
minister, általadá. Jan. 20dikán Sál v e r  te  
ur ugyan ezen tárgyat folyvást nagy hévvel 
vitató, takarékosságot ’s az adózó népen kön
nyítést javasolt, egyszersmind igyekezett 
megmutatni, hogy az oppositio magát min
denkor ellen -szegzé a’ régi dynastia fon- 
dorkodásinak és szertelenségeinek, mellyek 
iránt eddig egj'edül a’ kormány mutatott 
lágyságot. Utána Remusat ur a’ ministerium 
javaslatát védé.

Januar. ISdikán a’ budget-feletti vita
tások folytában L a f f i t t e  ur, minekutána 
a’ budget egyes pontjait megvizsgálta ’s ál
táljában a’ kiadás kevesítését, a’ külön 
nemű adók helyes elosztatását ’s mindenek 
felett az adósságfogyasztás megtartását aján
lotta, az ország állapotja s a’ ministerium 
külső és belső politikája vizsgálatára tért 
által. Ha igaz úgymond, mint nem tagad
hatni , hogy a’ budget állapotja az egész 
kormányzási rendszert magában foglalja, 
úgy kötelességünk most e’ rendszert mind 
belső mind külső viszonyúikra nézve fon- 
tolatra vennünk. Ezen alapul fő és szük
ségképen mind az adózó nép jólléte ’s köny - 
nyebbsége, mind az egész ország bátorsá
ga. Jelenleg minden szenved, minden pa
naszkodik. Az ország valóságos atoniában 
(tespedésben vagy gyengülésben) sinylik. 
De miért? mivel a’ műszorgalom, kereske
dés, földmivelés nem találnak többé nyuig- 
pontot ezen a’ semmit nem Ígérő béke ’& 
a’ szerencsés háború reményében mind in
kább megcsökkenés között ingó Franczia- 
országban! Mivel Francziaország egy rész
ben a' szabad népek egyesülete, más rész
ben a’ feudális rendszert követő kormányok 
gyűlölete közé helyeztetvén, e’ kevert, in
gatag, határozatlan, korcs rendszer által 
gVbtörtetik, melly tudja Isten micsoda szo
morú végzés ostora által épen úgy látszik 
mintha bocsánatot kérne a’ júliusi revoluti- 
óért. Kérem az Urakat ugyan mikép állapod-

hatik meg a1 kereskedés, ha körülötte min
den ingadoz; ha minden intézet, had, béke, 
az emberek, systemák a’ kormány tetszése 
szerint lebelegnek ’s ez a’ kormány mintegy 
magát megtagadni látszik? ha revolutiónk 
minden erejét abban fogyasztja e l , hogyr 
ismét azt állítsa vissza, a’ mit eldönteni 
kívánt? ha kormányunkban mi külföld iránt 
a’ legkeményebb követelések helyett csupa 
képmutató mérsékletet látunk? ha látjuk, 
hogy ellenünk mindenütt egy hamis status- 
principiumot vitatnak, melly csupa csaláson 
’s hódításon épül ’s valóban nem egyéb, mint 
revolutionk princípiumának teljes megta
gadása ? Illy állapotján a’ dolgoknak uraim, 
nem alapulhat olly jóllét, mellyből nemzeti 
kincsek ’s gyarapodás származzanak. Maga 
a’ józan ész már 18 hónap előtt megmondó 
ezt, a’ történetek ereje mind inkább látszik 
ezt bebizonyítani, valyon, egy nagy fordu
lat (catastrophe) kell e még ennek megmu
tatására? — De egy ellenvetést előzök itt 
meg, mellyet kétség kívül készen tartogat
nak ellenünk. Ti tehát háborút akartok ? 
ezt kérdik. Nem, mi nem akarjuk a’ hábo
rút , de a5 leghathatósb szernek alkalma
zását akarjuk annak elforditására; erős és 
nemes fentartását akarjuk a’ n e m el egy e- 
d é s princípiumának, melly nek csak egy pil- 
lantatig kimondása egy résznek ellensúly, 
másoknak sinórmérték volt. Annak tudása, 
hogy e’ princípiummal felhagyunk, elég volt 
a* despotismus felbátorodására, hogy a’ népek 
szabadulásával uj csatára keljen, hogy Eu
rópára eresszen minden Ínséget, melly azt 
tönkre teszi ’s hogy Francziaország újjá 
születését puszta theoria tárgyává tegye csak, 
de ne valósággá. Uraim, én nem örömest bo
rongok gyászos jövendölésekben, de ha ősz*- 
szehasonlítom Europa jelen állapotját azon 
történetekkel, mellyek a’ Francziaország 
által kimondott nem elegyedés princípiuma 
alatt fejlettek ki, úgy igen is jól értem azon 
aggodalmak nagyságát és egész erejét, mel
lyek most a’ kereskedést és műszorgalmat 
zsibbasztják ’s lassanként a’ köz gazdago
dás minden kútfejeit kiapasztják. Valóban
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akkor sujtá Anglia régi institutióji tövére 
a’ bárdot, Belgium akkor álla fel nemzetisé
ge mellett, Italia a1 havasoktól egész a’ Ve- 
zúvig kitisztult, a’ német földet egy mély 
szabadságérzet ragadá meg, Legyelország 
csillogva nagy és hős lelkében, húsz csatá
ban tapodta meg elleneit ’s közel volt már 
uj felvirultához ’s mindenütt mutatkozott 
szeretet az igazság iránt ’s forróság a’józan 
szabadságért; mindenütt süllyedtek az ön- 
ség és önkény interesséji a" népek hatalmas 
és közös interesséji előtt ’s az ő diadalmok 
mindenütt frigyest növeszte Francziaország- 
nak,  hogy a’ júliusi munka teljesülést ér
jen! Illyéseket láttunk midőn még ama’ 
princípium befolyása tarto tt; ’s mi történt, 
mióta az legyőzetett, elhagyatott? Hol van
nak a’ mi frigyesink ? hol az a’ védendő ja
vak öszvezengzete, az a’ hasonló helyezet, 
az a’ közös szükség kölcsönös segedelem
re , melly Europa minden képviseleti kor
mányit közös javaiknál fogva egybe kap- 
csolá? Ausztria elterül Olaszországban ha
társzéleinek minden pontin ’s a’ Pápa bir
toka emberségére, méítalmazására (discre- 
tiojára) van bízva; Burkusország teli van 
bajonetekkel egész az enclavekig (birtokzá- 
rulatokig) mellyek Francziaország hajdani 
örökös tartományinak tulajdonai Oroszor
szág újólag lábra kelve a’ lengyel föld omla- 
dékin és szokott hóditó rendszerében azzal 
fenyegeti újra Európát, hogy ez a’ köz há
borúra jelszót tőle várjon ’s békét csak az ő 
türedelmétől reméllhessen. Micsoda kezes
sége van igy Francziaországnak, hogy a’ vál
tozásban olly forgó szerencse első megtámad- 
tatásán nyitva nem találja ? Francziaország 
tud még emlékezni, Uraim, emlékezik még 
és igen jól, hogy amaz e g y e t l e n  ember el
len vitt háború végén XIV. Lajosnak min
den győzödelmi hasznát elveszté, elveszte 
határit, újabb határszélét nyílttá tevék, ’s 
hogy foglalási őrséget keile szenvednie. De 
azt mondják talán, tehát a’ júliusi revolutio
n ä r  felfegyverkezve javító hatalmával, Eu
rópából minden igaztalanságot ki kellett vol

na irtania, hogy a’ két princípium összeüt
közéséből az igazság és szabadság uralkodása 
kelj en ki? Nem, Uraim, a* júliusi Francziaor
szágnak csak azt kellett volna megmutatni, 
hogy minekutána a’ nemelcgyedés princípiu
mát kimondotta, azt fen is akarja tartan i; 
akkor őt senki háborúra nem késztette vol
na. — Uraim, az ok és okozat logikai rende 
szerint én a’ nemzeti jóllét hanyatlásának 
legelső mozdító okát a’ júliusi revolutioprin- 
cipiumitól esett elállottságban lelem. Nem fo
gok erről hosszasan szólani; én a’ recriminati- 
ót (szemrehányásokat) nem szeretem, ’s úgy 
is az örök igazság, melly nem tud hazudni 
’s a’ kemény szükség, melly elől nincs me
nekvés, hangosabban szólnak, mint én szól
hatnék. A’ köz bizodalom megtérése ’s a’ ke
reskedés és műszorgalom feléledése lehetet
len volt a’ számtalan hiba között, mellyek 
egymásután ’s egymásra tódultak. Kérdezzék 
meg az Urak ön emlékezetüket az utóbbi 
18 hónapi történetek iránt. Soha csudásabb 
és szomoritóbb látványra nem függeszthetik 
az Urak szemeiket. A’ letett dynastia meg- 
bukta után a’ n é p ,  azon dicső nép, melly 
még Julius 27, 28 ’s 29iki lelkesültében 
Francziaországot egy megvetett kormány 
(régime) szennyéből kimosta, nem jelent 
meg többé a’ színen. A’ forró munkásság, 
melly óriási erőködéseit a’ három nagy nap 
lefolytán vitte és nevelte, most a’ béke sze
líd míveihez visszatért. Nem akadt senki, 
ki használván azon időpontot, midőn a’ kor
mány machinája összetört, magát a’ nép ke
gyébe szinlené, azzal büszkélkednék ’s a’ 
nép befolyását használná. Elmúlt azon idő, 
mellyen minden év uj uj revolutiót szül, 
azon nap’, midőn Francziaország egyiránt 
mellőzve a’ respublica rettenetéit ’s a’ csá
szárság igáját, magának ’s a’ szabadságnak 
királyt emelt. Nem győzték ekkor a’ külső 
nemzetek csudálni elég lelkesedéssel az aka
rat és érzelem azon egységét, melly egykét 
óra alatt azzá teheté a’ monarchiát, miAé 
utóbb még válnia kell, t. i. egy merő ország- 
lásformává’s a’ társaságos élet tökélesbülé-
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se szükséges származékává. Milly kezdeti 
milly elemek I melly biztosítás ! ’s milly 
szép jövendő a’ közös jóllét minden ágazati
ra! De iningyárt ezután, egy balsors által, 
mellyet nem akarok tovább fedezgetni, u- 
gyan azon férfiait a’ revölutiónak, kik úgy
szólván a’ monarchiát gyúrták, republicanis- 
musról vádolgatá egy párt, melly a’ revolu- 
tiót csak eltűnő cselekvénynek nézé ’s azon 
volt mindenkor, hogy a’ nép rs a’ barriká- 
dok (kovezet-torlasztáok) királya egymást 
szemtől szembe ne láthassák (ne ismerhes
sék). Uraim, ha azt akarjuk, hogy a’ keres
kedés és szolgalom újra szárnyra kapjon, a’ 
régi bizodalom megtérjen, a’ köz terhek ne
künk könnyűknek tessenek: úgy a’ szabad
ság ügyének kell győzni, a’ hazug szógőznek 
oszlani ’s Francziaország javainak, szóval: 
a’ júliusi revölutiónak nem kell többé né
hány privát interessejével küzdve Janka- 
dozni. (Jobbról: Jól van! igen jól! Gui
zot és Bertin de Vaux nevetnek. La- 
riboissiére: Itt nincs mit nevetni!) L a- 
fitte: Mit értünk azóta? Visszaéléseket 
a’ monarchiával, melly igazán az hitte, hogy 
a’ veszély és romlás szélén áll; más felől 
a' nép látván hogy munkája, a’ revolutio, 
csonkítva bénítva elleneitől, csupán az ő 
szeretetében találhat nevekedést,’s kün és ben 
akadályoknál egyebet nem láthatván, végre 
fen szóval kczdé kiáltozni, hogy ugyan te
gye már szentté a tett is a’ just! A’ küzdés 
elkezdődök, táplálékot ada neki minden, 's 
mit nyert ezen ütközésben a’ bizodalom ?ki 
fog é ezen zavaból a’ bizodalom tiszta jö
vendője fejíeni ? Én teljes reménységgel hi
szem. Ha alaptalan gyanúk eloszlanak, té
vedések és csalatások legyőzetnek: úgy Fran
cziaország minden kétségen túl mentve ma
rad, mert Uraim, mindenek előtt Franczia- 
országnak ’s a’ monarchiának fen kell tar
tatnia!“ E’ beszéd nagy behatást tesz; a’ 
gyűlés eloszlik.

Párisi újságok Dom Pedro expeditiojáról 
ezt közlik: A’ hajóssereg 4 fregátból mind- 
öszve 186 álgyuval, egy 24 álgyus corvettből,

5 brigg- és goelettből áll. Ezen hajók most 
Belle Isle révében állanak admiral S a r t o 
r i us  (jeles angol tengeri tiszt, ki a’ Tajo 
környékeit jól ismeri) vezérlése nlatt. Dom 
Pedro hihetőleg jövő tavasz nyiltán, kísére
tével ’s a’ Normandiában fekvő Portugálok
kal ezen hajókra fog szállni ’s egyenest Ter- 
ceirába evezni, hol most Donna Maria kor
mányszéke áll ’s az egész expeditio egybe 
gyűl. A’ Terceirai őrség, melly az ujonezok- 
kal együtt 9000 emberre megy, 7000 derék 
katonát adhat a’ kiszálló sereghez. Angliá
ból és Irlandból 600 fogadott gyűl, Franczia- 
országból ugyan ennyi Portugál fog evezni, 
’s a’ hajóbeli most kettős szolgálat ezekhez 
még 1200 főt adhat, ’s igy a’ Terceirából 
kiszállásra indulandó sereget közel 10,800 
emberre tehetni. Dom  P e d r o  maga vien- 
di a’ fővezérséget, külön osztályokat Pal -  
me l a ,  V i l l a f l o r ,  S t u b b s  generálisok 
fognak vezetni, general S a 1 d a n h a nem lesz 
velők. Lehet, hogy az expeditio legelőbb is 
M a d e i r a szigetét igyekszik elfoglalni,melly- 
nek őrsége és lakosi, mint mondják, a’ con- 
stitutionalis ügyet szeretik.

NÉ ME T OR S Z Á G.
A’ badeni gyűlésről visszatérő Freyburgi 

követek Dutlinger, Rotteck, Welter, Mark, 
Zell honfiaiktól nagy örömmel fogadtattak : 
a’ lovas polgárság ’s földmivelők zászlók
kal vágtattak elejbök , a’ többi pedig mint 
szinte a’tudományos egyetem tagjai’s ének
lőkarok hosszú rendben tevék mint kísérők 
tisztelkedésiket; az apróbb helységeken ált 
mentekkor hasonlókép helybeli lovagok ’s 
küldöttek mozsárdurrogás ’s örömzaj közt 
tisztelkedének a’ kivilágított utszakon; 
végre Freyburg kapuitól egy számos tanu
lók fáklyás rendétől kisértettek lakjokba. 
Milly gyönyörűség polgártársinak így ’s en
nyire megnyerhetni Önkényesen örömre fa
kadozó hálatiszteletjöket!

TÖRÖK BIRODALOM.
A’ „Moniteur Ottoman” (Konstantiná

polyban megjelenő franczia politika újság) 
egyik czikkelyében azon hiedelmek alapta
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lanságát igyekszik megmutatni, mellyek 
Európában Mehemet-Ali, egyiptomi viceki
rálynak a’ császár fő úri hatalmától lehető 
elszakaszkodása felől fenforognak. Tagad
ja legelőbb is azon állítást, mintha a’ tö
rök birodalom minden egyesülési középpont 
nélkül olly nagy coloss (bálvány) volna, 
mellynek alkotó-részei egymástól függetle
nül ’s minden belső rokonság vagy vonza
lom nélkül szét feküsznek, ’s ellenkezőleg 
azt vitatja: hogy ezen országban a’ szoros 
kapcsolat ‘s tartós fenmaradás minden ele
mei megvannak. Jelesül és főképen említi 
azon szoros vallásbeli kapcsot, mellynél 
fogvást a’ Szultán, mint egyházi legfőbb sze
mély s az Islamismus feje, országa minden 
részeit összetartja. „Azon átok’’ úgymond, 
„mellyet a'Szultán valakire kimond, rette
netes fegyver, mellynek legtehetősb alatt
valója sem szegül ellene a’ nélkül, hogy 
az őt előbb utóbb cl ne érje , tönkre, sem
mivé ne tegye. Bagdad és Trapezunt fellá
zadt basáji ’s ama’ nagy hírű janinai basa 
Ali Tehelen, ki minden kincsei mellett is 
egyedül m aradt, mihelyt őt a’ Szultán átok
ba veté, mind ezeket vallási hatalom győ- 
zé inkább le, mint fegyver. V a l l á s á r u 
l ó k n a k  n e v e z t e t v é n  gyilok alatt huny
tak el a’ nélkül, hogy egy barátjok, vagy 
cselédjük kelt volna védelmükre. Ha Me- 
hemet-AIi magát a’ támadás sorsára bizná, 
úgy a’ szélnek bocsátotta hírét, vagyonát,

léteiét. Egy levélke, egyetlen hirdetmény 
elegendő fegyvert fogatni ellene; könnyeb
ben legyőzné ez ő t , mint minden seregek, 
’s borzasztó de méltó büntetésül ugyanazon 
népet, mellynek hitszegésben példát adott, 
látná fegyverre rohanni maga ellen, hogy 
a’ megsértett Nagy-Ur ’s Islam szent törvé
nyiért bosszút álljon rajta.”

Ugyanazon újság szerint a’ Chios-szigeti ’s 
Thesme tengermelléki lakosok esedező kö
vetséget küldöttek a’ fényes portához a’ gö
rög revolutio alkalmával elvesztett földbir- 
tokjaik visszanyeréséért. A’ nagy Úr példás 
kegyességei könyörgésökre hajolva nemcsak 
jószágikat azonnal visszatéríttefni páráncso- 
lá, hanem még az áltatok kárpótlásul ígért
500,000 piasztert is földek javítása ’s ön
gyarapodásokra visszaengedő, egyedül azt 
kötvén k i, hogy jobbágyi kötelességükre 
szentül ügyelve hív alattvalók legyenek, 
mert ellenkező esetben jószágiktól örökre 
megfosztatnak. E’ rendkívüli kegyesség min
den chiosi és thesme parti szívet felvidított.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Febr. 5ken) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. .. . . 85 f  p. p.
— 4 pC. . . . . . . . 76 4 ------
— I820dikí nyerés, kölcsön 179 4 ------
— 1821diki . . . . . . 1 2 0 | ------

Becs vár. 2Ipc. banko-kötel. . . 47 4 ------
Az wdv. kam. 2 4 perCnt kötél. .
Bank-actiák v.részvények darabja 11.154 ------

F i g y e l m e z t e t ő  k é r e l e m .
Elfogyván a’ reményemen felül megszaporodott előfizető hazafiak szíves részvétele 

miatt a’ Jelenkor és Társalkodónak 10 első száma, méltó tisztelettel vagyok bátor rs kény
telen jelenteni kétszeri nyomtatott nyilatkoztatásomnáf fogva is, hogy már csak a’ I l ik 
számtól kezdv e szolgálhatok mind a’ hírlevelekkel, mind az időszakirással. Ezt minden 
e’ tárgybeli kérdés megelőzése, vagy ezentuli sürgetés eímellőzése végett szükséges érte
sítésül sajnálkozva tudatom azon TT. olvasó Feleimmel, kik későbben méltatták vagy méh 
tatandják előfizetési pártfogásra intézetemet. H e l m e c z y .

A’ gabonának pesti piaczi ára Febr. 7kén 1832.
Pos. m. vtógaras.J legjobb | középszerű csekélyebb | Pos. in. vtó garas. 1 legjobb középszerű J csekélyebb.
Tisztabúza 1 — — — Árpa — — —

Kétszeres |  — . — 120 Zab 49 48 —

Kozs j — 80 — Kukoricza 60 58 —
Szcrkezleti Helmeczy. — Nyomtatja Länderer.
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J E L E N K O R .

12. szám. P est, szombat. Február. II.
F o g l a l a t :  Magyar- es Éide'lyors/.ág (Temesi életrajz ’s közgyűlés. Szepességi figyelmeztetés). Anglia (a’ szeszes itali 

és bé:yeg-iíri jövedelem). Frgncziaors/.iíg (Perier beszéde a’ budget iránt politikája fejtegetésével ’s egy eszméltetés). 
Németország (a1 bujdosó lengyelség szives fogadtatása). Pápai birtok (Rotschild ’s Mezzofmte Romában, a’ pápai 
’s ausztriai sereg Kologáiában). Lengyelország. Ausztria (az örökös tartományokbeli tanító ’s képző Intézetek sta- 

_____ tistikája). KI egy hirek. Pénzfolyamat.

MAGYAR és ERDÉLYORSZAG.
Apostoli Felségünk e’ f. li. 3ikán költ nagy 

kegyclmii végzése mélt. és főtiszt. Horváth 
János urat, a’ székes-fejérvári egyházi megye 
püspökét valóságos belső titkos Tanácsosság- 
ra emelte.

Felséges Lilink Mák falvi Dósa József kir. 
tanácsos, udv. titoknok ’s jegyzőkönyv-igaz
gató urat az erdélyi udv. Kanczellariánál 57 
esztendei szakadatlan szolgálatja követke
zésében rendes nvugpénzi díjjal ’s felséges 
tetszése nyilatkoztatásával méltóztatoít ke
gyelmesen megvigasztalni.

T. N. Pest vármegyének a’ rendszeres mun
kálatok néhány osztályinak vizsgálata ügyé
ben legközelebb tartott ’s általunk is érintett 
közgyülésebeli határozásai 13 ivnji  ny o m
t a t á s b a n  illy czím alatt jelentek meg: „Az 
országos rendszeres munkáknak megfonto
lására Tekintetes Pest vármegye Rendéi ál
tal kiküldetett deputationak véleménye; név- 
szerint a’ k e r e s k e d é s  be l i  (commerciale) 
ú r s z o l g á l a t b e l i  (urbariale) az adó és 
b i z t o s s á g i  (  contributionale - commissa- 
riaticum) tárgyakban a’ Tekintetes Nemes 
vármegyének ezekre tett észrevételeivel és 
határozásaival együtt.“

Temesből Ján. 28kán: Temesnek 1830 Dec. 
18dikán a’ magyar nyelv virágzása előmoz- 
dítási tárgyában tett alap-rendszabási, mel- 
lyek kinyomtattatván minden megyénkbeli 
uradalommal’s tisztviselővel közöltettek, — 
Örvendeztető jele annak, mint terjedez ha
zánk idegen ajkú részeire is azon szép ’s 
egyedül boldogító igyekezet, mcllynek a’ 
honi nyelv gyarapítása óhajtott, ’s mert nem
zeti létünket kezesli, valóban szentnek ne
vezhető czélja. Kezdik már illy intézkedé

sek által sejdíteni, mit akar a’Haza ’s mit 
kíván polgáritól, ollyanok is, kik a’ con
stitution, vagy az adózási kötelékeken túl 
ollyas valamit a’ mi az országot hazává, 
lakóit nemzetté ’s boldoggá teszi, alig vagy 
talán alig sem gyanítottak. — Itt hol eze
lőtt csak tizenöt évvel is majdnem olly meg- 
lepőleg hangzék a’ magyar szózat, mint A- 
rábia sivatagin egy kutforrás csörgedezése, 
most remény - nyiíjtólag kezd divatozni a’ 
magyar nyelv: nyilványos helyeken’s társa
ságokban, hol ezelőtt a’német nyelv ’s olly- 
kor a’ rácz vagy diák hallatszott egyedül, most 
már magyar beszédet is nem ritkán hallhat« 
ni; a’szülék magyar házakat keresnek isko
lába küldött gyermekeiknek; kisdediknek 
magyar dajkát (pesztonkát v. pesztrát) fo
gadnak,’s örömmel szorítja szivéhez a’ nyá
jas anya a’ tőle nem értett nyelven csacsogni 
kezdő szülöttét, míg a’ gondos atya azon an- 
dalgásba merül; magyar újságot 1828 előtt 
ezen vidék, — hajdan tartomány — nyilvá
nyos helyein nem látott, ’s akkor is csak né
hány magyarul olvasni vagy is e’ szégyen
letes hijányt elhárítni vágyó költségein 
jelenhetett meg, midőn most már azok is 
kénytelenek azt megrendelni, kikre a’’ vendég 
megelégedéséből haszon háramol; a’ könyv
kötők boltjaikban (könyváros, Csáthy örö
kösein kívül Debreczenben, az egész tisza- 
tuli kerületben *s így országunk negyedré
szében, nincsen!) most már nem csak ma
gyar kalendáriomoknak ’s iskolai könyvek
nek, de szebb és hasznosabb tartalmú ira
toknak is akadnának néha vevőik, ’s úgy vé
lem, Temesvár környékén többen lehetnek 
kik szívesen látnák, ha Klapka urnák majd*  
nem 4000 kötetből álló olvasó könyvtárában
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Báró de Manx, Ißik Lajns, Lavínia mara- 
déki ’s t. i. mindennapiságon kívül, inás és 
több magyar munka is találtatnék; gyakran 
hallhatni tehetősb szüléktől: fiamat magyar 
nyelv-tanulás végett Szögedre, Debreczenbe 
Kecskemétre adom“ Temesvár sz. kir. vá
ros nemes Tanácsa hirdetvényeit már több 
ízben magyar nyelven bocsátotta ki, ’s a’ 
kölcsönös ujesztendei köszöntés, a’ városi 
kórház javára fordítandó pénzbeli ajánlat
tal itt is néhány év óta felcseréltetvén, az 
idei köszöntés-lajstromon sokkal több nevet 
szemlélhetni hazai nyelven kitéve, mint a’ 
tavalyiban. — Mind ez és más több eféle 
bár apró változás csalhatatlan tanujele, mint 
igyekszünk mi, ha bár későn, de még is fel- 
ébrültek, azon fordulat végbevitelére, melly- 
től egy nj élet fényes évei ’s talán századi 
függenek. Mi történt egy pár év lefoiyíán 
e’ kitűzött czélra ? látjuk, tapasztaljuk *s ör
vend szivünk a' szép kezdeten. Azonban, 
ha nem azért szembetűnők is, mint újítá
sok, a’ mik történtek, habar valóban azok is, 
nyugpontul nekünk még sem szolgálhatnak, 
mertolly munka létesítése, a’ minőt kezdet
tünk, tartós, soha nem lankadó erőt ’s buz
galmat kíván; egy kevés szünet, ’s minden 
a’ mint volt, visszadűl. A’ puszta időre ön- 
hatás és iparkodás nélkül ebből semmit ne 
bizzunk, az nálunk már nyolez század óta 
csak halad, ’s minket elhagya. Az időre majd 
csak akkor támaszkodjunk, midőn annak 
szellemével országos állásunk, mivelődésünk 
’s általányos állapotunk megegyezik ’s ez 
kikkor lesz, midőn a’ gyökerező honi nyelv 
egyetemülése (universalisatiója) virágzása ’s 
ez által a’ haza-szeretet, józan felvilágosodás 
’s minden oldalit műveltség rendíthetetlenül 
megalapítandja nemzeti létünket.“ P. K.

T e m e s v á r  Febr. Íjén. Temes várme
gye Rendei, az igaz hazafiságnak lelkesen 
hódolván, minthogy édes hazánk még panthe- 
onokkal nem dicsekedhetik, hol elhunytok 
után is fenmarad a’ nagy hazafiak neve, 
Főkormányzójokat teljes bizodalommal fel
szólították, hogy a’ megyebeli Táblabirák

sorát gróf Széchenyi István jeles hazafiul 
nevével ékesíteni méltóztatnék, a’ mai köz 
gyűlésben olvastatott fel a’ főispán! Hely
tartó kinevező, ’s gróf Széchenyi István kö
szönő válasza. S ha az érdemnek örömest 
adózó megyebeli Főkormányzó szives kész
sége, mellynél fogva hazafini örömmel sie
te óhajtásunknak megfelelni, az egybegyűlt 
Rendeket már magában is érzékeny Örömre 
gerjesztő, kimondhatatlan vigalmi érzés lep
te meg az egész gyülekezetét azon lelkes 
sorok felolvastán, mellyekben méltóságos uj 
Táblabirónk megyénk Rendéinek tisztelő 
megemlékezését hálálja. Ugyan is mennél na
gyobb szerénységgel igyekezett a’ fentisz- 
telt gróf válaszában országszerte ismért ér
demeit csupán hazafiui tiszta szándékra 
szorítani, annál mélyebben hatottak szivre 
azon lelkes szavai, mellyekben minden hí- 
mezés elmellőztév el, mint rokon szól roko
nihoz, honunk dicsőségét szomjuzó láng 
keble magas érzelmekben Ömledez. Egysem 
volt a’ számos gyülekezetben, ki nem örven
dett volna, hogy olly férjfiu polgári megkü
lönböztetésében lehetett eszköz, ki nem elé
gedvén azzal meg hogy számos évekig fegy
verrel szolgálható fejdelmét ’s hazáját, most 
már efelett nem csak erszényév e l, hanem 
szívvel, tollal ’s eszével csüggedetlenül ül
dözik nemzete boldogításának, dicsőítésének. 
De semmi sem bizonyíthatja fényesebben, 
milly sok rokon kebelre talált uj Táblabi- 
ránk felvilágosodott józan hazafiusága e’ne
mes Megyében, mint azon, ugyan mai nap ho
zott határozás, mellynél fogyást az országos 
munkák felvételére ’s a’ követeknek adandó 
utasítás kidolgozására nézve az eljáró küldött
ségnek azon általányos utasítás adatott: hogy 
az 1790dik’s köv etkező országg) üléseknek 
e’magas czélra vezető köz törekedéseit szem
mel tartván, tanácskozásinak szüntelen tár
gya legyen mind az, a' mi az egymástól soha 
el nem választható király ’s nemzet erejét, 
díszét ’s’boldogságat nevelheti, a’ mi a’ 8 szá
zad alatt béreppent számos visszaéléseket, 
régi bal- és előítéleteket eligazíthatja ’s fő
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képen a’ mi a’ Haza örök maradásának ren
díthetetlen talpkövét alapítja, ’s egyszers
mind a’ minden rendű és osztályú hazafiak 
érdekeit (interesséit) bonthatatlanul egybe 
kapcsolhatja; hogy továbbá a’ javaslatok 
sem szükségtelen ujságvágyás, sem a’ régi
hez erős ragaszkodás lépeseivel, hanem min
den oldalú figyelemmel az előre haladó kor 
szelleméhez illesztessék “ A. L.

Zágrábból Jan. 17ikén jelentik; hogy Mrazo- 
veczi Koritich Imre kir. tanácsos, udvarnok ’s 
báni táblabiró 6G esztendős életpályáját Repi- 
neczi jószágán tüdősorvadásban zárta be.

Szepességből Jan. 24ikén hálásan említik, 
hogy főtiszt. Planicz Károly prépost és laj- 
biczi plebánus ur az ottani kórház ujonti 
felépíttetését ’s tágasítását emberszeretőleg 
Ön költségein eszközlé ’s különben süllyede- 
ző kisded tőkéjét olly módba ’s karba helye- 
zé, hogy az ezután 12 beteget valláskülönb
ség nélkül ápolhat. Köz tisztelet az irgal
mas pap és emberbarátnak!

Szepes vármegyében a’ Tátrának úgy neve
zett „szalóki bércze“ alatt fekszik Nagy- 
S z a l ó k  helysége, hajdan a’ 24 királyi szász 
városok egyike, később első Mátyás óta egy
másután a’ Zápolya, Thnrzó és Csáky nem
zetségek tulajdona. Lakosai szorgalmas néme
tek, kik lentermesztésből, vászonszövésből, 
pályinka-égetésből éldegélnek. Ezek tavaly 
zálogszerződésre léptek a’ mostani földes 
urasággal, mellynck erejével az uraság min
den földesúri haszonvételeit és igazait, ezen
kívül az örökös haszonbér fejében bírt püs
pöktizedet is, az adózó községnek elzálogo
sította törvényes 32 esztendőre. — Ezen pél
da nálunk a’ mi időnkben már második, 
mert ezelőtt mintegy 30 esztendővel 11 e m e- 
th e  bányaváros is hasonló módon váltotta 
meg magát. Ha több utánazóra találhatna , 
ez volna talán legszerencsésebb megfejtése 
azon feladásnak, melly a’ jövő országgyű
lés alatt bizonyosan fogja törvényhozóin
kat foglalatoskodtatni: miképen kelljen t.
i. az adozónép lehető könnyebbítését a’ föl
desúri igazak fentartásával összeegyeztetni,

a’ szabad községek számát országszerte sza
porítani, és igy a’ nemzeti jóllétet ’s gazdag
ságot eszközleni? ’s t. eféle. Minden esetre 
ha talán e’ haszonbéri mód országos divatba 
jőne, többnyire hihetőleg még a’ kopár bir
tok is földesurainknak jobban jövedelmez
ne ; az uradalmi sok gazdatiszt azonban 
nem igen pártolandja mint vélhetni ez áren- 
damódot, mivel úgy szólván kenyerük ’s 
tisztségük vesztével határos.

A N G L I A .
Angliában a’ szeszes italokra mint ser, bor, 

nádméz, dohány, kávé, theere vetett adó 
1827ben 27,416,602, 1828ikban 28,436,658, 
1829ben 28,084,025 és 1830ban 27.509,763 
font sterlingnyi jövedelmet hozott. Yalyon 
mit gondolhat egy szárazföldi (continensi) 
lakos egy olly ország fogyasztásáról hol 20 
millió font sterlingnyi sert költenek el 8 
millió f. sterling érte fizetendő adó mellett. 
Továbbá a’ bélyeg-ár (Stempel} 1828ban 
7,317,609, 1829ben 7,285,976, és 1830ban 
7,248,038 f. st. gyümölcsözött; végre a’há
zi ’s földbirtoki adó 1828ban 5,162,873, 
1829be 5,206,392, és 1830ban 5,294,870 f. 
sterlingre ment. Ezek Anglia tetemesb jöve
delmei, mellyek nevekedése vagy csökke
nése barometrum gyanánt szolgál Anglia min
denkori helyzetének elhatározására.

Angliában egy követválasztás, melly kö
zönségesen három hétig szokott tartani, 25 
ezer font sterlingbe vagy is közel 250 ezer 
ezüst forintba kerül minden nagyítás nél
kül. Most pedig Dorsetshire-ben 80 ezer 
font sterlingbe vagy is közel nyolezszáz ezer 
ezüst forintba (két millió váltó forintba}. E’ 
szempontból hála Plutus és Mammona iste
nének, hogy minden bányáink mellett sincs 
annyi pénzünk mint az ángoloknak, mivel 
igy kész pénzt, legalább ennyit, nem költ
hetnek ’s nem kénytelenek költeni számos 
választatni óhajtóink; de bezzeg bort annál 
többet csapolnak proletarius Corteszeink szá
mára, hogy t. i. ezek annak mámoros ma- 
lasztjától felhevülve annál harsogóbhan or
dítozhassák lekenyerezőjük nevét, vagy hogy

■*
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annál igazságost) és Jélekisméretesb módon 
’s annál méltóbbakra essenek kolompos ve
zéreik mutatása után a’ szavazások!

FRANCZIA ORSZÁG.
A’ párizsi újságok után, mint vélik a’ sz. 

Simonisták ellen tett számos panasz miatt 
a’ sz. Simonisták gyüléshelye valamint főbb
lakása is a’ királyi ügy viselő ’s két segé
de által Január. 22ikén elzáratott, Írásaik, 
könyveik elszedettek ’s lepecsételve a’ tör
vényházba vitettek, minden ellenállás nélkül.

Folytatólag a’ követkamara Jan. 20diki 
ülésében Remusat ur után ’s felszólítva Laf- 
fitte ur által, P e r i e r  ur, a’ minister-előlii- 
lő, szólalt fe l: hogy, mint mondá, még egy
szer és u t o l j á r a  a’ministeriuin annyiszor 
kárhoztatott rendszerét védelmezze. „Eze
lőtt“ úgymond ,,a’ parlamenti vitatások ren
des folyamatja szerint mindenkor a’ budget 
volt a’ ministerirendszer próbaköve, de a’jú
liusi napok óta más szokást alkotott az op- 
positio, 's külön külön kérdezősködési által 
a’ belső igazgatás ’s külső politika minden 
ágazatit annyiszor hozá fejtegetés alá, hogy 
ez által a’ budget feletti vitatások valóban 
kecsök nagy részét elveszték. Minthogy 
már a’ ministeriuin annyiszor kifejté őszin
te vallomását, szükségtelennek látszhatik 
ennek ismétlése: de a5 kormány maximáji- 
nak szüntelen újuló megtámadtatási ’s azon 
örökös vád, hogy minden rosznak egyedül 
a’ ministeri rendszer oka, arra kényszerítik 
a’ ministeriumot, hogy most újólag ’s utol
jára fejtse ki azon tetteket ’s maximákat, 
mellyekről bizton hiszi, hogy azok a’ követek 
nagyobb része gondolkodásával nem ellen
keznek. Engedjék meg uraim“ úgymond, 
„egy észrevételt tennem, melly minden egye
bet kifejt. Politikai revolutionk vala Július
ban (1830}. A’ helyett hogy ezt az elmúlt 
időből következtetnék, mindig csak annak 
jövendő korát akarják szélesbíteni; csak 
okot látnak abban, nem k ö v e t k e z é s t .  
Mit akart tehát a’ kamara, sajtó és közvé
lemény 16 esztendő óta elérni, mit?'  ké p 
v i s e l e t i  korra án y t , de h í v e t  és va

l ó s á g o s t ,  a zaz :  s z a b a d  v á l a s z t á s t *  
a’ k a m a r á b a n  f ü g g e t l e n  t ö b b s é g e t  
’s f e l e l ő  mi n i s  t é r  eket .  Ezen tős gyö
keres feltételeit minden constitutió-szerű lé
teinek a’ júliusi rcvolutio megadta. Ennél 
tovább Francziaország menni nem akart. De 
alig múlt el néhány hónap ama’ nevezetes 
júliusi napok után, már a’ n e m z e t i  pá r t ,  
mellynek tizenöt esztendős egyetértése vi
hető ki csak azon szép győzodelmef, két el
lenkező felekezetre szakadt. Alkotmányadó 
hatalomról, general statusokról, közös sza
vazatról (a’ követválasztásban} kezdőnek 
beszélni; a’ politikai rcvolutio csaknem tár
sasági zendüléssé vált. A’ külfölddel félbe 
kell vala egyetértésünket szakasztani, min
den köteleztetést felbontani, minden régi 
alkut félre tenni, ’s közönséges háborút in- 
dítni.— így támadt, hogy már szokott ki
fejezésekkel éljek, az e l l e n á l l á  s vagy is 
inkább fen t a r t á s  ’s a’ h a l a d á s  (mou* 
vement) két pártja. A’ jelen ministerium 
mindig amaz első, megtartó rendszert követé. 
A’ kamara olly környülállásokban üle ö&z- 
vc, mellyck inkább a’ másik résznek Ígér
tek győzödelmet; de a’ ministerium kinyi- 
latkoztatá magát’s a’ n a g y o b b  ré sz  azon
nal a’ felírás vitatásakor hozzá állott. A’ 
követválaszíások szabadon estek ‘s igy ma
radt ez mindenkor; és még is, azon szám
talan kérdőre vonatás mellett is , melJyet 
a’ ministeriumon annak ellcnkezőji kö
vetének ’s mellyekben a’ kamara nem egy
szer mintegy ítélő széket tartott a’ mi
nisterek felett, rendületlen maradt a’ több
ség politikai hite ’s kormány iránti bizodal
ma. Minden heves megtámadtatás ellenére 
is, melly a’ kamarán belől ’s kívül minket 
’s rendszerünket éré, csapdoza: még is e- 
zen megtámadott ministeri rendszer lett az 
igazi és sajátlagos nemzeti rendszer. (Nem! 
jobbról és balról; tetszés a’középen. Egyik: 
Mondja az ur inkább : „ q u a s i - n e mz e t i . “ 
Másik: Sőt: „ n e m z e t - e l l e n i . “ Perier ur 
ismétlő ama’ szavait háromszor, de mindig 
félbe szakasztatik, végre fellobban : „Mit a
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karnak az urak? Hisznek e, vagy nem hisz
nek a’ nemzeti képviselésben? Odillon-Bar
rot; ,,A’ n e m z e t i  kép  v i s e l é s  t ö r v é 
nyes  álom.“ Perier: „ T ö r v é n y es álmok 
hát az ország törvényei is, ‘s ezek fentartá- 
sára az ur megesküdött.“ A’mi rendszerünk, 
ezt mondom még egyszer, az országé, mivel 
az uraké. Midőn mi 1824ben egy tyrann több
ség ellen emelők szavunkat, csak hatan va- 
lánk ezen kamarában, de harmincz millió 
szólott mellettünk a’ kamarán kivid, mellyet 
kettős szavazás és csalás szerkezeti egy
be. . . .“ Ezután Lafíitte ur ellen fordult 
a’ minister 's több nemű tettek összehason
lítása által azt akará megmutatni, hogy az 
ő ministeriuma is ugyanazon politikai pá
lyán haladott, mellyen Lafíitte ur ministe
riuma megindult. Továbbá azt állitá, hogy 
a’ még folyamatban lévő diplomatiai alku
dozások hihetőleg békésen s Francziaország 
becsületéhez illőleg fognak végződni ’s azon 
időpont nem messze többé, mellyben Europa 
teljes megbékítése által a’ köz lefegyverzés 
valósíttathatik. Végre inti a’ minister ha
záját, ne higyen azon hihás, babár jó szán
dékú suttogásoknak, mintha a’ constitutio 
határin túl találna üdvösséget, ’s kéri az 
oppositiot annak meggondolására, hogy az ő 
pályájok sem a’ jelen sem a’ jövendőkorhoz 
nem illik, Js hogy ha ők jutnának a’ kor
mányra, előre el lesz vágva előttük minden 
siker, mivel nem ők, hanem a’ népnek ál- 
talok táplált ’s kényeztetett szenvedelmei 
fognának uralkodni.“

P á r i z s  Jan. 24ikén. A’ Perier tánezmu- 
latsága igen fényes volt. 2000 meghívott
ja közül 1500 jelent meg, az oppositio ré
széről azonban kevesen. 4 óra tájban kigytilt 
a’ ruhaszoba, de a’ tűz hamar eloltatván, a’ 
tánezban csekély akadályt okozhatott ’s a’ 
kár legfeljebb néhány köpönyeg-tulajdonost 
érdekel.— A’ budget-fejtegetés a’ministeri- 
umnak ’s párthívei többségének sokat árt
hat.— Odillon-Barrot oppositioi vezérként 
lép fel , ’s ha Dupinnel összeszövetkezend, 
úgy Perier aligha el nem bukik,’s csak eddig

is az a’ szerencséje, hogy ama* kettő egymás
sal vetélkedik, ügy hiszik, mintha a budget 
helybehagyta után két fontos tárgy fogná a 
Tuilleriai vitáskodást foglalatoskodtatni: lör 
a’ ministerium módosítása és a’ kamarák 
további megállása. 2or a’ kamarák eloszlatá
sa és aJ ministerium megmaradása; az el
ső a’ királynak látszik tetszeni, a’ másik 
Perier véleményéhez szít, ki jól látja hogy 
a’ jelen kamarákkal nem boldogulhat, mint 
ítélete szerint tudatlanokkal ’s ellenkezők
kel. De nem csak a’ kamarákkal verseng a’ 
ministerium, hanem az újságírókkal is ellen- 
kedik már. Az időszakirások eszközölték a’ 
rcvolutiót,még sem üldoztettek annj iramint 
most. Perier ur vigyázzon magára! a’ sajtó- 
vakmerőség felső fokra hágott ugyan s talán 
sürgetni is lehetne már törvényes zaboláz- 
tatását; de mind ezen patvarkodások ’s a J 
szerkeztetők üldözietési nem fognak egyebet 
szülni mint közérzési elkeseredést, ’s a* jelen 
rend felbomlását. A ’ sajtó Francziaország ü-  
gyeiben mindig temérdek befolyású volt, és 
szörnyen csalatkozik, ki az ország közvéle
ményéről azt hiszi: hogy azt faggatások ’s ül
dözés által lefegyverezhetni. Sebastiani ur 
egészséges akar lenni, ’s ép erejűnek véli 
magát, egyszersmind portcfeuillejét sürgeti; 
Perier ellenkezik, de a’ király engedésre 
kinszerítendi őt, csakugjan jobban is szíveli 
amazt ennél; ministeri Elölülőnek szenvedi 
azonban ezt, ’s megtartja, mint olly személyt 
ki a’ kamarákban a’szükséges súlyt ’s minis- 
teriumi tekintetet fentartja. Odillon-Barrot 
is kedves a’ király ’s orleani herczeg előtt, ezt 
azonban kímélik most, egyszersmind jövő 
combinatiora tartogatják.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ Ribinsky vezérlése alatt hazájokíól 

búcsút vett ’s porosz földre tért Lengyelek 
közül csak a’ további fegyverforgatásra már 
ellankadt Öregek, vagy sebesek szánták el 
magokat visszatérésre, kik t. i. természete
sen bajtársik azon rebesgetési félelmétől 
mentek, mintha visszatértük után különféle 
orosz ezredekbe szóratnának szét, vagy a"
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birodalom belsőbb részeibe küldetnének. A’ 
12—15 ezernyi fenmaradt rész mint mond
ják Francziaországba költözik. A’ porosz 
kormány utilevelet osztogattatott számokra 
’s minden száznyi csapathoz egy porosz tisz
tet rendelt, ki utjokba szállásokról gondos
kodjék. Már útnak indultak. A’ velek köl
töző lengyel tisztek szállításokra mintszinte 
bútorokéra kocsit kapnak, de csak a’ kitű
zött utazási rendszabások legpontosabb meg
tartása mellett. Bem, a’ pattantyús general 
leend utivezérjök. Ribinsky,ki mint mondják 
a’ lengyel had megoszlása óta semmibe sem 
kíván elegyedni, Elbing mellett földbirtokot 
vásárlóit, ’s igy mint látszik ezentúl pallo
sát ekével szándékozik felcserélni.

Weimaron keresztül Januar. Iáikén köl
tözött ált egy 95 — 97 — 107nyi szinte lengyel 
tiszti csapat 50 közemberrel 3 faíkára oszt
va, mindenütt a’ legszívesebb részvéttől ki
sértetve. Ezek is társai azon gyászolóknak, 
kik lesüllyedt honjoktól búcsút véve a’ sza
bad franczia v. más ég alatt óhajtják hazá- 
jok isméti felviradását.

PAPAI BÍRTOK.
Báró Rothschild most Rómában m ulat; 

’s e’ napokban Pápa-udvarláson volt. Tor- 
lónia a’ herczegi pénzváltó Párizsból vis
szatérte után a sz. Gj Örgy nagyrendét nyeré 
ajándékul, ’s most a’ Pápánál csillag-díszé
ben jelent meg; a’ sz. Atya különös kegyes
séggel fogadá Rothschilds, ez pedig kezeit 
csókolva nagy elégedten hagyá el az audien- 
tzia< teremet (szálát). Bernetti Cardinál kilé- 
pendése a’ ministeriumból alaptalan. — Cap- 
pacini mint statusi aítitoknok hévvel folytat
ja munkáit. — Mezzofante (a’ 36 nyelvet 72 
dialectusaival s amazok közt a magyart is ér
tő és beszélő Bolognai tudós pap) szinte még 
Romában tartózkodik ’s tán ott is maradand.

A’ dél - siciiiai, néhány hónappal ezelőtt a’ 
tenger hulláimból felötlött, Fernandea ne
vű vulkán-sziget elsüllyedt ’s így lenni meg
szűnt.

Jan. 20ika óta, a' pápai sereg két osztálya 
Lugón ’s Cesenán költözött által, 22ikén Faen-

zánál egyesült. Az első Bassiánál történt kis 
csatázáson kivid nem ötlött akadályra; azu- 
tóbbinak már 1200nyi felkelt csapat állotta 
el útját Cesenánál 3 álgyuval felkészülve, de 
másfél órányi harcz után elvesztő kedvező 
állását, ’s a’ győztes Barbieri ezredes a’ pá
pai diadalmas sereggel útját folytatva 21kén 
Forliba érkezett, ’s táborszem csapatja egész 
Faenzáig nyomult előre. Mivel pedig a’ job
badán most gyűjtött ’s katonai rendhez még 
nem szokott pápakatonák kicsapongóbb vi
seletűk által Forliban rendetlenségeket okoz
tak, Albani Cardinal a’ békés polgárok meg
nyugtatása végett a’ szomszéd ausztriai Fő
tisztet megkérte , hogy seregeit a’ pápáéval 
kapcsolná össze ’s kevésig Forliba tartózkod
nék, ki is ezen megszólítás következésében 
osztályát Ferrara ’s Bolognából Jan. 2Jikén 
Imola ’s Faenza felé parancsoló nyomulni ’s 
ez tán Jan. 29- v. 30ig a’ maga ’s pápai se
reggel Bolognát már el is foglalta.

Későbbi bizonyosabb tudósításokból nyil- 
ványul hogy a’ Cesenai csatában száznál több 
felkölt került fogságba, ’s ugyan annyi ele
sett vagy megsebesíttetett. A Pápai rendek
ből pedig csak 50 dűlt ki részint sebes ré
szint holtan; különben ezek vetélkedő vi
tézségét minden hir magasztalja. Január 
26ikán kapcsoltatott az ausztriai sereg a’ pá
páéval egybe; emez még az nap ellepé 
Castel Bologneset, 27ikén Sz. Nicolót fogla
ló el, ’s 28ikán délben 2000nyien az ausz- 
triaiktól védve Bolognát szállotta minden 
ellen állás nélkül meg ; a’ polgári őrség ’s 
városiak fegyverei még az nap elszedettek 
’s a’ pápai seregnek adattak által. Ravennát 
csak egyedül magok fogják megszállani a’ pá
pa katonái. Radetzky lovassági generális Al
bani Cardinállal végzett tanácskozása után 
29ikben fogta elhagyni Bolognát ’s közve
tetten Majlandba viszatérni.

L E N G Y E L O R S Z Á G .
A’ varsói újságban Paskevich II. közhírré 

teszi: hogy az utolsó háborúban elesett len
gyel tisztek fijai az orosz nevelő intézetek
ben fogadtatnak, a’ kegyelmet nyert’s ha-
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zájokba visszatért altisztek ‘s közvitézek 
pedig orosz szolgálatra szólíttatnak fel.

A' varsói egyetem Kovnóba fog szállít
tatni, de a' törvény - osztály egészen kima
rad. Tanítóknak csak minden lázadási gya
nútól mentek fognak választatni. A’ voltak 
mindazáltal egész fizetésüket nem vesztik 
el. Későbbi tudósítások szerint már minden 
orosz lábon áll Vilnában is.

A’ kalisi kadétoskola eltöröltetett. — Pas- 
kevich feldmarsal a’ varsói hadi kormány
zót meghatalmazó, hogy példás viseletű em
bereknek a' puskahordást engedné meg, mint
hogy az országban igen elhatalmaztak a’ far
kasok.

A* Ramorino, Roziczky és Kaminsky ge
nerálisok seregeiben szolgált ’s Galicziába 
vonult de a’ császár és király bocsánatában 
részesülő altisztek és közlegények hazájok 
ba visszatértek. Ugyan ezt teszik a’ Dwer- 
nicki osztályabeliek is erdélyi levelek sze
rint, kiknek eddig lakhelyül Nagy-Szeben 
volt kimutatva.

A U S Z T R I A .
A5 „Bécsi Újság44 közli az ausztriai örö

kös tartományokban , Magyar és Erdélyor- 
szágot kivéve, de ezeknek határőrségével 
együtt, most fenálló tanító és képző intéze
tek öszves statistikáját, melly szerint a’ ne
vezett, öszvesen 20,372,759 lakosú tarto
mányokban a3 k ö z n é p  24,931 intézetben 
(Trivial-, Fő-, Normalfő-, Real- és Repeti- 
tio-iskolákban )  kap oktatást, mellyekben 
öszveleg 1,993,522 gyermek tanul. Tanítást 
ezekben ad 10,252 katecheta (vallástanitó) 
’s 21,801 más tanító és segéd; a3 feliigyelést 
pedig 44,011 plebanus vagy lelki pásztor, 
kik egyszersmind helybeli iskolaigazgatók, 
’s 845 kerületi felügyelő viszi. V a k o k  és 
S i ke t n é m ák intézete van 7 (több készül} 
közel 300 nevendékkel. A’ bécsi dicséretes 
és felette hasznos p o l y t e c h n i c  urn ban. 
(melly c s a k  500,000 pengő forintba ke
rült) 35 tanító ’s igazgató tag alatt 747 
ifjú tanul; hasonló mű- és mesterségtudo- 
mánybeli intézet van Prágában egy, 400

tanulóval ’s Grätzbcn egy 250nel, ide járul 
a’ maria-brunni e r d ő m e s t e r i (erdészeti) 
tanító ’s nevelő intézet (Becs mellett) 1 
igazgató 4 tanító ’s 66 ott táplált neven
dékkel.— A’ G y m n a s i u m o k  száma 127. 
Ezekben (négy grammatikát ’s humanitási 
két osztályt tanító évszakaszban) 28,827 
tanuló van most ’s 884 tanitószék. Ide 
járul a’ tescheni protestáns gymnasium ’s 
alumneum 6 tanító- ’s 136 tanítványával. 
A’ felsőbb tudományok nyolca egyetemben 
(universitas) néhány lí ceumban ’s több 
külön intézetben adatnak elő. Jelesen p h i 
lo soph  i á i  tanító intézet van 54, tanító 
bennök 334, tanuló 7,284. Or vos i ,  s e b 
o r v o s i  és b á b a s á g -  intézet van 16, e- 
zekben 149 professor és segéd, 4,249 ta
nuló, kik közül 1,649 orvos, a’ többi seb
orvos, padkás (gyógyszeres) bába. Ide já
rul a’ kevés b a r o m o r v o s l ó  i n t é z e t  
Bécsben 1 igazgató, 6 professor, ’s 257 
tanítványával. (Majlandban illyes intézet 
most készül.) T ö r v é n y -  és k o r m á n y 
t u d o m á n y i  intézet az említett universi- 
tasokban van nyolez. Tanítványa mindösz- 
ve 3,101 a’ Theresianum nevendékein k í
vül. T h e o l o g i á t  tanító intézet van 55, 
tanuló 5,862. Nincs ide véve a’ felsőbb pa
pi képző intézet szent Ágostonhoz Bécsben 
(catholicusok számára) 5 elöljáróval ’s 32 
taggal, a’ zárai theologicum Studium (Illy- 
rusok számára) ’s a’ csernoviczi, nem-egye
sült Görögökére Bukovinában , úgy szinte 
a’ bécsi protestáns theologiai intézet 6 pro
fessorial ’s 48 mind a’ két prot. felekezet- 
beli tanítvánnyal; végre az újólag felállít
tatott felsőbb Rabbinus iskola Paduában. 
Továbbá emlittetik a’ Theresiai L o v a g -  ’s 
a’ n a p k e l e t i  nyelvek akadémiája Bécs
ben. K a t o n a i  a l s ó b b  nevelő intézet van 
mindöszve- 49, nevendék ezekben 2,918, 
felsőbb 6, nevendéke 996. Co n v i c t u s  és 
p e n s i o n a t u s  a3 most említett három ne
műn , a seminariumokon, az U r s u l i n á k  
és Angol  K i s a s s z o n y o k  s más asszo
ny! rendek nevelő intézetein, úgy szinte a’
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sok p r i v a t  c o n v i c t u s o n  kívül, mii
lyen csak Lombardiában 31 áll fen 1,304 
növendékkel, van mindöszve 22, ezek kö
zött a’ bécsi polgárlyányok- ’s a’ mailandi 
és veronai lyánynevelő intézet ’s a’mailan
di muzsika-conservatorium fiuk és lyányok 
számára; mindöszve ezen 22 nyilványos 
convirtusban tanul 1,415 nevendék, közöt
tük ( c s a k ! )  239 leány. Mind ezen inté
zetekhez járulnak a’ számos segédszer — úgy 
mint pbysikai, természeti, pénz, erőmű és 
minta (m odell)— gyűjtemények, beteg- és 
szülőházak, könyvtárok 's Öt csillagász-to
rony. A’ m ii v és  z e t e k  előmozdítására 
a’ cs. k. udvari gazdag gyűjteményen kívül 
van egy k é p z ő  m ű v é s z e t i  akadémia 
Bécsben 4 igazgató, 26 professor, segéd és 
corrector’s közel 1,300 nevendékkel; s zép  
m ü v e k  a k a d e m i á j i  Mailand ’s Yelen- 
czében, több mii v é s z - e g y e s ü l e t ,  ré
szint iskolákkal, például: a’ M u z s i k a 
k e d v e l ő k  egyesülete Bécsben, melly kö
zel 200 fiú és lyány nevendéket taníttat, ’s 
a’ festő vagy k é p i r ó i s k o l a  Bergamoban 
’s a’ t. Minden nyilványos nevelő és tanító 
intézetnek fő igazgatását a’ cs. kir. udvari 
tanítási biztosság viszi Bécsben, mostani e- 
tölülője gróf Mittrowsky. A’ statusköltsé
gek ezen ága esztendőnként 2,246,668 for. 
megy pengőben— Ezen általnézés , mint 
kiki láthatja, summás és hijányos. Bővebb 
tudósításokat ígér az egyes ágakról is a’ 
nevezett bécsi újság az Archív legközelebb 
kijövendő köteteiben. De mi mind ezeken 
kívül a’ sok és szép tanító intézet f o g a n a t 
j á r a  nézve azt is szeretnék tudni:  hány 
köz ember tud tehát az ausztriai birodalom
ban olvasni , írni és számolni ’shány nem 
tud? hány folyó v. időszakirás, hány és

miféle könyv jelenik meg esztendőn által 
az országban? micsoda irányban lehet az 
olvasók és irók száma a’ népességhez? 
micsoda szellemben taníttatnak a’ felsőbb 
tudományok, miilyenben az alsóbb iskolák? 
micsoda irányban áll az ausztriai öszves 
művészet, tudomány és literatura, aJ külföl
dig jelesen az olaszy német, franczia és 
angol művészethez és tudományossághoz? 
micsoda sikerrel és behatással vannak a’ tu
dományra, gazdaságra, szorgalomra, ke
reskedésre , hajózásra, utazásokra ’s több 
eféle. Egyszersmind óhajtunk mind ezekre 
nézve a’ magyar H a z á r ó l  is minél előbb 
’s minél igazabb tudósításokat!

Grillparzer Ferencz ur kitüntetett jeles 
tulajdonira és sok oldalú nyelv- és történetbe
li ismereteire nézve az egyetemi udvari Ka
mara levéltárának igazgatójává neveztetett.

E L E G Y  HÍ REK.
A’ török császár M a u r o j e n  i Jánost a’ 

bécsi udvarnál ügyvivőjévé újra kinevez
te. (t. i. a’ gör ög  l á z a d á s  óta, 1821 tol 
egész mostanig a’ török császár se Bécsbe 
se Parisba se Londonba nem küldött ügy
vivőt.) Továbbá: 29 görög , 36 örmény ’s 
egy zsidó templom megújítására engedői
met adott. Egyszersmind Mecca ’s Medina 
szent városok szépítésére tetemes építéseket 
’s igazításokat rendelt.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Febr. Tkén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . 851 p. p.
— 4 PC............................ . 75 í i -----
— I820diki nyeres. kölcsön 1 7 9 1 -----
— 1821diki.................. . 120 * -----

Becs vár. 2|pc. bankó-kötél. . 4 7 -----
Az udv. kam. 2 * perCnt kötél. . 46 %
Bank-actiák v.részvények darabja 1 1 0 5 -----

A’ gabonának pesti piaczi ára Febr. lOkén 1832.
Pns. ni. >tógaras.| legjobb | köze'pszerü | csekélyebb |Pos.m . vtó garas.| legjobb | középszerű J csekélyebb
Tisztabűza — — — Árpa 40 38 * —

Kétszeres — — — Zab 31 4 30| 30
Rozs 56 \ 53 ‘ 50 Kukoricza 40 38 4 37 4

Szerkeztet! H e l m e c z y .  —— Nyomtatja Lauderer .



J E L E N K O R .
13. szám. P est, szerda. Február. 15  ̂ 1832.
F o g l a l a t :  Magyar- é s  Erdélyország (pest-budai ünneplése Febr. 12kének. A’ m. Főkanczellár levele G. Telckinéhez- 

Előléptetések, tudósítások). Anglia (parlamenti tárgyak ’s vitatások). Francziaország (kamarai fejtegetések. A9 
Moaiteur figyelmeztetése ’s egyebek). Belgium (Niellon és Steven ügye a’ képviselő házban). Olaszország (Kadetzky 
proclamatiója ’s a’ Forlibeli polgár-lődöze's). Oroszbirodalom (a’ moszkvai journal fenyegetőzése az Angolok eller. 
Különös emlékeztető érdemjel és pénz a’ lengyel zendülésre). Törökbirodalom (közönséges fegyverzés Boszniában. 
Éjzak-Amerika (baltimorei tartomány-gyűlés). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.__________

M A G Y A R  és E R D É L Y O R S Z Á G .
P e s t - B u d a  Február 13. Kegyes Uralko

dónk 64dik születésnapját hazánk testvér 
két fővárosa lakosi szintazon meleg ömlcn- 
gésii hála ’s öröm - érzettel, szintazon tisz
ta ’s őszinte, mert megelégedett szívből fa
kadó, hosszú élet rs minden boldogság-ohaj- 
tással üllék tegnap millyel t. i. egy nemzet
ség vagy ház legjobb atyja, legsziveltebb feje 
születési napját ünnepük a’legjobb gyerme
kek. A1 Szentegyház vala ekkor is a’ köz 
gyülekezet, imádás és könyörgés helye, 's 
nem maradt el egy, bármelly hitü ’s vallá- 
su felekezet is, buzgó esdeklésiben Annak élte 
hosszadalmaért, kinek élte’s vagyona biztos
ságát’s polgári léte igazainak sértetlen fennma
radását, hazai nyelvünk pedig és így nemze
tiségünk legfőbb sarkalatja minden törvény
szeres Intézeteit előkelőleg köszöni. Jelesül 
Pesten a’Cathoüciisok első ’s legnépesb gyü
lekezető főtemplomában a’ nagymélt. Hét- 
személyes ’s királyi Tábla, tek. Vármegye 
tisztei ’s a’ n. városi Tanács ünnepi jelenlé
tében mélt. Septemvir és scutari püspök 
Marich János ur muzsika zengedelmü szer
tartással mondá a’ sz. misét, melly alatt 
az egyházon kívül egy csapat polgári lovas
ság és vadászgyalogság, egy osztály pattan- 
tyússág ’s három bataillon rendes gyalog
ság ünnepi Öltözetben ’s e’ legutóbbi szo
kott örömlövésekkel tisztelkedék, mellyek- 
re a’ dunaparton két helyütt kiszegzett mo
zsarak ’s álgyúk versenygő durrogással har- 
sogtatták szerte aJ nap vigadalmát ’s dicső
ségét. — Budán ugyan ekkor a’ várbeli sz. 
Zsigmondi kápolnába gyűltek a’ nagymélt.
m. k. Helytartó Tanács, nagymélt. m. k.,u. 
Kamara, a’ hadi Kormány, városi Tanács tag

jai számos főbb rendüekkel ’s tisztviselők
kel, kik is mélt. Palugyai és BodafalviPa- 
lugyay Imre kassai megyés Püspök ur fé
nyes egyházi szolgálatja mellett mutaták be 
szives fohászkodásikat a’ Mindenhatónak 
két gránátos és határnok rendes katona-osz
tály és számos álgyu vetélkedő robogási közt. 
A’ sz. áldozat végeztével öcs. k. Főherczeg- 
ségénél, Országunk fenséges Nádoránál, a’ 
fő, méltóságos, törvényható és hadi rendnek 
udvarlókörbcn (cercle) volt szerencséje ö- 
romüdvözletével alattvalói leghűbb érzel
meit kinyilatkoztatni. A5 két város játék
színe is ugyan ez nap a’ fényes alkalomhoz 
szabott mutatványokkal kedveskedett, jele
sül a’ pesti ezen darabbal: „Leopold der 
Gütige“ Zieglertől. A’kegyes iskolabeli Bend 
is Pesten szokott ájtatoskodása után az ösz- 
vesereglett ifjúság előtt d i á k  beszédben ma- 
gasztaltatákegyesFejdelmünknek mint m a
g y a r o r s z á g i  Királynak m a g y a r  n y e l v  
iránti érdemeit. Tiszt. Jallosics Antal lépett 
fel szónok-tolmácsul tisztének ’s tárgyának 
illő- ’s kellőleg megfelelve. De mennyivel 
szivrehatóbb lett volna e’ nemzeti ünnepen 
Nemzeti sarjadékunk ’s reményűik előtt a’ 
nemzet koronás Fejének nemzeti nyelvünk 
előmozdítására ’s országosítására tett hal
hatatlan érdemeit élő n e m z e t i  ’s nem holt 
nyelven dicsőíteni ’s annál inkább, mivel 
atyáskodó Urunk jósága emelé a’ nagytisz
teletű Rendet a’ magyar nemzet birtokos tag
jává! — mennyivel értelmesebb *s oktatásra 
czélirányosabb lett volna ez főkép neven- 
dék s a’ diák nyelvben avatatlan tanuló cse
metékre nézve!— mennyivel gyonyörköd- 
tetőbb tiszt a’ jeles tulajdonú szónokra néz
ve is, kit már több rendű alkalmi munkács-
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káji a’ Szerzet élő tagjai közt oily dicsére
tesen kitüntetének; — mennyire épülete
sebb végre ’s kedveltetőbb e’ halhatatlan 
test részéről hálaörökítés végett ez öröm- 
napon valahára már a’ fővárosban is nem
zeti ajakkal zengeni Js róni le a’ köszöneti 
s hódolati adót a’ Nemzet Atyjának, midőn 
azt egyéb házai ’s nevelő intézetei a’hazától 
ollyméltólag becsült Egyesületnek már több 
ízben példás hazafisággal nyilványosítani bu
zogtak! A’ szerény hazafiság 's józan nem
zetiség, főkép halhatatlan t e s t ’s közinté
zet részéről eleinte, míg szigorú köteles
ség nem kényti azt, kisded zsengével is meg
elégszik, csak az áldozati szándék legyen 
tiszta, őszinte, ’s kétségbe hozhatlan nyilvá- 
nyos iparkodása fokonként öregbedő siker
rel párosítva!

Magyar k. udvari Főkanczelíár nagym. Re- 
visnyei gróf Reviczky Adám következő hi
vatalos levelet külde méltóságos Széki gróf 
Teleki László özvegye szül. Báró Mészáros 
Johanna Asszonyhoz: „Méltóságos Grófné! 
Legfőbb tudtára jutott ő cs. ’s ap. kir. Fel
ségének, a’ mi legkegyelmesebb Urunknak, 
hogy a’ pesti jótévő Asszonyegyesiilet Mél
tóságod buzgó kormánya alatt ’s nagy rész
ben nemes bőkezűsége és saját vagyonából 
tett magaslelkü áldozatai által szépen és gaz
dagon gyümölcsözik, sőt sikerülni segédé azt 
is, hogy Pest városában az utszai koldulás 
megszüntessék; mi által kedves hazánk leg- 
népesb városára oily ritkán elérhető disz 
hárul, melly a ’ tisztultabb erkölcsiség elő
mozdítására a’ nép között legvalódibb ’s an
nál jótékonyabb behatásit, minthogy egy
szersmind gondoskodás fordíttatott az iga
zán ’s egészen iigyefogy ott szegények alamizs
na által leendő ápolgatására, a’dologtehetők
nek pedig élelemkeresési elegendő mód és al- 
kalmok megszerzésére. O Felsége tehát igaz
sággal méltatva Nagyságodnak a’ szenvedő 
emberiség körül szerzett szép érdemeit, leg
kegyesebben meghagyni méltóztatott: hogy 
O Felsége legfőbb ’s különös tetszése Mél
tóságodnak, mint az említett Egyesület Élő

járójának ’s magának az Egyesületnek is 
jelentessék ki. A1 legszivesb örömmel telje
sítem ezennel a’ mi legkegyesb Urunk ”s Ki
rályunknak e’ legkegyelmesebb parancsát, 
kérvén egyszersmind Méltóságodat, legyen 
meggyőződve azon tisztelet, részvét és haj
landóság felől, mellyel szerencsés vagyok 
lenni mindenkor Méltóságodnak legkötelez- 
tebb szolgája Gróf Reviczky Adám m. k. 
(Bécs Jan. 25. 1832.)

Felséges Királyunk Jan. 5iki kegyelmes 
határozásánál fogva nagytiszt.’s tudományit 
Vas László urat, a’ szombathelyi megye ál
dozó papját s az egyházi történetek buzgó 
lelkes tanítóját a’ p. m. k. tudomány-egye
temnél, tetemes érdemei ’s jeles munkáji 
méltó tekintetéből a’ nagyváradi káptalan 
valóságos tagjai közzé méltóztatott számlál
ni. Országszerte számos baráti, ismerőji, ta- 
nítványi 's tisztelőji annál inkább fognak 
örvendeni a’ tiszta lelkű férfiú megjutalmaz- 
tatásán, mennél igazabban s valóbban meg 
vannak győződve dicsőitletési érdemesült- 
ségéről ’s minden boldogság-kívánásuk azon 
egy óhajtásunkkal párosul: éljen a* bíbo
ros vállu Tudós még hazai nyelvünknek ’s 
literaturánknak is ad multos annos!

Szathmár-Németi Némethy Ignácz urat 
az erdélyi kir. Főkormányszék huzamos szol
gálata jutalmául tartományi főposta és szál
lásmesteri hivalba iktatá.

Nemes Csanád vármegyei Apátfalva kö
zönségének előljáróji nagytiszt. Gróf József 
Plebánusok ’s T. Illyés László Főkapitány 
uraknak a’ dögleletes mirigy veszélyében 
irántok mutatott fáradozásáért ezennel az 
egész haza előtt nyilványosan fizetik le örök 
emlékül hála ’s tiszteleti adójokat. 

f  Z á g r á bbó l  Febr. 7dikén : esős és ködös 
időnk egyhéti szüntelen változásit Február 
lső ’s 2iki éjjelén nagy villámlás követé, 
mellyet valami mennydörgéshez hasonló föld
alatti moraj kisért, végre reggeli 5 ’s 6 óra 
közt éjszakról délre ható hullám-ingásu nagy 
földrengést éreztünk, a’ falon függő edények 
lógtak, kaszárnyánkban pedig a' fogasról
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csüggő fegyverek is lehulltak. A’ földrázó- 
dást még most is tartó zápor váltotta fel, 
melly patakinkat felduzzasztá, a’ Szávát pe
dig olly annyira kiárasztá, hogy siillyedtebb 
fektű környéke csak nem tengert ábrázol, 
s a’ felázolt föld némelly tájakon szinte 
feneketlen sárrá ’s dágvány-söppedékké hí
gult. Mikor lesz vas vagy legalább tartós létü 
ut itt ’s egyebütt hazánkban ? mikor lesz a5 
Száva ’s egyéb rakonczátlan kanyargásu szá
mos vizeink kellőleg medrezve? mig ezek 
szükségből meg nem történnek reménylhető e 
addig a’ könnyű ’s olcsó belközösülés, vagy 
ezek híjával a' valódi bel ’s külső keres- 
dés? használhatjuk e addig kelleteként Fiu- 
ménket ? — pedig csak igy ’s akkor, ha a’ 
nagy nemzetek tanupéldáját követni ’s lé- 
tesítni fogod hazádban jámbor Magyar! Au
róraként csak így ’s akkor

j.Majd Adrián ’s Bosphorokon 
Hajód vitorla-díszt ereszt,

’S villog minden világfokon
A’ hármas bérez ’-s kettős kereszt.'4

A N G L I A .
Januarius 19én a’ felső házban jelenté 

gróf Ab e r d e e n  £ volt külső minister) hogy 
ő az öt hatalmasság képviselőji által a’ 
belga - hollandi ügyben kötött de minded
dig meg nem erősített szerződés iránt indít
ványt (motio) fog tenni, mert ő ezt több 
tekintetből nem csak poiitikátlannak, ha
nem igaztalannak is tartja. (Halljuk!) Lord 
S t r a ng  ford a’ franczia kormánnyal kö
tött *s a’ Szerecsenv ásárlást illető egyezés elő
terjesztését kéri ’s az iránt hasonlókép te
endő indítványát jelenti. Lord El len bo
r ough  kérdi: előadatnak e nem sokára a' 
cantoni brittus factorság s a’ chinai kor
mány közt fenforgott villongást érdeklő pa
pirosok? ’s Lord L a n d s d o w n  ezt feleli: 
mihelyt lehet. Az alsó házban ugyanaz nap 
lord S t a n l e y  (irlandi statustitoknok) en- 
gedelinet kért az irlaaw li, *s a’ Lordad- 
vocata’ se o lt  r e f o r m bil i  behozhatására, 
mi mind a’ két részre megadatik.

Januar. 20án előadá lord Goderich a’ fran

czia kormánnyal kötött, imént említett egye
zést. Ugyan ezt tévé az al só h á z b a n  lord 
Palmerston, mire lord Ru s s e l  (a ’reform- 
bill újabb indítója) kívánta, hogy a’ ház, 
mint biztosság, a’ reformbillt vegye vizs
gálat alá. Ez 152 szóval 99 ellen elfogadta- 
tik, ’s mingyárt az első záradékra (clausu- 
lára) nézve C r o k e r  ur azon amendement 
(mellékjavaslatot) teszi, hogy azon helysé
gek száma, mellyek ezentúl követet külde
ni nem fognának, ne tétessék épen 56ra, 
minthogy ez a’ vitatások folytában talán 
alább szállhat; de ezen mellékjavaslat Pee l  
ur támogatása ellenére is 198 vokssal 123 
ellen félre vettetett. Ezután a’ reformbill 
először oivastatik fel *s a’ ház éjfélkor el- 
oszlik.

Jan. 23. A’ felső házban lord Grey azt 
kérdé lord Aberdeentől: minemü lesz azon 
indítvány, mellyel a’ belga-hollandi tárgy
ban teend ? Ez azt feleli, hogy czimét ugyan 
még indítványának nem tudja, de addig is 
annyit mondhat, hogy a' házat fel fogja szó
lítani: fejtse ki ebeli véleményét valamelly 
határozásban, vagy a’ Felséghez küldendő 
felírásban. Az a l só h á z b a n  legelőbb is 
heves vitatások támadtak az irlandi bili fe
lett, mellyre nézve az irlandi követek azt 
kivánák, hogy az szintazon alapokon épül
jön, mellyeken az angol reformbill; jelesen 
a’ küldendő képviselők száma lOOról 105re 
emeltetését sajnosán keveslék. Erre a’ re
formbill jőve újra szóba ’s a' 2—7 záradék, 
úgy a’ mint azt a' ministerium ajánlá, min
den vitatás nélkül, vagy a* hol vitatás tá
madt, tetemes többséggel elfogadtatott.

A’ Courier szerint az orosz Császár Be r 
l i nbe  készül, ’s hogy az illy szokatlan idő
ben történik, abból a’ Courier v alami fontos 
czélt gyanít, ’s nehezen fog, úgymond, a' 
conferentia dolgai felett addig határozás tör
ténni, mig a’ czár a’ burkus királlyal nem 
szóland.

Lord A b e r d e e n  azon indítványa (Jan. 
26.) : küldjön a’ felső ház felirást a’ király
hoz, mellyben nyilatkoztassa ki, hogy a’

*
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Belgiummal kötendő szerződés némelly foga
dalmit (stipulatiojit) Anglia javával ’s a’ ko
rona tekintetével ellenkezőnek tartja; miért 
is a’ nevezett szerződés módosítását kéri, 
noha ezen indítványt lord Wellington is tá
mogató, 132 szóval 95 ellen visszavettetett. 
H e r r i e s  ur ugyan ez nap kifejté az alsó 
házban indítványát azon oroszhollandi köl
csönre nézve, mellynek lerovatását Anglia 
1815ben magára vállalá, de csak addig, mig 
Belgium hollandi felsőség alatt fog marad
ni. Jóllehet már, igy szóla Herries ur, Bel
gium Hollandiától elszakadt 's igy Anglia 
e’ kölcsönt fizetni nem tartozik, még is a’ 
ministerium az ebeli fizetéseket Oroszor
szágnak kedvezve folytattatja. Minthogy te
hát a’ ministerium e’ helytelen szabásra a’ 
parlament által felhatalmazva nincs, kívánja 
Herries ur e’ fizetések megszüntetését. De 
ezen ministerium-elleni javaslat is, noha 
csak gyenge többséggel, félre vettetett.

A^ dublini protestáns egyesület elhatáro
zó a1 protestáns érdekek védelmére egy kü
lön ú j s ág  kiadatását „The Morning Warder“ 
ezim alatt. Ezen egyesület is szinte az unió 
eltöriiltetését fogja sürgetni, ha panaszaik 
ki nem hallgattatnak ’s a’ catholicusok nyom- 
masztó nagy befolyásának gát nem vettetik.

A1 cholera Angliának kőszéntermesztő vi
dékein mind inkább terjed. Altaljában itt 
is az országutakat látszik követni ’s fő me
netelében é j s z a k n y u g o t r a  tart; egyéb
iránt természetes keménysége ’s orvoslata 
itt is olly változó ’s ingatag, mint a’miilyen
nek azt nálunk tapasztalok.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Említettük, hogy ugyan ez nap (Jan. 20.) 

Remus  at  ur, a’ ministerium javaslatát vé- 
dé. Ugyan ő azt kérdé Lafitte úrtól, mit 
étt az általa felhozott p r i v á t  t n t e r e s -  
s ék  alatt? (1. előbbi levelünket). Egyszers
mind igyekezett Lafitte ur számolásit meg- 
czáfolni "s ugyan csak az ellen azt állító: 
hogy a’ revolutio óta mindenkor a’ jelen 
ministerium több erővel ’s nagyobb állhata
tossággal teszi ezt, mint az eddigiek; La-

- fitté urat nyilván ebben is elhagyta emléke
zete, mint a’ statusadósság felszáinoltában. 
Lafitte ur azt feleié : hogy ő korosabb, mint
sem leczkéket elfogadhasson,, de még sem olly 
koros, hogy emlékezete fogyatkozott volna, 
megtartó azt ’s meg l c l e k i s m é r e t é t  is. 
Az ő nyilványos clete tudva van, ő érzé
seit soha nem módosító a’ korhoz, egyszers
mind azon tagok egyike, kik személyességre 
nem bocsátkoznak. Igazságtalan volna irán
ta, ki azt hinné, hogy ő ellenséges czélból 
említe privát hasznokat, interesséket; de kü
lönfélék az interessék, úgy mond, mellyek 
itt egymás ellenében állanak, u. m. a’ s za 
b a d s á g  interesséje ’s az a r i s t o k r a t i a  
interesséje; ’s ő csak illy értelemben szó
lott külön interessékről. — Perier ur be
szédére feleletül tovább is azt vitató La
fitte ur: hogy a’ nemelegyülési principium- 
mal felhagyás hozáFrancziaországot a’ vuL 
kán torkához. Ez teszi kétségessé a’ békét, 
ez idegeníti a’ népeket, ez zsibbasztja el a’ 
szorgalmat. Végre kérdést tön a’ Lengyelség 
n e m z e t i  l é t e  iránt, mellynek elhunytát, 
úgy igérék, nem fognák megengedni.

Januarius 25. 26. és 27ikén a’statusadós
ság törlésére teendő költségek valónak he
ves vitatóban’s maga a’fogyasztó tőke (Til
gungsfonds) egész mennyisége. Tudnillik 
ezen tőke jelenleg 87,000,000ból áll,melly- 
ből 44 millió az intézés által beváltott já* 
radalom. Ezt a’ 44 milliót akaró P o d e n a s  
ur Januar. 15iki javaslatában megsemmisít- 
tetni, de a’ józanabb rész a’ heves vitatások 
folytában mind inkább nevekedvén, eldön- 
té a’ fogyató tőke teljes mennyisége megtar
tását, ’s minden, annak kevesbitésére czél- 
zó, mellékjavaslatot félre vetett.

A’ Journal des débats szerint a’ belga vá
rak lerontatása iránt minden nehézség ele
nyészett.

A’ sz. Szimonisták gyüléshelyöket (Paris
ban) Januar. 22kén bezáraták ’s az ő leg 
főbb a t y j  ok Pater Enfantin's másod * a t y- 
jo k  Pater Rodrigues minden irományi el
szedettek.
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A* M o n i t e u r  Jan. 13kán e*fontos tudósí
tást közli: „Azon alkudozások nyomos mene
telét, mellyek Europa csendességét állandó a- 
lapra építendik, némellyek olly makacsok fél
re magyarázni, csak hogy a" közvéleményt 
megtántoríthassák ’s vesztegethessék ’s oily 
gyakran ismétlik: semmi sem lesz, semmi 
sem fog végeztetni! mivel nem esik egyszerre 
minden tűrhetetlen kívánságok szerint, hogy 
a’ következő tudósítást, mellyet igaz okkal 
ajánlunk olvasóink figyelmükbe, jónak ta
láltuk közleni. írják L o n d o n b ó l  Januar. 
28ikán, hogy a’November lődiki szerződés 
megerősítése F r a n c z i a o r s z á g ,  Ang l i a  
’s a3 be lga  k i r á l y  meghatalmazotti közt 
Jan. 31dikén ki fog cseréltetni. Ha szinte- 
zen kicserélés nem esik is meg ugyan az 
nap a’ többi három hatalmasság részéről, 
még ebből nem következtethetni azt, hogy 
ezek Anglia ’s Francziaországtól elválnak. 
Nem lehet tehát azon halasztást, melly ezen 
utóbbi kicserélésekben történhetik semmi 
igazsággal nem-akarásra magyarázni, sőt o- 
kunk van hinni, hogy e’ halasztást olly ma* 
gyarázat fejtendi meg, melly semmi kétsé
get nem hagy a’ hatalmasságok azon aka- 
ratjok felől, hogy az fa3 halasztás) megrö- 
vidíttessék. A’ mi azon háborús szemponto
kat illeti, mellyeket némelly embereknek 
az utóbb érintett megerősítések késlelteté
séhez kapcsolni tetszik: ez iránt teljes bi
zonyossággal azt felelhetni, hogy a’ h a t a l 
m a s s á g o k  k ö z ö t t  é pen  s e mmi  ok 
s i ncs  Ö s z v e ü t k ö z é s r e .  Nem tekintvén 
azon bizonyításokra, mellyeket e’ tárgyban 
az udvarok egymással közlöttek, a’ nyilvá- 
ny os és köz bizodalom bátorítást és támo
gatást vehet olly tettekben, mellyek minden
kinek nyilván és szemei előtt feküsznek. Egy 
része az orosz seregeknek a’ lengyel földről 
immár az ország belsejébe költözött. Ausz
triában a’ rendkívül szedett ujoncz lovak ’s 
mindennemű szüleség vagy takarmányozás 
(approvisionnements) eladatnak. Katonai 
csapatok más helyeztetést kaptak Burkus- 
országban; ’s kiki tudja, hogy a’ Parisban

lévő minden külföldi követ külön hatalma- 
zást kapott udvarától a’ közönséges lefegy
verzés-tárgy beli kidolgozásra, mihelyt a’ No
vember lődiki egyezés meg lesz erősítve. 
Olaszország ügye is magára voná az udva
rok gondosságát, melly köz megegyezéssel 
oda czéloz, hogy a’ legatióknak megígért 
jusok és javak e g é s z  ő s z i n t e s é g g e l  
’s e m b e r s é g g e l  adassanak meg; minél fog- 
vást alappal hihetni, hogy ezen jusok’s javak 
végre minden interessét ki fognak elégíte
ni. — Ezen egyszerű nyilatkozásokból, úgy 
mond a’ Moniteur, mellyeket igen jó kútfő
ből merítve közlüttünk, nyilván világos, 
hogy a’ dolgok olly karban állanak, millyet 
a’ béke fentartása ’s a’ megerősítés kicse
rélése iránt az angol első minister ’s a’ fran- 
czia minister-előlüló egy napon, Januar. 27- 
dikén, a’ két ország kamarájiban tett nyi- 
Jatkozásiknál fogva hinni és várni lehete. 
Boldog megegyezés! melly hasonló ember
ségen ’s azon igazságos befolyás méltó ér
zetén alapul, mellyet a’ két ország bölcs poli
tikája egész Európában szerzett és érdemel.“ 
General B e l l i a r d  franczia rendkívüli kö
vet Belgiumban Jan. 30án Brüsselben meg
holt gutaütésből.

Párisi legújabb tudósítások (Febr. 3diká- 
ról) jelentik, hogy Februárius Iső és 2dik 
éjjelén egy pártütésnek kell vala a’ kormány 
felforgatására Parisban kitörni, melly azon
ban mingy árt kifakadtakor teljesen elnyo
matott. Az öszveesküdtck ezen hírlevelek 
szerint egyesült Carlisták, Bepublicanusok 
’s Napoleonisták voltak. Közel három szá
zan fogattak el. Február 2dikán teljes csen
desség volt a3 fővárosban.

Admiral C o c h r a n e  Január. 29dikén Pa
risban, midőn épen leánya házába lépett, 
gutaütésben megholt, későbbi hír azonban 
e’ halálos esetet nem az Admiralról, hanem 
ennek bátyjáról jelenti valósultnak.

B r e s t  ben Jan. 25dikén egy szörnyű tűz a3 
tengeri szolgálathoz tartozó szertárokban 
(magazinokban) is nagy kárt tett.

A’ lyoni P r é c u r s e u r  (bppositionalis
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ujság ugyanott) oily tudósításokat közle 
már több ízben, mellyek a’ városban forró 
nyugtalanságokra ’s ezeknek minélelőbbi ki
törésökre látszának mutatni. Erre aJ Maire 
(városi főtiszt) ugyan csak a’ Précurseur 
Jan. 23diki számában egy levelét vétette 
fel, mellyben mind azon híresztelések ha
misságát mutatja ’s igy a' kolteményes újsá
got önnön szájával hazudtolja’s czáfolja meg.

B E L GI UM.
A’ képviselők kamarájában Január. 23kári 

igen sok néző gyűlt öszve, minthogy ez nap 
generalis N ie  I l on  viseletének Ge n t  b e n  
(I. Jelenk. 10. sz.) kelle szó alá jőnie. A’ 
hadminister e’ következő nyilatkozásokat 
tévé: „Nem kétlem, szükségesnek ’s törvény 
szerintesnek itélendi a’ kamara rendkívüli 
környülállásokban valamelly városnak os
tromállapotba helyeztetését, kivált midőn 
ezt az ellenség közel-léte s a’ hely fontos
sága javasolja. Ez történt Antwerpiával mi- 
nekelőtte én a’ ministeriumba léptem, . és 
sem a’ congressus sem más valaki nem szó
lott ellene. Octob. 20 és 21dikén két rend
beli tudósítást kiilde hozzám general Niel- 
Ion, mellyekben hírül adá, mi eleven mun
kásságát tapasztalja ő a kormány ellensége
inek Flandriában, ’s hogy ő s az általa egy
behívott katonai biztosság azon egy értelem
ben vannak, hogy Gent városát ostromalat
ti állapotba hirdetni sürgető s mellőzhet- 
len szükség. Más nap csakugyan azon tu
dósítást vevőin, hogy a’ tartomány igazga
tósága megegyezésével a' v áros Octob. 22di- 
kén ostromi állapotúvá hirdet tetet t. Az én 
javaslatomra egy királyi rendelés e’ lépést 
helyben hagyá. A’ jusról szó sem lehet, 
mert ha van a’ királynak hadat viselni ju- 
sa, van egy védő háború esetén valamelly vá
rost is ostromalatti helyezetbe tétetni jusa. 
S t e v e n  ur elfogatása iránt Január. 16di- . 
kán kaptam a' tudósítást. Sajnáltam felele
temben, hogy a’ generálnak erőhatalomhoz 
kelle nyúlnia; de az ő mérséklete, mellyet 
Steven ur Decemb. 25diki levelében maga 
is dicsért, ismeretes az Urak előtt, ’s ugyan

ó (gen. Niellon) Jan. 22diki rendelésében 
ki is hirdetteté, hogy a’ censura bevitele 
soha szándékában nem volt, hogy ezután is, 
mint ezelőtt, a’ journalok ’s időszak-Írá
sok megjelenhetnek, de azon feltétel alatt 
hogy a’ kiadó neve és lakása a’ helybeli 
commandansnál béjelentessék, egyébiránt a’ 
közbátorság fentartása ellen törekvő bűnök 
ezután is katonai törvényszék által fog
nak elítéltetni. Ennyi a’ történet. Ha kí
vánja a’ kamara, minden egyéb, ide tarto
zó írásokat elejébe fogok terjeszteni, de 
csak titkos ülésben; addig is annyit mon
dok, hogy proclamatiók terjesztettek szét 
az oraniai herczeg nevével, előléptetések s 
díszjelek igértettek a’ katonatiszteknek, na
gyobb zsold a’ közlegénynek ; el akarák a’ 
tisztekkel hitetni, hogy lépcsőjöket’sfizetésű
ket a’ béke után Belgiumban elvesztik, el
lenben Hollandiában bizonyosan megtar- 
tandják; illy értelmű felszólítások € I c e- 
r e n s  aláírással naponként ragasztanak ki 
a ' kaszárnyák körül; többen fogattak el, kik 
a’ katonaságot nyilván) os helyen szökésre 
unszolák ; azt hiresztelék, hogy a* confe- 
rentia végzése szerint az oraniai herczeg 
neveztetett Belgium kormányzójának, (gou- 
verneur) ’s Leopold Londonba visszatér; 
sőt puskaport is igyekeztek önnön lázító 
ezéljok kivitelére a’ városba vitetni. ítéljék 
meg az Urak, ha elég ok volt é ez egy ka
tonai főtiszttel, kjnek élete ’s becsülete el
vesztése alatt kell valamelly fontos hely bá
torságára ügyelni, azt hitetni ej, hogy ösz- 
vcesküvés buzog a’ városban, melly min
den órán káros kitöréssel fenyeget. Niel
lon generálisnak tudni kell azt, hogy neki 
ezen kamarában védőji vannak, ’s ő (a ’ 
minister) annak idejében meg fogja mutat
ni, bogy a’ katonai hatóság törvényes meg- 
hatalmaztatásán túl nem ment. Steven ur tör
vényszék elébe fog idéztetni, akár kato
nai legyen ez, akár polgári, ‘s akkor ki 
fog tetszeni az iránta tett lépés illetősége, 
melly felől a’ kamara semmi esetben sem
végezhet.“ Az oppositio tagjai (jelesen Ro-
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baulx, Osy és Gcndebien urak) ezen vilá- 
gositásokat nem találák kielégítőknek, ’s a’ 
kamara tetemes többsége Gendebien ur aján
latára minden irományok előterjesztését kí
vánta.

O L A S Z O R S Z Á G .

Generalis gróf R a d e t z k y  a’ legatiók- 
ba nyomúltakor e’ következő proclamatiót 
bocsátotta ki, mellyet a’ mailandi újság Ja
nuár. 30dikán közöl:

Bolognaiak! Legatiók lakosi! A’ paran
csom alatt lévő császári királyi seregek azon 
nagy hatalmasságok egyetértések mellett, 
kik az apostoli szent széknek birtokai tel
jes épségét biztositák, ~0 Szentsége, a1 ti tör
vényes főuratok (souverain) kívánságára 
ezen birtokokba újra bemennek. 0  Felsé
ge a' Császár, az én Uralkodóm, midőn mint 
szomszéd és frigyes a' Pápának fegyveri vé
delmét megadja, nincs egyéb szándékkal, 
mint hogy a’ rend ’s törvényes hatalom fen- 
tartassék. Elevenül emlékezhettek még, mit 
kelljen az én Fejdelmem seregeitől várno
tok; t. i. a’ legszigorúbb katonai fenyítéket, 
a1 nyilványos c s e n d  -fentartást, s bizonyos 
védelmet mind azoknak, kik a’ törvénysze
rinti hatóságok iránt engedelmességet ’s kö
teles tiszteletet mutatnak.“

Forliban a’ pápai seregek bémente után 
néhány a' polgárság részéről esett lövés al
kalmat adott a’ népre lődözni ’s néhányat 
közűlök elejteni vagy megsebesíteni. Alba- 
ni Cardinalis kevés idő múlva megérkezvén 
a* városba, kibocsátott proclamatiojában saj
nálta az esetet, úgy vélekedvén hogy az arra 
alkalmat nyújtott lövés történetből esett, ’s 
a’ lakosokat megnyugtatni törekedett; — de 
későbbi nyomosabb vizsgálatokból kisült 
a’ sérelem szántszándékúsága. A’Forli polgá
rok t. i. 13—20 személynyi csapatokba szö
vetkezvén egyike közülök a’ katonaság elé
be lépve azt csufolgatá, mindazáltal a’ csend 
csend maradt, mig több jel nem gyaníttatá 
az árulást. Itt ’s amott majd ablakból, majd 
pinczébül lődöztek; sót egy puskaporos hor

dó mellé rejtezett emberre is akadtak, vég
re néhány csapat 10 foglyot szándékozék a’ 
pápa sereg hatalmából kiszabadítni, ’s ez 
bőszítette fel a’ vitézeket annyira hogy több 
utszában tüzelve számos polgárt ölnének le, 
de közülök is négyen lettek a’ csata áldo
zati. Úgy tetszik mintha felköltjeik a’ sere
get kiilvárosikba szándékoztak volna ki
csalni ’s az alatt a’ pattantyu-tárt hatalmok
ba keríteni, de megcsalódtak!

O R O S Z  B I R O D A L O M .

A’ moszkvai journal igen szokatlan hangon 
Decemb. lökén igy pattog: „Az orosz nemzet 
elborzad azon alattomos és kártékony vise
letén, mellyet Anglia vagy is inkább annak 
méltatlan ministerei a’ lengyel lázadásnál ki
mutattak. De eljő majd a’ mi időnk is, le
vonjuk mi majd az ő álorczáját, ’s megmu
tatjuk a világnak, mikép ragadják ki a*né 
pékét rabszolgaság alól (!) kifog tetszeni rö
vid időn, igaza volt e Ponsonbynak, midőn 
igyszóla: „Oroszország ma nem sokat nyom; 
Lengyelország maga elég lesz ezentúl meg
gátolni őt az európai ügyekbe elegyüléstől. 
Oroszország ázsiai kormány’s a’t.“ Es hogy 
meri Anglia adósságtól elnyomatva ’s teli 
a* legveszedelmesebb princípium okkal azon 
m e d v é t  (mint minket nevez) fenyegetni, 
melly minekutána Napóleont ’s a’ legna
gyobb hadat, melly valaha volt, legyőzé, 
Paris falai alatt álla bosszút a’ kapott sérel
mekért? Nem! Reá is majd elkerül a’ sor. 
Mi e’ néppel rövid időn esupán C a l c u t t á 
ba n  fogunk alkudozni; veszélyhozó politi
kája birtokának ezen maradványát is kocz- 
kára teve már, kössön most Afrika Nége
reivel frigyet, kikkel olly sok jót akar ten
ni s kik iránt egész Európát csalja. Mi scla- 
vok és vadak, mint ujságlevelei szólnak, mi 
leczkézzük meg őt; — addig hadd menje
nek a’ dolgok és közügyek, mint mentek ed
dig, mi nem kívánjuk ezt másképen.“

Az orosz Czár seregeit magasztaló rende
lésében megelégedése zálogául a’lengyel há
borúban részesült minden katonáját érdem-



jellel jutalmazza meg: Varsó meglódulása 
emlékéül pedig az akkori harezban jelen
volt tisztek számára az említetten kívül egy 
külön nemű érdempénzt készíttet.

A’ Szibériába számkivetett Lengyelek, 
(mint a’ poseni németujság hirleli) 3 ren
dűek: az elsők, mint felköltségök kezde
tében is elsők a1 Nertschinszky bányák üre
geiben gyászolandják magok ’s hazájok sor
sát; a’ második osztály az éjszaki vég tar
tományokban nyusztfogásra van kárhoztat
va; a’ harmadik jobbadán nagy tiszti rend 
Tobolsk dermesztő jeges vidékén politikai 
őrszem alatt kénytelen tanyázni. Radzivill 
’s több más előkelő néhány esztendőre Asz- 
trakánba küldetnek. Az amnestiát megve
tett tisztek jószági elszedettek ’s gyerme
keik az orosz kadét intézetekben köz kato
nákul neveltetnek.

T Ö R Ö K B I R O D A L O M ,
Boszniában közönséges felfegyverzés hir

dettetek; felszólíttatik t. i. a’ 12 eszten
dőstül egész a’ 70kig mindenki a’ Vezér első 
parancsára fegyvert ragadni. Az ellenséges
kedések Novi-Bazarban már el is kezdődtek, 
noha kimenetelük még homályos. A’Drina 
folyó (Szerbiát Boszniától választja) partja 
szerb és boszniai katonákkal van megrak
va Nagy-urok rendeltéből, a’ Száváé ha- 
sonlólag. Több só- ’s más árúkkal terhelt 
hajót tartóztattanak fel, *s a’ fiscusnak ad
ták által; mire czéloznak mind ezek ? nem 
tudni. A’ jövendőt kiki feszült figyelemmel 
várja. A’Vezérnek Boszniában számos párt
hívei vannak, kik őt Szentnek „Shehu neve
zik, kit t. i. Isten küldött a’ Mohammed va
lódi vallásáért harczolni.

É J S Z A K A M E R I K A I .
New-York Dec. 24ikén: A’ Baltimoreban 

Összegyűlt köztársasági tartomány-gyűlés az

egyesült statusi nép elébe egy nyomtatott 
felírást terjesztett, melly Jackson Elölülő po
litikai systemáját ócsárolva tagolgatja,’s Clay 
urat elölülővé, Serjeant pedig alelőlülővé 
ajánlja; szemére hányja többi közölt Jack- 
sonnak hogy kormányra léptekor a’ polgá
ri tisztviselők diját megrótta, és hogy An
gliának mértéktelen ajánlatokat tön, melly 
által Oroszországot elidegenítette. — A’ gyű
lés előtt fenforgott terjesztvények közt fi
gyelmet érdemlőbb volt a’ közmunkásságot 
érdeklő, mellyből az nyilványul ki: hogy az 
egyesült statusi nép sokkal inkább érti, mi 
hathat legczélirányosabban a’ nemzeti jól
létre mint akarmilly más nemzet: min
denfelé veretnek az utak, ásatnak a’ vízcsa
tornák, folyóik hajózhatókká igazíttatnak 
épen olly költségi gazdálkodással, mint ha
ladó gyorsasággal.

e l e g y  h í r e k .
O’Connelt Dublinből elutaztakor 50,000- 

nyi, a‘ kurír szerint legaljasb osztálybeli, nép 
követé. O'Connell képe a’ királyé mellett 
vitetett elő ’s a’ zászlókon ezen felírás volt 
olvasható: „az unió visszavétele.“ Egy heves 
beszédében az unió visszavételére magát 
szorosan kötelező. Ugyanaz nap tartotta a’ 
proiestansi ellenfél is gyűlését, de a* melly- 
ben, minta’ kurír szánakodva említi, val
lásbeli vakbuzgódásu eszelősködésen kívül 
egyéb nem fordult meg.

Pénzfolyamat:
B e c s  ( F e b r .  1 1 k é n )  k ö z é p  á r :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 851 p. p.
— 4 pC....................................... 7 6 ----------
— 1820diki nyeres. k ö lc sö n ---------------
— 1821 d i k i ........................... ................... —

B é c s  vár. 2 j p c .  bankó-kötél. . . 46 $ — —|
Az udv. kam. 2 |  perCnt kötél. . -------
Bank-actiák v.részvények darabja 1107 — —

Pos. m. vtó garas. 1 legjobb 1 középszerű [ csekélyebb | Pos. m. vtó garas. 1 legjobb 1 középszerű | csekélyebb
Tisztabűza — 190 180 Árpa 60
Kétszeres — — — Zab 4 6 45 4'í
Rozs 85 80 — Kukoricza 58 56 55

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Lä n d e r e r .



J E L E N K O R .
14. szám. P est, szombat. Február. 18. 1832.
F o g l a l a t :  Magyarország (hivatalos tudósítás a’ Buda ’s Pest közötti álló-hidbeli szándékról. Pesti lövész-báli elme

futtatás). Anglia (parliamenti vitatások). Francziaország (alsó ’s felsőházi tanácskozások. Febr. 2ki összeesküvés). 
Burkusország (az 500 bujdosó lengyel vitéz fellázadása Fischauban). Németország (hannoverai országos képviselés 
módosíttatása). Lengyelország. Belgium (a’ Conferentia 55dik protocolluma). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG. *
A’ Buda ’s Pest közötti álló-hidbeli szándék ügyében.

Álló-hidat Pest ’s Buda közt látni min
denki szeretne. ’S habár sok azt gondolja is: 
„valami hasznosbra lehetne azon pénzt for
dítni , melly építtetésére kivántatnék, ’s igy 
ez most még időelőtti“ a’ mi tán úgy is 
van, azért még sem neheztelne senki, ha 
egy illyes állóhid által a’ két testvér 
város szorosb kapcsolatba juthatna. Az e’ 
tárgy körűid ideák számlalansága tehát nem 
ott oszlik meg, ha valyon: Buda s Pest közt 
álló-hid kellemes ’s hasznos volna e vagy sem? 
hanem azon szövevényes kérdésnél: hogy 
ugyan lehetne é ’s mi módon álló-hidat építni?

Már itt a’ szempontok szerfelett különbö
zők, ’s midőn egyik a’ jégtül fél ’s a’ hid 
lábai miatt kiáradandó viztül retteg, ’s tán 
méltán-elborzad a’ másik viszont azon óriási 
költségektül, mellyek egy álló-hid építtetésre 
kivántatnak. Sokan a’dolgot kivíhetlennek, 
sokan kivihetőnek ítélik, mások a’ mecha
nikai akadályokat vélik tehetségünk-felet- 
tieknek, többen pedig erős akaratunk hí
ját okozzák legnagyobb gátul ’s a’ t. És igy 
e’ részben még minden fejletlen ’s csak az 
bizonyos tökéletesen, legalább a’ nagy kö
zönség előtt: hogy Buda ’s Pest közt álló- 
hid nincsen.“

E’ fontos tárgynak a’ közönség elébe leg
nagyobb világosságra állíthatása végett 1832 
Febr. 12én a’ nemzeti Casinoban összegyűl
tek e’ következő TT. Urak: Andrásy György 
gróf, Havas József, Kappel Fridrik, Káro
lyi György gróf, Károlyi István gróf, Ká
rolyi Lajos gróf, Keglevich Gábor gróf, Kolb 
János, Mednyánszky Aloiz báró, Pollack Mi
hály, Seeber Károly, Stainlein Eduard gróf,

Széchenyi István gróf, Tűköry József, Ull- 
mann Móricz ’s Wesselényi Miklós báró.

Mivel pedig illy fontos és sok oldalú tárgy 
felvilágosítását csak úgy eszközölhetni né
mi pontossággal *s tökéllyel, ha a’ teendő 
vizsgálatok, mellyek politikai, financziai és 
technikai tekintetekre oszlanak, bizonyos 
és helyhez kötött adatokra állíttatnak , az 
határoztatott: hogy e’ nagy munkát azon 
kérelemmel kell megkezdeni, mellynél fogva 
Ó cs. k. Főherczegsége mélyen tisztelt Ná
dorunk kegyes pártfogása Js bölcs tanácsa 
nyeretnék meg, minthogy e’ részbeni bizo
nyos és helyhez csatolt adatokkal senki sem 
bővelkedik olly mértékben mint Ő cs. k. 
Fensége.

Ennek kieszközölhetése végett az itt fel
jegyzett egyesületi tagok bizatának meg: 
Kappel Fridrik, Károlyi István gr., Káro
lyi Lajos gr. Pollack Mihály, Stainlein Eduard 
gr., Széchenyi István gr., Tűköry József, 
Ullman Móricz urak.

O cs. k. Főherczegsége ezen küldöttséget 
1832 Febr. 13án szokott kegyességével fo
gadé, ’s midőn a’ hazafiui tiszta szándékot 
olly dicsérettel jutalmazá meg, mellynél édesb 
ajándékot Elöljáró nem nyújthat, nemcsak 
hathatós pártfogását ’s bölcs tanácsát aján- 
lá e’ nagy szándékra nézve, hanem egyszers
mind azon adatoknak tüsténti közöltetését 
is megigéré, mellyek e’ részben időszak
ként már ez előtt gyüjtetének.

A’ felállítandó ’s magát alkotandó társa
sági Egyetemnek czélja tehát az: hogy az 
e’ tárgy-körülti nehézségeket öszveleg nyo
mozza fel, ’s azokat minden oldalrul fejtse 
k i , szempontit ’s véleményit pedig legna
gyobb őszinteséggel a’ közönség elibe tér-
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jessze, irielly azután vagy tüstént diadalmas
kodni fog a’ nyilványosan kimutatott aka
dályokon, vagy illy diadalomra erőt ’s te
hetséget gyűjteni, vagy legrosszabb esetben 
a’- lehetetlenség előtt elszánással visszavo
nulni; a’ miután végre Budapest közt 
vagy álló-hid emelkedik fel, vagy a’ kö
zönség lehető legnagyobb pontossággal érte
sítve leszen : miért nincs, *s miért nem le
het Budapest közt álló-hid ?

E1 czélnak sikeresb elérhetése végett leg
nagyobb nyilványossággal viendi a’ Társaság 
dolgait, mellyekről időszakként ezen Újság 
által tudósítva leszen a’nagy Közönség, melly 
ezennel hazafiui rokon érzéssel ’s lepletlen 
bizodalommal kéretik meg: tegye a’ nagy 
munkát magáévá, és segítse a’ fáradozókat 
tanácsa, gyámola’s pártfogása által, mellyet 
a’ Társaság teli legkecsegtetőbb reménnyel 
’s előleges hálaérzéssel addig is e’ czím alatt 
bevár: „A* B u d a p e s t i  Hi d  e g y e s ü 
l e t n e k “ Pesten a’ nemzeti Casinóban. H.

Buda-Pest Febr. 13kán. Most jövünk a 
polgári Lövészek (Schüzen) tánczmulatsá- 
gából, hol szívemelő volt országunk’ kivilá
gított czímere alatt Yörösmartynk követ
kező sorait olvasni:
Sxep vagy o hon ! bérez völgy változnak gazdag Öledben , 

Téridet országos négy folyam’ álja szegi;
Ám természettől mind ez lelketlen ajándék:

Naggyá csak fiaid’ szent akaratja tehet.

E’ lelkes képzet mellett szép volt az is, 
hogy noha lövész bálban valánk, de senki 
közülünk sebet nem kapott, kivevén azo
kat, kik talán megnyilazva mentek haza. 
Hlyen furcsaságok történnek az időben. A- 
páinknál törvény volt „ha ki embert kard
dal megöl, azon karddal ölessék-meg“ ’s 
nálunk unokáiknál már ma egyedül termé
szeti rendszer: „ha ki valakit megnyilazott, 
azon íjjal nyilaztassék vissza. “ Míg a’ pá
risi bálokban a köpönyegek elégnek vagy 
.rókát kapnak, addig mi mulatságinkban 
gondtalanul enyelgünk, ’s másnak kára ta
ní t : hogy puszta világgal ne járjunk ott, hol 
»úzfogható szerek között csak lámpába bo

rított gyertyavilággal, vagy legfeljebb méc
csel keresgélheti köntöseit az ember, ’s ha 
jól nem látunk is a’ mécs mellett, várakoz
zunk míg megvirad ’s mindnyájan felébred
nek; mert van elég, ki még hajnalhasadta- 
kor is aluszik. Egyik tánezosnéja’ karjain 
elbájolt érzelmivel Tündérek országában 
kéjeleg, másik — mert nem lehetnek egy 
idom- ’s érdek- vonzalmi az érző ’s gondol
kozó embernek — képzetivei ’s érzelmivel 
a* földön marad, felszámolja a’ múltat, né
zi a’ jelent, ’s okoskodik a’ jövendőről; így 
tettünk mi is, és számolásunkat a’ bál’ sok 
színű vegyülete közt először is azon kez
dők: „mikor leszünk mindnyájan Magya
r o k ? “ Tapasztalásunk’ folytán okoskodá
sunk’ számait három részre osztottuk: azokra 
kik magyarul nem tudnak, de vagy magok 
tanúlni, vagy elreppent szebb időjök után 
gyermekeiket taníttatni akarják, — azokra 
kik magyarul tudnak, de beszélem szégye
neinek ( ? )  vagy nem akarnak, ( ! )  — ’s 
azokra végre kik velünk egy anyahonban 
születtek ugyan, de mivel az ember’ lelke 
bujdosni szeret, érzelmük Isten tudja minő 
láthatárokon tévelyeg, ’s velünk egyek len
ni nem ügyekeznek. Felvettük: ha két ha
zánkban 12 milliónyian vagyunk, hogy köz- X 
tünk d millió tiszta Magyar van, ’s így a’ 
többi különnyelvü lakosok’ száma 8 millió. 
Nyolcz század leforogta után tehát mi min
den másod században szaporodhatánk egy 
millióra, míg idegen ínyü s ajkú atyánkfiái 
akár nemi tenyészet, akár gyarmatozás — 
(colonisatio) által minden egyes században 
felettünk egy milliónyival sokasodtak; a’ 
vissza nem varázsolható századok csak ennyit 
hagyának hátra, míg Árpád apánk’ időjétől 
893tól 939 év’ lefolyta után végre egymás 
szemébe tekintettünk, ’s csak most vevők 
észre : hogy mi egy anyaföld’ gyermekei 
egymást még nem is értjük, ’s ha kiindul 
a’ tiszaháti Magyar 9—10 mérföldre, szint
annyi, mintha 500 mérföldre fekvő éghaj
lat alatt volna, hol egészen idegen, és sem ő 
a’ lakosokat, sem ezek őt nem értik. Lel-
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künket a’ mult idők’ bélyege sajnosán ér
dekli ugyan, de szebb jövendőnk’ reménye 
b iztat, így számoltuk m i, hogy azok kik 
magyarul tanulni ‘s taníttatni akarnak, töb
bé nem századok hanem ezek töredéki kö
zött számunkat hatalmasan nevelendik, rs 
az anyahonban eddig csak vándor szülöttnek 
végre hazát adnak, ezeknek orvosságra szük
ségük nincsen, ’s nekiek a’ nemzeti töreke- 
dés munkás hajnala elég ösztön. De mit mű
veljünk már a’ másik két felekezetid ? a’ 
felelet igen rövid „sem m it;“ azoknak kik 
magyarul beszéleni szégyeneinek, chronicus 
nyavalyájok van, melly hosszas sínylődés- 
ben rajtok mindig csak mixtúra segíthete, 
pedig azokat, kiknek eddig gjógyszerök ba- 
golybórsó (cicer) ’s nyúlsaláta- (cicerbita) 
vegyidet volt, földiborostyánnal (chamae- 
cissus) nem gyógyíthatni. Azokon végre, ki
ket lelki érzelmük idegen láthatárok közé 
kísztet és csal, segíteni szükségtelen, mert 
ezek pusztában fognak tévelyegni míg át 
nem látják : hogy a’ legbiztosabb vertút 
Magyar-át ra  viszen. Hasonló számolással 
múlattuk mi magunkat, míg a’ többiek szé
dítő keringőt jártak. Megbocsát az olvasó 
Közönség, ha nézetünk talán hiányos vagy 
darabos, álorczás bálban bizonyosabban látni 
nem lehet, mert az egyik szárnyas-egérnek^ 
másik keresztes vitéznek, harmadik csillag- 
vizsgálónak öltözik, ’s így az embernek ki 
napfénynél szeret élni, a’ sötétségben majd 
röpülnie, majd valamelly vizsgakútba kel
lene bújnia, hogy mind az alvó madarakat, 
mind az üstökös és üstöktelen csillagokat 
világosan láthassa ’s leírhassa. M. J.

A N G L I A .
Lord Aberdeen beszéde, úgy mond a’ 

Courier, (melly beszéd hosszabb és unta- 
tóbb, hogysem közölhetnék) inkább heves
sége mint okai által tünteté ki magát. Wel
lington herczeg már több okkal ’s dicséretre 
méltó egyenességgel védé az indítványt, de 
meg kelle neki gondolnia, hogy a’ politika, 
melly ellen panaszol, saját szempontin ala

pult. Ő ezt talán másképen fejtette volna 
ki, de szelídebben szükség a’ ministerium- 
ról ítélni megfontolván annak bajos helye- 
zetét, midőn olly planumot kelle kivinnie, 
mellynek első szerkeztetése nem tőle szár
mazott ’s mellyért e’ részben felelni nem 
tartozik. Különben is itt nem a’ köz meg
győződést, köz véleményt, hanem inkább 
a’ lehető foganatot keile szem előtt tarta
nia,  tudniillik azt, hogy Europa csen
dé fentartassék. A’ protocollum egész sys- 
temája rósz, de hiszem maga a’ herczeg 
(Wellington) kezdette azt el. A’ béelegyülés 
princípiuma rósz, de hiszem ezt is a' her
czeg kezdette. 0  talán terve (planuma) ki
vitelében nem habozott ’s a’ kérdést igy 
vagy amúgy már eddig eldöntötte volna, de 
semmi nemesség nyilván vádolni a’ ministe
reket olly rendszerért, mellyet egészen más 
emberek kezdettek, kiknek nyomait a’ mi- 
nisterium e’ részben igen is Liven követé. 
Lord Grey hathatósan felelt ’s a’ szavazó 
többség mellette 37.

Azonban ezen csekély többség mind az 
alsó mind a’ felső házban e’ napon úgy lát
szik aggódtatá a’ ministereket, kik a’ Stan
dard szerint Jan. 27ikén gyakran közleked
tek egymással ’s más napra Cabinettanako- 
dás volt hirdetve. Az oppositiobeli újságok 
tapsolnak azon, hogy az alsó házban is csak
nem kisebb számban maradtak a’ ministe
rek ’s azt mondják , hogy ha a’ reform baráti 
nem tekintették volna magát a’ rcformbillt, 
úgy a’ ministerek bizonyosan lemondhat
tak volna. De a’ Courier, ez a’ derék új
ság, megfelel nekiek ’s roszalja a’ ministe
rekben azt, hogy maradásokat ama’ kisebb 
érdekű vitatások kimeneteléhez függeszték. 
Ugyan, ha ők a’ kisebb számmal maradtak 
volna, igy szól a’ Courier, ki léphetett vol
na helyeikbe? Nem ér semmit ezen beteges 
érzelősködés ; nem illik’s nem okosság illy 
bajos terhes pillanatban elhagynia’ Felséget.“

A’ királyi házat rémülésbe ejté e’ napok
ban egy véletlen, szomorú eset. Az öreg
Greenwood, köz tiszteletű bankir ’s a’

*
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megholt yorki herczegnek, valamint az egész 
királyi háznak is meghittje, látogatni volt 
a' királyt Brightonban. Minekutána Ő Fel
ségükkel több óráig kocsizott volna, egyszer
re az ebédnél roszul lön. „fejem ! fejem!“ 
kiálta ’s a’ mellette ülő Taylor urra akara 
támaszkodni, de már halva rogyott karjai 
közé. A’ királyné ezóta ismét igen gyöngél
kedő.

A’ b r i s t o l i  és nottinghami zeneboná- 
sokra kimondott halálos Ítéletet a’ király 
örökös számkivetésre változtatá.

A’ felső ház Jan. 27iki ülésében Lans- 
downe marquis némelly irományok áltada- 
tását kív ánta az irlandi tizedekre nézve az 
e’ végre kinevezett biztosságnak, girland
ban a1 nép legújabb tudósítások szerint erő
szakoskodik) Lord Ellenborough kérdé a’ 
belső ministert: fog e a’ kormány valami 
javaslatot a’ várasi politia-javitásra tenni ? 
Lord Melbourne azt feleié: hogy e’ tárgy 
felette nehéz, de a’ ministeriumnak van 
iránta planuma, melly mihelyt ki lesz dol
gozva, elébe fog terjesztetni a’ parliament- 
nek. C o u r t e n a y  ur jelenti, hogy Febr. 
2kán kérdést fog tenni a’ Portugáliát érdeklő 
tárgyak iránt. Ma l c o l m ur I n d i á t  egye
nesen akarja repraesentáltatni a’ házban. 
B a r r i n g  ur Febr. 14dikére egy javaslatot 

. hirdet, mellynél fogvást a’ parlament tagjait 
megfosztani kívánja azon kiváltságtól, melly 
szerint mo s t  a d ó s s á g  m i a t t  nem z á r 
h a t n i  be a z o k a t .  G r a n t  ur javaslatára 
külön biztosság neveztetett, melly a’ keletin
diai társaság ügyét ’s Angliának keletindiá- 
val és Chinával fenforgó kereskedését vegye 
vizsgálat alá. Végre a’ ház biztossággá vál
tozott a’ reformbill felett 's minekutána an
nak 15dik záradékát is elfogádá, Jan. 31ikeig 
eloszlott.

Sir Henry P a r n e l l ,  ki Jan. 27ikén az 
alsó házban az orosz-hollandi kölcsön ügyé
ben nem szavazott ’s igy minister társait 
nem segéllé, Jan. 30án a’ ministeriumból 
kilépett. Helyébe Hobhouse és Baring F. 
urat emlegetik belépendőiil.

FRANCZIAORSZÁG.
A’ követkamara Jan. 27—30diki ülésében 

az 1832iki budget ’s jelesen a’ K e s z n e r  
pénztárcsalása által okozott hijány — deficit 
— (mellyet D u c h a t e i  királyi biztos 4 mil
liónyinak monda) vala szóban. Te s t e  ur 
javaslatára a* kamara bureaujiba vonulva 9 
biztost neveze k i , kik a’ kincstár állapotja 
’s az ellenőrség jövendő legjobb elrendelése 
felől a’ kamarát tudósítsák. Alig neveztetett 
ki a’ biztosság, Odillon-Barrot ur, mint an
nak szóvivője, fellépett ’s kinyilatkoztató, 
hogy a’ biztosság egyetértve a’ következő 
elhatározás elfogadtatását ajánlja: „Válasz
tassák haladék nélkül a’ kamara tagjaiból 
olly biztosság, melly szorgos vizsgálat után 
tudósítsa a’kamarát azon hijányról, mellyel 
a’ pénzgondviselő hűtlensége a’ kincstárban 
okozni látszék. Ugyanazon választottság bí
zassák meg: javasolna módokat„ mellyek 
által hasonló csalásoknak jövendőben elejök 
vétessék.“ Ez más nap elfogadtatott. Egy
szersmind szóba vévé ez nap (Jan. 31.) a’ 
kamara a’ hadi költségekre pótlékul adan
dó 18 milliót érdeklő törvényjavaslatot, 
melly tárgy Februarius lsőjén is folyvást 
vitatás alatt volt.

Megholt a’ spanyol külső minister S a l
m on Emanuel Gonzales (Jan. 19kén.)

D on P e d r o  Január. 2őán Párisból eluta
zott azexpeditio kormányát Belle-Isieben ált- 
venni.

Panaszkodik a’ Courrier, hogy a’ kormány 
nem akarja a’ Lengyeleket Parisban tűrni. 
Némellyeknek, kik határszéli utlevelöket 
Parisra akarók áltiratni, kérelmok vissza
vettetett. Niemojowsky ur (utolsó elölülője 
a’ lengyel nemzeti kormánynak) ez ellen 
protestatiot nyújtott be az Op p o s i t i o  tag
jaihoz.

Lapommeraye professort, kinek nyomta
tott h i s t ó r i a i  leczkéjit már ezelőtt űzőbe 
vette a3 törvényszék, Január. 23ikán elfog
ták. (Parisban).

Februar lsőjén folytató ’s végzé a’ követ 
kamara a’ had-költségekre adandó 81 millió-
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iiyi pótlék-feletti vitatásokat. L a f a y e t t e  
ez alkalommal kérdést tön a’ franczia követ 
magaviseleté iránt Romában ’s azt kiváná, 
hogy a’ kormány e’ viseletét magáénak ne 
ismérje. Ba r t h  e fa’ pecsétőr) és P e r i e r  
urak később, annak idejébenr világositáso- 
katígérteké’ tárgyban. Maiig u in  roszallot- 
ta a’ sok diszjel- pazarlást a’ lyoni zavarok 
elnyomatásakor, de zúgva, morogva hallgató 
őt a’ ház. A’ hadi költségek pótlékát illető 
törvényjavaslat 264 szóval 39 ellen elfogad
tatott. A’ pairkamara ugyan ez nap bevég- 
zé az ujonezszedést illető törvény-vizsgála
tát, mellyel több napióta foglalatoskodott, ’s 
azt 76 szóval hat ellen elfogadá.

Febr. 3án a’ követkamarában előterjesz- 
té H u m a n s  ur a’ finanezbiztosság budget- 
javaslatát 1832re. A’ biztosság semmi vál
toztatást nem ajánl a’ sóra ’s italokra fenálló 
vám mennyiségében. A’ pairkamara ugyan 
ez nap biztosságot neveze a’ korona-dota- 
tiót illető ’s a’ követkamarától már elfo
gadott törvényjavaslat vizsgálatára. Utoljára 
a’ kereskedési minister jelenté: hogy a’kor
mány egy törvényjavaslattal foglalatos a’ ke
reskedésnek nyújtandó különös kedvezések 
iránt, mellynek (t. i.a. kereskedésnek) úgy 
mond, a’ rövid időn már reménylhető le
fegyverzés után kétségkívül ’s mulhatlanul 
elevenülni kell. E ’javaslat czikkelyei felol
vastatván, csaknem köz egyetértéssel fogad
tattak el.

A’ M o n i t e u r ,  a’ többi párisi újsággal 
megegyezőleg következő tudósítást ad a’ 
Febr. 2iki összeesküvésről, Februar 3án: 
„Régóta tudósítva volt a’ politia praefectu- 
sa, hogy a’ roszakarók uj zivatart akarnak 
gerjeszteni. Szokás szerint bizonyos napra 
’s hol itt hol amott vala kijelelve szándékjok 
kivitele; előbb Perier ur báljában, aztán az 
operabálban, később a’ királyi bálban kell 
vala kitörniük; a’ politia egybegyüjté mind 
ezen híreket ’s megtevő óvati rendszabásit. 
Tegnapelőtt £Febr. 1.) késő éjig csend vala 
mindenütt. Éjféltájban azon jelentést kapá 
a’ praefectus, hogy a’ Prouvaires utsza egyik

házába fegyverek vitettek, ugyan oda, hol 
előbbi tudósítások szerint e’ nap reggelén 
nagy ebéd vala rendelve a’ vendéglőnél (trai- 
teurnél) száz személyre, kiknek számokra 
hozattak kétség kívül a’ fegyverek. E’ ház 
és az utsza 2 óra tájban körül vétettek. 2 \ 
órakor éjfél után C a r l i e r  ur a’ városi po
litia főtisztje több várasi tiszttel és hajdú
val a’ kijelelt házba ment 5s a’ mint az első 
terembe léptek, egyik az itt lévő összees- 
kütteknek neki szegzé fegyverét, de az el 
nem sült, ellenben egy pisztolylövés egyik 
drabantját földre terítő. Azonnal benyomult 
az egész erő ’s valamennyi öszveskütt rövid 
ellenállás után, mellyben sokan közülök se
bet kaptak, fogságra kerül. Egyik vezérü
ket a’ kéményben fogák el, hova ijedtében 
bujt, gyilokkal ’s pisztolyokkal és egy nagy 
csomó kulccsal, mellyekkel mi volt legyen 
szándékok, a’ törvényszék hihetőleg ki fogja 
nyomozni. Mig ezek a’ Prouvaires utszában 
történtek, hirt kapott a’ politia-praefectus, 
hogy még két más helyen ’s ismét a’ bastil- 
le-piaczon csoportoznak a’zendítők. A’neve
zett helyekre küldött városi őrcsapatok ot
tan több, pisztollyal, gyilokkal *s töltéssel 
felkészült zavargót fogtak el. Ez és a’ többi 
letartóztatások mind 3 ’s 4 óra között tör
téntek, a’ foglyok száma 200ra (jnás újságok 
szerint 250re) megy. Némellyeknél tetemes 
pénzt, öszveleg 60 ezer frankot találtak. Ma 
reggel teljes nyugalom volt a’ városban, sőt 
nagyobb része a’ lakosoknak egész nap sem 
tudta, mi történt. A’ börsén megvetve, a’ 
kamarában bosszús haraggal említők a’ ze
nebonát. Ez ismét egy azon különkülön pár
tokhoz szító nyugtalankodók szerencsétlen 
próbáji közül, kik csak kölcsönös tehetet
lenség által egyesülve merészleteik lehető 
következésit soha sem számolják előre fel, 
megelégiilvén azzal, ha egy pillantatra zűr
zavart okozhatnak. De most újra tapasztaí- 
haták, hogy ezentúl a’ kormánynak még 
csak komoly aggodalmat sem okozhatnak.

B U R K U S O R S Z Á G .
Elbing Ján. 30ikán: Fischau nevű falu
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szomszédunkban Jan. 27ikén 500 Lengyel 
katona szegzé magát ellen a’ porosz ren
delésnek, sőt a’ porosz katonákat meg is 
támadá; a1 vezérlő kapitány többszöri si
kereden intés után tüzet adata rájok, melly- 
re tiz balva terült el, többen pedig sebet 
kaptak, ’s ezek közt egy porosz tiszt is, ki 
lengyelül tudván engedelmességre hajtás vé
gett botorkála közöttük, egyébiránt a’ tör
ténet valódi oka ’s környülállásosabb volta 
még homályos.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ ban  no v e r a i  statusok eddigi orszá

gos gyűlését Jan. 13ikán költ hirdetménye 
által eloszlatá a’ király (IV, Vilmos, han- 
noverai ’s angol király), kiszabván egyszers
mind az újólag választandó országos képvi
selők száma s választásában teendő módo
sításokat. Ezen módosítások 2dik pontja azt 
rendeli: hogy a’ következő országgyűlésre 
a’ mindeddig képviselőt nem adott paraszt
rend is küldhessen néhány követet, kiknek a’ 
többi közösen megkívánt tulajdonságok mel
lett valamelJy, az országban fekvő, mezei 
birtokon kell települve lenniük. A’ viceki
rály s annak cabineti tanácsára bizatik mind 
ezen, mind a’ többi követek száma, válasz
tásmódja ’s az országgyűlés megnyitása ide
jének is közelebb elhatároztatása.

A’ s c h w e r i n i  országgyűlést 1832re a’ 
folyó Febr. 28ikán fogja megnyitni a’ nagy' 
herczeg (Fridrik Ferencz) Sternbergben. 
(A* egész Meklenburg-Schwerin, Meklen- 
burg-Strelittzel együtt 513,000 lakosnál nem 
számlál többet, jövedelme 500,000 tallér, 
katonasága 4,300 ember. A’ nép ’s fejedel
me szláv eredetű, de már századok óta ger- 
manisált, jobbára Evangelicusok.)

L E N G Y E L O R S Z Á G .
A’ lengyel végekről Jan. 19ikén: A’ Czár 

general segéde gróf Krasinski Vincze most 
a’ lengyel tartományokat utazgatja össze, 
hogy a’ lakosok jószágiban esett hadi káro
kat megbecsülje, ’s az ügyefogyottakat felse- 
gélje. Az ország minden lakosa fegyverét ál- 
talszolgáltatni tartozott; még a’ földes urnák

sem szabad egyik faluból a’ másikba utilc- 
vel nélkül menni; a’ volt országos követek 
’s tanácsosok Varsóban tartózkodnak, hol ke
zesség mellett szabadon járkálhatnak, ügyö
ket egy külön biztosság vizsgálandja meg; 
egyéb sulyosb vétségüek pedig fogva tar
tatnak.

B E L G I U M .
A’ képviselők kamarája Febr. 2diki ülé

sében előadá a’ külső iigybeli minister a’ 
Londonb  ól érkezett következő darabokat.

(55dik protocollum kiiJ»ó iigyek hivatala.)
J a n u a r .  31. 1832. Egybegyülnck az öt 

udvar meghatalmazotti a’ Jan. Ilikén költ 
54dik protocoll-végbehajtására.

A’ conferentia megnyíltán jelentik Ausz
tria, Burkus- és Oroszország meghatalma
zotti, hogy még udvaraiktól semmi megha
tározott parancsot a’ Nov. lodiki szerződés 
megerősítése *s kicserélése iránt nem vettek. 
De várván e’ parancsokat abeli kívánságo
kat fejezik ki, hogy a’ protocollum aláírása 
részökre tartassák fen, ha e' kicserélést más 
udvarok már ma véghez vinnék.

Francziaország és NagyBritannia megha
talmazotti e’ kívánságban megegyeztek, egy
szersmind kinyilatkoztaták, hogy kormá
nyaik mind azon becs mellett i s , mellyet 
a’ kicserélés egykoriságában helyeztetnek, 
köteleseknek tartják magokat annak min
den további haladék nélkül végbevitelére, 
mert attól tartanak, hogy ismételt halaszt- 
gatás által ebeli igaz szándékjok kétségbe 
hozatván, az illy bizonytalanság követke
zései a’ köz békeséget megzavarhatnák.

A’ két hatalmazott még hozzá tévé, hogy 
a’ franczia és angol kormányszéknek e’ ha
tározása azon állandó óhajtását ’s erős bi
zodalmát legkevesebbé sem csonkítja meg, 
melly szerint reményük a’ czél- és princí
piumok eddigi ugyanazonságát ’s az eddigi 
egyesség további fennmaradását azon udva
rokkal, mellyeknek a’ hely távolsága ’s a’ 
November 15diki szerződésből támadt fel
világosítások mind eddig időt nem hagyá- 
nak a’ meghatalmazottiktól várt megerősi-
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tési oklevélnek vagy a1 kicserélési parancs
nak beküldésére. Ezen , egy - értelemben- 
lételt ’s jó egyességet a’ franczia. s angol 
kormányok érdeme szerint becsülik, ’s ab
ban mind a’ két udvar kezességét látja az 
európai béke fenmaradásának.

Feleletül e’ nyilatkozásra Oroszország, 
Ausztria és Burkusország meghatalmazotti 
azon őszinte megelégedésüket fejezék k i, 
mellyet nekiek a’ franczia és angol udvar 
meghatalmazottinak nyilatkozása kormány
székük közlött szándéka ’s elhatározása iránt 
okozott. Oroszország, Ausztria ’s Prusszia 
meghatalmazotti őszintén állíthatják, hogy 
udvaraik e’ nyilatkozást örömmel halland- 
ják; hogy ők szintazon mértékben óhajtják 
a’ jó egyesség fenmaradását, mellynek üd- 
vosséges hatásai olly helyesen méltányoltat- 
tak; hogy ők igyekezni fognak azon egyes
séget fentartani; ’s hogy ők, mivel egyedül 
a’ közbékeség megerősödését kívánják ma
gok is, ugyan ezen köz békeséget fogják min
denkor politikájok végczéljává tenni.

E’ protocollum határozatai közlése követ
kezésében az végeztetett: jelentenék az Öt 
hatalmasság képviselőji a’ belga megha
talmazottnak , hogy mivel némellyek kö
zülök a’ megerősítő levelet, mellyet vár
nak, vagy a’ kicserélést meghagyó paran
csot mind eddig nem kapták, ezeknek el- 
érkezendésökig a’ conferentia végzeténél 
fogvást a’ kicserélés protocolluma az emlí
tett udvarok részére nyíltan álljon.

Minthogy e végzés a’ belga meghatalma
zottal még az ülés alatt közöltetett, ez az 
itt alább következő nyilatkozást adta be a’ 
eonferentiának.

Berekeszté az ülést a’ November 15diki 
szerződés megerősítéseinek az angol, fran
czia és belga meghatalmazottak között ki
cserélése. Aláírás: Eszterházy, Wcssenberg, 
Talleyrand, Palmerston, Bülow, Lieven, 
Matuszewitz.

Függelék az 55dik protocollumhoz. Mi
nekutána a’ belga meghatalmazottnak Ausz
tria, Francziaország, Anglia, Burkus és 0-

roszország meghatalmazotti által tudtára 
adatott, hogy annak tekintetéből, mivel 
néhányan közülök a’ megerősítő levelet, 
mellyet várnak, vagy a’ kicserélés paran
csát még nem vették, a’ londoni conferentia 
határozásánál fogvást a’ kicserélés protocol
luma a’ nevezett udvarok előtt nyitva áll, ki- 
nyilatkoztatá az alólirt: hogy ő ezen, Ausz
tria, Burkus és Oroszország meghatalmazot
ti által elfogadott rendszabásból azon ala
pos reményt következteti ’s kétség kívül az 
ő kormánya is (Belgium) következtetendi, 
hogy a' megerősítés ama’ három udvartól 
is minél előbb megérkezik, ’s ő ennél fog
va 0  Felsége a’ Belgák királya nevében az 
érdeklett rendszabást elfogadja. Aláírás: 
Sylvain van de Weyer.“

„Uraim“,-igy szóla most a’ belga külső 
minister: a’ Januarius 14diki ülésben ki
fejtett reményem egy részben megvalósult. 
Velem együtt azon megjegyzést fogják az 
Urak itt tenni, hogy a5 November 15diki 
szerződés Anglia és Francziaország megerő
sítése által v i s sz a v on h a t a t 1 a n n á  lön, 
melly bélyeg azt minden további, talán 
még támadhatandó vitatások ’s feszegetések 
alól felmenti.

E L E G Y  HÍ REK.

A’ wiesbadeni 1831iki picziny kis ország
gyűlés Jan. 19ikén rekesztetett bé. Az or
szág k ö v e t e i  (igy nevezik ők a’ Rendek 
tábláját) sehogy sem egyezőnek meg az 
Ur a k  p a d j á v a l  (ez a’ Mágnások táblája 
nálok) ’s több fontos tárgyat a’következő or
szággyűlésre hagytak. (Az egész Nassaui hcr- 
czegség alig megy 350,000 lakosra. Consti- 
tutiót 18l4ben kapott.)

A’ Vezúv kitörése alkalmával (December 
24—25ikén) 50—70 láb szélességű repedések 
estek a’ torok körül, a’ láva Jan. 3ikán 25 
lábnyi szélesen ömlött ki, ’s a’ régibb láva 
feltorlódása által a’ hegy tekecsúcsa vala
mennyire megváltozott. Azonban ez újabb 
kitörés tetemes kárt nem tett a’ vidéken.

Sir Walter Scott Jan. 22ikén (a ’ két Sici-
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liai király születése napján) Nápolyban be- 
muttatott a’ királynál.

H a u s e r  G á s p á r t  a’ nürnbergi városi 
tanács ápolása alól lord S t a n h o p e  (utazó 
Angol, testvére a’ még különkedőbb Lady 
Stanhopenak) mint gyámatya ez iránt költ 
szoros kötelezésénél fogva egészen gondvi
selése alá vette ’s most önköltségein Ans- 
bachban egy tanító ügyelése alatt nevelteti 
’s csak a’ jövő nyárra szándéka vitetni Lon
donba őt azon esetre, ha továbblag itt ma
radását az ügyebeli nyomozások szükséges
sé nem teendik.

A' belga király civillistája 1,300,000 fo
rintra határoztatott. A’ királyi épületek fen- 
tartása költségeit maga viseli a’ király.

A’ sz. pétervári téli palotában adott uj- 
esztendő napi udvari álorczás bálon 22,891 
személy vala jelen a’ czári ház tagjaival ’s 
a’ mi legszebb, minden rendzavarás nélkül.

Tudjuk milly bajjal jár egy nyáj vagy fal
ka juhnak egy helyről más helyre hajtatá
sa; de azt is, hogy a’ nyáj az elől-ballagó 
kolompost követi. Az Angolok tehát, hogy 
ezen vezetés még biztosabb legyen, felköt
nek egy kolompos juhot természeti állásban 
egy szekerkére, mellyet azután az ő jó u- 
taikon fél kézzel, vagy hámkötelet nyakba 
öltve is húznak ’s igy az együgyü birkase
reget nyugottan kullogtatják utána.

Korfui levelek szerint a’ földközi tengeri 
angol hajós erőnél eleven készületeket ve
hetni észre, ’s minden intézet meg van téve 
annak egy pontra gyüjthetése végett, hogy 
szükség idején a’ porta ’s egyptusi basa közt 
fenforgó villongásokban részt vehessen.

A’ .Gazette szerint a’ sajtó számára külön 
eskütt-széket (specialjury) szándékoznak

alkotni Francziaországban; melly mondják 
Periernek kedvencz gondolatja.

Az oraniai herczegnétől elorzott kincs bí
rói vizsgálatjából nyilványos, hogy minek
utána a’ drágaköveket arany ’s ezüst foglalé- 
kaikból kifeszítgették, ’s ezeket szabad éga
latti földbe ásták e l , a’ kifeszítgetésnek sie
tő hamarsággal kelle történnie, mivel ugy- 
látszik, mintha nem is nyúltak volna a’ na
gyobb köveket környékező apróbbakhoz. Az 
újabb nyomozás fontos környülményeket 
fedezett fel, mellyek Hágába küldetnek.

A’ turini udvar gyanús szemmel nézi Al
gír franczia gyarmatosítását.

Február. 23ikára mint Washington száza
dik születés-napjára a' Massachusetsi (Éj- 
szak-Amerikában) hisztoriai társaság nyil
ványos ülést rendelt, ’s egyik tagjának meg- 
hagyá: hogy az egyesült status-alkotó emlé
kére ünnepi beszédet mondjon. Egy másik 
washingtoni polgári egyesület Lyceumot 
szándékozik alapítani; ’s igy Washington 
lakosit rendszeres, tudományos és bölcselkc- 
dőkké szándéka képezni.

Dom Sebastian Infans Marquis de Basse
court rendkívüli meghatalmazottja által Jan. 
lőikén a’ két Sziczilia királya testvérét 
D. Maria Amalia fejedelmi kisasszonyt hit
vesül megkérette ’s el is jegyzetté.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Tebr. 14kén) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  85 ,77 p. p.
— 4 pC......................................... ..............— —
— 1820diki nyeres. kölcsön 1 7 9 1 ------
— 1 8 2 1 d ik i ........................... ........................

Becs vár. 2jpc. bankó-kötél. . . 47 — —
Az udv. kam. 2 y perCnt kötél. . 46 f
Bank-actiák v.részvenyek darabja 1106 £ — —

A’ gabonának pesti piaczi ára Febr. 17kén 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb köze'pszerii csekélyebb Pozs. in. rtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza — 123 i 113 i Zab 30  | 30 28 4
Kétszeres 83 ^ 80 _ Köles — — —
Rozs 53 | 50 | 49  i Köles kása — — —
Árpa 40 — — Kukoricza 37 ’ 36 35 i

Seerkezteti He l meczy .  —— Nyomtatja Länderer.
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F o g l a l a t :  Magyarország (Előléptetések. Febr. 12nek ünnepel tetese 12 helyen. Hutlai nyugpenz-intezet állapotja. Kemény 

Simon az Uisulina S/.ilzekne'l Pozsonyban. Pesti kereskedés. Eger városi tisztválasz.tás. Orvosi tudósítás Szegedről). 
Ausztria. Anglia (alsó’s felsőházi tanakodások. Irlandi öldöklés. Londoni ’s manchesteri politikai egyesület). Franczia- 
ország(kamarai tanácskozások. Népbaráti egyesület). Amerika (az Lj Granadai praesidens beszéde a’ Congressusban). 
Elegyhink. Pénzfolyamat. Gabonaár.___________________________________ _________________  _________

M A G Y A R O R S Z Á G .
C) cs. kir. Felsége tábornagyi helytartó 

(Feldmarschall-Lieutenant) és slavoniai kor
mányzó generalis Viaszics Ferencz urat Hor
vátországi bánná ’s kormányzó generállá, va
lamint az lsó ’s 2ik számú bánsági határnok 
ezred tulajdonosává ’s belső titkos tanácsos
sá minden díj nélkül; Báró Radoszevich 
tábornagyi helytartót’s eddig ideigleni hor
vátországi kormányzó generált pedig Slavo
nia kormányzó generálisává méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

Arad, Pécs, Debreczen, Lugos (Krassóban) 
Bölcske (Tolnában) Csongrád, Szabadka, 
Apagy (Szabolcsban) Túrkeve, N. Várad, Sü
meg és Eger hiteles tudósításoknál fogva 
koronás Fejedelmünk születése napját jobbá
gyi Örümhódolással ünneplék. Az e’ helyek
ről érkezett Örvendező tísztelkedések bő
séges ’s környületes lerajzolásit egész tar- 
talmok ’s terjedelmökben közlenünk óhaj
tásunk ellenére minden szolgálati szives 
készségünk mellett is lehetetlen, mivel ál- 
talok hírlevelünk szűk lapjai még szükeb- 
bekké korlátosulnának, ’s noha egyébiránt 
hazai ujságinkon kívül öndicsérgető közle
ményeknek politikai czikkelyek közé ikta-, 
tása sehol sincs már divatban, mindazáltal 
nyilványos tudatási ’s hálatolmácsul ked
ves tisztünknek tartjuk az olly ünneplése
ket röviden érinteni, mellyeket emberiség 
vagy hazafiui szép és jótétemény koronáz
nak. Illyen az említettek közt: l )  a’ Bölcs
kei, hol is az ott tanyázó szekerező-kato- 
naság (Fuhrwesen) tisztestül fejenként il
lően megvendégeltetett, 2) az Aradi, hol 
szinte bőven szolgáltattak bort ’s húst a’ 
rendes katonák számára, 3) a’ Turkevi, hol 
a’ szegényebb sorsú lakosok közt ez örömna
pon N. Nemz. Kenéz József Senator ur há

rom hízott gőbölyt és 26 akó bort osztatott 
ki. JerazEgri, hol a’nagymélt. Patriarcha- 
Érsek a’ mise-szolgálat alatt tisztelkedett 
vitézeknek 100 vforintot ajándékozott. 5} 
a’ Csongrádi, hol a’ helybeli Plebánus-Espe- 
rest Nagy tiszt- Szabó László ur az inségeske- 
dó népnek jeles mennyiségű pénzt juttatott 
Önnönébül. 6 )Nagyváradi hol mélt. Lajcsák 
Ferencz helybeli megyés püspök ur kegyes 
adakozásánál fogva, mind a’ katonasággal ’s 
helybeli két katonai nevelő Intézettel mind 
az ottani betegek ’s árvák intézeteivel, mind 
a’ szükségben sinylő számos özvegyek, árvák 
*s nyomorultakkal bőségesen érezteté jólte- 
vőségét. 7) a’ Pécsi, hol a’ fényes kivilágosí- 
táson ’s öntartotta szívemelő egyházi beszé
dén kívül a’ nagym. ’s hazafi lelkű Püspök né
hány százra terjedő katonaságot, az ezred ne- 
vendékeit’saz iigyefogyottakat fejenként egy- 
egy pengő húszassal vigasztalá meg több hely
beli szegénynek nyújtottsegedelmin kívül. 8) 
a' Sümegi, hol fels. Királyunk 64gyedik szü
letési napját, nagym. Ko p á c s y  Józse f ^  
veszprémi Püspök ur, a’ hely- és vidékbe
li nemes urak, ’s az itt fekvő Savoye Dra- 
gonyos ezeredbéli katonaság, különös szi
ves részvéttel és figyelemmel iiliötték. Az 
isteni szolgálatot a’ hely- és vidékbeli Pap
ság hozzá járultával, ő Excellentiája maga 
személyesen tartá, a’ helybeli ’s a’ vidékből 
ide gyűlt feles Nép ünneplő jelenlétében. 
A’ Katonaság lövoldözési *s a’ mozsarak’ 
durrogási meszsze hirdeték a’ Haza köz 
Atyjának hosszú életéért sohajtozó hív Alatt
valók áldozatját. Ezt követé egy minder» 
Rendbelieket megvendéglő fényes ebéd ő 
Excellentiájánál, igaz szívből buzgó, Tokaj 
nektárjával emelt áldomás a’ F. Királyért, 
’s az egész uralkodó házért. — Mind ez azon
ban közönséges, és mindenütt, évenként elő-
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forduló áldozat és áldomás; mert hol volna 
Hazánkban egy magyar háznép melly Fe- 
rencz királynak, ki a’ Magyart nemzeti nyel
ve által önmagának visszaadta,— születése 
napját meg ne ünnepelné ? De az, hogy fen- 
tisztelt Püspökünk, ki a’ görcsmirígynek 
halálosan öldöklő időszakában minden ura- 
dalmabeli jobbágyit emberbaráti és atyai 
érzéssel a’ maga költségein orvosoltatá, a’ sze
gényebb betegeket naponként eledellel ’s ó 
borral táplálta, ezen napot azon jótéttel jele- 
síté, hogy az itten tartózkodó katonaságnak 
fejenként dupla napizsoldot, egy font húst és 
egy icze bort, a’ helybéli szegényeknek 300 
forintot, a’ kórháznak 200 frintot, 's a* tanuló 
gyermekeknek könyvek szerzésére 50 frtot 
ajándékozott, az köztudomást érdemlő jó- 
lelküség és nagyszivüség; ez követésre mél
tó szép és dicső példa, mellyet titokban tar
tani, ámbár a’ Jóltevőnek részéről olly sze
rénység, melly önérzése által meg van ugyan 
jutalmazva; de a’ jótétben részesedőknek 
azt elhallgatni hálátlanság és vétek volna.

Buda- Pes t .  A’ magyar nyugpénz-inté- 
zeti Biztosság Január 22ikén Nagyságos Ko- 
máromy Péter kir. tan. ’s a’ n. m. Ilelytar- 
tósági Cancellaria Igazgatójának előlülése 
alatt tartotta határozat szerint félévi ülését. 
Előadási szerint az intézet mostani valósá
gos tagjai száma 1,453 főre megy, leróván 
a’ kezdetétől (1797ik év) óta elhalt 336, 
Jiyugpénzelt 51 ’s 98 kilépett vagy kitörlött 
tagot; tőkéje (betudván a’ kir. kincstár 2 
pCentes kötelezéseit) 618,185 fr. *s 29 xr.; 
most a’ 15ik §. értelmében rendeletszerinti 
nyugpénzt kap 30 tag, 215 özvegy ’s 40 
atya ’s anyátlan árva. Egyébiránt 25 tag tö
röltetett ez alkalommal ki az intézeti név
sorból, mivel rendelet szerint a’ hírlevelek
ben történt felszólíttatásnál fogva sem fi
zették több esztendőig illető pótolék tartozá
sokat.

A’ pozsonyi d i á k  újság nagy buzgalommal 
jelenti a’ m agy a r nyelv terjedését Pozsony
ban, jelesül annak az Ursulina apáczák hon
l y á n y o k  ne ve l ő  i n t é z e t é b e  is elhatá- 
sát. Ugyan is a’ nevezett tisztel. Szüzek, kik

esztendő óta magyar nyelvmestert is tartanak 
intézetjöknél, megengedék a’ f. hónap Óikén 
nevendék kisasszonyiknak, hogy Kisfalu
dy Károly „Kemény Simon“ czimii drámá
ját a* helyhez alkalmazva édes honi nyel
vünkön adhassák elő. A1 nézők sokasága 
nagy, a’ taps és öröm határtalan volt. Meg
jegyzi a’ pozsonyi tudósitó, hogy ezen klas- 
trom falai között hihetőleg most hangzott 
először a’ magyar szó ’s hogy most elő
ször töredezve. De még ezen töredezés 
is kedves olly édes ajkakon, mivel szép re
ményű igyekezettel páros. Kémény Imrét 
Rudics Eliza kisasszony játszá igen szép 
kiejtéssel, Simont Ne me s  Teréz, Mohait 
Ak a y  Flóra, Idát T a u n d  Seraphine, két 
falusinót R u d n a y  Judi t ’s T e r s z t y á n s z -  
k y  Fanny kisasszonyok. Habár sokan nin
csenek, ’s nem is lehetnek olly vélemény
ben hogy általányosan mindé» karú és ren
dű hajadon (kiknek többnyire női ’s anyai 
életpálya jut rendeltetésül e’ világon) mo
nostori falak között neveltessék , mindazál- 
tal ha neveltetik, méltán ’s mindenek felett 
megkívánhatják a’ Szülék, hogy a’ hazai 
nyelv, — mellynek tanulása Magyarnak szint
úgy mint akarmilly más nemzetbelinek, most 
inkább mint valaha kezd ismértetni hasz
nosnak sőt szükségesnek — ne mellóztcssék 
el. Pesti Angol-Kisasszonyinktól mint szinte 
egyéb monostori ’s leánynevelő Intézetink- 
től is hasonló példajellel kecsegtet remé
nyünk annálinkább, mivel nemzetünk or
szágos Képviselőji is sajnos panaszokra fa
kadoztak immár, hogy szép nemünk neven
dék csemetéi, kikben tulajdonképen nem
zetiségünk ’s jövendő korunk bimbóji szen- 
dergenek, többnyire idegen ajkú ?s érzésű 
jövevények által neveltetnek, így a’ külföl
di kezek alatt, minthogy nem nemzeti nyel
ven taníttatnak, a* hazai nyelv elsenyevész 
(mecsevész) vagy épen végső feledékbe jut. 
Mint várhatni tehát illy serdülékből magyar 
Anyákat? pedig ezek valódiképen első és 
igy csak nem egész életre ható nevelőji nem
zetünk ’s nemzetiségünknek. Ennélfogva 
méltán óhajtható, hogy a’ rendszeres mun-



115

kilátókban kifejtett szempontok a’ leány
nevelő intézetekre nézve korunk és szük- 
ségink kivánatihoz illesztve törvényhozó 
Testünk által minélelőbb országos létbe ’s 
divatba hozassanak !

A1 pesti kereskedési elevenség utóbbi tu
dósításunk óta folyvást tart. Honi tcrmeszt- 
ményink némelly czikkeiyeit, mint dohányt, 
pálinkát, olajt ’s a1 t. jó áron keresik, a’ 
gyapjút sürgetik is, mind a’ mellett hogy 
ára tetemesen felszállott. Kézmüveink most 
elég vásárlókkal dicsekesznek ’s az apróbb 
kereskedés is jó divatban áll.

E g e r b ő l  Jan. 28dikán. Ezen nagy tör
téneteken általesett régi ’s előbb ugyan püs
pöki, 1804től pedig érseki város, mellynek 
tiszteletes virágzata még a’ magyar előkor- 
ban is fen díszük vala már, ’s melly több 
fejdclmink által érdemítve ’s megkülönböz
tetve lön, ’s ugyan ezek de kiterjedt nagy
sága végett is méltó, a’ sorsnak egyéb ked
vezései között, igazság-szolgáltatásbeli min
denkor széles tudományu ’s egyenes lelkű 
tisztviselőkre, e’ folyó évi Január. 21dikén 
tartá tisztválasztását, mellyet az illető ura
dalmak e’ határnapra rendelvén ezektől fő
tiszt. Gégéi József kanonok úr küldetett ki 
teljes hatalmú biztosul a’ választás intézé
sére, ki is megbizottsági levelét a’ város 
tanácsházában felolvastatván a’ tisztválasz
tást a’ nagyszámú közönség jelenlétében ’s 
felkiáltásival végbe vitte. Ez alkalommal 
Najmajer János úr Heves vármegye tábla- 
*s Egernek másod ízbeli érdemes főbírá
ja ,  ki dicséretes szorgalmát mindenkor, de 
kivált a’ közelebb múlt év mirigyes hó
napiban egész hűséggel örök hálára méltó- 
lag kimutatá, a' földes uraságtól ’s városi 
községtől hivataláról lemondva érzékeny bú
csút veve. Melly után a’ megürült bírói 
hivatalra öt méltatott (candidált) közül Csé- 
pány János úr belső tanácsbeli ’s egykor már 
a’ városnak több évigleni főbírája, előbb pe
dig húsz esztendeigleni jeles főjegyzője, fel
kiáltással választatott el. Főjegyzőnek koz 
szavazással meghagyatott Pelkovics András,

mint szinte első aljegyzőnek Pók István, 
másod aljegyző, levél- és pertárnoknak Bo- 
zsik László urak. 12dik tanácsbelivé lett 
Csepcsányi Antal ur. A’ többi tanácsbeli tag 
pedig hivatalában megerősíttetett. Adósze
dővé választatott Korponay Mihály ur ; a’ 
gazdasági (cameraticus) adószedő 's árvák 
gyámjai megmaradtak, népszószóló lett.Stan- 
czel József.

S z e g e d r ő l  Jan. 31: 1830’s 183Ükben 
hellyel közzel mutatkozott természetes him- 
lózés, 1832ben szinte olly dühhel tört ki vi
dékünkön (kivált Makón) a’ miilyennel ta
pasztaltatok valaha, míg az oltásról semmit 
nem tudánk is. Való hogy némelly orvosok 
állítása szerint meglepi ez most azokat is 
kiken az oltás végbe vitetett: de a’ mel
lett hogy a’ pontos és hitelt érdemlő ol
tás haszna kétséget nem szenved, az tagad
hatatlan. Tapasztalják ezt azon jó foganat
tal oltott meghimlősültek, kik himlőjükben 
sem külsejök sem épségük megcsonkulásá- 
val, annyival inkább halállal nem adóznak, 
Vajha számos hirnlos halottink az oltásnak 
makacsul ellenszegczkedő emberinket (p.
o. tanyásokat, kertészeket) arra bírnák, 
hogy az oltás hasznáról már eg} szer vala- 
hára meggyőződvén (a’ mit egyedül jó 
következetü oltás eszközölhet) a’ halhatat
lan J e n n e r  érdemének becsben tartására 
a’ magok ’s hozzájok tartozók óvására ser
kentetnének , — mint szinte a* veszedelmes 
ragadványt terjeszteni az oltásra szorosabb 
ügy elés által — in p a r t i b u s  — gátoltat- 
nának! —

Az 1825 és 26ik óta más vidékeken még 
nagyobb mértékben tapasztaltatott ba r om
f i -dög ezidén városunkban is szembetű
nő pusztítást teszen. Több gyarkorlott ma
joros asszony huzamos tapasztalás után 
gubbadozó apró marháinak fejér-kevésbbé 
szines-higemésztetjökből ennek vagy aman
nak elvesztendését egész pontossággal meg
jövendöli. Némellyike t. i. az apró marhának 
evés közben fordul fel; némelly pedig az- 
ólból lett kieresztetés után szomjusan szalad-

*
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ván a’ vízre, kedvre iddogalása közben der
med ’s döglik e l ; mások-többen-reggelenként 
az ólból dögölve hányatnak-ki. Felbontatván 
ezek, lépek -májok találtatik majd gyuladt, 
majd az arra következett hervadozó állapot
ban szerfelett nagy epehólyaggal, mellyben 
bő híg romlott sárvíz alakú epe vagyon. Ezen 
bajt vidékünkön máskor azon nevezetes 
marhadög előzé vagy követé, mellyben több 
betegségi jelenség között az epehólyag duz- 
zadozása a' százrétü paczal-gyuladás, ’s ben
ne az emésztetnek száraz szecska formára 
összesülése, ’s arongyoló paczalhoz tapadása 
szembetűnő (Loserdürre), mellytől ezideig 
vidékünk ment. Az apró marha-veszély el
len némellyek a’ cholera ellen jó foganatu, 
tudós d o c t o r  Ha h  nem an urnák kánfo- 
ros pálinkáját próbálták, jde hasztalanul. 
Mások fél marok d á r d a f é n y  vagy f i n o m 
p i s k o l c z p o r t  (antimonium crudum) u- 
g y a n a n n y i  p a p r i k a p o r t ,  egy di ónyi  
k á n f o r p o r t  's néhány gerézd fokhagymát 
kevertek össze egy kosár, vízzel vagy e- 
czettel nedvesített, korpával, ezt hányván 
reggel és estve aprómarháik elibe: c’mel- 
lett két-három összemarok tisztított vasport 
tesznek váluikba, mellyre vizet töltvén nap
jában többször felkavarják, "s arról itatják 
jó foganattal.

A U S Z T R I A .
A’ bécsi újság ’s ausztriai figyelő (Beob

achter) ezen tudnivalót közük illy felírással: 
Bé c s F e b r u a r .  17. „Aligtévé az ausztriai 
császárbirodalom lakosinak a’ mélyen tisz
telt ITaza-atyja iránt az időnek minden vi
harit kiállott szeretete, hűsége ’s ragaszko
dása azon véleményt közönségessé, hogy a’ 
folyó év Martius elsője, úgy mint azon nap, 
mellyen Császár ő Felsége uralkodásának 
negyvenedik évét töltendi be, nyilványos 
ünnepelésekkel fog megtartatni: azonnal a’ 
monarchia minden tartományi nem csak a- 
beli forró ohajlásikat fejezék ki, hogy ez 
időpont méltólag üílessék meg, hanem azok
nak hűséges Rendeik egyszersmind azon leg
felsőbb engedelmet is kikérék, hogy tiszte

lettel teljes ohajtásikat saját kiildöttségök ál
tal mutathassák be a’felséges thron lábainál.

O Felsége a’ Császár és Király az e’ tárgy
ban legfőbb értésére jutott jelentésekre meg
hagyni méltóztatott: adassék a’ külön tarto
mányok országos hivatalinak ’s azok hűsé
ges Rendéinek tndtokra, hogy bármilly ke
gyesen és gyönyörködve fogadá mindenkor 
ő Felsége mindannyi hiv alattvalóji felaján
lások, szeretetük ’s ragaszkodások minden 
nyiiatkozásit, mindazáltal még sincs az most 
legfelsőbb szándékában, hogy uralkodása 
negyvenedik éve betöltének közelgető idő
pontját ünnepi tisztelkedések ’s kivánatok 
által vagy akármelly más ünnepi módon meg- 
üllje; egyébiránt tetszéssel ismérendi meg 
O Felsége különösen mind azok ájtatos jó 
szándékát, kik legmagasb Felsége eddigi 
hosszú uralkodásáért hálaáldozatul egyházi 
ünnepléseket, ájtatoskodást, imádságokat 
tartani vagy tartatni szándékoznak/1 

A N G L I A .
Perceval ur követ az angol parlamentben 

azon javaslást tévé minap, hogy az or
szág bűneiért ’s azon büntetések eltávozta- 
tásaért, mellyeket Isten ezekért döghalál és 
belső lázadások által az országra bocsát, 
egy napi böjt rendeltessék országszerte. 
A’ publicum ezen ajánlatát kipiszegeté, *s Per
ceval ur panaszkodott a’parlamentben, hogy 
ajánlata köz hírré tétetett, noha ő a’ galé
riák megürülése után hozá azt az alsó ház
nál szóba.

Az alsó házban Februar lójén egy kérel
met nyujta be Sadler ur mintegy 9—10 
ezer aláírással, melly a’ napi munka-idő 
megrövidíttetését kéri különösen a’ gyer
mekek számára. Vallás és erkölcs kívánja, 
úgy mond Sadler ur, hogy magát itt a’ ház 
közbe vesse. 16 órát kell sokszor a’ gyer
meknek naponta dolgozni. A’kérelmet min
den felől támogaták. Peel ur kérdé: tet
tek e már lépést a’ ministerek a’ városi po- 
ütia helyesb szerkezete iránt az országnak 
c‘ tárgyra nézve szűkölködő olly számos 
v árosiban? Lord Althorp azt feleli: hogy
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még pontos tudósitásokat nem adhat. Peel 
ur helytelennek találja a’ ministerek jelen
tés-tételét erről a* királyi (megnyitó) be
szédben a’ nélkül, hogy rendszabások már 
készen volt volna, egyszersmind kérdi, miért 
nem adattak még be az évi számadások? 
Lord Althorp azt válaszolás hogy Februa- 
rius előtt hivatván egybe a’ parliament, mi 
eddig szokatlan volt, a’ számadások még 
nem készültek el, de rövid időn elő fogja 
terjeszteni. Erre folytatólag ismét a’ reform- 
bilit vitaták ’s annak több záradékit a’ mi
nisten újabb előterjesztés szerint elfogadók. 
Végre Vy vya n  ur a1 belga ügyet érdeklő 
indítványát e’ hónap 7ikére halasztja, időt 
akarván engedni a’ Belgiumtól ’s Anglia és 
Francziaországtól már megerősített szerző
dés előterjeszthetésére. Más nap ugyan e’ 
házban zaj támadt azon odavetett vád el
len, mintha a’ ház némelly tagjai szüntelen 
akadályokat tennének a’ reformbill haladá
sának, de végre csakugyan a’ reformbill vé
tetett elő ’s azon záradék, rnelly a’ 10 font 
sterlingn'yi adófizetőknek választó just en
ged, elfogadtatott. H u n t  ur azt javasló: 
minden, taksafizető házbirtokos bírjon vá
lasztó jussal, de ezt 290 í> 11 visszaveték. 
Mi a' házbirtokosakat illeti, ezek iránt ma
ga lord Russel szándékozik némelly változ
tatásokat ajánlani.

A’ felső ház Febr. 2iki ülésében lord 
Brougham azt jegyzé meg egy kérdés alkal
mával , hogy a’ kormány biztosakat neve- 
zend, kik az ország külön részeiben a’ sze
g é n y e k e t  illető törvények foganatját ve
gyék vizsgálat alá, ’s az igy begyülendő tu
dósításokon alapuló rendszabás fog minél- 
előbb a’ házzal közöltetni. Erre lord G r e y  
a’ Belgiummal kötött tractatust tévé a’ ház 
asztalára. Sussex herczeg kérelmeket nyuj- 
ta be orvosoktul ’s boncztudományi (ana
tómiai) intézetektől, mellyek rendszabáso
kat kérnek e’ Studium könnyebbitésére. 
(Tudva van az angol nép idegenkedése a’ 
holttest-bonczolástól) Végre szóba hozó lord 
Wynford az alsó házban már (Jan. 26.)

megfordult oroszhollandi kölcsönt ’s tör
vényszegőnek állítá a’ ministerek ebeli bá
nását. Lord Br o u g h a m szólalt meg azok 
védelmére, ’s lord Eldon egy két észrevé
tele után indítványát lord Wynford vissza
vevő.

P a r n e l l  ur helyébe Sir John Hobhou-  
s e lépett, mint hadtitoknok, a’ ministeri- 
umba.

Uj paireket nehezen fog a’ király nevez
ni. Hiszik hogy az úgy módosított reform- 
bilit, mint az most a’ házak elébe jő, a’ fel
ső ház is el fogja fogadni.

Irlandból szómorítók a’ hírek. Minden 
megye lázadásban van, a’ dézmát sehol sem 
akarják megadni ‘s e’ miatt borzasztó gyil
kolások történnek. Fényes nappal leölik a’ 
birtokosak ’s papok marhájikat. Tipperary- 
benWhitty főesperest a’ nép agyon kövezé, 
Donegalbau a’ szónokszékről rántották le 
a’ papot, mivel őket bosszujok csilapítására 
inté. Úgy látszik, a’ catholicus papság is el-» 
veszté e* fene csoportra hathatását, midőn 
azt jóra akarja használni úgy mond a’ Beo
bachter ; de úgy van az, ha az ember egye
dül állatiságban hagyatik.

M a n c h e s t e r b e n  Januar. 19ikén ismét 
egybe gyűltek a’ munkások politikai tana
kodás végett. A’ városi tisztség előre meg
tiltó e’ gyülekezést, azonban számos kato
naság-kiállításra volt szükség, hogy az össze
tódult nép zabolában tartassák, melly vég
re némelly elfogások után szitkozódva osz
lott el. A* Courier felette roszalja, hogy a’ To
ry k a’ munkásokat bujtogatják csak azért, 
hogy a’ reformbillnek (melly szerint a’ mun
kások nem fognak választó just kapni) aka
dályt szerezzenek.

A1 londoni nemzeti politikai egyesület is 
ülést tarta Februar. 2ikán. A’ titoknok tu
dósítása után Wa k e f i e l d  ur az alsó ház
hoz intézendő olly kérelemlevelct hozott 
ajánlatba, melly által a’ ministerek a’ re
formbill hamarabb és sikeresb elővitelére 
kéressenek. Az előlülő, Sir Francis Bür 
de 11, szükségtelennek s a’ kifejezésekben il-
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lctlennck tartá ez ajánlatot; ’s csaknem ki
dobták a’szálából. Dement önkényt's most 
Hume urat kívánták helyére. Ez nem el
lenző úgy a' kérelem-előterjesztést, ha abban 
némelly illendő módosítások esnek; mire 
a' gyűlés további végzés nélkül eloszlott.

FRANCZIAORSZÁG.
Februarius 3án és 4ikén még semmi tu

dósítást sem adtak a’ministerek a’kamarák
nak a’Febr. 2dika éjjeli történetek felől. A1 
legújabb párisi hírlevelek is kevés újat ’s to' 
vábbi felvilágosítást adnak ugyanazon tárgy
ban. Ellenben emlékezetes az, mit az Alig. 
Zeitung egyik levelezője Parisból Febr. lső- 
jérőlközöi. Ez nap,úgymond,a’ nép ba r á 
t i  nevű ( politikai) e g y e s ü l e t  ülést tar
tott a’ Grenell st. Honoré utszában. A’ je
lenlévők (u. m. az egyesület tagjai, tanácso
si, aspiránsai, amazok feleségeik ’s leányaik, 
nézők, vendégek) közel 2000-en lehettek, 
de később dugva teli lett a’ szála minden 
rendű betódultakkal. Legelőbb is Cavaignac 
ur javaslatára köszönet szavaztatott bátor 
és nyiltszivű magokviseletükért a’ törvény
szék előtt a’ társaság azon tagjainak, kiket 
a’ minap az esküdtek széke ugyan feloldott, 
de a’ rendes törvényszék büntetésre (fog
ságra) ítélt. Ezután több heves szónok (je
lesen a’ fiatal ’s nagy ékesszólásu Bl anqu i  
Carré, Trelat, Bonnias ’s a’ t.) fejtegeték 
republicanus és zendítő (revolutionalis) po- 
litikájokat, melly oda czélzott, hogy a’ mos
tani franczia kormány a’ szent szövetséghez 
szegődvén, az országnak tett igéretit meg 
nem tartotta, az adót felemelte, a’ követe
ket megvesztegető, Lengyel és Olaszorszá
got feláldozta, ’s hogy az országot, mint haj
dan XYI. Lajos, el akarja árulni. Lajos-Fi- 
lep mindig csak Jemappes-ot és Valmyt em
líti, de azt nem, hogy Dumouriezvel együtt 
futott az ellenséghez által. Egyetlen menek
vése az országnak a’ k ö z t á r s a s á g  k i k i 
á l t  a t á s a. Azután Német-Olasz- és Lengyel- 
országot egy független egésszé fogják tenni, 
’s igy a’ belföld szabadságát a’ külföld sza
badléte által biztosítani. — Egyik szónok

megesküdött, hogy ő mindent elkövet a' 
jelen kormány megbuktatására s a’ 
jelenlévők igen nagy része ugyanazt állítá; 
egy másik örömmel említő a’ Carlisták moz
gásit délen és nyugoton, egy harmadik kérő 
a’ társakat, hogy ollyan emberrel mint Fitz- 
James (antiliberalis pair) soha se fogjanak 
kezet ’s a’ t. A’ nézők igen nagy lelkese
dést mutattak, a’ taps, a’ bravo, a’ vive la 
republique! folyvást zengett. Yolt itt a’ n e m- 
zeti őrségnek néhány pattantyúsa’s vol- 
tigeurje, a’ rendes katonaságból szin
te néhányan, sok Lengyel s néhány Né
met ’s a’ t.

A’ követkamara, Februárius Ciki ülésében, 
újra felvevő a’ 3ikán félbe szakadt vitatáso
kat az országos nyugpénzek (pensiók) fe
lett. Che v a n d i e r  ur egy mellékjavaslat
ban XYIII Lajos és X Károly alatt adott 
valamennyi, 500 frankot meghaladó, pensiók 
uj meghányatását sürgető, de kívánatét 47 
többséggel a’ ministerek mellett,. félre ve
tők. Másnap ugyan e’ budgetszakasz vala 
vitatóban ’s az oppositio, melly most heve
sebb mint valaha, újra ’s több Ízben szor
galmazó a’ restauratio - szülte pensiók uj 
megvizsgáltatását, de minden ide ezélzó ja
vaslat, mint a’ ministerek véleménye szerint 
a’ chartát nyilványosan sértő, tetemes több
séggel elmellőztetett. Végzetül jelenté La- 
fitte ur, a’ mostani oppositionak egyik feje, 
hogy N ey  özvegye örömest lemondand év 
pénzéről, ha a’ férje ellen hozott Ítélet uj 
meghányatását a’ kormány megrendeli. Az 
igazságminister feleli, hogy a’ kormány az 
ezt illető kérelem vizsgálatában vagyon, ’s 
határozása rövid időn közöltetni fog a’ ka
marával.

H u m a n n  ur tudósításában (F ebr. 3án,
l.u. lev .) ezek fordulnak elő. Fájdalommal 
említi a’ szónok, hogy az országos adósság 
a’júliusirevolutióig*s a z o n  t ú l  mind foly
vást nevekedett. Hi} es állapot sokkal káro
sabb Franczia mint Angolországra nézve, 
melly utóbbi már fekvése által minden kül
ső megrohanástól ment ’s kereskedési szór-
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galmánál fogva számithatlan segédkutfő bir
tokában vagyon. — Óhajtja továbbá, ne hite
lezzen a* kamara ezentúl olly bőven, mert 
ez a’ kincstárt egészen kimeríti. Egyébiránt, 
úgy mond, nincs miért kétségbeesnie Fran- 
cziaországnak jövendője felett; szép lesz 
az és gazdag, de csak úgy, ha a’ kamarák 
az ország jelen alkotmányát megerősítik ’s 
a’ kormánynak erőt és hatást adnak. Két 
módja van, úgy mond, az országos költsé
gek elintézésinek, egyik az ha kiadások csu
pán mulhatlanul szükségesekre tétetnek; 
másik az, ha semmi sem mellőztetik el, mi 
a’ társaságos köz iparkodást és munkássá
got elevenítheti. Ez utóbbi mód szerint elő- 
költségcket tehet az ország, de csak úgy ’s 
akkor, ha bizonyos lehet benne, hogy a’ ké
sőbbi nyereség azt helyre üti. Csak ezen 
egy mód méltó nagy nemzethez. — A* s ó 
iránt nem volt egy értelemben a' biztosság. 
Némellyek a’ sóra vetett adót igazságtalan
nak, a’ szegénységre nézve igen terhesnek, 
’s a’ földmivelési szorgalom akadályának te- 
kinték ’s azt mondák, hogy a’ nagyobb fo
gyasztás önkényt kipótolná az alábbszállitás- 
ból eredendő hijányt. De mások megfelelő
nek : hogy a’ só-adó semmivel sem igazság
talanabb, mint a’ ruha vagy lakásiadó , ’s 
tévedés azt hinni, mintha sóadó miatt nem 
emelkedhetnék a1 földmivelés, végre hogy 
a’ sóadónak leszállíttatása a’ fogyasztásnak 
semmi nagj obbodását sem vonná maga után, 
mivel a’ só első élelmi szükség. Azonban 
mind e’ különbözések mellett is abban mind. 
nyáján megegyeztek, hogy ugyanazon mér
tékben, mellybon a’ szokott jövedelmek 
gyarapodni fognak, a’ sóadó is lejebb szál- 
líttassék. A’ l ő t t e r i á n a k  védőji talál
koztak. A’ játék-szeretés így szálának ezek, 
mélyebben van a’ szívekbe gyökerezve, 
hogy sem azt ki lehessen irtan i, hasznos 
tehát rendet tartani a’ játékban. De illik é 
a’ kormányhoz az emberiség rósz indulati
ből nyerekedni? erre a’ biztosság „ nem u 
mel felelt. Azonban minthogy 5 millió ke
zességi pénz (cautio) volna visszafizeten

dő ’s különben is esak lassan állhatni el a’ 
rósz szokástól, azt javasolá a’ biztosság, 
hogy 1836 Januar, tjétől legyen a’ lotto Fran- 
cziaországban megszüntetve ’s a’ t.

A M E R I K A .
Columbia egyesült köztársasága megszűnt 

lenni, három uj, egymástól független status
ra u. m. Ve n e z u e l a ,  Uj G r a n a d a  és 
A e q u a t o r  statusaira szakadván. Ezek kö
zül Uj G r a n a d a  October 20ikán 1831ben 
egy begyölt congressusa Ignazio M a r q u e z t  
választó legelső praesidensének; Js ugyan 
azon ülésben felolvastatott Caicedo urnák, 
Columbia utóbbi elölülőjének ezen congres- 
sushoz intézett üzenete, melly a’ következő 
világosításokat adja ez utóbbi történetek 
felől. Minthogy úgymond, Venezuela vi
déke (district) még az utolsó congressus el
oszolta előtt a’ köztársaság többi részeitől 
elvált, ezért az alkotmány alapszabásit, je
lesül azt, melly középponti (centrális) kor
mányzást rendele, csak erőszakkal lehete 
végre hajtani. Úgy de erőszakra a’ közép
ponti ország (Columbia) lakosai épen nem 
hajlottak ’s legkevesebbé hajlott erre az alól- 

' irt (Caicedo), ki akkor a’ végrehajtó tanács 
elölülője volt. Azon üzenet következésében, 
mellyet én akkor a’ congressushoz intézők, 
megjelent a’ Május 5iki végzés, melly a’ 
békülés és egyezés módját a’ két fél szabad 
tetszésére hagyá, hogy a’ legjobb ’s alkal- 
masb szerkeződést maga a’ népség állapíthas
sa meg. Minden a’ legjobb kimenetelt ígé
rő Js nem messze látszott már azon időpont 
mellyben a’ Columbia külön részeit tartó 
kötelek még szorosabban főzessenek össze, 
midőn egy katona párt halálos csapást ejte 
a’ nemzeti kormányon ’s annak minden re
ményit szétoszlató. Keserítő volna, Uraim, 
az 1830iki Augustus történeteit újra emlé
kezetbe hozni. Minthogy tettképen (de fa
cto) állott fel uj kormány, a’ törvényeknek 
hallgatniok kelle ’s úgy látszott a’ nép is 
meghajlott végzetének. A’ határtalan ha
talom, melly magát a’ középponti megyék
ben bátorságban véle, most már az éjszaki



ak ellen forditá fegyvereit. De oi ly  k o r 
m á n y o k ,  m e l l y e k e t  bűn és á r u l á s  
e me l t  ’s e r ő s z a k  t a r t  f en ,  r i t k á n  
á l l andók .  Az első győzelem, mellyeta’ bi
torló (Usurpator} seregén Cauca tartomá
nyában a’ eonstitutió baráti nyertek, mint 
egy villámi szikra hatá meg Uj Granadát. 
Elpattantak az ország egyéb részei körül 
vont lánczok ’s a’ revolutio vezéri látták, 
hogy hatalmok gyökerei elmetszettek. A' 
nemzeti ellenkezés nyilván ki volt mondva 
’s erőködések látszattak mindenütt a’ katona 
kormány igája lerázására.

(Folytatjuk.)

E L E G Y  HÍREK.
Mint hirlelik a’ Francziaországba költö

ző Lengyelek Belgiumba fognak utasíttatni, 
hol ha ismét kiütend a’ háború, ők is újra 
viaskodni ’s Uminski vezérlése alatt akar
ják éreztetni a’ Hollandokkal fegyverök élét.

Január. 24ikén érkezett Párizsba a’ lon
doni conferentiának végső elhatározása a’ 
belgiumi várak ügyében.

Gróf O r l o f f ,  tábori fősegéd Jan. 31kén 
éjjel indult el Petervárából Hágába, különös 
küldeményét vivén az orosz Császárnak a’ 
hollandi királyhoz.

A’ holland király felelete a’ conferentia 
utolsó jegyzékére, a’ Courier szerint, igen 
ügyes és előbbi nyilatkozásival a’ király
nak egyező, de sem keserítő, sem ellensé
ges ; a’ király minden illendő alkura ajánla- 
kozik, jól tudván, úgy mond, milly szük
ség Europa javára nézve a’ köz békeség fen- 
tartása.

Pétervára népessége 1831ben 448,221 lé
lekre ment, kik között 316,211 férfi ’s csak 
132,010 asszony. Született 3,515 fiú, 2,996

leány, mindüszve 6,511. Megholt 25,715, 
közülök 9,258 cholerában.

A’Novcmb. 15iki szerződés megerősítése, 
(mellynek kicseréltetése Londonban a’ há
rom udvar részéről Jan. 31ikén ment végbe.) 
Belgium részéről Nov. 22ikén, Angliáéról 
Decemb. 6ikán, Francziaországéról Deceinb. 
24ikén költ.

Salmon ur helyébe spanyolországi külső 
ministernek gróf A 1 c u d i a (ultraapostoli) 
neveztetett.

Alexandriából kereskedőktől jött levelek 
szerint a’ vicekirály ’s a’ török császár kö
zött helyre állott a’ béke. Tudnillik a’ vice
király mindenik nagyúri követnek 50,000 
piastert, a’ császárnak pedig több milliót 
adatott által azon feltétellel, hogy ő magát 
az Acrei basán megboszúlhassa.

Ramorino ’s Langermann generálok Ja
nuár 27ikén a’ nemzeti őrsereg második ez
redében vállaltak szolgálatot.

A’ spanyol királyné Január 30ikán 'sze
rencsésen szült egy herczegasszonyt.

A’revolutio előtti sajtó állapotot Franczia- 
országban a’ maival Összehasonlítva nyilvá- 
nyos: hogy sajtópereik igen megszaporod
tak, az előtt t. i. 30—35 fordult meg éven
ként , most a’ másfél esztendős restauratio 
óta pedig már 395ik foly.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Febr. 18kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . 85 i  p.
— 4 pC....................................... 7 6 | —
— I820diki nyeres. kölcsön —

— 1 8 2 1 d ik i ........................... 1214 —
Becs vár. 2£pc. bankó-kötél. . . 47 4 —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. .
Bank-actiák v. részvények darabja 1122-------

A’ gabonának pesti piaczi ára Febr. 21kén 1832.
Pozs. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. in. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 150 ’ 121 * 120 Zab 28 * 28 27 4
Kétszeres 93 4 127 * 83 4 Köles — — —
Rozs 53 i 71 i 50 Köles kása — — —
Árpa 42 20 37 4 Kukoricza 36 4 35 4 32 §

Szerkezteti I l e l m e c z y .  —  Nyomtatja Länderer»* •
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F o g la l a t :  Magyar- és Erdélyország (előléptetés. Pesti törrénytanulók tánczmnlatsága. S/.epes vármegyei gyűlés. Ma
ros Széki megyegyülés a1 székely nemesség szavazása ügyében). Anglia (alsó ’s felső parliamenti dolgok). Fran- 
cziaország (kereskedési szövetség Tunisszal ’s Gnatimalával. Parlamenti tanácskozás. A’ négyrendü kormány bud- 
getei). Spanyolország. Portugália (D. Pedro manifestuma, ’s inadéira felzendiilte). Oroszbirodalom. Svéc/.ia. Krakó. 
Görögország. Elégj hirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.

Koronás Fejedelmünk Január. 12iki leg- 
fentebb határozata T. Bujánovies Erneszt 
urat, eddigi magyar udv. kamarai conceptua- 
lis practicanst a’ fiumei kir. kormányhoz 
tiszt. Concipistává nevezi.

Február. 21ikeig hazánkban már 524,718 
lepett meg a’ cholera, elhalt közülök 229,040; 
felgyógyult 285,717, 94G1 pedig még most 
is gyógyul.

Pest. Februárius 21 kén. A’ magyar kir. 
egyetem orvosi nevendékeit követve ugyan 
azon egyetem törvénytanulóji az idén leg
először önköltségiken tánczmulatságot adtak 
a1 hét-választónál tegnap olly csínnal, Ízlés
sel és szellemmel, melly a’ miveit magyar 
nemes ifjút nagyon kedvessé, szeretetre 
méltóvá teszi. Az ifjú házi gazdák, kiknek 
kérelmükre a’ háziasszony tisztét gróf Czi- 
ráky Antalné Ő Exc. mint a’ magyar kir. 
egyetem Elölülőjének nagy kegyességü hit
vese méltóztatott elfogadni, mindent elkö
vettek a’ hely, muzsika, rend és frisitők 
tekintetében, a’ mi számosán Összegyűlt 
minden rendű, szerfelett díszes vendégeik
nek kéjökre ’s mulattatásokra szolgálhatott. 
A’ bált, mint várni lehete, 12 ifjú ékes 
magyar táncza nyitá meg, ’s ebben ismét 
igazolva találtuk azt, mit a’ magyar táncz- 
ról Berzsenyink olly lelkesen mond:

A’ magyar egy Pindár, valamerre ragadja negéde 
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.

Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe,
Csak maga szab törvényt 's lelkesedése határt.

Elhunyt Palotai gróf Frimont János, An- 
trodoccoi Herczeg, lovassági General ’s a’

nagymélt. udtari hadi Tanács Elölülőjének 
holt tetemei Bécsből Palotára szállíttatván, 
azok illő gyász tisztelettel mélt. ’s főtiszt. 
Laicsák Ferencz, nagyváradi Megyés Püspök 
ur által e’ f. e. Februar. lOén az Uj-Palotai 
díszes egyháznak (mellyet a’ megboldogult 
ritka ízlésre számos költséggel építtete) sír
boltjába tétettek nyugalomra. Béke honosult 
hős vezérünk hamvadó maradványinak!

Lőcs e  Febr. 16kán: Szepes vármegyé
nek e’ hónap 9dik ’s következő napjain tar
tatott közgyűlésén több fontos tárgy fordult 
elő. Eleinte mingyárt küldöttség nevezte
tett ki, melly első Alispánunk vezérlése a- 
latt jövő Mártzius lsőjén 0  cs. k. Felsé
gének 40 esztendős országlása tekintetéből 
ezen megye jobbágyi Örömüdvezletét Bécs- 
be viendi meg. — Minekutána továbbá Ő 
Felsége az ifjabb király a’ koronázásbeli a- 
jándék egy részét az inségeskedő népnek 
szentelé, kérdés támadott annak kiosztoga
tásáról ; némeílyek a’ cholerában megholt 
adófizetők árváinak ohajták adatni azt, de 
a’ többség abban állapodott meg: hogy Ö 
Felsége királyi kegyelmének állandó emlé
kéül egy magtár-állításra fordíttassék az, 
mellyből minden tavaszkor az adófizetőknek 
vetnivaló élet kölcsön adassék olly feltétel 
alatt, hogy azt őszkor térítsék meg ’s igy a’ 
raktár mindig épségben maradjon. — A’ ta
valy néhány helységben megbontakozott köz 
bátorság helyre állítása ’s más illy sajnos 
eshetendőségek megelőzése végett különös 
küldöttség rendeltetett’s egy úttal ez okból 
is O cs. k. Felsége megkéretett: méltóztat- 
nék az 180Sdiki törvényezikkely értelmé
hez képest a’ Nemességnek fegyverben gya-
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koroltathatását megengedni. A’ nemesi pénz
tár holmi előfordulható szükségei pótlására 
15 ezer váltó forintot a megyebéli egyházi 
"’s világi Nemesség saját erszényére rótt, — 
ezen kívül az itt fekvő katonaság számára 
számos szabad ajánlások tétettek. — Az a- 
dózó népen könnyebbíthetés végett nagy 
lelkű ’s magyar szivü Főispánunk M. Gróf 
Csáky Károly ur figyelmeztető megyénk 
Rendéit a’ vontatás (forspoiitozás) terhé
re, melly hosszas vitatásra nyújtott alkal
mat. — Megismertetvén továbbá az is, hogy 
a’ közadó igazságos felosztatása (reparti- 
tiója) egyik fő eszköze az adózó népen se
gítésnek, elhatároztatott: hogy mi helyest a’ 
mostani nádori összeírás (palatinalis con- 
scriptio) tökéletesen elkészül, ezt alapul 
véve egyenlíttessenek el az úgy nevezett 
porták a’ megye négy járási között ’s igy a’ 
járások közötti idomzat (propordo) elintéz- 
tetése nem fog többé az úgy nevezett dicalis 
conscriptiótól függni! — Mind ezek Örvende
tes jelei annak, hogy az adózó nép sorsabe- 
li javítás itt is foglalatoskodtat minden jó 
hazafit. Febr. 12kén szeretett Királyunk szü
letésnapja itt is fénnyel ünnepeltetett a’ cs.
k. katonaság, a megye Rendei ’s városi 
Tanács jelenlétében. A* szepesi Püspök, M. 
Bélik József ur ez alkalommal a Wasa ne
vet viselő magyar gyalog ezred nevelőhá
zát 50 forinttal ajándékozá meg. Főispán 
ő Nga pedig mind a’katonatiszti kart, mind 
az Öszvegyülekezett Nemességet megven- 
déglé, estve pedig fényes tánczmulatság volt, 
hol szeretett Királyunk képe rózsa-füzérek
kel koszorúzva tiindöklött a’ tánczteremben.

Nevezetes még az is, hogy a’magyar nyelv 
előmozdítása tárgyában különös állandó biz
tosság rendeltetett a m. Megyés püspök e- 
lőlülése alatt.

Erdélyből Maros-Vásárhelyről ezeket Ír
ják : A’ nemes Maros Szék Megyegyülésé- 
ben (marcalis congregatio) azon kérdés tá
madván: van é a Szekely-Nemesnek sze
mélyes szavazásra jusa ? vagy talán csak 
helységeket illet ezen ju s , még pedig olly

megszorítással, hogy csak követeik által sza
vazhassanak? A1 haza közjavát nem vagy 
félre ismerők, avagy pedig mellék szempon
tok miatr azt ismerni nem akarók minden 
történeti igazság ellenére egy illy nevezetes 
just csonkítani ’s korlátozni szándékoztak; 
de csakugyan szavazásra kelvén a’ dolog 
és sokkal több lévén a’ Jók ’s haza és igaz
ság-szeretők száma, szózatok többsége ál
tal a’ Székely Nemzetnek ezen nyolczszáza- 
dos jusa diadalmaskodott, azonban a’ kérdés 
vagy inkább kétség-támasztók ellenmondá
sokat (protestatio) tulajdon neveik aláírá
sival a' Megye jegyző-könyvébe iktaták. — 

A N G L I A .
A’ király Febr. 5ikén Londonba megér

kezett (Brightonból) ’s ugyan az nap tit
kos tanácsot tarta , mellyben Hobhouse ur a’ 
szokott hivatali eskiivést letevő. Estve ca
bined tanács tartatott huzamos négy óráig.

H o b h o u s e  urat W e s t m i n s t e r  újra 
képviselőjének választó.

Az alsó ház Febr. 3iki ülésében jelenté 
a’ ministerium, hogy a’ scott reformbillt mi- 
nélelébb előterjesztendi. Yivyan ur csudál- 
kozott, hogy a ministerium a’ belgahollan
di szerződést már előadó (Február. 2kán), 
holott még azt az illető felek sem erősítők 
mind meg. Van e remény úgymond, hogy 
a’ többi más hatalmasság is megerősítendi, ’s 
szándékozik e Anglia s Francziaország min
den czikkelyeit Hollandia részére is sziut- 
ugy biztosítani, mint Belgiuméra ? Lord P a l 
m e r s t o n  feleié : hogy a’ még be nem érke
zett megerősítések a’ szerződés erejét sem
mikép sem csonkítják meg, hogy egy olly 
szerződésnek, mellyet Europa souverainjei 
meghatalmazottaik alaírtak ’s Anglia elfo
gadott, kötelező ereje van minden illető fél
re nézve, hogy azon még elmaradott meg
erősítések kétség kívül elérkeznek, ’s a* biz
tosításra nézve különbséget kell tenni a’ 
k e z e s s é g  és b i z t o s í t á s  kozott. Ke
zeskedés által szavát adja a’ nemzet, hogy 
vaiamelly czél elérésére mindent elkövet; 
biztosítás által kötelezi magát azon czél
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megvalósítására. Itt csak az előbbenit vál
laló magára az angol nemzet.

Irlandba katonaság küldetett, melly mind 
a’ catholicus, mind a’ protestáns népségtől 
köteles a' fegyvert elszedni. Ez alkalom
mal, mond a’ Courier, némellyek azt hozák 
ajánlatba, hogy a’ nyugtalanság lecsilapitá- 
sára némelly engedségek (concessiók} a- 
dassanak, jelesül O’C o n n e l l  és S h i e 1 
urak (V catholicus rész, nagyobb képvise
let 's unió felbontása fő szószólóji) hivata
lokra emeltessenek. Sh i e l  ur elvei (prin- 
cipiumi} isméretesek, mond a’ Courier, ő 
barátja Irlandnak ’s nem zenebonás ; O'C o n- 
n e 11 ur ugyan igen is az (zenebonás}, de 
meg vagyunk győződve, hogy Irland Ínsé
geire, mellyeket önmaga támasztott, ő sem 
tekinthet szánakozás könnyei nélkül. Óhajt
juk , adassák neki alkalom, hogy hazájá
nak mint igaz jóakarója sikeresebben szol
gálhasson, mint eddig lázitás által szolgált.

Februárius Okán jelenti Vivyan ur az al
só házban, hogy ő a’ még egészen meg nem 
erősített belgahollandi szerződést tökélet
lennek tartván, ebeli indítványát Februar. 
28ikaig, ’s ha a’ közös megerősítés ekorig- 
sem jövend meg, még továbbig halasztja. 
Ezután az utolsó évnegyedi bevételek felett 
olly hosszas, de nem nagy érdekű, financzi 
vitatások támadtak, hogy ez nap a’ reform- 
bili sem jöhete szóba.

A’ felső ház Febr. 7iki ülésében S u s s e x  
herczeg ismét egy uj kérő levelet nyujta be 
200 aláírt orvos nevében , kik az anatómia 
tanulásának könnyebbitését kérik. — Gróf 
G r e y  több más kérelem mellett egy Irland- 
ból jöttét nyujta be, melly az egyházi adó
kat illető törvény változtatását kívánja. E’ 
kérelemre azt jegyzé meg a’ minister, hogy 
minekelőtte a’ ház annak tárgyát vizsgálat
ba venné, mindenek előtt arra ügyeljen, 
n e h o g y  a" f e n á l l ó  t ö r v é n y e k  s é r 
t e s s e n e k  meg.  (  Halljuk !} , ezért is ő 
(  gróf Grey } szükségesnek találja egy bili 
beadatását, melly áltálé’ törvények hatal
ma megerősíttessék (Halljuk! Halljuk!}

Erre azt jegyzé meg Gróf Wicklow, hogy 
ha a’ nemes gróf, ki a’ kormány elején áll, 
most kifejtett szándékát már előbb kimond
ja, ebből Irlandra nézve sok jó következés 
háramlott volna. Londonderry marquis 
dicséri azt, hogy a’ kormány igyekszik Ir
land mostani rósz állapotjának véget vetni. 
Lord Plunkett is Örül, hogy az ország 
mind inkább hajlik az irlandi dézmák irán
ti törvények támogatására. Irlandban, fáj
dalom , nem hittek kevesebbet mint hogy 
a’kormány az irlandi egyházi birtok’s jöve
delem iránt megsemmisítési szándékkal van. 
Gróf Aberdeen a’ beígahollandi ügyben 
azt kérdé, megtartatott é a’ még csak rész
nyire megerősített szerződés előterjesztésé
ben a’ törvényes forma ? mire gróf Grey 
csaknem ugyan annyit ’s azt feleié , mit 
lord Palmerston ugyan e’ tárgyban az alsó 
házban monda (lásd feljebb.}

Egy lizaboni levél a’ Courierban Portu
gália fenálló erejét 39,970 emberre teszi , 
kiknek fele rendes (L inien} fele gyakor
latlan katonaság (Miliza}. ügy látszik nagy 
bajjal járt ezen erőnek a’ fővárasba gyíijte- 
tése; sok katona nem akart menni, ’s ka
tonásan kelle őket megfenyíteni. De a’ por- 
tugáli katonát roszul tartják, ’s roszul fize
tik; az egész seregből alig kap 7000 ember 
elég ruhát 's élelmet. Egy csapat barát gyűlt 
fel a' fővárosba, kik a’ katonák lelkét ugyan 
csak gyúrják dom Miguel részére. Az e r ő l 
t e t e t t  kölcsönből nem kapott be a’ kor
mány 57,000 font sterlingnél többet, ez is 
csak Lizahonban gyűlt. Biztosság nevezte
tik ki annak megfontolására, mikép kell 
azokkal bánni, kik fizetni nem akarnak. 
Valami Pinto Basto nevű ur megirá a’ kor
mánynak, hogy ha őt fizetni kínszeritik, 
üveg és porczelán kézmiihelyével felhagy ’s 
300 embernek nem lesz kenyere. A’ kato
nák minden felvigyázat mellett is szöknek. 
Szép ország, gyönyörű kormány!

F It A X CZIAORSZÁG.
Francziaország Tunisszal kereskedési szö

vetségbe lépett, mint nem rég Guatimalá-
*
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val. Az egész franczia kereskedési politika 
Anglia ellen látszik szegülni, mivel ez szá
mára gyártatlan terményeket nem szállíthat, 
hanem csak kézmü-portékát; minden ipar
kodása tehát olly tartományokkal leendő 
szövetségre irányul, mellyektől gyártatlan 
czikkelyeket várhat a’ franczia kézdolgozta 
árukért cserében, annál inkább minthogy tá
volabbi fekvésök a’ hajózást könnyebbíthe
ti. A’ kormány Senegalból Afrika belsőjével 
kíván közösűlhetni, ’s ismét egy expedition 
töri fejét, melly a’ Senegalból Dzsolibába 
vivő karaván-utat bátorságosítná, hogy igy 
Tombuktut ’s aranyban dús (aranydús) Bor- 
nut látogathassa meg.

Sikeretleniil emlegetik naponként Börsén- 
ken a’ három hatalmasságnak a’ conferen- 
tia határozatihoz járulását, ez mind eddig 
nem valósult meg, ’s csak az angol reform- 
bili elfogadtatása 's az azt sürgető ministe- 
rium jövendője biztos megállapodása után 
várhatni. Bizonyos hogy Lengyelország szá
mos orosz seregtől van most is ellepve, ’s 
csak a’ gárda - osztály mozdult hazafelé. 
Ausztria is mindegyre fegyverben áll. Prusz- 
szia Franeziaországot lefegyvereztető palást 
alatt erőt szaporít, ’s a’ hollandi király sem 
kevesíti 84,OOOnyi hadát.

Február. 8ikán az igazságbudgetet vitatá 
a’; követkamara. P o r tá l  is ur egy uj tör
vénykezési rendszert fejtett ki ’s roszalá 
az igazságosztály maga-viseletét a* népba
ráti (egyesület) iránt, ’s a’ kormányét az 
utóbbi öszveesküttekre nézve. Dumont ur 
több nemű javítást kivan a’ törvénykezés 
körül. V  H er be t t e  ur a" királyi törvény
székek kevesbitését ajánlja, ugy szinte Gil- 
Jon ur. Th ou ven  el panaszt tesz a* sajtó 
üldöztetése ellen. Nem lehet, úgymond, a' 
gondolatot ököllel verni, nem semmi taní
tást (doctrine) bezárni. Az illyen erőszak 
csak még erosb ellenállást támaszt. Ugyan 
ő panaszkodik a’ st. Simonisták iránt mu
tatott bánásmód ellen. Az istentisztelet ugy 
mond szabad lélekisméret dolga ’s ezen 
szabadság itt megsértetett. O is a’ restau-

ratiohoz hasonlítá a’ jelen kormányt ’s aján- 
lá végre a' ministeriumnak a’ hadsereg ál
lapotjaj aví itatását. Erre a’ budget általá
nyos vitatása bérekesztetett. Következett 
a’ külön czikkelyeké.

Abbé dúc de Montesquiou az akadé
miának ’s a’ pairkamarának (kilépett) tag
ja Febr. 6. Cireyben megholt.

Páris és Lyon az ország két legnagyobb 
várasa legtetemesb őrsereget is tart, tete
mesbet most, mint valaha. Párisban 60,000 
gyalog, 24,000 lovas fekszik, Lyonban mind- 
öszve 25,000 fegyveres. Azon külső és bel
ső ellenség ellen szolgálható erősítések, mel- 
lyek ezelőtt Parisban kezdődtek, ott most 
szűnnek, de annál szorgosabban tétetnek 
Lyonban.

A‘ Február. 2iki öszveesküdtek között 
van P o n c e 1 e t varga is, ki magát a’ júliusi 
zendülés alatt jelesen viselte ’s a’ julius- 
rendet kapá. Csizmájiban 14,000 frankot 
találtak, nála (többeknél is) főkulcsokat, 
mellyek a’ Louvre és Tuilleriák (királyi 
paloták) kert- és egyéb ajtajihoz szolgáltak.

A’ Temps egybehasonlítja a: jelen század 
most folyó első felében Francziaországban 
volt négy rendű kormány budgetjeit. I. köz
társaság. Három Consul. 1801. 115 megye 
8 minister. Minden költségek (esztendő a- 
latt) 501 millió 500,000 fr. országos adós
ság 66,000,000. II. Császárság. Napoleon. 130 
depart. 11 minister, öszves kiadás 960 
millió frank. Adósság (Holland 36 millió
jával együtt) 148 millió. III. Restauratio 
X \ III. Lajos. 1821. 86 depart. 7 minister 
költség 875,170,000 fr. adósság h á r o m 
száz t i z e n h á r o m  millió. IV. Lajos-Fi- 
lép Francziák királya 's igazított charta. 
1831. 86 depart. 8 minister. Költség 1,233 
millió. Adósság 340 millió. Azt kérdi még 
a‘ Temps mikor lesz már a’ budget-feletti 
vitatásoknak vége! 13 fejezethez (capitel) 
három hét kellett, még 113 fejezet van 
hátra. (Hátaztán? Mi köze  ehez  az új 
s ágnak?)

Nem csak Magyarországon van mocsár.
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Francziaországnak meg közel 500 négyszeg 
mértföldnyi posványa van. Igaz, hogy ná- 
lok hamarabb száradnak a’ mocsárok; ot
tan több a’ meleg.

S P A NYOLORSZÁG.
Madridi Január. 29diki tudósítás után Ír

ják berlini levelek, hogy azon spanyol hadi 
erő, melly a’ portugáli szélekre most van 
gyülekezőben ’s mellynek majd szükség ide
jén dóm Miguelt kell segélni, 50,000 em
berre tétetik. De ez igen sok, mondják a’ 
Berliniek; ama’ vigyázó sereg nem lehet 
több 30,000 főnél, ha csak a" kormány több 
tartományt egyedül a’ királyi vállalkozot- 
tak őrizetére nem akar bízni. Alaptalan a- 
zon hír, kogy dón Carlos infant fogná ma
gát a’ sereg vezérévé neveztetni.

PORTUGÁLIA.
Párisi újságok szerint Bragangai herczeg 

Dom Pedro Ő Felsége következő nyilatkoz- 
tatványt (manifestumot) bocsáta közre flot
tája elindultakor:

„Az elsőszülöttség jusa ’s a’ monarchia 
alaptörvényi által, mellyeket a’Carta de Lei 
szintúgy mint az 1825beli November 25iki 
örökös határozat (edictum) magában fog
lal, dicsőült atyám, a" király után Portugá
lia királyszékére hivatván, engem Portugá
lia királyának minden hatalmasság forma 
szerint megismért, meg a’Portugál nemzet 
is, melly hozzám Rio de Janeiroba a’ sta
tus három rendei képviselőjéből álló küldött
séget utasíta. De mindenkor annak ohajta- 
tától lelkesülve, hogy mind a két félföldi 
alattvalóim javát legnagyobb áldozatokkal 
is biztosítsam, ’s elváltok óta a’ két ország 
között szerencsésen felállott barátsági vi
szonyt a’ két korona történetképi egyesü
lete által ugyanazon főn veszélyeztetni nem 
akarván, arra határozám magamat, hogy 
Portugália királyszékéről leányom, Donna 
Maria da Gloria, részére lemondjak, ’s ez 
most hasonlóul minden hatalmasság s a’ 
Portugál nemzet által uralkodónak megis- 
mértetett. Midőn e’ lemondást már végre
hajtani szándékoznám, érzésem ’s köteles

ségem szülőföldem ’s a’ nekem hűséget es- 
kütt nemes Portugál nemzet iránt arra ösz- 
tönzének, hogy dicső elődöm IV. dóm Joao 
példáját követvén, uralkodásom rövid idejét 
a’ Portugál nemzet régi jusai ’s váltságiba 
visszahelyzésére használjam ’s igy azon kö- 
teleztetéseket töltsem be, mellyeket dicső em
lékezetű felséges Atyám 1823beli Május 31 ki 
hirdetvénye (proclamatio) ’s az 1824beli 
Junius 5iki Carta de Leiben felvállalt. E ’ 
végre 1826 Április 29ikén Portugáliának 
constitutionalis chartát adtam, mellyben a’ 
portugáli kormányzás régi formája ’s az or
szág polgári alkotmánya tettképen megerő- 
síttetnek. Hogy ezen charta az ország (mo
narchia) alaptörvényinek igaz megerősítése 
’s következése legyen, mindenek előtt atyá
ink legszentebb vallásának a’ legünnepélyesb 
védelmet’s legmélyebb tiszteletet biztosítám; 
megerősítém az uralkodási Öröklést illető tör
vényt a’ Lamegoi Cortes (ország rendéinek 
gyülekezete ’s magok a’ rendek) minden 
záradékival; a’ kamarák egybehivatása idő
szakát meghatároztam, úgy a’ mint az már 
előbb V. dóm Alfonso ’s III. dom Joao ki
rályok alatt szokásban volt; megismerém a’ 
régi portugáli kormány essentialis (létenyi 
v. létedelmi) alapszabásit, azt t. i. hogy or
szágos két törvényt csak a’ Cortes együtt 
munkálkodása ’s befolyása alatt hozhatni, 
az adó és kincstár számadási egyedül a’ Cor- 
tesben ’s azon kívül soha sem határoztat- 
nak el; végre azt rendeltem, hogy a’ pap
ság és nemesség rendei, meJlyek az ország 
egyházi és világi Nagyaiból állanak, ezen
túl egy kamarába egyesíttessenek, minthogy 
a’ tapasztalás már kimutatá azon károkat, 
mellyek a’ két rend külön tanakodásiból 
származnak. Ezekhez még némelly határo
zatokat csatoltam, mellyek egyetemben a’ 
nemzeti függetlenséget, a’ királyi méltóság 
tekintetét, úgy szinte a’ nép javát és sza
badságát mind inkább megerősítenék. Óhajt
ván továbbá, hogy ezen jótétek a’ kiskorú
ság veszedelmes változatossági ’s többféle 
roszaitól mentek legyenek, jónak találtain
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további megállapíttatásokat az által, hogy 
királyi leányomat egy olly portugál herczeg- 
gel kötém egybe, kinek mind vallási mind 
nemzetségi tekintetekből természet szerint - 
inkább mint más akárkinek hajlania kel
le mind azon uj javítások tökéletes megva
lósítására , mellyekkel én a’ portugál nem
zet boldogságát előmozdítani reményiem. 
Mint atya örömest kecsegtetém magam azon 
meggyőződéssel is, hogy az én magas roko
nom, ama’ jóságos monarcha, kinek udva
rában akkor a’ herczeg mulatott , méltóvá 
tévé őt felfogására ama’ bizodalom egész 
szentségének, inellyot testvérbátyja helyze 
benne, midőn szeretett leánya teljes jöven
dőjét kezeibe tévé. Ez volt oka, bogy vá
lasztásom dóm Miguel infantra esett; sze
rencsétlen választás! mellyet velem együtt 
olly sok ártatlanul feláldoztatott sirata meg,
’s inelly a’ portugáli történetekben a’ leg
szerencsétlenebb időszakok egyikét jele- 
lendi k i ! — Dom Miguel infant minekutá
na nekem, mint természetes souverainjének 
’s a’ constitutional is chartának, mint por
tugál alattvaló, hivséget esküdött, mineku
tána tőlem Portugália, Algarvia ’s az ezek
hez csatolt birtokok regensi méltóságát meg
kérte, mellyet én neki közönséges Helytar

t ó  czimmel az 1827beli Julius 3iki rendelés 
által valóban meg is adtam, magas hivata
lát gyakorlani el is kezdé ’s a’ constitutio- 
nalis charta fentartására, úgy mint én azt 
a’ portugál nemzetnek adtam, nem külön
ben a’ korona áltadására, mihelyestll. Donna 
Maria királyné érett korra jutand, önkényt 
megesküvék: olly tettet követettel, melly- 
re hasonló környülállások között nincs pél
da. Azon ürüggyel, hogy egy olly kérdést, 
melly sem de iure sem de facto ftett- és 
törvényleg) kétség alatt nem foroghata, dön
tessen e l , megszegvén a’ constitutionalis 
chartát, mell) re csak épen most eskütt meg 
’s visszaélvén az általam rá ruházott hata
lommal, összehivá az ország három rendét 
felette törvényszegő "s csalárd móddal, ’s 
megtapodva a' tekintetet, mellyel Europa

Souverainjei iránt, kik leányomat II. Don
na Maria királynét megismerék, tartozott, 
azt hozatá az úgy nevezett követek által, 
kik hatalma ’s befolyása alatt szólották, 
határozásul, hogy őreá, nem énreám kelle
IV. doni Joao halálával Portugália koroná
jának szállani, ’s el kezdé bitorlani a’ thront, 
mellyet én hite ’s védelmére bíztam vala. 
A’ külső hatalmak azzal mutaták a’ lázadás 
ezen neme iránt borzalmokat, hogy képvi- 
selőjiket a’ lizaboni udvartól azonnal elhi- 
vák; az én fmint Brazíliának császári) meg- 
hatalmazottim Becsben és Londonban 1828 
Majusa 24ikén ’s Augustusa 8ikán két ün
nepélyes fsolennis) protestatiót bocsátónak 
közre minden sérelme ellen az én ’s leá
nyom Öröklési jusainknak, az Önkényti sza
bad tetszésemmel adott ’s Portugáliába tör
vényes utón bevitt rendezkedések finsti- 
tutiok) megsemmisítése ellen; törvénytelen 
’s csalárd öszvehivatása ellen ezen ország e- 
lőbbi rendéinek, mellyek mind hosszú éli- 
dültség (praescriptio, Verjährung), mindaz 
általam adott institutiók erejénél fogva meg
szűntének, ugyszinte az úgy nevezett orszá
gos három rend végzése ’s azon okok ellen, 
mellyeken ők e’ végzést alapítók, végre és 
főképen hamis magyarázata ellen a' Lame- 
goi Cortes egyik régibb ’s 1642ben Septem
ber 12ikén költ másik törvényűknek, melly 
utóbbit IV. Dom Joao a’ három rend sürge
tésére ’s a’ Lamegoi Cortes nevezett törvé
nye megerősítése végett bocsátott vala ki. E’ 
protestatiókat bepecsétlé azon sok, rendület
len hivségü áldozatok vére, mellyek csaknem 
naponként mészároltattak le. Minekutána 
már az erőszak és törvénytelenség útjára 
tért a’ herczeg, ki magát illy kárhozatos bi
torlásban tette vétkessé, megállapodni töb
bé nem tudott ’s keményebb nyomást szen- 
vedtete a’szerencsétlen Portugálokkal, mint 
nép valaha szenvede.

(Folytatjuk.)

A’ spanyol kabinet Január. 31ikén költ 
madridi levelek után az angol ’s franczia 
kormányszékhez ismételve utasító abbeli
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hivatalos határozatát: hogy Don Miguel se
gedelmére sietend, mihelyt Don Pedro Por
tugáliára üt, ’sigy kénytelen lesz nem ügyel
ni Perier ’s Grey ministerek figyelmezteté
sére, hanem kötelességét ’s érdekeit tekint
ve szövetségese ügyét pártolni. Lizabonban 
csupa hir volt eddig ’s az is kétes, hogy 
Madeira szigete felzendült ’s Dom Pedrot 
fejének kiáltotta; de való már most ’s bi
zonyos egy épen onnan érkezett angol ha
jó hozta tudósításnál fogva. A’ lázadást egy 
Lizabonbul nem rég oda költözött ezred- 
osztály eszközlé, ’s a’ szigeti katonaság na
gyobb része bajtársinak segéd kart ’s meg
egyező kezet nyujta.

O R O S Z  B I R O D A L O M .
Az orosz 80 ezer embert hagya Lengyel- 

országban úgy eltelepítve hogy azok egy in
tésre összegyűlhessenek s bár csorbát szen
vedett is az utóbbi háborúban, de nagy mun
kával ismét helyre van pótolva ereje. Lassan 
lassan megtér ugyan a’ lengyel béke; de va- 
lyon megtér e a’ régi alkotmány is? a' nem
zeti kokárda eltiltatása ’s a" vitéz rendeknek 
az orosz birodalmiakhoz csatoltatásanem vi
gasztaló remény-jel jövendőjükre. A’ hazá- 
jokba tért lengyelek nem bünhösznek ugyan 
lázadásokért, de Paskevichnek egy Január, 
lőiki hirdetménye szerint orosz seregek kö
zé vegyíttetnek ’s Kievbe parancsoltainak.

Az orosznak számos rendelései a’ neve- 
kedő lengyel sarjadékot tárgyazzák, ’s nem 
csak az elesett tisztek árváji szaporítják az 
orosz nevelő intézeteket, hanem az ezekre 
nem szorult birlokosb lengyel fiúk is oda pa
rancsoltainak kesergő anyjok öléből. Melly 
rendszabás azonban lenginkább az ó lengyel
tartományokra hat szigorúi ki.

Pétervár 1831 iki 448,221 lakosi közül 
1924 pap, 42,901 nemes, 45,829 katona, 
0800 kereskedő, 44,393 polgár, 11,795 mes
terember, 117,420 földmivelő, 63,119 sza
bad állapotú, 98,098 szolga, 2,911 Ochta 
külvárosi, és 13,035 külföldi. Temploma 
van 179, 2,054 kő, ’s 5,330 faháza, és 187 
gyára (fabrikája).

A’ porosz statusujság szerint Paskevich 
Pétervárába utazott a’ Lengyelország uj el- 
intéztetését illető tanácskozásokbeli részvé
telre, honnan azonban nem sokára vissza
tér. YVitt addig helytartója.

A’ Január. 27iki hírek szerint Lengyelor
szág 4 kormányszékre fog osztatni, ’s köz 
országgyűlés helyett ezután tartományi gyű
léseket nyerend. így külsőleg önállását meg
tartaná ugyan, de középponti igazgatása Pé- 
tervárott lenne.

S VÉCZI A.
Tudtára esvén a’ kormánynak, hogy az 

éjszaki tartományokban éhség mutatkozik, 
azonnal mintegy 150 órányi messzeségre, 
szekeren 00,000 leves-szabatnyi (portion
ra kívántató dara, burgonya (pityóka, föl
dialma, kolompár} és hús küldetett fei, ’s 
e’ küldeményt mind addig folytatják, mig 
Finnlandból, honnan a’ bevitel szabad, ga
bona nem érkezik.

Jan. 26. a’ király születésnapján, üllöt- 
te a’földmivelő társaság, mellynek az ország 
annyi jót köszön, felállíttatása (Jan. 26. 
1813} évnapját. Jelenvolt ez ünnepelésen a' 
koronaherczeg is.

K R A K Ó.
Szabad Krakó városának igazgató tanácsa 

a* következő hivatalos tudósítást tévé közön
ségessé Jan. 30: ,,A’három véd  hatalmas
ság követei tudtára adák a' kormányzó ta
nácsnak, hogy ők illető udvaraik által fel 
vannak hatalmazva a’ béke és rend fentar- 
tására c’ birtokban, ’s hogy a’ védő hatal
masságok mindenike egy csapat katonaságot 
állított fel a’ köztársaság határán, mellyek 
vezéreinek meghagyatott, hogy a’ meghatal
mazottak felszólítására tüstént nyomuljanak 
elő, ’s azok kívánságaik szerint cselekedje
nek. Az igazgató tanács tehát bizodalom- 
mal hiszi a’ polgárokról, hogy polgárerén) öle 
maga elegendő lesz a’ nyilványos béke s 
bátorság biztosítására, az idegen seivg távol
tartására’s megmutatni azt, hogy Krakó pol
gári méltók azon s z a b a d s á g o k ra , mel-
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lyekben őket a’ legfőbb udvarok atyai fi
gyelme ’s védelme részelteti.“ 

G ÖR ÖG OR S Z Á G.
Görögföldi újabb tudósítások szerint itt 

folyvást egyenetlenségek uralkodnak. A* ru- 
meliota pártnak feje C o lé t t i ,  kihez állott, 
mint mondják, M a u ro c o rd a to  is. Ezek 
az Jonok vagy Joniabeliek (kik most a’ 
status főbb tisztségeit viselik) elmellőztet- 
tetését, jelesül gróf C a p o d is t r ia s  Á gos
to n , a’ volt hadminister Rh o d io s  és Me- 
ta x a  urak eltávoztatását sürgetik. A’nem
zeti gyűlésnek kormánnyal tartó töredéke 
Naupliában folytatja üléseit ’s három tag
ból álló biztosságot neveze ki uj alkotmány
kidolgozásra. Church generalis az ellenke
zőkkel Megarában van.

E L E G Y  HÍ REK.
1831 ben Europa fegyveres katonasága 3 

milliónyi volt; 600,000rel több tehát az 
1820ikinál, de csak a’ júliusi napok ó ta ,’s 
az is leginkább Franczia, Austria, Belga, 
Porosz, Nápoly, Sardinia, Holland, Német
szövetség ’s Spanyolországokat illeti.

A’ Pápasereg Zamboni ezredes vezérlése 
alatt Február 4ikén szállotta meg Ravennát 
’s lakosi tapssal fogadák.

Az Oraniai herczeg mint generalissimus 
kiadá parancsul , hogy minden szabadságos 
katona Martius lsőjeig ezredéhez térjen vis
sza. Altaljában eleven mozgás és készület 
látszik a’ hollandi tengeri *s szárazföldi se
regnél. Mondják, hogy a’ szabadsággal el
bocsátott Tanulók csapatja is (Studenten
corps) a’ jövő Martius elején szolgálatba 
fog tétetni. Maga az Oraniai herczeg (Vil
mos) ’s testvére Fridrik Február. 2-án a’ 
főhadiszállásra Ilerzogenbuschba utaztak.

A’ Sussexi Herczeg (az angol király test
vére) a’ felsőházban a’ bonczoltatástól iszo
nyodó angol előitélet csökkentésére azon 
határozását is tudatá, mellynél fogva holta 
után Önnön testét az anatómiai intézetnek 
rendeli ajándékul. Majd 40 esztendeig síny
lődött úgymond a’ herczeg egy nyavalyában, 
mellytől mindazáltal szerencsésen megsza
badult ’s testének tudományos vizsgálata esz
közül szolgálhat hason bajnak gyógyíthaté- 
konyabbságára.

Egy czári ukaz a’ Libaui révet első ren
dű kikötők sorába parancsolja számíttatni.

A’ Január. 29ik éjjelen Londonba érke
zett hágai kurír hozta meg a’ németalföl
di király végszándékát, melly szerint előb
bi határozásból semmi esetre sem térend 
e l : a' háborút óhajtja kikerülni ’s nem is 
fog ellenhatni támadólag; védőleg igen ha 
szükség kinszerítendi.

Mondják Boroszlóban álland öszve egy uj 
Conferentia, mások pedig Aachenben rebes
getnek egy uj Congressust, ez nem lenne 
tán felesleg a’ mai időben midőn már kö
zönségesen érzi azon hijányt kiki, mellynél 
fogva Európának természetibbleg kellene 
elintéztetnie, de előbb már a’ belga kérdés
nek szükség kifejlődnie, ’s a’ Franczia éj
szaki határoknak elrendeltetniük.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Febr. 21kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 4 p. p.
— 4 pC........................................................ ...........
— I820diki nyeres. kölcsön 181 jS7 -------
—  1821 d i k i .............................1 2 1  4 4 ---------

Becs vár. 24pc. bankó-kötél. . . 47 |  —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . -------
Bank-actiák v. részvények darabja 1120-------—

A’ gabonának pesti piaczi ára Febr. 24kén 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb köze'pszerü csekélyebb Pozs. in. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabiíza 133 4 126 | 120 Zab 28  4 28 26  4
Kétszeres 93 4 83 1 80 Köles — — —
Rozs 50 | 49  4 46 4 Köles kása 1 2 0 — —
Árpa 38 | 36 | 33 4 Kukoricza 36 4 3 4  4 co w

Szerkeztet] í l e lm e c z y .  — Nyomtatja Länderer.
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F o g l a l a t :  Magyar- Erd«?lyország (Előléptetések. Buda városi tisztválasztás. Pesti híd. Igmándi földrengés. Pozso
nyi czukor-gyár. Tolna vármegyei köszönet. Kolosvári Asszonyegyesület). Ausztria. Anglia (Londonban cholera. 
Felsőházi vitatások). Francziaország (a’ köret ’s pairkamara tanácskozási ’s egyebek). Portugália (D. Pedro i.ia- 
nifestuinának folytatása). Amerika (az Ujgrenádai praesidens beszédének folytatása s vége). Elegy hirek. Pénz- 
foly. mat. Gabonaár.

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

Apostoli Fejdelinünk Február llik i leg
felsőbb határozata szerint főtiszt. Habel Fe- 
rencz urat a’ nyitrai káptalan eddigi ének
lő (Cantor) kanonokját ugyanott Nagypré
posttá; Porubszky György őr-kanonokot £án- 
torrá; Krobót János zsolnai főesperest őr- 
kanonokká; Fricsovszky Ferencz gradnai 
főcsperest zsolnai főesperessé; gradnai főes
peressé az eddigi mester v. tanító kanonokot 
Temi Adalbert urat, helyébe pedig Mészá
ros András Professor urat, ’s végre a’ kiholt 
nagy prépost által megürült kanonok helyre 
Tordy György Pukói plebanus urat méltóz- 
tatott kegyelmesen kinevezni.

Fels. Vik Ferdinand ifjabb; királyunk a’ 
habsburgi dal szerzőjét Franki Lajos Ágos
tont magas tetszése jeléül drága arany sze- 
lenczével ajándékozta meg.

Február 21- ’s 22ikén tartá országunk fő 
’s anyavárosa Buda tisztválasztó székét, még 
pedig felséges Urunk kegyes határozata sze
rint minden kir. Biztos nélkül egyedül Oeff- 
ner polgármester ur előiülése alatt. A’ vá
lasztásmód szavazás volt, mellyet a’ legszebb 
rend ’s példás egyértelem siettete. Válasz
tott (hatvanados) polgárokká következők 
lettek: gr. Sándor Móricz, Raymayer József, 
Csckeő Aloiz, Grosz Jakab, Kirchner Aloiz, 
Lorenz Antal, Markovich Döme, Eckmayer 
Engelbert, Birghofíer József, Barankovics Jó
zsef, Stange! Ignácz, Molterer Ignácz, Schwei
ger Yenczel, Verderber József, Utt Jakab, 
Treltina János, Graefl József, Peakovich 
Kozma, Wasscrburger György, Erlíardt Jó
zsef, Waltz Sebestyén,. Rosendorfszky Jó

zsef, és Nikolics Péter urak ; népszószóló
vá Thoma József; Árvák atyjává Mangold 
Ignácz; pénztárnokká Krácz János; ellen
őrré Mambriny Aloiz ; földbiróvá Lechner 
Ferencz; városkapitánnyá pedig Valheim Já
nos ur választatott; előbbi tisztjökben meg
hagyattak Szeth Kristóf főbíró ’s Oeffner Fe
rencz polgármester urak.

P est. Febr. 27dikén. A’ hidat ismét lát--^. 
juk Pest és Buda közt. A’ szorgalom vas 
kezei három nap alatt összefűzték annak 
43 ingatag hajóit, ’s a’ két városi sétálók 
örömmel köszöntik rajta; egymást, vígan dö- 
börögnek nj gerendáin a’ könnyű hintók, ’s 
a’ lassú kompra unt izmos furmányos halát 
adva emelint kalapot a’ nemzeti hármas szín
nel kérkedő hidközepetti képnél, hogy újra 
bízvást tovább szállíthatja tetemes társzeke
rét, a’gyapjúnkkal tornyosult földi gályát.— 
Milly kiváncsi volt a’ nép a’ hidra, azt csafc 
az tudhatja, ki a’ készületnek három nap
ján a? hidkörnyéki dunapartokat meg-meg— 
tekinté. Tömve voltak ezek nézőkkel. Soir 
alig költé el reggelijét, tüstént a hid felé 
tartott, ’s ott hallgatá ki a’ szent gellérthe
gyi déli jeladást, mellyre óráját megpillänt -  
v a ’s órását fejcsóváltában kárhoztatva balla*- 
gott ebédre. — Kicsalta Mátyás ál napfénye 
Szépeinket is a’ dunapartra, ‘s csíkos kocz^ 
kás szinti, görög szabású mezbe (felső ru
ha) burkolva, de még is áthiilve tarkíták 
a’ férfiak sokadalmát, melly a’hídon seregen
ként- dolgozók vizi építését bámulá. Ifjak 
vének egyiránt csudálták a’hid szapora liosz- 
szadását, nevekedtéf, ’s azon hit nevekedek 
bennök egyiránt, hogy jó volna ha egy ál
landó vas vagy gránit kar nyulna ki a' kés.
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város közt a’ kicsapongó kedvű duna felett, 
hogy így szakadatlanul egymásba ölelkezve 
két városunk lakóji is Ölelhetnék egymást 
szünet nélkül. E ’ liid-szerkezésnél mindaz- 
által legörvendeztetőbb tünemény az volt, 
hogy a’ hajók tatjai (prorae) magyar (egyik 
felől „szabad kir. Pest városa44 — másik 
felől pedig „szabad kir. Buda városa44)  fel
írással diszeskednek ’s így nemzeti Jáncczal 
szövetkeztetik forrasztják az idén legelő
ször egy egésszé a’ két testvér anyavárost. 
Ez második időszaka hidunknak, ha a’ néhai 
kompot vagy hidast elsőnek, a’ közkivána- 
tu mindenkori vagy állóhid létesítését pedig 
harmadiknak tekintjük. A. R.

Az egri Patriarcha-Érsek ő exja rendel
tetett fenséges Nádorunk által (ki e’ napok
ban Alcsút felé Bécsbe utazott főherczeg- 
asszony hitvesével) az egész országbeli kül
döttségek szónokává Felséges urunk ország- 
lása 40dik évén teendő örömhódoláson.

7* Nagy-Igmánd (Komárom vármegyéből) 
Febr. 24dikén: Nálunk f. h. 21ikén reggeli 
3 óratájban egy láthatári irányban ’s mint- 
egy 1  ̂ perczig tartó földrengés tapasztalta
tok; mellynek ereje ámbár felette nagy nem 
volt, még is a’ helybeli lakosok nagyobb ré
szét álmokból felserkentvén módfelett meg- 
rémíté. Nyári napnyugat felől éreztetett jő- 
ni, ’s tompa földalatti morajjal Komárom, 
és igy nyári napkelet felé tapasztaltatott el
távozni. Mentsen az ég több illy rettegtető 
jelenéstől!

P o z so n y b ó l Februárius 23án 1832. Ér
demes dolognak tartjuk a’ tisztelt olvasó 
Közönséget továbbá is figyelmessé tenni azon 
sikeres folyamatra, mellyel a’ már általunk 
a? Jelenkor Iső számában említett pozsonyi 
czukorgyár (fabrika) dolgozik. Annak ügyes 
és a’ Chemiát tudományosan értő Igazgató
ja Linberger ur olly foganattal gyakorolja 
ezen ipar-nemet, hogy minden mázsa répá
ból 5 font dara-czukrot, 3 font czukor- 
nyálkát, és naponként az előbbiből öt má
zsát nyér: a' mi időnknek volt tudniillik 
fentartva azon hasznos munkálkodás felfö-

dözése, hogy regveitől eslvélig a’ répaléből 
czukor válik, melly néhány napi szikkasz
tás után alkalmatos a’ kereskedésre ; holott 
az eddigleni gyármód szerint erre 4—6 hét 
kelle. Legnagyobb figyelemre méltó itt a5 
reszelő-henger, mellyet egy ló hajt, ’s oily 
sebesen forog, hogy 24 óra alatt mintegy 
120 mázsa répát reszel; ez pozsonyi aszta
losnak készítménye, és száz váltó forintba 
került. A’ reszelékből négy sajtó nyomja ki 
a’ répalevet, melly ezekből egy kútba foly, 
honnan szivattyú által csatornákon rézfazé- 
kakba eresztetik. A’ sajtóknak legnagyob
bika ezer mázsányi nyomó súllyal bir: ez 
egyszerű vas orsós erőmű, mellyet Giszling 
bécsi műszerész (Zeugschmid) készíte. A’ 
kisajtolt reszelék étkes és hizodalmas ta
karmány , mellyen, mivel a’ részvényesek 
v. résztársak (Actionariusok) marhát nem 
hizlalnak, mohón kapnak a’ marhatartó gaz
dák. Mivel pedig akármilly mesterséget kön
nyebb és tanácsosb gyakorlat-szemlélés mint 
csupán könyvekből sok próba és kárvallás 
által megtanulni, Linberger igazgató ur kész 
illő honoráriumért a’ gyáratnak minden tit
kaiba avatni azon tudni vágy ókat, kik őtet 
bizodalommal megtisztelik; a’ mire, mivel 
a’ munka Április végéig tartand, még azok 
is rá érnek, kik netalán már az idén akar
nának répaczukor-gyárt alapítani. — A’ tu
dósító periig, kinek előadása szemmel látott 
tanúságon épül, édes Örömmel pillant a’jö- 
vendő időbe, mellyben az iparkodás ezen 
neme által uj áldást reméli a' hazára áradni. 
Csakhogy aranyhegyeket ne ígérjünk ma
gunknak mindaddig, míg a’ mezei gazdaság 
mostani békóiban sínylődik; mert ha eze
ket nem tágítjuk meg, épen olly kevéssé fo
gunk e’ részben boldogulni, mint ama kor
nyékünkben földesur, ki tavai robotbul kez- 
de artézi kutat fiíratni.

S z e k s z á rd  Febr. fogytán: Azon névte
len emberszeretőnek , ki nemes Tolna Vár
megye honi pénztára számára névtitkolva 
ötven ezüst forintot küldeni szives volt, 
szép tettének méltatása mellett, tudtára ada
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tik T. Tolna vármegyének Tiszti kara által 
hogy adománya az általa kívánt czélra for- 
díttatott.

A’ kolosvári jótévő asszonyegyesület kü
lönféle adakozásokból gyűlt pénze, meíly az 
intézet czélirányos több nemű épületeire 
fordíttatott, nyomtatott hivatalos tudósítás 
szerint 1823tól fogva mostanig 27,078 vfo- 
rintig terjed; az épületek közt nevezetesbek 
a1 dologház, kisgyermek-iskola, tánczpalota, 
melegfürdőIiáz,uszás-iskoIa, sétakert, bérből 
jövedelmező több épület ’s a’ t. az intézet
ben eddig minden nap 40 szűkölködő talált 
munkát s éleimet a’ házi szegényeknek 
nyujtatott segedelmen kívül. Milly örven
detes az emberiség ’s hazafiság barátjának, 
hogy a’ Budapestivel illy rokon intézet tá- 
madhata testvér Erdélyünk anyavárosában is!

A U S Z T R I A .

Bécs Február. Sikán. Ő csász. Felsége 
parancsolatjára tegnap indult el innét 16 
fő ’s alorvos Gallicziába, hol a’ bochniai ’s 
tarnói kerületekben szinte 10,000 jobbá
gyot, katonát 's polgárt egyiránt lepe meg 
’s pusztít a’ dögleletes hagymáz. Méltán tu
lajdoníthatni e’ veszélyt ama’ szakadatlan 
fáradozások ’s nehézségek kiállása, cholera* 
suly, nedves levegői hatás, de leginkább a’ 
lengyel földmivelő nyomorult élelme követ- 
kezésinek, mellyeket múlt esztendőszakban 
az egész tartomány szenvedni kénytelenít- 
tetett. Minden szorgalom a’ kórság terjedé
sének gátlására és szüntetésére fordíttatik.

A N G L I A .

Egy, Február. 6kán költ királyi rendelés 
Mart. 21dikére országos böjtöt és töredel- 
mi napot rendel Angliában és Irlandban , 
ugyan azt Mart. 22ikére Scotiában.

Xik Károly ’s nemzetsége a’ scotiai hír
lapok szerint Holyroodból elköltözött, de 
csak rövid időre, ’s Edinburgba fog tartóz
kodni, alkalmasint Holyrood lentebbi fek
vése ’s a’ szomszédjában dühödő cholera 
miatt.

Torrijosnak, amaz árulás által ki végez
tetett spanyol generálnak Parisban tartóz
kodó özvegye számára több előkelő angol a- 
láirást (subscriptiót) ju to tt . A’ navarini hős 
Sir Codrington Eduárdnak ez ügy beli levele 
a’ Times kiadójihoz eléggé kifejti, milly haj
landósággal viseltetnek a’ felvilágosultabb 
lelkű brittusok a’ spanyol korlátlan uralko
dás irán t; noha milly ragadékony különben a’ 
határtalan parancsolási kórság (mania) csak 
azon környülmény is kimeritőleg tolmácsol
ja , hogy az angol seregbéli tisztségnek leg
alább 3 negyede a’ köz katonát csak fejér 
rabszolgának tekinti ’s maga is ellenzője a’ 
nép szabadságinak.

Londoni legújabb tudósítások (Február. 
13ikáról) azon hirt hozák, hogy a’ chole
ra Anglia fővárosában is kiütött ’s a’ ne
vezett napig 6tan lettek itt áldozatjává. 
Azt hiszik, hogy ha a’ nyavalya tovább 
terjed (mint hihető), a’ parliament ülései 
el fognak halasztatni.

Lord Grey azon kinyilatkoztatása a’ felső 
ház Febr. 7iki ülésében, hogy a’ kormány 
a’ protestáns egyház jusait ’s a’ dézma bé- 
szedetését Irlandban a' törvények teljes ér
telme szerint minden, rendkívüli felhatal
mazás és rendszabások által is, fen fogja tar
tatni, nagy érdeklést szült a’ publicumban.

A’ felső ház Febr. 9iki ülésében köz ér
dekli tárgy nem forgott fen. Az alsó házban 
ugyan az nap kifejté Courtenay ur P o r tu 
g á l i á t  tárgyazó javaslatát. A’ nemes lord 
(Palmerston) szerencsétlen makacssága, úgy 
mond, az ő characterének talán becsületére 
válik, de az ország interesséire nézve két
ségkívül igen veszedelmes, ’s kénytelen a’ 
szónok a’ nemes lordot felszólítani némelly 
felvilágosítások adására az ország és Portu
gália közt fenforgó viszonyok mibenléte fe
lől. O (a ’ szónok) mindenek előtt szüksé
gesnek tartja a’ nem-elegyedés szoros meg
tartását, ’s nem kételkedik, azt fogja lord 
Grey ’s lord Brougham is hinni, hogy az 
egyetlen u t , mellyet e’ tárgyban Anglia kö
vethet, a’ legszigorúbb részvétlenség (neu-



tralitas) ; mert ha van bizonyos és világos 
igazság, úgy ez az , hogy az angol törvény 
minden elegyülést a’ külső országok peres 
ügyeikbe , a’ miilyen az itt fenforgó örök
lési kérdés, egyenesen tilt. Ő azt kérdi, fen- 
tartattak e’azon törvények, mellyek vala- 
melly külső, Angliával békében lévő, hatal
masság ellen készülő expeditio elősegéllését 
’s e czélra katonák fogadását tiltják. Ha a’ 
kormány akárininemii megegyezés vagy e- 
gyetértés által egyik vagy másik résznek 
kedvezett Portugáliában, úgy a’ korona ta- 
nácsadóji kétségkívül felette terhes köte- 
ieztetést vállaltak magokra. Kívánja tehát, 
adassanak elő ollyas, található irományok, 
mellyek a’ portugáli expeditio elősegéllését 
’s az e’ czélra Angliában történt katonafoga
dást felvilágosíthatják , ’s tudósíttassék az 
alsó ház a’ kormánynak e’ dologban tett 
lépteiről ’s viseletéről. Ezen indítvány, mi
nekutána a’ tárgy felől Mackintosh, Elliot, 
lord Palmerston 's Peel urak nagy részben 
fontosán (a’ mit jövő levelünkben bővebben 
közlendiink) szólották volna 274 í> 139, ’s 
így a’ ministerek m e l l e t t  135 szóval, 
visszavettetett.

Február. 10. és Ilikén a’ reformbill 38— 
55ik clausuláji fogadtattak el.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

A‘ követkamara Febr. 9diki ülésében az 
igazságosztály, a’ lOkiben a’ statustanács 
költségei valának szóban. Ez utóbbira nézve 
Rochefoucauld ur 400,000 franknyi (majd 
az egész költség) megkíméltetését ajánlá ’s 
azt, hogy a’ statustanács külön törvényszék 
ne legyem, hanem minden birtok feletti per 
a’ rendes törvényszékek által Ítéltessék el. 
B a v o u x  ur a’ statustanács minden fog- 
ialatosságit a’ tartományi itéíőszékekre bí
zatni kívánja; B e r t r a n d  ur az egész sta
tustanács eltörültetését javaslá ’s beszédit 
(mint hajdan a’ Carthago ellen buzgó cen
sor Cato) a’ következő szokott formulájá
val végzé: p r a e t e r e a  censeo p r e l o  li- 
b e r t a t e m  esse  d o n a n d a m .  — A’ ka

mara Jo liim  ur javaslatát, melly ezen osz
tálynál 365,000 franknyi (két harmadánál 
több )  költségkevesitést ajánla, a’ ministe
rek s Dupin ur ellenkezése mellett is , el- 
fogadá. Febr. Ildikén kérelmek olvastattak 
fel, s Portalis ur kifejté javaslatát az ün
nepek s vasárnapok további megüllése el
len, mire nézve hosszas vitatás után elvég
ző a' kamara, hogy a’ javaslat fontolóra 
fog vétetni.

A' pairkamara biztosságai rövid időn tu
dósításokat fognak adni a’ fenyitő törvény- 
könyv, a’Jan. 2 1 diki gyásziinnep (XVI La
jos halálára) ’s a’ házassági kötél felbont- 
hatása iránt,  ’s mind ezekben ellenkező 
ajánlatok fognak tétetni a’ követkamara vég
zéseivel. Illyés ellenkezését a’ pairkamará- 
nak a’ párisi újságok, jelesen a" Courier 
fran^ais, felette roszalják.

Dom Pedro expeditiója e’ hónap lOdikén 
Belle-Isleből kiindult.

Hivatalos levelek érkeztek (Febr. I2kén 
éjjel) gróf St. Aulaire franczia követtől Ro
mában.

A’ 66dik linearegiment (Febr. 6dikán) 
hajóra szállott Toulonban , 15dikén Maren
go linia hajó , Didó 60 ágyús fregat ’s 
Rhone és Dordogne teherhajók fogták kö
vetni , mint mondják JNavarinba. Eclipse 
brigg titkos utasításokkal Febr. ődikén in
dult ki Toulonból, noha még nem volt egé
szen felkészülve. Naupliából jött tudósítá
sok jelentik, hogy a’ Rumelioták utóbbi 
veszteségök óta Argosban (a ’ nemzeti gyű
lés alkalmával) tartományokba vissza vo
nultak ’s azt fellázasztották. Több más vi
déke is Görögországnak fegyvert fogott ’s 
nem akarja gróf Capodistrias Ágostont, 
kit Oroszország támogat , fejének ismérni. 
Azonban sokan a’ franczia hajóssereg kiin
dultát dom Pedro czélzatival akarják kap
csolatba hozni. —

Franeziaország szárazföldi hadiereje 1832 
Jan. lőjén 276,000 gyalogság, 54,000 lovas
ság, 34,000 pattantyús, 8000 geniebeli, 4500 
trainbeli, 14,000 veterán, 16,000 gensd arme,
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4020 generalstabhoz tartozókból-így mind- 
öszve 410,520 főből álla. A’ tengeri erő 279 
hajó, ezekből most 120 felfegyverkezve.

A1 Moniteurben megjelent (előbb mind a’ 
két kamarától elfogadott) királyi rendelés 
az 1831diki osztályból 80,000 embert állít 
fegyver alá.

A’ M o n i t e u r  jelenti: hogy a’ kormány 
vette azon üzenet mását, mellyel general 
Santa Cruz, B o l í v i á n a k  praesidense, ezen 
köztársaság törvényhozó gyűlését a'múlt év 
Júniusa 24ikén megnyitotta. Francziaorszá- 
got illetőleg így szól az ifjú respublica elöl
ülője : A’ magas franczia kormány függet
lenségünket megismérte. Tudósított e’ felől 
bennünket Nisus brigg kapitánya, Yilleneuve 
ur által, kit kölönösen e1 czélra külde ki; 
egyszersmind felszállta, küldenénk minél c- 
lőbb megbízottakat Parisba a" két status 
között kötendő béke-kereskedés- és hajó
zási egyezés végett, melly a’ legpontosabb 
kölcsönösségen alapulva belső és tartós vi
szonyokat állapíthasson meg. Ezen, Bolíviá
ra nézve valóban örvendetes, történet kö- 
szönetünket kívánja a’ franczia nemzetiránt, 
melly az által, hogy a’ legelső európai ha
talmasság, melly társasági lételünket meg- 
ismeré, just szerze magának hogy vásárin
kon szintúgy, mint minden viszonyinkban 
előkelő kedvezéseket nyerjen.

A’ minapi párisi lázitó összeesküvésről 
már ennyi nyiiványult k i : Való hogy a’ rész
vevő feleknél 500,000 frank találtatott; az 
elcsábított tagokat már néhány nap óta 
fejenként 5 frankkal fizeték, a’ zendülés 
napján pedig 20 — 25 frankkal: számos 
könyvnyomtató van elfogva, kiknek reg
geli 5 ’s 6 óra közben kelle vala összerom
bolni az oppositio s ministeriumi újságok saj
tóit, de némelly rendszeretők ezt a'politiá- 
nak jókor hírül vivék. A’ zenebona-forralók 
szándéka volt tovább minden ministeri la
kást egyszerre körülvétetni, a’ Tuilleriai 
bálban részt nem vett tisztviselők lefoglal- 
tatások végett. Ezután a’ Tuilleriet fogták 
volna ostromlani, a’ Pavillon de Floret pe

dig felgyújtani, mig a’ Pavillon Marsant meg* 
támadnák, hol épen a’ tánczmulatságot tár
ták, mellyre 10, 12 biliétet is gondosak vol
tak részökre szerezni. A’ politia csak reg
geli 4 óríi felé nyomozható ki az ösz- 
veeskiivés szövevényét, noha a’ pártfőket 
már néhány nap óta őr szemmel tartó. 
A’ zavarszomjuzó ez i in bórák előbb Perier 
bálját választók czéljok alkalmául, utóbb az 
operai tánczmulatságot, hol épen a’ király s 
királyné bcléptekor okoztak egy mesterkélt 
tolongást, de szándékjok ekkor is füstbe ment* 
Pártfeleik nem mind Carlisták mint maga 
a’ kormány is igazolja. Egy fegyvergyártó di
csekvése, hogy a* napokban számos pisztolyt 
adott el, szolgált ajkaimul mint mondják a’ 
politia gyanújára, e’ pedig a’ láz-irány es 
ezé! kifejtésére.

A’ Franczia főconsul Cadixban azon ha
tározást tévé, hogy a’ belga kereskedés ér
dekeit különös oltalmába veendi, mig a’ 
spanyol kormány e’ nemzet zászlóit el nem 
ismérendi, ennél fogvást az alconsulokhoz 
utasítást is külde.

Az algíri Dey megint Parisban van ; czél- 
ja mint mondják barbar uradalma vissza- 
nyerhetése; kérelmét a’ turini s londoni ka
binet támogatja, sőt úgy tetszik mintha u- 
gyan ezen udvarok sugalák volna e tanácsot.

P O R T U G Á L I A .
Dom Pedro manifestuma folytatása-,

„Olly kormány támogatására mell}' azzal 
dicsekvék hogy a’ nemzet akaratjából kele 
ki, vérpadokat (schaffotte) keJle állítani, 
mellyeken sokan végeztettek ki azok közül, 
kik a’ bitorlás gyűlölt igája ellen szegzék 
magokat; az ország tömlöczei betöltettek ál
dozatokkal, mert nem vétek vala itt meg
büntetendő, hanem a’ hűség ’s eskü szentsé
ge iránti tisztelet. Számtalan ártatlan kül
detett Afrika rettentő sivatagiba, borzasztó 
tömlöczökben halának el többen kín és ret
tegések között, ’s a’ külföld eltelék Portu
gálokkal, kik futva hazájokból a’ nem ér
demlett száműzetés keserveiben senyvedtek
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így rohant az én szülőföldemre minden ret
tenet, mellyet emberi gonoszság ’s elvete
mültség kigondolhat. A’ lakosok erőszakos 
nyomatása, mellyet rajtok magok a’ hivata
lok követtek el; legyaláztatása a’ portugál 
évkönyveknek olly alázatos elégtételek ál
tal, mellyekre a' bitorlás oktalan kormánya 
Ítéltetett bünhödésül olly balgatag kegyet
len tettekért, mellyekre idegen országi alatt
valók iránt az illető kormány elmellőzteté- 
se által vetemedett; a’ diplomatiai ’s ke* 
reskedési viszonyoknak egész Európával 
megszakadása; végre a5 thront bepiszkoló 
Ínséget's nyomorgatást árasztó, a’ néplegne- 
mesb érzésit elölő zsarnok-uraság f  tyrannis- 
inus) : ez az, a’ mit borzasztó képpel már 
közel négy év óta Portugália láttat. Ennyi 
szenvedés tekintetére a’ szomorúság legbel
sőbb érzetétől meghatott szivem abban ta
lál még egyedül vigasztalást, hogy azon 
nyilványos védelmet, mellyet Isten, a’ ki
rályszékek legfőbb intézője, az általunk vé
dett nemes, igazságos ügynek ju tta t, lehe
tetlen meg nem ismérnem. IJa megfontolom, 
mint meg tudá a’ hivség Terceira szigetén 
(melly történetink régibb szakasziban is 
Portugál szabadságának dicső védfala ’s me
nedéke volt) minden akadály ellenére azon 
csekély segédforrásokat őrzeni, mellyek ál
tal annak nagy lelkű védelmezőji nemcsak 
a’ többi azori szigetek vissza-kapcsoltatását 
fenséges leányom királyi pálczája alá, ha
nem jelenleg minden hatalmunkban lévő 
hadi erőnek ottani egyesülhetését is sikere- 
sítheték: mikép ne lássam én ebben az is
teni gondviselés különös védelmét! — Fel
bátorodva ezen védelem által ’s azon kí
vánság következésében, mellyet az O leg
hívebb Felsége nevében kormányzó Igazga
tóság (Regensség), követsége által, előttem 
’s felséges uralkodóasszonya előtt kifejtett 
az iránt, hogy én az azori szigetek hiv la
kosi köz óhajtása szerint foglalnám el nyil
ván azon helyet, melly engem mint atyát, 
gyárnatyát ’s leányom természetes védjét, 
úgy szinte mint a’ Bragan^a ház fejét illet,

’s kérdést is tévén előttem a’ nevezett kül
döttség az iránt, valyon a’ dolgok jelen for
dulatában megkivántató szorgos és hathatós 
rendszabásokat megtenném e; végezetül a- 
zon kötelesség által is indíttatva, mellyet 
Portugália alaptörvénye szab előinbe, elha- 
tározám, hogy a’ béke öléből, mellyben je
len állapotom élni engede, magamat kira
gadom ’s megválván szivein legdrágább tár
gyaitól, mellyeka’szárazföldön maradandnak, 
azon Portugálokkal egyesülök, kik minden 
áldozat felajánlása mellett hőslelkü vitéz- 
ségök által az usurpatio minden crőködé- 
seinek ellen tudának ál Jani. Minekutána 
mindazoknak, kik az azori szigeteken az 
általain távollétemben kinevezett igazgató
ságot viselik, hazafiságokért, mellyel tisz
teiknek 0II3' terhes környülállások között 
megfeleltek, köszönetemet fogtam monda
ni , az általok gyakorlott hatalmat a’ fen 
kitett okokból magam veszem által s meg
tartom mindaddig, mig fenséges leányom 
kormánya Portugáliában ismét helyre állít
tat ik: ’s az általam tüstént összehivatan
dó kamarák a’ felett tanakodni fognak: 
jó és alkalmas e, hogy az alkotmányi char
ta 92ik czikkelyében meghatározott jusok 
gyakorlása továbbá is reám bizassék? Ila 
igy, ha igennel fog ezen kérdésre a’ végzés 
felelni, úgy én azon esküt, mellyet e’ charta 
a’ Regensségtől megkíván, azonnal leteszem.

(Vege |övőre marad.)

. A M E R I K A .
Folytatása a’ Columbiai volt praesidens üzenetének az Cj- 

gi enadai congressushoz :
„Ez vala azon időpont, mellyben a’ köz

társaság al-elölülője jónak vélő magát a’ 
visszahatás (reactio) fejévé tenni ’s az Ápri
lis 14iki végzést kibocsátá. Kihirdettetvén 
ebben a* törvényszerinti kormány fenállása 
’s kiszegeztetvén ugyanaz által a' nemzeti 
zászló, nem lehete a’ mi szabadságunk ellen 
támadott pártnak ereje pillantatonkénti fo
gyását nem látnia. De mégis olly karba ipar
kodott helyezkedni, hogy az őt minden ol
dalról környező mozgásokkal megvíhasson.
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Vele tartottak Carabobo, Juliin és Ayacucho 
(meg annyi csatahely) agg vitézei, méltók 
jobb ügyet védeni bátor lelkeikkel. A’kor
mány nem feledé Santuario, sem Cerito sze
rencsétlenségét *s meggondoló, hogy a’ sza
badság szent ügye nem mindenha győztes, 
hogy a’ republicanus erény még nem keze
se a' diadalomnak. Két kis seregosztály 0- 
bando, Lopez és Posada ezredes vezérlésük 
alatt volt a’ szétterjedt ellenhatás közép
pontja, a’ nép reménye. Ha ezen kis erő 
semmivé lesz, a’ legborzasztóbb anarchia 
’s az ország teljes kipusztulása követé azt. 
Végre kétségkívül győzött volna a’ felvilá
gosultabb közvélemény, de mig ez győz, 
addig ezren hullottak volna csatákban el ’s 
a’ vérpadon. Magdalena tartomány lakosi 
hős igyekezetjökről ’s Aberrojal és Cerin- 
za vitézek győzedelmiről az al-előlülő még 
ekkor mit sem tudott. Illy környülmények- 
ben béke ’s egyezés ajánltatott a’ kormány
nak olly feltételekkel, mellyeknél fogvást a’ 
constitutio cs törvény újra erőbe lépjenek, 
a’ nép újra megnyerje jusait, a’ polgár biz
tosítását ’s a’ köztársaságnak eddig botrán- 
kozatul uralkodott párt további fondorko- 
dási megszűnjenek. így a’ kormány fényes 
győzelemre ’s a’ reactio minden czélai elé
réséhez juthatott a’ nélkül, hogy egy csep 
vér vagy könny ontatnék. Mérséklet ’s el
nézés vezetvén a’ kormányt, támogattatva 
vitéz és rendre hajlékony seregei ’s a’ köz
vélemény morális (szellemi) ereje által ’s 
hatalommal bírván a’ békétlenkedőt szám
kivetni : nem lehete többé a’ köz csendet ’s 
az ország bátorságát félteni. A’ kormány te
hát hajlékony vala békés ’s békítő rendsza
bások elfogadására ’s az apuloi junta taná
csára az ugyan e’ helyről nevezett szerző
dések (tractatnsok) megerősíttettek. Örven
dettek az Urak beutazhatván az országot a’ 
nélkül, hogy özvegyek és árvák sohajtozá- 
sit hallanák, mellyek nem maradtak volna 
e l, ha a’ nemzeti kormányszék testvérölő 
háborút választva inkább mint egyezést, vé
res csaták által álla fel újólag. Az i gaz ság 

n a k  és é s zn ek  ezen  d i a d a l  ma n y i l 
ván  m u t a t j a  a1 c i v i l i s a t i o  azon ma
gas f o k á t ,  m e l l y e t  az o r s z á g  már  
e lé r t .  Történetink jelesb lapjain nem lesz 
ez elfeledve ’s mutatni fogja a’ kormány ke
gyelmét ’s a’ népnek, mellynek képét az Urak 
olly méltán viselik, emberségét ’s magas e- 
rényeit. Eleinte ugyan panaszok emelkedő
nek az apuloi alkudozások ellen részszerint 
azoktól, kik a’ korlátlan uralkodók által 
nyomatva "s megsértve igazságos boszujok 
érzetét nem fojthaták el, részszerint pedig 
azoktól, kik az augustusi (1830) vérengző 
scenák ismétlendésitől tartottak. Még akkor 
a’szerződés vég resultatumi nem tudattak, ’s 
a’ hazafiui buzgalom ki volt elégítve, látván, 
hogy a’ kormány czélirányos rendszabásokat 
tett a’köz bátorság fenmaradására. E ’rend
szabások következésében a’ béke többé a’ 
tartományokban nem zavartatott meg.

A’ constitutionalis kormány visszaállása 
előtt Cauca (megye) és Casanare (tarto
mány) , hogy az anarchia ’s despotismus 
dühe elől menekedjenek, kénytelenek való
nak előbb az aequatori, aztán a’ venezuelai 
kormány alá csatlakozni. Az utóbbi, szint- 
olly igazságos mint előrelátó kormány nem 
élt ez alkalommal birtoka határai szélesbi- 
tésökre, ’s ugyan ezen igazság ’s okosság 
javasolta tettet teljes igazz il várhatják az 
urak Aequatortól. Isthmus megyéje, vala
mint aJ többi, megismerő a’ constituíiona- 
Jis kormányt, ’s a’ rendetlenség szörnyeire, 
mellyeknek előbb láthelye volt, itt is béke 
’s rend következett. Most jelen lehetnének 
annak képviselőji e’ gyülekezetben, de a’ 
rosznak lelke egész mérgét öntő ki e’ me
gyén. Alzuru ezredes ’s Urdaneta Luis ge
neral, ki Aequatort elhagyni kénytelenítte- 
tett, azon valának, hogy a’ népet vétkes 
tetteikben részvétre hódítsák. Panama népe 
megvetve tekintő a’ csendlázítókat, de ők 
erőszakhoz nyúltak, ’s a’ vidék uj rendet
lenségbe zavarult. A’ kormány hathatós rend
szabásokat teve ’s egy kisded csapat Herre
ra ezredes vezérlése alatt, gyám olt an a’ la-
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kosok hiv buzgósága által, csakhamar sem
mivé tette a’ csendbontók csoportit. Talán 
e’ történet kiirtja közülünk a1 zendülés 
minden csirájit ’s közös béke lesz Uj-Gre- 
nada jövendő virágzásának előkövete.— A1 
kormány ministerei elejökbe fogják az Urak
nak a’ mi külső ’s belső viszonyúik, sere
günk, hajóserőnk ’s kincstárunk állapotját 
terjeszteni , egyszersmind azon végzéseket 
Js uj alkotásokat is, mellyek a’ végrehajtó 
hatalom által a’ zavarok és nehézségek kö
zepeit hozattak. Ajánlom ezeket, mint a’ 
tapasztalás és okos vigyázat resultatumit, 
az urak figyelmébe. Uraim, az urak egybe 
hivattak Uj-Grenada nagy létét s boldogsá
ga talpkövét megvetni. Az urak tehetségök 
s kitűnő hazaszeretetök meg fognak a’ nép 
várakozásának, reményinek felelni. ORy 
népnek adván uj törvényeket, me Ily  a’ 
t ö r v é n y n e k  ö r ö m e s t  hódo l ,  bizvást 
’s méltán várhatják az urak, hogy fáradozá
sok nem lesz sikereden. Ha valameliy co
lumbiai egyezés a’ köztársaság egyesületét 
(  unióját), legalább annak alapjait meghatá
rozta volna, úgy kevesebb akadállyal kelle
ne Uraságtoknak küzdeniek;* de a’ történe
tek ezt nem igy hozák. Venezuela és Ae- 
quator alkotmányikat már megkészíték; így 
Uj - Grenadának is saját törvényeivel kell 
bírnia. Ne remélljcnek az urak teljes töké- - 
letességet. Tegyék meg az urak az ország 
boldogsága erős, kivíhatlan talpkövét ’s a’ 
munka további kivitelét bízzák az időre. 
De mindenek felett kérem az urakat min
denre, a’ mi előttük legszentebb, ne feled
jék az utóbbi 21 esztendő tanuságit, rop
pant ’s költséges áldozatit. Egy, az ország 
környülményeihez szabott, bölcs constitu-

tio legyen a’ támasz s kormánybot, melly 
az urak által teendő uj hivatalok lépésit ve
zesse s tévedésektől megója. Eli előre is 
benyújtom az uraknak minden jóért, mel- 
lyet az országra árasztani készülnek, a’ leg- 
szivesb, legigazabb hála hódolatát.“ Aláírás: 
D o m i n g o  Caicedo.

E L E G Y  HÍ REK.
Decazes pártja meílyhez a’ Franczia pair- 

kamarai többség szít, tehetsége szerint a’ 
követkamarától a’ pairihez küldött minden 
törvényjavaslatot módosít, vagy visszavet 
hogy ez által egy pairkamrából választható 
ministerium szükségét éreztesse.

Perceval ur, az angol bank régi ’s köz 
tiszteletű tisztje, a’ minap zsebkendőjivel 
akará magát megfojtani, de ebben némelly 
oda érkezettek megakadályoztaták. Mi in
dította Jegyen e* tettre, még nem tudatik.

A’ b r e s t i  gyuladás (Jan. 25. 26.) okoz
ta kár a’ tengeri szertárokban hivatalosan 
közel 1 millió frankra becsültetett. Az épü
let helyre állítása többe fog kerülni 200,000 
franknál. Ugyan itt (Brest ben) néhány gyuj- 
togatót fogtak el, épen midőn azok továb
bi gonosz tettekre gyujtószereket (phos- 
phorral, kénkővel ’s t.) készítenének. Hi
szik, hogy ezektől némelly világosításokat 
fognak kapni a’ régebben ’s más megyékben 
történt gyujtogatókról is.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Febr. 25kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . $5 4 p. p.
— 4 pC....................................... ........................
— 1820diki nyeres. kölcsön 179 ------
— 1821 d i k i ..........................121 T'-j — —

Becs vár. 24j>c. bankó-kötél. . . 47 4 — —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . ------
Bank-aetiák v. részvények darabja 1117----------

A’ gabonának pesti piaczi ára Febr. 28kán 1832.
Pozs. ni. r-to gar. leirjnbh középszerű rsekelyeb 1) Po/.S. lit. TtÓ gju\ legjobb középszerű csekélyeLb

T isz ta b ú za 133 ^ 126 4 120 Zab 28 f 28 26 4
Kétszeres. 93 4 83 4 80 Kó 1 es — —
Rozs. 50 * 49  4 4 6  4. Köles kása. 120 — —
Árpa 3$ f 36 f 33 4 K u k n ric7 a 36 f 34 4. 33 4

Szerkezteti H e l m e c z y .  —- Nyomtatja Lände r e r .



J E L E N K O R .
18. szám. Pest, szombat. Martzius 3. 1832.

F o g l a l a t :  Magyar- és Erdélyország (Klóléptetések. Erdélyi földrengés. Nógrádi tudósítások. Mauks Tamás halála. 
Pécsi lyceuni alapítása). Ausztria (a’ Pazmaníták törvénybeli probatste). Anglia (Palmerston beszéde a’ portugá
liai ügyben. Cholerahill). Francziaország (követ- és pairkamarai tanácskozások ’s egyebek). Portugália (D. Pedro 
manifestumának vége). Orosz birodalom. Török birodalom (Divan ’s Mehemed Ali). Elegy hirtk. Pénzfolyamat. 
Gabonaár.

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

Apostoli királyunk Febr. lOkén a’ vesz
prémi nemes káptalan 4 megürült kanonok
székét Balassa Gábor eddig megyetitoknok, 
Kovács Antal palotai, Schnuphagen György 
vásárhelyi plebánusok, és Laszkall'ner Antal 
eddig seminariumi lelkész (Spirituális) lí
rákra méltáztatott kegyelmesen juttatni.

Továbbá szinte azon napi legfelsőbb ke
gyes határozatánál fogva Petőfalvi Uzovics 
János nyitrai és Nagy-lónyai Lónyay János 
Beregi első Alispán urakat a’ nagymélt. m. 
királyi Helytartósághoz Tanácsosakká mél- 
tóztatott kinevezni.

Az erdélyi kir. udv. Cancellaria Zetelakai 
Szabó György urat erdély országi level tár
nokká nevező ki az elhunyt Kollerfi Koller 
József helyébe.

Nagy-Szebenben 's Megyesen (Erdélyben) 
Február 19ikén 8 ’s 9 óra közt két egymás
után következett földrengés tapasztaltatott 
nyugat dél-nyugatról kelet-éj-kelet felé. A’ 
hévmérő Reaumur szerint 2° az 0 alatt, a’ 
légmérő pedig 28" 3///re mutatott; a' gyen
gélkedők szédülést ’s émelygést éreztek, és 
szélzugást hallani véltek.

A’ magyar nemzeti tudományos Akadé
mia Pesten Mártz. őkén kezdi nagygyűlését. 
Vidéki tagjai közül már néhány megérkezett.

B a l a s s a - g y a r m a t  Február. 8ikán : A’ 
köztársaságok ’valódi nagyságát egyedül a’ 
hazaszerető polgárok teszik, ezek pedig csak 
ollyakból válnak, kik gyermekségük óta tu
dományok isméretében helyzik elméjük fel
világosodását, szívok képezését pedig jó er
kölcsökre szoktatás és gyakorlásban; nem

csuda tehát, hogy minden csinos nemzet fe
jeit leginkább azon gond foglalja el, hogy 
gyermekeiket e’ dicső czélra neveljék. Illy 
példákat B. Gyarmat elöljárói is követni kí
vánván 13 év óta minden fáradozásikat oda 
buzogtak irányzani, hogy a’ város kebelében 
iskolákat telepíthessenek meg; előmozdíták 
e’ szándékjokat T. N. Nógrád vármegye Ren
déi is, midőn még 1825ben országgyűlési kö
veteiknek adott utasításokban meghagyák: 
fordítanák oda minden ügyekezetjöket, hogy 
ezen n. megyében egy gymnasium alapítá
sát eszközöljék; eddig azonban minden fá
radozás haszontalan volt, de ime most már 
'valóságra hajnalong reményünk: Méltóságos 
cs. Aranykulcsos Vázsonykői idősb gr. Zichy 
István ur, mint a’ grófi nemzetség Öregbike, 
minekutána 182öban a’ városunkban épült 
kórházat fedél-fával ’s mésszel felsegítő — 
1827 ben a’ catli. szentegyházat beleiről ki- 
fejérítteté, ’s nagy oltárát arany rámázatu je
les táblaképpel feldiszesíté — 1830ban szük
ség idején alattvalóinak nevezetes mennyi
ségű gabonát kiosztata — 1831ben a’ görcs- 
mirigy dulásakor hat egész hétig elzárt vá
rosunkat 100 kila gabonával megvigasztaíá, 
úgyszintén ez időben a’megyei rabok dolgoz
tató intézetét 500 forinttal felsegéllé — most 
e’ f. Február, lsőjén költ kegyes alapítvá
nya szerint felállítandó nemzeti iskoláink- 
beli egy Tanító díjának esztendőnkénti 250 
pengő forintban fizetendését nagylelkűen a- 
jánlotta meg. Milly öröm illy földesurral di
csekednünk! mi valóban ’s utóink hamvait 
is áldani fogjuk örökös tisztelettel annyi szá
mos jótétiért.

Továbbá B. Gyarmatról Február 22ikén r



138

Nemzeti (nyelvterjesztő) intézetünk javá
ra Február 19ikén B. Gyarmaton tánczmu- 
latság tartatott.— Farsang ugyan és táncz i- 
gen közönséges és szinte unalomig látott ’s 
hallott tárgy, azonban különössé ’s minden
napi dolognál érdeklőbbé válhatik az elintéz- 
tetése ’s környületi által. Nógrád némelly al
kalommal magára vonzotta már baráti és 
szomszédinak figyelműket, azt lehete tapasz
talni ez úttal is: 14 külön megyéből számolt 
vendégi ezen nemzeti ünnepként tartott es
ti mulatságból olly emléket vittek a* haza 
messze tájaira, melly kedves is, de hamar 
felejtett sem lesz. A’ tánczterem, melly nyá
jas ölébe a’ legszebb vegyületü vendégeket 
fogadá, tavaszt mosolygó csínnal vala kelle- 
mesítve, hosszas oldalain czitrom s narancs
fa-sorok valának helyezve, a' két végfal pe
dig a’ legízletesebbül virág-alkotványokkal 
ékesítve. A’ ragyogó fény ’s a’ szelíd zöld 
homály Összeolvadozása képzeltetheté a’ más
ként is ábrándozásba merőitekkel Armída 
hajdani varázs-kertje lugosit. De mindent fé
lő lhaladt koronás Urunk egész állású képe, 
mellyet születésnapi nj^olczadán örvendeti 
czimeről tüze ki Nógrád azon hitének ábrá
zolásául, hogy nemzetiségünk egy fejedel
me uralkodásának sem köszönhet több ha
ladási védlést, mint kegyes Ferencziinknek; 
kit hogy az örök gondviselés még sokáig 
tartson népei boldogítására, az egész gyüle
kezet örö ntelve kívánta.

Sokat lehetne még e’ tánczmulatságról em* 
líteni, mi csalhatatlan példáját adná hogy lel
kesedés kell csak, ’s a’ Magyar, bár mellyi- 
ke, képes minden szépre ’s jóra; példáját 
annak is, hogy az ízlés hazánkban is némel- 
lyekben mérközhetik már a’ külföldivel; 
példáját végre még, hogy mulatni egyszers
mind közjóra áldozni összeférő dolgok. Me
gyénk szép Nemére azonban el nem hallgatha
tó ama’ dicső érdem, hogy száznál jóval több 
kézi készítmény, melly kénybecsöl öszveleg 
ezreket haladó értékű vala, az ő adakozások 
folytában a’ bálbilleti - sorsok szerint mind 
kijátszatott. Haszna e’ nemzeti ünnepnek

a mellett hogy hölgyeinket a’ magyar nyelv 
kedvelésre még inkább lángolá, mint egy 
két ezer huszas jövedelem is ; melly az in
tézet pénztárába hárult. Köszönet szép ne
münk széplelkiiségének! de köszönet az in
téző biztosságnak is, melly nem csak fárad
ságát önként ’s a’ legnagyobh szorgalommal 
áldozá e’nemes végre, hanem vagyonát sem 
sajnálta pótlékul a’ valóban remek szerke
zetű csinosításra. — Ez legyen érdem ’s hála- 
dijok a’ közérzéstől!

Február lOikén hunyt el Kézsmárkon 
Mauks Tamás érdemes honi tudósunk, ki 
mint fővész ’s főkép a’ karpáti Flora nagy 
tudományit ismerője csak nem félszázad óta 
nagytekintetben álla nem csak a’ hazai ha
nem a’ külföldi tudós világ előtt is. Rövid 
nekrológját Társalkodónk adandja legköze
lebb, mind hogy emléke maradjon fen, mind 
pedig hogy tudassák mi történt legyen ha
lála után az ő igen gazdag növény-gyüjtö
ményével, melly valóban méltó, hogy a’ pes
ti tudomány-egyetem vagy a’ nemzeti mú
zeum számára szereztetnék meg ’s ne jut
na külföldi vagy épen bitang szentségtelen 
kezekre!

Pécs  Február 24ikén: A’ mi nem csak 
városunknak, hanem hazánk egész alsó vi
dékének régóta legforróbb kívánsága, azt 
nagymélt. Négyesi báró Szepesy Ignácz me
gyés püspökünk bételjesíté. Ugyanis csak 
hamar kebelünkbe jötte után a’ köz óhajtás
hoz képest egy uj Lyceunmak tette le talp
kövét ’s ezt két esztendő alatt semmi költ
séget nem kímélvén jeles Ízléssel s ritka 
bőkezűséggel el is végezte. De már e’ fé
nyes és roppant épület elkészülte előtt a' 
philosophiai tudományokat két professor ál
tal a’ seminariumban, e* folyó iskolai esz
tendőben pedig (50,000 ezüstforintot alapít
ványtőkéül, mellynek kamatjából a’ tanítók 
fizettetnek, letévén) az említett tudományo
kat addig is 6 rendes professor által tanít
tatja, miglen a’ törvényi kar számára is 
szintannyi pénzalapot alkothat. E’ nagylel
kű áldozatot előbb nemes Tolna, azután Ba
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ranya vármegyének is közgyűlésekben össze
jött Karai és Rendei szivökre vevén egyetér- 
tőleg elhatározák, hogy szives hálájokat egy 
fényes küldöttség által nyilványosítsák. A’ 
mi csakugyan e’ napokban mégis lön, mert 
múlt hétfőn N. Baranya vármegye küldöt
tei főtiszt. Miskolczy András pécsi kispré- 
post és olvasó kanonok ur, nemes Tolna vár
megyéé pedig szerdán igen nagy fénnyel és 
számmal tek. Nagy-Jeszeni Jeszenszky Já
nos másod Alispán ur szónoksága mellett O 
Excellentiájánál megjelentek ’s nemes Kö
zönségeik szives köszönetét jeles készületii 
s meleg ömledésü beszédben előadák. Ha
bár tudjuk is, hogy illyes közhódolások és 
tisztelkedések, valamint ezeknek hírlevelek
be iktatások a’ nagymélt. Alapítónak ön tet
tében elég bért lelő szerénysége ellen van
nak is , ’s habár továbbá édes gyönyörűsé
günk is Minervánk bíboros gyám ólának min
den közjóra czélzó kivánatit teljesíteni, e’ 
pontra nézve mindazáltal megengedi a’nagy
lelkű Jóltevő, ha ez egyszer idegenkedünk 
az engedelmességtől, mert nemzeti sajátsá
gunk, a' jövendő századok ’s legkésőbbi u- 
nokáink ellen is vétkeznénk, ha buzgó hálán
kat az egész haza ’s emberiség nevében nyil- 
ványosan ki nem jelentenék. Néhai Radonay 
püspökünk irgalom-tettei miatt százados ha
gyományként örökült meg megyénkben ez 
óhajtás: 0  Deus Adonai, da pliires Rado- 
nay! nem sóhajthat é fel most minden ha
zafi kebel illy hévvel, a’ Szepesy  névvel?

AUSZTRIA.
Február 6- ’s 7ikén tartotta közgy űlését 

a‘ bécsi mezei gazdasági társaság Ferdinand 
ifjabb királyi Felségünk előlülése alatt. Ma
gyarok közül Galantai gr. Eszterházy Ká
roly, Derczeni Dercsényi János és Horhy 
Mihály urak neveztettek ez alkalommal a’ 
társaság rendes tagjaivá.

A’ bécsi magyar Kurír szerint a1 Pázmán 
seminariumi nevendékpapság, mint orszá
gos alkotmányi első rendünk serdülő remé
nye, áltlátván honi törvényink tudása szük

ségét főkép a’ magyar szentegyház tagjai
ra nézve, önként tanulására szentelő magát 
az idén először, ’s Február őkén közelége- 
déssel állá ki a’ vizsgáltatást mint szorgal
ma tanúját. E ’ jeles példa követése kívá
natos minden illyes nevelőházinkra nézve, 
hol még az mindeddig divatba nem hozatott, 
mind a* mellett is, hogy közmondásként a’ 
jó Pap holtig köteles tanulni.

A N G L I A .
Az alsó ház Febr. 9diki ülésében Mackin

tosh ur után, ki a’ kormány viseletét védé, 
’s Elliot ur után, ki a’ jusra nézve azt ál- 
litá, hogy a’ lamegoi portugál co rtes(ll43 ) 
végzése szerint, méllyé t az l648diki cortes 
is megerősite, idegen országi fejedelem Por
tugália királya nem lehetvén , dom Pedro, 
mihelyest Brasiliának birtokába jutott, a’ 
portugál koronára többé just nem tarthata, 
’s igy azt másra sem ruházhatá; *s több 
más követ után, kik a’ jelen ministerium 
alkalmazkodását e’ tárgyban az előbbiével 
egyezőnek, csak hogy nyomosabbnak ’s na
gyobb erejűnek álliták , végre lord Palmer
ston szólamlék meg, ’s többi között ezeket 
mondá: „Nincs példa civilisalt Európánk
ban , hogy egy kormány a’ másik iránt úgy 
viselte volna magát, mint irántunk 1828 
óta Portugál viseltetett. Az e’ tárgyban a’ 
házzal közlött irományok nem foglalnak 
magokban egyebet a’ leggorombább sértegeté
seknél 's elnyomásoknál. Anglia mindig 
csak fenyegetőzött ’s a’ foganat újabb sére
lem volt mind addig, míg a’ mostani igaz
gatás hivatalába lépett. Panaszt hallunk az 
ellen, hogy a’ franczia admiral hasonló e- 
légtét-koveteltében több portugál hajót el
foglalt; úgy de nem akkor történt é ez, 
minekutána már a’portugál kormány min
den közlekedését a’ lizbónai franczia con- 
sultól megvonta, ’s ez által minden diplo
m at ai viszonynak a’ két ország között vé
get vete? Talán meg kellett volna e’ kor- 
nyülménj ekben Angliától Francziaország- 
nak tiltatnia, hogy sérelmei megszünteté
sét sürgesse, mihez, mint független ország

ai -
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nak, jusa volt ? ki kellett volna talán nyi
latkoztatnunk, hogy Anglia ugy an just tart 
magának Portugáliát elégtételre kínszeríte- 
n i, de nem tűri, hogy más nemzetek ha
sonló szabadsággal éljenek ! — Tudom én 
j ó l , hogy e’ ház oppositiójának czélja a’ jó 
egyetértést Anglia rs Francziaország között 
megszakasztani, ’s a’ két nemzetet háború
ra keletni egymással (tetszés), de bizonyos
sá tehetem a’ házat ’s azon urakat, hogy a’ 
jelen ministeriummal ebben nem fognak bol
dogulni. A’ ministerek teljesen érzik egy 
olly felvilágosodott ’s belátó hatalmasság ba
rátsága becsét ’s reményük, hogy a’ két nem
zet között fenálló béke ’s egyetértés állan
dó alapokra van helyezve (nagy tetszés). 
Angliának sokkal több közös érzése, közös 
érdeke (interesséje) van Francziaországgal, 
hogysem magát attól a’ szabadabb intézke
dések ellenségi által el hagyná szakasztat- 
ni, ’s én úgy hiszem, az angol nép meg van 
győződve, hogy mi az ő kisebbsége ’s kára 
nélkül fen fogjuk ez országgal a’ legszivesb 
barátságot ’s mind a’ két félnek igen hasz
nos, igen díszes egyenlőséget tarthatni. — 
A’ mi a’ katonaszedést, hajóskészületet dóm 
Miguel ellen Angliában ’s igy részünkről a“ 
neutralitas és nemelegyülés meg nem tar
tását ille ti, arra csak azt felelem : hogy a’ 
törvények alkalmazásánál nem elég a’ gya
nú ’s hihetőség, sőt a’ morális bizonyosság 
sem , hanem arra világos és bebizonyított 
tettek kívántainak. Azon hajó, meliy ellen 
a’ minap panaszt tettek, úgy volt béjelent- 
ve, hogy az Francziaország egyik kikötőjébe 
evezend, s terhe franczia alattvalók tulajdo
nának mondatott. Balgatagság volna azon ké- 
teskedni, mire s hova készült a’hajó valójá
ban (ugyan az, mellyen dom Pedro Tercei- 
rába ment), de még ez nem elég ok, mint 
számtalan más példák az előbbi kormányok 
alatt megmutaták, a' hajó letartóztatására. 
Courtenay ur javaslatának más czélja nem 
lehet, mint hogy a' ház ez alkalommal ma
gát a' minisferium politikája iránt nyilat
koztassa k i , ’s a* ministerium annak elfo

gadásában mostani politikája karlioztatasat 
fogja l á t n i . — Pe e l  ur néhány jegyzést 
tesz Francziaország ’s a’ béke örök fenma- 
radása ellen, ’s különösnek találja, hogy a’ 
ministerium olly büntelennek érezvén ma
gát, közelebb vizsgálatokat még sem enged, 
sem bővebb nyilatkozásokat a’ hajók ’s ka
tonaszedés iránt nem ad ; — mire a’ kama
ra mint tudjuk, az indítványt félre veti.

Febr. l lkén folytatólag a’ reformbill 62- 
dik czikkelyét is elfogadá az alsó ház. 13di- 
kán legelőbb is a’cholera jelentetett bé’s min
den ezt illető történet és tudósítás legna
gyobb ’s hitelesb nyilványosítása határozta- 
tott el. Erre a’ ház íinancz-biztossággá vál
tozott ’s elfogadá a’ ministerek azon bölcs 
javaslatát, hogy ezután a’ financz-esztendő 
Április (nem Januarius) lsőjén kezdődjék, 
’s Martius fogytán végződjék, mi által a’ ház 
minden kiadást kérdőre vehet, minekelőtte 
az megtétetnék, a’ mi eddig a’ parliament 
későbbi megnyittatása által minden eszten
dőben egykét hónapnál elmaradt. Febr. 14- 
dikén egy kérelem ismét szóba hozta Irlan- 
dot ’s a’ dézmát ’s több szónok hevesen ki- 
kelt az erőszak ellen. Lord A 1 t h o r p  csu- 
dálkozott, mikép magyarázhatók lord Grey 
minapi szavait olly balul, mintha ő vérben 
akarná Irlandot füreszteni. S t a n l e y  ur (ir- 
landi statustitoknok) kinyilatkoztatá, hogy 
a’ kormány fen akarja ugyan a’ protestáns 
egyházi személyek (papok) jusait tartatni, 
de szándéka egyszersmind a’ dézmát eltör- 
leni. (Zajos, hosszú tetszés.) Erre a’ reform
bill forga ismét szóban. Ugyanez nap mind 
a’ két házban a’ cholerát illető irományok a ’ 
ház asztalára tétettek. Hosszú tanakodás tá
madt ezután az alsó házban a' nyavalya ere
dete, haladása, távoztatása s az erre teendő 
költségek iránt. Febr. 16. meghatároztatott 
hogy a’ kormánynak a’ nyavalya tovább ter
jedése akadályozására rendkívüli hatalom 
adassék; a' mi hasonlókép egy saját, cho- 
Jerabill által ment végbe, meliy 14dikén elő
ször és másodszor, ]6kán harmadszor ol
vastatott fel.
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Londonban Febr. 17ig 30 cholerabeteg 
volt, kik közül megholt 14. Itt is azt hi
szik, mint eleinte nálunk, hogy a’ nyavalya 
ragadós* Az alsóház folyosóji és tornáczai 
cldormésszel hintettek be, a’Lordok csak i- 
gen kevesen Js csak rövid időre jöttek ösz- 
ve, a* Themseből induló hajók egészségleve
let nem kapnak ’s a’ t. Illő helybeli módo
sításokkal ittisolly rettegés lepe mindenkit 
meg, mint nálunk. Tout comme chez nous.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

A’ követkamara Febr. 13iki ülésében köz
li Amilhau ur a’ biztosság véleményét azon 
módosítások iránt, mellyeket a’ pairkama- 
ra B r i c q u e v i l i é  ur (X. Károlyt és házát 
illető) törvényjavaslatára tett. A’ biztosság, 
úgy mond, egy értelemmel megmarad azon 
végzésnél mellyet e’ tárgyban először hozott, 
t. i. Francziaország teljes és tökéletes meg
válása mellett a1 letett dynastia minden tag
jaitól a’ nélkül, hogy a’ pairkamara egyet
len felvilágosítását is elfogadná vagy hely
ben hagyná. Egyszersmind kifejté a’ tudó
sító mellékjavaslatit (amendement), mel- 
lyek vitatása jövő szombatra halasztatott. 
Erre elővétettek ismét az igazságosztálybe- 
Ji költségek. A’ fenyítő vagy büntető tör
vényszék költségeinél (3,300,000 frank) pa
naszkodik Pages  ur a’ journalisták iildöz- 
tetési ellen. A’ pecsétőr azt állítá: hogy a’ 
kormány bánása törvényes és igazságos. A’ 
sajtó, úgy mond, olly charactert vön magá
ra júliusi revolutio óta, millyet előbb nem 
ismerőnk benne. Megtámadja egyenesen a’ 
kormányt, magát a’ király személyét sem 
kíméli. Egyik journal azt irá minap, hogy 
a’ király lemondott; másik olly tulajdonsá
gokat ruháza reá, mellyeket szégyen ismé
telni. Ezen számok elszedettek; de az iró 
ismétezi más nap garázdaságit, ’s alig foga- 
tik be, kimenti őt a’ kezesség ’s a’ t. A’ sza
kasz költségei meghagyattak. Más nap a’ 
vallás és nyilványos oktatás osztályira ment 
ált a’ kamara. A’ catholicus egyház szaka
szánál (költség: 27,775,300 frank) azt kér

di egy követ: kapnak e még azon püspö
kök fizetést, kik a’ juliusrevolutiokor elha- 
gyák a’ hazát? (mellyet kétség kivid soha 
sem szabad elhagyni); Montalivet u r, a’ 
minister, azt feleié: nem! L un ea u  ur ja
vasolja lször: a’ párisi érsek fizetése legyen
25.000 frank (50,000 helyett), a’ többi érseké
15.000 fejenként, a’ püspököké tiz tíz ezer. 
(Mindöszve 485,000 frankkal kevesebb mint 
eddig). 2szor: azon érsekségek és püspök
ségek, mellyeket az 1801 diki concordatum 
száma felett később alkottak, mihelyest meg
ürülnek, töröltessenek el. Az első pontot a* 
a’ kamara elfogadá, a’ másikat nem. Ugyan 
e’ tárgyban Febr. 16kán a’ kanonokok fize
tései jöttek szóba, mellyek meghagyattak; 
meg a’ püspöki seminariumokra tett status
költségek is, mellyeket G u i z o t  ur (bár 
protestáns) igen szép beszéddel véde, illő 
’s helyesnek találván kétség kivid, hogy a’ 
papságra menendők n e v e l é s t  is kapjanak, 
ne csak t a n í t á s t .  A’ protestáns egyház 
költségei (750,000 frank) szinte meghagyat
tak (Február. 17dikén), mire a’ kamara az 
universitás költségeire tért által, mellyek 
vitatása közben de Tracy és kivált C u v i e r  
urak fontos és igen tanuságos (általunk is 
bővebben közlendő) beszédeket tartottak 
a’ nyilványos oktatás menetele felől. A’ pair
kamara Febr. J3dikán elfogadá a’ száznapi 
kormányzás alatt előléptetett (katona) tisz
tek nyugpénzeit (pensióit). Ugyanazt Febr. 
lödikán tudósítá gróf Tascher a’ biztosság 
véleménye felől a’ Január. 21diki gyászün
nep (XVI. Lajosért) további megtartatását 
illető törvényjavaslat iránt. A’ biztosság vé
leménye az hogy a’ törvényszünet e’ napon 
továbbra is hagyassák meg, de semmi más 
gyászszertartás ne legyen.

Parisban is nagy rettegést okozott a’ cho
lera Febr. 14dikén. Egy kapus igen gyanús 
jelenségek (symptömák) között holt meg 
e’ napon. De az orvosok azt mondák, hogy 
ez csak cholera sporadica.

A’ királyi ügyvéd Febr. 16kán bezárá a’ 
„Népbaráti“ (politikai egyesület) gyüléshe-
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lyét. Ras pa i l  elölülője ’s A v r i l  titokno- 
ka ez egyesületnek tüstént más helyen ül
tek több taggal össze ’s protestatiot készí
tettek.

Megvalósul azon hír, hogy a’ Suffren és Ma
rengo lineahajókra szállított 66dik ezred 
A nc o n áb a n  száliand ki.

A’ király az igazsági minister előterjeszté
se szerint elhatározá: hogy Ney pőre ujvizs- 
gálat (revisio) alá nem jöhet, minthogy e’ 
revisio törvényen nem alapul. (Revideálta 
már e’ pert a’ köz vélemény ’s biráit a’ nagy 
katona hóhérivá bélyegezte.)

D. Pedro részére folyvásti divatban áll a’ 
katonafogadás. Nem csak lengyelek hanem 
spanyolok is vállalkoznak szolgálatjába Mi
guel ellen. Minha General vezér len di ez ide
gen hadosztályt ’s nem sokára D. Pedro u- 
tán indítja.

A3 népi társaság melly Robespierre gipsz- 
nyomatú képét terjesztgeti, e’ hódolást mu
tatja most Maratnak is, a’ revolutio szörnye
tegének !

Febr. 13ka éjjelén Carlistai czédulák füg
gesztettek a’ párisi falakra. Febr. 13kát (a’ 
Berry herczeg halála napját) hozák emlé
kezetbe azok ’s megüllésére szólítottak. Pon
gyola levélkéket (mellyek tartalma imádság 
’s óhajtások 5 Henrikért) a’ házakba kül
döztek vagy nyilványos helyeken osztogat
tak el, de minden siker s viszhang nélkül. 
Paris nyugtán maradt.

P O R T U G Á L I A .
Dom Pedro manifestuma folytatása ’s vege:

„Ekkor az elnyomott Portugálok magok 
előtt fogják azon szenvedések végét látni, 
mellyek alatt olly nagy idő óta sinylenek. 
Semmi visszahatást (reactio) semmi bo- 
szuállást testvériktől nem várhatnak, kik 
csak azért jőnek, hogy őket megszabadít
sák, kik semmit forróbban nem óhajtanak, 
mint hogy őket öleikbe szorítsák, ’s a’ kik 
száműzetésük egész ideje alatt csak a’ kö
zös szerencsétlenséget siraták, ’s felfogadák 
egymásnak, hogy azt örök feledékenységbe

temetendik. A’ mi azon szerencsétleneket 
illeti, kiknek vétkes lélekisméretjok az álta- 
lok segéllett bitorlás (usurpatio) leomlását 
rettegve várja, legyenek meggyőződve, hogy 
habár a’ törvény ereje némelly politikai főbb 
jusok gyakorlatából ki fogná is őket rekesz- 
teni, minthogy ők azokkal a’ haza romlá
sára olly rutul éltek vissza; nem lesz mind- 
azáltal egynek is közülök oka sem élete, 
sem polgárjusai, sem vagyonára nézve (fen- 
tartván ez iránt másoknak jusait) olly erő
szakos bánástól tartani, mint a’milly, eddig 
hallatlan, kegyetlenséggel ez sujta sok jeles 
férjfit, kiknek egyetlen vétkük az országos 
törvények védelme volt. Én egy feledés- és 
bocsánatvégzést fogok hirdettetni, melly a’ 
megkegyelmezés határit világosan kifejtse; 
de azt már mától fogva kinyilatkoztatom: 
hogy semmi feladás és árulkodás előbbi tet
tek, esetek ’s vélemények iránt nem fog 
kihallgattatni ’s minden czélirányos rend
szabások meg lesznek téve, nehogy valaki 
eféle okokért háborgattassék. Ezen alapo
kon fogom én állhatatos buzgósággal min
den rendelésimet építeni, mellyek a’ portu
gál nemzet javára ’s becsületére czélzanda- 
nak, ’s első lesz ezek között azon kereske
dési ’s politikai viszonyok helyre állítása, 
mellyek ezelőtt Portugáliát a’ többi nemze
tekhez kapcsolák, léiekismérettel tisztelvén 
mindenik jusait ’s gondosan mellőzvén el 
mindent, mi bennünket a’ külső politika szö
vevényeibe zavarni *s a’ velünk szomszéd, 
frigyes nemzeteknek nyugtalanságot okozni 
képes volna. Portugália ismét birtokába ju
táiul mind azon javaknak, mellyeket a’ bel
ső béke ’s a’ külső nemzetek tekintete szül. 
Az országos hitel ismét helyre álland, mi
helyest a’ bel- és külföldi, törvény szerint 
felvett, országos adósságok el lesznek ismér
ve, mi által majd módot kap a’ kormány 
minden köteleztetései kielégítésükre, ’s ez 
kétség kívül nagy befolyással lesz a’ közös 
jóllét gyarapodására. — Kinyilatkoztatom e- 
zennel aJ portugál hadisereg (armada) azon 
részének, melly mostani elvakultságában a*
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bitorló kormányt támogatja, bogy nálam jó 
elfogadtatást fog találni, ha a' tyrannismus 
védelmétől eláll ’s önkényt a* szabadító se
reghez csatlakozik, melly a* törvények fen- 
tarthatásának, constitutionalis thronnak és 
polgári jóllétnek legbiztosabb támasza fog 
lenni. Hasonlóul kinyilatkoztatom a'fegyve
res nép azon csapatinak is, kik a' bitorló 
védelmezésében nem részesiilendenek, hogy 
semmi bántalmok nem leend ’s tüstént fel 
fognak szolgálatoktól mentetni, hogy házok 
kebelébe, mellytől igen is sokáig tartóztattak 
el, visszatérhessenek. Nincs semmi kétsé
gem, hogy akaratomnak ezen őszinte ki- 
nyilatkozási a’ derék Portugálok szívét, a- 
zokét t. i. kik hazájokat szeretik, meg fog
ják indítani. Nem késhetnek ők hozzám ’s 
azon hű ’s nemes keblű (loyal) vitéz földi- 
eikhez kapcsolni magokat, kik engem ezen 
hőslelkü vállalatban követtek, hogy leányom, 
a’ leghívebb királyné, constitutionalis ural
kodása visszaállítását (restauratióját) esz
közöljék. Végre kinyilatkoztatom, hogy ne
kem nem czélom a’ polgárháború iszonyait 
Portugáliában feléleszteni, hanem az, hogy 
helyre állapítsam a’ csendet és békülést ki
tűzvén aJ monarcha királyi zászlóját, mint 
ezt az örök igazság törvénye s a’ föld min
den civilisált nemzete óhajtásai megkíván
ják. — KoltRainha de Portugal fregáton Febr. 
2ikán 1832. Aláírás: Dom Pedro Bragan^a 
herczeg.

O R O S Z  B I R O D A L O M .

Az idegen vallásokat illető ügybeli főkor
mány az 1794ben tauriai Mohammedanu- 
sok számára megengedett papi szolgálat el
intézésére egy javaslatot készíte , mellyet 
az orosz Czár mint az élő renddel ’s tarto
mány és hitbeli külső rendszabásokkal nem 
ellenkezőt az lzlami vallás gyakorolhatása 
végett most meg is erősite.

A’ bányászi nagy küldöttség, mellyet a’ 
Czár tavaly arany-termő helyek nyomozása 
végett éjszak Uraiba küldött, már 1500 mark- 
nyi mosott aranyat gyűjtött. Ezentúl 50,000

foglalatoskodhatik illy nemű munkával, egy
szersmind az eddig sivatag Ural téréit gyar
matosítja.

A’ valóságos bányavidéken mint hirlelik 
az örökjobbágyságot eltörlik, mivel tapasz
talásból alkalmasabb az illy étén emberosz
tály földmivelésre mint bányász foglalatos
ságokra; annyi bizonyos hogy az oda költöző 
szabadosak pártolva fogadtatnak.

Mi temérdek súlyú az orosz vám némelly 
fényüzésbeli czikkelyekre, többi közt ab
ból is kitetsző, hogy egy 3^ tallér áru szal
ma-kalap melly egy fontot nem nyom, míg 
Rigába áltszállittatik minden vám ’s vitelárt 
betudva 18 tallérra rúg.

T Ö R Ö K  B I R O D A L O M .

Alexandria Dec. 28ikán a’ birodalom rend
kívüli erőtlenségét vagy inkább bontakozó 
vonaglását jelenti a' Díván viselete az ae- 
gyptusi és acrei Basák villongásiban ; ha 
különben nem időzési szándék, melly arra 
czélozna, hogy az ellenség maga bitolná ’s 
mcritné ki ön erejét. Jól tudja a’ Snltán, 
hogy Mehemed Alinak Acre ostromoitatá- 
sára több oka is van a’ Siriába ütésin kí
vül ; ’s már előbb is sürgető a’ vicekirály a’ 
portánál az engedelmet, hogy magát olly 
hálátlan emberen mint az acrei Bassa, kit 
egykor Sultánja dühe ellen oltalmazott, bos
szulhassa meg, ’s ki 14,000 zacskó adóssá
gát mindeddig is vonakodik megfizetni, 
mind a’mellett, hogy megszökött alattvalóit 
nem adja ki, rs ez által számos kiköltözésre 
nyújt alkalmat. Ez utóbbit helybe hagyta 
ugyan a’ porta, de hogy az épen akkor fel- 
zendült Scutari Basa segéllésétől Mehemed 
Alit feltartóztathassa, hajolt kivánságira a- 
zon feltétellel, hogy Siriai expeditióját a’ Ka
pudán Basa vezérlésére bízná , ki is indult 
ez kisded csapatjával, de csak Rhoduszig , 
innen pedig a’ Dardanellákhoz vonult visz- 
sza, mi okból? nem tudni. A’ nagyvezér épen 
ekkor győzte le a’ felkölt Albaniotákat, 
lehető hogy ez által vicekirályok elcsügge- 
dését várták; de már ez expeditióját készít-
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geté, sőt be sem várván udvara parancsát, 
azt el is inditá. A’ később hozzá érkezett 
szultáni ferman mint mondják, szándéka ki
vitelét ráhagyá’s áltengedé Acre, Damaszk 
’s talán Aleppo feletti uralkodását i s , de 
olly alku alatt, hogy két annyit fizessen éven
ként mint eddig. Most már, mint Január 
25iki tudósítások bizonyítják, erőszakhoz 
nyúl a’porta, hogy őt viszont igájába hajtsa; 
’s egy nagyúri nyilatkoztatvány Mehemed 
Ali hitszegtéről minden Muselmant értesít, 
’s a’ vétkest hastól bosszulással, e’ mellett 
még egyházi (kalifái) mennykővel is fenye
geti; ez mindazáltal kíméléssel látszik szer
kezteivé lenni. Innen következtetik nemei- 
lyek a’ dolognak még barátságos elegyenlít- 
hetését, pedig villongásaikra nézve inkább 
fegyverbiróságot kellene emlegetni. A’ tö
rök flotta nagyobb része ellenségeskedési 
paranccsal hagyá el a’ canalist; az apróbb 
seregek pedig kis Asiába szállíttattak által, 
hogy a’ már előbb Syriába nyomult ezre- 
dek után húzódjanak.

E L E G Y  HÍ REK.

Dublini újságok szerint az ország zava- 
rosb megyéjibe, jelesen Donegalba, fegyve
res erő küldetett.

Sir Fred. Lamb angol követ a’bécsi ud
varnál Febr. hónap 3án indult el Londonból. 
6án Párisba érkezett. Most már Bécsben van.

S k r z y n e c k i  generalissimus L i n z b e n  
él, D w e r n i c k i Lembergben. Egyedül Gaí- 
licziában 1,100 lengyel tiszt tartózkodik a’ 
rokon és vendégszeretés jótéteményeiben 
részesülve, mellyet itt a’ menekedők vitéz
sége és szerencsétlen sorsa még szívesebbé 
’s adakozóbbá tesz.

Bogotái tudósítások szerint C h o c o 's Cau- 
cának egyéb tartomán} i Uj - Grenadával e- 
gyesültek.

A’ b r a s i l i a i  Diario di Governo egy sta
tusvégzést (decretumot) közöl Novemb. 23- 
ikáról a’ rabszolga-kereskedésre nézve, melly 
szerint minden rabszolga, ki ezentúl a’ bra
siliai földre vagy kikötőkbe ju t, azonnal 
szabad, a’ rabszolgákkal kereskedők pedig 
kemény büntetés alá vettetnek. Egyébiránt 
riói újabb tudósítások szerint az ottani ke
reskedés sinyledez, az ország nagy buzgás- 
ban van ’s a’ pártok egymást fenekedve szag
gatják.

Berlini, Londonból vett, tudósítások sze
rint a’ három udvar mindaddig fogja halasz
tani megerősítését, mig Londonban a’ reform- 
bili ügye einem dől. Ha meg nem áll a’ bili, 
azon esetre az angol ministerium változni 
’s a' mostanit újólag Toryministerium fogná 
követni, melly hajlandó lesz változásokat 
tenni a’ szerződésen ’s azt azután Hollandia 
önerőltetése nélkül elfogadhatja. Ellenkező 
esetben hihető, hogy a’ nevezett udvarok 
minden eddig történthez járulnak egyezé- 
sökkel.

Bonstctten a’ schweitzi Tudósok nesz
tora Genfben Február. 3ikán rövid gyengél
kedés után elhunyt.

Pénzfolyamat:
Becs (Febr. 28kánj közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 p. p.
— 4 pG................................ 76 i --------
— I820diki nyeres. kölcsön 179 T7T-----
— 1821diki...................... 1201 -------

Becs vár. 2£pc. bankő-kötel. . . 47 f — —
Az udv. kam. 2 * perCnt kötél. . ------
Bank-actiák v. részvények darabja 1120 £ -----

A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 2kán 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó gar. legjóbb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 133  £ 120 110 Zab 2 9  £ 28 26  |
Kétszeres 90 86 | 83  £ Köles 50 — —
Rozs 52 50 4 8 Köles kása 120 1 1 3  £ —
Árpa 4 0 38  | 36  £ Kukoricza 3 6  £ 3 4  | 3 3  £

Szerkezteti H e l m e c z y  —  Nyomtatja L anderer*



19. szám. 1832.

J E L E N K O R .
Pest, szerda. Martzíus 7.

F o g l a l  at :  Magyar- és Erdélyország (Fejedelmünk országlása 40ned évi ünnepe. Előléptetések. A’ budapesti hidegye- 
siilet 2dik hivatalos tudósítása. Febr. 12ki ünneplés hat helyen). Anglia (biztossági értesítés az irlandi tizedekről 
a’ felsőháziján ’s egyebek). Francziaország (a’ spanyol követ jegyzéke. Cuvier beszéde a ’ tanító intézetekről ’s 
több más). Olaszország (a' Forlibeli, Cesenai ’s Ravennai dulás). Elegy hírek. Pénzfolyamat.. Gabonaár.

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

E’ f. h. elsőjén tölt be kegyes Fejdelmiink 
bölcs és atyai gondú uralkodásának 40dik 
éve, s úgy hisszük nincs a* messze terjedékii 
birodalomnak, nincs különösen alkotmányá
hoz ’s királj’ához mindenha hiv hazánknak 
csak egy kunyhója is, melly honunk ’s a’ 
birodalom fővárosival együtt e’ szent és ál
dott napon szeretett Országlónk eddigi éle
téért hálát, ’s annak továbbig óhajtott meg
tartásáért szívből fakadt könyörgést ne bo
csátott volna az élet urához. Boldogító kor
mányának négy évtizede gördült le már pél
dátlan zivatarokon, viszályokon ’s veszélye
ken keresztül, ’s minden tizede, sőt némelly 
tizedének egyes éve is máskori egész szá
zadhoz hasonlítható, a’ hatalmasan özönülő 
történetek óriási sulyokra ’s fejtekezésökre 
nézve. Megrendült a’ világ, reszketett Eu
rópa, bomladoztak a’ fejedelmi székek a’ 
földi vitézség ’s nagyság öröklétű Caesarja 
előtt, kegy es Ferenczünk is ingadozott, de 
az Ég ’s jobbágyai hűsége virasztván felet
te, még sem csüggedt el, ’s áll most is midőn 
Amazt oczeán leikéhez ’s tetteihez illő oczea- 
ni szemfedele boritá el,’s prometheuszi bilin
cseiből túlvilágok honosává ölelte. E’ temér
dek zavargások örvényei közt minő fokra 
díszlett nyelvünk ’s nemzetiségünk koronás 
Urunk véd paizsa alatt, minden méltató ke
bel érzi Tátrától egész Adriáig. E’felett azon 
jó, mellyet negyven évi országlása közben ke
gyesség, igazság, javítás és kivált a’ min
den polgári jóllét kútfeje, a’ béke- ’s rend- 
fentartás által legfárasztóbb gond és szorga
lom- ’s legnagyobb áldozatokkal is alattvalói

ra áraszta, olly tetemes és sokféle, hogy annak 
világos megismerése ’s leghódolóbb hálával 
érzete kétségen túl a’ legkisebb polgárig is 
elhatott. Olly kormány ’s azon Uralkodó, 
kinek jelszózatában igazság az 'Országok a- 
lapja ’s azt tettben is gyakorolja nem csupa 
szájjal vallja, minden alkalomkor láthatja, 
’s a’ legnagyobb bizonyossággal várhatja ke
gyelt híveinek őszinte óhajtását, mellyel 
ezek hosszú megmaradásáért buzganak, mert 
a’ Gondviselés nagyobb jót hiv alattvalók
nak hiv uralkodónál nem adhat. E ’ nap dí
szét itt Pesten több más jótéten ’s ájtatos- 
kodáson kívül Tiszt. Jallosics András ke- 
gyesiskolabeli tanító, ki jeles diák munkács
iéiról is egyébiránt ismeretes már „Nemzeti 
Ünnep“ czimii, csinos nyomtatású lelkes 
magyar költeménnyel magasztalé, rendszeres 
czélzással a’ magyar nemzeti tudományos 
Akadémia nagylelkű Alapítóinak ajánlván 
azt. Többnyire mind Pesten, mind Budán 
fényes isteni szolgálat tartatott a’ nap mél
tóságához alkalmazott szertartással, a’ nagy- 
mélt. Curia, m. k. helytartó Tanács, Kamara, 
katonai Főkormány, Vármegye, kétvárosi 
Tanács tagjainak, és számos gyülekezet je
lenlétében. Szint az rendeltetett az egész 
esztergomi megyében is. Végre nap-alko- 
nyultakor az ujszertartásu Izraelita felekezet 
is számos és díszes vendég előtt ünnepié gaz
dag világitásu synagógájában ez örömnapot, 
fejedelem iránti hűségre ’s közmunkásságra 
intő beszéddel ’s gyönyörű zengedelmü har
móniával. Mellék említést érdemel ez alka
lommal ezeknek sarjadó egyesületjök, melly- 
nél fogva hitrokonik egy részét a’ tőzsérke- 
déstől (Negotiation) szatőcskodástól (Krä-
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merey) szóval a’ kiskereskedéstől elvonni 
s földmivelésre ’s egyéb kézimunka-gya

korlásra jutalom-osztással kívánják édes
getni.

Apostoli Királyunk Február 9ikén Jegfen- 
íebb határozata szerint főtiszt. Stankovics 
János győri kánonok ’s k. táblai praela- 
tust; és főtiszt. Ocskay Antal NagyVáradi 
kanonokot m. k. helytartósági Tanácsosság- 
ra méltóztatott magasztalni.

/ A1 Pest-Buda közötti áilóhidbeli szándék ügyében 
< 2dik hivatalos tudósítás.

1832 Fcbr. 28ikán tartatott közgyiileke- 
zetben megjelentek: Andrásy György gróf, 
Beszédes József, Havas József, Kappel Frid
iik  , Károlyi György gróf, Károlyi István 
gróf, Károlyi Lajos gróf, Kolb János, Mark- 
müller Károly, Lissovényi László, Med- 
nyánszky Aloiz báró, Öffner Fercncz, Pol- 
Ják Mihály, Rauchmüller Ferencz, Seeber 
Károly, Somssich Pongrácz, Stainlein Eduard 
gróf, Széchenyi 1st ván gróf, Szegedy Ferencz, 
Thoma József, Tiiköry József, Wesselényi 
Miklós báró urak.

I. E’ mai gyűlés fő czélja lévén a’ társa
ság belső elrendelkezése, előhozatott, hogy 
mindenek előtt valamelly Tagot az előlülé- 
si tiszt-felvállalásra kellene meghívni, ’s e’ 
végre különösen Stainlein Eduard grófot 
megkérni. Illy közössé vált kérelemre O 
Excellentiája eképen felelt:

„Igen megbecsülve érzem magamat az 
Urak szives bizodalmok által, és semmit sem 
kívánok inkább, mint annak őszinte készsé
gem ’s tanácskozásunk tárgyán forró részvé
tem által megfelelhetni/ Hanem ez irántami 
bizodalomban én nem csak azon megkülön- - 
böztetést látom ’s ismérem meg, mellyel az 
Urak engem megtisztelnek, hanem egyszers
mind az azzal járó kötelességeket is, ’s azért 
kérném : függesztenék fel az Urak az elöl
ülő-választást mindaddig, i«ig némelly eíőle- 
ges figyelmeztető szempontimat elmondan- 
dom.

Nem titkolom el az Urak előtt, hogy én 
az Urak kivánata tárgyát lehetőnek vélem

’s hogy engem az ötlekezhető nehézségek 
épen nem ijesztenének el tettlegi valósí
tásra juttatni azt, de nem lehet nem em
lítenem : hogy én állandóan Pesten nem 
lakván kénytelen vagyok gyakran távol len
ni, ’s ez okból tulajdonképi középpont az 
e’ tárgyat illető munkák igazgatásában nem 
lehetek. Továbbá hogy én a’ dolgok prac
tical meneteléhez szokván , semmi feléiké- 
zést az egésznek kormányzatáról nem vál
lalhatok el mindaddig, inig a’ dolgok ’s 
munkálatok vitelében bizonyos rendszer ’s 
egy részről bizonyos tekintet és hatalom, 
más részről az illető alárendeltetés előre nem 
állapíttatik meg. Ma még mindnyájan egy 
karban állunk; de ha egyesületünket egy 
bizonyos czél végett alkotjuk, akkor min
den egyes tag becsülete kívánja, hogy ma
gunkat az Egész czélai 's köteleztetési alá 
vessük, munkálatinkról öszveleg felelkez- 
zünk ’s a’ sikert közös buzgalom s mun
kálkodás által biztosítsuk; nehogy különben 
jó szándékunk időző plán-koholásokkal vagy 
más füstbe ment, hasontárgyu, vállalkoza- 
tokkal zavartassák egybe. A1 nélkül, hogy 
épen különös, előre megállapítandó rendsza
básokat (statútumokat}, mellyek könnyen 
fonákul értethetnek, ajánlanék, úgy tartom, 
hogy tanácskozásoknak collegialis (egye
sületi} szerkezetiieknek kell lenniek, nehogy 
azok visszás vitatgatásokká vagy épen né- 
mellyeknél hideg részvétlenséggé fajuljanak. 
A’ ki nem jelenik meg, vagy tettleg részt 
a’ munkálatokban venni nem akar , azt a’ 
többség véleményével megegyezőnek kell 
tekinteni, a’ kisebb rész külön szavazásban 
(votiim separatum) találhat menedéket. A’ 
vitatás mindenkori tárgyát az előlülő hatá
rozza meg, ő ügyel rendtartásra a’ gyű
lésben, nehogy egyes csoportozatok erótle- 
nílsék a’ végzést ’s több több foganatlan ülést 
okozzanak. Nehézségek, a’ mellyeket egye
sült erővel kell elhárítsunk, nem csak magá
ban a’ tárgy ban fognak találkozni, hanem a- 
zon részvét által is szaporodni, mellyet e‘ 
házon kívül a’ nagy közönség látszik e" tárgy
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iránt mutatni ’s mellyeket az (a’ publicum) 
hol ellenhatás, hol elménczkedés (plaisante- 
rie) és gúny által támasztand. E’ szerint azon 
kell lennünk, hogy magunkat mingyárt elein 
leghívebb rendszeresség, ügyviteli hibátlan- 
ság, szoros önegyezés s legszigorúbb követke- * 
zetesség (Consequenzhaltung) által intézke
désin k ben némelly megállapítandó határo
zásokkal tegyük erősbekké. Nem illet en
gem különösb javaslatokat tennem most e’ 
tárgyra, de ha imént előadott okaimnál fog
va helyt, adnak az Urak kérelmemnek és 
számomra egy más, alrendeletü, kört szab
nak, azt örömmel megteszem.

Most legelső foglalatosságink ezek vol
nának:

a) Kitudása ’s meghányatása mind azon 
nehézségnek, mellyek eddig egyesületünk 
czélja kivitelét akadályoztaták.

b) Mindazon eszközök kinyomoztatása ’s 
feljegyeztetése, mellyek által azon akadályok 
elháríttathatók; “s egy biztosság kinevezte- 
tése, melly ebeli javaslatit az egyesületnek 
előterjessze. Ezek megfontolta után

e) Ollyan kivántató lépések megtétele, 
mellyek által az illető köz hivatalok, men
nyiben azok érdekelve volnának, ’s még 
most minden további rövidség ’s kötelezte- 
tés nélkül, hajlandókká tétetnének azon hoz
zájárulásra, melly részökről czélunk létesí- 
tésére szükséges, hogy igy utóbb a” megki- 
vántatható feljegyzések, tudósítások , hatá
rozások semmi késedelmet s idővesztést 
ne okozzanak.

Már ezen előkészületi munkák is minden 
részről közre dolgozást, előlátást ’s nagy 
óvatosságot (Behutsamkeit) kívánnak. E’ 
végre kérem azUrakat a* külön biztosságok 
választásában arra ügyeljenek, hogy kora ha
tározások által magát előre az egyesület 
semmiben se kösse le, hanem inkább a’ czél 
valósíthatását mély és minden oldalú meg
fontolással szüntelen szeme előtt tartsa.

Mire nézve az egésznek igazgatására gróf 
Széchenyi Istvánt ajánlom; részemről pedig 
becsületnek tartandom őt abban segíthetnem.

A' politikai’s törvényes biztosság fejének 
Szegedy Ferencz Főispán urat kívánnám. 
Gróf Andrásy György és k. tanácsos báró 
Mednyánszky Aloiz urak a’ míilegi (techni
kai) élőmunkákat ’s tudósításokat igazgat
hatnák. Gróf Károlyi Lajos ur pedig a’ költ
ség iránti kérdésekben tehetne hasznos szol
gálatot.“

E’ beszédnek igen helyes és fontos észre
vételei köz megegyezést és köszönetét nyer
vén ’s épen e’ szempontból a’ tisztelt gróf 
az abban érintett, a‘ társaság belső alkatá- 
sát tárgyazó javaslat kidolgozása ’s a’ jövő 
gyűlésnek előadása, egyszersmind pedig az 
előlülés elfogadása iránt tovább is kéretvén, 
a’ társaság kérelmére hajlott, minekutána 
Pesttől távol leendése idejére az elölülői 
tisztviselést gróf Széchenyi István magára 
vállalá.

II. Végzésbe ment: hogy a’ ny.il vány os
ság elősegéllése tekintetéből ezután a’ tár
saság munkálkodása rövid kivonatban nem 
csak ezen'magyar, hanem a’ budai német 
újság által is közöltessék a’ hazával.

III. A’ felvett tárgy további bővebb meg
világítására ’s ítélésére elődolgozások kiván- 
tatván meg, minthogy ezek három külön 
ágra terjednek u. m. polikai-törvényes, pénz
beli ’s műlegire (technikaira), e’ szerint 
három küldöttség (biztosság) rendeltetett. 
Névszerint

a) Politikai ’s törvényes akadályok meg
fontolása, a’ két városi törvényhatósággal 
értekezés ’s némi kérdések megfejtésére 
megbizattak: Szegedy Ferencz mint előlü
lő, Dubraviczky Simon, Havas József, Kolb 
János, Lissovényi László, Öffner Ferencz, 
Seeber Károly, Somssich Pongrácz, Széche
nyi István, Szögyényi László és Thoma Jó
zsef urak.

b) Pénzbeli adatok öszveszedése végett 
kiküldettek: Károlyi Lajos gróf mint elöl
ülő, Kappel Fridrik, Lissovényi László, Szé
chenyi István gróf, Szögyényi László, Tü- 
köry József, Uílmann Móricz urak.

c) Technikai előkérdések megfejtése ’s
*
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némelly tervek (planumok) vagy legalább 
ideák kidolgozása, öszvegyiijtögetése ’s elő
terjesztése végett megkérettek: Andrásy 
György gróf, és Mednyánszky Aloiz báró 
mint elölülők,Beszédes József, Enderle Ig- 
nácz, Lechner József, Markmüller Károly, 
Pollák Mihály, Rauchmüller Ferencz 's Tü- 
köry József urak.

Eképen a’ társaság önalkotását elvégez
vén, minthogy az elővett munkálatok ren
des és gyors folytatásának tekintete e’ tár
saság tagjainak határtalan szaporodását nem 
engedi, végzéssé lön: hogy uj tagok csak i- 
gen fontos okokbul, mellyek a’ köz gyűlés
ben fognak előterjesztetni, vétethetnek fel; 
mindazáltal e’ tárgyat illető észrevételek, 
tervek (planumok) vagy javaslatok közlé
sét a’ társaság rendes és már kijelelt utján 
’s módján mindig nagy köszönettel veendi.

Egyébiránt jövendő gyűlésre a’ társaság 
elölülője fog határnapot rendelni, mihelyest 
a’ fennevezett választottságok részéről a’ 
munkálatok olly előmentéről kap tudósítást, 
melly a’ köz tanakodást megérdemli vagy 
megkívánja.44 H.

Duna-földvár, Sziget (Mármarosban) Ka
posvár (Somogybán) Károly fejérvár (E r
délyben) ’s Kézdi-Vásárhely is (a’ Székely- 
ségben) szives örvendettel ünneplék felsé
ges Urunk G4ik születésnapját. Az isteni 
szolgálat álgyu s taraczk- döbörgések v agy 
muzsika- zengés között tartatott mindenütt. 
Földvárott a’ helybeli Plebanus- Alesperes 
Egyed Antal ur a' katonaságot három akó 
borral ’s fejenként egyegy font hússal vi
gasztald meg. — Szigeten a’ ref. lyceum vá
lasztott énekesi T. T. Szabó Sándor ur jeles 
szerkezetű kezdet-énekét (introduzione), 
karénekét (cantate) kettős-énekét (duett) 
’s zárénekét (finale) zengéfc el a’ templom
ban. A’ fentisztelt Prof. urnák mint e’ dal
nemek ’s melodiájok (zenéjök) szerzőjének 
örömhálával köszönjük a’haza nevében, hogy 
a’philosophia ‘s más felső tudományok lecz- 
kéinek naponként 4 ’s több órát szentelvén 
az iskolai felvigyázóság tiszte mellett még

hetenként több óraiglan is oktatja az ifjú
ságot rajz-muzsika ’s éneklés alapiban, mint 
szinte a’ tudományi, művészeti ’s mestersé- 
gi előhaladások ismémében. — Kaposvá
rott az érdemel említést: hogy a’ gymnasi- 
umi nevendékség magyar énekkel fohászko
dott kegyes királyunkért a’ Magyarok Iste
néhez. — Károlyfejérvárott mélt. Ilene Fe
rencz püspök és nagypréposté Lenk Ignácz 
generál lévén az ünnep intézőji, a’ vár és 
város díszes kivilágositása mellett a’ nemes 
Tanács rendeléséből egy szép tánczmulatság 
adatott a’ szegények javára. — Kézdi-vá- 
sárhelyen pedig, mint a’ 2 ik székely gyalog 
ezred anyavárosában, mélt. báró Lakos ez
redes kormányzó dicsőité ez ünnepet mind 
a’ 130főbül álló nevelőházbeli vitézfaju szé
kely sarjadékkal, mind a’ chat, és ref. tem
plomnál Öszveleg 8 lövései által tisztelkedő 
ezredosztállyal, A’ város mind a’ rendes ka
tonaságot mind a’ katona-nevendékeket gaz
dag lakomában részesítvén önkényesen vi
lágíttatott ki alkonyaikor; estve pedig a’ 
tánczpalotába gyűlt számos vendéget leg
inkább gyönyörködteté, fels. Urunknak egy 
tündöklő lugasban diszeskedő képe mellett 
álló őr gyermek szivemelő beszélgetése a’ 
székely nemzetet alakozó védangyallal. — 
A’ nagyváradi n. e. görög egyház is hálaének
től zengedezett, jelesül amaz isméretes nép
daltól „Tartsd meg Isten fejdeliminket44 
Mercse Döme ur alkalmaztatása szerint.44

A N G L I A .
A’ pairkamarát Február. 16kán tudósitá 

véleményéről a’t i z e d b i z to s sá g .  Jóllehet, 
úgy mond e’ tudósítás, a’ biztosság még nem 
végzetté vizsgálódásit, mégis kötelességének 
tartja elibe terjeszteni a’ háznak vélemé
nyét, mellyet az eddig áltvizsgált irományok 
’s adatokból meríte, minthogy olly környül- 
állások nyilványosultak ezekből ki, mellyek 
a’ törv ényadó test figyelmét sürgetve kíván
ják. Irlandnak több megyéji, törvénytelen, 
veszedelmes és résznyire felfegyverzett 
egyesületek által bujtogatva ellenszegültek
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a* tizedekszedésnek mi által a’ papság több 
helyeken vég Ínségre jutott. A’ múlt eszten
dőben elmaradt tized öszvesen 84,954 font 
sterlinget tesz ; mi okon a’ biztosság czél- 
irányosnak véli király 0 Felségét felhatal
mazni arra, hogy az igy megkárosodott pap
ságnak 183 ldiki elmaradt jövedelme fejében 
készpénzbeli kárpótlás adassék, úgy szinte 
arra is, hogy 0  Felsége az idei dézma érté
két, külön válva a' múlt éveld maradványok
tól, a’ külön községekkel fenálló egyezések 
szerint, szedethesse bé. Az 2827, 1828 és 
1829beli maradványokra nézve kérje meg 
a’ királyi ügyvédség (Attorney-general) az 
illető országos hivatalokat, hogy ezek a’ mos
tani környülállásokban lehető legjobb mód
dal az adósoktul elmaradt tartozásikat haj
tsák be. De mind aJ mellett is, hogy szük
ségesnek véli a’ biztosság a1 most fenálló 
törvények tekintetét’s az egyházi személyek 
jusait fentartatni, egyszersmind azt is szük
ségesnek látja, hogy olly rendszabások tétes
senek, mellyek az eddigi dézmaszedésmód- 
jával járó roszakat ’s bajokat elhárítsák. 
Nem hozhat ugyan még a’ biztosság semmi 
illyes rendszabást különösen is ajánlatba, de 
kötelezettnek érzi magát tudatni a’ házzal 
hogy egy illyes rendszabás és dézmasze- 
désmód változtatásának szüksége minden 
oklevélből nyilván kiviláglik, akár birtok
adóba tudassék aztán ezentúl a’ dézma, akár 
pedig földbirtok adassék az egyház szolgái
nak helyette, csak úgy, hogy minden további 
öszveiitközés a’papság és birtokosak között 
mellőztessék el. — Ezen előterjesztését a’ 
biztosságnak hevesen megtámadta más nap 
lord Wicklow, szintolly hevesen felelt neki 
lord Grey, visszatolván magától ’s minister- 
társitól azon vádat, mintha ők a’ fenálló tör
vények ’s az irlandi protestáns egyház rom
lását akarták vagy elnézték volna. Lord 
P l u n k e t t  kimondá egyenesen, hogy Irlan- 
dot két párt szaggatja; ’s azok akadályoz
zák mindenben a’ kormányt, azok miatt 
nem kaphat a’ nép, a’ harmadik és így leg
szenvedőbb párt, könnyebbülést. Egyikét

ama’ két pártnak a’ d e m o c r a t á k  (0  Con
nell és társai) e g y e s ü l e t e  képzi, melly 
bár rósz, veszedelmes és kártékony, de még 
is valamclly szükségen, valami panaszon, 
mellyen segíteni kell, alapul; de ama’ má
sik, a’ p r o t e s t á n s  un ió ,  melly az ural
kodó egyház hatalmaskodását erőszakkal is 
fen kívánja tartatni, a’ legotrombább, mellyet 
valaha láttam. A’ democratáktól félek, eze
ket szivemből megvetem. — Illy erős nyi
latkozások után mind a’ két részről, felha
gyott a’ felsőház e’ tárggyal ’s a’ további vi
tatásokat a’ külön rendszabások előterjesz- 
tetése idejére halasztá. Az alsóház ugyan ez 
nap a’ reformbill 80dik záradékáig haladt.

A’ franczia kormány igen szép kedvezést 
mutatott újabban az angol kereskedés iránt 
(a ’ T i m e s  szerint), a’ tehervámot tonná
jától 4 frank 12 centimerői í \  frankra szál
lítván alá. Ez közelít a’ teljes kölcsönösség
hez, minthogy a’ franczia hajók az angol 
kikötőkben 9 pencet, és igy közel egy fran
kot, fizetnek. Ezen szép kilátással kecseg
tető rendszabást lord Palmerston ügyes bá
násának ’s azon bizodalomnak köszönjük, 
mellyet a’ franczia kormány cabinetünkben 
helyez.

Mennyire lopják a’ statust ön szolgáji, abból 
mutatja meg a’ Times, hogy a’ tengeri osz
tálynál tett újabb kímélések 983,000 font 
sterlingre ’s igy 22 pCentre mennek. Ezen 
jó urak a’ vas-, fa- és gabona számadások
nál mindenütt a’ régi, még (franczia) hábo
rúkori árokat rovogaták fel ’s igy 40 (n e gy
ve  n)pCenttel többet, mint a’ mit kiadtak. 
Oh, ha minden illyes számadásba bekacsint
hatnánk !

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

A’ Temps ezt Írja: ,,A’ spanyol követ 
jegyzéket ada be kormányunkhoz dóm Ped
ro expeditioja iránt Portugália ellen. E ’ 
jegyzék szerint Spanyolországnak jusa van 
a’ közbejáruláshoz vagy is béelegyiiléshez 
’s arra, hogy Portugália mostani kormányát 
ne csak erkölcsikép (moraliter), hanem szűk-
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ség esetén fegyverrel is támogassa. Spanyol- 
ország ebeli jusát szintazon alapokon építi, 
mellyeken Ausztria maga interventioját 
Olaszországban. Tudnillik lször, mivel dóm 
Miguel szintúgy felszólítá a vele frigyes 
Spanyolországot, mint a’ Pápa Ausztriát. 
2szor, mivel minden statusnak jusa van 
magát a szomszéd statusokban terjedő 's 
reá nézve kártékony i d e a - r a g a d  vány  el
len óni. Dom Pedro expedilioját úgy tekint
hetni, mint a’ zendítő rendszer (revolutio- 
nale systema) betörését.“ (Dom Pedro 2 
fregáttal, három más hajóval ’s 1500 fegy
veressel Február. lOdikén indult ki, a’ töb
bi hajók Febr. 12dikén követék.)

Februárius 17dikén, mint említők a’ nyil- 
ványos oktatás, jelesül a’ párisi egyetem 
(universitás) költségeit vitatá a’ követka
mara. Comte és Bezoin urak megtámadván 
a’ királyi oktatásra ügyelő tanácsot, báró 
C u v i e r  szólalt meg e’ mellett. Minden mi- 
nisterium mellett vannak, úgy mond, taná
csosak , kik a’ ministert tanács és utasítás 
által segéllik. Ez az oktatási ministerium- 
nál annál szükségesebb, minthogy annak fe
jéül nem kaphatni olly embert , ki a’ tu
domány minden ágaiban egyiránt jártas vol
na. E’ királyi tanácsnak kettő a’ tiszte: e- 
gyik, hogy a’ legjobb tanitásmódot kitudja 
’s ajánlatba hozza; másik hogy a' tanítókra 
(professorokra) ügyeljen. Az első foglala
tosság hasznáról senki sem kételkedik; nem 
a’ másodikéról sem, noha nagy helytelen
ség volna a’ professorokra felügyelést olly 
emberekre bizni, kik távol az iskoláktól tiszt 
v. hivatalszobákban (bureaukban) nőttek 
fel. Tudományos embernek csak tudomá
nyos ember lehet ellenőre. Úgy de a’ neve
zett királyi tanácsba professorok is szoktak 
felvétetni, ’s ez a’ tudomány elővételével 
is könnyen megférhető. Én már 35 esztendő 
óta vagyok professo-r ’s tanácsos egyszers
mind, (de nem puszta titularis, mint számos 
édes mieink) ’s ez utóbbi tisztem az el
sőnek nincsen csorbulására, nem is lesz inig 
erőm el nem hagy. így tehát nincs ok a’

kir. tanács eltörlésére. A* statusalkotmány- 
levél (charta) 69 czikkclyében uj törvényt 
ígér a’ nyilványos oktatás, ”s jelesen annak 
szabaddá tétele iránt. (Azaz, hogy kiki 
szabadon taníthasson saját elvei ’s meggyő
ződése szerint ’s fizetést hallgatójitól húz
zon). De még kérdés: valyon a* szabad ok
tatás kirekeszti e a’ status költsége ’s felii- 
gyelése alatt álló iskolákat? — Maga a’ ta
nítás és tudomány java azt kívánja hogy 
szabad iskolák és leczkék jőjenek keletbe, 
csak azért is, hogy e’ vagy ama’ tanitásmód 
egyedül uralkodóvá ne legyen. — (Ezzel 
épen úgy van az ország, mint a5 e z é h ék 
kel.  A’ czéhbeli professornak princípiuma 
többnyire hogy ő se legyen jobb a’ többinél. 
Hát ha még a’ tanítói czéhszellemhez, más 
még nyügzőbb c z é h s z e l l e m  is járul? Mi
kép reméllhet az ország illyes tanitóktul
a’ tudományban haladást, emelkedést?------ )
Független iskoláknak kell lenniek, mond 
tovább Cuvier ur, de antidoton gyanánt kell 
lenni kormányiskoláknak is. (Nem azért, 
mint ha a’ szabadság az oktatásban, vagy 
akármiben is, r ó sz  volna, hanem azért, 
mivel nem minden ember esze birja ’s e- 
mészti meg a’ szabad gondolkodást, s így 
ezeknek nem csak a’ hamisság, hanem a’ 
legszentebb igazság is á r t h a t). Végre legyen 
szabad a’szüléknek gyermekeiket azon isko
lákba küldeni, mellyekhez bizodalmok va
gyon. T r ac y  ur az egész egyetem ellen kelt 
ki. Ezen intézet létele, úgy mond, ellenkezik 
a’ charte 2dik, 7dik és czikkjeivel. Azon 
irányzat, mellyet ebben ’s áltáljában a’ nyil
ványos iskolákban az emberi értelemnek 
adnak, absurd (képtelenség v. észszörny). 
Kijőnek a’ collegiumokból, akadémiákból if- 
jaink ’s még csak anyai nyelvöket sem ér
tik jól. (Hol? micsoda országról beszél 
Tracy u r ’s beszélhetett volna e valóbban if
júinkról?) Az i f j ú s á g n a k  n e m z e t i  ne
v e l é s t  ke l l  a d n i ,  é l e t r e  ke l l  ő k e t  
n e v e l n i  nem s p e c u l a t i ó k r a ,  mert a’ 
hazának munkás és ügyes polgárokra van 
szüksége, nem görög es latin phrasisokat
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szóró penészes, mécses tudósakra. A5 szü
lék józan eszének több befolyást és szabad
ságot kell engedni a* taníttatás körül, egye
dül ez hátráltató még az előbbi kormány 
alatt, hogy fiaink capucinusokká v. jesuitákká 
nem lettek 's a’ t. A' költségekből az egész 
szakasznál 42000 frank rovatott le. Februar. 
ISdikán kérelmek olvastattak fel. Febr. 21- 
dikén a’ belső ministerium-osztályi költsé
gek fogadtattak el, azon kíméletekkel, mel- 
lyekel a' biztosság ajánlott.

Maré t  újonnan kinevezett pairnél mint
egy 60 liberális tag a’ pairkamarától öszve 
szokott hetenként gyűlni, kik úgy látszik, 
mindenben a" ministerekhez és követkama
rához hajló oppositiót akarnak szerkeztetni.

Toulonból Február, lóikéról Írják, hogy 
Cubiéres generál lidikén érkezvén oda, u- 
gyan az nap gőzhajón elevezett. Parancso
latja a' kormánytól az, hogy Civita-vécchiá- 
ból nyomban Romába menjen 's hivatalos 
leveleit, mellyek mint mondják, igen sür
getők, a' romai franczia követnek adja ált 
(mailandi levelek szerint a’ generált 19ikén 
várták Civitaveccbiában). A1 genie (vár- 
nok) test két csapatja (Compagnie) minéle- 
lóbb Olaszországba menend, ugyan oda a' 
már elment seregeken kívül még más öt 
ezred (Regiment). A* touloni katonai inten- 
dant parancsolatot kapott telegraph által, 
hogy még az nap (Febr. 15.) hajóra ül
jön Olaszország felé.

Párisba Londonból érkezett utazók Febr. 
21dikén a' Moniteur szerint azon hirt ho
zók, hogy ott két nap óta egy cholerabeteg 
sem volt, 's az egész nyavalyáról alig van 
szó többé. (Ez az ugyan akkori londoni új
sághírekkel nem egészen egyezik meg.)

Dom Pedro expeditiojáról írják belle-islei 
levelek (párisi újságokban) hogy oda a’ 
császár febr. 2dikán érkezett, odikén sere
gét esketé meg; midőn Sartorius, vicead- 
miral, a' portugál zászlót tartván kezében 
a'következő esket mondá: „Esküszöm hiv- 
séget 's ^engedelmességet ő leghívebb Fel
sége II. donna Maria, az ő nevében igaz

gató Regensség, ?s Dom Pedro ő császári 
Felsége által a’ portugál nemzetnek adott 
constitutionalis charta iránt mind addig, 
mig, ő leghívebb Felsége szolgálatában le
szek , feltevén azt, ezen engedelmesség 
nem fog a’ végett kivántatni, hogy hazám 
(Anglia) 's annak java ellen használtas
sák.1,4 Erre a' tisztek is megcskiittek. A 
Császár felemelő a' legények fizetését 55 
shillingről hatvanra havonként, mind ad
dig, mig a' nagy árboczon a’ királyi zász
ló fog lobogni. A' viceadmiral ugyan az nap 
adott napiparancsában katonájit hivségre 's 
vitézségre buzdító; mi után, mint tudjuk, 
Febr. 10- és 12dikén az expeditio kiindult. 
Újabb hírek szerint azonban a' katonafoga
dások folyvást tartatnak a* franczia földön 
's legközelebb mintegy 3000 Lengyel vállal
kozott donna Maria's a' constitutio ügye mel
lett fegyverre, kik hihetőleg Terceirába fog
nak minélelőbb álttétetni.

O L A S Z O R S Z Á G .

Hírlevelünk 13ik számában érintett kicsa- 
pongásit a' pápaseregnek igy rajzolja egy 
franczia újság: Január. 21ikén a' pápasereg 
Forli megszállta után a' váras nagy piaczán 
kévéssé rendben állva vesztegle, majd azu
tán külön csapatonként kaszárnyákba vo
nult. A' nem sokára megérkezett városi e- 
lőljáróság melly Albani cardinált tisztelkcdő- 
leg elfogadni küldetett, békeszavakkal nyug
tató meg a’ polgárokat, kik ennélfogva biz
tosan alkalmazók magokat a' Barbieri ezre
destől szabott rendhez, szokásokként utszái- 
kon ide 's tova sétáltak, ácsorogtak 's mu
lató vagy kávéházaikat látogatók, a'1 koz bé
ke zavarodását semmi sem gyaníttatá. Tör
ténetből nap áldozta után egy órával két is- 
méretlen ember a'nép közül öszveczivódott, 
egy katona hozzájok közeledik 's kivont 
karddal szándékozik elintézni ügyöket, mi
re futamodásnak ered az egyik s a' vitéz 
kurjongva iramodék utána; erre egy pilla
natban felzudúlt az egész katonaság s har
sogva ordító „fegyverre, fegyverre! rabolni!*4
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’s egy ágyú-melletti őr lövésjelt adott a1 
rettenetes öldöklésre, mindenütt ropogott a- 
zonnal a’ puska ’s gyilkoló fegyver, ’s öm
lött a* védtelen polgárvér, mi több egyen
ként vadászák aJ lakosokat’s kire véletlen 
bukkantak is, halál fija lön. (Könnyű kopaszt 
beretválni!) Futottak az üldözöttek, de bolt
ban vagy házakban sem találtak menedé
ket, a’ bőszült katonaság utánok tüzelt, és 
számosán bent rogytak le; más csoport az 
alatt betört ’s a’ gyermekes anyát döfdözte 
keresztül, vagy sikoltó kisdedek agyait zu- 
zá öszve; némelly pedig az elesteket minden 
ruháikból kifosztó ’s mivel ezt sem elég
lé, a’ házakba rohant és zsákmány-terhe alatt 
görbedezve hullonga vissza czimboráji kö
rébe, az utsza borítva volt eltagolt kéz, ko
ponya ’s lábbal, sok holt testen késelési bé
lyegek is látszattak a’ fegyver-sújtotta se
beken kivül, még tiszteik is noszíták a’ 
dühült vadakat, ’s midőn gróf Mangelli véré
ben fetrengtekor egyikét segédeimül szólitná, 
csak kötelességöket cselekszik úgymond a’ 
tiszt ’s kínzóit biztató! sőt még a’ papokat 
is űzőbe vevék,, többet közülök megsebesí- 
tének, de csak egy szerzetest ’s egy apáczát 
fojthattak meg. Azonban nem csak Forli si
ránkozik illy dulongáson, hanem a’ szeren
csétlen Cesena is kesergi zsarlások ’s gyil
kolások súlyát, hol 30 házat rablottak ki, szá
mos lakost öldöstek le ’s 41 polgárt sebesí- 
tettek meg. Betörtek a’ szentegyházakba, 
’s kirablotta zsivány kezök drágaságikat, a’ 
szent olajat csizmakenőccsé fordították -s kap- 
czává az oltárlepelt. Elmenetelök után sok 
templomi edényt leltek kaszárnyái szalma
zsákjaikban. Ravcnnában is fenekedék egy 
illy dulakodó csorda, hol Bernardini tulajdon

kapitányokat is megölék, ’s csak az érkező 
austriai sereg zabolázható meg a’ további 
rombolást ’s öldöklést. A’ pápai hadnép illy 
borzasztó dühöngésinek okául azt tulajdo
nítják, hogy az jobbadán tolvaj ’s czégéres 
tettü népsöpredékből van alkotva, melly 
semmi törvényt vagy fenyítéket nem ismér.

ELEGY HÍREK.
A’ nevéről keresztelt nevelésmód által el- 

hirült Dr. Bell az idén halt meg Január ha
vában 80 esztendős életpálya után. 120,000 
ft. sterlinget hagya különféle nemzeti inté
zetek gyarapítására.

A’ Francziaországba költöző lengyel se
reg utó-osztálya Február. 12ikén ment Lip
csén keresztül; mindössze 1901 fő utazott 
már ugyanott keresztül 17 szakaszban.

Az orosz Czár a’ már élemültebb ’s előbb 
is szolgált lengyel katonák újólag szolgálat- 
jokra nem 15—25, hanem csak 10—15 esz
tendőt szabott.

A’ franczia akadémiában Montesquiou her- 
czeg helyébe a’ mouvement (haladás) párt
ja a’ hires dalköltőt B é r a n g e r t ,  a’ résis- 
tance (maradás) pártja pedig gróf Röde- 
rej-t akarja választatni.

Gróf St.-Aulaire Lajos (a ’ követ fia) hi
vatalos levelekkel Febr. 14én ismét vissza
tért Romába.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Martz. 3kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . , 85 f  p. p.
~  4 PC. ................................ 75 W ---------
— I82l)diki nyeres. kölcsön 172 ------
— 1821 d i k i ........................... 1 1 9 f ---------

Becs vár. 21pc. bankó-kotel. . . 47 f  —  — 
Az udv. kam. 21 perCnt kötél. . — —
Bank-actiák v. részvények darabja 1110 4 — —

A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 6kán 1832.
Pozs. m. ytó gar. le g j o b b középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza — 123 | 113 4 Zab 28 26 4 26
Kétszeres 86 | 83 A — Köles — — —
Rozs 51 4 50 46 4 Köles kása — — —
Árpa 40 38 * - 7 - Kukoricza 36 4 35 4 33 4

Szerkezteti I l e l m e c z y  —  Nyomtatja Länderer.



J E L E N K O R .
20. szám. Pest, szombat. Martzius 10. 1832.

F o g l a l a t :  Magyar- & Erdelyország (Előléptetés. Pest ’s Budát illető kir. tetszés. Brezanóczy ’s Petlie halála. Jász 
és kún kerületek tisztrálasztása. B. Szolnok vgyei öröm ’s kívánat). Spanyolország. Anglia (vadászatjus. Tengeri 
erő. Janiajkai zendülés. Alsó ’s felsőházi tanácskozások. L. Mayor nagy ebéde). Francziaország (Lameth beszé
dének veleje). A’ Bourbon herczeg végintézetét illető Ítélet. Lafayette beszéde a’ lengyelek iránt). Német szövet
ség. Belgium. Orosz birodalom. Elegy hírek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és ÉRDÉL YORSZÁG.
Felséges királyunk Február. 20iki legfen- 

tebb határozata Petényi János elhunytával 
megürült kir. táblabirósággal Revisnyei Re
viczky Imre Pest vármegyei tiszti főügyész 
Urat méltóztatott kegyesen felruházni.

Értesíttetvén felséges Királyunk sz. kir. 
Pest városa tisztviselősége különösen See- 
ber Károly polgármester Urnák azon dicsé
retes szorgalmáról, melly el a’ pesti asszony
egyesület jótevő czélait előmozdítván ennek 
a’ Pesten elhatalmazott utszai ’s házaló kol
dulás megszüntetésére óhajtott sikerrel se
géd kezet nyujta, Január. 25iki magas ren
delésénél fogvást az említett Pest városi tiszt- 
viselőségnek Revisnyei gróf Reviczky Adám 
magy. kir. udv. Fókanczellár őExja által fe
jedelmi tetszését jelentetni kegyes volt.

Ugyan e’ napon költ, felséges Urunk tet
szésének nyilatkoztatása sz. kir. Buda anya
városunk tisztviselősége részére is, melly 
szinte a’ budai jól tevő asszonyegyesület ir
galmas czélai sikeresítésére fordítván gon
doskodó figyelmét, ugyan Revisnyei Revicz
ky Ádám udv. Fókanczellár őExja által ér- 
tesíttetett e’ fejdelmi kegyességről.

j-Pesten Febr. 2ikán hunytéi T. T.Breza
nóczy Adám 80 évii munkás élte után. Jols- 
ván (Gömörben) 1751 ben születvén , Rozs
nyón ’s Besztcrcze-Bányán tanult, Szakol- 
czán ’s Kassán (  mint jezsuita nevendék } 
végzé felsőbb iskoláit, azután Nagyszom
batban a’ törvényt. 1777ben a’ pécsi főgym- 
nasiumban oktató, 1780ban Kassán rend
kívüli tanító, Pozsonyban pedig 1784ben 
az egyházi törvénynek rendkívüli, ’s ugyan 
azon évben ugyanott a’ hazainak rendes

oktatója, ’s végre 1807ben a’ pesti kir. e- 
gyetemnél lön az egyetemi ’s különös 
magyar egyházi törvénynek nyilványos 
professorává, melly tiszte közben a' tör
vénykar dekánságára , a1 főtudományszék 
pedig rectorává is méltaták. 1826diki nyu- 
galmaztatását a’ törvénykar előlülősége ’s 
igazgatósága diszesité. Természeti ’s egy
házi törvényén kívül több diák nyelven ki
adott munkái jelesíték, ’s felséges Urunk 
mind ezek, mind oktatási számos érdemei 
végett magyar nemességi boglárral dicsőité. 
A’ hamvadó elhunytnak árnyéka szívelje 
ez intézet szerkeztetőjének tanitványi őszin
te kebelből keletkező kisded hála - nefelej- 
tsét sirhalma felett!

•f Sz. Somlyón Febr. 23ikán: Kis - Szántói 
Pethe Ferencz, a’ magyar nemzeti szorga
lom példás ébresztője, számos jeles elme- 
műveivel literaturánknak csüggedlietlen elő
mozdítója, az Erdélyi Híradó ’s Társalkodó 
lelkes alapítója, két hazánkbeli több T. Me
gye Táblabirája ’s t. Febr. 22ről 23ra forduló 
éjjeli 12 órakor Sz. Somlyón, hová végzete 
mostohaságától sodortatott, öt napiglani gyen
gélkedés után elhunyt munkás életpályája 
70dik évében. Vég perczenteigjózanon esz
mélve, minden borzanat nélkül szenderült 
által az öröklétre idegen karok ápolgatási kö
zött ugyan, mindazáltal feles érdemeit kel
lőleg méltatni tudó minden kéthazai Magyar 
áldásitól körüllebegve. A’ tetemes életküz
dés után elpihentnek lengjen örök béke an
gyala sírja felett!

Jászberény Febr. 28ikán: A’ T. Jász 
és két Kun kerület f. h. 20ikán tartotta itt 
T. Gyöngyösi Somogyi Antal nádori Főkapi-
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lány előlülése alatt tisztválasztó székét,melly 
alkalommal mind azon tisztviselők, kik ré
szint nádori redeletnél fogva állandóan vi
selik hivataljokat, részint időszakaszonként 
megújított szabad választás utján nyerik 
tisztjüket, ezek: nádori alkapitány: Fazekas 
András; főjegyző: Mihálkovics József; aljegy
zők: Kovács Tóbis, Muhoray András; lajs
tromzó ’s tiszteletbeli aljegyzők: Barcsik 
Márton, Horváth Antal ’s Darázs Pál; hadi 
főadószedő: Taczman István; honi főadó
szedő : Vágó Pál; aladószedő : Kiiry József; 
fóiigyvéd : Kálmán Sándor; alügyvéd: Gó- 
zon László ’s Bathó Ignácz; tiszt, aliigyvéd: 
Jerney József; számvevő ’s tiszt, nádori 
táblabiró: Ujj Péter; jászkerületi kapitány: 
Makó Lőrincz; nádori táblabirák: Eördögh 
József’s Barcsik József; nagykun kerületi 
kapitány: Illésy János; nádori táblabiró: 
Bozóky András; kiskun kapitány: Péter 
Zsigmond; nádori táblabirák: Szabó József 
*s Endre László; jász esküitek: Tóth György, 
Vágó Ignácz s Horváth Pál; katona-biztos: 
Alavander József, Pethes Mihály's ifj. Ágos
ton András ; nagykun esküitek: Várady Ist- 
\án  ‘s Kenéz Mihály; katonai biztos: Bozóky 
István ’s Hajdú Mihály; kis kun eskiittek: 
Peter Im re’s Móczár Fercncz ; katonabizto
sak : Máár Benedek s Balajthy Vendel; 
tiszt, nádori táblabirák: Péter Im re’s idősb 
Ágoston András; jászsági orvos: Pirkler 
Thadé, nagykunsági: Balogh József; kiskun
sági: Baros Sámuel ’s Tóth József; sebor
vosak: Baros Sándor’s Lossovi Mihály. Hála 
béke-szellemű rendeletiink (statútum) egy
kori alapítóinak, melly szerint tisztválasztá
sunk semmi zajgás vagy torok-rekedésre al- 
kalmul nem szolgálhat, községi szavazások 
intézvén annak egész folyamatját; de tiszte
let csiigedhetetlen fáradozásu tiszteinknek 
is, kik ’s jelesül Makó Lőrincz Mihálkovics 
József, Tóth György ’s több ősz tanácsú férj
fiaink jobbadán hivataloknak élve a’ közjói 
választék jelszavul ’s tiszt- és tét-alapul ’s 
az annak valósítására szánt hazafi törekedés 
szent Mindenük!

IColosvárFebr. 28ikán : Nemes Belső-Szol- 
hok vármegye üdvezlő fényes küldöttsége 
Febr. 20ikán előleg mutatá be a’ fejdclcm- 
ségi főkormány előtt a’ kir. Felség 40edévi 
uralkodása ünnepére Örömmel társas óhaj- 
tás it, egyszersmind azon országos kivánatu 
kérelmét: méltóztatnék a’főkormány törvé
nyes kötelességinél fogva, mint a’ Felség ’s 
népközötti közbenjáró, a’ minden jó haza
fitól általányosan óhajtott törvényszerinti 
országgyűlésnek mennélelőbbi tartatását hat
hatós odajárulása által kieszközleni. (Érd. 
Híradó.)

Martz. 6ikaig 97 törvényhatóság szaba
dult már meg hazánkban a’ cholerától, ’s az 
537,199 lepte személy közül 296,014 gyó- 
gyula ki, 237,066 pedig elhala. Kolosváron 
már Febr. 26ikán tartatott a’ „Téged Isten 
dicsérünk“ veszélyszünti hálaképen.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Ma dr id  Febr. 13. A’ napokban hivata

los jegyzék nyujtatott be az udvarnak az 
angol és franczia kormányszékektől, melly- 
ben előre bocsátván, hogy dom Pedro Pa
rist elhagyja ’s Portugáliába készül a’ végett, 
hogy dona Maria királyné jusait megismér- 
tesse ’s annak, mint leányának, kiskorúsága 
alatt a’regensséget áltvegye, reményit* Fran- 
cziaország (és Anglia), hogy Spanyolország 
semmikép sem fog az itt történhető eseteknél 
közbejárulni. A’ mi udvarunk, mint mond
ják, azt felelte, hogy minekutána ő dóm Mi- 
guclt Portugália királyának isméri, nem von
hatja meg tőle segedelmét azok ellen, kik 
koronáját el akarnák rabolni. Azonban az 
angol consul utóbbi udvarlása óta a’ határ
széli sereggyiijtés lassabban foly ’s némelly 
csapatok parancsot kaptak visszatérésre.

Lizabonban rosszul mennek a’ dolgok. A’ 
spanyol határszélek felé lakó nép azt kezdi 
hinni, hogy Portugáliát Spanyolországgal 
össze akarják kapcsolni; mire a’ két nem
zet egymás iránti régi gyülölsége újra felé
ledt. Á‘ kormány tehát, hallván, hogy a’ ha
társzéli lakosok ellen akarnak szegülni a’ 
Spanyolok beléptének, parancsot kiilde oda
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a’ hazug hír-terjesztők elfogatására. A1 kor
mány igen nagy pénzszűkében van. A’ pénz
váltók (banquier) nem akarják a1 s t a t u s  
p a p i r o s p é n z é t  e l f o g a d n i ,  a’kir. bank 
kiadott czédulájit (banknotájit) nem váltja 
be, az erőltetett kölcsön nem halad, ’s ha 
ez igy megy, a’ kormány legsürgetőbb költ
ségeit sem fogja megtehetni. Úgy is a’ ka
tonaság kenyérnél egyebet nem kap, ’s erő
szakkal kénytelen szükségeit a’ főváros la
kositói kicsikarni.

A N G L I A .

A’ mostani angol tengeri erő 134 hadiha
jó (közötte 10 gőzhajó) öszveleg 3657 ál- 
gyuval. 50 tesz honi szolgálatot, a’ többi 84 
külön állás-körökén dél ’s éjszak-amerika, 
kelet ’s nyugot-India, Afrika körül ’s a’ 
földközi tengeren vitorlázgat. 6 hét alatt 
30—40 lineahajós flotta tökéletesen felké
szülhet. Ezekre ’s a’ szárazföldi katonaság 
tartatására 18,458,774 ft sterling fordíttatott 
1829ben, 1830ban 16,746,074,1831ben pedig 
17,252,963 ft sterling.

Jamajkai legújabb tudósítások egy néger 
zendiiletrői értekeznek. Azon liir terjede t.
i. el közöttük, hogy felszabadulások már el
határoztatott ’s a’királytól is helybenhagya- 
tott; innét azon gondolat ötlött eszökbe 
hogy emancipatiojokat önmagok hajtsák vég
re. Tömérdek ültetvényt (Pflanzungen) ki- 
rablottak tehát vagy elpusztítottak. A’ szi
geti kormányzó egy felszólítást bocsáta köz
re ’s a’ király nevében minden rendre térő- 
nek kegyelmet hirdete, különben a’ legszi
gorúbb törvényszerinti fenyítést; kívánt fo- 
ganatu is lön intése, mert a’ feketék jobba- 
da szivébe szállván önkényesen megtért, 

 ̂ nyakas része pedig a’ sziget belsőjébe vo
nult ugyan de űzetve, ’s már agyonverteik 
száma 200ra megy. Több fogoly meglöve
te tt ,’s köztök egy felekezet néhány missio* 
nariusa is mint lázra buzdító. Több hatha
tós rendszabás tétetik a' csend szapora visz- 
szaállitására.

Az Atlas cziinii újság azon panaszkodik,

hogy a’ pairnevezésről, mellytő! ítélete sze
rint a’ reformbill sorsa függ, folyvást hall
gatnak a’ ministerek. A’ Courier erre azt 
jegyzi meg: „Kedvetlen dolog, igaz, hogy 
lord Grey szükségesnek véli e’ tárgyban a’ 
hallgatást, de hogy az ő ’s a’ reformbill el
lenei hallgatnak, az szinte megjegyzést ér
demel és sokkal is örvendetest). Ha a’ re
formot ellenző pairek udvarlásai a’ király
nál valami sikerüek voltak volna, azt ezek 
minden bizonnyal kitrombitálnák, ’s épen 
abból, hogy ők hallgatnak, azt lehet követ
keztetni, hogy, mint hire volt, lord Grey 
csakugyan carte-blanchet (albát) kapott az 
érdeklett kinevezésekre. De a’ pairneve- 
zés, kivált ha tetemes, mindenkor csak ki
sebb rósz, mint aJ miilyen a’ reformbill ált 
nem menése volna, ’s igy ha gróf Grey min
den pairnevezés nélkül is áltviheti a’ bilit, 
úgy ime’. különben menthetetlen, halogatás 
tökéletesen helyre van ütve, ’s őt a’ nem
zet nem csak mint hazafi, hanem mint igen 
ügyes ministert is fogná becsülni.“ A’ Spec
tator igy sorozgalá minap a’ reformbill főbb 
ellenzőjit: a’ k i r á l y n é ,  Auguste és Sophie 
Glocester heczegasszonyok, az udvari dá
mák, Glocester, Cumberland kir. 'Wellington, 
Aberdeen herczegek, Sir Robert Peel és tár
saik, az egész európai diplomatiai test (T al- 
l e y r a n d o t  kivéve), Lieven he r c zeg né -  
vel együtt, ki mint szép  asszony nagy be
hatással van a’dologra *s a’ t. Mindent meg
fontolván a’ reformbill sorsa igen kétséges 
’s azt a’ londoni közvélemény is igen félti.

Az alsó ház Febr. 20diki ülésében pa- 
naszlá Rob inson  ur, hogj' a’ londoni ki
kötőből elevező hajók nem kapnak többé 
tiszta egészséglevelet, holott a’ nyavalya 
mind addig csak kevés haladást tön a fő
városban. A’ kereskedés, úgymond, rettentő 
akadékot fog szenvedni. Thomson ur ’s lord 
Althorp azt felelik: szoros kötelessége volt 
a’ kormánynak, inihelyest a’ nyavalya ki
ütéseiről hivatalosan tudósíttatott, ezt a’ leg
alkalmasabb móddal a’többi (külföldi) kor
mányszékkel is tudatni. — Hírek érkezvén

*
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Jamaikából egy ott legújabb kiütött szerecsen 
lázadás felől, Bruge urnák ez iránti kérdésére 
azt feleié lord Howick: hogy arról a’ kö
zönség tökéletes tudósítást fog kapni, mint
hogy lord Goderich minden hivatalos leve
let, melly e’ tárgyban a’ sziget kormányzó
jától érkezik, a’ Gazettebe fogiktattatni. Er
re a’ ház a' reformbill további vitatását vet
te elő *s azt más nap is folytató. (Azóta 
hihetőleg a’ felső házba ment ált a’ reform
bill.)

A’ felső ház Febr. 2 ldiki ülésében több 
kérelmet nyujta be lord King Irlandból a’ 
tized eltörültetése iránt, mellyekben azon 
gondolat is érintetik: mi jó lenne, ha min
den egyházi személyt nem a’ status, hanem 
magok az illető vallásbeliek fizetnék. Gróf 
Roden jelenti, hogy a* következő csütörtö
kön kérelmeket adand be az irlandi újabb 
nevelés- és oktatásrendszer ellen; végre a’ 
londoni püspök panaszlá, hogy az egészségi 
biztosság ajánlatára több iskola záratott be 
Londonban.

A’ londoni Lord-Mayor nagy ebédet ada 
Febr. 18ikán a* ministereknek. A’ kül-or- 
szági követek közül egyedül T a l l e y r a n d  
jelent meg. Midőn lord Grey *s ministertár- 
sai egészségükért ürültek a’ poharak, a’ ne
mes lord ezt köszöntében többek közt eze
ket is mondá: „Mikor mi a’ király taná
csába léptünk, legelső gondunk is a’ köz 
terhek könnyebbíttetése volt, de fájdalom, 
többször esett úgy, hogy midőn már a' költ- 
ség-kevesbiilést csaknem elértük, uj *s te
temes költségeket valónk kénytelenek tenni. 
Azonban ebeli törekedésink nem szűntek 
meg. Hogy akadályok 's nehézségekkel küz
delmünk kelle, ki ki tudja, de ezen akadályok 
egész terjedékét csak az tudhatja, ki érzette. 
Bizodalmasan reményiem, hogy Európa béke- 
sége fen fog tartathatni. Francziaországi 
viszonyinkra nézve egyet értek a' Lordma- 
yorral, ’s azt hiszem, elmúlt már azon idő, 
pedig örökre, midőn az emberek olly bal
vélekedéssel voltak, hogy egy nemzet a’ má
siknak természeti ellensége lehet. Remény

iem, hogy ezen oktalan, politikában, nem 
keresztyén princípium helyét egy más fel
világosultabb foglalandja el ’s azon meg
győződés, hogy Anglia ’s Francziaország kö
zött csak tudományi ’s művészeti vetélke
dés foghat helyet ’s csak azon elsőbbségre 
lehet és kell a’ két országnak törekednie, 
mellyet a’ polgári jobb ’s czélirányosb szer
kezet ’s az ebeli okos javítások adnak. A’ 
reform fontos ügyére nézve, bár mi fog tör
ténni, minket ugyan gyávaságról ’s henye- 
ségről nem fog az ország vádolhatni; de úgy 
hiszem, nincs messze már azon nap, midőn 
egymásnak fáradozásunk szerencsés végén’s 
kimenetelén örvendhetünk/ 4

A’ cholera ragadósságát Londonban sem 
hiszik többé, ámbár még az ebeli óvó ren
delések nem szűntek meg. Csudálatos az 
igaz, hogy a’roppant városban, hol annyi az 
ínség, tolongás, egészségtelen hely ’s t. e. 
tiz nap alatt csak 40 betegült meg, jóllehet 
fele holt el ezeknek t. i. ( 21).

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ püspöki fizetések csökkentéséről töb

bi közt még ezek fordultak elő a’ követház
ban: Az illy kíméletlen ’s politika-elleni 
rendszabás igen sértheti a’ papságot, melly- 
nek revolutionk különben sincs Ínyére. Pá- 
risban közügyinkbe folyások észrevehetlen 
ugyan, de bezzeg uralkodik ám az ország dél 
’s nyugati részeiben! ’s e’ pontbul alig kí
mélhetni azt eléggé. Az uj franczia egyház 
nagy figyelmű politikai alkot vány álladal- 
munkra nézve, mivel nem csak mitsem vár 
emettől, hanem inkább az egyházi ügyek
nek a’ világi hatalomtól elválásokra töre- 
keszik, a’ kamara pedig az illyes fizetések 
kevesítése által inkább kezére dolgozik ezen 
tisztsovárgó ’s ábrándozó babonás pártnak. 
Hasznos lenne statusunk igyekezete, ha pap
jait seminariumi javítások által müveígetné, 
hathatósát hittudományra ’s tudós foglala
tosságokra irányzaná,’s magasb egyházi tiszt
séggel az érdemet ’s tudományt biztósítná, 
mert soha sem lesz Francziaországnak tudós 
egy háza, mig ez babonás maradandó az il-
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lyest pedig díj - kevesttéssel nem hogy el
nyomná, sót uj lángra lobbantja. Giraud ur 
inté a’ ministeriimiot, hogy a’ carlista papokat 
zaklatni ’s üldözni szorgosan óvakodnék, fo- 
ganatosb és törvényszerintibb eszköz úgy
mond eszök térítésére egész fizetésöket meg
tagadni mindaddig, inig szó-székeiket politi
kai szónokságra használnák. Kímélóbben vé- 
lekedékLameth ur, 's leginkább ifjú tiszttár
sit a' papságon elkövetett néhai igaztalan- 
ságokra ’s baromi bánásmódra emlékezteté, 
egyszersmind érdemei közé számlálta (’s mél
tán) hogy akkor ([1790) 300 papot menthe
te vízbe-fojtatástul me g. Kötelességinket, 
chartánk határozza meg, mond tovább az 
ósz vitéz, szerinte nemzetünk nagyobb ré
sze chatolika hitet vall; inkább azok aka
ratjaként irányzanók tehát v iseletűnket, ki
ket letapodunk. Vallást a’moráltól nem v á
laszthatni el, ezen kivül pedig nincs igaz sza
badság. Keresztyénség törte meg a’ civilisatio 
útját, s erősebb ingatlanabb talpra telepítő 
a’ morált; minden kormáuyfi ([Staatsmann) 
az ó *s újabb időben, kik t. i. e’ nevezet
re méltók, főtámaszát vallásban kérésé, mi
vel ez legjobban igazgatja világunkat. Ma
ga Napoleon is régi jogaiba Qusaiba) heh-ezé 
a’ religiot vissza, jól látván hogy ez boldogítja 
leginkább a’ népeket. De mind efelett van 
még a’ vallásban olly érzelmiinkhez szóló 
valami, melly sokszor épen ellenkezőjét kí
vánja annak, a’ mit világi becsületünk ja
vasol. Mind az a’ mit mondtam, csak rö
vid ’s hijányos előterjesztés, mii lyest egy 
féktelen hadi táborozásokban elaggott katona 
adhatott elő , kívánhatom mindazáltal hogy 
a' kamarák szivökbe vésv én örök emlékökre 
méltassák. Vajha sok lenne Lameth-gondol- 
kodású közöttünk is!

Páris Február. 22ikén: A’ király7 mar
schall Mortier trevisoi herczeget rendelé 
az orosz udv arhoz személyviselőjév é.

A’ polgári törvény szék első kamarája ki- 
hirdeté már Ítéletét a’ bourbon herczeg vég
intézete iránt az Aumale herczeg ’s Feuchéres 
asszonyság ellen fenforgó perben. E’ sze

rint a’ herczeg végintézete törvény esnek ál
lapíttatott meg. A’ királyfi (Aumale her
czeg) általányos örököse marad ; Feuchéres 
asszonyság kap 1)  készpénzben 2 millió 
frankot. 2) St. Leu várát ’s térét minden 
odatartozó holmival. 3) Boissy várát 's jó
szágát szinte mindenestül. 4) Montmoren
cy erdejét. 5) Morfontaine uradalmat. 6)  
Az asszonyság eddig lakta bourboni palo
ta szárnyát, minden tartozékostul ’s 7) az- 
ugyran e’szárnyi lakásban található házi bú
tort, hintákat s lovakat minden készület, 
podgy ász ’s lom-tárral. Azonban Feuchéres 
asszonyság a’ pörbeli iromány ok bentartóz- 
tatását ([ki nem nyomtatását vagy7 megsemmi- 
síttetését) sürgető kérelmétől elmozdíttatott.

A’ követkamara Febr, 22dik és 23diki 
üléseiben a’ kereskedés és országos munkák 
([utak, hidak, csatornák, révek) feletti köl
tségek forgónak vitatás alatt ’s a' biztosság 
ajánlatit kev és változtatással elfogadók. A’ 
csak röviden említett Febr. 21diki ülésben 
a belső ministeriumbeli költségek azon sza
kaszánál, melly7 a’ spanyol , olasz, portu
gál , lengyel k i v á n d o r l o t t a k  felsegél- 
Lésére 600,000 frankot kíván, hosszú és he
ves vitatás támadt Mauguin, Lafay ette urak 
's a’ ministeri tanács elölülője között a’ Len- 
gyelekre nézve, kik iránt a’ ministerium 
bánását Mauguin ur keménynek, igaztalan
nak ’s minden sympathiával ellenkezőnek 
állitá; Dupin ur a’ ministerium mentségére 
azt hozv án fel, hogy némellyek a’ Lengye
lek közűi czimborázat ’s engedetlenség ál
tal ellenséges indulatot mutattak az ország 
iránt; amazok védelmükre L a f a y e t t e  
szólalt meg. Azt kív ánom úgy mond , hogy 
ha v annak idegenek a’ hazában, kik alatto
mos koholásokba ereszkedtek a* kormány 
ellen, azok neveztessenek meg. Azon köz
ben kinyilatkoztatom az urak előtt, hogy 
minekünk szent köteleztetésünk van több 
nemzetbéli kivándorlottak iránt, mellynek 
megfelelnünk illik. Igen is, uraim, nekünk 
kötelességünk különösen azon hős katoná
kat , kik Oroszország előseregéiil valónak



158

ellenünk szánva, ’s kik most a’ halál vagy 
Szibéria elől keresnek hazánkban menedé
ket, minél nagyobb számmal, ’s minél szí
vesebben befogadnunk. Mert ez az elle
nünk szánt elősereg (avantgarde), maga az 
(orosz) haditest ellen fordítva fegyvereit, 
mente meg minket a’ háborútól. Eleinte 
nem akarák ezt a’ házban hinni, de én meg
mutattam ’s végre el is hitték. ( P e r i e r  
ur morog valamit, de nem értik.) L a f a- 
y e t t e :  kételkedik e még praesidens ur, 
hogy Oroszország hadat akart ellenünk in
dítani ? (kaczagás). A’ Lengyelek fordítot
ták el tőlünk a' háborút, ’s a’ nemzet kö
szönetének irántok nagynak, igen nagynak 
szabad ’s kell lennie. A’ jelen környülállá- 
sokban meg nem tagadhatják az urak a’ 
lengyel bataillonok állittatását. Nemellyek 
közülök lengyel zászlót is kívánnak. Ám, 
hiszem a’ franczia nép felsősége nem szen
vedne ez által semmit is , ’s a’ l e n g y e l  
n e m z e t i s é g ,  mellynek fentartatását az 
urak megígérték, ismét feléledne azon zász
ló alatt, mellyet ők honunkban viselnének. 
Ha valamelly idegen kormányszék gyülöl- 
sége (a’ Lengyelek iránt) megsértve találná 
magát e’ rendszabás által, úgy ez nekem 
uj ok volna azt még inkább sürgetnem, 
mert gyávaság és illetlen dolog Francziaor- 
szághoz az illyes követeléseknek engedni. — 
Perier ur ezekre azt mondja : hogy a’ főváros 
akkori pezsegtében nem lett volna tanácsos 
4, 5, 10,000Lengyelt Párisba bocsátani, hogy 
szükséges módosításokkal minden kiván
dorlóit kapott utilevelet ’s pénzt, hogy nem 
elég egy nemzetnek felkelni a’ tyrannismus 
’s elnyomatás ellen , hanem meg is kell a’ 
kezdet lehető kimenetelét gondolni ’s Ön 
erejét jól felszámítani, hogy a'mostani fran
czia kormánynak nem volt, de nem is lesz az 
politikája, hogy a’ támadókat bár hol is se- 
gélje, biztassa , uraikat lerázza , a’ nélkül, 
hogy tudná, mi lesz azután belőlök ’s a’ t. 
s a t. A’ szakasz költségei meghagyattak.

P a r i s  vá ro s a  egyévi költségei 38 mil
lióra mennek. 21 ’ milliót a' vámsoromp-

nál vesz be a’ város ’s még is közel négy 
millióval kevesebb a’ bevétel mint a’költség.

Néhány elmés fiatal Franczia „Mephisto
pheles“ czim alatt újságot bocsát ki Brüs
szelben, melly csupa játszi csipdczés’s elmés 
gúny.

NÉMET SZÖVETSÉG.
Freiburgi professor és doctor báró Reich- 

lin-Meldegg Sándor a’ catholika egyház ke
beléből az evangelica-protestáns hitfélhez 
általiért. Okait egy folyóírásban szándéko
zik közleni a’ közönséggel.

A’ w ü r t e m b e r g i  k i r á l y  megtiltá bir
tokában a’ politikai czélu e g y e s ü l e t e k e t ,  
mellyek t. i. az országgyűlési tárgyak meg- 
hányatása ’s a’ követeknek adandó utasítás 
vagy velők értekezés végett állanának össze; 
mivel, úgymond, az egyes polgárok minden 
illy nemű jusát a’ követválasztásbeli jus ha
tározzad. Szász  o r s z á g b a n  a’„Teutsche 
Tribüne“ czimü, szabadon politizáló újság 
(most Homburgban jő k i) bevitele ’s ter- 
jesztetése eltiltatott. E’ két hivatalos darab
ból világos, hogy a’ német nép több ’s ele
venebb részt vesz kormánya dolgaiban mint 
eddig ’s mint talán hasznát veszi. Féltudás
nál kivált a’ politikábanJnincs rosszabb. Volt 
olly idő, hogy az emberek nem okoskodtak 
a’ vallásról ’s m i n d e n  j ó l  ment .  Egy
szerre okoskodni kezdőnek, ’s mi lett a’ 
vége ? reformatio; szinte volt idő, midőn az 
emberek nem okoskodtak a’ politikáról ’s 
minden jól ment. Egyszerre okoskodni kez
dőnek ’s mi lett belőle? revolutio.—  Kell 
javítás, de nem erőszak.

BELGIUM.
A’ belga várak iránti egyezést, mint a’ 

Dec. 14iki határozat kívánja, két hónap alatt 
azaz Február. 14ikeig kelle vala a’ többi 
hatalmasságnak aláírni: Ausztria, Porosz, 
Anglia s Orosz birodalom meghatalmazotti 
tehát ez nap újólag Londonban gyűltek ösz- 
ve, ’s a* belga képviselő egyeztével Martz. 
lóikéig halaszták el udvarok megegyezését 
’s hozzá járulását.
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A' belga hadininister, B r u c k é r c ,  elbo- 
csállatását kérte ‘s megkapta.

O R O S Z  B I R O D A L O M .
Az orosz birodalmat, mint Merkurjok ál

lítja, az 1829iki összeirat szerint 49 milliónyi 
lélek lakja, külön Oroszországot 43,700,000 
Finland nagyherczegséget 1,250,000, ’s Len
gyelországot 4,050,000 Georgia, Inverski, 
Mingrelia, Guriel, Örményország ’s áltáljá
ban Kaukaz minden déli tartományi lakosit 
l,200,000re tehetni. Katonasága ide szám
lálván a’ hadkedvelő Kozák, Kalmük, Bas
kír ’s Mongolokat 743,537. A3 költöző ’s ál
landó vadbőr-adózásu Szibériaiak 400,000en 
lehetnek. Papsága közt 6638 tatár, mola’s 
150 kalmuki láma.

Egy orosz császári ukáz meghagyja, hogy 
a* lengyel király4 rendek az orosz császá
riakkal újabban összeolvasztatván, ezentúl 
a’közös rendi káptalan öszvest „orosz császá
ri királyi rendek káptalanjának neveztessék 
’s hogy rangra nézve a5 szent Newski Sán- 
dor-rend (orosz) a' fejér sas (lengyel), ’s 
a’ sz. Anna-rend (orosz) első rangú kereszt
je a’ sz. Szaniszló (Stanislaus, lengyel) el
ső r. keresztje előtt álljon.

ELEGY HÍREK.
Portsmouthban 24 óra alatt gőzerőmii ál

tal most 100,000 font hajói kétszersiiltet 
(Schiffszwieback készitnek, ’s pedig az ed
diginél jobbat. Nyolcz vagy tiz illyes mű
szer a’ legnagyobb angol flotta szükséginek 
is megfelelhet mind a’ mellett, hogy napon
ként fris eledelt szolgáltat.

A’ bristoli vá r a s i  t anács  törvény ele
jébe fog idéztetni az utóbbi zavarokban mu
tatott viseletiért.

Sussex herczcg nagy vacsorát adott minap, 
mellyre valamennyi londoni tudós társaság 
‘s collegiumok tagjait kivétel nélkül meg- 
hivá. Közel 500 személy volt jelen.

Az irlandi p r o t e s t á n s o k  felírása a’ ki
rályhoz, mellyel gróf Roden Febr. 13dikán 
indult el Dublinből, talán a’ l e g f o n t o s a b b  
mind azok közt, mellyek valaha király ele
jébe jutottak. 236,000 aláirt név 2000 per*

gamendarabot tölt be , egyegy levél 2 láb 3 
hiiv. A’ levelek össze vannak fűzve’s egy ke
reken járó hengerre tekergetve, minél fogva 
ezen felírás a’ király elejébe nem vitetni, ha
nem targonczáztatni vagy talyigáztatni fog.

Irland Tipperary grófságában már 76 köz
ség tagadá meg a’ tizedet, Waterfordban 9, 
Corkban 7, ‘s igy tovább öszveleg 100. 
1830ban 90,776 , 1831ben pedig 97,371 bal 
gyapjút vittek be külföldről Angliába.

A’ cantoni angol kereskedőség még sem 
kapott a’ chinai hivataloktól elégtételt. Fo- 
yuen egy utóbbi előterjesztésre így felelt: 
„Én Fo-yuen, a’ negyedik hónap tiz első 
napjaiban meg fogok az angol társaság factor- 
ságában jelenni, hogy panaszait megértsem. 
A’ factorság az én parancsom alatt áll. Magam 
személyesen jövök el, ’s ha ne tán a’ ba r 
b á r o k  (az Angolok) szemtelenek lesznek 
azt mondani, hogy én nem törvényszerint 
cselekszem, akkor az álgyuk mennydörgő 
szavaival fogok élni az ő kiirtatásokra. A’ 
barbárok nem érdemelnek semmi tekinte
tetet, s az ember még használ nekik, ha ő- 
ket kiirtja.44

Toulonból írják Február. 8án: „Ma reg
gel kelet felé iáták az őrök a’ kiindult se
regosztályt evezni. Ide katonaság érkezett 
Marseilleből. Cornelia Corvctt ma jött meg 
Navarinból; beszéli, hogy egész Epirus, Ru- 
melia ’s több más tartomány fellázadt az 
uj praesidens ellen. Az Argosnál álló o r osz  
hajós sereg erősödést kapott a’ fekete ten
gerről.44 (Bécsben Febr. Lián azon hir ter- 
jedett el, hogy, a’ Francziák Ancona- ’s Ci- 
vita vecchiánál szállottak ki, mire a’ bécsi 
papírosak becse nagyot csökkent, de később 
újra emelkedett.) Csakugyan ki is szállottak 
már Febr. 24.

A’ „Moniteur Algérien44 első száma Jan. 
27dikén jelent meg A l g í r b a n  arab’s fran- 
czia nyelven. Jobbadán hivatalbeli ’s keres
kedési tudósításokat közlend.

Borussziában a’ legfőbb hivatalokra sem 
kívántatik nemesi születés vagy nemessé-lé- 
tel, így a’ mostan igazsági ministerré lett
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Mühler a’ kabineti határozat bizonyítása sze
rint nemtelen ágbeli, ’s a* financz-minister 
is polgári sorsú maradt kormányra lépte u- 
tán is. Itten tehát nem a’ születés vagy ne
mesiét ’s birtok ügyesít vagy érdemesít nyil- 
ványos vagy kormánytisztségre, mint nálunk 
jobbadán, hanem a’tudomány ’s érdem, pe
dig Prusszia képviseleti törvényalkotvánnyal 
sem bír még mindeddig, mint édes Hazánk.

A’ „deutsche Tribüne“ e’ f. észt. 29dik 
száma felszólítást közöl egy a’ sajtószabad
ságot előmozdítandó nyilványos egyesületre. 
A’ bajor király Febr. 18ki parancsa által ezt 
általányosan eltiltja, mivel azt úgymond az 
egyes német szövetségi tartományok önál
lásával fa’ szabad városokét kivéve) ’s mo
narchiái elvre alapított alkotmányokkal ’s 
így a’ bajor törvénnyel is egyesíthetlennek 
látja, e’ miatt minden tisztviselőt hivatalvesz
tés alatt eltilt a’ benne részesüléstől, poli- 
tziáját figyelmezteti az egyesületi terjedés
nek oktatás-általi gátlására, ’s minden párt- 
hivét törvényszéki zaklatás alá vettetni kí
vánja, egyszersmind ez iránt értesíttetni.

Hanauban ismét zavargás történt a* pol
gárság ’s katonaság között, egy ottan keresz
tül utazó lengyel tiszten néhány garázda őr
huszár által történt méltatlankodás miatt.

A’ trieri püspök (Hommer ur) körle
velet bocsáta megyéje (catholicus) papjai
hoz , mellyben jelentvén , hogy a’ sz. $i- 
monisták egyesülete kártékony oktatásit té- 
rítgetők (missionarii) rs a’ „Globe“ cziinü 
párisi sz. simonista újság ingyen osztogatá
sa által Németországban, jelesül Prussziá- 
ban is kiterjeszteni szándékozik, felszólítja 
őket, hogy mihelyest illyes térítgetők nyo
mába jutnak parochiájokban, ezt azonnal a’ 
püspökkel tudassák, hogy ő, a’ mennyiben

a’ dolog a' catholika vallás épségben tarta
tását illeti, jó eleve czélirányos rendszabá
sokat tehessen.

Barbadosban (az antillái szigeteken) Aug. 
lOik *s I lik  közi éjjelen egy orkán, (melly 
már 1780 óta nem dühösködék ott) az egész 
gyarmatot elpusztította, 3000 lakost elölt 
’s majd annyit megsebesitctt.

A’ konstantinápoli „Moniteur Ottoman“ 
ezentúl örmény és görög nyelven is fog Írat
ni, mire a’ helybeli görög patriarcha kör
levél (circularis) által felszólítá egyháza 
papjait, hogy a’ szultán kegyét ezen köz
hasznú ’s felvilágosodást terjesztő intézet
ben megismervén, az újságot előfizetésük 
által segéljék.

A’ mailandi újság Bo l ognábó l  Febr. 
ISdikéről jelen ti: hogy ezen utóbb nevezett 
városból az ausztriai seregek ismét elvonul
nak, jelesen hogy abból Febr. 20ikán Luxem 
ezrede ’s a’ bajor király lovas ezredének 
egy csapatja előbbi szállásira kétségtelenül 
visszatér.

Peking vidékén erős földrengést érzettek 
a’ múlt év másik felében. Mondják, a’ csá
szár harmad negyed napra is könnyezett: 
„hogy lehetséges vala illyes minek az ő 
császári székéhez vagy mint a’ Chinaiak ön- 
birodalmokat nevezgetik, az égi országhoz 
(himmlisches Reich) oily közel történnie.“

Pénzfolyamat:
B e c s  (Martz. 7kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezólev. . . . 85 |  p. p.
— 4 pC.......................................75 i ---------
— I820diki nyeres. kölcsön 1721 ------
— 1821 diki . . . . . .  1 1 9 |4 ------

Becs vár. 24pc. banko-kötel. . . 47 — —
Az udv. kant. 2 4 perCnt kötél. . 37 4
Bank-actiák v. részvények darabja 1110 -J — —

A* gabonának pesti piaczi ára Martz. 9kén 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 123 4 116 4 106 4 Zab 29 4 28 26 4
Kétszeres 83 4 80 76 4 Köles — — —
Rozs 50 48 46 4 Köles kása — — 93 4
Árpa 40 36 4 Kukoricza 36 34 • 33 4

Szerkezteü I l e l m e c z y  —— Nyomtatja Lä n de r e r .
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J E L E N K O R .
21. szám. Pest, szerda. Martzius 14.

F o g l a l a t :  Magyar- es Erdőlyország (34 Megyeink küldöttségeinek udvarlása Becsben Ő Felse'göknel. A’ magyar tud. 
6 Társaság martziusi gyiilése'ről első közlés. Bán József t). Anglia (alsó ’s felsőházi tanácskozások). Francziaország 

(pairkamarai vitatások a* Jan. 21 ki gyászünnepről ’s egyebek). Belgium. Olaszország. Orosz birodalom. Görögor
szág (a’ Constitutionalis fél győz Capodistrias pártja ellen). Brazília (a’ Negerek, Mulattok ’s Fejérek állapotja 
Amerikában pol. szempontból). Elegy hírek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR es ERDÉLYORSZÁG.  
Megyéink tisztelkedő küldöttségeinek Becs

ben üdvezlő egyeteméről a1 Beobachter igy 
ir Martz. 6kán: „Minél fenyegetőbb volt 
a’ veszély, mellyet a’ cholera öldöklő miri
gye a’ cs. kir. birtokokra hozott; minél ma
gasít fokra hágott minden hiv jobbágy ag
godalma, midőn a’ gonosz végre O Felsége 
birodalma széktartó városát is eléré ’s igy 
a’ haza atyja legdrágább ékéhez annál in
kább látszott közelíteni, mivel Az, mint min
denkor, ugy most is, az uj Ínséget alattva
lóival atyailag megosztva rettenhctlen bá
torsággal édes övéi közt rhind végig meg
maradt: annál mélyebben hatá meg minde
nek szivét az örömérzés annak tapasztal
tán, hogy a’ legjobb Uralkodó fenmaradása- 
ért öntött könyörgéseket meghallgatá az ég, 
’s az 0  ’s fels. Háznépe életök sérületlen ép
ségben megtartatott.

Elragadtatva illy örömérzéstől Pest vár
megye, Főherczeg és Nádor 0  cs. kir. Fen
sége előlülése alatti egyik köz gyűlésében 
elhatározá, hogy legfelsőbb engedelmért ese
dezzék Örömét Ss leghívebb ön felajánlását 
a’ thrón lábainál kifejthetnie. E’ végzése 
Pest vármegyének viszhangra talált minden 
magyar kebelben ’s ámbár O Felsége midőn 
hiv Magyarainak szívből fakadt kívánatét 
kegyesen elfogadá, a’ távolabb vármegyéket 
külön küldöttségek felutasitásától egyszers
mind feloldani méltóztatott: még is har- 
mineznégy megyétől jőve követség a’ fővá
rosba, mig azok, kik a’ hely távola ’s az idő 
rövidsége miatt követségeket nem küldhet
ték, örömömledezésiket leghódolóbb felírá
sokban nyilatkoztaták.

Martzius Sdikét határozván Ő Felsége kö- 
vetségeki elfogadás-napul, ezek ugyanakkor 
a’ magyar kir. udv. Cancellaria épületébe 
gyülekeztek fel 's innen pompás menetellel 
a’ cs. kir. várba érkezvén Ő cs. kir. Fensé
ge a’ Főherczegi Nádor vezeté innen az e- 
gyesült követségeket a’ cs. kir. vár nagyobb 
vitézteremébe (^Rittersaal), holis őket Csá
szár és király ő Felsége thrónon ülve fogadé.

Egri Patriarcha-Érsek ’s Főispán Pyrker 
János László Ő Exja volt a’ díszes követ
ség érzeteinek tolmácsa’s minekutána ugyan 
Ő a’ mit az alkalom kívánni látszott ékes 
latin beszéddel elmondá, Császár és Király 
Ő Felsége szinte latin nyelven következőleg 
válaszolt:

„Örömmel látunk titeket illy nagy szám
ban ismét királyi székünkhöz gyülekezve, 
mint örömköveteit a’ ti hazátokban újólag 
helyre állott jó egészségállapotnak ’s szóló 
tanujit azon szeretet ’s ragaszkodásnak, mel
lyet a’ hiv Magyarok mindenha bebizonyí- 
tának Irántunk. Mély fájdalommal érezzük 
azon veszteséget, mellyet egy mindeddig 
isméretlen népveszélytől olly hirtelen meg
lepetett hazátok szenvede. A’ mit Mi illy sú
lyos időben az oktató tapasztalás nyomdo
kin tettünk ’s rendeltünk, azon meggyőző
déssel vigasztal Bennünket, hogy semmit, 
a’ mi csak hatalmunkban vala, nem mulasz- 
tánk el szeretett alattvalóink bátorítására, 
védelmére ’s megmenthetésére. Örömünk ’s 
vigasztalásunkra .van az, hogy ők ezt biza
lommal, szeretettel, hálával ismérik meg, 
’s hogy a’ mi Magyarainkat is hasonló érze
lem lelkesíti, az nekünk annyival örvende- 
tesb, minthogy ezen érzések egyszersmind
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legbiztosb Útmutatók, mellyek szerint ti a- 
zoii bajos helyzetben, mellyben vagytok, olly 
nehéz szorultságok, olly szánandó esetek ’s 
oily nyugtalan idókközepett a’ j ö v ő  lé te- 
ges í t ő  (organicus) o r s z á g g y ű l é s e n  
mind azok elintézésében sikeresen munkál
kodni fogtok, m i t i t e k e t  ’s h a z á t o k a t  
a' c s a i é k o n y  t h e o r i á k  k á r o s  be fo
l yása  ’s azon z i v a t a r o k  e l l en ,  me l 
l y e k  azokbó l  m i n d e n ü t t  t á ma d n a k ,  
m e g ó h a t ,  n e m z e t i  c h a r a c t e r t e k e t  
s é r t e t l e n ,  t ö r v é n y e s  j u s a i t o k -  és 
s z a b a d s á g t o k a t  é p s é g b e n  f e n t a r t -  
h a t j a ,  vagy a’ mi k  a’ még t a l á l h a t ó  
h i b á k  k i e d z é s é r e ,  h é z a g o k  p ó t l á 
s á r a  ’s nagyobb  t ö k é l e t e s s é g  meg
á l l a p í t á s á r a  s z o l gá l ha t nak .  A’ Ma
gyarnak vele született tekintete ’s tisztelete 
régi alkotmánya iránt ójon meg titeket azon 
veszélyektől, mellyekkel az ujitás-kórság’s 
külföld-majmolás, melly által ti magatok
hoz ’s dicséretes előditekhez (antecessores) 
lennétek hasonlatlanokká, mindenkor össze 
van kapcsolva. Igen is tanuságos mind az, 
mi közel és távol, m e l l e t t e t e k  ’s kö
z ö t t e t e k  történik. Arra int ez titeket, 
hogy erősen és szorosan simuljatok a’ thrón- 
hoz ’s hazaatyai czélzatinkat, királyi gon- 
dink ’s fáradozásinkat, mellyeket javatokra 
örömest vállalunk el, bizodalmatokkal se- 
géljétek. így jutandotok a’ rendületlen bol
dogság azon fokára, ’s áldott hazátok azon 
mind inkább nevekedő virágzásra ’s jóllét
re, mellyre titeket a’ kegyes Gondviselés 
meghiva ’s melly csiiggedhetlen szorgalmunk 
végczélja.“

„Tudassátok megbízóitokkal: hogy Mi mind 
azzal, a’ mit Magyarország ’s a’ hozzá csa
tolt tartományok java kíván, legbuzgóbban 
foglalatoskodunk ’s erre Isten kegyelméből 
Magunkban teljes erőt érzünk, ’s legyetek 
ti, megbízóitok ’s a’ mi Magyarországunk’s 
a’ hozzá kapcsolt tartományok minden Ren
déi királyi kegyelmünk ’s hajlandóságunk
ról meggyőződve.“

Midőn ezután az egyesült követségeket

Császárné ’s Királyné Ő Felsége is ugyan
azon teremben elfogadná, a’ Patriarcha-ér- 
sek német beszédére szinte azon nyelven 
imigyen válaszolt ő Felsége.“

,,A’ szeretet, hivség ’s hálának azon érzé
sei, mellyek az Urak küldetésében jó kirá
lyok ’s atyjok az én felséges Férjein iránt 
nyilatkoztatnak, az én szivemben is viszon- 
hangokat ’s legszivesb részvételt találnak. 
Azon szorongattatások után, mellyeket a’ 
múlt évben Isten fel világíthat lan végzése 
Magyarországra bocsátott, örömmel látom 
az Urakat ismét a’ királyszék előtt. Jusson 
Nekem azon aggódásért, mellyet az Urak ke
ményen meglátogatott hazájok iránt mélyen 
hordozék lelkemben, azon egyetlen, legked- 
vesb jutalom, hogy hon-anyai kivánatim Ma
gyarország javára, díszletére ’s virágzására 
teljesüljenek. S érezzék az Urak ’s mind 
azok, kik a’ veszély napjaiban nagy lelket 
’s adakozást mutattak szenvedő embertár
sok iránt, aJ kötelesség hiv teljesítéséből e- 
redő örömet ’s jutalmat sok évig. Teljes 
bizodalonimal fohászkodom Istenhez, kinek 
áldása védi a’ népet, melly nemes és bölcs 
uralkodójához bizodalom és hálaérzettel ra
gaszkodik.“

„Bizonyosakká teszem az Urakat 's meg
bízóikat kegyelmem ’s jó indulatom felől.“

„Erre a’ követségek az ifjabb Király ’s 
Királyné ő Felségüknél, továbbá Ferencz- 
Károly Főherczegnél, végre Károly cs. kir. 
Főherczegnél udvaroltak, holott Antal, János 
és Lajos Főherczegek is együtt voltak. Látha
tó volt azon megindulás és háladó öröm, mel
lyet a’követség mindannyi — 300náltöbb — 
tagjaiban Ó Felségüktől s a’ cs. kir. Főhercze- 
gektől tapasztalt kegyes fogadtatás gerjeszte.

Ez örömünnep jelentéséhez toldjuk azt 
is, hogy Urunk negyvened évi országlása 
emléknapját a’ bécsi Pazmaneum nevendé- 
kei három nyomtatott versezettel üllötték, 
mellyeknek egyikét (anyanyelven) Lévay 
Sándor, másikát (anyanyelven) Haas Mi
hály, liarmadikát (Róma nyelvén) Román 
István urak készítették.
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A’ magyar tudós társaság nagy gyűléséről.
£lsó közlés.

Nem lehetvén az 1831re szóllott nagy gyű
lést a' cholera miatt megtartani, annak pótlá
sa most Martzius odikén kezdődött 's 12- 
dikéig esténkint tartott ülésekben történt; 
két elsejét, az Elölülőnek Becsben járttá a- 
latt, gróf Széchenyi István másodelőlüló, a' 
többi hatot pedig, valamint az Igazgató ta
nácsénak folytatását Martz. Ildikén gróf 
Teleki József Főispán ’s Előlülő ur vezet
vén. Uj tagok választása az 5dik 's 6dik 
ülésben folyt, titkos voksolt többsége által 
e’ rendel. Martzius 9dikén választatott le
velező taggá harmincz, s ez úttal azért 
több, mivel a‘ társaságnak mind inkább ne- 
vekedó dolgai, számosabb tag közt leendő 
felosztást kívánnak. Találtatnak közöttük, 
kik neve, mint íróké, még nem ismeretes, 
de azokról bizonyos hogy kéziratban lévő 
munkájikkal nem sokára eléállanak. Neveik 
itt következnek, ábécze sorban :
A n g y a l f f y  Mátyás, Pesten.
B a r i  e z ,  fóstrázsamester, Eszéken.
B . e n y o v s z k y  Zsigmond, gróf, Pesten.
B o l y a i  Farkas, prof. M. Vásárhelyen.
B u c z y  Emil, prof. és könyvtárnok, KárulyfejérváratL 
C s a t ó  Pál, a1 társaság leírója, Pesten.
C s á s z á r  Ferencz, prof. Fiiiméban.
Cz e c h  János, Győr városa polgármestere.
C s o r b a  József, dr. Somogy varmegye főorvosa. 
F a b r í c z y  Sámuel, táblabiró ’s ügyvéd Lőcsén.
F á b i á n  Gábor, táblabiró ’s ügyvéd Aradon.
G y ó r y  Sándor, földmérő Budán.
G y u r i k o v i c s  György táblabiró ’s Pozsony városa tanács

belije.
H o b l i k  Márton, Verócze várm. főügyvéde *s táblab. 
H o f f n e r  József, prof. Pesten.
H e g e d ű s  Samuel, Tordasi ref. pap, Erdélyben. 
K a r á c s o n y i  Mihály, nevelő Budán.
Ka s s a i  József, nyugalomban lévő plébáuus Pécsett. 
K á l l a y  Ferencz, nyugalonib. lévő Auditor kapitány Kéz- 

di-Vásárhelyen.
K o v á c s  Mihály dr. ’s táblabiró, Pesten.
K r a j n e r Imre, gr. Festetics László ügyei Igazg. ’s táblab. 
L u c z e n b a c h e r  János, ügyréd Pesten.
N a g y  Károly, gr. Károlyi Lajos ur titoknoka ’s pénz- 

tárnoka Bécsben.
P ó l y a  József, dr. Pesten.
S á r v á r y  Pál, prof. Debreczenben.
S i m a y  Kristóf, piarista, nyugaloinb. prof. Selmeczen. 
S z o n t a g h  Gusztáv, főhadnagy a’ Máriássy gyalog ez

redében, Lembergben.
S c t r o k a y  Antal, táblabiró ’s ügyvéd Pesten.
T n n y o g i József, prof. Knlosvárott.
U d T a r d y János, földmérő Egerbea.

Martz. lOdikén helybeli rendes taggá a 
filozófia osztályában 2dik helyre választa
tott Szalay Imre, kir. egyetemb. professzor 
A1 történetírás osztályába basonlólag a'2dik 
helyre helybeli rendes taggá Bajza József, 
ügyvéd; ugyan ezen osztályba a’ 2dik hely
re vidéki rendes taggá Czech János. A’ Ma- 
thesis osztálya helybeli rendes tagjának, 
valamint a' törvényben volt vidéki 2dik 
rendes tagnak halál által megüresedett he
lye, úgy szintén ebben, a* helyb. tagok vá
lasztása is későbbre halasztatván. Ezen na
pon választatott a' két tiszteletbeli megholt 
tag helyébe is más kettő, úgymint
Báró Berzeviczy Vincze, a’ kassai magyar játékszínnek 

uj életre hozója ’s
Báró Lakos János, a’ 2dik Székely gjalog ezred ezredese, 

Kezdi Vásárhelyen,
két uj helyre pedig
Gróf Károlyi György, és
Vass 1 ászló nagyváradi kanonok ’s kir. egyetemben prof. 

Pesten.
külföldi levelező taggá választatott végre, 
hasonlóan Martz. lOdikén
Bo w r i n g  János, a’ Poetry of the Magyar’s Szerzője, 

Londonban.
B. F e r u s s a c ,  a’ Bulletin Universel kiadója, Parisban. 
M e z z o f a n t e ,  bolognai prof.’s könyvtárnok.
B. Z á c h  Ferencz, Genuában.

A’ t ö b b i  k ö z l é s e k  k ö v e t k e z n e k .  Pesten, Martz. 
12dikán 1832.

D ö b r e n t e i  Gábor titoknok. 
Egerben e’ f. Martzius fidikán meghalálo- 

zott régi belső sinylődés utáni lép-evúlés- 
ben (snppuratio lienis) főtisztei. Bán Jó
zsef kánonok ’s apát u r, kinek derék ma
gyar szivéhez képest méltán hosszabb élet
pályát ohajta minden szives ismerője, mel- 
lyet a’ jól tenni termett férfiú kora enyész- 
teig mutatott mindenkori embersége ’s nyá
jas vendégszeretése szerint reményleti bi
zonyossággal ítélve bővebb hatásra ’s jó
tétre vala fordítandó. Született ő Mezó-KÖ- 
vesden 1776 Január. 30kán ; apátságát mint 
jászberényi plebanus nyeré 1815ben; 1816- 
ban kerületbeli alesperessé’s 1826ben gyön
gyösi plebanussá ’s négy esztendő be sem 
teltén egyszersmind a’patai kerületben főes-
pecessé lön, végre pedig 1830Aug. 3kán egri

*
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valóságos kánonokságra emeltetek. Béke 
porának 1

A N G L I A .
Az alsó ház Febr. 22diki ülésében Vy* 

Vyan úr kérdésére a’ belgahollandi Ügy 
iránt azt feleié lord Palmerston, hogy az 
elmaradt ratificatiók e’ hónap 28dikaig ugyan 
nehezen, de reménysége szerint rövid időn 
meg fognak érkezni* Olaszországra nézve 
kérdeztetvén meg a’ nemes lord, azt mon- 
dá, hogy e’ tárgyban, jelesül Francziaor- 
szág czélzatit illetőleg még most bővebb 
nyilatkozásokat nem tehet, de a’ mennyire 
eddig e5 tárgyról tudósítva van, a’jó egyet
értés megbomlásától Anglia és Francziaor* 
szág között e’ részről sincs mit tartani. 
Ruth ven úr kérdé, nem közölhet é a’ nemes 
lord némi felvilágitásokat a’ Görögországot 
illető alkudozások felől; mire lord Palmer
ston azt válaszolá, hogy az alkudozások 
folyton folynak ’s nem sokára szerencsé
sen el is végeztetnek, Más nap a’ reform- 
bili vitatását folytaták.

A’ felső ház Febr. 23diki ülésében ismét 
egy kérelmet nyujta be lord King az irlandi 
tizedrendszer változtatása végett. A’ [kér* 
dés úgy mond a’ nemes lord, annyira el van 
már határozva, mintha parlamenti végzés 
is járult volna hozzá, ’s én reményiem, 
mi nem fogunk erőszakkal élni sem az el
maradt tizedek kicsikarásokra, sem áltáljá
ban a’ rendszer további fentartására. Attól 
tartok, hogy országunk népe egy fillért sem 
fogna olly csatára adni, mellyet mi illy 
czélból az irlandi néppel kezdenénk* Gróf 
Limerick e’ nyilatkozásra azt jegyzi meg, 
hogy a’ most szólott nemes lord nevét ’s 
characterét hihetőleg nem fogja koczkáztatni 
olly javaslat által, melly a’ testvér Irland- 
ban az egyházi birtok eltörültetésére czé- 
loz. Lord King feleli, hogy a’ fenálló rend
szer rósz, ’s nem védhető; ugyan azért 
javasolja a’ háznak, lépjen, ha léphet, e’ 
tárgyban valamelly egyességre* Gróf Eldon 
az Isten szerelmére kéri a’ házat, fontol
ja meg a’ következéseket, midőn egy jól

alapult birtokjust meg akar semmisítthctni. 
Szintczt sürgető lord Wynford, állitván, 
hogy ő a’ birtok nemeiben különbséget nem 
ism ér; ha az egyházi birtok sikerrel tá- 
madtatik meg Irlandban, úgy ingani fog 
minden más birtok is; ha az irlandi egy
ház megsérül, megsérül az angol egyház is 
’s ennek bukta az egész monarchia bukását 
vonandja bizonnyal maga után. — Szomorú 
vigasztalás, mond erre lord King, hogy min
den oda van , ha a’ birtok egy része csor
bulást vagy változtatást szenved ; ime az 
irlandi dézma megcsonkult ’s azt mondhat
n i , végképen elveszett! —

A’ dublini Protestánsok reformelleni fel
írására , mellyet gróf R o d e n  mutatott be 
a’ királynak (4. Jelenk. 20 sz.) így válaszolt 
a’Felség: ,,Mély sajnálkodással értem azon 
gondolatok ’s érzések kifejezését, mellyek 
a’ nekem áltadott felírásban foglaltatnak. 
Mindig kész vagyok olly panaszok előter- 
jesztetését kihallgatni, mellyek méltó oko
kon alapulnak ’s lehetőségig fogok ügyekez* 
ni ezek clháríttatásán. Ebeli ©hajtatomban, 
meg vagyok győződve, az én partiamén- 
tem is osztozik, ’s én annak bölcsesége ’s 
méltánysága ’s az én constitudoszerinti ta
nácsadóim őszintesége iránt olly bizoda- 
lommal vagyok, melly minden abeli gya
nút elmellőz, mintha ők valaha arra téved
hetnének, hogy alattvalóim egy részével 
igazságtalanul bánjanak. Szükségtelen vala 
engem arra kérni, „hogy erős és részre- 
hajlatlan rendszabások által tartsam fen a’ 
törvényt Js hasonló védelmet mutassak alatt 
valóim minden osztálya iránt., mert ezek 
voltak királyi székre léptem óta kormá
nyom változhatlan irányi ’s azok is ma
radnak mindenkoron.“ Uly váratlan vála
sza a’ királynak felette megdöbbentő a’ fel
írás előterjesztőjit ’s megörvendeztető a’ 
főváros reform barátit, kik abból a’ bili 
sorsára nézve minden jót reménylenek.

FRANCZIAORSZÁG.
A’ pairkamara vitatás alá vevő Febr. 21- 

dikén a’ Január. 21diki nemzeti gyászünne-
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pet illető törvényjavaslatot. Drcux-Brézc 
XVI. Lajos halálát a’ legnagyobb politikai 
szerencsétlenségnek tartja. Akkor, ugy mond 
a’ királysággal együtt a’ szabadság is sem
mivé lett. Fel kell tehát a’ még erejében 
lévő törvényt tartani, mint erős torlását és 
roszalását a’ revolutio kicsapongásinak. Bas- 
sano ur ellenben keménynek sőt szenvedé
lyesnek mondja azon hangot, mellyen né- 
mellyek a’ franczia revolutióról szólani sze
retnek. Mind ez, mind pedig a’ császári kor
mány sok nagyot, dicsőt és hasznost tön 
vagy alapíta Francziaországra nézve, melly 
jók miatt mind a’ kettő megérdemlené, hogy 
tévedésikről szánakozva, jótetteikről tiszte
lettel emlékezzünk. Nem az forog itt fen, 
hogyr a’ nem-gyászolás parancsoltassék, ha
nem hogy a’ gyászparancsoló törvény szün
tessék meg. Ha mást végez a’ kamara, el
lene lesz Francziaország szava ’s köz vé
leménye. Broglie ur a’ biztosság ajánlatában 
a' júliusi tiszta és dicső revolutio szép cha- 
racterének bemocskoltatására czélzó szándé
kot lát. Ba r b é - Ma r b o i s  (ugyan az, ki 
mint minister 1816ban a’kérdésbe vett tör
vényt aláírta) csudálkozik, hogy a’ charta 
egyik czikkelyének ellenére a’ törvényható
ságokkal akarják ama’gyászünnepet megtar
tatni, holott épen a’ törvényszékeknek tiltja 
meg azon czikkely, nehogy valaki a’ restau- 
ratio előtti politikai véleményiért vonassék 
kérdőre. Ha már a’ kamara valami emlékez
tetőt akar ama’ gyásztettnek rendelni,adjon a’ 
tanuló gyermekeknek szünnepet (vacatiót). 
(Nevetnek). P o r t a l i s  ur (szinte volt mi
nister) bámul, hogy az 1793diki gyászos revo
lutio oily eleven festetése után, mint a’ mil- 
lyet egyik tagjától csak imént hallott a’ ka
mara, Ma r bo i s  ur támadja meg az 1816- 
diki törvényt, mellyet őmaga is aláirt volt. 
Valyon akkor csalatkozott e vagy talán most 
csalatkozik a’ tisztelt pair? Ba r bé- Mar -  
boi s :  Valyon Portalis ur soha sem volt 
olly helyezetben, hogy olly törvényt irt vol
na alá mint minister, millyet meggyőződé
se rosznak talált?— A’kamara Male  vi l i é

ur javaslatát fogadja el ekképenf 1) Az í- 
gazgató- és törvényszékek minden év Janu
ári usa 21dikén gyászjelül foglalatoságikat 
megszüntetik. 2) Az 18l6beli Jan. 19diki 
törvény eltörültetik. (Ezen végzés Febr. 
22dikén vitetett meg a’ követkamarának, 
melly azt e’ tárgyban már előbb munkálko
dott biztosságának adta ált.)

Toulon Febr. 17dikén: „Egy kereskedő
hajó tudósítást hozott olaszországi elsőbb 
expeditiónkról. Hajós osztályunk Civita- 
Vecchia kikötőjébe megérkezett ’s katonáit 
kiszálította. Mense és Rhone gabarrok (ki
sebb hajók) ugyan oda eveztek, ’s e’ pillan- 
tatban követi őket Pelikán gőzhajó.“

J o l y  ur ,  (az oppositío felén) general- 
procuratori hivatalából a’ montpellieri kir. 
törvényszéknél elbocsáttatott. Barthe ur ezt 
neki rövideden igy irá meg: „Uram! Saj
nálkozva jelentem az urnák, hogy én azon 
kénytelenségbe hittem helyezve magamat, 
hogy ő Felségének az Ur elbocsáttatását ge- 
neralprocuratori hivatalából a’ montpellieri 
kir. törvényszéknél ajánljam. Fogadja azúr 
’s a’ t. A’ pecsétőr Barthe.“

Az austriai követ Apponyi gróf nagy bált 
ada Január. 21 kén mellyen Orleans herczeg 
’s a’ kül-országi követek mind jelen voltak.

Többé Francziaországból Algírba lovat ál- 
talszállítni nem szabad ’s mint a’ katonauj- 
ság hivatalosan közli, még főtisztnek sem 
lovastul együtt álthajózni.

Mint Besan$onból jelentik, az ottani kor
mányzó general parancsolatot kapott: azon 
Lengyelek névlajstromát készítné el, kik 
franczia hadi szolgálatba kívánkoznak. Szá
zas csapatokra fognak majd felosztatni ’s 
Toulonba küldetni, honnan Algírba evezend- 
nck ’s itt fegyvert ’s rendeltetést kapnak.

A’ párisi levelek egy Senlisi iratot köz
lenek , melly szerint a’ Hami erősség kor
mányzója parancsul vévé: ügyelne a’ 4 ex- 
minister fogolyra szorgosan, nehogy részt 
vehessenek a’ károlypárti zenebonákban. 
Peyronnet ur erre a’ „Courier de f  Europe'14 
szerkeztetőjéhez illy értelmű sorokat kül-
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de Febr. ISikán: Uram! épen 16ikáról költ 
lapjait olvasom. Az urat senlisi levelezője 
eltévelyité, mert mit tudhatni ott a’ Ham 
vári dolgokrul ? ne gyötörje kérem barátin
kat, kiknek különben is elég alapjok van 
keserűségre. Nincs ízetlenebb mintazt hinni 
hogy mi összeesküvésekről álmodozhatunk. 
Ez legnevetségesb ürügy lenne a’ legképte
lenebb törvény-szegésre; hát csakugyan nem 
maradhat nyugtunk háboríttatlan? hét hónap 
óta szobámat ülöm, s három óta csipéim fáj
dalma miatt lábaimat nem használhatom; 
12 négy szeg láb mozoghatásom köre a’ vi
lágon. Még ez is tágas? jó; hurczoljanak 
bár hova is, csak az Istenért bolondok ál
tal ne hagyjanak megtámadcatni bennünket. 
Mindenkinek jut sors, nekem a’fogság, míg 
Isten akarandja, osztály-végzetem, de az e- 
szecsuszottak elmaradhatnak. Nem ismé
rek törvényt, melly a’ tébolyodságnak befo
lyást engedne az ügyekbe ’s a’ t.

Január, öikán kőit Czyprus szigeti tudó
sításként , Ibrahim, az egyiptusi alkirályfi 
Jean d’Acret serényül ostromolja, noha ser- 
gei a’ most Mis s esős syriai éghajlat miatt 
sanyarún szenvednek.

A’ nyilványos munka ’s kereskedési minis- 
terium budgetje valóságos nyugpont a’ töb
bi statusköltségi vitatás közben; ebből u- 
gyan sem bel- sem külpolitikai fontos kér
dések nem fognak keletkezni, itt csupán a’ 
hasznos iránt kereskednek, mi mellett min
den követ nyugton közölheti tapasztalatit. 
Ez ugyan az országra nézve igen hasznos 
lehet, de egy törvényhozó test tagjai, melly 
a’ tüzes mozgást már megszokta, illy nyug
vásban könnyen elálmosulhatnak.

Algírból írják Febr. 2ikáról: hogy a’ ro- 
vigói herczeg 4500 mázsa gyapjút vetvén 
Algír mór (maurus) lakosira, mint a’ kato
nák számára kivántatót, nagy elégedetlenség
re nyújtott alkalmat, melly csak a’ köve
telés fele odaengedtével csilapíttathatott le, 
másik felét pedig a’ hadi kormány tilalma 
szüntető meg, a’ lakosok teljes megnyug- 
tathatásokra.

B E L G I U M .
Báró Beytz a’ 70 esztendős belga tanács

nok Febr. Iáikén Brüsselben meghalt. Ő 
egy bríiggi seborvos v. sebész fija volt, Pá- 
risba jött mint követ az őOOzasok tanácsába, ő 
volt első ki Bonaparte generált Lucian jelen
létében törvény-oltalom kívülinek sürgető 
határoztatni. Napoleon később, ki őt eleven 
könyvtárnak nevezgeté, magas tisztségekre 
magasztalé. Czimeres mathematicus és csil
lagász volt, e’ mellett számos ó és új nyelvben 
jártas's olly jeles emlékezetű, hogy jó kedvé
ben több görög tragoediát is el mondott.

O L A S Z O R S Z Á G .
ó  Szentsége 16ik Gergely által Febr. 24- 

ikén tartott titkos consistoriumban többek 
közt főtiszt. Milde Eduard Yincze eddig 
Leitmeritzi püspök bécsi érsekké; ‘s fő
tiszt. Palugyay Imre kassai megyés püspök
ké hirdettetett.

A’ toscanai nagyherczeg sínyledezve szen
ved hitvese élte iránt csökkenő reményén. 
Toscana nagyherczegség a’ bécsi congressus 
végzeteként Ausztriára szálland, ‘s mivel 
az oklevél (acta) nem határozza meg kere
ken: ha valyon független status maradjon 
é ezen császári feudum (haszonjószág) a- 
laposan hihetni hogy egy testbe forradand 
Ausztriával a’ nagyherczeg elhunyta után.

John Nelson ur, éjszakamerikai ügyvise- 
ló Január. 29ikén volt udvarláson a’ nápo
lyi királynál. Az egyesült statusok némelly 
polgári tetemes kárt szenvedtek nápolyi ke
reskedésükben, mint Jackson előlülő a’ kö
zelebbi nemzetgyűlés megújításakor is pa- 
naszkodék, kétség kívül Nelson urra bíza
tott az elégtétel-sürgetés. Syrakusai hírek 
szerint oda legközelebb 4 éjszakamerikai ha
dihajó érkezett.

Mint ritkaságot emlegetik hogy a’ napok
ban egy nápolyi hajó maccaroni, só, olaj ’s 
borral terhelten Brazíliába vitorlázott el.

A’ nápolyi angoly főconsul is elvesztő hi
vatalát, az ezt mindenütt, hol diplomatiai 
ágens van, eltörlő legújabb törvényczikkely 
értelmeként.
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OROSZ B I R O D A L O M .
Az orosz czár Febr. 5iki parancsolatja 

herczeg Czartorisky Ádámot szintazon alap
nál fogyást, melly szerint a’ mult October 
18iki ukas értelmében az orosz lovagrend 
névsorából kitörűltetett, most a’ fejérsasé
ból is kizáija.

Sz. Péterváron a' mnlt esztendőben né
met ujsági lap 800,670 orosz pedig 3,605,703 
jelent meg, ’s így napjában általányosan 
14,160 jőve napfényre; a vasárnapokat ide 
nem tudva, mellyen, mint tudjuk, Oroszor
szágban újság nem adatik ki.

GÖRÖGORSZÁG.
A’ francziaConstitutionnel illy levelet kö

zöl Naupliából Jan. 16áról. A1 Cons t i t u -  
t i o n a l i s o k  csaknem egész keleti és nyu
gati Görögország urai. Missolunghi kezűk
ben van, tegnapelőtt pedig elfoglalák Eleusist. 
A’ Capodistrias-pártnak több tiszte fogság
ba esett. A’ constitutionally sereg, mintegy 
8000 ember, beszálland Moreába, holott szi
ves fogadtatást reményi. A’ Hydrába gyűlt 
követek végre megegyeztek a' Megarában 
maradottakkal ’s igy többséget képezvén az 
ideigleni kormánybiztosság három tagját 
megismerék. Capodistrias baráti alkuvókat 
küldöttek a’ Constituonalisokhoz azon aján
lattal, hogy mindenben megegyeznek velők, 
ha C. Ágoston praesidens marad, vagy leg
alább az uj kormánybíztosság tagja; de é- 
pen Capodistrias elmellőztetése az első pont, 
mellyel amazok békiilési feltételül tesz
nek. Az angol és franczia consulokkal nincs 
megelégedve a’ Görögség. Nagy befolyást 
engednek azok az orosz kormánynak, hol
ott egy szavok elég volna a’ polgárháború 
elnyomatására. A1 Capodistrianusok hogy e- 
gyenetlenséget okozzanak ellcnjeik közt, két 
ordonnanceot bocsátottak ki, mellyek egyi
ke a1 Constitutionalisokat lázadóknak (re
belliseknek) bélyegzi, másika Guereast Co- 
locotroni fiát a’felállítándó peloponnesusi 15 
bataillon vezérévé nevezi ki.“ 

B R A Z Í L I A .
A1 riói legújabb tudósítások szomorú ké

pét festik Brazilia jelen és jövendő állapot" 
jának. Megesett, a’ mit a1 császár ’s az eu" 
rópai párt elüzetése után várni lehete: a’ 
külön tartományok ’s a’ népség külön osz
tály! elszakadoznak egymástól ’s egymás el- 
lenjei. A’ M u l a t t o k ,  kik a’ Szerecsenek 
(Negerek v. Feketék) segedelmökkel éltek 
a* Fejérek (Európaiak) eliizetésére, most 
már ugyanazon Negereket nem bírják za
bolában tartani, ’s Riot, Bahiat, Fernambu- 
cot minden órán Negerlázadás fenyegeti. Ha
bár a’ Fejérek ’s Félfejérek nagyobb ható- 
ságu energiájok ’s több pénzök által az u- 
raságot most még megtartják is, rövid időn 
minden bizonnyal megsemmisíti őket a* Fe
keték sokkal tetemesb és hamarabb szaporo
dása’s nőttön nevekedő szításuk a’ polgári 
szabadsághoz. A’ Feketék tenyészőbbek a’ 
Fejéreknél ’s nem csak fajok ezen szapo- 
rasága által győzendik meg a’ Fejéreket, 
hanem a’ két faj elegyedése által is, mint
hogy a’ fejér osztály büszkesége nem fo
gadja fel a’ Mulattokat ’s ezek a’Negerek 
által közel ivadékokban ismét feketékké 
változnak. Minden újabb politikai mozgás- 
a’ fejér faj kevesbülését vonandja maga u- 
tán mind addig, mig ez egészen eltűnik ’s 
most már délszaki Amerikának felét, jelesül 
Braziliát, úgy tekinthetni, mint neger bir 
tokot. Ezen elhatalmasodásuk a” Négereknek 
foglalatoskodtatja most egész Amerikát "s 
különösen az éjszakamerikai Statusok eddi
gi politikájokat a’ rabszolgákra nézve töké
letesen megváltoztatá. Kiki tudja, milly he
vesen szegülnek ellen a1 délibb statusok, 
(mellyekben sok a’ rabszolga) ugyanezen 
rabszolgai felszabadíttatásnak, mellyet az 
éjszakibb statusok sürgettek; ezen pont az, 
melly a’ jelen század kezdete óta csaknem 
mellőzhetlen elválással fenyegeté a’ két párt
ra szakadt szabad Statusokat. De most már 
a’ neger faj elszaporult ön tartományikban 
’s a’ nagy súly, mellyet az Délameriká- 
ban nyere, megváltoztatá a’ szabad Statusok 
ebeli gondolkodását, ’s magok a’ délszakra 
fekvő tartományok is teljes erővel azon van-
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n ak , mikép szabaduljanak meg minélelőbb 
valamennyi rabszolgáiktól. Mióta egy ame
rikai társaság gyarmatot kezde Afrikának 
nyugati partjain Liberia nevezettel, hova 
Negereket is kész volt áltszálíttatni, azon
nal kinyilatkoztaták a’ délibb statusok fáz 
egy dél Carolinát kivéve), hogy ők e’ czél- 
ra v a l a m e n n y i  rabszolgájikat áltengedik 
’s egyes birtokosak olly számmal ajánlanak 
a’ társaságnak rabszolgákat, hogy ez a’ költ
ség tömérdeksége miatt nem képes azokat 
mind elfogadni ’s áltszálíttatni. Méltó meg
jegyezni azt is, hogy Virginiában és Ken- 
tuckyban sok tulajdonos épen a’ legépebb,leg
ifjabb^ következőleg dologra legalkalmasb 
rabszolgáit adta ált, csak azért hogy szapora 
tenyészésöknek Amerikában gátot vessenek. 
E ’ szerint három nagy változás készül a* vi
lág lakosi ’s birtokosi között, mellyeknek 
jövendő egész behatását az emberiség sor
sára előre nem számíthatni fel. Egyik a*' 
N e g e r e k  u r a l k o d á s a  Dé l am e r i k á 
ban ;  másik: ugyan a’ Negerek e l ényé-  
s z é s ö k É j s z a k  a me r i  k á b ó l  ’s ez által az 
é j s z a k a m e r i k a i  s t a t u s o k  még szó- 
r osb  egysége ,  eggyé forradása; végre a’ 
m ű v e l t s é g  és p o l g á r i s o d á s  c s i r á j a  
a’ l i b é r i á i  g y a r m a t b a n  A f r i k á b a n ,  
melly szapora elnyomhatatlan kifejléssel ’s 
haladással nyugot-afrikát a’ polgárisodás itt 
még nem látott fokára juttatandja.

E L E G Y  HÍREK .

Gróf O r l o f f  Febr. 20dikán érkezett Há
gába. 21dikén a’ királynál ebédelt.

Krakó s zabad  városa a’védő hatalmas
ságok követei szorgalmazásokra a*' múlt 
Febr. ödikán újra kiadá parancsolatul, hogy

minden e’ városban tartózkodó ’s az utóbbi 
lengyel háborúban részt vett tiszt és katona, 
kiknek a’ maradhatásra hiteles, felhatalma
zó levelök nincs, e’ várost a’ közlegények 
ugyan tüstént, a’ tisztek pedig Febr. 16di- 
kaig okvetetlen hagyják el, különben erő
szakkal igazíttatnak ki.

Egy levél Moldvából a’ pétervári újság
ban nem győzi Kisselew orosz general kor
mányát a’ két fejdelemségben ’s a’ hala
dást, mellyet ezekben a’ polgárisodás fcivi- 
lisatio) tesz, eléggé dicsérni. A’ két díván 
fország vagy rendek gyűlése) Jassyban és 
Bukarestben folyvást dolgozik az ország 
belső, u. m. financzia, törvénykezés, védelem 
és oktatásbeli szerkezetén, *s már kincstá
rok ’s két nemzeti (oláh) nyelvű pol. újságok 
is van. fNekünk még is négy  van már, 
hál’ Istennek!) Gymnasiumok készülnek 
Jassyban, Bukarestben, Botochanban és Kra- 
jowában. Polgárok számosán költözködtek 
a’ két fejdelemségbe, hogy azoknak polgá
ri javaikban részesüljenek.

A’ brüsseli katonai főtörvényszék a’ Ste
ven ur fMessager de Gand kiadója) ellen 
hozott genti Ítéletet megsemmisíté, meghagy
ván a’ nevezett újságíró tüsténti szabadon 
bocsáttatását, annak kárpótlásbeli keresete 
is fentartatván.

Pénzfolyamat:
Becs (Martz. 9kén) közép á r :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  85 t|  P* P*
— 4 pC........................ - . . .  75 5 ------
— 1820diki nyeres. kölcsön 173 4 ------
— 1 8 2 1 d ik i ........................... 1 2 1 | — —

Becs vár. 2£pc. bankó-kötél. . . 47 —• —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél.*. -------— —
Bank-actiák v. részvények darabja 1117 — —

- A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 13kán 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb köze'pszerü csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 126 1 120 113 4 Zab 30 4 29 4 26 4
Kétszeres 86 4 83 4 80 Köles 46 4 43 4 —

Rozs 53 4 50 4S 4 Köles kása — 90 —
Árpa 42 4 40 — Kukoricza 37 4 36 34 4

Szerkezteti Helmeczy — Nyomtatja Länderer.
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22. szám. Pest, szombat. Martzius 17. 1832.
F o g l a l a t :  Magyar- és Erdélyország (előléptetések a1 diákovári, csa/.mai és váczi káptalannal. Józsefi vásár. Gőzhajó. A’ 

magyar ♦. Társaság nagy gyűléséről 2dik közlés. Nyílra vármegye magyarodása. Jettini örök hagyomány. Sz. fejérvá
ri szin-társaság jótéte. Zilahi gymnasium jótévőji ‘s az olvasó társaság). Anglia (a’ jamaikai láz okai. Otto bajor Király fi 
Görögország királya’s egyebek). Francziaország (a’ követ- és pairház vitatási ’s egyebek). Burkusország (a’ budget há
rom esztendőre állapittatik meg cabineti parancs által). Németalföld. Olaszország (a’ Francziák Anconában). Ausztria 
(előléptetések a’ hadiseregnél. Klegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.___________________________

M A G Y A R  es E R D É L Y O R S Z Á G .
Apostoli királyunk a’ Bozna vagy diáko

vári és szerémi egyesült megyés Püspökség 
nemes káptalanéban régen megürült széke
ket következő módon meltóztatott betölte
ni: Ma t i z o v i c h  J á nos  pétervárhegyi A- 
pát- és szemináriumi Igazgatót Nagyprépost
tá, J a n k o v i c h  Gá bor  őrkanonoki hely
tartót olvasó Kanonokká; P i n t e r o v i c h  
Mi k l ós  tiszt, kanonok és gorjáni plebá- 
nust székesegyházi Főesperessé; Pavicl i  
Ká r o l y  a’ B. Sz. bihari apátját *s vinkov- 
czai plebánust idősb Kanonokká; P h i l i p 
povi ch  Pá l  alesperes és kopaniczai pleba- 
nust ifjabb kanonokká; Ma t i ch  J ó z s e f  
Theol. Dr. ’s a5 diákovári püspöki lyceum- 
ban az egyházi történetek és törvények ta
nítóját iskolai kanonokká méltóztalott ki
nevezni. Éneklő kanonokul megmaradott 
Sz oko l i c s  Szani sz l ó .

Továbbá Február 17ikén költ kegyelmes 
határozata szerint a’ chasmai társas fcol- 
legiatum) káptalannál éneklő kanonokká 
lett főtiszt. Pásztory József U r, kanonokká 
pedig főtiszt. Yoiszkecz Imre eddig varasdi 
plebánus; valamint a1 váczi nemes káptalan
nál tiszteletbeli kanonokká Schimpl József 
és Andrássy János, amaz Üllői imez pedig 
Nagy-Abonyi plebánus és alesperes Urak.

Pes t  Martz. 13ikán: Józsefi vásárunk szo
katlan elevenséggel kezdődik; tömérdekre 
szaporodott a’ portéka ’s mindennemű; az 
idegenek gyülekezése rendkívüli. Eddig leg
inkább a’ kézmüvek kapóssága tűnik szem
be. Az idő folyvást kellemes, ’s ennél fog- 
vást a’ vásári szállítás adás ’s vevésnek i- 
gen kedvező.

Iső Ferencz cs. kir. priv. gőzhajó (eddig 
az óbudai dunaöbölben hol telelt) a’ viz te
temes apadásától gátoltatván jelentett zem- 
lini utazását f. h. 2 Ükén kezdendi, ha le
het; azonban ha eddigi akadálya tovább is 
hátráltatná, jelenti: hogy a’ víz nevekedte 
első napjaiban azonnal útnak induland.

A’ magyar tudós társaság nagy gyűléséről.
Második közlés.

Alaprajza szerint a’ társaságnak, a’ régi 
görög ’s római, az újabb olasz, franczia, an
gol, német ’s a’ t. remek tollú ’s nagy hasz
nú irók fordíttatása is kitűzött czélja lévén, 
4dik ülésében, Martzius 8dikán, a’ tudomá
nyok hat osztályabeli azon munkák közül, 
mellyeket a’ helybeli és vidéki rendes ta
gok, mint legelőször fordítandókat beadtak, 
a’ nagy gyűlés hatvanegyet választa ki. Azok 
czime, az Igazgató tanács helybenhagyásá
val, most itt hivatalosan olly felszóllítás 
mellett közöltetik minden magyar íróval, 
akár tagja a’ társaságnak akár nem, hogy a’ 
ki mihez meghivatását érzi, annak fordí
tása magára vállalását, minél elébb bejelen
teni ne sajnálja. A’ mihez a3 kiválogatás a- 
latt fordító már ajálkozott, annak elfogla
lása egyszersmind e következő czimsorban 
említve áll. A’ magyarra még nem fordít- 
tattak közül most eleinte a* végre a’társa
ság ezeket ajánlja:

I. A’ nyelvtudomány osztályából:
1. Horn e r ű s  odysseája. (Fordítója már van.)
2. C i c e r ó t ó l ,  ff) Orator seu de optimo genere dicendi.

6) De Oratore libri III. c) Brutus s. de Claris ora-
toribus.

3. Qui n t i l  i a n u s. De iustitutione oratoria, és de caus-
sis comtae eloquentiae.

4. A u l u s  Ge l l i u g ,  NoctesAtticae. (Fordítója már a-
jánlkozott.)
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5. C r e u z e r  Fridrik: Das academische Stadium des Al-

terthums.
C. B l a i r  (Hugh): Lectures of rhetoric and belles lettres.

(Fordítója már találkozott).
7. F u n k e ,  Real-Schullexicon.

II. A’ filozófia osztályából:
8. P l a t o  munkájú (Fordítás alatt vágynak.)
9. Ci cerótól :  «) De officiis. ó) De legibus, c) De na

tura deorum. rf) Quaestiones Tusculanae.
10. Bac o  (Francis. B. de Vérül.) De dignitate et augmen

t s  scientiarum.
11. Kant ,  Anthropologiája.
12. K a n t ,  physi. Geographie. (Fordítója már van.)
13. K r u g  (Wilh. Traugott) a) Handbuch der Philosophie

und der philosophischen Literatur ó) Philophisches 
“Wörterbuch, c) Aesthetik.

14. H a r t m a n n ,  Der Geist-des Menschen, in seinen Ver
hältnissen zum physischen Leben.

15. S e h e  di  u s ,  Philokalia. (Fordítója ajánlkozott.)
III. A’ történet-tudomány osztályából:

10. T h u c y d i d e s ,  a’ Peloponnesusi háború, ’Zvyy^et^n 
?rí£i rov 7rthty.t>v 7»v jreAoTrawjs-/»» xxt AŐ'ijmtV». (Ké
szén áll ’s bekiildetesét várjuk.)

17. P l u t a r c h  us, B in TrxguXXriXei, egybehasonlított eletek.
18. J- Cae s ar  es Tacitus minden munkájú
19. Gi l l i e s  History of ancient Greece.
20. Go l d s mi t h ,  Roman history.
21. Gi b b o n ,  History of the decline and fall of the Ro

man Empire.
22. R o b e r t s o n ,  History of the Emperor Charles the

fifth, Römer ne'niet fordításának hasznave'tével.
23. R o t t e c k ,  Allgemeine Geschichte. (Fordítója már van).
24. H e e r e n  Handbuch der Geschichte der Staaten des

Alterthums. (Fordítója már vállalkozott.)
2 5 .  ----- Handbuch der Geschichte des europäischen Slaa-

tensystems und seiner Colonien. (Altaltevóje már van.)
26. L e o  Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters. (For

dítója ajánlkozott).
27. E n g e l ,  Geschichte des ungerischen Reichs.
28. P f i s t e r ,  Geschichte der Deutschen.
29. M a c k i n t o s h ,  History of England.
30. P e r c e v a l ,  History of Italy.
31. S e g u r ,  (Louis Philippe), Histoire de France.
32. Ka r a ms i n ,  Abre'gé de l’histoire de Russie.

IV. A" mathesis osztályából:
33. E u c l i d e s  elementa (e-raffias).
34. E t t i n g s h a u s e n ,  combmatorische Analysis als Vor

bereitungslehre zum Studium der theor. höheren 
Mathematik.

35. E y  te l  w e i n ,  Handbuch der Mechanik der festen Kör
per und der Hydraulik.

36. M i l i z i a s  Grundsätze der biirgerl. Baukunst. Olasz.
37. M a y e r ,  Unterricht zur praktisch. Geometrie.
38. Beiträge zum praktischen Unterricht in» Felde. Károly

Fóherczeg munkája. (Fordítójára talált.)
39. H a u s e r ,  Abhandlung über die ßefestigungskunst.

V. A’ törvénytudomány osztályából:
40. B a u e r ,  Theorie der Strafrechtswissenschaft.
41. K r u g ,  Rechtslehre.
42. Z e i l e r ,  natürliches Privatrecht.
43. K 1 ii b e r , europäisches A ölkerrecht.
4L S mi t h  (Adim),  an inquiry into the nature and cau

ses of he wealth of nations.

45. L a y  (Jean B.), Traite' d’e'conomie politique ou simple
exposition de la maniére, dönt se forment se distri- 
buent et se consomment les richesses. (Fordítóra talált.)

46. S i s mo n d i  (Simonde de), Nouveaux principes d’e’co-
nomie politique, ou de la richesse dans ses rapports 
avec la population.

VI. A’ természettudomány osztályából.
47. A m o t t ,  Elemente der Physik.
48. B i o t Pre'cis élementaire de physique expe'rimentale.
49. Rau,  Mineralogie.
50. S c h u s t e r ,  Terminológia botanica (Már fordítójára

talált).
51. C u v i e r ,  le reigne animal.
5 2 .  ----- Discours sur les revolutions de la surface du

globe et sur les changemens qu’elles ont produits 
dans le regne animal. — Urwelt, von Nöggerath.

53. Z i m m e r m a n n  (Joh. Georg.), von der Erfahrung in
der Arzneiwissenschaft.

5 t. F ab i n i ,  de morbis oculorum.
55. S c h m a l z ,  diagnostische Tabellen.
56. C h e l i u s ,  Handbuch der Chirurgie. (Fordítóra talált.)
57. C ar u s, Gynaekologie.
58. H o r n ,  Geburlshülfe.
59. He nke ,  Gerichtliche Arzneykunde. (Fordítás alatt van.)
60. T h a e r ,  Grundsätze del rationellen Landwirtschaft
61. H e r m b s t a e d t  (Sigism.), Grundriss der Technologie.

Kikötés, hogy a' ki mit ezek közül vá
laszt, azt a’ legjobb, legújabb kiadás szerint 
és az eredetiből fordítsa, a' 32dik pont a- 
lattit talán kivevén. Napjaiban most a'nem
zeti miveltségre törekvés tüzének, bizonyo
san találkozni fognak a1 közhaszon leikétől 
Ösztönözve fordításnak eredők, kik nyel
vünknek a’ tárgyhoz képest alkotása által 
közénk teremtendik azon hitet, hogy beszé
dünk minden tudományt értelmesen és jó 
ízléssel adhat elé. Ki mihelyt kész, fordí
tásával, tiszta kéziratját várva fogadja el 
a* társaság biztos alkalommal ’s általné- 
zetvén, Örömmel bocsátja közre a’ jelest, 
érdemlett tiszteletjutalma pedig a’ fordító
nak megelégedhetésére küldetik kezéhez.

A ’ többi közlendő következik. Pesten, Martzius lődikén 
1832.

D ö b r e n t e i  Gábor titoknok.
N y i t r a  Martz. 5ikén: Ilazafiui öröm

mel telik el mindenki szive, ki a’ szépen 
fejledező nemzetiség gyarapodását figyelem
mel tekintvén tágas megyénk gyüléspalotá- 
jába lépve, meglepetve látja, hallja’s bámul
ja : mint halad elő alig egy év lefolyta óta 
is az idő szelleme 's Nyitra lelkes Rendei 
buzgalma nemzeti nyelvünk terjesztetésén
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munkáikodya. Ugyanis Febr. 27ikén ’s kö
vetkező napjain tartatott közgyűlésén nem 
lehete lelkesedés nélkül tapasztalni a’ ma
gyar nyelvnek köz dolgaink folyamatánál 
divatba hozatalát. Ott, hol ezelőtt a’ közvi
tákban .’s irományokban honi nyelvünket 
hallani ritkaság volt, most majdnem folyvást 
’s közönségesen zengének a’ valódi nemzeti 
hangok a’ rokon hazafi a jkon .---------- K.

A’ jettini Örök hagyomány, mint számos 
tanulót, árvát,  özvegyét vagy elhagyatott 
szegényt segítő intézet, elhunyt főgondvise
lője A’ isontai Kovács József kir. táblai Biró 
helyébe Szigeti nagys.Szerencsy István szin
te kir. táblai Biró urat választók a’ közgond
viselők ; ’s apostoli Királyunk mint minden 
kegyes hagyomány törvényes és legfőbb párt
fogója múlt évi decemb. 30ikán költ kegyel
mes határozata szerint helyben is méltózta- 
tott hagyni e* választást. Az intézet köz- 
gondviselője Pesten Stand Ignácz egyszers
mind pénztárnok ; Budán Gross Mihály, 
Szegeden Kolb József, kikhöz az intézet 
segedelméért folyamodók járulni kötelesek 
helyben, a’ főgondviselőhöz pedig a’ vidé
kiek szabad postáju (francozott) levelökkel; 
a’ hagyományi jóban részesek pedig minden 
esztendő Áprilisé ’s Octobere végéig láto- 
másozott £ vidimatus )  nyugtatvány mellett 
kérhetik fizetősöket, különben az ellenke
ző eset támadható nehézségeit magoknak 
tulajdoníthatják.

A’ dunántúli színész társaság Komlósy 
Ferencz igazgatójával szép jelét adá feleba- 
rátiságának f. e. Februárjában, a’ „Genfi 
árva“ czirnü drámát játszván el a’ Sz. Fe
jérvári betegek ápolási segedelmére ; 112 
fr. ’s 18 váltó xr. lön e’ szent czélra szánt 
játékok gyümölcse , azonban ezernyi az ab
ban részesült sínylók hálája. Milly szép a’ 
szép tettel társuló művész élet és kebel ’s 
így a’ színészet is , ha nem csupa szin de 
valódi jótét czimerzi léte alakját!

A’ főszáinvétel-igazgatóság Schmeche Já
nos urat az erdélyi számvevőségi tisztség
hez számadási tanácsossá nevezi.

Zi l ah  Martz. 8ikán. Hírlevelekbe iktat
ni közhasznú tetteket, nem hiú fitogatásból, 
hanem a’ cselekvőnek háladijul, másoknak 
ébresztő például, illő ’s czélirányos. Ez ok
ból kívánjuk közzé tehni a' két haza előtt 
a’ következőket: Gymnasiumunk 16 év óta 
készülő épületének bevégezhetésére több 
nemes lelkű teve újólag is szép áldozatokat; 
névszerinti annak fő feliig) eleje Hadadi 
báró Wesselényi Miklós, a' két anya-hon is
meretes fia, mint mindenütt, ugy itt is ösz
tönben ’s példában első ( kinek Cornelia-Iel- 
kü édes anyja Nagy-ajtai Cserey Ilona 77 évit 
életpálya után mult Dec. I6kán dicsőült meg) 
több szoba bel készíttetését vállaló magára; 
közelebb elhunyt emberbarát báró Kemény 
László, ’s üdvezült báró Kemény Simon kir. 
táblai rendes biró lelkes özvegye gróf Té- 
leky Anna asszony; úgy' a’ Bethleni derék 
grófok egyike fejenként száz, néhai Cserey 
Sámuel fóstrázsamester széplelkü özvegybe 
Balázsy Borbála asszony ötven; főszolgabí
ró Bálint Elek huszrénes frtot kőidének ke
zeinkbe. Emeli különösben e’két utóbbnak 
tettét vallástekintet-nélküliségok.—Említést 
érdemel professor Híry Ferencz jeles iparko
dása is a’ gy mnasium külső ’s belső építtetése 
körül, ki is az imént lefolyt Febr. 23ikán 
iskolánk pénzalapja szaporítására bált hir- 
dete; mellyen nemes megyénk akoron köz 
idősöket tartott Rendei, a’ szép Szilágy szé
pei , s a’ szomszéd Doboka (vármegye) 
farsangló számos vendégi feles számmal je
lenvén meg, száz pengő frt. leve nyereségünk. 
Utile dulci!— helyén mondá az erdélyi Hír
adóban a' kolosvári tudósító ; mi pedig: hogy 
a’ czél, ha másutt nem is, de itt szentté teszi 
eszközét is. Azonban belsőleg is építi Híry 
ur kicsiny iskolánkat; minek tanuji az ifiak 
közé visszahozott okos fenyíték, helyre ál
lított rend ’s a’ mostan tartott teljes kie- 
légitésü köz vizsgáltatások. — Illő hely a’ 
szépet ’s nemest gyönyörrel olvasókat tu
datnunk itt egyszersmind arról is, hogy Zi- 
lahnak lelkesebb fijai ’s lyányai Kraszna,
Somogy’s több más megye példájára magok

*
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közt ez év kezdetén magyar olvasó társasá
got alkotónak. Ez többféle hírleveleket, havi 
’s évi folyóiratokat, fontosabb tartalmú bel-’s 
külföldi darabokat költségein meghozatván, 
átolvastok után gymnasiumunk könyvtára bő
vítésére szenteli azokat. — — — B.

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

A’ londoni gazette (udvari újság) Febr. 
22kén közli mind azon hivatalos leveleket, 
mellyek azon napig a’ jamaikai lázadásról 
tudósitólag érkeztek. Főbb e’ levelek közt 
a’ kormányzó (lord Belmore) hosszas tu
dósítása Jan. ödikáról^ melly szerint egyik 
fő oka e’ lázadásnak a’ rósz időjárás szülte 
Ínség ’s betegségek voltak. De ezen kívül 
magok a’ dermesztők (plantage-birtokosak) 
adtak példát és szint a’ nyugtalankodásra 
ellenszegülvén némelly javításoknak, mel- 
lyeket a’ kormány a’ gyarmati rendszerben 
tenni akart ’s kártékony híreket terjenget- 
vén, mintha a’ kormány őket tönkre tenni 
’s vagyoniktól megfosztani szándékoznék. 
Azonban egyik termesztőnél valami kis pör 
ütött k i ’s a’hivataltól constablek küldettek 
ki a’ pörlekedők befogatása végett. De a’ Né
gerek nem engedtek többé, kikapák a’ con
stablek fegyvereit 's kinyilatkoztaták, hogy 
ők Januariustól kezdve nem fognak dolgozni. 
Most egy csapat katonaság (miliz) küldetett 
ellenök ’s a’ Negerek megszaladtak. Ezek 
példáját azonban más termesztők rabszolgái 
is követek, ugyan azt nyilatkoztatván ki 
(hihetőleg némelly kába missionáriusok buj- 
togatásira), hogy ők Januariusnál tovább 
nem dolgoznak, ’s kényszerítés esetére a’ 
termesztőket elhagyják. E’ fenyegetőzést 
csakhamar gyújtogatások ’s fegyveres ellen
állás követék, miből ismét egy két kisebb 
csata ’s a’ rabszolgák legyőzetése követke
zett, kik aztán lassanként uraikhoz vissza
tértek. A’ lázadás Decemb. 22dikén kezde 
jelentkezni, ’s úgy látszik Jan. ödikán, mi
dőn a’ kormányzó irt, már csaknem egészen 
el volt nyomva.

Belle-Islei újabb tudósítások szerint az

expeditió másik szakasza is elindult 2000 
fegyverest vivén magával ’s közöttük sok 
Lengyelt. Hajósak Ma d e i r a  felé ’s attól 
már nem igen messze láták az expeditiot 
evezni.

A’ király minap egy kitünőbb pairnek, ki 
a’ reform ellen nyujta be kérelmet, azon kér
dést tévé, valyon ő is azon véleményű é 
millyek az általa benyújtott kérelem írói? 
A’ pair azt mondá, nem egészen ’s jónak 
vélné egy mérséklettebb bili ajánlatát, melly 
mind a’ két félt megnyugtathatná. — A’ ki
rály örült, hogy a’ pairtől illy szempontot 
halia, „mert!í úgymond „én reformista va
gyok ’s ministerimet gyámolni fogom; de 
mind e mellett óhajtóm, hogy a’ dolog mind 
a’ két részről mérséklettel ’s engedékenyül 
vitattassék. Mondják, mihelyt a’ bili a’ fel
ső házba lép, azonnal néhány oppositiobeli 
pair és püspök r é s z v é t l e n s é g ö k e t  fog
ják lord Greyjel tudatni ’s talán egy kettő 
a’ reformhoz állását is. A’ ki sem egyiket 
sem másikat nem teszi, az a’ bili ellen lesz 
’s ezek számához fogja magát lord Grey az 
uj pair- kinevezésekben tartani, noha még 
mindig azt hiszi, hogy erre nem lesz szükség.

A’ londoni szerződést aláirt hatalmassá
gok képviselőji elhatározók: hogy Görögor
szág békétlen állapotának egy törvényes kor
mány-állítás és constitutionalis fejedelem-vá
lasztással vetnek véget. Ennek következé
sében hivatalos jelentés érkezett a’ Courier 
szerint Angliába, mellynél fogvást második 
fiijának Ottó herczegnek görögország királyá
vá elválasztatását a’ bajor király fija nevé
ben elfogadja. A’ három n^gy hatalmasság, 
melly Ausztria 's Borusszia közbenjártával 
magát erre kötelezé , lépéseket tesz , hogy 
az uj királynak elég hatású katonaságot sze
rezzen, ’s a’korona elfogadtához járuló más 
költségeket is pótolja. A’ 15 évii király 
kiskorúsága közben egy kormány tanács ü- 
gyelend az országnak igazgatására, ’s ennek 
tagjai választásában különös figyelem lesz 
arra, nehogy ollyanok neveztessenek azok
ká, kikhez nemzet nem szít vagy épen
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idegen. így Capodistrias ur, a5 volt praesi- 
dens testvére, minden esetre kimarad e’ 
kormánytanácsból.

Irlandból kedvezőbb tudósítások érkez
nek; az utóbbi napokban ugyan számos cso
port gyülönge olly czélból, hogy a’ dézma- 
tagadást végkép elhatározza 's ki is hirdes
se ; de siker nélkül oszlott ismét szerte sem
miféle kicsapongást sem követvén el.

Febr. 20kán az alsó ház reformbiü irán
ti vitatásiban 52 helynek választó-jusi vesz
tében egyezett meg.

Buenos-Ayresből az utóbbi hírek Quiro- 
ga general ügyére igen kedvezők, ’s a* kor
mányi sereg egyik osztálya győzödelmét hir
detik, mellyet Tucumannál nyert a’ lázadó
kon; mind a’ mellett hogy az ellenség gya
logságát egészen elfogta.

A’ portugál kormány visszahúzta tilalom
parancsát, melly Macaoban az idegenek te- 
lepedését akadályoztatá. Egy rettenetes or
kán szörnyű pusztítást tön China partjain 
és számos hajót károsíta meg tetemesen, 
másnap 1200 chinai holttestnél többet lehe- 
te szerteuszkálva látni.

Eddig csak az előkelő nemesség vadászha
tott Angliában; minap azonban mind a’ két 
kamarától elfogadtatott az ezt eltörlő bili, 
’s a’ királytól is megerősíttetett, igy már 
most közös a’ vadászati jus.

FRANCZIAORSZÁG.
Gróf R a y n e v a l  Spanyolországba követ

té, C u v i l i i e r  contreadmiral Bourbon szi
gete kormányzójává neveztettek.

A’ követkamara Febr. 24dikén az orszá
gos munkák ’s épületek ministeriumának 
költségit vizsgáié tovább. A’ biztosság ja
vaslatai jobbára elfogadtattak; de hogy a’ 
kamara nem csak leróni, hanem toldani is 
tud, hol illik, megmutatá azzal, hogy a’ pá
risi Observatorium költségeihez igen örö
mest még 60,000ret ajánlott. Fejezetül egy 
toldalékczikkely járult e’ szakaszhoz, melly- 
nek határozása az , hogy jövendőben az or
szágos utak, épületek "s t. é. felállíttatását

mindannyi külön törvénynek vagy czik- 
kelynek kell megelőznie a’ budgetben. Ugyan 
csak a’ budget volt a’ legközelebbi ülésnek 
is (Febr. 27én) tárgya. A’ Febr. 28di ülést 
Teste ur beszéde nyitá meg, ki a’ pairka- 
marától (változtatva) általjött ’s a’ Jan. 21- 
diki gyászünnep további megtartatását ér
deklő törvényjavaslat iránt adá elő a’ ház 
biztossága véleményét. Köz csend és figye
lem alatt Teste ur igy szólott: „Uraim, azon 
biztosság, mellynek én ma szónoka vagyok, 
kinyilatkoztatta már magát azon törvény 
iránt, mellyet akkor az urak elfogadtak ’s 
a’ pairkamara most visszautasított. A’ hang, 
mellyen akkor a’ biztosság e’ tárgy felől 
szólott, eltolja tőlünk azon sértő gyanút, 
mintha mi (a ’ biztosság) czélt akarnánk 
azon sajnálatnak vetni, melly egy olly szo- 
morító nap emlékezetével össze van kap
csolva, melly emlékezetet azonban a’ nem
zet méltó jussal hárít el magától, a’ törté
netekre hagyván azt egészen. Értik az urak 
egész komolyságát ’s fontosságát mind an
nak, mit a’ legújabb történetek e’ kérdés
hez ’s azon színes okhoz, mellyet a’ vitát 
akaró pártok felhoznak, kapcsolhattak. Ket
tős kötelesség parancsolá nekünk újólag 
fontolóra vennünk az ajánlott törvényt s’ 
az azon tett változtatásokat, de egyszersmind 
azt is, hogy tartózkodással szóljunk azon o- 
kok felől, mellyek a’ változtatás el nem fo
gadására határoztak. A’ biztosság tudósító
ja tisztét szűk körre szorítás ’s ez nem több 
mint hogy az uraknak a’ mostani első czik- 
kely (lásd Jelenk. 21.) puszta ’s egyenes el- 
mellőztetését,(el nem fogadtatását), ’s csupán 
a’ második czikkelynek, melly az 1816 Jan. 
lOdiki törvény eltörültetését rendeli, meg- v 
hagyatását ajánlja.44 Sál v e r  te  ur azt ho- 
zá ajánlatba, hogy a’ tárgy nem íévén uj 
többé, a’ biztosság javaslatát azonnaUs min
den vitatás nélkül fogadja el a’ kamara. De 
még ekkor szavazásra elegendő tag nem va- 
la jelen. Mig a’ neveket olvasnák, felgyűlt 
a’ kamara, ’s most felolvasván a’praesidens 
a’ pairek által javaslóit első czikkelyt, fel-
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szólítá a’ tagokat, hogy a’ kik azt elfogad
tatni kívánják, álljanak fel. — Mély csend; 
senki sem motszan. De még is egy, André ur, 
a3 felső rajnai megye követe feláll. Most igy 
szól a’ praesidens: kik ellenkező vélemény
ben vannak, álljanak fel. Mi n d  felállanak; 
csak An d r é  ur ül. A3 második czikkely 
(mellyet legelőször ajánlott a’ követkama
ra) egy értelemmel elfogadtatik, ’s igy csak 
ez iránt szedettek titkos szavak, ’s ime no
ha az előbb mi n d  felállott,most h u s z o n 
ha t  titkon szavazó volt a’ gyász-eltörlés 
ellen (mellette 262), ’s a’ követek bámul
tak, pisszegtek, de illyen az ember, kivált
suttonban!------- később ’s más nap is a’
budget feletti vitatások folytak.

A’ pairkamara Febr. 28dikán kezdé el a’ 
civilliste feletti vitatásokat, mellynek a’kö- 
vetkamarától elfogadott törvényjavaslatát 
már előbb (Febr. 24.) megvizsgáiá biztos
sága.

Toulonból Febr. 21dikéről szóló tudósí
tások jelentik, hogy az Olaszországba ren
delt későbbi hajók és seregek egy része pa
rancsot kapott visszatérésre vagy benmara- 
dásra, és igy több sereg oda nem fog menni. 
Ellenben egy tetemesb expeditioról vagyon 
szó ’s arra készületek is tétetnek, melly jö
vő tavasszal az orleani herczeggel eggyütt 
A f r i k á b a ,  jelesen Bona  és C o n s t a n t i 
ne ellen fogna evezni.

A’ pairkamara Februar 29dikén kapta a’ 
követséget, melly a’ Januar 21diki gyász
ünnepet érdeklő törvényjavaslatnak (úgy a’ 
mint azt a’ pairkamara módositá) el nem 
fogadtatását hozá meg a’ követkamarától. 
A’ pairkamara azt ismét előbbeni biztosságá
nak adta által. A’ követkamara Februar 27- 
dikétől Mart. 2dikáig a’ kereskcdés-minis- 
teriumi költségeket vitatá. Febr. 29dikén 
tudósítást adott a’ tengeri ügy ministere a’ 
Francziaország és Hayti közt fenforgó vi
szonyokra!. A1 múlt év Aprilisében úgy mond 
két rendbeli egyezés köttetett ama’ szabad 
status ügyviselőjével, egyik az adósság i- 
ránt, mellynél fogva Hayti esztendőnként

négy milliót vala köteles kárpótlásul a’ haj
dan franczia gyarmati termesztőknek fize' 
ni e ; másik a’ kölcsönös és csakugyan leg 
pontosb kölcsönösségen alapított hajózás és 
kereskedésről. Azonban a’ júliusi revolutio- 
tól fogva megváltoztak irántunk a’ st. Domin- 
goiak, jelesen pedig előbbi bizodalmok kor
mányunk iránt megcsökkent ’s annyira, hogy 
midőn consulunk (Mollier ur) Haytiba ér
keznék, Boyer, a’ praesidens sem egyik 
sem másik egyezést nem akará aláírni. Er
re Mollier ur talán igen is hamar ’s vele 
együtt több franczia kereskedő odahagyá a’ 
szigetet, ’s most a’ szabad status elölülője 
szóval ’s mellékes utakon igyekezett a3 meg 
nem erősítést fejtegetni ’s magyarázgatni. 
Mi nem akarván háborúskodni a’ szigettel, 
leginkább a’ kereskedés kíméltetése végett, 
puszta szóbeli jegyzékkel válaszoltunk azon 
elvet állapítván meg,  hogy Francziaország 
nem a’ függetlenség megismerése fejében, 
hanem inkább ’s főképen a’ st. Domingoi 
volt franczia birtokosak tetemes veszt esé- 
göknek némi pótlásául kívánja az annuitást 
’s annak kevesbítésén semmikép sem egyez
hetik meg. Egyszersmind határidőt szab
tunk a’ liaytii kormánynak határozási köz- 
letére, ’s ezen , még eddig meg nem érke
zett , de a’ határidőhöz képest hihetőleg 
nem sokára megérkezendő határozás dön- 
tendi el, milly módok által lesz legtanácsosb 
Haytit a’szerződések elfogadására bírnunk.

A’ Február 2diki történetek következésé
ben folyvást sok személy fogatik el, ’s a’ 
hosszas vallatások az öszveeskiivés széles 
elágzottságára vezetnek.

A’ Journal du Commerce szerint Franczia- 
országnak 510 generálja vagyon. E szám e- 
lég lenne tán egész europa seregeinek vezér
letére !

Toulonban igen tartanak a’ Károlypárti- 
zajgástol, melly mint hirlelik a’Genuaikkal 
’s más idegenekkel szövetkezve az Arsenalt 
szándékozik felgyújtani. Minden őrmegket- 
tőztetett, és számos felvigyázó járdái a’ vá
rosban alá ’s fel.
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A’ budgetvitatás alkalmával figyelmezte- 
tőleg említi a’ Messager, hogy Würtemberg
800,000 for. fordít a*' földmivelés elevenité- 
sére, mig Francziaország ennek csak tize
dét szánja e’ czélra; kérdés: hol értik in
kább az ország javát ’s érdekeit ?

Hetven Lengyel, kik moslanig Avignon- 
ban tartózkodnak, Lelevel urnák írásban 
nyilatkoztaták: hogy semmi feltétel alatt 
nem állandnak franczia szolgálatba, mig a’ 
kormány bizonyosakká nem teendi őket, 
hogy Arab ’s Beduinok ellen nem fordíttat- 
nak; mivel czéljok csak honjokat irányoz
za, és szívok egyedül hazájokért ver. Töb
bi közt Lengyel legyen az, úgy kívánják, ki 
rendelkezésüket Avignonban intézendi e l , 
’s ki egy úttal biztos kezességükül is szol
gáljon.

Sokan óhajtják Francziaországban, hogy 
a’ budgeínek operák vagy daljátékok irán
ti vitatási az ezekre fordíttatni szokott pa
zar költség kevesítését foganatosítják; 's 
valóban nevetséges is olly gazdag, olly nagy 
és színészet-kedvelő városnak mint Páris 
nem tudhatni gyönyörködtetéséről eléggé 
gondoskodni status-költségi segedelmen kí
vül! az egész baj onnan származik, hogy 
Párisban szinte mindenkinek szabad játék
színt nyitni, Londonban ellenben a’ szín
házak száma korlátozott.

BURKUSORSZÁG.

A1 t ö r v é n y g y ű j t e m é n y  Martz. 3kán 
egy cabi n  ét i  p a r a n c s o t  közöl, melly- 
ben a’ király a’ financzminister által benyúj
tott általányos financzállapotot, mint ez leg
utóbb 1829ben is történt, há r om e g y má s t  
k ö v e t ő  e s z t e n d ő r e  elfogadja ’s annak 
köz tudomássá tételét ministerének megha
gyó. Ezen b u r k u s  b u d g e t  kimutatja e- 
lőször a’ jövedelmeket általányosan ’s csak 
8 pontban, ’s aztán a1 kiadásokat szinte ál
talányosan 14 pontban, ’s olly szigorú sza
batossággal Q>raecisióval), hogy a’ jövede
lem egy krajczárral sem több sem kevesebb 
a’ kiadásnál ([51,287,000 tallér); mi is ele

ven bizonysága azon rend ’s takarékosság
nak,  mellyel itt az országos költségekkel 
bánnak, noha ezen bánásmód nincs semmi 
ház, tábla vagy kamara ellenőrsége alatt. — 
Statusadósság fejében fizet Burkusország
10,890,000 tallért évenként, u. m. kamatok
ban 7,228,000et ’s tőketörlésben 3,062,000 
tallért). Nem volna e örvendeztető nyilvá- 
nyosságunkra nézve legalább így tudhat
nunk statusköltségi állapotunkat.

N ÉME T A L F Ö L D .

Köz remény biztat bennünket, hogy mind 
di statustanács mind a’ király elfogadandja 
gróf Orloff feltételeit; főkép a’ királya, ki 
minden meggondolást elmellőz a’ mi nem 
népe boldogságát ’s érdekeit irányzaná. Ez 
által az annyira óhajtott béke végre majd 
csak el lesz intézve. Gróf Orloff követsége 
a’ londoni conferentia némelly czikkelyei- 
nek országunkra majd elkerülhetlen módo- 
síttatásit akarja eszközleni előbb, hogy[ sem 
a’ nagyhatalmak az aláíráshoz járulnának. így 
Niederland, lakosinak 16 hónap alatt szen
vedi minden nemű áldozatiért, talán egy 
tisztes közbékével fog megjutalmaztatni.

O L A S ZO R S ZÁ G .

Anconában Febr. 23ikán szállottak ki a’ 
Francziák ’s a’ várost elfoglalván a’ pápa 
katonáit fegyver-letételre kényteték. Com
b e s  ezredes ideigleni egyezésre lépett R u £- 
p o n i ezredeshadnaggyaí az anconai cita- 
delle ([fellegvár v. erősség) commandansával, 
melly szerint addig is, míg véghatározás ér- 
kezend Romából, szintannyi fegyveresFran- 
czia bocsáttatik őrizetül a’ várba, mennyi 
abban az olasz fegyveres ’s a’ pápa zászló
ja együtt ’s egy magasságra tűzetve lobo- 
gand a’ franczia kir. zászlóval. F a b r i z j  
delegát Q)ápa követe) nem lévén egyenest» 
utasításai, protestatiot nyujta be minden 
ollyas következtetések ellen , mellyeket a’ 
a’Francziák bármilly tettéből a’ pápa souve- 
rainitása ellen huzni lehetne. Mind ezek tör
ténete után értésére esvén ő Szentségének a’
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Francziák kiszállta, a’két fél katonáji közt 
kötött szerződést nem csak helyben nem 
hagyta, hanem rósz néven is vette, ’s kato
náit Anconából tüstént kiparancsolta.

A U S Z T R I A .
A1 cs. k. hadi seregnél következő előlép

tetések történtek : Ylassics Ferencz tábor
nagyi helytartó horvátországi Bánná, ’s Ra- 
dosi báró Radosevics Döme szinte tábor
nagyi helytartó pedig slavoniai és szeré- 
mi kormányzó generállá lön; Binnenthali 
Richter Ferencz tábornagyi helyt, ’s a’ Iáik 
számú Rudolf főherczeg gyalog ezred tulaj
donosává ; báró Wieland György t. n. h. a’ 
9ik számú Frimont huszár ezred tulajdo
nosává ; Vindisch-Grätz Alfred herczeg gen. 
máj. az 1. számú Császár vasas ezrede má
sod tulajdonosává; báró Lauer József t.
n. h. olmützi vár-kormányzóvá; Laiml Far
kas t. n. h. pedig königgrátzi várkormány
zóvá lett. Továbbá generalmajorrá lett: bá
ró Mareschal Yenczel Fülöp ezredes, a’ Pár
mai herczegné főudvarnoka, báró Wimpfen 
13 számú gyalog ezredében. Ezredesekké: 
báró Rumerskirch Fridrik , János főherczeg
1. számú vasas ezredében; Zajatsik Mihály 
aJ liccani 1. számú gyalog határnok ezred
ben; Eliatschek Venczel a’ Richter 14 szá
mú gyalog ezredben; Rajakovich Lépőid a’ 
németbánáti 12 számú gyalog határnok ez
rednél, Bogovich János ezredes helyébe ki 
a’ 11 számú 2ik bánáti gyalog határnok ez
red kormányzójává lön. fFolytatjuk.Y 

ELEGY HÍREK.
Az odessai journal igy ír Febr. Iáikéról: 

Egy bajnoktett látpiacza volt nem rég feke
te tengerünk. Nikomi nevű austriai brigget 
Theodosiából, Sukum és Redut - kale felé

vitorlázta közben December lsőjén egyszer
re 3 negyven evedzős Cserkesz rabló gálya 
megtámadá; hosszú ’s véres csata lön a’ 
következés, az egyik ellenséges hajó , el
süllyedt, a’ másik két bajtárs pedig nem 
tartván tanácsosnak ennek példájaként bú
várkodni, alkonyat felé elillant.

Francziaország megyéiben most 26 ká- 
rolypárti ujságíevél divatoz, melly minden 
himezés nélkül pártolja 5ik Henrik ügyét.

Némelly orosz csapatok parancsot kaptak 
Lengyelországból honjokba vonulni, mi ál
tal imitt 70,000re száll az orosz őrkatonaság 
száma.

New-Yorki Albion városa fogházát ha
szonbérbe adák k i; mivel-régóta nem kerül 
már ,  kit bezárhatnának. Tehet é-valaha 
illyest, hazánk valamelly törvényhatósága? 
pedig vajha mindenik tehetné!

Calcuttái újságok egy expeditiót említe
nek, mellyet a’ keletindiai a n g o l  társaság 
C h i n a  ellen készit. 15,000 fegyveres lesz 
az egész erő. A’ mellőzhető hadihajók pa
rancsot kaptak Hooglyba gyülekezni.

A’ hannoverai Rendek országos gyűlése 
Április 30dikán kezdi üléseit, hova tizen
hatot küldend, kiadott vezér utasítás szerint, 
a’ királyság minden alkotó megyéiből ösz- 
veleg a’ paraszt rend képviselőül.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Martz. 14kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 85 j l  p. p.
— 4  PC. ...............................  75 4 ------
— 1820diki nyerés, k ö l c s ö n ------ --------
— 1 8 2 1 d ik i.......................... 120 4 --------

Becs vár. 24pc. bankó-kötél. . . 47  —  —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . ---------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1120 4 ------

A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 16kán 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. in. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza — 120 113 4 Zab 30 4 30 28 4
Kétszeres — 86 4 83 4 Köles — —

Rozs 53 4 50 _ Köles-kása — 93 4 86 4
Árpa 43 4 — — Kukoricza 37  4 35 4 33 4

Szerkezteti Helmeczy — Nyomtatja Länderer .



J E L E N K O K.
23. szám. Pest, szerda. Martzius 21. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (előléptetések. Pesti vásár divatja. Győr városa koldulás-sziintető ’s árvaházi uj intézete. 
Hontnak főispánja iránti örömtisztelete). Anglia (felső ’s alsóházi tanácskozások). Francziaország (követ és pair- 
házi tárgyak. Párizsi külvárosi szapora himlőzés és több másféle). Belgium (budgeti eszmélkedés). Németország 
(a’ frankfurti hét helység reformi kérelme ’s a’ teutsche Tribune ’s W estbote tilalmaztatása). Olaszország (Ber- 
netti és Albani Cardinal nyilatkozati 's rendeletéi). Uj találmány. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.

Apostoli felségünk Febr. 22ikén költ leg- 
fcntebb határozata szerint nagytiszt. Vuczich 
Mihály petriniai, és Vakanovich Antal kal- 
niki plebanus urakat a’ zágrábi nemes káp
talan kanonokivá nevezni méltóztatott.

Koronás Felségünk mult dec. 21iki határo
zatánál fogy ást főtiszt. Kruppay Chrysostom 
János sz. Nörbert-rendi szerzetes kanonokot, 
bölcselkedési Doctort, ’s a" kassai kir. gym
nasium Igazgatóját a’kassai nemes convictus 
kormányzójává méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni. Uj szép mező, új szép ösztön a’jeles 
férfinak uj’s több érdemkoszoru-füzésre 1

P e s t  Martz. 9ikén. Noha meg nem felel 
egészen Józsefvásárunk várakozásinknak, 
mindeddig azonban meglehetősnek mond
hatni. A’ kézmüveket Törökország részére 
igen szedik készpénzért, főkép a’gyapjune- 
müket; jó keletűek másféle czikkelyek is, 
de jobbadán hitelben; honi termesztmé- 
nyink majd minden ága számos vevőre ta
lál ; a’ gyapjú javát (az egynyiretűt) kap- 
dozzák (mázsáját 61—75 írtig pengőben) 
a’ középszerű kétnyiretűt ellenben, ’s a’ racz- 
kát nem is igen tudakozzák. Viaszt, olajt, 
gubacsot jó áron keresik; a’ nagy mennyisé
gű hamuzsirt mind fel vásáriák; a’jobb fajta 
borok ára ugyan egy az előbbivel; de a’ do
hány s’ pálinka- nemekről keveset hallhatni.

G y ő r  Martz. lOikén. Nálunk legújabb 
időben két jeles intézet állíttatott, egyik a’ 
szegénységnek segedelmező egyszersmind a’ 
koldulást teljesen megszüntető, másik egy 
árvaház. Volt ugyan már eddig is szegény
ség -gyámoló rendes intézetünk, de ennek

hatásköre pénzalapi kisdedsége miatt oily 
szűk volt, hogy a’ szegények közül csak 
igen keveset ’s ezeket is igen csekély módon 
lehete gyámolgatni; minél fogvást a’ kol
dulást is meg kelle szabadon engedni. Be
következvén mindazáltal tavaly a’ pusztító 
görcs - kórság, több jótékony rendelés kö
zött, mellyekct ns Tanácsunknak köszönhe
tünk, egyik volt az is: hogy a’ mirigy to
vább terjedése gátolhatásának tekintetéből 
a’ koldusok a’ házonkénti kéregetéstől ál- 
talányosan eltiltattak, ’s előleges hathatós 
felszólítás következésében a’ kebelbéli kö
zönségtől önkényt ajánlott, *s hónaponként e’ 
végre megkért polgárok által bészedett pén
zekből, állapotokhoz szabott segedelemmel 
vigasztaltattak meg. Közönséges lön erre e_ 
gész városunkban azon óhajtás, hogy az illy 
kevés idő alatt már annyi hasznot szült in
tézet, a’ veszély megszűnte után is tartassák 
fen*s maradólag állapíttassák meg; mellynek 
annyival inkább ügyekezett megfelelni a’ n. 
Tanács, mivel a’ köz részvételben ’s lako- 
sinknak már annyiszor bebizonyított nagy
lelkűségében biztos zálogát leié minden e’ 
czélra teendő rendelési foganatjának. Kine
veztetett tehát azonnal számos tagú válasz- 
tottság, melly Czech János polgármester ur 
előlülése alatt e* tárgy czélirányos elintézteté- 
sét tanácskozásba vevén, 5s ez iránt kis idő 
múlva előterjesztett javaslatának helyben- 
hagyatását a’ Tanács részéről megnyervén, 
azt a’ legnagyobb ügyességgel végre is hajtá. 
— A’ szegények, kiknek száma eleinte 278 
főre, azóta pedig már jóval többre ment, 
három rendre osztattak, a’ héti segedelem
pénz az első — 83 személyből álló — szakasz-
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mtl fejenként 1 fra, a’másikban, mellybcn 183 
szegény foglaltatik, 14. garasra, a' 12 főből 
álló harmadikban pedig 7 garasra határoz
hatott. A’ személyes kiosztogatást öt érde
mes férfi eszközli..A’ szegényekre bizonyos 
személyek ügyelnek fel, kiknek e’ végre 
fizetés is vagyon rendelve. — Nem lehete u- 
gyan ekorig a’ talán még munkabirható szegé
nyeknek hasznos foglalatoskodtását is esz
közleni, részint a’ tél miatt, de főkép min
den e’ végre kivántató, egyébiránt is költ
séges, előkészületek híja miatt; reméllhetni 
mindazáltal elöljáróink bölcseségétől, hogy 
minden akadályt elhárítván, teljes erővel a- 
zon leendnek, hogy ezen már mostani szer
kezetében is kettős gyümölcsű intézet, ama’ 
köz óhajtás teljesítése által még hasznosab
bá létesüljön.

Szivére vevén továbbá Választottságunk 
azon kisded gyermekek szomorú sorsát, mel- 
lyek vagy szüléiktől elhagyatva’s kitétetve, 
vagy a’ harmad évvel itt uralkodott veszélyes 
hideglelés de leginkább a’ cholera által gyá- 
moliktól megfosztatva legnagyobb ínségben 
fetrengtek,rájok is kiterjesztő n. Tanácsunk 
jóváhagyása után atyáskodását. E’ szerint a’ 
köz gondviselés alá jutott szegény árvák szá
ma teszen 64et, mellyek mindnyájan szabott 
fizetés mellett, a1 kinevezett árvák atyja fel- 
vigyázása alatt, tartás végett egy-es felekre bí
zattak. Tetéző mindazáltal ezen iidvezitő i- 
gyekezetet a' Tanácsnak azon valóban atyai 
határozása, meliynél fogvástaz említett Yá- 
lasztottság 24 árva számára ’s rendes neveltet- 
hetéseül szolgálandó árvaház felállására meg
hatalmaztatok. Meg is felelt Biztosságunk 
a’ köz várakozásnak, minthogy alig múlt el 
a’ végzés idejétől két hét, már is készen ál
lott a’ kívánt árvaház; most ugyan, míg 
a’ környülmények az egész feltett szám be- 
töltetését engedendik, csak 12 férfi gyermek 
számára, egy e’ czélra igen alkalmas középü
letbe helyezve,’s minden készülettel jobba
dán lakosúik bőkezűségéből ellátva, minek is 
köszönhetni, hogy az felséges Urunk szüle
tésnapján, Febr. 12én egész városunk nem

kevés örömére fényesen megnyittathatott. 
Ez alkalommal, az isteni szolgálat béfejezte 
után, az árvák imént említett Czech János 
polgármester ur által leendő Jakjokba ve
zettetvén, ott számos hallgató előtt mind 
méltóságos Bcrghofer Mihály ur választott 
püspök, főprépost ’s városunk plebannsa né
met nyelven, mind pedig tisztelt polgármes
ter ur, ’s ez ugyan először magyar azután 
német nyelven a’ tárgyhoz alkalmaztatott 
beszédeket tartottak, mellyek azóta nyom
tatásban is megjelentek. — Az árvaházra 
ügyelés két külső tanácsbeli tagra bízatott, 
a’ gyermektanitás pedig a’ közönséges is
kolákban megy végbe; az otthoni gondos
kodásra biztos ember lévén fogadva,

E’ két intézet fentartására szükséges költ
ség pótoltalik: l )  a’ szegények intézete 
77,153 váltó forintnyi tőkepénzeinek kama- 
tiból; 2) azon általányos'sommából, melly 
évenként a’ talált gyermekek tartására honi 
pénztárunkból fizettetni szokott; 3) az e- 
gyes, és eddig hét hónap alatt hét ezer váltó 
forintnál többet tevő adakozásokból, mel
lyek közt mélt. megyés Püspökünk Jura- 
nics Antal ur által fél esztendőre adott 350 
frint ’s a’ kebelbéli T. Káptalantól hónapon
ként fizetett 100 ft. első helyen állanak, de 
számos lakosúik nevezetes áldozati is fog
laltatnak ; 4) az intézet javára adott mulat
ságok alkalmával bevett pénzekből; mellye- 
ket öszveszámlálván az egész esztendei 
jövedelmet közei 18,000 vtfra tehetni: a’ 
mi nem csak elég, hanem a’ kívánt kiadá
sokat jóval is felhaladja, úgy hogy a’ mag
pénzek tetemes szaporodását egy szóval az 
intézet Öregbülését is bizton reméllhetni, 
valamint már a’ választottság felállítása óta 
3000 frt kamatra ki is adatott. Nagy is mind
ezeknél fogva egész közönségünknek mind 
a’ n. Tanács, mind a’ többször tisztelt vá
lasztottság iránt köszöneté *s bizodalma, 
melly az ahoz tartozó nagyérdemű férjfiak 
személyes tulajdonságikban gyükereztetvén, 
az által még inkább neveltetik, hogy a’ köz 
tanácskozásokhoz minden rendű lakosink
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közül számos tag hivatalos, a’ pénzzelbánás- 
ban legnagyobb rend uralkodik, ’s minden 
e’ tárgybeli számadások kivonása évnegye
denként, mind pedig az egyes jótévők neve 
’s adakozása bizonyos időszakban nyomtatás 
által közre bocsáttatnak, 's így a’ legnagyobb 
nyilványosság eszközöltetik. De még na
gyobb magasztalást érdemel közönségünk 
nagylelkűsége, mellynek egyedül köszönhet
ni, hogy köztudomásra nagybirtoku világi 
uraságokban általányosan szűkölködő, ’s e- 
gyébiránt is nem igen vagyonos városunk 
két olly nagy terjedékü intézetet alapíthata 
’s már most egyéb, magánál sokkal kedve
zőbb helyzetű, hazai városokkal is bátran 
állhat egy sorban.

Ezeken túl megjegyzésre méltó még, hogy 
mind a’ választottság tanácskozási, jegyző 
könyvei és számadási, mind az árvaházban 
a’ nevelés dolga magyar nyelven folynak 
mint szinte hogy a’ két intézetbe felvéte- 
tendő személyekre nézve nincs semmi val
lásbeli tekintet, ’s ez által nem csak édes 
honi nyelvünk terjedése, hanem lakosink 
egybeköttetésének szorosabb megerősülése 
is hathatósan mozdíttatík elő ez emberi
ségre alapított hazafiságban.

I p o l y - S á g  Febr. 26ikán : Hontnak ér
dembecsülő fijai tegnap szívok örömünne
pét üllötték, mire szeretve tisztelt főispá
nunk nagymélt. Székhelyi Majláth György 
Statustan. Budán Clarot által a’ megye Rendei 
közgyülésbeli határzata következésében ké
szített ’s jól eltalált egész testállásu képének 
a’ megyeház palotájába helyheztetése szol
gált okul. Megyénk igen kedvelt első Alis
pánja T. Kesselőkői Majthényi Antal e’ czél- 
ból igen fényes és számos szomszédok je
lenlétével diszesített tánczmulatságot adott 
a’ vármegyeháznak (mellynek egy része az 
idén szintazon szeretett első Alispánunk fá- 
radhatlan szorgalma ’s ügyes kormányzása 
mellett készült) csinos palotájában, hol fel
függesztett képe ő Exjának kivilágosíttat- 
ván kedves házi gazdánk emelt pohárral 
lett felköszöntésére éljen kiáltással i s , de

még inkább csendes belső óhajtással hosszú 
életet ’s áldást kívántunk országos szeretetű 
nemzeti *s megyei kincsünknek, ki míg az 
igaz érdem becsben fog tartatni hazánkban, 
minden jó érzésű Magyarnál örök tisztelet 
tárgya maradand, pedig a’ szivek ’s hazafi- 
ság örökülő prytanaeumánál nagylelkű fér
finak nincs magasb érdembecs ’s örvendezte
tő bb háladij l

A N G L I A .
A’ felső ház Febr. 27diki ülésében azt 

kérdé gróf Aberdeen gróf Greytől, nem 
mondhatná e meg, miért küldött Franczia- 
ország az olasz földre sereget ’s ezen expe- 
ditio az angol kormány megegyezésével tör
tént e? Ő (lord Aberdeen) azt tartja: en
nél világosabb interventio soha sem volt, 
így a’ nemelegyedés princípiuma merő bo
hózat ’s a’ ministereknek nagyobb vigyáza
tot ’s vetélkedést kellett volna e’ tárgyban 
mutatni. Gróf Grey azt felelte, hogy ezen 
indítvány még igen kora s még nincs itt az 
időpont, mellyben e’ tárgyat vitatni lehet
ne. Mint ministere a’ koronának most csak 
annyit mondhat, hogy Francziaország tudó- 
sítá az angol kormányt az expeditiot illető 
szándékáról ’s e’ szándékban nincs és nem 
volt semmi, a’ mi e’ két ország közt feli
álló barátságos viszonyokkal megférhetetíen 
volna. Sőt ő (Grey) azt mondhatja, e’ ba
rátságos viszony Anglia és Francziaország 
között a’ köz békeség fentartására talán so
ha sem volt szükségesebb mint most. (Hall
juk) A’ nemelegyedés princípiumáról azt kell 
mondania, hogy ez áltáljában áll, de k i v é 
t e l e k e t  s zenved ,  például,midőn a’szom
széd ország bátorsága ’s haszna igen közel
ről fenyegettetik. — (De ki Ítéli ezt meg ?) 
Egyébiránt reményű, hogy azon baljöven
dőlések, meliyeket a’ nemes gróf (Aber
deen) a’ franczia expeditiotól ’s a’ franczia 
h á r o m szi l i től  vár, a’ történetek által 
meg fognak czáfoltatni ’s a’ t. Febr. 28di- 
kán gróf Wicklow ismét szóba hozá a’ tize
det ’s azt kérdé, mikor fog már az ezt il-

*
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lető bill a’ ház elébe terjesztetni ? Gróf Grey 
válaszol, hogy a’ bili még nincs egészen meg, 
de rövid időn elkészül ’s nem kell azért a’ 
ministeriumnak szemrehányást tenni, ha 
esztendő alatt nem vihet ki olly tárgyat, melly 
már több év óta várt elintéztetésre ’s még 
egyik ministeriumtól sem nyerheté azt meg. 
Herczeg Wellington itt felszólalt, hogy a’ vád 
őt is érdekli, de őazt semmikép sem fogadhat
ja el. Mióta a’ tized mostani elrendeltetése 
törvénnyé lön, nem jőve az szóba e’jelen mi- 
nisterium hivatalába léptéig, hogy pedig most 
szóba kelle a’ dolognak jőni, annak egye
dül azon biztatgatás 's bátorítás oka, mel- 
Jyet a’ bujtogatók (agitator) találtak; ’s inig 
ezen biztatgatás tart, addig Irlandban nem 
lesz béke, ha két háromszor annyi katonát 
küldünk is oda. Az egyházi birtok szent ’s 
mindenek előtt annak fentartására eskütt 
meg a’ király. — Lord Grey a’ herczeg keserű 
beszédét gáncsolja ’s azt jegyzi meg, hogy ő 
nem az előbbi ministerium ellen tett panaszt, 
mert a’tized kérdésben létele idősb mint a’ 
herczeg ’s mint maga a’ gróf (Wicklow). 
A’ mi a’ bujtogatók biztatását illeti, azt kí
vánja gr. Grey pontosan adja elő a’herczeg, 
mikor és milly esetben történt ez, mert ő 
(gróf Grey) szintolly kereken tagadja e’ vá
dat, mint a’ herczeg előbb az ő állítását ta- 
gadá. Hg W e l l i n g t o n  tüzesen felbuzdult, 
hogy ő soha sem tett senki ellen olly vádat, 
melly véleménye szerint tetteken nem épült. 
A’ kormány elmulasztá megújítani a’ láza
dás-oklevelét, mellynek a’ múlt év elején 
szűnt meg ereje ’s ennek következésében 
kerülé el O’Connell a’ méltó büntetést ’s a’ 
nyugtalanító gyülekezetek uj ’s nőttön ne- 
vekedő dühhel kezdének éledni. Továbbá a’ 
nagy bujtogatónak (O’Connell) olly megtisz
teltetést jutlatának, mellynél nagyobb még 
ügyvédnek nem juta, előlépési just (patent 
of precedence) engedvén nekie, melly őt 
rangra nézve az Attorney - general fölébe 
helyzi. (Erre a’ herczeg igen mardozva ve
ti szemére a’ ministeriumnak, hogy a’ poli
tikai egyesületekkel öszveköttetésben áll ’s

többen a’ királyi cabinet és házi tisztkar 
tagjai közül a’ pórnép gyülekezeteiben meg
jelentek). Lord Melbourne feleié: hogy a’ lá- 
zító gyülekezetek ellen hozott actát megújíta
ni nem lehete, mert a’ parlament el volt osz
latva, de különben is a’ tudós és nemes lord 
(Eldon)-ra hivatkozhatik, ki maga is azt 
mondá egykor, hogy ezen actának semmi fo
ganatja nincs ’s hogy az nevetséges. A’ mi 
OConnell urat illeti, az érdeklett megtisz
teltetés, neki a’ törvénytudomán)' körül szer
zett érdemeiért adatott ’s Irlandnak egy 
ügyvédje sem fogja tagadni, hogy ezőtilleté, 
’s azt soha sem kellett volna őtőle megvon
ni. Erre hg Wellington hidegebbül felelt, 
úgy szinte lord Grey is, a’ ki OConnellre 
nézve őszintén megvallá, hogy az őt amaz elő
léptetés által előbbi viseletétől akará elté
ríteni, de ebeli reményében teljesen csalat
kozott. Lord Wicklow azonban újra előho- 
zá az előbbi vádakat’s azt mondá, hogy az u- 
tóbbi ministerium alatt is voltak ugyan a’ 
tizedrendszernek ’s a’ magas egyháznak ellen
ségei, de ezek az akkori erős, hathatós mi- 
nisteriumnál csak szánakozást ’s megvetést 
gerjesztének. Lord B r o u g h a m  e’ szitkot 
nem hagyá válasznékül ’s igyszóla: „ Ho g y  
az előbbi oppositiot azakori ministerium ne
vetségessé tévé vagy megveté, azt bízvást 
tagadom. De eleget éltem, hogy olly oppo
sitiot láthassak, melly a’ benne egyesült ta
lentumok 's nagy nevek mellett is olly utat 
követ, melly a’ békeségnek, nemzeti jóllét
nek ’s az ország institutioinak felette ártal
mas. Mikép háborúskodnak ők a’ politiká
nak mezején, azt kiki láthatja, ’s megval
lom, hogy én hosszú parlamentbeli pályám 
egész lefolytén annyi haragot és gyülölséget 
nem láttam, mennyit a’ jelen oppositio a’ 
jelen ministerium ellenében mutat. — Ezzel 
a’ ház eloszlott.

Az alsó ház Febr. 27diki ülésében OCon
nell ur gróf Czapsky (Lengyel) ügyét hozá 
szóba, ki nem rég Dublinban egy gyüleke
zet alkalmával hevesen kikölt a' ministeri
um ellen a’ Lengyelek iránt követett politi-

4
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kájaért. A3 grófot annak ürügye alatt, mint
ha útlevele nem volna egészen törvényes 
szerkezetű, 50 font sterlingre bünteték, mire 
nézve O’Connell az irományok elóterjesz- 
tetését kívánta. Febr. 28dikán jőve szóba* 
a’ reformbill azon nevezetes pontja, melly 
London városának több követ-küldésre ad 
just 's mellynek ellenkező értelemben el- 
döntetésére az oppositio már régóta erősen 
készült. Marquis Chandos tévé ez iránt a’ 
mellékjavaslatot, mellyet azonban a’ ház 
hosszú vitatás után 316 szóval 246 ellen 
( ’s igy a’ ministerek mellett 70 szó több
séggel) félre vete. (Tizenkét tag nem sza
vazott.) Febr. 22ikén reggeli udvarlás (Le
ver) volt a’ királynál, mellyben hg Welling
ton minden eddigi j óza n  szokás ellenére 
(mert az udvarlási terem (szála) nem poli
tikai viadal- v. vitahely, az minden pártnak 
és félnek mint a’ király alattvalóinak nyíl
tan áll ’s ha egyik fél illyes szabadságokat 
vesz magának, arra másiknak is jusa van) 
egy hosszú kérelmet olvasa fel a’ reform el
len ; ugyan azt tevék utána Buckingham hg, 
’s a ' d u b l i n i  lordmayor is. Rendes ostrom!

F R A N C Z l  A O R SZ Á G .

A’ követek kamarája Martz. 2dikán to
vább haladt a’ budget-vitatásban. 3dikán 
több helybeli érdekű kérelem felolvastatá- 
sa után, Paris városának 40 millió kölcsön
felvételét engedé meg. A’ pairkamarát ugyan 
ez nap tudósítá biztossága a’ Január. 19di- 
ki törvény iránt (1. Jelenk. 22. sz.), ’s köz 
megegyezéssel a’ követkamara ajánlatának 
félrevettetését javasolja. Szavazásra menvén 
a’ dolog, a’ biztosság ezen javaslatja 78í> 56 
szóval fogadtatott el. E’ szerint minekutána 
e’ tárgy már kétszer megfordult a’ pairka- 
marában a’ nélkül, hogy az a’ követkama
rával egyet értett volna, az e’ mostan tar
tó ülésekben többé fel nem vétethetik.

A’ M o n i t e u r  legelőször Martz. 5dikén 
jelenti, hogy a* franczia seregek Anconát el
foglalók. Ezen expeditio úgy mond, mellyet 
azon esetre, ha a’ béke a’ romai birtokok

ban újólag meg fog zavartatni, sokan előre 
látva, szinte mint a’ mi Be l g i u mb a  tett 
menetelünk bebizonyítandja kormányunk 
czélzati egyenes és törvényszeres voltát; ’s 
ámbár odaszálított seregink száma nem te
temes, szabad reménylenünk, hogy ezen ex
peditio is, mint a’ belgiumi, szerencsés fo- 
ganatu lesz arra, hogy a’ szent szék birto- 
kiban fenforgó nehézségek minélelőbb fej
tessenek ki., mellyek elhárittatása a’ hatal
masságoknak annyira szivöken fekszik, a’ 
mit azok már eddig is a’ szorgosan folyó al
kudozások közben nyilván kijelentének. — 
(1. mai levelünkben Olaszországot.)

Parisnak több külvárosiban nagy pusztítást 
tesz a’ természeti h i ml ő  (csécs) minthogy a’ 
köznép több színes okból (például, hogy a’ 
himlőoltás m i n d e n f é l e  gonoszt visz a’ test
be, hogy az aT n e d v e k n e k  szükséges és 
hasznos kitakarodását gátolja 3s több illyes 
otrombaságok) az oltást ellenzi. ,,’S illyes 
mi 1832ben történik Parisban!“ úgy mond 
haragos csodálkozással a’ Messager; „de ez 
azon vétkes tudatlanságból származik, melly
ben a’ nép szegényebb osztályit senyvedn) 
hagyják azon időtlen takarékosságból, nimi
lyet a’ nyilványos oktatás költségeinél akar
nak behozni. A’ kamarák, kiknek kezökben 
volt a’ mód és hatalom, ezt egykor meg
bánják.“

Ney marschall özvegye ’s örökösi az el
hunyt pőre vizsgáltatásaért egyenesen a’pair- 
kamrához nyujtandják kérelmöket.

Marcz. 2ikáról szóló párisi levelek szerint 
Dom Pedro osztálya Terceirába már megér
kezett ’s nagy tűzzel fogadtatott.

Hivatalos feladásokból nyilványos, hogy 
Francziaország fogházaiban 100 fogoly kö
zül áltáljában 38 raboskodik ismételt bűné
ért; legszomorubb a’ naponként nevekedő 
gyermek gonosztevők száma, kik politiai 
fenyíték alá jutnak; így 1826ban 5042, 
1829ben pedig 5306 Ítéltetett meg. Erre 
egy (tempsi czikkely) figyelmezteti az igaz
gatást’s foganatosbnak vélné azon milliókat, 
mellyeket évenként fogházakra szánnak, ne
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velő intézetekre fordíttatni. ’S nincs é igaza ? 
Különös érdekű pör kerülend nem sokára 
a’ párisi törvényszék elébe t. i. a’ Tribune 
által divatba hozott vád Lajos Fülöp király 
ellen, hogy az 1793ban a’ tábort el hagy áj’s 
ISlOben Francziaország ellen hadakozott. 
A’ tanuk száma ’s polgári állása nevezete- 
sítik az ügy eligazítását; ezek közt vannak 
az isméretes történetírók Mignet és Thiers, 
3 franczia marsall, (tábornagy) hét general, 
3 országgyűlési tag, kik még akkor szintazon 
értelműek valának; számos idegen tiszt, kik 
1810ben Francziaország ellen harczoltanak 
’s a’ t.

Közelebb a’ Francziák királya Páris ut- 
száin egyedül járkálgata, midőn egy cséza 
sebes vágtatva rá hajt, ’s ha a’ közelebbik 
liáz kapujába nem szőkéi, lesodratva elgá- 
zoltatik. Sauvingny Berihier urat mint e’ csé- 
zában ülő tulajdonost azonnal elfogák u- 
gyan, de ismét szabadon bocsáták; ez azon
ban a’ köz ügyvéd parancsára ismét őrizet 
alá ju tott, ’s királyszemélyt sértő merész- 
letről vádoltatik.

Savary franczia general 100 előkelő algí
ri nemzetségbeli gyermeket szándékozik 
Francziaországba szállíttatni a’ kormány 
költségein leendő neveltetés végett.

B E L G I U M .
A’ Journal d’Anvers következő értelmű 

czikkelyt közöl: ,,A’ budget rettentő ör
vénye egész mélységében kezd kifejledezni, 
ámbár elhallgatá a’ biztosság tudósítója az 
iszonyú jövendőt, mellyel budgetünk álla- 
potja I833ban és 1834ben fenyeget. A5 kö
zépponti osztály tudósítása szerint a’ jelen 
1832, minekutána a’ 48,000,000nyi kölcsönt 
elnyelé, 20 millió 572,111 forint hijányt 
hagyand maga után. Ha már 1833bau a’ ha
di költségek béke-állapotira szállnak is alá 
’s a’ második Rothschildi kölcsön enylűten- 
di is valamennyire budgetünk állapotját, 
még is ekkor mintegy 13,000,000nyi hijány 
elkerülhetlen. Hát még a’ sok kárpótlás és 
számtalan követelés! Látni fogja a’ nem

zet, hogy a’ lázadók az ő vagyonán késő 
időkig gyógyíthatatlan sebet ejtének.— A- 
zonban Belgium a* munka ’s iparkodásnak ha
zája ; gazdag segélyforrási ’s termékeny föl
de könnyen kiemelnék őt e’ jelen financziai 
szükségből, ha minden szerző ’s termesztő 
erejét szabadon fejthetnéki. De e’ végre béke 
’s erős, bátorság- és bizodalom - gerjesztő 
kormány kívántatik. A’ kormány mostani 
férjfiai nem képesek, tehetetlenek a’ bizo
dalmát ’s jóllétet helyre állítani ’s a * t. “

Blahetka clavirzóné Bécsből nagy tapssal 
adá Febr. 26iki concertjét Brüsselben.

NÉMETORSZÁG.

F r a n k f u r t  szabad városának hét hely
sége előterjesztést nyújtott be a’ magas sza
badvárosi tanácsnak mellyben elhatároztatni 
kérik : l )  hogy ők a’ városi polgárokéhoz 
hasonló polgári ’s politikai jusokkal élje
nek. 2) hogy ezentúl a’ statuskincstár és 
gazdálkodás közös legyen, ’s egyenlő adó- , 
vám- és vetekedhetési (concurrentia) rend
szer hozassák be a’ termesztés, kézrnü, 
kereskedés, (kézi) munka ’s a’ be-és kivi
tel minden ágaiba. A’ bécsi congressus ide
jében, ezt mondják főképen az előterjesz
tők,  a’ frankfurti helységlakosok hasonló 
jusokkal éltek a’ város lakosival, ’s az e- 
beli egyenlőséget sem a’ bécsi congressus 
sem a’ német szövetség oklevele nem törlöt- 
ték el. (Itt is reform.)

A’ „ Teutsche Tribüne “ ’s a’ ,, AVestbote“ 
czimü ujságlevél szétküldöztetését ( B a j o r 
o r s z á g b a n  jö ki mind a’ kettő) a’ többi 
német status példájára a’ Sachsen - Coburg- 
Gothai herczegség kormányszéke is eltiltá 
birtoka határai közt.

A’ Szász-Meiningeni herczegségben több
ször megesett aJ múlt hónapokban, hogy 
egyes ujságlevelek ’s más futó irományok 
kinyomtattattak a’ nélkül, hogy előbb cen- 
sura alá ( m e l l y  a z o n b a n  i t t  o r s z á 
gos  t ö r v é n y e n  n e m  a l a p u l )  terjesz
tettek volna. Egy, Febr. 22kén költ kor
mányszéki rendelés az ilJyes tettet kemény
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büntetés alá veti ’s a’ censori utasításokra 
igazít, melly úgymond,  addig is, mig egy 
s a j t ó t ö r v é n y  jelenend meg,  minden 
okos és méltó kívánatnak megfelelend. (Ezen 
megfelelés minden esetre igen precarium és 
problematicum, nem volna e sokkal jobb 
a’ h e l y h e z  és i d ő h ö z  a l k a l m a z o t t  
v i l á g o s  t ö r v é n y ?  Minden okos polgár 
szintolly engedelmes teljesítője a’ törvény
nek, mint ellensége az önkénynek.)

Weimarban Április ltől egy félhivatalos 
újság fog kiadatni „Wcimarsche Zeitung“ 
czim alatt, mellynek P a n s e  követségi ta
nácsos leend szerkeztetője.

OLASZORSZÁG.

Olasz újságok, ezek után a’ s t u t t g a r d i  
és ezután a’ bécsi Beobachter két jegyzéket 
köziének, mellyeket ő Szentsége meghagyá
sából Cardinal-statustitoknok Bernetti ugyan 
aznap, tudnillik Febr. 25dikén, mihelyest 
Anconából a’ hivatalos tudósítások megjöt
tek gróf St. Aulaire franczia követhez inté
zett. Ezeknek egyikében csudálkozással ’s 
felháborodva beszéli el a’ statustitoknok, a’ 
mik Anconában Febr. 23kán reggeli 4 órá
ig (a’ vár félkéretéseig) történtek, ’s ámbár, 
úgy mond ezután, a' szent Atya meg van 
győződve, hogy illy súlyos merészlet sem a’ 
Francziák királya parancsolatjából sem ő 
Excja (V követ) tudtával nem esett: ('s 
valóban gróf St. Aulairehcz épen akkor ér
kezett az elkésett tudósítás Párisból, mikor 
a’ szent székhez az anconai hírek) még is 
felségi jusainak megóvására meghagyd ő 
Szentsége a’statustitoknoknak ezek kinyilat
koztatását: „ő Szentsége forma szerint pro
testál a’ pápai birtoknak a’ franczia hajós
csapat által Febr. 23kán történt megsértésbe, 
*s minden a’ szent szék felségét sértő me
részletek (attentat) ellen, ugyszinte az e- 
gészségtörvény megszegése ellen is, mellyre 
magának azon hajós csapat (melly Algírból 
érkezvén veszteglését még egészen Toulon- 
ban ki nem állotta) szabadságot vön ’s az 
ebből eredhető rósz következésekért a ‘ fe

lelet terhét a’ franczia k o r m á n y r a  (mi
kép? ha ez nem parancsolta ?) veti. Továb
bá kívánja ő Szentsége, hogy az Anconába 
ellenségesen bement seregek azt tüstént el
hagyják ; végre, azon legnagyobb bosszúsága 
mellett, mellyet illy kedvetlen történe
ten érez ő Szentsége, meg van egyszers
mind győződve, hogy a’ franczia kormány
széktől az igazságos elégtételt, mellyet kí
ván, meg is nyerendi. A’ másodikban foly
tatja a’ cardinal az anconai történeteket (a’ 
tudva lévő egyezésig a’ fellegvár feladatása 
iránt) ’s ismét protestáltatja a’ szent Atyát 
a’ delegátuson, mint ő Szentsége képviselő
jén, elkövetett erőszak ’s a’ vár-elfoglalás 
ellen; továbbá nem csak helyben nem hagy
ja a’ szent Atya a’ Ruspoli ezredes-hadnagy 
és Combes ezredes között aláirt i dom tá 
l án  egyezést, hanem azt teljesen roszalja^is 
’s egész erő-nélkülinek tekinti ’s fentartja 
magának az abban részesült tisztjei kérdőre 
vonatását. Egyszersmind meghagyá ő Szent
sége, hogy Anconából minden seregei (a’po- 
litia őrségét kivéve) a’ delegattál együtt 
kimenjenek.“ Beszéli a’ Temps, hogy az an
conai hírek vételekor a’ pápa neheztelése 
olly nagy volt, hogy C u b i é r e s  generált, 
ki mint feljebb említők, elkésett, vonako
dott audientiára bocsátani.

Cardinál A1 bá n i ,  rendkívüli biztos a’ 
legatiokban, Febr. 20dikán költ végzése ál
tal ideigleni fenyítő törvényszéket állapít 
Bolognában, melly a’ mostani támadások kö
vetkezésében felségárulás, öszveesküvés, Iá. 
zitás ’s más nyilványos bátorság ellen elkö
vetett bűnről itélend. Ezen törvényszék által 
akarja a’ Cardinal pótolni, vagy is inkább 
felfüggeszteni a’ Pápa November 5diki(1831) 
edictumát, melly a’ romai statusoknak rend- 
szeresb és igazságosb fenyítő törvényt Ígért 
*s így annak garantiája (biztosítása) alól 
az olly nagy számú többé vagy kevesebbé vét
kes pápai alattvalókat elvonni. ’S minők 
tehát azon büntetések, mellyeket cardinal 
Albani a’ bűnösökre szab ? Minden öszve- 
esküvőre ’s azt segítőre halál, lázitó iromá-
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nyok szerzőjére ’s nyomtatójára gálya, más 
kisebb bűnökre egytől húsz  e s z t endő i g -  
leni tömlöcz ’s 50—500 tallérnyi pénzbír
ság ’s a’ t. De az iszonyodás és bizalmat
lanság ezen, az Önkénynek és boszuállásnak 
tár kaput nyitó törvényszék ellen az egész 
közönségben olly nagy, hogy a’ jámbor Car
dinal mind eddig nem kapott embert, (még 
a’ pápa emberei között sem} ki az előlülő- 
séget felvállalná.

A’ Diario di Roma szerint ausztriai Csá
szár ő Felsége négyvenedévi uralkodása nap
ját fényes egyházi szertartással üllötték a’
S. Maria deli’ Anima cs. k. nemzeti tem
plomban Romában. A’ nagy misét ausztriai 
követ gróf Lüczow, több cardinal, főpap 
és nemes jelenlétében antiochiai patriarcha 
Monsignor Mattéi tartotta, mellynek végez
tével ő Szentsége XVI. Gergely és gróf Lü
czow ’s Uditore di Rota Monsignor Ruspo- 
litól fogadtatva megjelent ’s minekutána a’ 
Te Deum alatt az olly nagy érdemű ’s isten
félő uralkodó hosszú életéért buzgón esede
zett, a" Vaticanba visszatért.

T u d o m á n y o s  uj  t a l á l m á n y .
A’ természettudósak most a’ politikai za

varoknak mintegy daczára (  ellenére )  egy 
uj revolutiót csináltak, melly noha nem vé
res, de nem kevesebbé heves mint akár- 
mellyik másféle. Azt találták t. i. most egy
szerre 4000 esztendő múlva, hogy a’ mág
nes — tudnillik a’ föld magnetismusát értvén 
mindenkor, — épen olly tulajdonokkal b ír , 
mint az electricitas, ’s ugyan azon jelene
teket ’s következéseket mutatja. A’ dolog 
ebben áll: Faraday hires angol természet
vizsgáló épen most közié a’ mágnessel tett 
uj próbatételeit. Megmutatja általok, hogy

a’ gönczöli sodrony (Polar-drath) electrici- 
tással telik meg egy mesterséges mágnes ál
tal. Hogy általa egy mágnestű a’ Nobili so- 
kasítója által (the mulliplicator of Nobili} 
tetemesen elvonódik, ’s ha a’ magnesláncz 
(Magnetkette , the magnetpoles} bezáratik , 
az szikrákat is hány. Ezen alappróbák (fun
damental observations} következő vizsgála
tokra utasítnak: l )  milly következéseket 
(jeleneteket} hoz elő a’ nem rég (csak alig) 
holt állatokon a’ mágnes ? 2) milly befolyá
sú az élő organismusra ( létegzésre)? 3) 
hogy mutatkozik Bohnenberger clectrome- 
terén? 4) miilyen a’ Thermo- Galvano - és 
Opto-magnesi behatás egy zárt magnes-láncz 
gönczöli sodronyára (polaris drótjára). Min
den lehető vizsgálatnak e’ 4 ponttartalma. A’ 
tudományra nézve igen fontos felfedezés 
e’ vizsgálatokat most sokszorozza, ’s tudo
mányos ’s tudomány-kedvelő hazánkfiai nem 
sokára olvashatják a’ tett tapasztalásokat. 
A’ két utolsó czikkely legszembetűnőbb fi
gyelmet érdemel minden értelmes előtt, mi
vel a’ bécsi physikai teremben (szálában) 
most naponként mutatni szokott számos pró
batéteknél mindeddig csak álmodni sem lát
szanak arról még, hogy a’ magnetismus a’ 
ha ng  és v i l á g  tulajdonival egybe hason
lítható lehetne. N.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Martz. 18kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 T7T p. p.
— 4 PC....................................... 76 W ---------
— 1820diki nyereg. kölcsön 174 £ ------
— 1821 d i k i ........................... 1 2 3 ---------

Becs vár. 2Jpc. bankó-kötél. . . 47 4 ------
Az udv. kam. 21 perCnt kötél. . -------— ■—
Bank-actiák v. részvények darabja 1 1 4 6 4 -------

A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 20kán 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb köze'pszerii csekélyebb Pozs. in. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 126 4 120 113 4 Zab 28 26 4 —
Kétszeres — — — Köles —  - — —
Rozs 55 4 53 4 — Köles-kása 106 4 93 4 —
Árpa 36 4 34  4 — Kukoricza 34  4 33 4 —

Szerkezteti H e l m e c z y  —  Nyomtatja Länderer.
22. levelünkben Quintiliánnál: comtae helyett c o r r u p t a e ,  — Thucydidnél: rov h. rév, — lloberlsonnál Römer 

h. R ö m e r — Lay h. S a y  olvastassak igazításai.
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21. szám. Pest, szombat. Martzius 24. 1832.
F o g l a l a t :  Magyarország (előléptetések. F. Urunk 40 évi országlását ünnepük N.Várad, Szabadka, Szöged, Ugocsa, 

Komárom, Tolna és Szatmár vármegye Rendel. A. m. t. társaság nagy gyűléséről harmadik közlés). Anglia 
(ármánykodás a1 reformbill ellen, alsó ’s felsőházi tanácskozások ’s egyebek). Lengyelország (Varsó ’s a5 len
gyelség mostani állapotba. Az ifjú Lieven herczeg). Görögország (a’ megarai ’s naupliai congressus alkudozási). 
Brazília (a’ tartományok pártos czélzatai). Ausztria (a’ cs. k. hadiseregbeü előléptetések folytatása). Elegy hí
rek. Pénzfolyamat. Gabonaár._________________________________________________________________________

MAGYARORSZÁG.

Felséges Királyunk f. e. Martz. 19ikén 
költ ’s Revisnyei Gróf Reviczky Adam m. 
udv. Főkanczellár ő Exjához utasított kabi- 
néti felséges iratában a’ horvátországi bánt 
Vlasies Sándor altábornagyot magyar bárói 
czimmel díj-fizetés nélkül méltóztatott di- 
szesíteni.

Febr. 22iki apostoli rendelésénél fogva 
pedig a’ győri káptalanbeli 3 megürült kano
nokszékre Sághy János tatai, Feltinger Ist
ván mihályi plebanus urakat, ’s Karner An
tal püspöki titoknokot méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

Kegyes Uralkodónk 40 évi országlása ün
nepét Nagy-Várad, Szabadka, Szöged, Ugocsa, 
Komárom, Győr, Tolna, és Szathmár várme
gye Rendei hű alattvalói örvendettel üllek. 
N a g y v á r a d o n  Hohenlohe Sándor herczeg 
’s kanonok egy esti jeles mulatsággal ked
veskedett, mellyen az összegyűlt minden ren
dű hivatalos száz számot meghaladó, a’ két 
nemi fiatalság pedig nem csak német hanem 
magyar tánezban is gyönyörködök szives 
nyájas vendégeltetésen kívül. — S z a b a d k a  
mind Febr. 12két, mind az uralkodási 40ik 
év betekét hódoló tisztelettel, fényes isteni 
szolgálattal, esti kivilágítással 's tánezvig- 
sággal ünnepié. — Sz öge de n  a’ nemes vá
rosi tanács, tisztviselőség, választott község 
és polgárság előtt a’ főtemplomban tartatott a’ 
szent mise B. Mariássy gyalog ezredének ud- 
vezlő lövései ’s taraczkdurrogás közt, ’s ennek 
végén a’Vaquantezredi nevendékség „Tartsd 
meg Isten! fejdelmünket“ kellemes öszhan- 
gozatban zengedezé. Ezt követé egy csinos

szerkezetű beszéd nagytiszt. Body Antal úr
tól. A’ sz. Ferencz-rendi szerzetesek is nagy 
mise által mutatók be ön ’s híveik buzgó 
könyörgéseit, ennek végeztekor pedig P á r 
tatlan leányka „Isten! tartsd meg jó kirá
lyunk“ éneklé rebegő hangon. Ezután hat
hatós egyházi beszédet tarta nagytiszt. Csei- 
kó Ferencz a’ monostor elöljárója. Nemegye
sült göröghitü polgártársink is hála ’s tisz
telet érzeti közt buzgódénak a’ haza istené
hez. Kegyes urunk képe templomjok köze
pén életi nagyságban felkoszorúzottan vala 
helyezve mint ünnepi örömtárgy, ’s ehez al
kalmazott beszédben szóla feleihez tiszt. Po
povich Demeter plebanus ur, mellyre zára
dékul a’ fejdelmi képet csinos m a g y a r  öl
tözetben környező ifjúság „Isten! éltesd jó 
urunkat“ s e r b u s (!) nyelvén ömledezé. Ezu
tán hogy a’ nap nagysága serdülő korúink
ra emlékeztetőbb, ’s közlakosink is a’közö
römben részvevőbbek legyenek, egy kövér 
ökör a" piacz közepén levágatott, megsütte- 
tett ’s kiosztatott, 12 akós hordókbul pedig 
fejér ’s vörös bor folyasztatott, ’s ez egye
temi lakomát ’s áldomást 64 ágyu-szózat kí- 
séré. Alkonyaton a’ város kivilágíttatott, a’ 
városháza számos ezernyi mécsii lángfényben 
villoga ’s meglepő általtünésü lelkes magyar 
felírásokkal diszelge. Ezek közben a’ pol
gári kórház segedelmére tánczmulatság adat
ván a’ városházi teremben, hol a’ fels. ur ké
pe kivilágítva ’s borostyánozva tündérke- 
dett, e’ czélra 400 forintnál több került be 
jószivü polgárink adakozásiból. Többnyire 
hazai táncz közt hajnalig tartott a’ vigado- 
zás, melly, mint szinte az egész ünnepi szer
tartások elintézése Beró János szószóló ur
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fáradhatlan szorgalma ’s a' választott pol
gárság áldozati által létesült. Az izraelita kö
zönség is felsohajtozott a’ mindenhatóhoz ’s 
lakhelyeinek gazdag lámpa-ragyoglatin kí
vül imádságháza előtt csinos átvilágolatu ’s 
jó zengzetű ma g y a r  versekkel díszeskedő 
diadalkaput állíttata. Mind ezeken túl a’ n. 
tanács B. Mariássy ezredosztályának egy- 
mázsa marhahúst, 3 akó bort, az óhitüek 2 
mázsa húst ’s 3 akó bort, az izraelítaság 
egy mázsa Imst ’s 2 akó bort ajándékozott. 
Febr. 12dikét is hasonló ajtatosság, kivilá
gítás, vigadalom’s jótevőség czimerzé, midőn 
is a’ tánczmulatság t öbbet jÖ vedel meze 300 
frintnál a’ kórháznak, a’ helybeli tanuló if
júság pedig lelkes és közre munkáló elöl
járójának tiszt. Gruber Józsefnek példájá
tól ösztönözve, szintazon czélra, bár iskolai 
rendszabási ellenére a’ mulatságban nem ré- 
szesülhete, tőkéleg azaz kamatoltatási nyilat- 
koztatással 80 ezüst forintot nyujta be a’ 
polgármesteri hivatalnak. Nem érdemlenek 
é áldást illy honmagzatok, kik már fejlő 
zsengéjükben valódi bizonyítványit mutaták 
az emberiségnek! — U g o c s a Martz. 4ke haj
nalán 101 ágyu-szózattal hirdeté örömnapi ül- 
lését délelőtti kilenczedfélig, ’s ekkor a’ me
gyének Rendei szeretett első alispánjok mélt. 
báró Perényi Gábor érzékeny beszéde ’s ar
ra Szentpály László első aljegyzőnek velős 
válasza után alispániktól vezéreltetve a’ 
cath. szentegyházba gyülekezének, hol mu
zsika-zengés ’s Benczúr gyalog százada gya- 
kor tüzelési közt ajánlották fel a’szives fohá
szokkal kalauzolt miseáldozatot. Erre a’ ref. 
templomi nyomos beszéden’s karéneklésen, 
végre az egyesült ószertartásu isteni szolgá
laton volt jelen a’ gyülekezet, a’ katonaság 
’s taraczk váltakozó ropogási közt. Az ajta- 
toskodást fényes asztal követé a’ báró alis
pánnál egyházi világi ’s katonai rendek szá
mára, hol különféle nectaru poharak ürültek 
101 mozsárágyu-robaj közt két koronás kirá
lyink ’s királynéinkért. Azonban a’ vendég 
lő méltóság bőkezűsége az érintett század le
génységének egyegy font húst ’s icze bort

osztata fejenként. Rekesztékíil következett 
a’ tánczmulatság tartva csak nem viradtig. 
K o m á r o m  is példás buzgósággal iillvén 
Febr. 12két, a’ 41dik országlási évre vira- 
dott napot még jelesebből kívánta dicsőíte
ni. Mindennemű vallásuak ön egyházaikba 
gyülekezvén esdekleni a’ királyok királyá
nak szeretett királyunk boldogságáért. A’ 
főtemplonban a’ nemes megye Rendei, a’ vár
kormány, az itten fekvő katonaság tisztei 
’s város elöljárósága számos seregletü hívek
kel ájtatoskodtak főtiszt. Majthényi Antal 
apát, kanonok ’s főesperes tömjénzése és 
szivreható énekkartól 's muzsikai zenge- 
ménytől kisért misézte alatt, a’ Tedeuin ’s 
nagymise részei közben a’ város n é me t  
polgári tevék a’ szokott tisztelkedő lövése
ket, mellyekre a’ vár álgyúi ’s dunapartunk 
mozsarai verseny dübörgéssel viszonzanak. 
A’ magyar polgárság fegyveresen a’ templom
ba helyezkedett, hol az isteni szolgálat előtt 
nagytiszt, Szemes György lélekbuzdító ajak
kal előtükrözé fejdelmünknek a’ magyar 
nemzet javára valósított érdemtetteit, ezek
ből következtetvén az alattvalói viszonta- 
gos hálatisztet ’s kötelességeket. Az ájtatos- 
kodást T. Szomori és Somodori Pázmán-  
dy Di  enes országos tiszteletű első alispá
nunk fényes asztallal koronázá, hová a’ me
gye Rendéin kívül minden itt kebeledző 
törvényhatóság főszemélyi hivatalosak valá- 
nak. Koronás két Urunkért, Fejdelemnéin- 
kért, az országlóházért’s megyei főkormány
zónkért habzottak az első billikomok. A’ 
kellemes esendő estvét pedig a’ város díszes 
kivilágítása nappallá ábrázolta ’s ünnepirány
zó csinos felírásokkal ékesíté, mellyek közt 
Mayer kávéháza magyar ’s a’ zsidó synagó- 
gaéi legszembetűnőbb tündökletűek voltá
nak, a’ járó kelő népnek szakadatlan öröm
harsogása közt: „éljen a’ Magyarok jó kirá
lya !“ — Szekszárdon (Tolna gyüléshelyén) 
előleg történt köz határozásként 101 mo
zsárdurrogás köszönté Martz. lsője hajna
lát. Tizedfélkor a’ vgye Rendei több szom
széd megyebeli nemességgel ’s as itt fekvő
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nemes ezred Főtiszteivel a'palotába seregel
vén, a" megyének nagyérdemű szeretett el
ső alispánja T. Csapó Daniel ur fels. kirá
lyunk ’s hazánkhoz buzgó szivbeli hódolat- 
jából eredett hathatós beszéddel nyitá meg 
az ünneplést, mellyre folytatólag főtiszt. 
Nagy János pécsi kanonok ’s püspöki kül
dött Fejdelmünknek országunk boldogítására 
szánt sok tetteit lelkesen számlálta elő, melly 
után egész megyei egyetemünk a’ szekszár
di ’s báttaszéki fegyveres polgárság sorai 
’s taraczkmorajai közt a’ nagy templomba 
ment, hol helybeli esperes ur szivrehatólag 
terjesztvén elő az ünnep tárgyát, Tedeum‘s 
nagy mise tartatott egész egyházi fényű szer
tartással. Innen a TT. Karok és Rendek visz- 
szatérvén gyülésteremökbe,hála- ’s Öröm-ér
zelmiket fels. Urunk országlásának betölt 
JOdikéve ’s a’ rettentő cholerai veszély közt 
szerencsés megtartatása végett alázatos fel
írással bemutatni határozták. Ennek felkül
detése után két palotai ebédlésre oszlott szá
mos vendégivei együtt a’ megyei gyüleke
zet, hol koronás fejeinket’s a’ királyház tag
jait többszöri éljen harsogás tiszteié. Estve 
önszántából világító fényben ragyogott az 
egész város ’s épületei közt a’ megye- és szent- 
egyház , városi iskola, plébánia , a’ nemes* 
ségi hadnagy, uradalmi Tiszttartó, a’ hely
beli jegyző’s gyógyszeres házaik szép felírá
sokkal’s kápráztató villogással jeleskedtek. 
Végzetül tánczmulatság adatott a’ nagy pa
lotában, hol kegyes Fejdelmünk képe fénybe 
öltöztetve ’s minden kormányabeli nemzet 
zászlóival környékezve tündöklött. E’ vig- 
ságot becsesíté legfőképen az, hogy megye
beli szép nemünk ön szives indulatjából 
nagyszámú mindenféle kézimunkát sorso
zásra bocsátván, ezekből szenvedő embertár- 
sink javára ezer váltó forintot gyüjte azon 
szent intézettel: hogy ezen uj tőke elhite- 
leztetvén, Tolnának fels. királyához e’ mai 
nap mutatott buzgó szeretete örök emlékéül 
kamatozzon. Egész Tolnában minden vallá- 
su felek megünneplék e’ ritka napot a’ me
gye rendeléséből tántoríthatatlan hivségiink

tanujeleül. — S z a t m á r  vármegye Rendel
nek sóhajtása is párosult a’ birodalombeli 
milliókéval, kik épen Martz. Íjén tartván a’ 
közgyűlést Nagy-Károlyban, mélt. főispáni 
helytartójok vezérlete alat a’cath. templom
ban seregiének szives fohászkodásikat be
mutatni az égnek nemzetünk boldogítójáért. 
Agyu-ropogás üdvezlé a’ dicső napot ’s e- 
melé a’ tisztelkedő szivhódolást. A’ inéit, 
helytartó díszes táblájánál feles vendégivei 
üröngeté a’ jobbágyi hűség felséges és fen
séges tárgyaiért az örömserlegeket. Estenden 
az egész város ki volt világítva,’s mindenütt 
éljen-kiáltás hangzott. Erre nyilványos táncz- 
vígalom tartatván, annak jövedelmét me
gyei szegénj ink hasznára ajándékozaa’jólel- 
kü haszonbérlő. A’ synagogában ez nap derék 
ma g y a r  beszédet tartott a5 helybeli z s i 
dó tanító, mellyet a’ magyarok királyáért 
az egész izraelita közönség által utánazott 
ma g y a r  imádság zára be. Van e példa kö
vetésre méltóbb nem magyar feleinkre nézve.

A’ magyar tudós társaság nagy gyűléséről.
Harmadik közlés.

Száz darab arany jutalmat nyújt a’ társa
ság , Igazgató tanácsa határozásánál fogva, 
esztendőnkint váltva, egyik esztendőben e- 
redeti jó szomorú vagy érzékeny játék , má
sikban jó vígjáték költőjének, ’s még ezen 
feljül tizenöt esztendeig, harmadrészét en
gedi által azon tiszta haszonnak, melly a’ 
dicséretet érdemlendő költő munkájából bé- 
jő , minekutánna a’ társaság, saját nyom
tatási költségét leszámolta volna. Ezen ha
táridő után pedig a’ kézirat megint a’ szer
ző tulajdona lesz. C s a k  o l l y a n  nyeri a- 
zonban e’ serkentő d ijt, kinek eredeti ma
gyar mívét a’ társaság, vagy igen figyelem
re méltó szép egésznek, vagy épen remek
nek vallhatja; ’s így, a’ melly esztendőben 
a’ társaságnak illyen nem adatik bé , abban 
a’ díj elmarad.

Szomorú vagy érzékeny játékkal ezen esz
tendei pálya, most e’ kihirdetés napján kez
dődik. Tárgyát a’ költő onnan választhatja 
szabadon, a’ honnan leginkább int neki dia-

*
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dalkodhatása. Miképen küldessenek bé a’ 
versenyző kéziratok ’s mikorra? arról ké
sőbbi tudósítás fog szóllani.

Legnagyobb örömmel látná a’ társaság, 
ezen hasonlólag alaprajza értelmében törté
nő buzdítása sikerét. Nemzeti játékszínün
kön magyar önalkotás éreztetése, a’ czél; 
kit tehát e’ közlésre hatalmasan buzdít ge- 
niusa, adja által magát dicsőítendő sugal
lnának.

Az utolsó közlés köretkezik. Pesten, Martzius 24dikén
1832.

Dö b r  e n t e i Gábor titoknok.
A N G L I A .

A’ Times gróf Harrowbynak egy levelét 
közli néhány barátihoz, mellyben az kifejti 
azon tacticát, mellyel a’ reformbill ellenségi 
annak felső házba jutandásakor élni fog
nak, hogy azt, (a’ reformbillt), színiéit en
gedékenységgel gyöngítsék, a1 népkedvezé- 
sit tőle megvonják ’s ennek következésé
ben a'5 jelen ministeriumot megbuktathas
sák. Legelőbb is, úgymond a’ gróf, ő és ba
ráti szükségesnek találják, a’ bili felérkez- 
tekor annak másodszori felolvastatására Qte
hát általányos elfogadtatására) szavazni fő
képen azért, mivel ő (a ’ gróf) meg van 
győződve, hogy lord Grey teljes hatalmat 
kapott a1 királytól elegendő uj pair-kineve- 
zésre ’s ezt tenni a’ ministernek, ha a’ fel
ső ház másodszor is félre vetné a’ bilit, he
lyes oka volna. Csak úgy tehetni változtatást 
a’ billen, ha annak másodszori felolvastatá- 
sa elfogadtatván, a’ felső ház választottsága 
veszi azt keze alá ’s ha szinte egészen ár
tatlanná nem teheti is, legalább mérgétől 
megfoszthatja. Másodszor is félre vetni a’ 
bilit annyi volna, mint a’ jelen ministeriu
mot megerősíteni, lehetetlen lévén másokat 
nevezni helyükbe, minekutána hg Wellington 
s Peel minden reformnak ellenségei, az or
szág pedig némi reform nélkül többé meg 
nem nyugszik. Továbbá tudja a’ gróf, hogy 
több cabinettag a’ pairnevezésnek ellene van 
s a’ bili némi módosíttatását örömest lát

ná : ezen részt a’ bilinek általányos elfogadta

tása még inkább erősítené ’s ők magok fog
nák aztán társaikat sarkalatos változtatások
ra kényszeríteni. Már pedig ha a’ bili tete
mes változtatásokkal megy keresztül ’s a’ 
parliament szétoszlatik, úgy a’ ministerek 
popularitása épen azon gyöngeség ’s enge
dékenység miatt, mellyel ők a’ tetemes vál
toztatásokat elfogadák, igen nagyot fog csök
kenni, elhagyják őket a’ teljesebb reformnak 
elszántabb baráti ”s mind a’ két fél megve
tése vagy elégületlensége lesz a’ ministerium 
dija. Mihelyest ekép az ő hatások, ’s tekin
tetük az ország előtt meggyengül, vagy épen 
elenyészik, könnyű lesz azután a’ régi be
hatásoknak ’s tekinteteknek erőre kapni, a’ 
nép lassanként a’ Torykhoz ismét visszatér 
*s hg Wellington és sir R. Peel hatalomra 
jutása akadályt nem szenved. — Szerencsé
re a’ reform ellenei között is vannak sza
kadások; ide mutat hg Wcllingtonnak a’ 
Courier által érdeklett levele, mellyben a’ 
herczeg szinte barátival épen ellenkező vé
leményét közli 's azt állítja, hogy ha egy
szer a’ bili másodszori felöl vastatása meg
engedtetik, minden további ellenkezése a’ 
választottságnak sükeretlen lesz. Egyszers
mind mondja a' Courier, hogy bili ellen és 
mellette szavazó lordok névsorát látta, melly 
szerint lOzel több szó jutna a’ ministerek
nek mint az ellenpártnak.

Az alsó ház Febr. 29diki ülésében Gra
ham ur azt nyilatkoztatá ki Robinson ur 
kérdésére, hogy rendszabások tétettek a’ 
Portugáliában levő brittus alattvalók és in- 
teressék védelmére, ha itt oily esetek ad
nák elő magokat, mellyek azokat veszélyez
tetnék. Ugyanakkor 100,000 font sterling 
segedelmet szavazott az alsó ház B a r b a d o s  
szigetének, melly nem régiben egy rettentő 
szélvész által felette megrongáltatott.

Viscount E x m o u t h  Nagybritanniaés Ir
land Viceadmiraljává neveztetett.

A’ kormány parancsot ada, hogy a’ chole
ra miatt a’ belföldi révekbe evező hajóknak 
semmi akadály ne tétessék.

A’ londoni börsén dóm Mi gue l  hitelező
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leveleit örömmel, sőt a’ folyó áron felül is 
vették; jele, hogy a’ bitorlónak tetemes tő
kepénzek jutottak kezéhez. Ellenben dóm 
Pedro hasonló sőt még nagyobb pénzerőt 
mutat, ’s legújabban három vagy négy hajó 
négy négy száz tonnányi teherrel indult ki 
számára. A* plymouthi journal szerint nyolcz 
napi evezés után dom Pedro serege Tercei- 
rába szerencsésen megérkezett, holott őt 
(dóm Pcdrot) a’ nép lelkesedéssel fogadá.

A* felső házban Martzius Íjén jelenti a’ 
cantcrburyi érsek, hogy a’ jövő hétfőn má
sodszori olvastatását kivánandja a’ bilinek, 
melly több egyházi hivatalnak egy személy
re halmoztatását tiltólag tárgyazza. Martz. 
2dikán Londonderry marquis jelenti, hogy 
legközelebb kérdést fog tenni a’ministerek
hez lord Ponsonbynak brüsseli követsége 
alatt mutatott viselete iránt, melly felől 
e’ napokban a' londoni és belga újságokban 
némelly megtámadó hírek terjedeztek. U- 
gyanezen nap a’ nevezett marquis botrán- 
koztatólag támadá meg lord Plunkett irlan- 
di lordcancellart, azt lobbantván szemére, 
hogy Irlandbói évenként 36,000 font sterlin
get húz,  ’s ezen tömérdek kizsarolt sum
mán kívül 6 gyermekét is a’ status költsé
gin tápláítatja. Lord Plunkett nehezteléssel 
említi, hogy a’ marquis illy vádat hoz elé, 
mellynek tételéről őt előbb egy szóval sem 
tudósítá, ’s mellynek alaptalansága az ille
tő irományok előadásából ki fog sülni. E- 
gyébiránt emlékezteti ő is a’ marquist azon 
töménytelen summákra, mellyeket ő (a ’ 
marquis) a’ kincstárból nemzetsége zsebébe 
folyasztott, ’s arra is, a" mit neki egy volt első 
minister, midőn tőle a’ telhetetlen marquis 
bizonyos pensiot kivánt, elszörnyedve felelt: 
„de már ez csakugyan sok!“ ’s kérelmét 
megtagadá. Csak tegye bátran a’ marquis 
említett (de ismét visszavont) indítványát, 
ő (lord Plunkett) reményű, hogy saját fegy
vereivel fogja a’ marquist legyőzhetni. Lord 
Brougham több más lorddal együtt a’ mar
quis viseletét e’ tárgyban a’ ház törvényeit 
sértőnek állítván, végre kénytelen lön a’

marquis forma szerint kinyilatkoztatni saj
nálatát, hogy a’ ház rendszabásit (reglement) 
álthágta.

Az alsó házban Martz. Íjén több kérelem 
nyujtatott be a’ selyemáruk és árusok iránt. 
Lord Grosvenor elevenül festi azon borzasz
tó Ínséget, mellyre az angol selyemszövők 
v. takácsok jutottak, ’s biztosságot kíván az 
angol selyemkereskedés megvizsgáltatására. 
Bulwer ur segélé az indítványt ’s a’ baj okát 
ő is a’ kereskedés szabadságában keresi. 
T h o m p s o n  azonban megmutatja, hogy az 
érdeklett selyemtakácsok ’s árusok már 1793- 
ban, 1801,17ben’s 19ben a’ kereskedés sza
baddá tétele előtt is hasonló szorultságban 
voltak ’s ennek okát tehát másban kívánja 
kerestetni. Egyébiránt is az utolsó négy év
ben a’ fonatlan, gyártatlan v. nyers selyem 
bevitele csaknem iftég egyszer annyira há
gott, mint előbb volt; de a" már kész (leg
inkább franczia) selyemáruk beorzásának 
kellene Thompson ur javaslata szerint gá- 
tot vetni. A’ kivánt biztosság végre mega
datott.

LEN GY ELOR S ZÁG .

Feszült figyelemmel várják Varsóban Pas- 
kevich visszatértét, mivel bizonyosnak tart
ják , hogy ő meghozandja egyszersmind a’ 
Császár véghatározatát az iránt: ha valyon 
megmarad e tovább is Lengyelország kép
viseleti szerkezetében Sándor Cs. törvény
adománya szerint ? ezt ugyan mindenki két- 
li; tudja ellenben hogy Rautenstrauch ge
nerál a’ Sándor császár által adott constitu- 
tioi oklevelet már régen kézhez vévé az or
szág levéltárából. Paskevich tánczmulatsá- 
giban mindeddig ritkán lehete lengyel dá
mát szemlélni, elvonul azoktól ismért ha- 
zafiságok, ha különben nem említjük is, hogy 
jobbadán vagy sorvasztó monostorfalak közt 
gyászolják édes férjök vagy testvéreik balra 
ütött sorsát hazájokéval, vagy az orosz bi
rodalom belsejébe költöznek kedvesikkel 
önként számkivetvén magokat oda, hova 
t. i. ezek a’ kormány által igazittattak. Ke-
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serü sorsok csak élelmök fanyarsága miatt 
is , mellyhez magasb neveltetéseik nincsen 
szokva. Krukovviecky Jaroslawban mulat.

Lieven herczeg, egy 24 esztendős ifjú, 
fia a’londoni orosz követ Lievennek Nancyn 
(Francziaországban)utazott közelebb keresz
tül. Épen Varsóban foglalatoskodott a’ len
gyel zendülés kitörtekor, fegyvert ragada 
tüstént mint közvitéz, ’s Diebits ellen har- 
czolt; most minekutána sebekkel borítva 
atyafiaitól megvettetett, hogy a' politzia argu- 
szi ezer kém szemeit megjátszhassa, paraszt 
ruhában, Prussián keresztül 90 mértföldet 
gyalogolván Avignonba érkezett bajtársi kö
rébe ’s mindegyre híven ragaszkodik az ügy
höz, mellyre önként szentelkezett,

Egy poseni levéltöredék Febr. 26ikáról 
ezeket közli: Ezelőtt kevéssel érkézéin Var-r
sóból. Érzelmimet le nem Írhatom, mellyek 
e’ város láttakor meglepének. Varsó egé
szen más alakú; olly idegennek találtam 
benne magamot mint Konstantinápolban; 
minden ismerősöm kihalt; zárva lelém a’ 
tudomány-egyetemet, hihetőleg azért hogy 
többé ki se nyittassék. Nem csak a’ kalisi 
kadét-iskola, hanem a’ varsói polytechnikai 
’s minden más nagyobb iskolák is a’ 4dikig 
el vannak törülve. Minden kormány-rende
lés törtlevélként (pagina fracta) egy felén 
oroszul másikon lengyelül hirdettetik; az alsó 
iskolákban mellőzhetlenül taníttatik az orosz 
nyelv. Az elfogott országkövetek (Land- 
bothe) még mindig hallgattatlan foglyos- 
kodnak, némellyek kezességre szabadok a’ 
városban, mások mintNiemojovvsky, Olizar, 
Szindlarsky ’s a’ t. a’ Karmelitáknál tartat
nak, megitéltetésöket csak Paskevich érkez- 
tével várhatni. A’ hátramaradt lengyel tisz
tek legnyomorultabbul tengődnek. A’ gene
rálokat ’s ezredeseket az orosz birodalom 
belsejébe hurczolják, holotti tartózkodások 
ideje, mint mondják, három esztendőre sza- 
batott, Rolandot ’s Pientkát is ugyan e’ sors 
érte Gielgud seregéből: a’ tudósok neve ’s 
hire rósz, az egykori egyetem professorai 
általányosan foglalatosság nélkül vannak ’s

fizetésüknek csak harmadát, nem pedig felét, 
mint hirlelgeték, húzzák, az universírás he
lyett majd orvosiskolákat állítandnak; most 
már a’ pénz ’s rézmetszetek gyűjteménye is 
lepecsételtetek, az előbb elzárt nyilványos 
könyvtárokon kivid, ’s e’ ritka szerzemények 
áltáljában mind Moszkvába utazandnak; 
a’ hadiskola könyvgyűjteményét ’s a‘ királyi 
palota képeit, mellyek valaha Parisban job
badán Napoleon museumát diszesíték, már 
szállítják is Pétervárra. Sokat hasonlít Len
gyelország mostani léte a’hajdani római csá
szár-időkhöz; kiköltözik a’nyilványos élet
ből, ’s magányban és lüredelemben senyved 
el. Paskevich huzamosb mulatása Pétervá- 
rott azon nehézségekből magyarázható, mel- 
lyeket lengyélország belső viszonyai tárnak 
elő. Alig hihetni ezen ország kormány-szer
kezetének egész változtatását a’ köz érde
kek szörnyű csorbulása nélkül, mivel a Len
gyeleknek korább engedett intézkedéseik 
szövényesebben fonódnak minden polgári ’s 
politikai irányokkal össze , hogy sem azo
kon egyszerre fordítni lehetne. Paskevich 
ezt jól láthatá, ’s annálfogva szükségesnek 
is tarthatá illy súlyos környiilményt a’ Csá
szárral inkább szóban közleni; de egyszers
mind elég alap van azt is hinni, hogy tán 
a’ kül politika is szükségesítheti Pétervár- 
ban jelenlétét; vagy talán a’ vezérlete alatti 
seregről gondoskodik , különösen pedig an
nak helyzetéről, azt javítható ’s ügyesíthe- 
tő eszközökrül, 's t. i . , hogy minden elő
fordulható esetre kész hadilábon állhasson. 
Megtanulták már az Oroszok utóbbi tábo
rozásokban , hogy békeidőben szükség hábo
rúra készülni, ha kiütésekor foganatosait 
kívánnak helyt állani; nem is könnyen fe
ledhetik Pétervárott az illyes leczkét, mi
vel be sem hegedtek még nyomai ’s pótolat- 
lanok a’ tetemes veszteség hézagai ’s t. e\

GÖRÖGORSZÁG.
Syrából Febr. Sdikáról jelenti egy levél, 

hogy az opposition (Capodistrias Ágoston 
ellen)  lévő képviselők Meguraban Öszve-
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gyűlvén nemzeti congressussá állapodtak. 
Erre köz megegyezéssel hozott határozat
nál fogva Capodistrias praesidenssé válasz
tatását megsemmisítettnek, ’s a’ naupliai 
congressust törvénytelennek hirdették, egy
szersmind egy nj ideigleni kormányzó biz
tosság-választáshoz fogtak, melIybenCon- 
d u r i o t t i , C o l l e t  t i  ’s Z a i m i  nyerének 
szótöbbséget. Ezek következésében éjszaki 
és nyugoti Görögország nagyai az egy C o- 
l o c o t r o n i t  kivéve Capodistrias, pártját 
elhagyák, ’s az uj kormánybiztosságnak 
meghódoltak. Alkudozások nyittattak a’ nau
pliai congressus legtöbb befolyású tagjaival, 
’s ezek meneteléből szerencsés véget is lehe- 
te reményleni. Legnagyobb nehézség Capo
distrias elmellőztetése, mellyért amazok tö
kéletes feledést (amnestia) Ígérnek. Mond
ják : Anglia és Francziaország Residensei 
mindenkép azon voltak , hogy a’ megarai 
congressus kivánatai a’ Naupliába gyültek- 
től fogadtassanak el, sőt azt is kinyilatkoz- 
taták, hogy kormányaik nem fognak vona
kodni a1 Megaraban választott kormánybiz
tosságot megismérni; ’s az angol és fran- 
cziaResidensnek ebeli munkálkodásától várja 
főképen a’ polgári háborútól rettegő görög 
nép a’ dolgok szerencsés ’s a’ constitutio- 
nalisoknak kedvező elhatároztatását. így 
most Capodistrias Ágoston kezeiben fekszik 
Görögországnak sorsa. Egyedül az ő visz- 
szavonulása mentendi meg azt a’ vérengzés
től , egyedül ez adhat fegyver-élen kívül a’ 
nép többségének győzödelmet. — Sólymá
ban a’ török udvar megegyeztével egy uj 
görög újság fog megjelenni ,, Mnemosyne 44 
czimmel ’s philosophiai, politikai ’s keres
kedési tárgyú foglalattal. — Az aegyptusi 
expeditióról nem hallunk semmi újat.

Napoli di Romániából (touloni hírlapok
ban) írják Febr. ISdikáról: „N is i lakosai 
sereget kértek a’ franczia generáltól, hogy 
magokat a" Mainották ellen, kik őket meg
támadással fenyegetők, védelmezhessék. A’ 
general két századot (companiát) kiilde ne
kik őrizetül. Azonban alig léptek ezek a’

városba, reájok tüzeltek a" görög katonák, 
’s egy tisztet és néhány legényt agyon lőttek. 
A’ general erre azt kívánta, hogy a’ kor
mányzó tiz nap ala tta’ bűnösöket adja k i, 
vagy maga büntesse meg.44

B R A Z Í L I A .

Egy levél az Alig. Zeit.ban Rio de Janei- 
roból Dec. 23ról 1831 többi közt ezeket Ír
ja : „Ámbár,44 úgymond, „Vasconcellos és 
Feijo ministereknek ismét ’s köz akarattal 
követekké választatása a’kormány popularí- 
tását látszik is mutatni, mégis folyvást tart 
Pernambucoban, Bahiában és Goyazban a’ 
nyugtalankodás, ’s a’ két előbb nevezett he
lyen végre egy Sociedade federal (szövet- 
ségi társaság) állott fel. Egyik pernambucoi 
újság (A^Bussola da Iiberdade) hosszú czik- 
kelyében azt vitatá nem rég, hogy a’ foede- 
ratiot (a ’ külön tartományok függetlenségét 
Js csak egy szövetség általi egyesületét, mint 
Éjszakamerikában) hamar, hamar (gia, gia) 
ki kell hirdetni; ’s megjegyzést érdemel, 
hogy ezen újság czimképietül (vignett) a’ 
romai consuli rőzsefüzetet (fasces, mint res- 
publica jelét) viseli a’ szabadságsüveggel ‘s 
körűié a’ régi brazíliai czimerből vett do
hány és kávé levelekkel. Minden tagadhat- 
lan buzgalma mellett is a’ kormánynak, mel
lyel ezen constitutionalis, de más részről 
még félvad nemzetnek polgári léteiét fen- 
tartani ’s rendbe szedni igyekszik, olly kör- 
nyülmények támadnak szünetlen, mellyek 
semmi jóra-hajlást sem mutatnak. Még most 
ugyan a’főváros csendét fentarthatja a’ kor
mány az itteni nemzeti őrség által, de mit 
fog majd tehetni a’ tartományok elháríthat- 
lan elszakadásokkor, vagy is az úgy neve
zett foederatio kikiáltatásakor ? — Valóban 
bajos dolog illy roppant birodalmat consti- 
tutiolagosan igazgatni, holott a’ kormány
nak c’ czélra sem pénze, sem serege, sem 
utai, postái ’s telegraphjai nincsenek! A’ hi
vatalos levelezés Fara vidéke ’s a* kormány
szék között 3—5 hónap-időt is megkíván, 
mikép lehetne igy sürgető esetekben a’ kor
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mány rendszabásinak sikerét várni?— Epen 
most terjedez h ire , hogy Goyaz tartomány 
Is, mint előbb IVlaranhao, földéről minden 
Portugált elűze.“

AUSZTRI A.
(A’ cs. k. hadi seregbeli előléptetések folytatása.)

Ezredeshadnagyokká következő őrnagyok 
(Majorok) lettek: Prokesch Antal, herczeg 
Hohenlohe 17 számú gyalog ezredéhez; gr. 
Schaffgotsche Ferencz az 5 szánni Savoyen 
vasas ezrednél; Ballarini Károly, János fő- 
hercz. 1 sz. dragonyos ezredénél; Hagen- 
rnüller Antal a’ várnoki (ingenieur) karnál; 
Beckenhaubt Antal a’ AAürtemb. kir. 6 sz. 
huszár ezredében ; Yogel Antal, Sándor cs. 
2 sz. gyalog ezredében; és B. Harsch Fer
dinand, Richter 14 sz. gyalog ezredében. Őr
nagyokká (Majorokká) gyalog’s lovag kapi
tányok ezek : Ernst Ágoston, Ferencz főh. 
2 sz. vasas-ezredében; gróf Meraviglia Er- 
neszt, a’ wiirt. kir. 6 sz. huszár-ezredében; 
Zametschnik Mihály, Dom Pedro 15 sz. gyal. 
ezredében ; Müller József Fridrik, a’ 15 sz. 
2ik székely határnoki gy. ezredben; Andris 
Márton, Richter 14 sz. gy. ezredében; See
mann Ferdinand gr. Nos ti ez 7 sz. könnyű- 
lovag ezredénél; B. Aichelburg János, hercz. 
Rosenberg 6 sz. könnyülov. ezredében; Pel- 
tzer András, Károly főhercz. 52 sz. gy. ezre
dében ; Osztoich Bazil, az ogulini 3 sz. ha
tár, gy. ezrednél; AVolter János az ingenieur 
karnál; és schönsteini báró Frey Fridrik, 
hercz. Hessen-Homburg 19 sz. gy. ezredéből 
Velenczében vár-őrnaggyá (Plazmajor) Dre- 
ver Fridrik, Eszterházy hercz. 32 sz. gy. ez
redéből a’ Ruben dunst gránátos osztály kor
mányzójává. (Folytatjuk.)

ELEGY HÍREK.
A’teutsche Tribune ésAVestbote a’nassaui 

herczegségben is eltiltattak. (I. alább.)
V?; Schlegel A. AV. urat a’ búrkus követ Febr. 
29dikén az angol királynál bemutatá.

Gróf Orloff elutazása Hágából még nyolez 
napig elhalasztatott (mintegy Martz. I3di- 
kaig); minden órán vártak egy kurírt Pé- 
tervárából, ki oda Február 28dikán indult 
el Hágából.

A’ hollandi papírosak becse az amsterda- 
mi borsén azon hírre, hogy gróf Orloff kö
vetsége következésében a’ belgahollandi ügy 
nem  s o k á r a  békésen fog eligazíttatni, e- 
melkedett. Bizonyosnak tartják, hogy az 
érdeklett tárgyban uj a l k u d o z á s o k  fog
nak nyittatni Londonban.

A’ németszövetségi gyűlés Martz. 2ki ülé
sében hozott határozatánál fogvást a’ t e u t 
sche T r i b ü n e ,  AVestbote és neue  
Z e i t s c h w i n g e n  (Hanauban) czimü újsá
gokat a’ szövetség minden birtokaiban el
tiltja ’s íróikat (dr. AVirth, dr. Sieben- 
pfeiffer és Stein György) öt esztendőre min
den hasonló irat szerkeztetésétől kizárja, fel
szólítván egyszersmind a’ külön kormányo
kat, de kivált Bajorországot és Kurhessent 
a’ jelen határozat végbehajtására ’s az ezek- 
mikép történte iránt négy hét alatt bekül
dendő tudósításra.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Martz. 20kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev.1 . . . 87 4 p. p.
— 4 PC . ................................ 7 6 | ---------
— I820diki nyeres. k ö l c s ö n ------ --------
— 1821 d i k i ........................... 1 2 2 /T -r  —

Bécs vár. 2jpc. bankó-kötél. . .  ------ — —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . -------— —
Bank-actiák v. részvények darabja 1146 — —

A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 23kán 1832.
Pozs. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. in. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza — 120 113 4 Zab - 33 4 30 “ 29 4
Kétszeres 93 i __ - Köles — — —
Rozs 53 4 51 4 50 Köles-kása .— — —
Árpa 43 i 40 — Kukoricza 40 38 f 26 *

Szerkeztet! He l me c z y  —  Nyomtatja Länderer.



J E L E N K O R .
25. szám. Pest, szerda. Martzius 28. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (előléptetések. A’ pesti angol kisasszonyok nevendt?keinek próbtete. Pest vármegyei gyűlés.

magyar nyelv Ugjeben. Kne/.evi t). ap ,,e Thiers és tteinusat beszédiknek veleje a’ kiil ügyekről ’s e- 
‘i ' í a L T S " Ő a d ó.rt. i /az '.ey p t-l « -«»  M W  hirek' Pénzfolyam... G.b.naár,

MAGYARORSZÁG.

Felséges királyunk f. e. Martz. Iáikén 
költ legfentebb határozata szerint a1 főméit,
m. k. udv. Kanczellariánál megürült val. udv. 
tanácsos ’s referendariusságra mélt. széki 
gróf T e l e k y  J ó z s e f  cs. aranykulcsos, Za- 
bolcsi főispán, kir. táblai Báró, a’ tiszán- 
inneni helv. vallásu egyházak fő gondvise
lője ’s a’ m. t. társaság Elölülője ő Nagysá
gát méltóztatott kegyelmesen kinevezni; — 
gróf Apponyi Rudolf követségi segédet Pá- 
risban pedig, ’s Gróf Erdődy Antal Haugvitz 
38ik számú gyalog ezredebeli alkapitány u- 
rat cs. aranykulcsos hivei közé iktatni.

Martz. 21ikén tartá, mint e’ küldött köz
leményből értesíttetünk, a’pesti angol Kis
asszonyok nevelő intézete T. Boráros János 
nemzeti iskolák beli igazgatónk előlülése alatt 
számos fő ’s egyéb rendű uraság ’s asszony
ság jelenlétében első {élesztendei nyilványos 
próbatételt, reggel ugyan a’ városból bejáró 
’s a’ 3 osztályban 400nál többre ható szá
mú lyánycsemetéknél, délután pedig az in
tézetben kebeledző kisasszonyoknál. — Di
cséretes előmenetelük szembetűnő jeleit va- 
lósítá mind a’ két rendű nevendékség. A’ ne
velő intézetnek hazánkra háramló érdemeit 
nem csak azon tekintetből említjük: hogy 
tanítványai mindenféle asszonyi munkabeli 
remekletiket mutogaták, és szép nembeli mi- 
velődésöknek sok ágazatu kitetsző tanupél- 
dáit tüntetők elő, hanem különösen a’ ma
gyar nyelvben tett jeles haladásokért is. 
Ezelőtt is ugyan, de főkép 1828 óta meg- 
különböztetőleg (igyekszik ez intézet a’ ma
gyar nyelv-tanitásban a’ közfigyelmet ma

gára vonni, mert minden szempontból ma- 
gasztalást érdemlő jelenet az, hogy e’ szép 
ügyben fáradozó szerzed egyesület szorgos 
elöljárója T. Subics Anna egész gondját ar
ra törekedvén fordítani, hogy szeretett ha
zájának, mellynek hív lyánya, magyarorszá
gi születésű nevendékeiben magyarul tudó 
’s valódi jó anyákat nevelhessen, e’ végett 
egy kimerítő ’s velős rövidségü magyar nyelv- 
tudományi oktató, ’s már több Ízben az in
tézet költségin kinyomtatott, kézi könyvet 
hoza divatba nevendékeinél, kiknek magya
rosítások által a’ nemzetisítés szent ügyében 
magát ’s országunkban még csak itt létező 
egyesületét minden jó érzésű előtt nemcsak 
érdemfigyelemre, hanem terjedőbb pártfo- 
gásu részvétre is méltatja.

Pest Martz. 22ikén. A’ fenséges Nádor és 
Örökös főispán előlülte alatt f. h. 20ikán 
megyénk közgyűlésbe seregle. Felolvastat
ván küldöttségének a’ királyszék előtt öröm- 
hódolatu tisztelkedéséről szóló tudósítása , 
főherczeg Nádorunk nagys. Revisnvei Re
viczky Imre urnák előléptével ’s elbucsuz- 
tával a’ királyi táblához , a’ megürült tisz
ti főügyész hivatalra Rákóczy András, az 
első aliigyészetre pedig Gaal József urakat 
méltóztatott kegyesen kinevezni; melly u- 
tán a’ megye választottságának a’ törvény
székek rendezetéről (de coordinatione foro- 
rum) benyújtott véleménye lön a’ köz ta
nácskozás tárgya. — ------- ------------------ .

P e s t  Martz. 23án: Egészen máskép üti ki 
Józsefvásárunk mint eleinte reményiettük. 
Kezdetén jócskán szedték a’ kézmüveket, 
de utóbb divatjok egészen megsüllyedt, mint
hogy igen szokatlan hamar költöztek el a’
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vásárlók ; posztó 's más gyapjú nemű por
téka mint közönségesen most is legtöbb kelt 
el, főkép a’ szerviai kereskedők meglehető
sen takarítottak belőle; keresték ugyan a’ 
közönséges vászon fajt is, de rosszul fizették, 
a’ selymet ’s más divatbeli szövedéjt ’s 
gyártvány féléket (fabricatum) épen sehogy; 
honi termesztékink, mint belföldi áruink 
nagyobb része, inkább keltek; p. o. a’ tiszta 
fejér, középszerű, egynyiretbeli gyapjú má
zsája 8—10 pC. hágott feljebb a’ múlt vá
sárkori árnál ’s kevés is maradt keletien; 
a’ finomabb fajtát, melly ugyan mindössze 
se sok volt, mind elkapdozták ’s jó áron; 
a’ csekélyebb vagy hibás egynyiretü, kö
zépszerű ’s közönséges két nyiretü ára
3—4 pCtel javult; nyári nyirést és racz- 
kát alig tudakolt valaki ’s azt is csekély 
áron. Hamuzsír, olaj, viasz, gubacs, faggyú, 
’s marhabőr elég vevőre talált ’s elég á- 
ron ; juhbőr igen sok volt, eleinte ugyan 
rosszul, de utóbb kapósán szedték. A’ do
hány és szilvapálinka bukott ugyan árá
ban, de kelt a’ jobb fajta bo r, ’s utóbb a* 
pálinka is; még is legnagyobb becsű volt 
az ágyi toll ’s a’ mi volt is szaporán elada
tott. A 1 kiskereskedés mint másszor közön

séges. A’ tengelyen szállítás megdrágult du- 
nánk rendkívüli apadta m iatt, nem is igen 
sok hajó érkezhetett másszorhoz képest; lő 
Ferencz gőzhajó sem indulhat Zemlinbe a’ 
vizapály miatt. Egyébiránt mai Értesítőnk 
a’ vásári árnemekről bővebb tudósítást köz- 
lend.

Szatmár vármegyéből e’ nevezetességeket 
írják: Februar 27ikén T. Szatmár vmegye 
Rendei közgyülésökben felséges urunk 40ed 
évi országlására örömhódolásokat nemzeti 
nyelven szerkezett felírásban mutatták be. 
Szintezen alkalommal m élt.’s főtiszt. Hám  
J á n o s  szatmári megyés püspök u ra ’ vár
megye alkotandó rabmunkáltató intézetére 
4000 frtnyi tőkét ajándékozott. Köztudo
mást érdemel az i s : hogy itt a’ megyei tábla- 
birák ’s tisztviselők szánakodó adakozások
ból a’ tavalyi rósz termés miatt fenyegető

éhség elhárítására Nagy Károly mezőváros
ban éhséghárító intézet állíttatott, ’s lega
lább 2000 pozs. m. törökbuza szükség ese
tére készen tartatik. Többi közt említésre 
méltók T. Berenczei Kovács Sándor urnák 
nemes te tte i, ki már néhány esztendővel 
ezelőtt több mint 500 háznépből álló adózó 
alattvalóit éltök napjáig mindenféle ter- 
mesztménybeli dézmaadástól kevés nap
szám váltság mellett feloldozá, a’ járvány 
görcsveszély elein keményen elzáratott me
gyei helységek sóban szűkölködő lakosi közt 
pedig, kiket a’ nemes megyének gondossága 
legnagyobb szükség idején kenyérrel vigasz
talt meg, jeles mennyiségű sót osztata k i; 
a’ cholerában kimúltak közül sokat maga 
költségén takaríttatott el, ’s elzárt gyerme
keiket eledellel táplálta. — Most is azon 
szent szándékkal foglalatoskodik hogy tisz
ta birtokaiban alattvalóit kukoriczagórék 
állítására bírja, fát az építéshez ’s földet 
ingyen ajánlván, hogy azt minden esztendő
ben kukoriczával bevetvén ’s azt a’ lakosok 
megmivelvén, annak termését esztendőről 
esztendőre gyűjtsék össze a’ történhető éh
ség esetére. Annál szebb vonások ezek az 
érdemes férjfiuban, hogy jó reményű gyer
mekeinek nagy száma sem vala feltartóztat
ni képes jó szivét ez emberbaráti tétemé- 
nyektől!

Szepes s ég .  Martz. 8ikán tartotta me
gyénk küldöttsége Csavnik várpalotában 
mélt. Bélik megyés püspökünk előlülése a- 
latt magyar nyelv terjesztés iránti tanácsko
zásit. Több javaslati közt a’ következők je
lesbek: -------------- ; hagyassák meg megyénk
tiszti ügyvédségének : folytatná ezentúl pő
réit magyarul; — szabad legyen megyénk 
jegyzősége tagjainak is jegyzőkönyvét ma
gyarul vinni a’ nélkül, hogy egyik a’ mási. 
kát ugyanazon cselekvésre kényszeríthetné; 
köteleztessenek mesterlegényink vándorlá
sok idejének legalább felét magyar helyen 
tölteni; különös említést érdemel e' felett 
hogy püspökünk már néhány esztendő óta 
Egerben végezteti nevendék papjaival a’
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philosophiát, honnét aztán magyarosodtan 
térnek honjokba.

Zágráb Martz. 20ikáról. Báró Knezevicli 
Vincze cs. k. val. b. t. tanácsos, aranykul
csos, a1 thereziai katonarend vitéze, lo
vassági general ’s egy dragonyos ezred tu
lajdonosa Martz. Ilikén sz. Ilonán Yarasd 
mellett fekvő jószágán elhunyt.

A U S Z T R I A .

Nyugpénzi karba tétettek: Zollern Ferencz 
alezredes (Obristlieut.); Jordis Ferencz, Sze- 
leczky Jakab, Pecz József, és Zdellarovich 
őrnagyok (majorok). Őrnagy czímmel pedig 
a’ következő lovag ’s gyalog kapitányok: 
Debeefre Ferencz , Leonhard Ferencz, Ba- 
róthy István, Kasten Márton, Rieper Jó
zsef, Alvizetti Rókus, Zerbi János, Ziegler 
Sebestyén, Ballarini Ferencz, Szötyöry Sa
mu, Yuchkovich György , Gergich József, 
Brioschi József ’s gróf Meraviglia József. — 
Külrendeket nyertek: gróf Baillet de Latour 
Tódor altábornagy ([Feldmarschall - lieute
nant); Würtenbergi Fridrik rendet: báró 
Geppert Menrad , Bentheim Vilmos herczeg, 
és Récsey Ádám altábornagyok, valamint 
báró Hrabovszky János general-őrnagy Sz. 
György pápai rendet; Commetti János , gr. 
Élez Ágoston , báró Siegler Henrik generál
őrnagyok, báró d’Aspre Constant, d'Es- 
quille János y Schönhals Károly ezredesek, 
Prokesch Antal ’s báró Bandiéra Ferencz 
(fregáti kapitány) ugyan ezen rend közép 
keresztjét; báró Binder Vilmos , Hofsasz 
Ferencz, Weisz József, báró Bretton Eu
gen , Müller Vilmos, Zeisberg Károly, bá
ró Cordon Ferencz , Corner József (corvet- 
ti kapitány )  őrnagyok; Haymann János, 
Marsano Vilmos, Gläser József, gróf Nő- 
bili János , Kulin János , Rizzardi Péter 
(fregáti hadnagy), báró Münchhausen Otto 
kapitányok pedig ugyan az említett rend 
lovag keresztjét nyerék e l , mindnyájan vi- 
selhetési engedelemmel.

Bécsben Martz. 17ikén halotti gyászmise 
tartatott a’ cholerában elhunytakért, ’s 18-

kán fényes „Te Deum“ a’ megmaradítakért 
’s a’járvány vész teljes megszűntéért a’ fels. 
Udvar jelenlétében.

A N G L I A .

Martz. 2kán előterjeszté (az alsó házban) 
Gordon ur az irlandi protestánsok azon re
formelleni kérelmét, mellyet gróf Roden Fe
bruár. 28dikán a’ felső háznak, Febr. 29- 
dikén pedig a’ királynak mutata be. Stanley 
ur ez alkalommal ugyanazt feleié, mit a’ 
felső házban lord Plunkett, t. i. hogy az ir
landi protestánsokkal elég szemtelenül azt 
akarják elhitetni, mintha a’ kormány az Ir- 
landba bevitt uj oktatásmód által, melly 
minden felekezetiek vallásbeli oktatására 
e g y i r á n t  ügyel, a’ bibliát akarná kezeik
ből kivenni, holott épen a’ biblia vettetik 
ama’ rendszerben minden oktatás alapjául. 
Stanley ur még bővebb világosításokat igér 
e' tárgyban jövendő alkalommal. Némelly 
kérelmek olvastatván fel Walker ur által 
az irlandi dézma-szedésmód ellen, Irlandnak 
egyik képviselője azt jegyzé meg, hogy 30 
esztendő óta 26,000 ember veszté életét az 
irlandi dézmaszedés mellett. Stanley ur fi
gyelmezteti a’ házat e'-tizedbiztosság első 
tudósítására, melly jövő csütörtökön fog 
adatni. Végre némelly panaszok után a’ min
dennapos kérelemolvasás ’s e’feletti hosszú 
beszédek ellen a’ ház a’ reformbill többi 
függelékeire általtér.

Martzius 5dikén, mint igéré, kérdést tön 
a’ felső házban marquis Londonderry lord 
Ponsonbynak viselete iránt Belgiumban. Az 
indítványnak következése nem lett. Lord 
Ponsonby az ellene vádkép felhozott tetteket 
egyszerűn "s kereken tagadá, miben a’ lordok 
megnyugodtak. Az alsó ház e’ napon jobbadán 
a’ reformbillel foglalatoskodék. Martins Okán 
lord Brougham némelly ajánlatokat tett a’ fel
ső házban az adóssági pörök könnyebb folya
mára, jelesül arra, hogy a’ 60 fontnál keve
sebb adósságot kevesebb üggyel szerezhes
sék vissza a’ hitelezők. Az alsó házban ké
relmek nyujtattak be Irlandnak külön me-

*
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gyeiből az ott újabban behozatott oktatás
mód ellen. Ezt azon kérelmek a’ protestan- 
tismussal és keresztyénséggel ellenkezőnek 
állíták. Stanley ur védé az uj rendszert meg
mutatván a’ panaszok alaptalanságát ’s a’ 
nagy jót, melly a’ vallásfelekezetek gyülöl- 
sége elenyésztéből lassanként származand. 
A’ biztosság, melly azon planumot dolgozá, 
három (angolegyházi) protestáns, két pres- 
by téri anus, és két katholikus tagból részint 
püspökök részint világi fő személyekből ál
la, ’s ar mit ezek az annyiszor felhányt bib
lia elmellőztetésére tettek , csak az , hogy 
egy olvasó könyvet fogadtak és fogadtattak 
el, melly a’ dogmavitató helyek kihagyatá- 
sa mellett a’ szent Írás történeti ’s erköl
csi szakasziból készült úgy, hogy azt a’ 
katholikusok is elfogadhassák iskoláikban, 
’s igy illy egyenlő, nemzeti nevelés által a’ 
türelem, szeretet ’s hazaíiui egy értelem a’ 
köz haza polgáriba jó korán oltassék s mind 
inkább öregbedjék. Egyébiránt minden is
kolánál hetenként két nap engedtetik, mel- 
lyeken mindenik felekezet saját oktatóji ál
tal taníttassa nevendékeit saját felekezete 
dogmáira. — Minden jó gondolkodású fő o- 
hajtja az illyes lélekbékítő és szivegyesítő 
intézet sikerét. — Ugyancsak az alsó ház 
Mart. 7diki ülésében szóba hozá sir Vyvyan 
az anconai franczia expeditiot ’s kérdé, va- 
lyon ez Anglia ’s a’ többi hatalmasság egyet 
értésével történt e? ő azt (az expeditiot) 
a’ pápai birtok sérelmének ’s berohanásnak 
tekinti ’s úgy véli, Angliának hajós csapatot 
kell vala oda bocsátnia, melly azt szemmel 
tartsa. A’ Francziáknak, úgy mond továbbá, 
mne volt szintazon jusok a’ beavatkozásra 
mint Ausztriának, minthogy arra nem vol
tak megkérve. Az olaszföldi nyugtalansá
goknak mind első mind második revolutio- 
jokután a'Francziák valának ébresztőji, kik 
most legutóbb a’ modenai herczeg jobbágyit 
lázaszták fel ’s azután cserben liagyák; de 
ők mindig azon színnel mennek Olaszor
szágba, hogy oda szabadságot visznek, azon
ban nem hagynak ott magok után egyebet

nyűgnél és zavarnál. — Lord Palmerston csak 
annyit felel, hogy most még nem engedi kö
telessége felfedni az e’ tárgyban folyó ta
nakodásokat, egyébiránt bizonyossá teheti 
a’ házat, hogy az egész dologban semmi sincs, 
mi a' béke megzavartatását gyaníttatná. Peel 
ur nem látja olly tisztán ’s békés állapotban 
a’ dolgokat mint a’ minister. Francziaor- 
szág neki igen hatalmas kezd lenni Algír
ban, Belgiumban, Görögországban, ’s most 
ismét Olaszországban. Ezen dicsvágy Eu
ropa egyensúlyát megrendítendő Hiszi u- 
gyan, hogy Anglia Francziaországgal békén 
maradand, de azon háborús, katonás párt 
melly a’ franczia kormányt szüntelen enged- 
ségekre kényíi — mert annak nézi Peel ur 
az anconai expeditiot is — neki aggodalmat 
okoz. Palmerston erre feleltében örül, hogy 
a’ franczia (békés) kormányt megkülönböz- 
teték a háborút akaró párttól ’s újólag mond
ja, hogy ő Francziaország nyíltságában ’s 
emberségében bízik. Az indítvány semmi 
további következést nem szül.

T e r c e i r á b ó l  közli a’Courier, hogy oda 
dom Pedro megérkezvén királyi ágyulövé- 
sekkel, zászlólobogással ’s köz lelkesedéssel 
fogadtatott. Az ottani katonák ’s egyéb lako
sok II. dona Maria királynénak ’s a’ consti- 
tutionak hivséget esküdtek. Úgy hiszik, a’ 
Császár legelőbb is Madeirát ’s mindannyi 
azori szigeteket fogja az ifjú királyné ne
vében elfoglalni.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

Minekutána a’ követkamara Mart. 5dik 
és 6dikán a’ kereskedési ministerium költ
ségei vitatását bevégzé ’s a’ financzminis- 
te r t , ki a’ folyó év második negyedére elő- 
leges 210 milliónyi hitelt kért, nem épen 
moraj nélkül kihallgatá, végre a’ kü l s ő  
m i n i s t e r i u m i  k ö l t s é g e k  vitatására ke
rült a’ napi rend, mcllyre mind a’ két fél 
régóta ’s erősen készült. Martzius 6kán egy 
minister sem szólott; Lamarque és Thiers 
beszédeik tölték be az ülést. Lamarque a’ 
restauratio időszakára te’r vissza. XVIII. La-
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jóst a’ szent szövetség küldöttének festi ’s 
megmutatja, mikép töidelé el lassanként 
Francziaország a’ spanyol háború ’s görög 
cs afrikai expeditiok által a’ szent szövetség 
rabláncza szemeit, önállást 's behatást sze
rezvén magának újólag Európában. De La- 
jos-Filep hirdetvénye (proclamatioja) nem 
esak egészen elpattantá ama’ rablánczot, ha
nem egyszersmind a' múlt kor principiumi- 
tól is elszakadt, a’ respublica és czászárság 
elveit hozván uj éleire. Nem juta ekkor a’ 
győzödelmes Francziaországnak eszébe, hogy 
önnön, November 3iki (Dupont) ‘s Martzius 
13diki (Lafitte) ministeriumi ót ellenkező 
útra vezetni ’s a’júliusi revolutiot a’ restau- 
ratiolioz fognák csatolni. Nem volt ezakkor a’ 
nemzeteknek távoldad is eszökben, mellyek 
jobbadán a’ franczia ministerium hivatalos 
nyilatkozásin eredve, Belgiumban, Német-, 
Olasz- és Lengyelországban ’s Helvetziában 
fegyvert fogtak. Akkor óriás erővel birt 
Francziaország; akkor mindent ki lehetett 
vala a’ rezkető fejdelmektől csikarni; de 
most az engedés sora Francziaországot éri, 
’s meg keli pontosan vizsgálni: nyert e Fran- 
cziaország annyi csúf áldozat által legalább 
a’ jelen pillantatra erőt ’s jövendőjére néz
ve nyugtot ’s bátorságot. Megmutatván azu
tán, hogy a’ népek hatalmának egyik szük
séges alkotórészét a’ többi nemzetek sym- 
pathián, közös elveken és közös polgári ja
vokon épülő szövetkezése teszi, annak mint 
beszéde fő themajának megmutatására tér 
által, hogy a' ministerium Francziaországot 
a’ többi Európától elszigetezte (isolálta). 
Mindenütt fegyverben a’ népek ellenünk, 
úgy mond, sehol semmi frigyes mellettünk! 
Micsoda befolyásoknak enged Spanyolor
szág, melly a’ westphaiiai béke óta Fran
cziaországnak politikai talpköve (basis) volt, 
s mellyet a’ kormánynak minden áron fri

gyesévé kell vala tennie ? — Mit tettek di
plomatáink, hogy Picmontot a’ havasok ka
puját felvilágosítsák, mellyik részen áll az 
ó igaz és való ellensége? — Megengedhe
tem azt, hogy az éjszaki hatalmasságok e-

légijk a’ zsákmányt, mellyet Napóleontól 
(bravement toujours vingt contre un, mint 
a’ dalnok mondja) kicsikartak ’s magok közt 
feldaraboltak; elhiszem, hogy Austria elfe
lejtő már,  a’ mit szavójai Eugen monda: 
„Alsatzia nem franczia tartomány!“ — de 
elég az, hogy a’ mi (júliusi) revolutionk a’ 
bécsi stabilitási princípiumot eldöntő, most 
már, mert ez volt a’ szent alliance birtoká
nak ’s hatalma fenmaradásának talpköve, 
egyesült erővel ’s egymás közötti czivako- 
dásokon, feltékenykedésöket feledve, elle
nünk rohaunak. Azon egyformaság, melly 
az őBelgium iránti viseletjöket bélyegzi, hol 
inkább princípiumok mint határszéli viszo
nyok forognak kérdésben, olly világos tanúja 
e’ tárgybeli egyetértésüknek ellenünk, hogy 
csak olly elfogódótt ministerek nem láthat
ják azt, mint a’ mieink. E’ szerint Anglia 
marad még hátra, Anglia, melly tömérdek 
adósságitól nyomatva ’s önmagában politi
ka i’s más társasági bajokból származott buz- 
gásokkal küzdve kétségkívül ellenünk tá
madni nem fog, de a’ melly egyszersmind 
kalmári, legújabban még inkább mint vala
ha bebizonyított, egoismusánál fogva soha 
a’ nemes a’ szabadályos Francziaországnak 
maradandó frigyese nem lehet. Azt mondja 
talán erre egy mindig kész, mindig győzö
delmes beszédű minister: nincs mit félni, 
a’ királyok princípiumok ellen nem harczol- 
nak , ők sokkal practicusabbak, hogy sem 
ideákkal ideák ellen vesződjenek . .; de 
ez csupa v akság ’s a’ hadak titkosb rugói
nak s annak a’ mi hajdan ’s a’ mi most 
körülöttünk történt és történik, nem látása. 
Nem a’ reformatio szülte é a’ 30 esztendős 
háborút? ’s ha Ferdinand és Y. Károly ki 
állították az ellen seregeiket, nem azért tet
ték ezt, mivel előre láták hogy a’ vizsgálódás 
és függetlenség, azaz a’ reformatio lelke ter
jedni, a* vallás dogmáiról a’ politika dog
máira álttérni, s a* pápaszék felforgatása 
után a’ királyszékeket is meg fogja rezket- 
tetni ? Ezen félelem még máig is tar t ; va
lamint 1792ben úgy most is azon félelem
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Fegyverkezteti a’ hatalmasságokat ellenünk, 
hogy a’ népek Francziaország példáját kö- 
vetendik. E’ félelem szerkezteti és intézi 
diplomatiájokat, ez adá kezükbe a’ propa
g a n d a  rettentő fegyverét, mellyet az urak 
részükről olly messze dobtak Vagy nem az 
absolutismus propagandája e az, melly Né
metországban a’ keletkező constitutional ví, 
mellyeket kötelességük volna az uraknak 
védeni ’s fentartatni ? nem az éjszaki ha
talmak befolyása (igyekszik e a’ sajtó-sza
badságot elfojtani ’s a‘ szabadabb institutio- 
kat megronlani? nem ezen diplomatia csi
nált e nekünk B a j o r o r s z á g b a n  is ellen
ségeket? Tekintsék meg az urak a" dolgot 
jobban ’s úgy fogják találni, hogy midőn 
Frankfurtban, Mainzban, AViirtembergben, 
Badenben , Hassziában a" n é m e t  liberális- 
must üldözik, ugyan ebben és ekkor az urak 
’s a5 f r a n c z i a  liberalismus ellen foly a’há
ború; az ideák öszvecsattanásit álgyuk dur- 
rogási fogják követni ’s ha egyszer tanit- 
mányinkat (doctrine) legyőzhetik más vitá
nak is neki bátorodnak. — Az absolutismus- 
nak adott concessiók nem hogy a’ békét 
megállapítnák, hanem inkább naponként kö
zelebb visznek azon határhoz, mellyen túl 
a’ nemzeti becsület ’s a’ szégyen koz érzé
se haladni tilt. Eljutottunk é már e’ határ
hoz 3s mi vár, mit fogunk itt tenni! erre 
feleljenek a’ ministerek. Nem érdekli a’ szó
nok az örök, untató protocollumozást, csak 
e’ három kérdést teszi, minekelőtte a’ di
plomatia tetemes költségeit megadná: 1) 
mit tettek a’ ministerek annak valósításá
ra, mit a’ király olly ünnepélyesen igére: 
hogy , , F r a n c z i a o r s z á g  a’ L e n g y e l  
n e m z e t i s é g e t  f e n t a r t a n d j a ? “ 2) Mi
ért állanak még azon belga várak, mellyek 
lerontatása a’ franczia határszél bátorsága 
végett ugyanazon királyi beszédben jelentve 
volt ? ’s 3) mit akar azon maroknyi sereg An- 
conában? Eb b ő l  s z ü k s é g k é p e n  v a g y  
h á b o r ú ,  vagy  F r a n c z i a o r s z á g n a k  a’ 
s z e n t  s z ö v e t s é g h e z  s z e gődé s e  kö
v e t k e z i k .  Mert ha Francziaország e'lépést

Ausztria megegyezésével tévé, e’ megegye
zést Ausztria részéről csak úgy foghatni 
meg, ha mi megígértük, hogy őt az olasz 
nép elnyomásában segítendjük. így tehát a’ 
júliusi Francziaország a’ sz. szövetségnek 
nem csak alá vetve, hanem egy alkotórésze 
volna ’s a’ három szinü lobogó, hajdan a’ 
dicsőség és szabadság jelképe, valamint az 
éjszaki sas, a’ rabszolgaságnak válnék gá
lád példázatává.

T h i e r s  ur említvén előbb, mennyi bajt 
okoznak a’ kabinetnek, mennyi kárt Fran
cziaország interesséinek a’ kül dolgok feletti 
szünetlen vitálkodások, kivált midőn azok 
még függőben ’s diplomatiai alkudozásban 
lévő tárgyakat illetnek, annak megmutatásá
ba ereszkedik, hogy a’ ministerium épen 
nem szigeteié el Francziaországot, hanem 
inkább a’ szent alianceo bontá szétt, ’s az 
országnak a5 leghatalmas frigyest, Angliát, 
szerzé meg. Ha, úgy mond, júliusi revolu- 
tionk háborút kezdett volna, meg nem ha
tározhatni, valyon törvényszeres és mérsék
leti maradott volna e? De szerencsére a’ béke- 
rendszer győzött ’s elterjedett mindenekben 
azon meggyőződés, hogy e’ rendszer a’ sza
badság ügyére nézve is legbiztosabb. Ezen 
gondolkodásunk nem volt hatás nélkül. Lát
ván Europa, hogy mi mérséklettel vagyunk 
’s a’ szerződéseket tiszteljük : hasonlólag bé
kés gondolatokra tért. így a’ békeség nem 
csak lehető hanem szinte bizonyos is lön. 
Munkánk végzetéhez közel vagyunk ’s ta
lán ez az utolsó alkalom, mellyben ez ülé
sek folytában e’ nagy kérdésekhez szólha
tunk. Azokból, mik a’ júliusi revolutio, de 
kivált az utolsó hat hónap óta történtek, 
már megítélhetni, mennyire volt e’ békés 
rendszernek sikere ’s valyon a’ ministerium 
Francziaországot elszigetezte é ? A’ szent al
liance tetemesen megsérült a3 belga, lengyel, 
olasz támadások által. Leomlott annak egyik 
fő bástyája B e l g i u m b a n  Francziaország
nak egyszerű protestatioja által a’ dolgok 
előbbi lábra állítása ellen, ’s itt minden meg
történt, a’ mit Francziaországtól várni lehe-
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te. Mivel az ország katona status nem lehe- 
te,kereskedő statussá tettük azt. Lengyel -  
o r s z á g  a’ legelevenebb szellemi, de nem 
szintazon materiális érdeket is gerjeszté 
mint Belgium. Lengyelországot fegyverrel 
védeni nem, ügyében csupán reclamálni Ie- 
hete, de Oroszországot egylegessé (indiffe- 
renssé) tenni e’ tárgyban, holott ő e’ földet 
legszebb diadalának, legjobb nyereségének 
tekinti, képtelenség volt, sem cserébe neki 
Lengyelország helyett nem volt mit adnunk. 
Különben is a’ bécsi  s z e r z ő d é s  czik-  
k e l y e  L e n g y e l o r s z á g  f ü g g e t l e n s é 
ge i r á n t  ol ly k é t é r t e l m ű ,  hogy ezen 
formális protestatiot alapítani nem lehete. 
Valamint Lengyelországot nem terpmthete 
Francziaország,úgy O l a s z o r s z á g o t  sem. 
Politikánk azt kívánta, hogy az olasz föld 
nagyobb statusait politikai reformokra bír
juk azért, hogy azokat Ausztria befolyása 
alól kihúzzuk. S ez megtörtént. A’ pápa a’ 
kívánt javításokat delegatioiban, legalább 
résznyire, megtevé; de a’ Bolognaiak ma
kacsságok által mindent elrontottak. Midőn 
azért először közbe járult (interveniált) 
Ausztria, hirtelen nem tudá Francziaország 
mit csináljon; de már másodszor nyomban 
inegmutatá, hogy egy hatalmasságra Olasz
ország sorsát nem akarja bízni. Ő (Thiers) 
az előbbi szónok által kívánt felvilágosítást 
ugyan e’ tárgyban nem adhatja, mert a’ ka
binet titkaiba beavatva nincs; de azt hiszi, 
hogy az anconai expeditio rokon czélu a’ 
belgiumival: amott (Belgiumban) a’ contra- 
revolutiot akará elnyomni Francziaország, 
itt annak vet akadályt, hogy a’ legatiók 
Ausztria kezeire kerüljenek; a’ béke azért 
nem fog megzavartatni. Francziaország po
litikája világos. O Olaszországban bírni nem 
akar; az alpesentuli birtok neki mindenha 
szerencsétlenséget hozott; de befolyását e- 
zen országban fen akarja tartani, ’s ha más 
hatalmasság bataillonokat küld oda, szük
ség, hogy neki is legyenek ott fegyveresi; 
kik aztán ott maradni vagy menni fognak, 
a’ mint az adott ígéretek megtartatnak. —

1830ban szintúgy frigyes nélkül vala Fran
cziaország az első pillantatban, mint 1792r 
ben, ’s ha ő ekkor (1830) hadat akar, két
ség kívül frigyes nélkül marad. De igy i- 
dőt engede a’ kormány, hogy az elrémült 
statusok, kik ijedelmökben egymáshoz ra
gadtak, magokhoz térjenek; ez által az egyes 
országok érdekei, interesséi, fölébredtek, 
’s épen ezen ’s Belgiumban kimutatott mér
sékletének köszöni Francziaország Jegerősb 
’s leghasznosabb frigyesét, Angliát. Mert e- 
zek közepett jőve érettségbe a’ reformbill, 
jött Whigministerium a’ kormányra. — Most 
már, Angliával szövetkezve, Francziaország 
a’ többi Európától nem félhet, ’s akár rati- 
ficál a’ többi hatalmasság Belgium ügyében, 
akár nem, az a’ jelen környülményekben 
nem sokat nyom. A’ jelen (franczia) minis- 
teriumé azon dics, hogy az ország békeségét 
és javát okos munkálkodása által bátorság
ba ’s magát az országot tekintet- gerjesz
tő helyezetbe tévé. Erre még T h o u v e n e l  
ur szólott röviden az oppositio szellemében 
’s az ülés eloszlott.

Más nap (Martz. 7.) Remusat ur kezdé 
vitatni a’ tárgyat a’ doctrinairek szellemé
ben szólva. Nem annyira az a' kérdés, úgy 
mond, mibe kerül a’ külső ügyek ministe- 
riuma, hanem inkább az, mit tesz. Állítása 
szerint az absolutus udvarok gondslkodása 
tetemesen megváltozott a' (franczia első) re- 
volutio óta. Most már megszokják lassan
ként a'franczia kormányformát. Lengyelor
szágban úgy mond nem tehete Francziaor
szág semmit, Belgiumban megtevé a’ mit 
kelle tennie; Olaszországban még nem jött 
el ideje, hogy valamit tegyen. — L a r a b i t  
pártolja a’ parlamenti hosszasb és gyakoribb 
vitatásokat; a’fenforgó tárgy felett ’s Anglia 
példájára utal; egyébiránt az oppositio 
szellemében szól. Utána Perier ur lép fel.

(Folytatjuk.)
Az általányos vitatásoknak Martz. 7dikén 

be kell vala fejeztetniük, de másnap (Martz. 
8d.) Lafayette ismét kitért a’ külön czikke- 
lyek vitatásából ’s Perier válaszola. A’ kii-
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lön ezikkelyek közül csak az lő és 3ik o- 
koztak heves és hosszas vitatásokat; amaz a’ 
középponti költségekről szól 566,000 frank
kal, mellyekből a’ biztosság javaslata sze
rint 29,OOOet rótt le a’kamara. A’ másika’ 
követek, ágensek és consnlok fizetését ér
dekli 4,438,000 frkal, mellyekből UarcOurt, 
Thiers és Pages urak részint indulatos be
szédeik után ugyancsak a’ biztosság ajánlata 
szerint 362,000 frank rovatott le; jelesül a’ 
nagyobb udvaroknál lévő követek fizetésé
ből 50,000-től 5000rig, a’ weimari és par- 
mai k ö v e t s é g e k  (nem agensségek)pedig 
eltöröltettek. Többi czikkelye ezen minis- 
téri osztálynak (Martz. 9dikén) csaknem 
minden vitatás nélkül elfogadtatik.

Cubiéres general proclamatiót ada kiAn- 
conában. Rendes dolog ezt egybe hasonlítani 
a’ pápa protestatioival. (I. Jelenk. 23d. sz.) A’ 
general azt mondja, hogy ezen expeditio még 
szorosabban füzendi egybe azon békeköte
léket, melly Francziaország ’s az egyházi 
fejdelemség között régóta fenáll: cardinal 
(Bernetti) pedig sérelemnek, borzasztó me- 
részletnek nevezi azt ’s a' Francziák tüstén- 
ti visszavonulásokat sürgeti.

Martzius 14dikén közli a’ Moniteur azon 
királyi rendelést, melly a’ már felgyógyult 
S e b a s t i a n i  generált a’ külső ügyek signa- 
turájára ismét megbízza, ki is ezen minis- 
téri osztályt Martz. 13dikán áltvette volt.

T Ö R Ö K  B I R O D A L O M .

Alexandriából Január. 31dikén indult le
velek azon hirthozák, hogy az aegyptusi 
hajóssereg az acrei ágyuk által ’s később 
szélvészektől megrongáltatván az alexandriai 
kikötőbe visszatért, ’s ennek következésé

ben Ibrahim basa kénytelen volt szárazról 
is a’ vár bekenttetésévei felhagyni ’s attól 
néhány órányira elvonulni. Azonban Írják e’ 
levelek, hogy a’ hajók kiigazíttatása folyton 
foly pedig annyira, hogy azok rövid időn is
mét elevezhetnek ’s a’ béke közellétéről 
nincsen szó többé. — Februarius 23kán ér
kezett egy hajó Alexandriából Triestbe. En
nek elindultakor az egyptusi flotta már ké
szen ’s indulhatólag volt ’s néhány szállító 
hajó eleséggel ’s töltésekkel egy lineahajó ’s 
néhány fregát kíséretében Syria partihoz 
elindult.

ELEGY HÍREK.
Minsk, Yolhynia, Podolia, és Kurland 

(orosz) tartományok a’ hadiállapot és ka
tonai törvényhatás alól felmentettek.

A’ Moniteur hivatalosan ellenmond azon 
elterjedt hírnek, hogy Orleans herczegTou- 
lonba ( ’s innen Algírba) utazása Martzius 
5dikére volna határozva.

Febr. 28ikán a’ churhassiai rendek köz
űlésében az országgyűlési biztos siettetni 
kéri a’ javaslott sajtótörvényhez járulását 
a’ herczegségi rendeknek, azon okbul legin
kább, mivel a’ legmiveltebb tisztviselők és 
tudósak közül senkit sem lehetett censo- 
ri hivatal felvállalásra bírni, minden e’ tár
gyi unszolás mellett is.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Martz. 24kén) közép árt

Státus 5 pC. kötelezőlev. . 87 3
— 4 pC......................................... 77
— I820diki nyerés, kölcsön 174 A

1 8 2 1 d ik i ........................... 122 4
Becs vár. 2£pc. bankó-kötél. 47 4
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. .
Bank-actiák v. részvények darabja 1156 4

A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 27kén 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb 1 Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 133 4 120 110 SZáb 31 4 30 4 29 4
Kétszeres 86 • 83 4 80 iKóles _ —

Rozs 56 53 4 50 IKöles-kása 106 4 100 —

Árpa 43 4 42 40 jjKukoricza 40 38 4 36 *
Szerkezteti He l me c z y  —  Nyomtatja Länderer.
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J E L E N K O R
Pest, szombat. Martzius 31 ►

F o g l a l a t :  Magyarország (A1 magyar tudós'társaság nagy gyűléséről, negyedik közlés.. Lánghy István f. Iső Ferenc* 
° gőzhajó elindulta. Pest vármegyei marhahús. Foith Henrik f. Cholera). Anglia (alsó ’s felsőházi tanácskozá

sok. Jamajkai újabb hír. Madeirái szerencsétlen p|óba). Francziaország (folytatások a’ követkamarai vitatások
nak). Olaszország. Lengyelország. Ausztria. Elegy hírek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
A’ magyar tudós társaság nagy gyűléséről.

Negyedik közlés.
A’ 3<lik közlésben kihirdetett eredeti ma

gjai1 színjátékokra szánt jutalom közzé té
tele után, most azon játékszíni munkák for
dítására szóllítatja fel a’ társaság, Igazgató
sága helybenhagyásával, íróinkat, mellyeket 
a‘ kassai magyar játékszínre ügyelő, Ns A bauj 
vármegyei választottság tavali felszólításá
ra a’ társaság kijegyzett ’s tagjait azok ma
gyarra tételére 1831 ben Július elején meg
hívta, kik által annak már tapasztalá is si
kerét. De, a’ társaság, tagjain kívül is me
gint minden magyar írónak kívánván ezen
nel utat nyitni dicsőséghez és jutalomhoz, 
azon szomorú és vígjátékok czimsora a" ta
gok köréből, mindennek itt terjesztetik elei
be választhatás végett. Czimeik ezek:

I. Olaszból:
A Ifi éri tő i. 1. Oreste. 2. Sofonisba. 3. Virginia. 4. Bru- 

to primo. 5. Bruto secundo.
F e d e r i c o  V i a s c o l o  vagy költői nevével: F ed er ic i-  

tó l 6. La bugia vive puoco. 7. Non contar gli anni 
alle donne.

Alb.  N ó t á t ó l .  11 filosofo celibe.
II. Angolból:

S hak sp earetól .  9. The tempest. 10. Merry wives of 
Windsor. 11. What You will. 12. Much ado about 
nothing. 13. Love’s labour ’s lost. 14. Merchant of 
Venice. 15. Comedy of errors. 16. Macbeth. 17. King 
John. 18. King liichard II. 19. King Henry IV. Part 
1. 20. King Henry IV. Part II. 21. King Henry V. 
22. King Henry VI. Part. I. 23. King Henry VI. 
Part II. 24. King Henry A4. Part. HI. 25. King Ri
chard III. 26. King Henry VIII. 27. Julius Caesar. 
28. King Lear. 29. Romeo and Juliet. 30. Hamlet. 

Mo őr é t ő l  31. The gamester.
S h e r i  dan túl .  32. The school for scandal. 33. The rivals.

III. Francziából:
P. Cornei l  l éből .  34. Le Cid.
J e a n R a c i n e b ó l .  35. Andromaque. 36. Britannicus. 37. 

Phédre. 38. Athalie.

Y o 11 a i r e t ő 1. 39. Zaire. 40. Alzire. 41. Tanerődé.
M o 1 ije r e t ó 1. 42. Le Tartuffe. 43. L’avare. 44. Le bour

geois gentilhomnve. 45. Les femmes savantes. 46. L« 
malade imaginaire. 

l t e g n a i  dt ó l .  47. Le joueur.
L e g r a n d i é i .  48. Le roi de Cocagne.
C o l i i n  d’ H a r 1 e v i 11 e t ó 1. 49. Le vieux garqon. 
D e l a v i g n e t ó l  50. L’école des vieillards.

IV. Németből:
L e s s  i n g t ő l .  51. Minna von Barnhelm. 52. Emilia Gu- 

lotti. 53. Nathan der AVeise.
S c  hr öd er tői .  54. Das Testament. 55. Der Murrkopf. 56.

Der Ring. 57. Der Fähnrich.
L e i s e w i t z t ó l .  58. Julius von Tarent, 
l f f l a n d t ó l .  59. Die Jäger. 60. Der Spieler.
G ö t h é t ő l .  61. Götz von Beilichingen. 62. Egmont. 
S c h i l l e r t ő l .  63. Don Carlos. 64. AVallenstein. 65. Ma

ria Stuart 66. AAilhelm Teil. 67. Turandot. 
K o t z e b u  etól .  68. Das Epigramm ’s más leginkább ked

velt vígjátékai, valamint Müliner és Raupach neve
zetesebb darabjai.

H o u w a l d t ó l .  69. Das Bild.
V. Spanyolból:

Lopez de Arega, Calderon de la Barca és Moreto y Eava- 
na azon jelesb darabjai, mellyek a’ német játékszí
nen is előfordulnak.

A’ fordítani kívánó, ezek közül a1 társa
ság részéről e’ következőkre tétetik figyel
messé :

I. Minden fordítás egyenesen az eredeti- 
ből’s a’ mívnek Írása nemében menjen vég
be; mindazonáltal e’ másodikra nézve az 
olasz és franczia darabok körül e’ ki\ étellel:

1. Az olasz v e r s i  s c i o l t i  Aersnemben 
irt szomorú játék magyarul ötös jambusban 
legyen.

2. Az alexander versnemben készült fran
czia szomorú játék magyarul hasonlóképen 
ötös jambusban adassék.

3. Alexander versnemben álló franczia 
vígjáték fordítójától, a’ társaság olly szabad 
mértékű 's nyelvünkhez illő versnem kita
lálását várja, inillyent az jónak itélend a 
így mind a’ magyar tizenkét szótagu rímes
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versben mind a* prózában fordítás kikerü
lendő.

II.' A’ kijegyzettek köztt többnek is ta- 
láltatik ugyan már köztiünk ollyan fordítása 
is, melly becsét emeli jól találtságával nyel
vünknek, de azon okfőnél fogva, hogy egy 
mívnek több is igyekezhetik teljes erejét és 
ingerét nyelvünkébe fejteni, uj más fordí
tás is elfogadtatik, azon megjegyzéssel mind
azonáltal , hogy illy versenymunka inkább 
csak olly alkotásuakra legyen szánva, mel- 
lyek a’ drámai lángésznek mintegy koroná- 
ji 's igy uj fény és bőség jeléül lehetnek. 
Ennélfogva csakugyan, főképen, vagy még 
épen fordítatlanok magyarra tétele ajánlta- 
tik, vagy nevezetesen ollyanokénak újonnan 
fordítása, mellyek ha meg vannak is már, 
de stylusukon nem kedveskedik ízlés, nem 
vonsz a’ njelv grammatikai tisztasága.

Az csatoltatik ezekhez, hogy külföldi éne
kes játékok jó fordítását is örömmel elfo
gadja a’ társaság, noha egyet se jelel ki. 
Maga válassza az illyet, francziából olaszból 
vagy németből fordítani akaró a z t ,  m e ll
nek muzsikája leginkább kedveltetik. A’ tex
tus értelme fordításával itt a’ fordító, hol a’ 
két nyelv külömböző hangtulajdona úgy kí
vánja, szabadabban bánhat, mert itt egy
szersmind mértékre jó hangra is kelletvén 
vigyázni, a\textushoz szoros ragaszkodás 
bénnaságot szülne. De az énekek a’muzsikai 
compositiohoz híven simuljanak, ’s tiszta 
hangmértékben és kedves rímváltással té
tessenek válogatott ’s éneklésre könnyű fo
lyamata szavakkal bájlókká.

A’ jutalom e’ három nembeli színjátékok 
fordításáért ívenkint, a’ darab lelke mi vol
tához és milly nemű v ersben vagy prózában 
készüléséhez képest leszen szabva; de az 
elfogadottért, kész jutalmán félj ül, szintúgy 
kiadatik itt is tizenöt esztendeig a’ nyom
tatási költségen feljiil bejöhető tiszta nyere
ség harmada, és szintúgy tulajdonává v álik 
a’ fordítónak ezen időhatár után kéziratja, 
mint az, az eredeti szomorú ’s vígjátékért 
a’ száz arany jutalom mellett ki vala hirdet

ve; a* mit áraljában a második közléskor 
fordításra ajánlott tudományos munkáknál 
is kell érteni. Mindent tenne a’ társaság, 
csak a nemzet mivcltsége felkapjon.

A’ kik becses magokat vagy e’ színjátéki 
vagy a’ második közlésben kijegyzett tudo
mányos munkák valamellyike fordítására 
felajánlani készek, ne sajnálják választásu
kat minél elébb egyenesen az alólirt Titok- 
noknál személyesen vagy levélben jelente
ni, a’ honnan ha kívánják tudósítatásuk is 
megyen a’ felől, mi lesz addig elfoglalva 
’s vagy mi lehet még választható.

Budán, Martzius 30dikán 1832.

Dö b r  e n t e i  Gábor titoknok.
Lakik a' hídnál, Pistori ház. 81.

Pesten f. e. Martzius 27ikén sorvadásban 
hunyt el T. Lánghy István ur élete 36ik 
évében. Sok közhasznú munka kiadásá
val iparkodott a’ boldogult honfi tisztét tel
jesíteni. Tetemeit 29ikén délután takaríták 
el, nyugodjanak békével!

Elindult már valahára téli tanyájáról lő*k 
Ferencz gőzhajó ’s c’ f. hónap 29ikén délutáni 
2 órakor erede álgyu-durrogás közt zemlini 
utjának. Alig látszott néhány utas fedelén; 
egy pár pillanat alatt túl lebbent szemha- 
tárinkon.

A’ megyei legközelebbi közgyűlés a’ mar
hahús fontját Budapestre nézve 13 váltó 
xrra határozta.

Pécsett e. f. Martz. elején hunyt el a.3 férj- 
íikor legviritóbb szakaszában sorvadályos 
forró lázban főtiszt. Foith Henrik őrkano
nok ur. Simontornya 1786 Aug. 28kán szül
vén őt, alsóbb iskoláit Nagyszombatban a‘ 
felsőbbeket Pécsen végzé 1803ban, mint me
gyei növendék a’ theologiát a’ pesti kir. e- 
gyetemnél dicséretesen tanulá. 1809benZsi- 
vies Mátyás helyét foglalá el a’ dogmatikai 
tanitószékben Pécsett; 1815ben püspökiaki 
plebanussá lön Qiol utóbb mint kanonok 
az újonnan épült egyház sanctuariumát 1828 
csinosan kifestető) ’s innen 1822ben hy- 
mesházivá neveztetek, !S25ben káptalani 
taggá. 1831 ben végre őrkanonokká. A' hol-
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dogult pályájának apostoli buzgóság, példás 
élet, szinetlen emberség, vendégszerető nyá
jasság ’s tanútlan jótékonyság voltak dísztu
lajdoni ’s e’ sajátsági méltó sajnot’s nem ha
mar feledéket vonának számos baráti ’s is
merősi szivére. Béke-áldás hamvának!

Martz. 27ikeig hazánkban 538,337 cho- 
lera-lepett személy közül 298,452 gyógyult 
fel, 's 237,407 halt el s 2,478 még lábbadoz.

A N G L I A ,  v '
Közelítvén az angol reformbill harmad

szori felolvastatása az alsó házban ’s innen 
a’ felső házba menetele, a’ londoni liberális 
újságok sürgetik grófGreyt uj pairek neve
zésére, egyszersmind, mivel a’ gróf gyöngél- 
kedése ’s lord Brougham tömérdek hivata
los foglalatossági nem engedendik nekik a’ 
bili egyes részei hathatósb védelmét, ajánl
ják lord Althorpnak e1 végre a* felső házba 
álttétetését. Azalatt a’ mérséklettebb Toryk 
alkudozása a* minísterekkel folyton foly: igy 
l o r d H a r r o w b y  és lord Wh a r n c l i f f e  is
mét hosszas beszélgetést tartottak lord Grey- 
jel Mart. 6dikán.

A’ ministerek béadák javaslatjokat az ir- 
landi tizedek iránt, ’s csak illand képvise
lői nem valának azzal megelégedve ; kik is 
jelesen a’ kimaradt tizedek erőszakkal be- 
szedetését ellenzék ’s ez iránti véleményüket 
Sir II. Parnell és Stanley uraknak beadák.

A’ charlesstreeti tory club We l l i n g t o n  
herczeg ajánlatára ezen formában megszű
nik ’s úgy nevezett Conservative-club állit- 
tatik helyébe 700 taggal, kik közül 400zan 
a’ parliamentben ülnek ’s mindnyájan a’ re
form ellenei. Ha, úgy mond ez alkalommal 
’s igen helyesen â  Courier, méltán roszal- 
tatik a’ politikai egyesületek bátorítása, kik 
által a’ törvényhatóság veszedelmes conces- 
siókra kényszeríttetnék, mennyivel inkább 
kell roszalnunk ollyas pártclubok szerkez- 
tetését, mcllyek a’ nép (nemzet) jusai bán- 
talmára készülnek ’s egyes tagjaik gazdag
ságok és befolyások által erőhatalomhoz is 
folyamodhatván polgárháborút képesek ger
jeszteni.44

Jamaikai újabb tudósítások szerint (Jan. 
27ig) az ottani negerlázadás sokkal véreng- 
zőbb ’s tetemesb vala, mint gyaníthatok. A’ 
feldúlt' ültetvények (plantage) száma 150re 
megy. 30,000 Neger volt egyszerre fegyver
ben, 2000 közülök elesett, 500 a’ hegyekbe 
vonult, a’ többi töltéssel és fegyveresen az 
erdőkbe rejtezett. A’ kormányzó (lord Bel- 
more) hirdetményt akar kibocsátani, melly 
halállal fenyegetendi mind azokat, kik Febr. 
lOdikeig az angol táborszemeknél fegyve
reiket le nem rakják.

Madeirában szerencsétlen próbát tettek a’ 
constitutionalisok a’ dom Miguel pártján lé
vő törvényhatóságok kitételében. Borzasztó 
kegyetlenkedés lön támadások díja. Többe
ket közülök lemészárolt a’ papoktól vezet
tetett pórnép, holttesteiket az utszánfetreng- 
ve hagyván. Mintegy 20 fogoly insurgens 
Lizabonba küldetett, ott dom Miguel nem 
liberális, sem nem constitutionalis törvé
nyei (!) szerint itéltetendő.

Felső C a n a d á b a n  (angol birtokÉjszak- 
amerikában)’s T r i n i d a d  szigetén (szinte 
angol birtok, egyike az úgynevezett nyugot- 
indiai szigeteknek, közel Amerika partihoz) 
mind inkább nyugtalanítók a’népmozgások. 
Kérelmek mentek Londonba a’ gyarmatok 
állapotja javíttatásáért ’s Trinidadban álló 
biztosság neveztetett, melly a’ sziget közbá
torságára ügyeljen.

Martius 8dikán előadák a’ felső házban 
marquis Lansdown , az alsóban pedig Stan
ley urak a’ kormány javaslatát az i r l a n d i  
d é z m á k  iránt. Marquis Lansdown e’ tárgy
ban köveíkezőkhez állásra szólítá fel a' lor
dokat: „Tudtára esett aJ háznak, hogy Ir
land több megyeiben reüdszeres és organi- 
cus ellenszegülés képződött a’ tized - fizetés 
ellen, mi által a’ törvény foganatlanná, ’s a’ 
magas egyház sok papja szükölködésben nyo
morgóvá lett. Ezen Ínség enyhítésére szük
ségesnek véli a’ ház Ő Felségének megha- 
talmaztatásat, hogy e’ czélra a’ consols tá
rából elegendő summát vehessen fel, melly 
a’ lordlieutenant által a’ titkos tanács egyet
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értése szerint és mellett a’ kimaradt jöve
delmű egyházi beneficiansok között előpénz 
vagy is kölcsön gyanánt szokott jövedelme
ik idomzatában ’s oily mérték vagy scala 
szerint osztassék k i , melly a’ jövedelem na
gyobbodásával mind inkább alászáll. Továb
bá liatalmaztassék fel ő Felsége , hogy a’ 
törvény erejének helyre állítása, ’s az igy 
előkölcsönzött summák bizonyos visszafizet- 
tetése végett az 183Írói elmaradt tizedeket 
vagy egészen vagy részben, de minden eset
re a’ papság régibb követeléseinek sérelme 
nélkül vehesse fel. Az igy bejött marad vá- 
nyokból rovassanak le az adott előpénzek, 
a’ többi pedig az azt törvényesen követel- 
hetőknek fizettessék ki. ügy véli a’ ház, 
hogy az egyház  és I r l a n d  á l l a ndó  j a 
vok  b i z t o s í t á s a  v é g e t t  az e d d i g i  
r e n d s z e r  v á l t o z t a t á s a  s z ü k s é g e s ,  
és e z e n  v á l t o z t a t á s  e l é gs é ge s  le
g y e n ,  a n n a k  m i n d e n ,  t e h á t  a’ v i l á 
gi b i r t o k o s a k n a k  j á r ó  t i z e d e k  t e l 
je s  el tö r  ü l t e t é s  ét  is m a g á b a n  f og
l a l n i ,  minek következésében az (a’ tized) 
vagy földváltsággá (pénz - szakmánnyá) fog 
változtatni, vagy valóságos földbirtokért 
kicseréltetni.“ Ezen javaslatokat a’ lordok 
minden szószedés nélkül elfogadák. Az alsó 
házban Stanley ur hasonló tárgyú ’s értelmű 
javaslata s annak részenként meghányatása 
314 >  31 (többnyire i r l a n d i  követeké) el
len hasonlóul elfogadtatott.

Martius 9dikén a’ lordok nagyságos há
zát a’ szegény keztyüsök ügye foglalatos- 
kodtalá. Lord Strangford t. i. indítványt tön 
az angol keztyükereskedés állapotja megvizs- 
gáltatása végett , minthogy úgy mond ezen 
kereskedés a’ szabad bevitel ’s a’ franczia 
keztyiik miatt sinylik csökkenetben. Lord 
Auckland azonban megmutatá, hogy a’ bel
földi keztyümivek az utóbbi években sza
porodtak, Francziaországból evénként csak 
egy millió keztyü vitetik be, holott a’ bel
földön évenként közel 15 millió készül, ’s 
így a’ szükség okának a’ keztyümivesek so
kaságában ’s utóbbi nagy szaporodtában

kell inkább lennie. Az indítvány 8 szó több
séggel tétetett félre. Mi szép az ország na- 
gyait teljes nyilvánnyal az ország bármilly 
csekély interesséjéről teljes dolog - értéssel 
tanakodva látn i!

Az alsó ház Martz. 9iki ülésében a’ nyu- 
gotindiai gyarmatok ’s birtokok jövének 
szóba. Jamaikáról lord Howich azt nyilat
koztató, hogy a’ kormány tudósítást kapott 
a’ lázadás tökéletes elnyomatásáról, de ez 
a’ kormánynak rettentő káraiba ’s ember
veszteségbe került. Sz. Luczia ’s a’ többi 
szigetekre nézve Peel, Burge és több urak 
azt vetek keserűn a’ ministerek szemére, 
hogy a titkos tanács végzései vigyáztalan és 
időtlen kihiresztelése által ők voltak az ot
tani zivatarok okai. Martz. lOdikén azt je
lenté lord Althorp, hogy a’ reformbill a* 
biztosságon áltmenve a’ hónap 14kén fog 
előterjesztetni, ’s hihetőleg Mart. 19dikén 
szavazand harmadszori felolvastatása iránt 
az alsó ház.

Angliában, jelesül Glasgow és London
ban is fenekedett a’ nép alja a1 cholera-orvo- 
sok “s az azt gátló intézetek ellen. Mi leg
jobb mód az illyes fegyvertelen zajgókat ’s 
tudatlan háborgókat észre hozni ? —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
(Folytatása a1 követkaniarai vitatásoknak Mart. 7.)

Minekelőtte, úgy mond Perier ur , a’ 
történetekről szólanánk, előbb a’ princípi
umokról kell megegyeznünk s jól megfon
tolnunk, micsoda környiilményekbeti alkal
maztattak ezek. Visszamegyen tehát azon 
elvekhez, mellyek mingyárt a’ júliusi revo- 
lutio után állapíttattak meg, ’s mellyeket 
az azóta egymást fölváltott három ministe- 
rium alkudozásiban követe. A’ revolutio u- 
táni első napokban , ngy mond, mindnyá
jan köz egyetértéssel csak arra törekedtek, 
hogy a’ nagy történetek gyümölcseit bizto
sítsák ; had,  háború ’s az I8l5diki alkuk 
megszegése (a ’ külső hatalmakkal t. i )  sen
kinek eszébe sem juta. A’ király Augustus 
7diki beszédében volt legelőször szó a’ kül-
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ügyekről, ’s ebben nyilván kimondá a’ ki
rály ebeli ohajtatát, hogy kiin a’ békeség, 
ben a’ csend tovább is tartassák fen. Ugyan 
e’ szellemben volt a’ Dupont de l’Eure által 
ellenjegyzett Augustus 15diki hirdetvény is 
írva. E’ szerint a’ mostani ministerium po
litikája az akkorival ugyan egy, ’s ennek 
legfelső princípiuma a’ béke. — Dicsőn em
lítik a’ császárkormányt, pedig Napoleon 
hányszor kívánta a’ békét, ’s ugyan ő ha- 
gyá 1814ben azon szerződéseket helybe , 
mellyek most olly keserűn támadtatnak meg, 
jóllehet a’ júliusi revolutionak nem vala tá
bora , mellyel ama’ szerződések ellen tá
madhatott volna. Békés volt tehát nem csak 
a’ cabinet, hanem a’ parlament ’s a’ nem
zet indulatja is , midőn az újabb történetek 
a’ hazán kívül fejlődtenek. Itt legelőbb is 
a’ belgiumi revolutiot festi a’ minister ’s 
azon politikai helyzetet, mellyben a’ neve
zett ország vo lt, midőn ő a’ ministerium 
kormányára lépett. Egyszersmind emlékez
teti a’ kamarát, hogy az ő legelső tette is 
ministeriumba léptekor az volt, hogy el
veit a’ kamara előtt kifejté, 's azok támo
gatásokra segedelmezést kért. Ezt megadá 
akkor a’ kamara, sőt a’ jelen ülések elején 
is mcgeléglék a’ követek azt , mit addig a3 
kormány Belgium , Olasz és Lengyelország
ra nézve tet t , jól érezvén hogy ők a’ bé
kés és békét akaró Francziaországnak kö
vetei. Most tehát előterjesztendi a’ma’ há
rom országra nézve a' dolgok állapotját, 
hogy megítélhesse a’ kamara, valyon hív 
maradt e' a’ kormány akkor adott szavához, 
kielégítette e a’ kamarák kivánságit ’s meg
felelt e’ békés rendszerével a’ nemzet érde
keinek. Mi Belgiumot illeti, rövid idomul
va minden hatalmasság hozzájáruland az 
oklevél aláíráshoz, melly nem egyéb, mint 
öszveleges kifejezése azon határozatoknak, 
mellyeket eddig egyenként jóvá hagytak, 
Anglia ’s Francziaország minden esetre ra- 
tificált; az e’ két ország közt fen álló szö
vetség ’s a’ többi hatalmasság egyértelmüleg 
kifejezett szándéka kezeskednek a’ békéről

’s az igaz szabadságról, mellynek minden 
országban valódi nemzeti intézkedésekre 
szükség alapulnia. A’ma szövetségnek (An
glia ’s Franczia közt) azon nagy gondolat 
szolgál alapul, hogy az ó diplomatia helyé
be , melly a’ népek közti rendszeres gyűlö
leten épült, nemesebb politika fog lépni, 
melly az emberiség érdekeivel foglalatos
kodjék, ’s a’ mivelődési szép vetélkedés , 
és igaz emberiség. Júliusi revolutiónké ezeíl 
nagy lépés érdeme. Ha megtartja mind a’ 
két status nemesen kezdett pállyairányát^ 
úgy nem háborittatik a’ világ nyugta, nem 
ingadozhatik a’ csinosbulás biztos sorsa. — 
L e n g y e l o r s z á g  iránt Warsó eleste előtt 
’sután mindent megtett a’ franczia kormány 
mit tehete, ’s legalább semmit sem Ígért, 
minek teljesítése hatalmánkün vo lt; Fran
cziaország most már csak vendégszeretésre 
köteles, de gyakorolja, ’s fogja is ezt gya
korolni teljes mértékben. A’ lengyel nemze
tiség iránt biztossá tétetett Europa , hogy 
az 1815iki szerződésre ügyelet lesz, bőveb
ben értekezni erről magok a’ Lengyelek in- 
teresséjök tilt. — Ezzel álttér a’ 3ik főpon
tra , Olaszorságra. Itt Francziaország poli
tikája, mint szárazföldi ’s chatolica hata
lomé , részint oda czéloz , hogy az egyház 
birtok csorbulását akadályoztassa, részint, 
hogy a’ Pápa világi tekintete , mellytöl egy
házi vagy szellemi tekintete függ fentartas- 
sék. Ugyan ez a3 többi európai hatalmasság 
politikája is, mellyek szint azon alapokon 
építve, ’s ugyan olly viszonnyal lekötve, a 
mostani egyensúly fentartása mellett egyen
lő interesséket követnek. Ezen alapra hi
vatkozott Francziaország mindgyárt első fog
lalási szándékakor austriának, ’s ez a’ Le- 
gatiókbol kitakarodott; de ugyan ezen egyen
súly érdekén kívül a’ népek ’s maga a’ Pápa 
nyugtatásaért még más teljesítendő köteles
sége is volt Francziaországnak; a’ Pápát 
t. i. időszellemi javításokra bírni. Engedt 
ő ’s ebbcli munkáját el is kezdé ; de nem 
sokára, már akár kormánya, akár népe hi
bájából , Romagnában újra kilobbant a’ Iá-
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zadás; hasztalan lön minden csillapítás; 
Austria újra belépett, ’s a’ franczia Cabi
net ekkor határozd el magát egy m ire, melly 
távol légyen, hogy nj bajokat szülhetne, 
sőt azok végét szakasztandja; nincs még a- 
zonban rá idő, hogy anconai expeditiónk- 
ról szélesb kifejtést tárhatnék elő, még al
kudozásunk habozó, de béke bontódástol 
semmi esetre sem tarthatni. Ez az olasz 
nép igaz javai biztosítása, ’s általa vége 
szakad az örökös közbejárulásnak, melly 
Europa nyugta rendülte felől mindinkább 
aggódást nevel. Olaszországból ált tér a’ szó
nok H aiti, Mexico, ’s az egyesült statusok
kal részint kötött, részint alkuban lévő ke
reskedési szövetségekre, teljes reményei 
hogy minden Francziaország hasznára *s be
csületére ütend ki. Innen Görögországra tér
vén Bajor Ottónak a’ 3 hatalom által történt 
királya választatását hirdeti, helyesli azt, 
’s Francziaország kivánata képtinek vallja, 
melly a’ politikai érdeknek minden oldalról 
megfelelend, Js majd a’ Görög néptől ked
vesen fogadtatik. Konstantinápolyban pedig 
gondosan folynak a’ görög status határjaví
tása iránti alkudozások.

Ezután a’ franczia politika czélzata, a’ re- 
volutio szelleme , ’s a’ nemzet közvélemé
ny e vizsgálatiba bocsátkozik. Júliusi revolu- 
tiónk, úgymond szellemeként Ítélve a’ szer
ződéseket tisztelni ’s az ezek által megálla
pított társasági szerkezetet fentartani kíván
ta , kormányunk kivitte ezen czélt ’s tettét 
a'kamarák jóvá hágj ák. Nem volt ez egyéb, 
mint azon nemzeti oppositio politikája, melly 
a’ chartát már 1814 óta siirgeté, de nem a’ 
háborút, melly szabadságáért szünetlen ví
vott, de Európát hadra ki nem hitta. Nem 
volt júliusi revolutionk, egy szó mint száz, 
egyéb az említett oppositio alapszabási, ’s 
kivánati létesítésénél. El kelle tehát szag
gatni a’ szerződéseket? ezt csak fegyverrel 
tehetni, de öt hónappal revolutionk után 
eszébe sem juta valamelyikünknek hábo
rúskodni, ’s most még, úgy sem. Nem, a’ 
kormánynak békés utón kellett uj szerző

déseket létesítni, ’s köszönni fogja valaha 
az emberiség, hogy vér nélkül juthata e’ 
czéljához. Azt mondják i )  Europa csak tar
tóztat bennünket ’s kedvező időpontot les 
hogy hadra kelhessen. Ha így van, úgy a’ 
hatalmak politikája alig ha jó. Megismerék 
Filep-Lajost, ’s annálfogva hadakozhatási 
ügyükről lemondottak; elmulaták a’ részök
re biztos reményű rögtöni megtámadást, ’s 
időt engedtek nekünk felfegyverkezésre 2) 
Reactio fenyeget bennünket mint 1792ben! 
Sőt hiszem minden nemzet, minden kormány 
úgy szólván csudálá utóbbi revolutionkat; 
nemzeti trónunk sebes felállítása a’ megle
pett monarchákban csakhamar bizodalmot 
szült ’s ennek csak a’ felckezetek hadkész- 
tető lármája árthatott. Jól látja Europa milly 
hatalmas az okosan kormányzott Franczia
ország ; csak midőn a’ pártok kormányoz
zák, akkor tetszik az gyengének ’s valóban 
gyenge is. Távol tőlünk tehát a’ politikai 
propaganda egy bizonyos fél kedves gondo
laíja— ; ez minden bizonnjal ártott volna, 
’s csak azóta enyészett el a* hatalmok min
den aggodalma revolutionk lehető visszaé
lése m iatt, mióta kormányunk alaptételeit 
nyilván kimondotta, nevezetesen mióta a’ 
propagandáról formaszerint lemondott. Fran
cziaország elég erős, hogy idegen akaratja
ként ne hajlongjon, de egyszersmind, elég 
okos, többet nem akarni, mint érdeke pa
rancsolja. — Francziaország befolyása tiszta 
szellemi 's csak csinosbulása igaz szabadsá
ga, és sugárló példája által szerezhet magá
nak dicsőséget. Revolutiónknak sem Fran- 
cziaországot, sem Európát nem kelle terem
teni; mind a’ kettő készen volt már ’s a’ 
revolutioi feltétel csak az volt, hogy ezek
hez okosan simuljon. Europa szintúgy nem 
óhajt ellenrevolutiot, mint mi nem óhajtunk 
propagandát, ezen fegyverekről mind a’ két 
fél lemondott. A’fenálló kormányszékek lé
te ellen hadra kelni annyi volna, mint ma
gát a’ népek jóllétét támadni meg, ’s min
den szabadságtheoriák daczára bízvást ál
líthatni, hogy ha a’ mostani franczia szabad
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ság úgy akarna fellepni, mint ezelőtt húsz 
évvel a' franczia despotismus : népek és ki
rályok egy szívvel kelnének ellene, lerázni 
magokról a’ lelki hódoltatót, valamint akkor 
a’ birtok hódoltató igáját lerázák. S midőn 
én ezt mondom, nem a’ szent alliance, ha
nem a1 civiiísatio nevében ’s szellemében 
szólok. Ne legyen contrarevolutio, de ne le
gyen részünkről lázító propaganda sem: ez 
a' hatalmak őszinte óhajtások. Ila tehát e- 
zentul nem lesz többé a' princípiumok miatt 
's ellenők háború’s csupán birtok, vagy ke
reskedési viszonyok miatt kelhetnek a’ né
pek csatára: úgy az olly hangosan gyalá- 
zott conferentiák a’ culturának valóságos 
szükségei ’s egyszersmind legszebb gyümöl
csei s minthogy ezekben látja a’ csinoso- 
dás az észnek győzedelmét a" vad erő fe
lett gyalázzák Francziaország részvételét 
a’ londoni conferentiákban, de nem fontol
ják meg, hogy a’ béke fenmaradásának más 
garantiája nincs, mint az öt hatalmasság e- 
gyetértése, ’s hogyr míg ezelőtt a’ congres- 
susokon minden tekintetben az absoiulus 
kormányok valának hatalmasak, most Lon
donban, holott Francziaország személyét i- 
gen jól ’s méltólag viseli követünk, a‘ sza
bad kormányok is igen nagy befolyással 
vágynak. A’ rövid időn bizonnyal bekövet
kezendő megerősítése a’ November lodiki 
szerződésnek azonkívül, hogy egy ország 
függetlenségét fogja kinyilatkoztatni, egy
szersmind az országok jusait uj alapon épi- 
tendi Európában, mellynek állandó ’s békés 
szelleméért minden népek, magának Fran- 
cziaországnak is, békés indulatja, a’ hatal
mak egyetértése a’ legfőbb tárgyak és kér
dések iránt ’s a’ külön nemzetek azon mű- 
szorgalmi ’s kereskedési vetélkedése kezes
kedik, melly egyedül méltó a’ XIX. század 
nemzetihez. Higyetek tehát a’ békében lí
raim , valamint Francziaország nagy nevé
ben is. Nem engedé ugyan még a’ gondos 
előlátás, fegyvereinket letennünk, minekelőt- 
tc Europa ügyei teljesen rendbe jőnének, 
de ennek ideje sem lehet messze többé. 'S

ha a’ (franczia) kormány illy helyezetek ben 
nyugton pillanthat a’ jövendőbe, úgy ő ezt 
fő képen a’ kamarák gyámolitásának köszö- 
ní’s azt vallja, hogy azon díszes béke, melly 
nek gyümölcseit mi és az ország aratni fog
juk , kiváltképen az urak munkája.“ — U- 
tána Mauguin és Guizot urak szólották.

OLAS ZORS ZÁG.
Bernetti statustitoknok újólag két jegyzé

ket külde gróf St. Aulaire franczia követhez 
Mart. 3dikán és Sdikén. Amabban egyenes 
feleletet kíván a’ követtől előbbi protesta- 
tioira, mellyben legalább is elégtétel igér- 
tessék a' pápai felség sérelmeért; ’s elhárít
ja magától a’ cardinál azon gyanút, mintha 
ő már ezelőtt hat héttel, midőn a’ követ 
neki Ancona megszállatását hírül adná, ab
ban megegyezett volna; holott akkor csak 
arról forga szó, hogy a’ franczia hajóssereg 
az adriai tengeren czirkálni fog, de Anconá- 
ba ki nem köt, ’s akkor a’ pápa különben is 
csak annyit monda, hogy a’ p á p á k  g y a k 
r an  v a l á n a k  k é n y t e l e n e k  az e r ő 
n e k  engedn i ,  ’s m a g o k a t  a n n a k  a Iá
j a  v e t n i ;  a’ mit épen nem magj^arázbatnf 
megegyezésre. — A’ másodikban újabb pa
naszokat hord fel a’ cardinal, jelesül: hogy 
Cubiéres proclamatiója ellenére is 5 melly
ben a’ pápai igazgatásba nem avatkozását 
igéré, Pales segéd-őrnagy két statusfoglyot 
ideiglen és szabadon bocsáttatott; hogj  ̂ az 
operába egy szabadságdalt vétettek fel a’ 
franczia tisztek, melly szörnyű enthusias- 
must gerjeszte az anconai pártos" olaszok
ban ’s még más nap is a’ pápai felséget sér
tő kiáltozások hallattak az utszákon ’s bün- 
tetetlenül; hogy lázasztó irományok lát
tatnak a’ szögleteken ’s a’ tavalyi amnes- 
tiából kirekesztett szemének karon fogva 
sétálnak a’ franczia tisztekkel; hogy az el
vonuló pápai seregnek nem adattak ki a’ 
fegyverek, sem lovaik ’s a’ t., mellyek után 
a’ cardinal ismét protestál és reclamal ’s a’ 
követre bízza annak megítélését: mi c s o d a  
b é k e s s é g e t  t a r t a n a k  fen a’f r a n c z i a  
s e r ege k  Anconában ’s a’ t.

\
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LENGYELORSZÁG.
Herczeg Paskewitsch-Warsawski felesé

g e s t ü l ,  fiástul, leányostul Mart. lOdikén Var
sóba megérkezett. — A’ varsói városi tanács 
két hirdetményt bocsáta közre Mart. 9kén, 
mellyeknek elsőjében Witt general ’s varsói 
katonakormányzó rendelésére a’ n e m z e t i  
ő r s e r e g  formaruhájának további viselete 
tilalmaztatik. Másikában az utóbbi vitéz len
gyel sereg tisztei a’ lengyel katonai forma
ruha ’s rangjokat különböztető diszjelek vi
seletétől tiltatnak el, kivevőn a’ tovább is 
valódi szolgálatban megmaradtakat, mig ezek 
iránt is felsőbb császári királyi rendelés nem 
érkezend.

A U S Z T R I A .
Ő cs. k. Felsége f. e. Marcz. 8ikán költ ’s 

Gróf Mitrowsky főkanczellárhoz utasított 
legfelsőbb határozatánál fogva nemes Sina 
György urat a' privilegialt nemzeti bank 
igazgatóját ’s nagy kereskedőt, Sina János 
testvérével együtt ausztriai báróságra mél- 
tóztatott kegyelmesen emelni.

ELEGY HÍREK.
Yeracruzi tudósítások szerint Jan. 5diké- 

ről e’ városban nyugtalanító lépések történ
tek, mellyek a’ polgári csendet és alkot
mányt újabb zavarral fenyegetik. T. i. gene
rál S a n t a  Anna  felszólíttatván a’ város 
őrségétől Jan. 3dikán Vera-Cruzba ment *s 
az ottani seregek és st. Juan erőssége com- 
mandóját is áltvevé. Kívánságok, mellyet 
azonban csendes, épen nem fenyegető han
gon irt felírásban fejeztek ki, az, hogy más 
ministerium választassák ’s a’ constitutio 
minden pontjai h í v e n  teljesíttessenek. A’

kereskedésre illyes mik,  bár kevés időig 
tartsanak, káros befolyásuak.

A’ Szultán meglátogatá (kJan. fogytán) a’ 
tengeri arsenalt és szertárt ’s parancsolaté 
a tengeri erő-nevelés siettetése iránt megú
jította.

A’ Török császár gyakran látogatja a ' me
cseteket, mi több ministereinél sorban ebé
del. Tunisi Dey Hussein Basa jelenti a’ fé
nyes portának hogy a’ Sultán katonai uj rcn- 
dezkedését tartományába ő is behozta.

60 milliónyi frank kölcsönrül tanácskozik 
a’ londoni confcrentia mint egy onnani le
vél emlegeti az uj görög király részére a’ 
nagy hatalmasságok kezessége mellett.

A’ sz. Pétervári újságok csupa költemény
nek állítják az ifjú Lieven herczegről mi
nap közlőit hírt.

Hága Martz. 13ikáról r Mint mondják ma 
küldi meg királyunk a’ londoni conferentiának 
határozatát, s szerinte Leopoldot elisméri; 
mivel a’ részünkről támasztott módosítások 
helybenhagyatását alaposan várhatónak te
kintjük mind a’ conferentia mind Belgium 
részéről. Az egész nehézség sarkalatja oliy 
egyenítő mód találhatásán fordul, melly a’ 
24 czikkelyben leendő változtatásokat Anglia 
’s Fraricziaország elfogadása szempontival 
össze képes egyeztetni.

Pénzfolyamat:
Becs (Martz. 27kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 871 p. p.
— 4 pC................................ 77 TST --------
— l820diki nyeres. kölcsön 174 4 -----
— 1821 d ik i .......................1 2 3 1 -------

Becs vár. 24pc. bankó-kötél. . . 47 7ST-----
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . ----- — —-
Bank-actiák v. részvények darabja 1152 f -----

A’ gabonának pesti piaczi ára Martz. 30kán 1832.
Pozs. nj. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 1,40 126 4 110 Zab 30 4 30 28 4
Kétszeres 93 I 86 4 83 4 Köles — — —
Rozs 56 | 55 4 53 4 Köles-kása 100 — —
Árpa 42 | 41 4 40 Kukoricza 40 38 4 36 4

Szerkezteti Helmeczy.» —  Nyomtatja Länderer.
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J E L E N K O R .
P est, szerda. April 4.

F o g l a l a t :  Magyar es Erdelyország. (De't5si gyűlés. Pesti jólttfvó Asszonyi - Egyesület.) Anglia: (alsó ’s felső házi 
vitatások. Dublini gyűlés. Kalkutta! hír.) Franc/.iaors/.ág (Folytatások a’ követkamarai vitatásoknak; Gróf Har- 
court. Grenoblei zavar. Vendee álapotja. Plater Mili.) Egyházi fejdelemség: (olasz közvélemény. Bolognai ha- 
jingálás. Anconanal angol hajós sereg. Cubieres nyilatkoztatása Anconában.) Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.
Déés, Mart. 22dikén: Ns. B. Szolnok 

vmegye Rendei mai ’s tegnapi közgyülé- 
sökbcn két ezer nemesnél több tévé le az 
egyesülési hitet (unionis juramentum). Min
den hazafi tudja, hogy ezen hit teszi Erdély 
alkotási rendszere főbb alapját; köteles sze
rinte minden hazafi a’ négy egyenlő joggal 
bíró bevett vallás, és a’ három nemzet ju- 
sait oltalmazni; ez az, mellyre minden 
tisztviselő hivatala kezdetén magát hittel 
kötelezni tartozik. (Érd. Híradó.)

Tratlner-Károlyinál megjelent: ,,A’ Pesti 
jóltevő Asszonyi-Egyesületnek előadása mind 
a’ s z e g é n y e k  s e g é l l é s é r e  már előbb 
felállított intézetei, mind az u t cz ako l du -  
1 á s n a k  sz. kir. Pest városában a’ városi 
kormánnyal egyetértőleg végrehajtott eítö
röltet ése felől. 1830 júniusától 1831 au- 
gustusa végéig. Pest. 1831“ 8. 102 1. A’ne
vezett jótékony egyesületnek harmad évi 
közre bocsátott számadása 1830 majusa vé
géig terjedő. Az azt követő júniusban már 
az utczai koldulás eltöröltetésével kezde fog
lalatoskodni az egyesület, mellynek szinta- 
zonév augustusa 18dikán kihirdetett szeren
csés sikerültével szent czélu munkásságá
nak köre tetemesül öregbedctt. De szintolly 
siirgetőleg szólítá e* munkásságot segedelem
re a1 legközebb múlt évben hazánkra ’s fő
városukra bekövetkezett cholera; "s épen 
ezen munkás, az egyesületre nézve annyi 
polgárérdemmel teljes időszak alatt ható in
tézeteit, jövedelmeit ’s kiadásit adja élőnk
be az egyesület jelen könyvecskéje. Közli ez
I. az egyesület alkatását’s belső rendét; II. 
intézeteit; III. a’ fen kijelelt időszakban hoz

zá járult segedelmeket’s adományokat; IV. a- 
zoknak használatát. Úgy hisszük, lekötelez
zük olvasóinkat, ha itt velők a’ II. III. és
IV. fejezet tanuságos ’s jó példával teljes tar
talmát röviden közöljük. Az egyesület jóté
kony hatása e’ következő ágakra (intézetek
re) oszlik e l: I. Az oily tehetetlen szegé
nyek, kik vénség, bénaság vagy súlyos nya
valya miatt élelmöket meg nem szerezhetik, 
eleséget, öltözetet, ruhát ’s orvosi segedel
met és szereket vagy ezek helyett kész pénzt 
kapnak hetenként ’s hónaponként. II. Egé
szen nyomorékok, gyönge és gyámoltalan sze
mélyek "s elhagyatott árva kisdedek illő bér
ért becsületes személyekhez adatnak. III. Ott
hon gyám nélkül nyomorgó betegek az egye
sület költségein kórházakba vitetnek’s gyó
gy ittatnak. IV. A s s z o n  yi  k é z m ű h e l y ,  
hol a’ szegény, dolgozni szerető , de munkát 
nem kapó anyák ’s leányok mind munkát, 
mind ahoz kivántató szereket kapnak ’s mun- 
kájokért a’ kiszakott bér azonnal kifizettetik. 
Ezen munkáknak saját rak- és áruhelyök 
van, hol azok eladatnak, ’s igy a’ nemesebb 
társasági rangú ’s ennél fogvást a’házon kí
vül dolgozni szégyenlő, de gyakran még sze
gényebb háznépektől az azoknál megrendel
teim szokott munkák épen nem vonatnak el.
V. Ö n k é n y e s d o 1 o g h á z v. keresményin
tézet (a’ Theresia városban kerttel és udvar
ral) bármilty koru, nemű ’s Ügyességű sze
mélyeknek, kik vagy csak egy valamihez 
értvén, vagy tetemesb munkát már nem te
hetvén könnyen koldusbotra szorulnának, 
’s kik itt korok és tehetségűkhez illő mun
kát (illyenek: a’ gyapjú- és kenderfonás, 
posztó, vászon ’s más illy szerek szövése,
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szalag és csipkekészités, szabó és asztalos 
munka, szalmafonás) kényökre választhat
nak; azért bért, eledelt ’s igen olcsó, részen
ként bérükbe tudandó áron ruházatot is kap
nak. A’ gyöngélkedőknek kiadatik lakjok- 
hoz a’ munka. (Legalább ezen egy, igen fon
tos intézetet ajánljuk követés s megalapítás 
végett minden egy vagy két ezernél több la
kosú városunknak!) VI. Oskola az épen gyá
moltalan gyermekek számára, kik e’ nélkül 
suhanczokká, koldusokká, tolvajokká növe
kednének, (minthogy más városinkban szá
mosán növekednek is) innen pedig okulva 
's jó erkölccsel szolgálatra, vagy mestersé
gekre adatnak. VIÍ. Szegény vakok (belső 
hályogosak) gyógyító ’s ápoló intézete. VIII. 
Az utczai koldulás eltörültetése ’s további 
meggátoltatása. Ezen nagy és rég óhajtott 
czélra a’ városi hatósággal ’s kivált a3 mos
tani érdemes polgármesterrel egyetértőleg 
’s közre munkálódva következőket teszi ’s 
tévé az egyesület: «) az idegenből jött kol
dusokat ’s kóborlókat haza utasitá, ’s hogy 
ezek vissza ne térjenek többé, arra a’ vá
rosi tisztség ügyel, ó) A’ helybeliek közül 
azok, kik csupa n y e r e k e d é s b ő l  vagy 
r ö s t s é g b ő l  koldultak, a’ koldulástól el
tiltva, dologra ’s rendes keresetre szoríttat- 
tak. £•) A’dologra épen alkalmatlanok vagy 
csak kevés keresetű munkára képesek az 
egyesület fenérintett intézeteibe osztattak 
szét. r/) Az elvénült-vagy épen elerőtlenül- 
tek egy az egyesület által bérlakban felállí
tott önkénytes gyám- és kórházban kapnak 
mind végig mindennemű gondviselést, e)  
A’ koldulástól elállani épen nem  a k a r ó k  
kényszerittetnek munkára egy külön inté
zetben, férjfiak és asszonyok külön választ
va. Végre / )  a’ kórházakból kijövő gyógyul- 
takat a’ g y ó g y u l o k  háza  fogadja fel, ’s 
ez ápolja őket inig keresetjökhez visszatér
hetnek. IX. Sokan, kiknek csak időszakon
kénti segedelemre van szükségük, hogy ke- 
resetjöket folytathassák, de folyvást a’ se
gélyben úgy mint az I. számbeliek kár nél
kül nem részesülhetnek, bizonyos napokon

és saját megbizottság ítélete után kapnak 
segedelmet. — Mind ezekre a‘ múlt esztendei 
egész bevétel öszvelegtett 255,612 for, 28 \  
kr. V. Cz. (igy : az asszonyi kézmüvek árá
ból 2,984 for.; a’ k e r e s e t h á z i  ’s i sko-  
l á k b e l i  k é s z í t m é n y e k b ő l :  136,721 fr.; 
u j é v i k ö s z ö n t é s v á l t s á g b ó l  1022for.; 
egy bálból 3,6l0for.; egy concertból 2,850 
fr. 's a' t.) A’ kiadás (mindöszve 3,034 sze
mélyre) öszvesen szinte 255,612 for. 28 a 
krajezárra van téve, minthogy a’ 35,060 ft. 
31 ~  k r ., mellyel a’ valóságos jövedelme
ket a’ tőkékből pótolni kelle, szinte a’ be
vételekhez van tudva. I. Függelék közli az 
egyesület munkálkodó tagjai névsorát. II. Az 
1830 júniusától 1831 augustusáig tett aján
lásokat név és summa szerint. Végre a’ III. 
az utolsó évben gyűjtögetés által bejött sum
mák és summácskák kimutatását az adako
zók nevök, rangjok ’s lakjokkal együtt 76 
lapon. Valóban csudálni kell az embersze
retet ’s jószívűség erejét, melly illy sokfé
le, bajos, bizonytalan szerek ’s jövedelmek
kel illy nagyot, egészet, szépet tuda terem
teni ’s folyvást annyi sikerrel tud fentarta- 
n i ! ’S e’ jótékony érdemkoszorú legalább itt 
e’ város kebelében, nagyobb részben te mun
kád dicső asszonyiság!

A N G L I A .
Az alsó ház Mart. I2dikén nem ült. A’ 

felső ház előtt lord Eldon és Plunkett vé
dettek azon vád ellen, hogy fiaikat hiva
talokkal táplálják. Herczeg Wellington egész 
őszinteséggel kivallá, hogy hiszem a’ mi
nisterek mindég megtartottak bizonyos hi
vatalokat fiaik számokra, s minthogy lord 
Plunkettnek olly sok gyermeke van , nem 
kell neki rósz névén venni, ha felölök gon
doskodott. — Gróf Aberdeen jelenté , hogy 
más nap kérdést fog tenni a’ ministerek
hez An c o n a  iránt. Ezt meg is tévé. Nem 
hiszi úgy mond a' többi közt, hogy a’ ne
in« s lord (Grey) jóvá hagyná Ancona el- 
foglaltatását, de még és igen tart ,  hogy 
azon u t , mellyehg^’ nemes lord követett s
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állhatatosan követni látszik, Európát há
borúba fogja keverni. O ([Aberdeen) Perier 
beszédét kétszer, háromszor is olvasta, 
de most csak annyit tud a1 dologban mint 
elébb ; a' többi közt azt is mondja a’ franczia 
Premierminister: a’Francziák azért mentek 
Anconába, hogy a’ catholica vallástvédelmez- 
zék. (Nevetnek.) — Gróf Grey feleli, hogy 
teljes felvilágosítást olly tárgyban nem ad
hat, mellyet teljes világossággal nem tud; 
a' közelebbi környülállások még nincsenek 
tudva, ’s a’ viszonti nyilatkozások foly
ton folynak; azt mondhatja, hogy az An- 
conában kiszállott franczia tiszt utasításán 
(instructio) túl ment ’s ugyan azért a’fran
czia kormány által vissza is hivatott; egyéb
iránt ha a’ bécsi udvar megnyugodott az ed
dig történteken, Angliának nincs min tű
nődnie. O (Grey) meg van győződve, hogy 
Europa békesége e’ miatt nem fog megza
vartatni. (Az alsó házban Yyvyan ur ugyan 
e’ tárgyat hozá szóba, ’s lord Palmers-- 
ton szinte azokat mondá magára a’ dologra 
nézve, miket a’ felső házban lord Grey) 
Hg. Wellington jelenté, hogy mart. löikán 
némelly, Belgiumot illető papirosok eléter- 
jesztetését fogja kívánni. — „Megtakarom a’ 
háznak mutatni“ igy szolt a’herczeg az idé
zett napon (mart. l6án)„hogy Perier ur,m i
napi beszédében, egészen máskép terjeszté 
elő a’ franczia kormány viseletét Belgium 
lázadására ’s Hollandtól elszakadására néz
ve , mint a’ dolog valójában történt. Perier 
ur (itt elolvasá a’ herczeg a’ franczia Premi
erminister beszédének illető helyeit) úgy 
adja elő a’ dolgot, mintha a1 franczia kor
mányszék a’ belgiumi revolutiot készítette , 
csinálta, buzdította volna. Én tudom, hogy 
ezt a’ Francziák királya nem te tte , ’s az 
általam kívánt papirosokból nyilván ki fog 
tetszeni, hogy a’ franczia kormány a’ bel
ga lázadás első kitörésétől fogva az én mi- 
nisterségem utolsó pillantatáig híven követ
te ’s teljesítette azon, általa is elválalt 
(1815diki) szerződéseket, mellyek Belgiu
mot Hollandhoz kapcsolák ’s ezen kapcso

lat fentartathatását nem csak legtovább hit
te ’s reményiette, hanem arra czélzó töre- 
kedését több Ízben meg is Ígérte, (Hall
juk !) Mi a’ békeség fenmaradását illeti, 
én azt szintúgy óhajtóm mint a’ nemes lord 
(Grey) , de nem elég nekünk c s a k  Fran- 
cziaországgal békében lennünk, hanem a’ 
lobbi hatalmukkal is kell értekeznünk , ha 
azt fen akarjuk tartani. Senki sem ismerhe
ti félre, ha Perier ur beszédét, kivált a’ 
terceirai portugál ’s az anconai franczia ex- 
peditiot illető helyeket figyelemmel olvas
ta , azon hódoltatás - és birtoknagyitás - vá- 
g)ot, melly a' Francziákban több év olta 
buzog és lázong ’s mellyet a Premiermi
nister szinte táplál. Abból a’ mik eddig 
Belgiumban és Anconában történtek , vegyen 
a’ ministerium magának óvást ’s őrizkedjék, 
’s a’ t. Lord Grey ellenzi a’ kívánt papi
rosok közlését, mivel úgy mond,  mint a 
nemes herczeg is emlékezhetik, több van 
közöltök ollyan, melly épen nem szenved 
nyilvánosságot, több ollyan , mellynek köz
zé tétele még most karos lehetne ; ’s mivel 
azok egy hosszas m ég be nem  vé g 
z e t t  (tehát lesznek még Belgium iránt uj 
alkuk, *s aJ nov. 15diki tractatus kap mó
dosításokat?— ) alkudozások kezdetei. Pe
rier ur beszédére nézve megengedi lord 
Grey, hogy az abban foglalt magyarázata 
a’ franczia kormány Belgium iránti visele
tének h i b á s ,  ha csakugyan híven adák 
azt, a’ mit Perier ur monda a’ párisi új
ságok; mit ugyan lord Grey állítani nem 
mer ’s nem is akar. Ezekkel , reményű , 
a’ nemes herczeg ki lesz elégítve.— 'Svaié
ban a’ herczeg indítványát vissza is húzta.

Az alsó ház mart. lödikán elfogadá 
Graham ur abbeli javaslatát, hogy ez idén
27,000 tengeri katona tegyen szolgálatot, 
kiknek fizetésük 871,175 font st .-re (tehát 
2 font 7 shill, fejenkint hónapjában) hatá- 
roztatott.

Legújabb hírek szerint a' reformbill 
harmadszori felolvastatása az alsó házban 
116 szó többséggel (355 239) által ment-

\
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A’ felsőbb társasági körökben azt hiszik, 
hogy a’ ministerek e’ tárgyban lega-  
1 á b b is 3 vagy 4 szó többséget a’ felső 
házban is várnak és várhatnak ’s ennél fog
va uj pairek, legalább most még, nem fog
nak neveztetni.

Az irlandi nemzeti politikai egyesület 
gyűlést tartott Mart. 5dikén Dublinban. O’ 
Connell jelen volt. Örömzaj fogadta. Gróf 
Czapski (Lengyel) francziánl köszönté; O’ 
Connell szives köszönettel felelt ’s beszé
det tarta a’ gyűléshez, hevest, mint min
denkor, midőn honában szól. „Az a n g o l  
parliament“ igy szólt, „mi jót tett valaha 
Irlanddal? Mint sért minket irlandi reform- 
bilijével , melly csúf, méltatlan az angol 
reformbillhez képest. Igen i s , ez az aris- 
tocratica, monopolisáló reformbill sért min
ket ! Ah! más parliamentet láttam én már 
D u b l i n b a n  ’s úgy hiszem, nem halok 
meg, m ig  e z t  ú j o n n a n  meg n e m  
é r e m  ’s a’ t. “

October Iáikéig terjedő kalkuttai hír
lapok szerint Malaccában nagy lázadás tá
madt; Singaporebol küldettek csapatok csil
lapítására. Jenessavau , Tavoy , ’s Margier 
tenger melléki gyarmat szinte felzendült; 
néhány királyi hajó indult ki fékítésökre.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

Martius lOdikén több, az oktatás szabad
ságát sürgető kérelem felolvastatása után 
negyedszer terjeszti elő a’ követkamarának 
S ál v e r t e  u ra ’ Pantheont(dicshelyet, azaz: 
na gy  hazafiak emlékhelyét) érdeklő tör
vényjavaslatát, de a’ helyett, hogy ez úttal 
is elvégeztetnék ezen nemzeti szép intézet 
ügye, pártraszakadások, szörnyű zaj és 
lárma keledtek a’ házban jelesen az iránt, 
valljon general Foy, Larochefoucauld, Ma
nuel és Constant Benjamin maradványi még 
ez idén a’ pantheonba tétessenek e; olly 
annyira, hogy a’ leghevesb vetekedés köz
ben, rekesztettnek hirdetvén az ülést, az e- 
lőliilő eltávozott; de a’ hátramaradott ieg- 
hevültebb tagok továbbis folytaták vitájokat

mind addig, mig eloltván estvéli 7 órakor 
a világot a’ ház cselédi e zavaros beszédek
nek véget vetettek. De még itt nincs a’rend- 
bomlásnak vége. A’ legközelebbi ülésben 
(mart. 13án) protestál Odillon-Barrot az op- 
positio nevében az előlülő tegnapi hirtelen 
’s formátlan eltávozta ellen. Kötelessége volt 
volna úgymond, a’ kamara rendszabásihoz 
képest azt (a’ kamarát) előbb m e g k é r 
de n i ,  akarja e illyes környülmények közt 
ülését folytatni, ’s ha c’ megkérdés sikeret- 
len lesz, k i h i r d e t n i ,  hogy kénytelen az 
ülést félbe szakasztani, ’s feltenni kalapját. 
Mind ezekből a’ praeses semmit sem tett. 
Az illy bánás káros következéseket szül
het, minthogy úgy az elölülő akármilly vi
tatást is félbcszakaszthat ’s a’ kamarán u- 
ralkodhatik. — Az elölülő röviden felelt ‘s 
fő mentsége az, hogy a’ kamarának nagy 
része kívánta az ülésberekesztést. A’ pro- 
testationak *s de Ludre ugyanazon értelem
ben tett indítványának további következé
se nem lett; a’ kamara napi rendére álttér- 
vén előbb a’ ministerektől előlegesen kívánt 
Ts-cd 1832diki költségről hallgatá ki biztos
sága véleményét, azután a’ hadiministerium 
költségeit vévé Vitatóba ’s ezt más nap u.
m. mart. 14én is folytató.

Mart. I3ikán írják Parisból hogy az angol 
kabinet és az ausztriai követ kivánságira a’ 
franczia sereg Anconából vissza fog hivatni, 
de egyszersmind az ausztriai seregek is ki
takarodnak a’ legatiókból, ’s a’ Pápa oda fog 
utasíttatni, hogy lassanként birtoka kormá
nyát világi kezekre bízza; a’ legatioknak 
bizonyos váltságokat adjon, ’s tőlök viszont 
esztendei meghatározott summáju adót kap
jon, mellyből katonaságul helveta (schwei- 
zi) ezredeket tarthat ’st. e.

Gróf Harcourt (utóbbi franczia követ Ma
dridban) keserű kifakadásokat tett a’ mi
nap a’ követkamarai oppositio ellen, mint 
a’ melly szüntelen nyugtalanságot okoz a’ 
hazában bizodalmatlanságot a’ külföldön. 
Ingerlettségét a’ Messager annak tulajdonít
ja, hogy a’ grófot Madridban igen roszul fo-
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gadák, csak a’ háromsziuü cocardot látván 
kalapján, nem egyszersmind a' gróf hivata- 
lát 's rangját. A' párisi újságok, kiket ha
sonlókép megvagdala Harcourt, méreggel fe
lelnek szemrehányásira.

Toulonból mart. 9dikén indult ki Rusé 
brig hivatalos levelekkel (a’kormánytól) Al- 
gierba.

Marlzius 14dikén megadá a' követ
kamara a’ financzministertől kívánt továb
bi három tizenkettedét az 1832diki költ
ségeknek , mi után a' hadministeri bud
get vitatását foiytatá. Ugyan ezt tévé mart. 
15 és lödiki ölésiben is. 17-dikén Saiverte 
ur javaslatának (a’ pantheon iránt) vitatá
sára jött a’ sor,  mellynek 4ik czikkelyét 
most ekép módosítva adá fel Saiverte ur : 
„de még is (azaz a7 tiz esztendei határ
idő mellett is , mellynek a’ Pantheonba ne
vezendő halála után el kell telnie) 1832 
júliusa 29dikén, mint az 1830diki ujulás 
(revolutio) második évnapján adassék meg 
a’ Pantheonba-léle! Foy-nak, Larochefou- 
cault - Liancourt - nak, Manuel nek ’s Con
stant Benjáminnak.“ 11 óul ur ezt igy ajánl
ja : „M e g a d a t  h á t i k  nekik a’ Pantheon- 
ba-tétel, minekeiőtte a3 tiz esztendő betel
nék.“ A’ kamara hosszas vitatás után Roul 
ur mellékjavaslatát vissza veté. Ekkor Sai
verte nem akarván, úgy mond, hogy 
meggyaláztassanak azon, általa tisztelt nagy 
íerjfiak akkor,  midőn kötelességét hitte 
emlékezetük iránt teljesíteni, ajánlatát ’s 
az egész törvényjavaslatot vissza voná. — 
Lecsillapodván az e’ nyilatkozás által tá
masztott illetődés és zaj , B r i c q u e v i l l e  
ismeretes törvényjavaslatát hozá fel ismét 
a’ napi rend, ’s a’ biztosság javaslatja ez 
irán t, melly a’ pairek által makacsul vita
tott módosítást újra ’s még elválóbban vis
sza veté, elfogadtatott. Más nap a’ budget 
feletti vitatások tovább folytak.

Grenobleben martz I l ik ’s 12ikén zen- 
dülő zajgás támadt, a’ nép közül többen 
megsebesítettek. Mart. lődikén itt és Lyon
ban is csendeség volt.

Újabb tudósítások. M o n i t e u r ,  mar- 
tzius 20dikán : „Legújabb telegraghi hírek 
jelentik Grenobleból, hogy general d’ Uzer 
a’ 6dik línea ezreddel (a’ 35dik számú he
lyébe, melly máshova rendeltetett) a’ vá
rosba a’ legszebb renddel bement ’s minden 
őrhelyet, a’praefecturáét kivéve, elfoglalt. 
A' legszebb csend uralkodik a’ városban. 
A’ praefectus kastélyába visszatért. A’ tör
vényes visgálatok folynak.“

Környülállásos leírása az érdeklett za
varoknak a’ legújabb hírekig imigy kö
vetkezik : Invocavit - vasárnapján (Mart. 
Ildikén) tartották Grenobleben az utolsó 
farsangi mulatozást. Egy társaság politikai 
jelentésű álorczásokat, kik a’ többi közt 
Periért, a* budgetet, a’ követeket, sőt mint 
mondják, magát a’ királyt is gunyolólag 
ábrázolák, ültete ’s vezető körül két kocsi
ban. Midőn azonban a’ processio la Tronche 
külvárosból vissza térne, a’ belváros ka
puját zárva leié; egyszersmind az estvére 
hirdetett álorczás bált is eltiltá a’ felsőség. 
Az ezen felboszonkodott népség D u v a l  
praefectus háza elébe gyülöngött estve zaj- 
zal, lármával ’s gúnymuzsikával. A’ prae
fectus parancsolatjára a’ 35dik lineaezred, 
melly úgy látszik már ezelőtt is újat húzott 
a’ polgárokkal, egyik csapatja állott ki el
lenek, ’s bajonettekkel többeket, asszonyo
kat 3s gyermekeket is, de halálosan egyet 
sem, megsebesített. Ez lángba hozá a’ pol
gárságot. A’ nemzeti'őrség közbe veté ma
gát ’s a’ polgárok részére állva, a’ rendes 
katonaság kitakarodását kívánta. Hosszasb 
alkudozás után a’ sereg csakugyan elvonult 
a’ várba; a’ generált két száz ifjú fogva 
tartóztatá mind addig, inig háza elébe két 
nemzeti őr rendeltetett; a’ fegyverrakhely 
a’ polgárok birtokába jutott. A’ praefectus 
az alatt megszökvén, a’ maire egyik ad- 
junctusa (uj maire még nem vala nevezve) 
egy proclamatióban hiriil adá, hogy a’ vá
rosi tanáccsal együtt a’ város kormányát 
áltvette. Azonban kedden a’ lyoni praefec
tus , Gasparin, hirét vevén a’ grenoblei
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történeteknek három gyalogezredet küldött 
t  városba, melly ott a’ csendet csakha
mar helyre állitá. Most má r , minekutána 
oda , mint láttuk , general d’ Uzer megérke
zett, kit kevéssel azután Delort general is 
követett, a’ béke megzavarodásától nincs 
mit tartani. Parisban e’ hírekre, mellyek- 
hcz S o u l t  rebesgetett lemondása is já
rult , a’ papirosok becse leszállóit. Á’ me
gye katonai kormányzóját a kormány el
tette , a1 grenoblei nemzeti őrséget elosz
latta, a’ praefectust megdicsérte. — A* 
követkamara Martz 20dikán vévé szó alá 
e’ tárgyat ’s a’ vitatások , mint látni fogjuk, 
mind a’ két részről (ministerek és opposi- 
tio) a’ legkeserűbb szemrehányásokkal, 
legbántóbb kifakadásokkal folytak. — Mar
schall S o u l t  Martz 22dikén proclamatiot 
bocsáta a’ táborhoz.

Nem legkedvezőbben rajzolja Vendée 
álapotját egy aurayi (alsó Bretagne) levél 
mart. 2káról, azt állítván, hogy a’ zendü- 
lési szellem ott mind inkább terjedez, ’s 
meg nem fogható, úgymond, hogy a’ csil
lapításra oda küldött 50,000nyi sereg mind 
eddig semmit sem hajthata végre. — Kö
vetkezik a’ tavasz, "s a’ temérdek erdő majd 
ki nem fürkészhető rejtckül szolgálhat a’ 
fegyveres felköltségnek, mellyet különben 
is szivesb részvéttel fogadnak a’ lakosok 
mint gondolgatjuk, ’s ha így, akkor nem 
tudom mint irthatni ki majd őket.

Mart. 9. estveli 10 órakor a1 vendéei 
expraefectust Foresta marquist Toulonban 
mingyárt kocsijából kiszálltakor a' politia- 
tiszt elfogá, mint mondják Parisból vett ren
delés ’s személyes leiratásánál fogva; iro- 
niányi közt fontos felfedezésekre akadtak, 
mellyek miatt más nap Piát ’s Beurmann 
general, az alpraefectus ’s királyi ügyvéd 
többször összegyülekeztek.

Toulonból Mart. Ildikéről írják , hogy 
az előtti nap estve már harmadszor akarák 
felgyújtani az arsenalt , de szerencsére a’ 
gyujtványszerek közt már lángadozó tűz 
ez úttal is eloltaiott.

Mart. lődikén Perier urnái nagy con- 
ferentia tartatott mint mondják az anconai 
dolgok ’s gróf Orloff küldeménye felett. Je
lenvoltak Ausztria, Burkusország és Anglia 
követei; az orosz követ, gyengélkedése 
miatt , maga helyett személyviselőt kűlde. 
A1 tanakodás 2 óráig tartott.

21ikén ítélet hozatott a’ Notre-Dame 
templomtornyai 8 zenditő pőrében: hár
man közölök] három évi fogságra ’s 500 
frank birságra kárhoztattak mivel az össze
esküvést fel nem fedezék, noha elüttök tud
va vol t ; a’ többi szabadon bocsáttatott. A’/
teremből kiléptekkor már újra kiáltozák : Él
jen II. Napoleon ! éljen a’ köztársaság! egyi- 
kök még hozzá csatlá : szabadság vagy ha
lál! igy jutalmazzák a’ júliusi bajnokokat! 
csak nem merik fejünket lemetszetni!

Paris, martz. 22ikén: Ma több tarka 
hír szárnyai börsénken; egy kadixi level 
után Dom Pedro egyik hajója a’ spanyol 
széleknél hajótörést szenvedett, ’s az ot
tani kormány hatalmába kerítette , az an
gol consul minden nyilatkoztatási ellené
re is.

Tizenkilencz, fegyveres kézzel elfogott 
vendéei lázító a’ Maine ’s Loire kerületi 
törvényszék előtt (in contumaciam) halálra 
Ítéltetett.

T r i b u n e  és M o u v e m e n t  párisi 
újságok eggyé olvadtak ’s Tribune du moii- 
vement czimet vettek fel.

Elhunyt közelebb Parisban századunk 
lengyel amazona Plater Emilia grófné, de 
virítni fog bajnok koszorúja inig Len
gyel él.

A’ párisi tuilleriákban (királyi lak) 
iszonyún rettegnek a’ cholerától, minden 
terem csupa chlormész- ’s egyéb orvos
szerrel van ellátva.

A’ franczia academia Montesquiou he
lyébe Jay urat választá tagjául.

E G Y H Á Z I  F E J D E L E M S É G .
Ausztriai katona csak 6000 tartózkodik 

a’ legatiókban, lekisebb ellenségeskedési jelt
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sem vehetni bennök észre. A’ közvéle
mény ezen pápai katonáktól nem rég sza
badult tartományokban a’ pápa - uralko
dás ellen nyilatkozik. Híjában hirdetgeti a’ 
római kormány szoros redszabásit, egy ha
tározó parancsát sem láthatni végrehajtottam 
így jár kényszerített kölcsönével is, mellyet 
AI báni cardinal rótt a’ lakosokra, de semmi 
ikerrel, mivel az ausztriaiak illyetén erő

szakoskodások kivitelére segédkart vona
kodnak nyújtani. A' helyett hogy a’ kormány 
inkább népe gondolkodását mint egyedüli 
czélt szorgoskodnék részére hódítni, épen 
az ellenkezőt választja, a’ nélkül hogy esz
közei ismért elégtelenségét megfontolná; sőt 
hogy a1 nyugtalanságot felső polczra juttas
sa, minden idegen újságot s Ai^conával min
den közösülést eltilt.

Bologna, martz. 14ikén: Uj tárni ja a’ teg
napi délután: milly gyiilőlésre birhatá a’ 
zcndiilő párt népünket pápai kormánya ’s 
katonasága ellen. Zamboni pápai ezredes Al- 
bani cardinál parancsát vévé, hogy 350 em- 
bernyi vadász csapatjával Ferrara ’s Lugo- 
ból Bolognába vonuljon. Meg is érkezett ő, 
de a’ városba léptekor vadul fogadtatott, 
iszonyú kiáltás hangzék mindenfelől „Ha
lál Zambonira ! halál a’ pápakatonákra!“ 's 
szállott mindünnen a’kőzápor fejőkre. Hra- 
bowsky ausztriai general elejökbe lovagolt, 
’s látván hogy illy maroknyi sereg pillanat 
alatt a’ nép áldozatja lehetne ’s hogy Zam
boni két kődobással tetemesen megsértve 
egy közel őrházba vitetik, ausztriai csapa
tokat parancsolt elő, mellyek védelme alatt 
a‘ pápaiak kaszárnyájokba költözhetnének. 
Mivel pedig itt az egyes ausztriai katona i- 
ránt is kímélő figyelemmel viseltetnek, lát- 
\án a’ nép ezek jöttét ifiu, vén, mindegyre 
kiáltott: „Éljen Hrabowsky general! élje
nek az ausztriaiak! le a’ pápaiakkal!“ ’s a’ 
kövezés folyton folyt, még azablakokbul is; 
kevésben múlt hogy Hrabowsky is meg nem 
sebesíttetett, minthogy az illyetén esetben 
szűzen maradni bajos; a’ nép még is kiabált 
„csak a’ pápafélt hajigáljuk!“ így vergőd

hettek nagy üggyel bajjal kaszárnyájokba, 
’s midőn itt őket az ausztriai seregek ma
gokra hagynák, veszettként rohant a’ nép 
kapujokra ’s a’ katonákat támadással fe- 
nyegeté; ezek tüzeltek, ’s 6 népvezé
ren kívül még más 7 ’s közöttök egy gyer- 
kőcze is sebesülve terűit e l , de halva egy 
sem; a’ többi józanabb eszméletre térve 
ellódult; elnémult a’ sok demagog népszó
nok is , és a’ béke helyre állott. Azonban 
ha csak kemény lázítás-büntctő rendszabá
sok nem vétetnek elő, úgy még folyvást 
újabb rendetlenségeket várhatni. Mint mond
ják e’ napokban hozza divatba Albani car
dinál a’ rögtön-törvényt (standrecht) melly 
szerint a’ tetten kapott rablók, gyilkolok, 
lázitók azonnal lakóinak érdemök dijául.

Triest, martz. I l ikén:  Épen most ér
kezik a’ liir hogy Anconánál egy kis an
gol hajós sereg települt meg horgonyán 
(vasmacskán) ; mindössze egy fregát 2 kut- 
ter ’s egy briggből áll; úgy magyarázzák ezt, 
mintha a’ franczia expeditio példájára, ’s 
egyetértésével történt volna ez , ’s Anconát 
szándékjok elfoglalva tartani mig ő szentsége 
az előterjesztett legatiok iránti javaslatokra 
nem hajlik, a’ mi azonban valósítást vár.

Ancona, martz. Iáikén: Épen ma ér
kezett hozzánk Marengo franczia lineahajó, 
’s Rhone terehhordó korvett, 1300 linea- 
seregbeli katonát, 200 pattantyúst és számos 
álgyut szállítva partunkra; csaknem bizo
nyosnak tartják hogy még több sereg is ér- 
kezend; a’ már itt lévők ön költségeken 
élnek, de különben sem okoznak kormá
nyunknak pénzbeli kárt, melly mint látszik 
fel kezd hagyni bennünket tólök elszigetelő 
rcndszabásival: mivel ismét rendesen ér
keznek hozzánk a’ postakocsik ’s gyors
szekerek Rómából, noha ezelőtt 14 napig csak 
mellettünk illantgattak el. A’ várat azon
ban a’ Francziák gondosan erősítik. Egyébi
ránt körülményink igen zavartak, ’s jha Ró
mában találna is egy conferentia alkotódni, 
még akkor is bajosan fejlődnék ki ügyünk ; 
sokkal ingereltebbek az elmék mint hogy
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egyszerre megbékélhetnének, ’s még is tö
mérdek bajt ei lehetne intézni ha hogy nem 
csupán concessiókra fordíttatnék gond, ha
nem inkább arra, mint hajthatnák végre a’ 
már határzott eligazodást, rögtön , minden 
vonakodás, akaratoskodás nélkül; mint bíz
hatnák az illyes kivitelt biztos kezekre ; de 
mindenek előtt ’s leginkább : mint lehetne a’ 
már engedetteket örökíteni, hogy azt soha 
senki sem húzhatná vissza, ha mingyárt 
valaha a’ pápaság kihalhatna is. így létesül
ne az igaz ’s komoly szózat tett által; igy 
születnék a’ kölcsönös bizodalom; pedig 
egv bizodalmas nép soha sem zendűl fel. 
(Álig. Z.)

Cubieres , Anconában kormányzó fran- 
czia general, az ottani rendetlenkedések kö
vetkezésében illy tartalmú hirdetményt bo- 
csáta közre : „Szükségesnek látom az anconai 
ifiuságot emlékeztetni, hogy öröm-jelenté- 
sök színeként az utczákon gyiilöngni nem 
szabad , mivel altala rendetlenkedésre nyújt
hatnának alkalmat, ’s a’lakosok nyugalmát 
zavai hatnák. A’ franczia sereg jelenléte e’ 
városban, mellyben merő barátjaira talált, 
nem szolgálhat engedelmül akár a’ politia 
rendszabási, akár ő szentsége nyilványós bé
két biztosító, ’s egyes személyeket bátorsá- 
gositó törvényei szegésére. Gondos figyel
met fordítand a’ parancsom alatti hatalom 
a* pápai igazgatással együtt munkálva, ezen 
minden jó polgártól annyira óhajtott ’s köz 
szorgalmokkal könnyen kivíható czél elér
hetésére. Már vették parancsomat a‘ hely
ponti őrök, hogy minden takarodási dobszó 
után az utczai lármának véget vessenek. 
Ancona martz 12ikén 1832. — Az anconai 
franczia sereg kormányzója Cubieres. u

Cardinal Bernetti Mart. 9dikén ismét 
egy jegyzéket külde gróf St. Aulairehez, 
tele panaszokkal a’ Francziák viselete ellen 
Anconában ’s végezetén a’ szokott elégté
tel-kívánattal ’s minden rósz következések
ért a’ feleletterhének Francziaországra há
rításával. A’ panaszok közt felhozza a’ car
dinal , hogy vasárnap (Mart. 4dikén) épen 
a’ mise alatt 30 franczia matróz háromszí- 
nű zászlót üte fel az anconai piaezon ’s ál- 
arczásan sip és dobszó közt járkáltak az ut
czákon , sőt a’ templomok előtt, mig a’ 
mise állott, tárezra keltek. Más nap három 
companie (század) franczia katonaság An- 
conából Sinigaglia felé kiindult ’s ez által 
a’ különben is nyugtalankodó népet még in
kább felingerlette ’s a’ t.

E L E G Y  HÍREK.
Lizabon, martz 3ikán, a’ párisi hírlapok 

szerint: A’ tenger hosszában egész Oportóig 
elnyúló katonaság parancsolatot vett a’ ten- 
gerszélhöz közelebb vonulni. Az itteni vár
őrség kívüli csapatok mind a’ nagy sereg
hez utasíttattak ; a’ várőrségnek pedig meg
hagyatott éjjel nappal szállásán tanyázni. 
Epen délutáni 4 órakor ért jük,  hogy a’ 
9 hajónyi sereg már elvitorlázott Madeira 
felé.

Göthe meghalt!
Pénzfolyamat:

B e c s  (Martz. 31kén) közép ár:
Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 T7-, p. p.

— 4 p C . ................................ 76 | ---------
— I820diki nyeres. kölcsön 173 \ ------
— 1821 diki * ......................122 TrT ---------

Becs vár. 2Ipc* banko-kötel. . . 4 7 -----------
Az udv. kam. 21 perCnt kötél. . — — —- —
Bank-actiák v. részvények darabja 1143-----------

A’ gabonának pesti piaczi ara Martz. 30kan 1832.
Pozs. in. vtó gur. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. in. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 123 | 113 A Zab 30 * 28 1 28
Kétszeres — 86 f 80 Köles — — —

Rozs 56 * 53 i 51 | Köles-kása — 93  i 86 $
Árpa

A 5 _ A. A.

41 i 40 36 | Kukoricza 40 38 36 «
A’ ni. t. társaság részelőI fordításra kihirdetett munkák között (.1. Jtlenk r 22dik szám) ehhez , a1 3Sdik 

p>nt alatt: Beiträge zmn praktischen Unterricht im Felde, e’ helyett: Károly fő Ilg. munkája, ez tétetik: Károly fő
rendeléséből irfa : Gomez de Parientos.

Szerkezteti H e l m e c z y  —  Nyomfalja L ä n d e r e r .
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J E L E N K  OR.
P est, szombat. April 7.

F o g l a l a t :  Magyarország (királyi különféle kinevezések, Szaplonczay Pál első Alispán f. Két tanítószékre Concursus). 
Ausztria (a’ toscánai Nagyherczegné f .)  Anglia (a’ reformbill 3szori felöl vastatása ’s az e’ tárgy iránti vitatások 
az alsóházban. A’ martz. 21ki országos böjt ’s londoni processio. Dublinban sz. Patrick napja). Francziaország 
(Toulonban a’ pártosködás élesztőse. Követkamarai zajos viták a’ grenoblei zavar iránt ’s egyebek). Németor
szág (der Freisinnige hitlevél baja. A’ történet-tudományi társaság évünnepe Freiburgban. Wirth foglyoskodása). 
Lengyelország. Spanyolország. Görögország. Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Felséges Királyunk martz. 26ikánkÖlt 

fenséges határozatánál fogvást mélt. gróf Bat
thyány Imre Urat,Német-Újvár örökösét, csá
szári aranykulcsost, septemvirt, ’s T. Za
la vármegye főispáni helytartóját val. belső 
t. tanácsnokká méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Apostoli Felségünk martz. 14iki leg- 
fentebb határozatánál fogvást a’ váczi káp
talannál volt eddigi őrkanonokot főtiszt. 
Topler György urat éneklő kanonokká; 
Gasparik Kázmér székes egyházi főesperest 
őrkanonokká; Balogh István csongrádi fő
esperest székes egyházi főesperessé; Bot- 
lik István kanonokot csongrádi főesperes
s é ; Bártfay Márton theol. kanonokot, „de 
mensa Episcopali“ kanonokká; Seres Pál 
kecskeméti plebánust és tisztb. kanonokot 
„Joanneus“ kanonokká, és Schimpl József 
üllői plebánust kanonokká *s váczi kuti 
bold, asszonyi kis préposttá méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni. —

Mármaros-Szigetről martz. 27ikén: E’ 
f. h. 24ike keserűre viraszta bennünket, 
mert Szaplonczai idősb Szaplonczay Páltól, 
megyénk tisztelve szeretett első alispánjá
tól megfoszta bennünket a’ halál! ma kísé
rő el őt az elhunytén búslakodó töményte
len sokaság örök nyughelyére; innen vissza
térve begyülekezénk a’ helvécziai vallásu 
szentegyházba, hol az iskolai ifjúság harmó
niai énekléssel kesergő veszteségünket. T. 
T. Szabó Sándor közkedvességü ’s tisztele
tű prof. ur pedig igen fontos tartalmú ’s 
ékes beszéddel tiszteié meg a’ boldogult je
les férfiút. Igen is j e l e s n e k  kell őt ne

veznünk politikai mély belátására, szelíd 
’s bölcs kormányára ’s vendégszerető ritka 
magyar szivére nézve is. Tisztelte 's fogy- 
tiglan h í v e n  r a g a s z k  odo11 a’ buzgó fér
fiú azon sz. valláshoz, mellyhen született 
’s nevekedék; dekárhoztatá a’ vallási tiire- 
delmetlenséget, fő gyönyörét abban lelvén, 
hogy a3 különböző hitfeleket kölcsönös fe
lebaráti munkás szeretet által összetartsa, 
’s igy öregbítse azon egyességet, melly ki
vált 30 esztendő óta boldogítja lakosinkat, 
’s melly országunk mélyen tisztelt főher- 
czegi Nádora előtt i s , midőn megyénket 
személyes jelenlétével örvendeztetné, igen 
kedves és annyira szembetűnő vala, hogy 
fenséges jóváhagyását, néhai jó emlékeze
tű főispánunkhoz Haller József gróf ő Ex- 
jához küldött ’s e’ megye Rendéivel közlött 
levélében is magasztalólag fejezné ki.

Kevés nap híján 40 évet töltött el a’ 
közhivatalokban; előbb mint aljegyző, ’s 
főbíró 20 esztendőig tiszteskedett, azután 
mint közakarattal választatott első alispán 
két évtizedig kormányozta ezen megyét, ’s 
oily köz kedvességii ember vo lt, hogy az 
1822ik tisztujitás alkalmával első alispáni 
hivatalában hat ezer szavazattal hagyatott 
meg. Méltó tehát elenyésztén bánatjok mind 
azon számosaknak, kik őtet tisztelték ’s 
szerették. Nyugodjanak porai!!

A’ nagymélt. m. k. helytartó Tanács köz
hírül (eszi: bőgj' a’ záprábi kir. akadémiá
ban megürült terniészettörvénj i tanítószékre, 
'meUyheZ évenkénti 500pengő ftnyi díj fize
tés csatoltatik, f. e. május 24ikén a3 pesti kir. 
egyetemi törvénykar előtt concursus fog tar
tatn i; junius 7ikén pedig Zágrábban ’s Fiú-
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mében hasonlólag a’ fiumei gymnasíumban 
megürült humanitási lso osztály oktatószéké* 
re , 450  p e n g ő  forintnyi évdijjal.

A’ budapesti hegykört april 7ike hajna- 
la kétnapi szélvész után hóliliomba boritá.

A U S Z T R I A .
B é c s. Toscanai tudósítások szerint ezen 

nagyherczegség nralkodónéja Maria Anna 
Karolina O cs. Magassága huzamos sinylődé- 
se után martz, 24ikén Pisában meghalt. A’ 
boldogult Főherczegnét felséges udvarunk 
april lsőjétől kezdve 18 napig gyászoland- 
ja , nevezetesen tiz napig mélyben, ’s fél- 
gyászban nyolczig.

A N G L I A .
Az alsó ház martz. 19diki ülésében 

kérdi D a v i e s  ezredes, igaz e hogy S a r 
t o r i u s  hajóskapitány azért töröltetett ki 
az angol szolgálatbeli hajóstisztek sorából, 
mivel dom Pedro expeditiojánál vezérséget 
vállalt? Graham ur feleli: csak azért, mi
vel bocsátvány (Urlaub) nélkül ment el. 
Napirendre jött a’ r e f o r m  b i l i  h a r 
m a d s z o r i  f e l o l v a s t a t á s a .  Lord 
R u s s e l  teve az indítványt. Azonnal elő 
álla lord M a h o n  ’s hat hónap múlva kí
vánta a’ bilit felolvastatni (félrevettetni). 
Ok a i  ezek: a’ múlt m á s f é l s z á z a d i  
országos változások úgy mond nem csak 
szükségessé nem, sőt inkább felesleggé teszik 
a’ reformot. (?) A’ bili vádat hárít őse i nk-  
r  e ’s árnyékot vet az előbbi kormányok
ra. ( ! )  Az ország institutióinak szintolly 
ártalmas az, mint magának a’ népnek, mert 
a’ bili nyilványosan lázasztó irányzatú. Egy 
mérséklettebb reform egészen kielégítené 
az angol nép kivánságít; nem a’ radicaliso- 
kat értem, ( H u n t :  halljuk! kaczagás.) 
hanem Angliának csendes, műszorgalmas 
népét. Ezen nép csak egy k i s  ú j a t  kí
vánt az előbbi kormánytól ’s azt megta
gadták tő le; most az e g é s z  k e z e t  nyújt
ják önkényt oda. Elcsábíták a’ népet, hogy 
az a n o m a l i a  és  v i s s z a é l é s  közt ne 
tegyen különbséget, ’s most már késő is 
tán a’ tévelygést kiirtani. Későn fogják

majd Cavendish és Russel (a ’ reform indi- 
tóji) házak áltlátni, hogy az apró elpusz
tult várhelyek (borough) ’s a’ nagy föld-és 
egyéb birtokok között belső kapcsolat va
gyon , ’s hogy azok egymást támogatják és 
tartogatják. A’ bilinek c s a k  azon követ
kezése lenne , hogy ezentúl a’ birtokos és 
a’ tudományosb emberek nehezebben ju t
nának a' parliamcntbe. Jelenleg 14 tudomá
nyos érdemű követ ül a' házban, egyike 
közülök ime a’ nagy becsültetésü ’s tudós 
Knaresboroughi követ. (Mackintosh u r)  
E ’ 14 közül 12 ollyas várhelyek képviselője, 
mellyek most az A. schemán Vannak , s a* 
bili áltmentével üléseiket el fognák vesz
teni. A’ pairek légidéi b fijai sem fogják 
ezentúl parliament! pályájokat az alsó ház
ban tanulva kezdeni, nem; mert mikép 
válasszon egy grófság vagy nagyobb város 
pairfit képviselőjévé, kitől minden órán 
tarthat, hogy elhagyja őket, a’ pairkamará- 
ba (atyja halálával) lépendvén által. —- 
Leglágyabban szólván a’ biliről, az egy ex
perimentum (próba, tapasztalván}), melly 
igen könnyen rosszul üthet ki. A’ legna
gyobb ok , mellyet f e l h o z h a t n i  mellet
te , az , hogy a’ reformot a’ n é p  t ö b b 
s é g e  kívánja. (Halljuk! mondják a* m i
n is  t é r i é  k). Ez ugyan erős egy argumen
tum ’s a’ reform szükségét bizonyítja , de 
nem ollyanét ám , mint a’ miilyen ajánlta- 
tik. — ’S habár a’ nép többsége e z e n  
bilit kívánná is, nem kívánja azt a’ birto
kosak ’s m Í v e l t e  b b e k  (? ) többsége. 
Már pedig illyes kérdéseket nem csak a’ 
n é p  akaratja szerint kellene eldönteni. 
Minden esetre ellenkezésben áll a’ bili a’ 
britt constitutio princípiumával. A’ britt 
monarchia vegyes kormányzatit *s ámbár ab
ban a’ nép szava biztosított befolyással van 
a’ törvényhozásra, még sem szabad e’ be
folyást máskép, mint a’ más két törvény
hozó test egyetértésével gyakorolnia. Kéri 
a’ házat, melly most é l e t e t  vagy h a l á l t  
választ, ne h a l l g a s s o n  s e m m i  p á r t  
s z a v á r a  ’s ne hagyja magát a’ populari-
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tas hiú vágyától elszédittetni. s a* t. Mal
colm ur támogatá e1 mellékjavaslatot, elle
ne legelőbb is Wilbraham ur beszélt. Utá
na Inglis R. ur és többen szólának a' bili
nek mellette ’s ellene; de legfontosabb a z , 
a’ mit ez nap mellette M a c a u l e y  ur 
monda. Senki sem tagadhatja, úgy mond 
a’ többi igen jó között, hogy a' képvise
let mostani rendszere köz megvetés tárgya. 
Azt mondják, hogy sok tekintetben hasz
nosabb a1 rég i, idős rendszabásokon ala
puló kormány ’s az ollyat inkább is be
csülik; de Urak! ha rósz a5 kormány, ha 
rósz a’ princípium , mellyet követ, nem 
teszi azt semmi óság, semmi idő tisztele- 
tessé. H a n y o m o r é k  az  o r s z á g ,  mi  
h a s z n a  v a n  b e n n e ,  hogy  k o r m á 
n y a ,  m e 11 y á l t a l  v a g y  m e l l e t t  
n y o m o r é k  l e t t ,  r é g i ?  — Megenge
dik az oppositio tagjai, hogy kell reform , 
kell valamit tenni ; de miért nem állanak 
tehát ók elő valamelly reformplánnal, hadd 
látnok, minő tökéletes és mindenkit kielé
gítő reformbillt tudnak ők csinálni? Senki 
közülök illyes mit még nem tett, nem aján
lott. — Mi a’ jelen bili sorsát illeti, igy 
szóla végzetül, én annak sikerén ’s elfo
gadtatásán épen nem kételkedem. Teljes 
bizodalmám van a’ korona tanácsadóiban, 
’s ha más kezes kell még az ő characterö- 
ken kivid, ezt helyezetökben feltalálom. Ok 
az országot többé nem hagyhatják el. Előt
tük dicsőség , megettök szégyen ,- a’ meg- 
futamlásban nincs semmi menekvés. De én 
úgy hiszem, mint mindig is hittem , hogy 
az ó eszök, erényök , ’s rendületlenségök 
a’ pillantat nehézségeivel mindenkor egy 
fokon áll, ’s az ó neveik a‘ legkésőbb idő
kig polgártársik legdrágább emlékezetei kö
zé fognak tartozni. — Utána Croker és lord 
AI thorp szólották; a’ vitatások éjfélután 1 
órakor más napra halasztattak.

Ekkor (martz. 20) W e t h e r e M  ur 
kezdé a’ bilit ostromlani.- Roszalá a’ többi 
között lord Grey viseletét, ki hogy a’ felső 
ház püspökeit észre hozza, őket alattora-

ban f e n y e g e t ő .  Ez bátoritá fel Perirr 
Kázmér urat, hogy 1600 politikai refor
mert küldjön Anconába, kik a’ római püs
pököket szinte é s z re h o z z á k .  Utána töb
ben szólották , nem épen nyomosán. Végre 
a’ jámbor Perceval, ugyanaz, ki a’ más 
nap tartandó országos böjtöt hozá ajánlat
ba, nagy zavarodást csinált a házban áj- 
tatos petyegésével. Az Isten haragja, ideig 
és örökké tartandó büntetések fenyegetik 
az országot, de kivált az alsó házat, úgy 
mond , mivel megtagadták az Isten szent 
nevét (melly az újabb parliamenti Miiek
ben, mint természetes, nem jó említésbe) 
’s a’ nép bálványát tevék pogány imádások 
tárgyává. Azt hiszik a’ status igazgatói „ 
hogy hálóikkal leborították, elfogták a’ ki
rályt, de a’király szive Isten kezében van; 
szélveszek szárnyain eljön az ur megszag
gatni a’ hálót, ’s megadni kinekkinek ér
deme szerint a’ jutalmat vagy büntetést ’s 
a’ t. Lord Althorp ’s több jó baráti Perce
val urnák kérték , hogy hallgasson, de ő 
n e m; mig éjfélkor a5 ház szólója kitiltá 
a’ nézőket ’s egy órakor éjfél után a’ vita
tás berekesztetése 22dikére halasztatott.

A’ böjt napján (martz. 21dikén) igen 
igen kevés tagja az alsó háznak ünnepi me
nettel ballagott a’templomba. Azonban a* nem
zeti egyesület, melly már néhány nappal 
ezelőtt számos megjelenésre szólitá fel tag
jait , pártosival együtt korán reggel egybe- 
gyülí. Délután egy órakor 14 (mások 22ót 
mondanak) ezerre ment a’ gyülekezők 
(többnyire kézmívesek) száma ‘s ekkor im 
dúlt el a’ hirdetett processio. 4000 politia- 
tiszt és hajdú üzé szét a* kurjongó csopor
tot , minekutána mind a’ két részről né- 
hányan kivált kódobások által megsebe- 
sittettek; de sem ekkor, sem éjjel tete- 
mesb kár vagy vérengzés nem történt.

Dublinban Patrick napját szokott ün
nepi szertartással ’s örömjelekkel üllötték. 
A* seregmustrához sok nép gyülönge. Mar
quis Anglesea (irlandi vicekirály) ÖrÖm-
rivadozással fogadtatott* mihelyt az ablakon

*

I



220
megpillanták. Azonnal kilépett a’ marquis 
az erkélyre (balcon) ’s intvén kezével igy 
szóla: „Fiuk, tudom, most egy szép be
szédet szeretnétek hallani, de nekem most 
nincs kedvein hozzá. Keménylem , ma sem
mi perpatvarotok nem leend egymással. 
(Nem ! Nem!) kivánok Irlandnak üdvet ’s 
boldogságot. (Tetszészaj.) Soká éljen a’ 
mi jó  és h a z a f i  l e l k ű  k i r á l y u n k !  
(Zajos tetszés). Kívánom, hogy titeket a’ 
jövő Patricknapján is békében, egészség
ben és vidámon láthassalak.44 E‘ kevés szót 
a’ nép lelkesedéssel fogadá ’s a’ csend egész 
nap legkevesebbé sem zavartatott meg.

FRANCZIAORSZÁG.
T o u l o n b ó l  írják Martz. 15dikén : 

„Csudálkoztak ma városunk lakosi tetemesb 
őröket látván kiállíttatni, mint egyébkor. 
Ennek okát nem tudták kitalálni, de min
den kebel indulatos mozgásban van. A’ 
C a r l i s t á k  fentebb hordják fejeiket, mint 
valaha; gyakrabban gyűlnek egybe; ko- 
lomposaik felette munkásak. A’ hazafiak 
látván, hogy a’ felsőség mind ezek iránt 
csaknem egykedvű, örömest kiragadnák 
ezt hideg gondatlanságából; de midőn e’ 
veszedelmes mozgásokat előterjesztik, rend
szerint rosszul fogadtatnak ’s nincs mit ten
niük , hanem hogy Önmagok vigyázzanak 
magokra. Ezt mindenik aggódva meg is 
teszi, 's Toulon oily városhoz hasonlít, 
melly két ellenséges tábor közé szórn
ia, mellyek összecsapásától kétkedve tart. 
Véget kell az iíiyes állapotnak vetni; a’ 
munka nem foly, ’s az ebből származó 
kedvetlenség olly nyommasztó, hogy azt 
minden áron le kell minél előbb rázni. Né- 
melly falukban körülöttünk a’ károlypár- 
tiak éjjel nappal töltve tartják fegyverei
ket , ’s minden legkisebb öszveütközés nagy 
bajokat szülhet. A’ p a p o k  minden predi- 
katzióban azt regélik, hogy a’ júliusi revo- 
lutio óta a’ v a l l á s  ellenségei Francziaor- 
szágban megszaporodtak, ki akarják azt 
gyökerestül irtani, mondják, (oh, oh, o h !)

’s f e l s z ó l í t j á k  az i g a z  h í v e k e t  an
nak védelmére. Illyés beszédeket a’ touloni 
templomokban is tartanak; ’s nem gátolja 
őket áltáljában senki. — Marengo és Suífren 
lineahajók ’s több fregát lefegyverzése ki
ll írdetteték. Ezen rendszabás a’ földköz-ten- 
geri dolgok mostani helyzetében megfog
hatatlan. 44 —

A’ követkamara Mart. 20diki ülésé
ben a’ hadininisleri budget 15dik szakasza 
végeztetett bé. A’ többi közt 200,000 frank 
lerovást ajánl a’ biztosság a’ szent Lajos 
rend 400,000 franknyi költségeinél; Mar- 
schal ur kikel e’ rend ellen. A’ legitimitás 
monarcháitól származott rendek, úgy mond, 
nem férnek össze az l530diki ujulás elvei
vel. Azoknál az uralkodó s z e m é l y é n e k  
esküdtek hivséget a’ vitézek, nem a’ h a- 
z á n a k .  Leydet general sürgeti a’ minis- 
tért , vessen véget e’ tárgyban a’ katona
tisztek habozásinak. A’ biztosság lerovása 
elfogadtatik. Erre Dubois -Aimé a’ grenob- 
lei zavarokat hozza szóba. (Centrum: á 
T o rd re!) P e r i e r  ur készségét jelenti a’ 
feleletre ’s előre is dicséri a’ hivatalok ma
gok - viseletét. P a g e s  ellene mond’s szemé
re lobbantja, hogy a’ közelebbi tudósítások 
megérkezte előtt már is elitéli, ki vétett. 
A’ praefectus és katonai kormányzó kétség 
kivül úgy tudósítanak, mintha a’ sereg és 
hivatalok kötelességöket pontosan teljesí
tették volna; de számtalan levél azt be
széli , hogy a’ törvényes felszólítás a.’ nép
hez nem tétetett meg ’s még is polgárok 
szurattak agyon. P e r i e r  közbe vág és 
szemére veti a’ követnek, miért vádolja 
a’ katonaságot ? A’ szélső padok rendet ki
áltanak a' ministernek ; nagy zaj. D u p i n  
sajnálja, hogy a’ rendbontók mindig ta
lálnak védelmezőkre a’ kamarában; majd 
kisül a’ vizsgálatokból, ki volt a’ bűnös; 
felszólításra nem volt szükség, minekutá
na a’ katonákat kövekkel dobálták; a’ ki 
a’ katonától fegyverét veszi el, többet vesz 
el tőle mint életét. O d i l l o n - B a r r o t  
fellép ’s Perier úrtól kérdez valamit. Perier
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ezt feleié : Mi köze az Urnák hozzá ? Jobb
ról: Rendre a’ s z e m t e l e n n e l !  Másik: 
Rendre P o l i g n a c !  Nagy zűrzavar. Odil- 
lon-Barrot mondja, hogy a’ történetek még 
nincsenek eléggé tudva, következőleg nem 
lehet felölök alaposan szólani. De ha a’ 
kormány initiativát vesz ’s már előre is azt 
mondja, hogy a’ vád egészen és csupán a" 
népséget terheli, úgy ő helyben hagyja 
azon követek tettét, kik ez ellen recla- 
málnak. Nem kell senkit vádolni, úgy 
mond,  hanem meg kell várni a’ törvény
szék ítéletét. Erre elbeszéli az egész törté
netet ’s azt igyekszik megmutatni, hogy 
a’ rendetlenségnek várasi erővel kell vala 
véget vetni, nem pedig a’ rendes katona
ságéval , mellyet most minden kis zaj-lecsi- 
lapításra használnak. Erővel kell a’ kor
mánynak bánni, de nem erőszakkal. — P e- 
r i e r  az initiativára (kezdeményre) nézve 
azt feleli, hogy a’ ministerek védeni akarák 
csak a' megtámadottakat ’s megmutatni a’ 
tisztviselőknek, hogy őket a’ felsőség el 
nem hagyja. A' katonáknak nem volt tölt
ve fegyverök, különben nem csak 7—8 se
besült volna meg. Tisztek és katonák nagy 
mérséklést és szilárdságot (Festigkeit) mu
tattak ’s csak kötelességüket teljesiték. A’ 
nemzeti őrség, bár fel vala szólítva , nem ál
lott ki. A’ törvényes felszólitás a’ néphez 
mindenütt megtörtént; csak akkor, midőn 
a’ praefectus háza előtt illyesek hallattak: 
„Le a’ kormánnyal! Le a' királlyal! Éljen a‘ 
köztársaság!“ tolatott vissza a’ lázadó cso
port. Egyébiránt a’ béke helyre állott; a’ 
törvényszékek elkezdék munkálódásikat, ’s 
ha van a’ befogottak között ártatlan, bizo
nyosan kikapják: igazságjokat, mert a’ kor
mány semmi pártra nem hajlik. — A’ ka
mara ezen vitatásokat bérekeszteti.

Martz. 21dikén Al g i e r t  vévé szó
ba a’ követkamara. Royer-Collard , Clau- 
zel és Anguis követek felszóliták a’ minis- 
teriumot, mondanák ki szándékjokat ezen 
gyarmat iránt. Semmi válasz. Végre azt 
mondja Perier u r, hogy a’ kormánynak

jusa van a’ még be nem végzett alkudozá
sokról hallgatni. Marsai Clauzel nagyobb 
summát kivan az algieri gyarmatmivelés 
buzdítására fordittatni. Javaslatát a’ kama
ra félreveti. Ezt a’ g ö r ö g o r s z á g i  meg
szálló franczia sereg költségei vitatása kö
veti. Más nap a’ katonatisztek előlépését 
illető törvényjavaslatot fogadá el a’ követ
kamara 175í> 101 vokssal. A’p a i r k a m a -  
r a  Martz. 22dikén némelly törvényjavas
latok felett biztossági tudósításokat hallgat 
k i , mire a’ ministeri tanács elölülője két 
uj javaslatot terjeszt elő, eggyiket az újab
ban (1831 novemberétől) kinevezett be
csület-rend tagjai fizettetésök iránt, mási
kat a’ nemzeti őrség indithatóvá tétele (Mo- 
bilisirung) felett. A’ X. Károlyt illető tör
vényjavaslatra térvén a3 napi rend, azt a’ 
kamara, úgy mint a’ követkamarától legu
tóbb általjölt vala, 80 szóval 30ellen e l f o 
g a d  á.

M o n i t e u r  martz. 24dikén: ,,A’ gre- 
noblei telegraph mart. 22dikén estve jelen
t i , hogy a’ 35dik lineaezred (ugyan az, 
melly előbb kitiltatott) a’ városba 22dikén 
délután ismét beköltözött. Ezen derék ezered 
teljes elégtételt kívánt ’s érdemlett. Teljes 
rendben és minden ellenmondás nélkül tért 
meg a’ városba. General Delort. ezt és d’ü- 
zer seregeit is megvizsgálta, a’ katonák 
mind jeles tartást ’s jó szellemet mutat
tak. Parancsolat ment a’ grenoblei n e m 
z e t i  ő r s é g  s z é t o s z t  a t á s a  iránt.“ — 
S t r a s s b u r g b a n  martz. 23dikán hirdet- 
vényt ada ki a’ praefectus, mellyben je
lenti, hogy a’ városban terjengő, néha 
legotrombább hírek megczáfolására, ő , ki 
mindenről tudósítva van ( m i r ő l ? — ) ,  
nyomban tudósítani fogja a’ polgárokat is. 
A1 némelly városokban kiütött nyugtalansá
gok azon pillantatban lecsilapíttattak; Pa
ris és egész Francziaország, kevés kivé
tellel, teljes nyugalomban van. Hogy itt 
(Strassburgban) néhány nap óta rendkívüli 
szabások tétettek, ezt a3 gondos előrelátás 
parancslá , midőn a’ csalfa hírek könnyen
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elcsábíthatnák a' polgárságot. Egyébiránt 
ellene mond azon hírnek, hogy a’ strass- 
burgi nemzeti őrség is szét fogna oszlatni. 
Mart. 24dikén egy párisi telegraphi hivatalos 
közlemény hirdettetett ki a’városban, melly 
a’ grenobJei legújabb történeteket (lásd fel
jebb) , jelesül az ottani nemzeti őrség szét- 
oszlatását is, jelenti 's buzdítja a’ sereget, 
hogy a’ törvényt a’ lázadók ellen, akárhol 
mutatkoznának is azok, védelmezzék.

S t r a s s b u r g b a n  hire futott Martz. 
22dikén, hogy a! városban lázadás készül 
kiütni, mire estenden a’ katonaság külön
féle mozgásait lehete észrevenni. Ez és a’ 
hivatalok hallgatagsága a' csendes polgáro
kat is elrémíté. Mondják, hogy a’ megyé
ben szcrtefekvő több ezered parancsolatot 
kapott a’ városhoz közelíteni.

NÉME T OR S Z Á G.
„A*’ Szabadelmü“ (Der Freisinnige; 

freiburgi politikai újság, szerkeztetik Rot- 
(c.ck, \\elcker, Reichlin - Meldegg *s több 
freiburgi professor társ) 19, 20 és 21dik 
számjait a’ politia, nevezet szerint Schaaff 
várasigazgató , elszedeté. Megelőzte volt e’ 
rendszabást a" badeni ministerium Febr. 
19diki rendelése , inéiIy a' badeni 183ldiki 
s a j t ó - t Ö r v é n y t 's szabadságot felfüg
gesztő. A' 22dik számban jelentik a' szer
keztetek, .hogy protestatiót adának be ama' 
törvénytelen elszedés ellen ’s. hogy az újság 
védelmét Du. t t l i ng. er  titkostanácsos vá- 
laita magára. Azonban a1 városi hivataltól 
azon utasítást kapván, hogy itt sem vád
nak sem ellenvádnak helye nincs, az or
szágos. törvény illy nyilványos megszegése 
ellen ő is hasonlólag protestalt. A’ lefog
lalt 21dik számot ismét kiadatá a' törvényt 
szék. A’ németszövetség gyűléseiben a' né
metországi szabadabb politikai újságok el
nyomatása folyvást sürgettetik, de nagy 
bajt okoz a’ constitutionalis kisded Baden, 
melly tavalyi országgyűlésében a’ sajtósza
badságot *s, az azzal járó sajtófenyitó tört 
vény széket elfogadá.

Újabb tudósítások szerint ezen Schaaff 
lemondott politia - biztosi hivataláról a’ 
sajtóügyekben ’s helyette valami Riegel 
(nomen et omen) vállalta azt fel. Ez ren
des. Egy ministeri rendelés felfüggeszti az 
országgyűlésen hozott ’s a' fejedelemtől 
megerősített törvényt. Ha ezen lépése a’ 
ministeriumnak igazságos, jó ember é, ki 
az azt támogató hivatalt elhagyja; ha nem 
igazságos, jó é , ki azt felveszi. ? —

A' bajor status újság hazudtolja 
azon hirt, melly a’ napokban némelly új
ságokban elterjedett: „mintha a’ bajor kor
mány sereget fogna vagy akarna Badenbe 
küldeni, hogy ott a’ sajtószabadságot el
nyomja.“ — Tehát még is elterjedett ezen 
hir; 's a' statusujság méltónak tartá a’ meg- 
hazudtolást? —

Az alig.  Zei t .  szerint a’történettudo
mány-terjesztő társaság Freiburgban martz. 
lOikén.alkottatása évi ünnepéül nyilványos 
ülést tartott.Rotteckudv. tanácsnok lépvén fel 
a' szónokszékbe 183lik éviink köz politikai 
történetit rajzolá; többi közt Németország
ról igy szólt: A’ német nép gondolkodó ré
sze uralkodúlag látszik szabadságra 's egy
ségre törekedni; de a* két nagy idea baráti, 
épen ellenkezőleg két pártra oszolnak: egyi
ke mindenek előtt a’ német haza egységét 
óhajtja, "s csak utána vagy általa szabadságát, 
önként szenvednék ők kevés ideig mint gon
dolják a' szabadság elmaradtát, csak hogy 
előbb egységre juthatnának; másika szabad
ságot sürget mint fő jót ’s általa egységet, 
mennyiben az előbbinek nem ártana, sót 
azt biztosítná. Mellyiknek van igaza? — 
China 's Oroszország is egy; de Francziaor- 
szág is a' volt XV. Lajos utálatos udvari des- 
potismusa a la tt: már a’ szabad Németek Cae
sar ’s Tacitus idejekor nem voltak. Enged
nék tehát előbb tag státusúikban a’ szabadsá
got gyökerezni meg; hagynék annakszerete- 
tét 's büszkeségét minden német szívbe tö
vig behatni; akkor aztán, ha majd status 
szövetségünk rendíthetetlenebb lábrakapand, 
's ha leomlanak majd az eddig testvér népe-
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inket elszigetelő korlátozatok, kívülről 
méltóságot intő tekintetet szerzünk magunk
nak, akkor mondom a’ szorosabb egyesülé
si szellem szabadabb , ’s annak nemzeti bé
lyege, mint Éjszakamerikában látjuk, "s melly 
mind monarchiái, mind köztársasági kor
mány-alakban egyiránt létezhet, minden in
gatlan elvű hazafinak megnyugvást adand 
’s a1 t.

Speyer niartz. 1 Bikáról: Dr. Wirth a’ 
törvényszék idéző parancsa után tegnap 
Zweibriickenben ismét elfogatott. Vádpontok 
ellene : 1) a’ sajtói pecsétzárnak általa erő
szakosan eszközlött feltörése : 2) a’ Tribü
nebe iktatott status-felforgatásra czélzó fel
szólítás , ’s 3) a’ homburgi zendülő csopor
tozásra nevezetes pénzosztással Ösztönzés. 
Az első pontra Dr. AYirth azt nyilatkozta- 
tá: hogy a’ lakosok lakjába tódulván a’ saj
tói zárt ezek törék fe l, nem pedig ő ma
ga, a’ mit tanúkkal bizonyíthat bé. "Wirth 
azonban mint mondják Münchenbe rendeli 
sajtóját, hogy ott még mint fogoly is írhas
son. A5 Mestbote Ön akaratjából egészen 
megszűnt. Szerkeztetője Siebenpfeiffer ur 
helyette egy nem-politikai nép-lapot (Volks- 
blatt) kíván ezentúl „Hausfreund“ (házi
barát} czimzet alatt közleni.

LENGYELORSZÁG.
Varsó Mart. 21ik. „Az ideigleni kor

mányszék elölülője, titkos tanácsos E n g e l  
fővárosunkat elhagyá, a’ legközösb sajná
lat és tisztelet követi őt. Utána herczeg 
Paskewitsch vévé által a’ fékszárt, ’s a’ nép 
meg van győződve, hogy az ő nevét csak 
áldással fogja emlegetni a’ maradék. A’ jö
vő Vasárnapon (M art.25.) fogja a’ herczeg, 
mint újonnan kinevezett királyi helytartó 
L e n g y e l o r s z á g  uj  s z e r k e z e t é t  
(organisatio) kihirdetni. — A’ megyék ’s 
törvényszékek előliilőji ’s a’ nagyobb birto
kosak közül többen már előbb felhivattak 
a’ fővárosba ’s e’ hét folytán tartandják e’ 
tárgyban üléseiket. így tehát az ideiglen- 
8ég, mellybeu eddig ügyeink és sorsunk

lebelegtek , végre majd elenyészik ’s a’ biz
tosság (?) és bizodalom ( ? )  helyre álltával 
a’ munka és szorgalom is újra feléled.“ —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madridban a’ katonaság nagyon meg

ritkult, őrségi szolgálat-viselésre is csak alig 
elegendő, mind a’ portugáii szélekhez ta
karodik ; parancsolatot kapott az Ocagná- 
ban tanyázó sereg is : tartaná magát ké
szen a’ tüstént indulhatásra, mihelyt az első 
intést veendi. Az önvállalkozott sereg fő 
ügyelő tiszte kérelmet nyújtott a’ király
hoz , mellyben az említett osztály egyik 
csapatja szinte a’ portugáii határokra kül
detésért eseng.

Minap a’ Temps után ezt mondá a’ spa
nyol király külügybeli ministerének: „Ha 
kérdené Önt a’ franczia ügyviselő , mi czél- 
ja most seregünknek, vagy hova indúl? 
felelje: Anconába.

Madrid Mart. 8dikán: Úgy látszik gróf 
Alcudia be nem avatkozásra határozá ma
gát a’ két Bragan<;ai testvér közötti kérdés 
iránt. Mint mondják ő Dom Miguelt pót
lékul inkább Amerikában óhajtaná valami 
királyszékbe ültetni, ’s Portugáliát inkább 
Spanyolországhoz csatolni, ha tőle függne 
s rá bíznák.

GÖRÖGORSZÁG.
Egy febr. 25ikén költ konstantinápo- 

li levél szerint Strattfort-Canning ur angol 
meghatalmazott oda érkezte óta uj Görög
ország határszélei kitűzési ügyében több ta
nácskozó gyűléseket tartott a’ Reis-Effendi- 
vel a’ franczia ’s orosz követek társaságá
ban. Közülök a’ 22iki mint végső 5 egész 
óráig húzódott. E’ szerint ha megállapod
tak Anglia javaslatán , úgy Görögország ha
társzéle keletről Elada folyó torkolatjától, 
t. i. ennek a’ Zeituni tengeröbölbe szakadá
sától kezdve, annak hosszában ’s az Oetai 
hegyek mentében nyugotéjszak - irányban 
egész Arta folyóig vonatnék, nyugatról pe
dig ugyan ennek torkolatjánál végződnék.
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Megelégedettnek látszik ezen javaslattal a1 
Reis-Effendi pénz-kárpotlás m ellett, ’s ugyan 
azért elég alaposan reménylhetni ez által a’ 
végnélküli alkudozásoknak vaiahára végbe 
mentét. Keletről ugyan a’ Wellington mi- 
nistersége alatt szűkre szabott határa ma
radna meg az uj Görögországnak, de an
nál tágasb nyugatról az 1829 martz. 22iki 
protocollum határozása szerint.

E L E G Y  HÍREK.
Brouckére, volt belga hadminister ki

lépett. Hihetőleg von Hane generált fogja 
a’ király helyébe nevezni, addig is M e- 
r o d e  Felix vette ált a’ nevezett ministeri 
osztályt.

Times egy „Laicus“ aláiratu levelet kö
zöl , melly szerint szerte terjedez azon hír , 
hogy martz. 21ikén mint a’ kormány által 
rendelt böjtnapon több magas tekintetű ’s 
befolyású személyek mindenhol gazdag la
komát fognának tartani, felvilágosításul, 
mennyire ellenzi oppositiójok a’ mostani 
igazgatást ’s annak rendszabásit; az érte
kező gyanítja egyszersmind ennek lehető vis
szás következésit, melly a’ nyilványos gon
dolkodást ennyire utálva sértegetné.

A’ Moniteur Ottoman febr. 18ikáról 
közöl egy nagy úri parancsot, melly szerint 
Alis basa, Ozmán Chayri basa, Koniah és 
Caesarea igazgatóinak, valamint Ozmán ba
sa a’ bányák főkormányzójának meghagya
tott : gyűjtenék öszve mentül előbb vezér
letük alatti seregüket ’s Aleppóba az egye
sülés pontjára siessenek.

A’ Mainzi művész egyesület Gutten- 
bergnek a’ nyomtatás feltalálójának emlé
ket akar állítani, miatta közelebb felszólí

tást bocsáta közre, mellyben értéki sege
delmet kér igazságos szándéka valósítására. 
Badenben pedig Reuchlint ’s Melanchtont 
Pforzheim ’s Bretten születésük helyén kí
vánják hasonló tiszteletbálvánnyal örökíteni.

Verona, Mailand, Velencze, Modena, 
Reggio, Carpi, Correggioban ’s ezek vidé
kein martz 13 ’s iáikén többszöri földin- 
gás rettegteté a’ lakosokat, különösen Ve
ronában , de kárt nem okozott.

A’ dán király (VI. Fridiik) Április 
27ikére Koppenhágába idézi Schleswig és 
Holstein herczegségek némelly főbbjeit, 
hogy ott statusminister gróf Moltke előlü- 
lése alatt a’ schleswig-hoisteini rendek vi
szonyai közelebb meghatározfatása ’s az ez 
iránt kiadandó rendszabások felett tanakod
janak.

Muz i o  Cl e me n  t i  (szül. 1751) Mart. 
13án Londonban meghalt.

Péter várából Írják Mart. 6án, hogy oda 
a’ Preobraschenski testőr-ezred (Garderegi
ment) Lengyelországból visszatért. A’csá
szár örömmel vévé észre , hogy a’ sereg olly 
fárasztó és szcnnyesztő munka után is olly 
eleven ’s tiszta szint mutat.

A’ holland újságok mindeddig csak 
„Leopold herczegnek“ említik a’ belga ki
rályt.

Pénzfolyamat:
B e c s  (April 3kán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 T% p. p.
— 4 p C . ................................ 7 7 ---------------
— I820diki nyeres. kölcsön 1 7 4 ----------
— 1821 d i k i ........................... 122 £ ---------

Bécs vár. 24pc. bankö-kötel. . . ----------------
Az udv. karú. 2 j perCnt kötél. . — — — —
Bank-actiák v. részvények darabja 1147 — — —

A’ gabonának pesti piaczi ára April. 6kán 1832.
!Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 136 * 120 110 Zab 30 • 29 4 28
Kétszeres 96 4 86 f 80 Köles 53 4 50 —
Rozs 55 4 53 4 50 Köles-kása 110 100 —
Árpa 41 4 40 36 4 Kukoricza 41 4 40 36 •

Szerkeztet! H e l j n e c z y ,  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .



J E L E N K O R .
29. szám. P est, szerda. April 11. 1832.
F o g l a l a t :  Magyarország (kir. kinevezések ’s megtiszteltetések. A’ tiszanánai Uradalomban a’ koldulás megszünteté

se). Ausztria (a* sard. özv. királyné t)- I.engyelország (az orosz birodalomhoz csatoltatik). Anglia (a’ reformbill 
alsóházbeli elfogadtatása után a’ felsőbe vitetik által. Madeirái ’s lizáboni hírek). Francziaország (követkamarai 
tanácskozások. Furcsa párviadalra hivás. Ausztria Ober 15iki szerződését megerősíti a’ Conferentiának. Parisban 
a’ cholera ’s egyebek. Németország (a’ badeni ministerium nyilatkozása a’ sajtószabadság 's törvény iránt.) Hol
landia (Orloflf hasztalan fáradozása). Olaszország (Albani ’s Bernetti CC. jegyzéki). Törökbirodalom (készület 
Bosznia ellen. Szervia privilegiumi). Pénzfolyamat. Gabonaár.____________________________ ______

M A G Y A R O R S Z Á G .

Felséges Királyunk martz. 26ikán költ 
legmagasb határozata szerint főtiszt. Nádasi 
T e r s z t y á n s z k y  I m r e  pécsi kanonok, 
tereskei apát és székesegyházi főesperes, ed
dig kir. táblai praelatus urat; továbbá inéit. 
Komori báró B e d e k o v i c h  L a j o s ,  cs. 
aranykulcsost, Körös vármegyei főispánt ’s 
eddigi kir. táblai bárót; végre nagys. Szi r -  
m a y  Ad ám előadó kir. táblabirót, a’ fő
méit. hétszemélyes Tábla biráivá méltózta- 
tott kegyelmesen kinevezni.

Martz. Iáikén költ ’s gróf Reviczky 
Adám m. k. udv. Főkanczellár ő Excjához 
intézett kabineti Iegfentebb iratában főtiszt 
Biliig Yinczc tábori vicarius urat lebényi 
szent Jakab czimzeti apátsággal dij-engedés 
mellett méltózíatott kegyelmesen megvigasz
talni ; martz. 23ikán pedig szinte nagymélt. 
Revisnyei gróf Reviczky Adám m. k. udv. 
Főkanczellárhoz utasított kegyelmes kézira
tában ausztriai báró Hodosi és Kizdiai Szí
na Gyögy magyar földbirtokos urat ‘s több 
megye táblabiráját kitüntetett jobbágyi hű
sége és jeles érdemeiért, János testvérével 
együtt, magyarországi bárósággal is kegyes 
vala felruházni.

Revisnyei gróf Reviczky Ádám ni. k. 
udv. Főkanczellár ő Exja hivatalos levele 
özvegy Brunsvik Anna grófné ő Exjához : 
MIgos Grófné! Értesíttetvén cs. k. aposto
li , legkegyelmesb Urunk a’ budai jóltevő 
asszonyegyesület ollyas lépteiről, mellyek 
Exádnak, mint az intézet fejének, a’ szen
vedő emberiség ápolására fordított dicsére
tes iparkodása ’s áldozatai által már is 
örvendezőleg ’s gazdagon gyümölcsöztek;

azonnal legkegyesebben meghagyni méltózta- 
tott: jelenteném Exádnak, mint az emlí
tett egyesület elölülőjének, ’s magának az 
egyesületnek i s , példás szorgalmok ’s czél. 
zatikért fejdelmi legmagasb tetszését. Én 
midőn legszivesb Örömmel teljesítem e’ fel
séges parancsot, van szerencséin ’s a’ t. 
(̂ Bécs Január 25ikén 1832.)

Hevesből írják : hogy a’ mélt. szatmá
ri Püspökség tiszanánai uradalmához tar
tozó öt Heves vármegyei helységben , úgy
mint : Tisza - Nánán, Komlón, Sarudon, 
Kis-Körén és Tisza-ííalászin már jeles szá
nni esztendők óta minden házaló ’s utszai 
koldulás az elöljáróság czéíirányos gondos- 
kodásinál fogva meg van szüntetve, úgy 
t. i. hogy minden helység az illető egyhá
zi ’s világi elöljárók felügyelésök alatt sa
ját valódi koldusait, elnyomoruítait’s mun
ka nem bírható tehetetlenek az uradalom 
segedelmezésiből ’s a’ helységi hívek ala
mizsna-gyűjteményéből táplálja, ’s hahogy 
néha vidéki szegény , koldus, vagy nyomo
rék botlik oda történetből ’s házalva kére
gét, az a’ szegényi tárból megvigasztaltat- 
va egész keresztyéni szelídséggel lak- vagy 
tartózkodási helységébe utasíttatik vissza. 
Ha e’ példás rendelést minden helységünk 
’s városunk divatba hozná (pedig inindenik 
milly könnyen hozhatná!) mennyivel ke
vesebb koldus , kevesebb munkakerülő he
nye , bitang ’s tán kevesebb gonosztevő is 
lenne hazánkban, ’s nem volnánk kényte
lenek , főkép vidéki apró vásárinkon, an
nyi undorító tüneményt karavánokban lát
ni ’s annyi fülsiketítő rimánykodást hallani 
gyámoltalan embertársinktól emberiségünk 
alacsonyítására!
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AUSZTRIA.

Maria Therezia ő felsége sardiniai Özv. 
királyné martz. 28ikán hunyt el Turinban. 
Felséges udvarunk legfelsőbb rendelet sze
rint april öikától kezdve 46 nap gyászo- 
landja e1 boldogult uralkodónét, nevezete
sen 18 napig mélyben, ’s fél gyászban 4 
állandó hétig.

LENGYELORS ZÁG.

Varsóban martz. 25dikén következő 
császári királyi hirdetvény tétetett közzé :

„Mi első Miklós Isten kegyelméből 
minden Oroszok császára ’s autokratora, 
Lengyelország királya ’s a’ t.

Midőn a’ múlt évi januarius 25dikén 
költ manifestumunk által seregeinknek a’ 
Lengyelkirályságba léptét, melly királyság 
lázadás által egy pillantatig a’ törvényes 
hatóságoktól elszakadott, hiv alattvalóink
nak jelentenék, egyszersmind tudtokra ad
tuk abeli szándékunkat, hogy a’ nevezett 
ország jövendő sorsát állandó ’s a’ mi ösz- 
ves birodalmunk szükségeinek és javának 
megfelelő alapokra épitendjük. Most, midőn 
a’ lengyelkirálysági nyugtalanságoknak fegy- 
verhatalommal végok szakadt ’s a’ nyugta- 
lankodók által felingerlett nemzet köteles
ségére visszatért, a’ béke helyre á llo tt: 
hasznosnak találtuk tervünket (planum) a’ 
dolgok olly rendbe hozására, melly az i s 
t e n i  g o n d v i s e l é s  által reánk bízott 
k é t  n e m z e t  nyugalmát’s egyességét ha
sonló merészletektől minden korra megója, 
végre is hajtani.

Az Oroszország győztes fegyverei ál
tal 1815ben meghódított Lengyelkirályság 
Sándor császár dicső elődünk nagylelkűsé
ge által akkoron nem csak nemzeti létét 
visszanyeré, hanem külön törvényeket is 
kapott, mellyek az alkotmány-oklevél által 
megszentesíttettek. De e’ jótétek a’ törvé
nyes hatalom ’s rend örök ellenségeit nem 
elégiték ki. Ugyan is ezek vétkes plánjok 
mellett makacsul megmaradván egy pillan

tatig sem szűntek meg a’ pálczánk alá ve
tett két nemzet elszakasztásáról álmodozni 
’s büszke gőgjökben hazájok ujraalkotójá
nak jótéteivel visszaélvén ugyanazon tör
vényeket és szabadságokat, mellyeket az ő 
hatalmas karja nekik n a g y l e l k ű i  e g  
a j á n d é k o z  a ,  dicső munkája felforgatá
sára merészkedének fordítani.

Vérontás lön e’ merészlet következése. 
A’ nyugalom és b o l d o g s á g ,  mellyel aze
lőtt a’ Lengyelkirályság mindaddig nem ta
pasztalt mértékben éle, a’ polgárháború ’s 
közös pusztulás közepeit elenyészett. De 
ezen nyomorúságnak már vége; az újólag 
pálczánk hatalma alá vetett Lengyelkirály
ság ismét lenyugszik ’s a’ béke kebelében, 
mellyben egy felvigyázó kormány figyelete 
alatt részesülend, újólag felvirul ! —

E’ szerint atyai gondunkban hiv alatt
valóink javára legszentebb tisztünknek is
mérjük , minden hatalmunkban álló eszkö
zökkel az eddig történtekhez hasonló csa
pásoknak az által venni elejöket, hogy 
megfosztjuk a’ rosszakarókat azon módok
tól , mellyek által eddig a’ tapasztalás bizo
nyítása szerint a’ köz csendet felháboríthat
ták. Minthogy efelett lengyelkirálysági job
bágyinknak azon boldoglét további fenma- 
radását is biztosítani akarjuk, melly mind 
az egyesek mind az egész ország javára 
egyiránt megkivántatik, t. i. a’ személy és 
vagyon bátorságát, a’ személyes meggyő
ződés szabadságát ’s a’ városok és községek 
minden igazait és törvényeit; hogy továbbá 
a’ Lengyelkirályság, szükségeinek megfelelő 
külön igazgatása mellett is, birodalmunknak 
e g y i k  e g é s z í t ő  r é s z é v é  legyen , hogy 
ezentúl ezen ország l a k o s i  Oroszainkkal 
e gy ,  hasonló és testvéri érzelmek által 
egybeforrott n e m z e t e t  tégyenek : — ezen 
itt kifejtett alapok szerint a’ mai napon egy 
Általunk legkegyelmesebben ajándékozott 
organicum statútumot rendeltünk (létegesí- 
tő rendeletet szabtunk) ’s magunkat Len
gyelkirályságunk kormányára nézve uj rend 
és formák behozására határoztuk.
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Költ sz. Péterváratt Febr. 14 (26)di- 
kán azúr  születése 1832dik, uralkodásunk 
7dik esztendejében. Mi k l ó s .  A1 császár 
és király által minister-statustitoknok gróf 
G r a b o w s k i  István. Az e’ tárgyi fontos 
batárzatokat következő levelünkben.

A’ főváros minden templomiban felol
vastatott martz. 26ikán ő Felségének febr. 
26ikán költ manifestunia ; ugyan ez fog a’ 
királyság minden egyéb helyein is történni. 
Az igazgató tanács martz. 28ikán tartá a’ 
helytartó herczeg (Paskievitsch) előlülése 
alatt legelső ülését a’ közlendő uj határoza
tok értelmében.

A N G L I A .
Mart. 22dikén dőlt e l , mint már emlí

tettük , az alsóházban a* reformbill ügye. 
Estveli 4 órától reggeli 5ig folyt a’ szóvita, 
mellyben mind a’ két párt vezérei (ellene 
Pe e l  é s S u g d e n ,  mellette S t a n l e y  és 
G r a n t  urak) vevének főképen részt. Rö
viden egybe foglaltuk okaikat múlt leve
lünkben, azokat most ki kisebb ki nagyobb 
erővel ismételek. S i b t h o r p  ezredes újra 
el akará halasztatni a’ szavazást, de ezt 
közakarattal kiváná a' ház, ’s a’ szószedés 
116 szótöbbséget (355!>239; tavaly 345 
>•236=109) adott a bili mellett. Ekkor 
lord Althorp jelenté, hogy még egykét mel
lékjavaslatot fog a’ bilihez ajánlani, minek- 
előtte az a’ felső házhoz küldetnék. Más 
nap először is a’ czukorvámbill előadatása 
alkalmával érinti lord Althorp a' nyugotin- 
diai szigetek bajos állapotját, a'nélkül azon
ban, hogy még most a’ kormány eziránti, 
munkában lévő szándékaiba bővebben eresz
kednék. A’ bajt lord Althorp a* barbadosi 
szélvész által okozott kárnak ;s a* jamaicai 
lázadás következéseinek tulajdonítja. A* kor
mány addig is, mig kiterjedőbb hatású rend
szabásokat fog tehetni, pénzkölcsön által 
akar a’ kárvallottakon segíteni. — Ezután 
a1 reformbill végső mellékjavaslati jövének 
izóba, ’s az oppositio utoljára bugyogott’s 
puskázott a’ bili ellen , de csak vakon tölt- 
\ e. Szitok, mocsok volt minden, a’ mit

ellene felhozhattak. „Az az átkozott, utála
tos , mérges, lázasztó reformbill“ mondák ’s a* 
követek nevettek; sokan a’ macska és ba
goly hangjaitgúnyképenutánazák. K e a r s -  
ley -ta ’ ház elölülője felszolítá, ne csapong- 
jon szanaszétt, hanem szóljon a’ dologhoz ; de 
ő folyvást szitkozódott. „Ezen bili úgy mond, 
ollyan mint a’ kígyó , zöld, barna, feke
te ; ollyan mint egy okádtató pilula, melly 
két pestilentialis vegyitékből, u. m. Russel 
főzetéből és Durham mustárából készült; ad
ná Isten , hogy kezemben volna mind a' kettő, 
mint öszveszorítanám , elmorzsolnám í ’s a’ 
t.“ Végre a’ bili acclamatio által egészen 
elfogadtatott ’s lord Russel és Althorp ne
veztettek k i , hogy azt a’ felsőházba vigyék 
által ’s annak elfogadtatását kikérjék.

Martz. 26dikán ment el a’ bili a’ felső
ház elébe ’s az előbb nevezettek által, több 
követ kíséretében , a’ lordcancellái nak ált- 
adatott. Lord Grey tévé az indítványt an
nak első felolvastatására; az meglett, a’ 
bili nyomtatása meghagyatott s a’ másod
szori felolvastatás Április ödikére határoz, 
tat o tt, gróf H a r r o w  by,  lord Whar n -  
c l i f f e  és a’ l ondon i  p ü s p ö k  kinyilat- 
koztaták, bogyók a’ másodszori felolvasta- 
tásra fognak szavazni. Gróf C a r n a r v o n  
ellenben 's herczeg W e l l i n g t o n  azt, hogy 
ők előbbi oppositiojoknál megmaradnak.

Madeiráról és Lissabonról különféle hí
rek terjedeznek Londonban. Mondják, hogy 
dom Pedro Ma d e i r á t  200 ember veszte
séggel clfoglalá; hogy dom Miguel oda (Ma
deirához) utasított hajósserege Lissabonba 
visszatért, ’s tisztei azonnal fogságra vet
tettek ; hogy az angol consul Lissabonban 
megöletett ’s a’ t. Viseuben (Portugália) lá
zadás ütött ki dóm Miguel ellen. A’ Spa
nyolok csak akkor küldendik túl a' határon 
seregeiket, midőn dóm Pedro a’ portugál 
partokra kiszálland. —

FRAKCZI  AORSZÁG.
A’ követkamara martz. 23dikán a9 kor

mány által előterjesztett ’s a’ biztosságon
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már keresztül ment gabonatörvényt véve 
folytatólag vizsgálat alá. Ez első törvény 
a1 júliusi revolutio óta, melly a nép ma
teriális javával foglalatoskodik ’s könnyen 
megeshetik, hogy e’ tárgyban az oppositio 
a’ ministeri javaslatot fogja védeni (mint
hogy az liberálisabb a’ biztosságénál} a’ 
centrum jobb részint birtokos követei el
len. Delaborde a’kormány rendszeré mellett 
szól; Argout pedig ugyanazt még világo
sabb okokkal védi ’s megmutatja, hogy a’ 
mostani (  bevitel - tiltó } gabonatörvényen 
szükségkép változtatni kell. Két utolsó ara
tásunk, úgym ond, igen rósz vo lt, ’s a1 
pártok még inkább nagyították a’ dolgot, 
hogy a' népet felingereljék. Úgy de a’ bel
földi gabonakereskedők és kereskedés el
len, melly illy rósz termés esetén egyedül 
segíthetne a' dolgon , a’ jobb termő helyről 
az őrültebb piaczúakra hordván a’ gabonát, 
országos az előítélet. Zsarlóknak, uzsorá
soknak nevezik őket. Már pedig a’ gabo- 
natárak is mind kiürültek. Llly hclyezet- 
ben nincs más mit tennünk , hanem szabad 
bevitelt engednünk a* külföld terményeinek, 
mcllynek vámja a’ belföldi gabona árához 
képest növekedjék vagy alább szálljon. E’ 
részben Argout ur a’ kenyér árát javasolja 
sinórmértékül vétetni, nem a’ piaczi á r t , 
’s a’ fontmértéket a‘ véka vagy mérő he
lyett. Azon belföldi termesztők, kik a’ 
concurrentia rósz következéseitől félnek, 
gondolják meg, hogy azon 307,000 mázsányi 
(franczia decimal mérték} külföldi gabona, 
melly most az ország raktáraiban vagy pá- 
hóiban (magazinaiban} fekszik, nem vol
na elég Franrziaországot két nap eltartani. — 
Anglia számtalan próbáji titán az eltiltó 
törvényt megsemmisítő, hasznosabbnak ta
lálván a’ bevitel szabadságát nem csak a’ 
fogyasztóra (consumensre} , hanem magára 
a’ belföldi termesztőre nézve is, kit előbb 
a’ bevitel ingadozó tilalma s felszabadítása 
speculatiojiban szüntelen hátráltatott. K r i
m i á b ó-l, honnan déli Francziaország szük
ség esetén gabonáját vévé, az áltszállitás

olly bajos, a’ speculatio olly kétes, hogy 
ez oldalról a’ termesztők nagy concurren- 
tiától soha sem tarthatnak. Az uj törvény
nek ezen principiumi ellen még senki sem 
szólott , ’s igy ő reményű, hogy a’ kamara 
a’ kormány liberálisabb javaslata szerint 
fogadandja el a’ törvényt. —■ Azonban L a u 
r e n c e  ur mellékjavaslata az egyes czikke- 
lyek vitatását még most clhalasztatá. Ó 
azt ajánlja, hogy a’ bevitel tilalma ez idei 
November lső napjáig függesztessék fe l, 
’s a’ vámok ezen idő alatt egy közép idomzat 
szerint állapíttassanak meg; az alatt, úgy 
mond, a’ kormány is időt nyer az ország 
ebeli helyezetét jól kitanulni, az előítéle
tek megtompulnak, a’ fogyasztók ’s ter
mesztők Örök vitája nagyobb világra jő ’s 
a’ jövő télen aztán a‘ kamara állandó ’s jó 
törvényt hozhat. Ezen javaslat a’ biztos
ságnak adatik által.

Mart. 29ikén kérelmek olvastattak fel. 
Egy a’ franczia földön lakó Modenái kéri, 
eszközlené ki Francziaország, hogy azon 
olasz patrióták, kiket Isolta briggen az an- 
conai tengeren az Ausztriaiak elfogtak, bo
csáttassanak szabadon. Gén. Lamarque e’ 
kérelmet Sebastiani és Perier uraknak ált- 
adatni kívánja. Panaszkodik a’ nemzetek 
jusa megsértéséért ezen elfogás által , ’s nem 
csak Anconába kellett volna, úgymond, 
Francziaországnak sereget küldenie, hanem 
Massa-Carraraba is a' modenai birtokon, 
holott nyilván esküsznek öszve Olaszország 
szabadulása ellen, nyilván kimondják a’ 
szent frigy (alliance} principiumit ’s olly 
kalendáriumokat nyomtatnak, mellyekben 
nem Lajos-Filep áll a’ franczia király he
lyén. Odillon-Barrot, Salverte, Lafitte, Tes
te , mind ezen értelemben szólnak, ‘s a’ 
kérelem, minden ellenállása mellett is a' 
centrumnak, a* ministerekhez utasittatik. 
Más nap a’ tengeri ministerosztály költsé
geit vitató a’ kamara.

Az al-rajnai kurír utánPárisbóI martz. 
22ikén esti 5 órakor: Itt egy előbb nevet.
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séges ugyan, de most már valósággal fe
nyegető eset foglalja figyelmünket. Lobau 
marschallt a’ párisi nemzeti őrsereg vezérét 
minap a1 Tribune egyik czikkelyében meg- 
legyintgeté. Öt főtiszt fejőket Relief) pártolni 
szándékozván,’s az egyes személyi ügyet egész 
őrtestökre hatni gondolván, a’ Tribune szer- 
keztető hivatalához járult a’ czikkely- al
kotóval számolni. Belmonetur, ki azt ma
gáénak ismérte, eléggé fejtegeté hogy neki 
csak a’ marschallal volna baja, nem pedig 
segédivei, de ők nem tágultak, hanem baj- 
vivással kínálkoztak. „Legyen hát, nem 
bánom“ mond Belmonet ur végre tiiredel- 
metlenül 's ajánlatjokat elfogadá. A’ tisz
tek azonban más nap íöprönkedve jelen
tik, hogy ők a’ viadalt egyre közülök kii- 
Jönboztetőleg nem bizhatják, hanem vo
nassák sors, ’skit ez kiszemelne, víjon meg. 
Öt paszomántos tiszt volt jelen ’s a’ tribü
nétől öt szerkeztető ajánlkozók az ügy kö
zös védelmére. De ez nem fogadtatott el. 
így állott a’ dolog még tegnap is; sokat 
futostak, sokat alkudoztak, de mindeddig 
mire sem mehettek. Több 50 ifjúnál je
lentkezett már az újság védelmére, ha az 
aranyozott főtiszti kar privat ügyből köz
bajt indítván a* független sajtóval csatára 
kelne. Megválik' mellyike győz! A’ tiszt, 
ki legelőbb hányakodott, Montalivet Ká
roly, a’ minister testvére; a’ többi: Tour- 
ton generál, Friand ezredes, Peregaux 
báró ’s Delessert Gábor főtisztek. Fur
csa párviadal!

Csudálkozik a’ Temps , hogy kormá
nyok a’ grenoblei csekély zajból olly tor
nyos bajt kerekíte. XVik Lajos idejekor 
úgymond még zenditőbb álorczáskodás is 
alig került volna politia elébe. Angliában 
carricaturákat processiokat láthatni a' nél
kül,  hogy a’ törvényhatóság őket bolygat
ná ; még a’ római inquisitio is megszenved
né az illyest farsangi alkalommal, ’s igaz
gatásunk , melJy erejével annyira dicsek
szik , illy mulatságos zsibajt is lázadásra 
magyaráz!

A’ legújabb grenoblei tudósítások jelentik, 
hogy itt a’ nemzeti őrök lefegyverzése ’s el
oszlatása legnagyobb csenddel ment véghez.

M o n i t e u r  martz. 20d. : „Egy kurír 
Bécsből meghozá tegnap a’ Novemb. 15diki 
(Belgiumot érdeklő) szerződés megerősítte- 
tését azon paranccsal, hogy azt az ausztriai 
császári követ Parisban (gróf Apponyi) 
Londonba küldje, holott a z , mihelyest a’ 
burkus meghatalmazott hasonló parancsola
tot kap, kicseréltessék. Teljes okunk van 
hinni ,, hogy ezen megerősítés Ausztria ré
széről a’ burkus udvarét már Londonban 
érendi. •— Haagai tudósítások szerint gróf 
Orloíf indulóban volt London felé.“

Toulonból írják martz. 2 ld ik : Épen 
most érkezett parancsa a’ kormánynak 30 
hadi hajó, közöttük 6 linea-, 6 fregat- ’s 
18 kisebb hajó felkészítésére. Ennek czélja 
felől sokfélckép gyanakosznak.“

A’ c h o l e r a  P a r i s b a n  is kiütött. 
Az első eset martz. 26ikán ötlött elő ; 30- 
dikáig 40 betegedett -s 8 halt meg. A’ kora 
segedelem itt is sokat ment meg; tisztaság, 
józanság ’s jó eledel a’ leghathatósb óvósze
rek ; a’ félelem a’ betegség itt létével szű
nik szembetünőleg.

A’ Lengyelek száma Avignonban 1800- 
ra megyen. A’ franczia kormány eleinte széj
jel akará őket osztani, de protestáltak; 
felhagyott tehát velők és szándékát vissza- 
vöná. Néhány tiszt közülök Belgiumba ki- 
vánkozék, de az utilevél megtagadtatok.

Sir Hudson Lowe mult September 8dL 
kán Ceylon szigetből Port-Louisba (Isle de 
France) érkezett.

NÉMETORSZÁG.
A’ badeni ministerium minap említett 

nyilatkozása mellett a’ sajtószabadság és 
törvény iránt e’ következő belső ministe- 
ri rendelés ment egyszersmind a’ (freibur- 
gi) városi hatósághoz: „Az ide mellékelt 
ministeri felvilágosításához képest a’ sajtó- 
politiát illető törvényeknek ahoz fogja ma
gát a’ városi hivatal tartani, hogy minden
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Újságot, mellybena’ német szövetség iránt 
gyűlölet, az abban létező alkotmányok becs
mérlő megtámadtatása ’s azon státusok u- 
ralkodóji iránt becsületjüket, méltóságokat 
’s kormányukat sértő és bántó kifejezések 
foglaltatnak, zár alá vessen ’s a’ további 
t ö r v é n y e s  lépéseket tegye meg: e l l e n 
b e n  a’ n é m e t s z ö v e t s é g e s  s t a t u s o k  
e g y e s  s z e r k e z e t e i ,  va gy  az a zok
ba n  t ö r t é n t  a k á r m i  ne mű  e s e t e k  
m é r s é k e l t ,  s z e n v e d é l y t e l e n ,  o k o k 
ka l  t á m o g a t o t t  ‘s t e t t e k e n  é pü l ő  
b í r á l a t i t  s z a b a d o n  bocsássa .  W in
te r .  S t e m m i e r . “

H O L L A N D I A .
A’ Messager des Chambres Hágából 

egy o r o s z  jegyzéket és nyilatkozást kö
zöl, mellyben kijelentvén, mennyit's milly 
buzgósággal fáradozott gróf Orloff Hollan
diának reábirásában , hogy az a’ november 
15diki szerződést a’ két ország (Hollandia 
és Belgium) között még utóbb kötendő 
vég alkupótlék mellett önkényleg fogadja 
el , de ebeli fáradozásiban nem boldogult, 
Oroszország kinyilatkoztatja: hogy a’ mos
tani kornyülményekben minden barátsága 
és szívessége mellett is Hollandia részére 
többé mit sem tehet, aztillyes elszakaszkodá- 
sában magára hagyja, minden történhető 
rósz következésekért a’ felelet terhét reá 
hárítja , ’s a’ netalán Belgium ellen Hollan
dia által újra elkezdhető ellenségeskedés 
esetére kinyilatkoztatja: hogy a’ belga neu- 
jtralitas és az európai béke sértetlenségét 
frigyeseivel egyetértőleg minden , legillen
dőbb móddal fen fogja tartatni. Minekutá
na gróf Orloff németalföldi király Ő Felsé
génél az ebeli nyilatkozást megtevé ’s cate- 
goricum felelet-kívántára ő hollandi Felsége 
„nemumel felelt, a’ nevezett gróf utileve- 
feit kérvén Londonba elutazott, hova eza
latt kétség kívül meg is érkezett.“ (Ezen 
jegyzék mart*. 29dikén érkezett Párisba).

A‘ londoni conferentia a’ hollandi ki
rály utólsó vonakodó nyilatkozására nem 
adott semmi választ.

OLASZORSZÁG.
Bolognában martz. Iáikén Albani Car- 

dinál a’ 4 legatio rendkívüli biztosa közre 
bocsátott hirdetvényében bosszankodással 
emlékezik a’ status-rendbontókról, kik 
már hét hónap óta csupa személyes vagyon- 
kapzsiság miatt békétlenkednek fondorkod- 
nak lázítgatásikkal, ’s mivel úgymond neki 
tiszte az illy hatalmazó gonoszt minden tel
hető eszköz által gyökerestül kiirtani, ’s 
így a’ status nyugalmát biztosítani, febr. 
20iki nyilatkozása szerint minden ezutáni 
zenditő ’s közrend és bátorság - háborgató 
törvényszegte után az ideigleni itélőszék 
elébe idézve rögtön veendi merészlete dí
ját. Segédül hivatkozik a’ kormány czél- 
zati kivitelére, a’ pápai rendes katonaságon 
kívül, a’ polgárság nagyobb ’s józanabb ré
szére ’s az ausztriai seregekre ’s a’ t.

Róma martz. 17ikén : Cardinal Bernet- 
ti újítja minapi protestatióját az itteni fran- 
czia meghatalmazotthoz tegnapelőtt intézett 
jegyzékében ’s figyelmezteti azon zendüle- 
tekre , meilyck az egyházbirtok tartomá
nyiban különösen Anconában a* franczia se
regek érkezte óta keletkeztek. Ljolag bebi- 
zonyuít úgymond ezen igazság Rhone fran
czia hajó érkeztekor, mivel akkor olly 
Örömzajra buzduitak némelly nyugtalanok, 
hogy csapongó kedvökben a’ segéd sereg 
egyik altisztét a’ pápakormányhoz szítása 
miatt halálosan sebesítenék meg. A’ mi 
tartományinkat illeti, nőtten hatalmazik azon 
vélemény bennük , hogy a’ franczia seregek 
túl fognak a’ határokon hatni ’s terjedezni. 
Cubiéres generál legalább erősítni látszik 
e’ véleményt, s miatta naponként tüzes- 
bednek a’ különben is exaltált elmék. Bizo
nyítja a’ generál illyes viseletét 7ikén álta
la *s Benedetto Constantini ur által aláirt 
élelem-szolgáltató alku, melly Sinigaglia, 
Jesi, Osimo, Loretto, Recannati ’s ezeket 
környező helységekbe szálló franczia sere
gek számára köttetett. Módtalan epesztik 
ő Szentségét az illyes tettek, ’s mind az, a* 
mi febr. 23ika óta történt, mivel azok tér*



mészetesen fejdelmi függetlensége sérelmén 
kívül birtokai nyugalmát is háborítják ; kü
lönben sem egyeztethetők az eddig hivata
losan vagy megbizottan közlött nyilatkoz- 
tatásokkal, ’s habár jelentve volt is , hogy 
a1 franczia seregek barátilag szállanak An- 
conába : még is alattomosan lopódzíak be, 
lefegyverzék a1 pápakatonákat, hadifog
lyokká határozák őket mint ellenségeiket 
’s a’ fellegvári őrséggel foglalási alkura lép
tek. Ismételve megigértetett: hogy szor
gos tekintet fog fordíttatni a’ pápai jusok 
fentartására, azonban a’ seregek oda érkezte 
óta minden engedeimen kívül erősítik az 
anconai fellegvárt, ’s a’ generál is határ- 
zólag kimondja, hogy minden élelem ’s 
kaszárnyái költség a’ pápa terhe marad. 
Csak az kivántatott a’ szent Atyától, hogy 
Ancona a’ francziáknak helyül engedtes
sék ; Cubiéres generál ellenben táborélelmi 
szerződésekre lép, azon esetre, ha seregei 
Sinigaglia, Jesi, Osimo , Loretto , Recan- 
nati ’s ezek vidéki körén települnének le. 
Végre vonakosznak a’ franczia tisztviselők 
a’ pápai kormánytiszteknek nyugtatványt 
adni a’ fellegvár szükségeire tőlök áltvett 
hadkészületekről. Mivel tehát ezen igéreti 
szavak meg nem egyeztethetők a’ bánással, 
’s már 19czed nap óta sikeretlenül ’s min
den kerék válasznyerés nélkül intéztetett 
minden reclamati© a’ franczia kormányhoz 
ő Szentsége résziről: kényszerülve látja ma
gát a’ Cardinál valahára végkép megtuda
kozni való szándékát a’ franczia igazgatás
nak. Ennél fogva forma szerint kéri a’ 
franczia követet, sürgetné az óhajtott fele
let érkezését a’legeszközölhetőbb hamarság- 
gal, hogy tudhassa ő Szentsége az ügy kö
rülményeihez ezéiirányosan szabni határo- 
zásit.

TÖRÖK BIRODALOM. '
Moniteur Ottoman febr. 18ikáról: A’ 

Moslemség (törökség) hajlandósága mind 
inkább nyilatkozik az uj katonai rendszer 
iránt; minden osztálybeli tisztelet gyanánt

tartja magát közéjök felírathatni. Mind azon 
kímélő tekintet gyümölcse ez, mellyel a* 
Síd tan rendes katonaságát, valahányszor al
kalom adatik, kitünteti, ’s vezérinek szo
rosan meghagyja, hogy annak csinosbulásá- 
ra , ’s minden szükség-pótlás által jóllétére 
atyailag ügyeljenek. A’tartományokban, hol 
még nem divatoz ezen uj katonai intézke
dés , mindenütt gondoskodnak annak men- 
néielőhbi behozatalára.

Nándorfejérvár martz. 7 (I9)kéről: A’ 
nagyvezérnek egy dragomanja (tolmácsa) 
érkezett ide nagyúri paranccsal Milos szer- 
viai herczeghez ’s a’ nándorvári basához. 
A’ porta jelenti általa szándékát az orosz 
udvarral egyezve a’ boszniai felköltség Ie- 
csilapíthatása ’s a’ hat kerületnek Szerviához 
kapcsolhatása iránt. Czélja hamarább kivi
telére Milos herczeget 10,000nyi segéd se
reg adásra szólítja, egy hónap alatt a’ nagy
úri tábor is felkészülendő majd aztán egyes 
erővel a’ Száva mentiben ütnek Boszniára, 
míg egy 15 ezernyi más, jobbadán rendes 
katonai dandár, az Ljbazárnál kóborló fel
költséget zabolázza. Izzed basa vezérlené 
ez utóbbi csapatot. Milos herczeg gondos
kodni fog a’ Szervián áltköltöző török se
reg élelméről ’s hadikészületiről a’ porta 
rovására orosz kezesség mellett. Bosznia, 
mint írják , tüzes és elszánt, függetlensé
géért utolsó csepvérig vívni. Nem épen játék 
lesz tehát őt újra igába hajtani, mint a’ 
nagyvezér gondolgatja, hacsak a’ bosznyák 
nemzeti nyakasság egymás közt nem har
sán ’s czivódik össze , ’s így meghasonolva 
ellenállásra képtelenné nem válik. — Ibra
him basa, bévette végtére St. Jean d’ Acre 
várát megrohanással, ’s az egész várőrsé
get leölte, ha egy 7ikén költ rendkívüli 
konstantinápoli hírnek hihetni. Ez azonban 
bizonyosbat várat még.

Következnek Szerviának a’fényes por
ta által engedett politikai privilegiumi a1 
serbus követek konstantinápoli tanácskozá
sok egyeztével, ’s az orosz udvarral kötött 
drinápoli szerződés tartalmaként: szabad
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leend a’ nemzetnek isteni tiszteletét tulaj
don egyházaiban nyilván gyakorolnia. Obre- 
novics Milos a’ nemzet jelen Knyaza a5 fé
nyes porta iránti tiszta hűsége jutalmául 
tisztében fentartatik, ’s ezen hivatali disz 
nemzetsége örökös sajátja lesz. Kormányoz
ni fogja az ország belső ügybeli igazgatá
sát a1 nép vénei tanácsát meghallgatva. A1 
Szerviától elszakaszíott hat kerület vissza 
csatoltatása iránt biztosak fognak neveztet
ni az ügy meghányatására ’s elintézésére. 
Harács (fejadó) ’s minden más adó-nem 
pontosan határoztatik e l ; a’ katonai zsold- 
birtokdíj (Lehenbetrag) leszállíttatik ’s a’ 
majd összeolvadó hat kerületre is kivette
tik ; a’ fényes porta törvényhatósága sem 
az ország belső ügyeibe sem a’ netalán tör
ténhető egymásközti czivakodásokba ele
gyedni nem fog, sem egy párával (török 
batka vagy fillér) is az országtól több adó
fizetést zsarolni, mint mennyi szorosan ki- 
szabatik.

Továbbá az ország lakosinak szabad 
járatú ’s keletű kereskedést enged minden 
tartományiban, számokra minden pénzcsi- 
karás nélkül menedék-leveleket (teszkeresz) 
ajánl, hogy minden úti vagy kereskedési 
akadálytól megóvassanak ; a’ belgrádi vá
mon keresztül Konstantinápolyba szállítan
dó árúkra szerb nemzeti teszkereszek fog
nak osztatni ’s úgy rendelt helyökre lerak- 
tokkor vámdijaik lerovatni; minden hetedik 
esztendőben becsültetés alá vettetik minden 
portéka, és szerinte közép - ármérséklettel 
a’ vámadás. Milos knyaz urnák tulajdon 
rendes katonasága leend az országban neta
lán keletkezhető zavarok elhárítására ’s a’

vétkesek fenyítésére. Künyvnyomtato inté
zeteket, iskolákat kór- és nevelőházakat 
alapíthatnak. Biztosság neveztetik a Szer
viában birtokos Törökök ingatlan jószágaik 
megbecsiiltetésökre ’s e’ becs szerint esz
tendő alatt vagy végkép eladhatják azokat, 
vagy N. Fejérvárott veendik belőlük éven
kénti jövedelmüket szabott ár szerint, a’ 
törökök különben az országból egytől egyig 
kitiltatnak a’ várőröket kivéve. A'Knyaz- 
tartás költségeiről a’ nemzet gondoskodik. 
Tartozzék az uj Knyaz tiszti megerősítte- 
tésekor a’ fényes portai fiscusnak tulajdon 
érszényiből 100,000 piasztertfizetni. Metro- 
politáit ’s püspökeit maga választja a’ nem
zet, de a’ konstantinápoli patriarcha neve- 
zendi ki. Az ország tisztei hivatalikból el 
nem bocsájtathatnak valamig rósz fát nem 
tesznek a’ tűzre. Nem gátolandja a’ nagy 
ur, ha az ország postai közösülést kívánna 
behozni. Ila nem akar valamelly Szerb tö
rök urának szolgálni, szabadon oda hagy
hatja őt. Az újon épült várak le fognak ron- 
tatni. Az országnak Konstantinápolba ügy
viselője lesz. Közhírré tétetik ezen Fer- 
man az egész nemzet előtt ’s Milos knyaz- 
nak megtartásul áJfküldetik. Rebjulj hónap 
7ikén a‘ hedzsira 1246ban. Mahmud.

Pénzfolyamat:
B e c s  (April 7kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 87 |  p. p.
— 4 pC............................................ 77 i ------
— I820diki nyeres. kölcsön 174 -----------
— 1821 d i k i ...............................122 f -------

Becs vár. 21pc. bankó-kötél. . . 46 | |  —• —
Az udv. kam. 2 y perCnt kötél. . -------— —
Bank-actiák v. részvények darabja 1154-----------

A’ gabonának pesti piaczi ára April. lOkén 1832.
Pozs. rn. vto gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekély

Tiszta búza 133 \ 120 106 * Zab 31 »— 30 —28",Kétszeres — 83 * 80 Köles 53 l 50
ltozs 56 53 i 52 Köles-kása 5 __
Árpa 42 40 • — Kukoricza 41 4 40 38

Igazítás: 
nem a’ tőkékből , hanem A 27ik szám Jel. 2 1Oik lapján az 

egy nagylelkű részvevő adakozásából 
Szerkezteti H e l m e c z y  —

asszonyegyesiileti költségek 35,OGO fr. ’s 318/10 pótlása 
származott.
Nyomtál ja Lände re r .



30. szám.
J E L E N K O R .

P est, szombat. April 14. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (a’ búd. asszonyegyesület leányiskoláiban magyar nyelr , ennek számára muzs. akadémia. Sza- 
° bó J. szeaiorvosi jóte'tei. Buda városi tisztkönyr). Lengyelország (az uj látegesi'tő rendeletek). Anglia (felső ’s 

alsóházi tanácskozások. Gr. Orloff ’s a’ cholera Londonban). Francziaország (követ e's pairkamurai tárgyak. Cko
lerái rendeletek Párisban. Touloni zavargás 's t.) Belgium (a’ budget elfogadtatása minden szakaszában. Háborúi 
mozgások). Olaszország fa’ pápa nyilatkozása). Éjszakáméi ika (a1 tanács ’s követház nemelly ügyei. Hideg.) Tö
rökország (konstantinápoli tudósítások). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .

Budán Április Ildikén. Ns. Pest Várme
gyétől ezelőtt három héttel azon felszólítás 
érkezvén a’ budai jótévő asszonyi egyesü
lethez, hogy az annak gondjai alatt lévő 
budai leánykák iskolájában nemzeti nyel
vünket is taníttassa, a’ tisztelt egyesület 
ennek teljesítésére magát ülésében készség
gel ajánlotta. Más és harmadnap pedig, 
ezen egyesület elölülője , néhai Korompai 
Gr. Brunsvik József Országbírója özvegye , 
Kesselőköi Majthényi Anna Mária csillag
keresztes Dáma ő Exclja sorban járta el az 
iskolákat ’s kérdezésére mindenikben talál
ván két-három  magyar leánykát, azokat 
olly móddal serkentő, hogy ha követke
ző próbatételükig leánypajtásikat naponként 
legalább öt magyar szóra megtanítják , min- 
deniket meg fogná ajándékozni. ’S midőn ez 
előtt negyed nappal a’ ráczvárosi leány
ka-iskolabeli próbatételre megjelenők az’ 
imént tisztelt elölülő Grófné az illető vá
lasztott asszonyságokkal, az egész iskola 
„Isten hoztá“-val üdvözlő ’s felmondó kö
zönségesen számos magyar szavait; mi a’ 
jelen voltakat váratlansága miatt egészen meg
lepő , mert ez időközi elintézésről nem vol
tak értesítve. Szintígy folyt ’s foly ez a’ 
budai Öt illyen iskola közül négyben, ’s fo
lyamatba jő majd az ötödikben i s , mert 
olly tanítónők lesznek ez után felfogadva, 
a’ kik magyarul is jól tudnak ’s a’ leánjr- 
kákkal magyarul is beszélenek. Hazafiúi 
köszönet illy szép igyekezetért az asszonyi 
rendnek. 0  szövi nem csak az é le t, ha
nem a’ nemzetiség első alapfonadékit habár

gyöngéd zsenge szálakban is mint anya, daj
ka , első nevelő ’s létpályatárs. Illy magas ren
deltetésnél fogva elmaradhatna é a’ magyar 
asszony a’ férjfiak e* tárgyi köz intézkedé
seik dicséretes elősegítésében, midőn má
sutt minden miveit nemzet lelkes asszo
nyai részt tudnak, részt buzognak venni a’ 
nemzetiség gyarapításában.

Holnap, azaz e’ f. h. 15ikén Budán az or
szágházban nagy muzsikai akadémiát fog a’ 
budai asszonyegyesület jóltevő czélai hasz
nára tartatni, mellyre a’ testvér két város 
jobb lelkű tagjait az emberiség szent czél- 
jai sikeresbítése végett ezennel bátrak va
gyunk méltó tiszteletű bizodalommal figyel
meztetni.

lső Ferencz gőzhajó 8ika délután ér- ^  
kezett meg 66 óra ’s 40 perez alatt jólter
helve ’s nagy ellenszéllel küzdve Zemlin- 
ből, teljes épségben.

TT. Szabó János Ur , Országunk szem
orvosa (^szemésze, v. oculistája) derék jeleit 
adá múlt évben újólag tudománya ’s ügyes
ségének , midőn t. i. Horvátországban ’s a’ 
magyar tengermelléken, 70 közül 63 több
nyire merővaknak szemvilágát adá vissza, • 
kettőt pedig, a’ mennyire eszközölhető va- 
la , látásra segített.

Csinos nyomtatásban jelent meg Buda 
Magyarország fő és anyavárosa tisztviselősé- 
gének czím és névsora 1832ik február 2lik; 
tisztujiíás szerint m a g y a r  nyelven Joan- 
novics Döme levéltárnoktól. Ezt valódi ha- 
zafiui örömmel jelentjük azon édes remény
ben , hogy mennél előbb minden intézetei s 
közleményei a’ városi nagyérdemű Tisztség-



231

nek élő nemzeti köntöst öltendenek minden 
fiók városnak ’s közönségnek például.

LENGYELORSZÁG.
K ö v e t k e z n e k  az uj o r g a n i c u i n  s t a t ú t u m o k .

/
I. Altalányos haíárzatok.

1. czikk. A' lengyel királyság örök idő
re Összekapcsoltatik az orosz birodalommal 
's annak elválhatlan részét teszi. Helybeli 
viszonyihoz alkalmaztatott külön kormá
nya , saját polgári 's fenyitő törvénykönyve 
leend, ’s a1 várasi és falusi községeknek 
eddigelé adott rendeletek és törvények 
előbbi alapjaikon 's régi erejükben megma
radnak. 2. A’ lengyel királyi korona örö
kös Mibennünk, utóinkban ’s követőink
ben a’minden Oroszok császárságában meg
állapított koronaöröklés rende szerint. 3. 
Az orosz császár és lengyel király ugyanegy 
tettel és szertartással koronáztatik rnegMos- 
kauban, a5 lengyel királysági követség je
lenlétében , melly erre a* birodalom egyéb 
részei követségeivel egyiránt meg fog hi
vatni. 4. Ha Oroszországban a’ már meg
állapított vagy ezentúl megállapítandó ese
tekben regensség támad, a’ regens vagy 
regens-hölgy hatalma Lengyelországra is ki
terjed. 5. Az istentisztelet szabadsága ’s 
nyilványossága biztosíttatik. Az ebeli kü
lönbözés nem lehet o k , valakit az ország 
minden lakójival közös jogok - Q'usok) és 
válságokkal élésből kiszorítani. A’ romai 
eatholica vallás, mellyugy is lengyelkirálysági 
alattvalóink többségéé, a’ kormány különös 
védelmével ’s jóakaratjával fog élni. 6. A’ 
romai - catholicus és görög-egyesült papság 
kezeiben lévő birtok e’ két vallásbeli eg)r- 
házi hierarchia közös, elidegeníthellcn sa
játja marad. 7. A’ törvény védelme minden 
lakóra rang és tekintet különbsége nélkül 
egyiránt kiterjed. Személyes érdem és te
hetség által ’s a’ törvényesen kiszabott rend
ben az országos hivatalok ’s méltóságokra 
mindenki eljuthat. 8. Személyes szabadsá
ga mindenkinek biztosíttatik. Csak a’ tör
vényben előre megállapított esetekben, ’s

csak az általa szabott formák szoros meg
tartása mellett lehet valakit elfogni ’s tör
vény elébe állítani. Minden fogoly Írásban 
fog elfogatása okairól tudósíttatni. 9. Min
den fogoly legfeljebb három nap alatt tör
vényszék elébe fog állíttatni, melly őt ki
hallgatja vagy a’ kiszabott forma szerint 
elitéli. Ha e’ legelső vizsgálat őt ártatlan
nak vallja, azonnal szabadon bocsáttatik ; 
valamint az i s , ki a’ törvény által ellátott 
esetekben kielégítő kezest állít. 10. tör
vényszéki vizsgálatok formája az ország 
legfőbb tisztviselőji vagy olly személyek 
ellen , kik felségsértésről ’s árulásról vámol
tatnak, k ü l ö n  t ö r v é n y  á l t a l ,  melly a* 
birodalmunk más részeiben ez iránt fenál
ló rendelések alapjain épiilend, fog megha- 
tároztatni. 11. A’ birtokjus mind egyes sze
mélyekre mind egész egyesületekre nézve, 
mind a’ földfeletti, mind a’ földön-belüli 
birtokot illetőleg, szent és sérthetetlen, a’ 
fenálló alaptörvényekhez képest. Minden 
lengyel alattvalónak szabad akárhova elköl
tözni ’s birtokát áltvinni, mihelyest az ezt 
illető rendszabásokat teljesíti. 12. Jószág
vesztés (yonfiscatio) csak az első rendű sta
tussértés esetében szabathatik büntetésül, 
a’ mint ezt egy külön rendelés még köze
lebb meg fogja határozni. 13. A’ gondola
tok közlése sajtó által csak annyiban fog 
korlátoztatni, mennyiben ezt a* vallás irán
ti tisztelet, a’ legfőbb hivatalok sértetlen
sége , az erkölcs tisztasága ’s mindenkinek 
személyes becsülete mulhatlanul szükséges
sé teszik. Erre nézve is k ü l ö n  r e n d s z a 
b á s o k  fognak adatni a' birodalom egyéb 
részeiben fenálló e’ nemi rendeletekkel ös- 
szehangzólag. 14. A’ lengyel királyság ido- 
mos mennyiségét fogja a’ császárság közös 
költségeinek, (^kiadásinak) viselni. E 1 vég
re a' mindennemű adók Lengyelországot il
lető része k ü l ö n  r e n d e l é s  á l t a l  fog 
a’ legnagyobb idomszerintes pontossággal 
meghatároztatni. 15. Addig is minden adó 
’s más nemű tartozás az 1830 novemberéig 
fenállott mód és mennyiség szerint fog bé-
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szedetni. 16. A’lengyel királysági kincstár, 
valamint annak más kormányágai is külön 
kezekre fognak bízatni (külön igazgattatni). 
17. Az általunk megismert lengyel királysági 
status-adósságot, mint ezelőtt, a’ kormány 
kezessége biztosítja 's az a' királyság jöve
delmeiből fog lerovatni. 18.. A' lengyel bank 
's a’maig fenálló hiteltörvények az ingatlan 
birtokokra nézve, mint eddig, a’ kormány 
védelme alatt állandanak. 19. Az orosz csá
szárság és lengyel királyság közötti keres
kedés módja és viszonyai a' két k ö z j a v u ,  
de külön igazgatású ország kölcsönös inte- 
resséji szerint fognak elintéztetni. 20. Ka
tonaságunk (armée) a' császár - és király
ságban egyetlen egészet fog tenni az orosz 
és lengyel seregek megkülönböztetése nélkül. 
Fen tartjuk magunknak k é s ő b b , ,  k ü l ö n  
t ö r v é n y  által határozni meg:  micsoda 
idomban 's alapokon vegyen részt a' len
gyel király ság katonaságunk egész mennyi
ségében. Azon seregek száma i s , mellyek 
a’ királyság belső védelmére szolgálanda- 
nak , szinte külön törvény tárgya lesz. 21. 
Minden orosz császársági alattvalónk, ki a’ 
lengyrel királyságban megtelepedett 's ott in
gatlan jószágot b ir, vagy birand, a’ ben- 
születtek minden jusaiban részesül, és vi
szont. Fentartjuk magunknak jövendőre az 
ollyan, orosz vagy külföldi, személyek
nek , kik a' lengyel király ságban még nem 
telepedtek meg, ezen országbeli lionosíttat- 
hatását (naturalisatio). Az orosz-császársá- 
gi alattvaló míg a’ lengyelkirályságban, 's 
a’ lengyel-királysági míg az oroszcsászárság 
e g y é b  r é s z e i b e n  mulat, azon ország 
törvény ei alatt á ll, melJy ben mulat.

II. Fő és helybeli igazgatás.
22. czikk. A' lengy elkirály ság fő kor

mánya egy helytartó vagy igazgató tanács
ra (  A d m i n i s t r  a t i ó n s r a t h )  bizatik , 
mellyé azt nevünkben egy Hely tartó előlülé- 
se alatt kormány ozza. 23. E' tanács áll a5 
Helytartóból, fődirectorokból, kik egy
szersmind a' biztosságokban előlülnek, 's 
az igazgatás külön ágait felosztva viszik ;

a’ főellenőrből, ki a’ főszámvevői kamara 
elölülője; 's más tagokból, kiket erre külö
nös parancsunk által ki fogunk jelelni. 24. 
Az igazgató tanács tagjai teljes szabadság
gal fejtik ki szempontikat 's mindeniknek 
jusa van véleményének az ülés jegyzőköny
vébe (protocollumába) vételét kívánni. A" 
szavak többsége határoz el; 's midőn a’ 
szavak két egyenlő mennyiségre oszlanak, 
a’ hely tartóé ad egyik vagy másik résznek 
többséget. 25. Ha a’ t ö b b s é g  n i nc s  egy 
é r t e l e m b e n  a’ h e l y t a r t ó v a l  's ez ki
nyilatkoztatja, hogy a' tagok többségének 
ajánlata tetemes czélirány talansággal van 
egybe kötve: akkor a’ helytartónak h a t a l 
ma  va n  a’ t agok  h a t á r o z a t á n a k  vég
r e h a j t á s á t  f e l f ü g g e s z t e n i  ‘s a’ tár
gyat a’ tanácsülései jegyzőkönyv ével egy ütt- 
nyomban vizsgálatunk alá köteles terjeszte
ni. 26. Külön, ez iránt kiadandó, rendsza
básokhoz képest fog az igazgatótanács can- 
didalusokat választani a' megürült érseki, 
püspöki, fődirectori, statustanácsosi és más 
hivatalokra , mellyek tisztei kineveztetésök 
tőlünk függ, ’s választottit a' helytartó ut
ján Nekünk ajánlani. E’ candidáltak sora 
vizsgálat alá fog vétetni 's m ás u t ón  é r 
k e z e t t  t u d ó s í t á s o k k a l  egybe hason- 
líttatni, minekelőtte mi a’ nevezett hivata
lokra az ajánlottak közül egyet, vagy más 
valakit, akár belföldi (lengyel-királysági) , 
akár a' császárság más tartományabeli le
gyen az, kineveznénk. 27. A’ helytartó 
távolléte, hosszas betegsége 's t. i. eseté
re , hivatalát az igazgató tanács Jegkorosb 
tagja veszi addig is ált, míg további aka
ratunkat az iránt kinyilatkoztatjuk. 28. A' 
következő (29dik) czikkelyben foglalt tár
gyakra, mellyek) e az igazgató tanács ha
tása nem terjed, lengyel királyságunkban 
egy statustanácsot állítunk, ismét a' hely
tartó előliilése alatt. Üléssel bírnak ebben 
1) a' fődirectorok 's a' főellenőr. 2) a’ sta- 
tustanácsnoki ranggal felruházott tisztvise
lők 's mások, kiket állandó vagy’ ideigleni 
ülésre a' stalustanácsba meghívunk. A’hely-

*
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tartó jelen nem létében az általunk ez eset
re különösen felhatalmazott tag viendi az 
előliilőséget. 29. A’ lengyel-királysági sta
tustanács kötelességei : 1) Kidolgozása vagy 
áltnézése oily rendelet - ’s törvényjavasla
toknak , mellyek a’ királyság általányos kor
mányát illetik. 2) Azon kérdések és porok 
megfejtése , mellyek az igazgató - ’s tör
vényszéki hivatalok között köreikbe ható 
tárgyak felett gerjednek. 3) Meghányása a’ 
tartományi gyűlésekből 's kerületi tanácso
soktól jövő kérelmek - és előterjesztések
nek , az azokra adandó válasz-v. határo
zattal együtt. 4) Az igazgató tanács által 
készülő esztendei budget újabb áltnézése. 
5} Megtekintése az igazgatás külön nemíi 
ágai fő tisztviselőjitől (ch e f) beküldendő 
tudósításoknak. 6) Meghatározása azon tör
vényes vizsgálatmódnak , melly az általunk 
kinevezett tisztek ellen volna hivatalbeli 
vétségok esetén indítandó. 31). A'törvény- 
hozást érdeklő tetemesb tárgyak, úgy szin
te a’ budget, végső álttekíntés ’s megerő
sítés végett az orosz-császársági statustanács
hoz fognak beküldetni, mellynek e’ vég
re külön ,,a’ lengyel királyság interesséire 
ügyelő“ szakasza (departement-ja) lesz. 
32. A’ személyünk mellett lévő lengyel-ki
rálysági minister-statustitoknok terjesztendi 
Élőnkbe a’ helytartó utján hozzá érkezett 
ügyeket. Ugyan ő fogja a’ helytartóval császá
ri királyi parancsolatinkat tudatni. 33. Min
den , Lengyelországot illető általunk sanctio- 
nalt törvények, parancsok, rendeletek a’ 
mi lengyeJk. ininister-statustitoknokunk ál
tal fognak ellenjegyeztetni (contrasignal- 
tatni) ’s úgy a’ törvénykönyvbe felvétetni. 
34. Minden igazgatás - és törvényszékbeli 
ügy a’ l e n g y e l  királyságban l e n g y e l  
nyelven fog vitetni. — ! 35. Azigazgatásbcli 
ügyek három biztosságnak adatnak ált. Ezek 
1) A’ beiső ügyek, egyházi dolgok ’s nem
zeti nevelés biztossága. 2). Igazsági biz
tosság ( Justiz-commission ). 3). Kincstár 
vagy financzbiztosság. 36. E’ biztosságokon 
kívül egy fő számvevői kamara állíttatik s

melly uj vizsgálat alá veszi az országos jö
vedelmek ’s költségekről szóló hivatalos 
számadásokat; elölülője a* főellenőr (con- 
trollor). 37. A’ melly ügyek a’ biztosságok 
’s azoknak fődirectorai hatáskörét megha
ladják, az igazgatótanácshoz, a’ mellyek 
ennek kiszabott hatásköréntul és kivül es
nek, Hozzánk terjesztendők. 38. A‘ fődirec- 
torok , főellenőr, igazgató és statustanács 
tagjai minden, a’ törvény ’s parancsunk és 
rendelésünk ellen elkövetett csínyért tar
toznak felelni. Mihelyest az illyes vétségek 
formaszerint előadva ’s a’ statustanács által 
megbizonyítva lesznek, ugyan e’ statusta
nács fog felölök bennünket tudósítani ’s 
irántoki határozatunkat kikérni. 39. A’ ki
rályság most ani feloszlatása megyékre, (vaj
daság) , vidékekre (D istrict), kerületekre 
(Kreise), ’s város-és falusi környékekre 
(Bezirk) eddigi alapjain ’s a’ régi határok
kal továbbra is megmarad, míg jövőben az 
ország köz java változtatásokat ajánianda- 
na. 40. Minden megyében egy megyebiz
tosság (Wojewodschaftscommission) állít
ta tik , elölülővel ’s biztosakkal, melly a’ 
főkormánybiztosságtól jövő parancsokkal 
fog a’ még külön rendelésben szabandó for
ma szerint foglalatoskodni. 41). A’ várasok 
kormánya a" várasi gyűlések által válasz
tott felsőségre, a’ faluké bírákra (Vogt) 
bizatik. Ezek hajtják végre a’ kormány pa
rancsait.

III. (Vege következik).

A N G L I A .
Visszatérőleg a’ martz. 26diki fontos 

ülésekre említjük még, hogy gróf H a r 
ro w b y vala az első lord, ki gróf Grey in
dítványa után a’ bili első felolvastatására, 
mostani véleményét a’ biliről kifejté. Olly 
móddal tévé e z t, mellyből világosan kitet
szik , hogy a’ reformbill eddigi ellenjeinek 
mérsékeltebb része kész a’ ministeriummal 
egyezni; kinyilatkoztatáa’ maga ’s a" ház több 
tagjai nevükben, hogy ők a’ mostani bilit 
jobbnak tartják az előbbinél, ’s azért annak



237

nem csak másodszori felolvastatására, ha
nem teljes elfogadtatására is fognának sza
vazni, ha a* biztosság a' nekik mellőzhet- 
leneknek látszó változásokat tenné meg a’ 
billen. A’ londoni püspök még tovább ment, 
kijelentvén, hogy ó a’ biztosságban sem fog 
olly mellékjavaslathoz állani, melly a’ bili 
fő elveivel ellenkeznék ’s mellyet az alsó 
ház el nem fogadhatna. Lord Caernervon 
essentialis változtatásokat kíván a’ billen, 
minthogy az mostani principimnira ’s irány
zatára (tendentia) nézve igen is democra- 
tai. Ellenben lord Grey kinyilatkoztatja, 
hogy semmi illyes (essentialis) változtatá
sok a’ billen nem történtek, sem az ő meg
egyezésével történni nem fognak. „Én, úgy 
mond , az elóbbeni bili nagy principiumi- 
hoz hiv maradtam. (Tetszés) Ha változta
tások ajánltatnak, örömest veendem azo
kat vizsgálat alá ; de semmi concessiora (en- 
gedvény) nem állok, melly a’ bili fő ideá
j a  másítaná. Én mindig mellőzhetlennek 
hittem a’ parliainentreformot, ’s ez az én 
parliamentbe léptemkor olly sürgető volt, 
hogy lehetetlen volt azt tovább halaszta- 
nom. így vélekedem most is, ‘s egész 
buzgalommal azon leszek, hogy ezen fon
tos ügy szerencsés kimenetelt érjen.“ — 
Az alsó házban ugyan az nap lord Elliot a’ 
külső politikát hozá ismét szóba, jelesül 
Portugáliára s Olaszországra nézve; de a'" 
ministerek előbbi nyilatkozásaiknál többe 
nem ereszkedtek, újra is állitván, hogy Eu
ropa békéje semmi oldalról sem forog ve
szedelemben.

Martzius 27dikén engedelmet kapott 
E w a r t  ur (az alsó házban) egy bili-be
hozásra, melly a’ halálos büntetés szelídeb
bel váltását ajanlja olly marha- ’s egyéb lo
pásokért, mellyek nem erőszakoskodással 
történnek. Későbben az irlandi tizedbill jő
ve napirendre, ’s azon három javaslat közül; 
mellyet e’ tárgyban Stanley ur tett vala, 
az elsó fogadtatott e l, minekutána Ruthven 
ur mellékjavaslata, melly az irlandi egyhá
zi rendszer uj meghányatását kiváná, félre

vettetett. 2Sdikán előadá Hobhouse ur (az 
uj hadi statustitoknok) a’ sereg költségeit, 
(hadi budgetet), sajnálva említvén, hogy 
Éuropa 's az ország mostani környülállási- 
ban lehetetlen a’ szárazföldi sereg kevesbi- 
tését ajánlania. Az egész hadi erő I832re 
109,198 fő. A* keletindiai tábor kirekesz- 
tetésével 89,478 főre menő sereg-tartásra 
3,170,709 font sterlinget kíván a’ minister. 
Kevés szóváltás után ő 's az előbbi hadmi- 
nister (sir Henry Parnell) ’s a* két rész 
baráti között a’ kívánt pénz és sereg meg
adatott, ’s a’ ház az irlandi tizedbillt vita- 
tá ismét tovább a' nélkül, hogy ma is vég 
határozathoz jutott volna.

Az alsó ház menekhető tagjai sietnek egy 
pár napot a’ húsvéti ünnepek alatt falun töl
teni , ellenben a’ lordok sietnek a' fővárosba, 
hogy a’ reformbill másodszori felolvastatásán 
jelen legyenek. Erre teendő indítványát lord 
Grey April, ődikéről 9re halasztá.

Néhány, kevés uj pair kineveztetésé- 
nek terjedt el legközelebb hire.

Gróf Orloff martz. 27dikén éjjel Lon
donba megérkezett ’s más nap reggel hos
szasan értekezett lord Palmerstonnal.

A’ cholera erőt kezd venni a’ városban 
’s az országban. Martz. 29dikén 64 betege
dett s 34 halt meg Londonban ; mindöszve 
30dikáig 1729 beteg közül 915 halt meg, 
217 maradt betegen. Az egész országban 
ugyan eddig 8795ből 3216 lön martalékává.

FRANCZIAORSZÁG.
Mint említők, martz. 26dikán (előbbi 

levelünkben hibásan áll 24dike helyett 29) 
a' marine költségeit vitaíá a’ kamara. Nincs 
jobb dolguk a’ ministereknek, mint midőn 
olly dolgok iránt fejtegetik a’ kormány 
rendszerét , mellynek egyes részeihez a’ 
kamara legnagyobb része semmit sem ért. 
Illyés különösen a’ marine v. tengerügy. 
Ki szólhat itt nyomosán a* navarini győztes 
ellen ( R i g n y ,  most tengerminister) ? ki 
opponálhat oko k l c a l ? — ’S ha ide vesszük 
még, hogy a* kamara ez idei hosszas ülé
sek ’s vitatások alatt elfáradt, buzgalma
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meghűlt, épen nem csoda, ha egy osztály 
költségei sem mennek oily csenddel, olly 
hamar, olly jó rendben által, mint ezé; 
ha a" tagok rendszerint ásitoznak, vagy 
fülelnek ’s mintha tökéletesen értenének 
mindent, néma mosolygással ’s főlegyin
téssel integetnek, vagy — észrevétetlenül 
surrannak el. így történt m a, midőn a’ 
kamara a’ javaslat egyes pontjai közül is 
elfogada már néhányat 's akkor vévé ész
re , hogy a’ szavazásra elegendő tag nincs 
jelen. Egyébiránt Ri gny  ur mai beszédé
ből tudjuk meg, hogy Francziaországnak 
jelenleg 57,000 tengerhadi embere van be
írva, kik közül mintegy 16,000 kézmives, 
(mesterember). A’ mi más nap (martz. 27) 
tetemesb vitára adott alkalmat, a’ biztos
ságnak abbeli javaslata v o lt, hogy két li- 
neahajó lefegyverzése által 115,000 frank- 
nyi költség ezen osztálynál kíméltessék meg. 
Rigny admiral ezt most lehetetlennek ál
lítja; midőn, t. i. mint mondá, a’ régi ál
lásokat (statio) A 1 g i e r n á 1, Brasiliában 
's a’ csendes tengeren e r ő s í t e n i  (azaz 
több hajót küldeni), Mexicoban pedig újat 
kell rendelni. L a m a r q u e  hasonlóul ellene 
van a1 költséglerovásnak; nem kell gyen
gíteni a’ tengeri erőt, úgymond; egy, Orosz
ország vágj" Ausztria ellen viendő háború
ban 10,000 ember hajón többet tenne ne
künk , mint 30,000 szárazon. Francziaor- 
szág mostani tengerihada a’ temérdek költ
ség mellett is roszabbul áll mint 1813ban ; 
nyolcz lineahajó ’s 20 fregát mind az, a’ 
mivel parancsolhatunk ; Napóleonnak 82 
kész, fegyverrel ellátott hajója volt ’s még 
60 készülőben; holott akkor (18 1 3 ) 60 
egynéhány millió volt ez osztály költsége, 
1827től 1830ig pedig 74 millió. Rigny ur 
e’ dátumokat annyiban igazítja meg, hogy 
ő szerinte 31 hajó van ma indulhatóban ’s 
18 készülőben; de ha ez rendkívüli esetek
ben nem volna elég, a’ h a z a s z e r e t e t  
könnyen fogna segíteni a’ dolgon. — A’ biz
tosság ajánlata félrevettetett. Martz. 28ikán 
a’ Ild ik  szakaszt vitaták épen, midőn Pe-

rier ur csillogó arcczal belépett, ’s csakha
mar elterjedvén azon h ir , hogy gróf Appo. 
nyi a’ nov. 15diki szerződés ratificatióját 
Ausztria részéről Londonba már elküldöt- 
te , a’ házzal a’ cholerát ’s a’ gyarmatokat 
örömérzésükben elfeledteté. A’ nevezett sza
kasz különben , melly az afrikai ’s ameri
kai franczia gyarmatokat ille ti, heves vita
tásokra nyújt vala alkalmat ’s szóba jött 
volna kétség kivid azon kérdés, melly igy 
nem is érintetett: megtartsa e , vagy fel
szabadítsa (emancipálja) inkább Franczia- 
ország gyarmatait ? — Mauguin és Salverte 
urak egy két, a’ kormány viseletét gáncso
ló észrevétele után M a d a g a s c a r  ’s Bo u r 
b o n  szigeteire nézve, a’ kamara a’ gyar
matok költségeit 7,000,000ba fogadá el. A’ 
gabonatörvény ma i s , tegnap is előjőve, 
de sorsa még cl nem döntetett.

A’ pairkamara martz. 27dikén sok as
szonyság jelenlétében az elválás (házassá
gi) törvényjavaslatát , mellyet a’ követka
mara megengedőleg fogadott ’s külde el^ vé
vé vitatásba. Simeon ur hosszas beszédben 
igyekszik megmutatni, hogy az elválás sta
tustörvényi tekintetekből is (azaz ha catho- 
licus okokra nem ügyelünk is) rósz, nem 
tanácsos. B o i s s y  nem lát a’ házasságban 
egyebet merő polgári egyezésnél, mellynek 
felbonthatlansága nincs a’ természetben ’s 
nem annak törvénye.(Ki kételkedett ezen?—) 
Még néhány pair szólott ez és más nap is 
az elválás mellett és ellene ’s 2Sdikán vég 
szavazásra kelvén a’ dolog, a’ kamara az 
egész törvén} javaslatot 78 szóval 43 ellen 
f é l r e  v e t é  (azaz nem akarja, hogy a’ bol
dogtalan házasok elváljanak).

Toulonból martz. 22ikén írják , hogy 
az nap indult el Yigogne gabarron a" jöve
vény v. idegenlégiónak 4 százada (compag- 
nie) A f r i k á b a .  Ugyan akkor érkezett a' 
nevezett seregnek más három százada St. 
Esprit felől Toulonba.

Grenobleban martz. 23ikán, mint on
nan írják, több párviadal történt mind a’ 
katonák mind a’ polgárok közt, a’ követ

áT
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kező napra még izgágább eseteket vártak, 
mivel a’ pattantyús ’s gránátos ezred egyik 
osztálya is veszedelmesen Összeczivódott. 
A’ general még 23ika estéjén megtevé a’ 
szükséges rendeléseket zaj - és bajgátlásui.

Parisban martz. fogytán az egészségre 
ügyelő középponti biztosság rendkívül hi
vatott egybe , a következő nap ismét ülést 
tarta; határzott rendszabásai a’ fő városnak 
egészsége fentarthatására hatnak ki, a’ város 
48 részeiben ugyan annyi segédhelyek ál
líttatnak, hol a’ vészben forgók szükségei 
pótlására szüntelen váltakozva ügyelend az 
osztály minden orvosa, sebésze (seborvo
sa) ’s gyógyszeresei, minden óvó és segéd
szerekkel felkészülten. Már 4000nél több 
személy hagyá oda Parist a’ choleratóí re- 
megtében, 's még többen készülnek el. A’ 
betegség hatalmazni kezd.

Szinte martz. 23ikán a’ touloni nagy 
templomban történtek zajongások, mellyek- 
re egy missionarius praedicatiója nyújtott 
alkalmat néhány heves és illetlen kifejezé
seivel. A’ hallgatók egy része bravot, ’s 
éljent kiabált: a' másika „le vele“ „ki a’ 
károlypártiakkal“ ! ’s a’ felek összeharsan- 
t ak , hasztalan békitgeték őket, míg végre 
az ottani ezred két osztályit csillapitásikra 
az egyház-ajtóhoz nem rendelők , miremeg- 
lassudtak s a’ templomot egymás után oda 
hagyták.

BELGIUM.
A’ senatus martz. 28. elfogadá a’ had- 

ministerium költségeit, úgy, mint azokat 
a’ képviselők kamarája áltküldé. Ez ismét 
ugyanaz nap az országos adósság, a’ külső 
és igazságministerium s a marine (noha 
még sem arsenal, sem ügyes tengeri nép 
nincs, ’s ezért ez idén a’ minister előadása 
szerint flottát nem is alkothatni) budgeteit, 
mellyek mindöszve 49,351,080 forint 40 
cent.re mennek, fogadta el.

A’ hadminister kiadá parancsban , hogy 
minden szabadságos katona hivassák be (ez
redéhez) rs ezentúl szabadság (bocsátvány) 
ne adassák senkinek.

Bizonyos, igy ir a’ Memorial Beige 
martz. 29dikén, hogy a’hollandi királyném 
akarja a' 24 czikkelyt elfogadni 's ezen 
nyilatkozását gróf Orloff Londonba megvit
te. Ezen elhatározás kormán3runknak két 
nappal ezelőtt adatott tudtára. (Adair és 
Talleney urak által). Azonnal parancsolat 
ment minden táborvezérhez, hogy magát 
a’ sereg minden történhető esetre készen 
tartsa. Mi nem hisszük , hogy Holland egye
nesen megtámadjon m inket, mindazáltal a’ 
dolog mégsem lehetetlen s azért készen kell 
államink. Hadosztályunkban a’ legelevenebb 
munkásság láttatik. A: hadminister megké
rő marsall Soult-t, hogy azon franczia tisz
teknek, kik jelenleg táborunkban szolgál
nak, ’s kiknek ebeli utasítások a’ franczia 
kormánytól e" folyó Április Cdikánál tovább 
nem terjed, azontúl is, a béke bekövet
kezéséig, megtarthatását eszközölje ; mire 
a’ marsall úgy hisszük, reá is álland“.

OLASZORSZÁG.
Roma, martz. 29ikéről: Az alig. Zeitung 

után a’ Pápa kinyilatkoztató végre határo
zatát az anconai ügy iránt ’s ez békésén 
hangzik; megegyezik t. i. 0  Szentsége a’ 
Francziáknak Ancona várában tartózkodá
sokon, természetesen, mint gondolhatni, 
némelly feltételek alatt, miilyen az, hogy 
mostani számok az ő státusaiban ne szapo- 
ríttassék, sőt inkább szívelné annak keve- 
sitését; igy hihető majd az ausztriaiak is na
gyobb részint visszavonulnak, mint ezt, va
lóban várhatni e’ barátságos hatalmak jó 
egyetértésitől, ’s kölcsönös békeszeretésök- 
től. Annál inkább reményelhető pedig O 
Szentsége feltételeinek elfogadtatása, mivel 
néhány nap óta Ancona falain megszűnt a’ 
franczia háromszin lobogni, a’ franczia mi- 
nisterium parancsára levétetvén az, mint
hogy zászlót csak tulajdon, vagy diadalom 
által sajáttá hódított falakra szokás tűzni.

ÉJSZAKAMERIKA.
Newyork , február lsőjéről: A’ január. 

4iki tanácsülésben az Előlülő követségének
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külön szakaszi az érdeklő biztosság vizsgá
latára utasíttattak. A’ követházban számos 
kérelemlevél olvastatott fel, többnyire en- 
gedelmért esedezőké uj bankok ’s vasutak 
felállíthatásaért. Still veil űr indítványt tön 
a’ halálos büntetés eltörültetése irán t; ja
vaslata külön biztosságra utasíttatott. Bu
chanan James urnák rendkívüli követté ’s 
teljes hatalmú ministerré az orosz udvar
hoz ; valamint Davezac urnák németalföldi 
ügyviselővé lett kineveztetésoket a’ Tanács 
helybe hagyá. A5 Congressus egyik vitatá
sából a’ nemzeti eladatlan lelkek iránt ki
tetszik : hogy az egyesült Statusok általá
nyos birtokának fda az unió sajátja ’s a’ 
centrális kormány rendelésétől mint uradal
mi birtok függ.

A’ Washingtoni Intelligencerím igy ir: 
Példátlan hidegünk minden vizeinket jég
gel borítja, ’s miatta több néposztály za
varba jő; igy kereskedőinknek szokott szal- 
litványik elmaradnak, el a’congressusi tagok 
élelme is ; itt sóban szűkölködnek, amott 
czukor nincs, máshol nincs mivel tüzelni; 
még a’ könyvnyomtatók is felakadnak, 
mivel néhol pénzért vagy jó szóért sem 
kaphatni egy ívnyi papirost, mint olva
sóim hírlapjaim formája kissebbedtén ta
pasztalhatják ’s a’ t.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Sok újat nem hozott ugyan a1 martz. 

lOiki konstantinápoli posta, mindazáltal erő
síti legalább azon h ir t , mellynél fogvást a’ 
porta csakugyan fegyverrel akarja az ae- 
gyptusi alkirályt engedelmességre zaklatni. 
Az évenként megjelenő statustisztek ’s tar

tományigazgatók névsorában nem olvashatni 
többé Mehemed Alit, sem fiját Ibrahim ba
sát, ’s régen méltatlanokká is hirdettettek 
volna már hivataljokra, mellyel egyedül a’ 
Sultán kegyéből dicsekedhetnek, ha egy 
nagyhatalmasság követe nem tanácsolja: 
merítné ki előbb a’ nagyúr fenékig a’ bé
kés úti egyezhetést, ’s ne zárná ki a’ meg- 
térhetést kemény ’s hirtelen bánás-módjá
val. Említést érdemel még az előbb felho
zott tiszti ’s igazgatási névsorban a’ többi 
barbár statuskák rendében Algír deységnek 
illy érintése: „Üresen marad e’ hivatal, míg 
a’ franczia seregek a’ tartományt el nem 
hagyják ’s a’ portának vissza nem bocsát
ják , mire Francziaország magát leghatáro
zottabban lekötelező. u

E L E G Y  HÍ REK.
IV. Henrik gőzhajó martz. lOikéről Ná* 

polyból azon hirt hozá Marseillebe érkez- 
tével, hogy ott Gikán a’ királyi testőr ez
red, ’s egymás szicziliai ezred közt ugyan 
csak nem czirógató verekedés történt, mi
vel a’ két félről 18 hullott el holtan.

Belle Isiében mint mondják 4000 ön
kényt ajánlakozott franczia áll készen dona 
Maria da gloria mellett harczolni.

Pénzfolyamat:
B e c s  (April lükén) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 1 p. p.
— 4  PC..................................... .......................
— I820diki nveres. kölcsön -—------------
—  1821d ik i * . ..........................1 2 2 1 -----------

Bécs vár. 2Ipc. bankó-kötél. . . ---------------
A z udv. kam. 2 1 perCnt kötél. . 46 f  — —
Bank-actiák v. részvények darabja 1149----------

A’ gabonának pesti piaczi ára April. 13kán 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. rtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 120 113 * 100 Zab 23 1 26 * —
Kétszeres 80 — — Köles 53 1 50 —

Rozs 53 1 40 — Köles-kása — — —
Árpa 42 40 — Kukoricza 40 38 —

Szerkezteti Helnieczy* —- Nyomtatja Länderer.
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F o g l a l a t :  Magyarország (kir. kinevezések. Budapesti hidegyesiilet hivatalos közleme'nye. Torontáli gyűlés, jótétek 
’s ajánlások a1 m. nemz. tudom, akadémiára, Csanádi Püspök halála ’s egyebek). Lengyelország (vége az uj léte- 
gesító rendeleteknek). Francziaország (követkamarai tanácskozások. Párizsi zajgó csoportozások. Adakozások. 
Perier choleráskodása. Martignac t). Görögország (a’ Conferentia protocolluma e1 f. évi január IDről ’s egy ez
zel összefüggő touloni tudósítás). China. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .

Királyi Felségünk martz. 22iki leg- 
fentebb határozatánál fogva nagys. Busán 
Aloiz kir. Tanácsost ’s a1 hármas országi báni 
Tábla közbiráját, a’ három társ-országi ité- 
lőszékhez elölülőnek méltóztatott kegyel
mesen kinevezni. Szint ezen törvényszé
ki megürült közbirósággal tiszteltetett meg 
a’ nagymélt. m. k. udv. Kanczellaria által 
T. Mixich Miklós Ur az érintett ítélőszék 
eddigi jegyzője.

A’ Buda-pest közötti állóhidbeli szándék ügyében.
A’ pesti hidegyesiilet ismét ülést tarta 

april 6ikán Pesten a’ casino tereméiben; 
jelen voltak Stainlein Eduard gr. elölülő , 
Dubraviczky Simon, Enderle Ignácz, Ua- 
vass József, Károlyi György és Lajos gr., 
Keglevich Gábor gr., Kolb János, Lechner 
József, Lissovényi László, Mednyánszky 
Aloiz báró, Öffner Ferencz, Polák Mihály, 
Rauchmüller Ferencz, Seeber Károly, Som- 
sich Pongrácz, Széchenyi István gr., Szö- 
gyényi László, Torna József, Tükory József 
’s Wesselényi Miklós báró. Eléadja az elöl
ülő az utóbbi tanácskozás óta az egyesület 
ügyeiben tett előleges lépéseket eképen : Ő 
cs. kir. Magassága a’ Főherczeg-Nádor mi
nekutána kegyesen fogadá a’ társaság köszö
netét az Ő Főherczegsége által kegyesen 
megígért pártfogásért, azalatt ismét ujdon 
hálára ösztönzé a’ társaságot az által, hogy 
a’ dunapart magasságai méretését ’s az óhaj
tott nivellírozást (vízfekti mérést) meg
hagyni méltóztatott; melly munkák azóta 
szakadatlanul folynak. Ennek következé
sében az előlülő legelőbb is a’ két szomszéd

városi hatóságot tudósítá forma szerint a’ 
társaság léte ’s czélja felől, megkérvén 
egyszersmind mindkettejét, hogy azt mű
tudományi (technikai) ’s hisztériái adatok 
(dátumok) közlése által elősegélleni ne ter- 
lieltetnének. Ki volt ez úttal az előlülőség 
által az is mondva, hogy a’ társaság az e- 
gész ország javára tekintve egy akárhol is 
leendő, biztos és mozdíthatlan áltmenetelt 
akar a’ Duna szép folyamán megállapítani; 
de szeretné, ha mellőzhetlen akadályok 
nem állanának valósítása ellen, hogy az 
itt, a’ két város közelében történnék. Ezen 
előterjesztésre rövid időn meghatározott fe
leletet várhatunk; azonban már eddig is 
eléggé nyilványossá lön, hogy a’ két városi 
közönség saját interesséje bölcs megfontol- 
tában a’ kívánsághoz igen szívesen járul, a’ 
czélt és szándékot becsüli, ’s annak sege- 
delmezésére örömest hajlik. Továbbá az elől
ülőség más hivatalok ’s egyes személyekkel 
is levél általi közösülésbe lépett a’ végett, 
hogy az illető levéltárokból az e’ tárgy kö
rüli régibb viszonyokról, tervekről ’s egyéb 
hisztériái hagyományokról minél több és bő
vebb tudósítást gyüjthessen. Mihelyt a’ re
ménylett válaszok megérkeznek, szándéka 
az előlüloségnek e’ felett kimerítő tudósí
tást adni a’ társasághoz, hogy a’ most fen- 
álló környülmények, privilégiumok ’s az 
érdeklettek interesséji kivánata *s termé
szete szerint lehessen a1 további hivatalos 
közlekedéseket ’s az iránti tanakodásokat 
intézni.

A’ társaság köszönetre érzé magát az 
előlülőség illy czélirányos kezdeményei iránt

J E L E N K O  R,
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gerjed ve ; inellynek kifejezése után a1 hely
beli akadályok előterjesztését hallgalá ki , 
mellyel a’ technikai biztosság eddigi tapasz
talati uíán készített. E’ szerint a1 két vá
rosnak olly meder vagy folyamágy (alveus, 
Strombett) melletti fekte, melly 300 és 
több ölnyi szélességtől 170 ölnyi széles
ségre keskenyül, ’s inellynek mélysége igen 
igen eltérő v. különböző ; ’s továbbá azon ve
szély, melly a’ két város felrészeit vagy 
vidékeit fenyegeti, ha a’ hidoszlopok a1 két 
part legnagyobb közeledése v. összeszűkü
lése irányában tétetnének, minthogy az osz
lopokban fenakadható jégtorlat könnyen viz- 
ár alá boríthatná az érdeklett felsőbb vidé
keket ; végre a’ házak és utszák igen ala
csony fekvése a’ hid s az arra viendő me
net magasságához képest, mellyeket szük
ségképen a’ víznek itteni (a1 legkisebbtől 
a’ legnagyohbig egész 24 lábnyira különbö
ző) dagadásához kell szükségképen alkalmaz
ni ; — mind ezek kétség kívül bármiilyen 
hid építtetését is már magokban igen nehezí
tik. üe  minekutánaa’ dologhoz értők, okok
kal támogatva, az előszámlált akadályokat ’s 
nehézségeket a’ szükséges mód és eszközök 
megléte mellett épen nem nyilatkoztaták meg- 
győzhetleneknek, az eiőliilőség jónak találá 
azt hozni ajánlatba: halároztassék c l , hogy 
a’ Főherezeg-Nádor Ő csász. királyi Fensé
ge által folyamatba hozott egész hydrotech- 
niai munka egy folyamrajzban (Stromplan), 
a* hozzátartozó profil (szelvény v. át-szeleti) 
plánokkal együtt irassék kőre (lithograph 
által) ’s egy felvilágosító hydrotechniai 
megfejtés vagy is leírás, úgy szinte egy 
ezen alapuló j u t a l o m - t é t e l  a’ h e l y 
b e l i  v i s z o n y o k h o z  a l k a l m a z o t t  
l e g j o b b  h í d t e r v ( p o n t i s p r o j e c t u m  
v. p l a n u m )  k é s z í t ő j é n e k ,  járulván 
hozzá, tétessék minélelőbb közzé.

A’ lársaság általányosan elfogadd ezen 
ajánlatot; technikai biztosságát pedig felszó- 
litá, fogjon minélelőbb a’ dologhoz, ’s azt 
mennyire t. i. a’ megkívántaié elődolgozások 
engedik, a’ legnagyobb lehetőséggel siettesse.

ügy de bármiilyen hid felállíttathatása 
szinte és főképen pénzbeli segédszerektól 
függ. A’ financz biztosság ada ugyan némi 
tudósítást az eddigi ’s ezentúl reményelhetó 
jövedelmekről; de a’ gyülekezet olly véle
ményben volt, hogy sem ez, sem a'politi
kai- ’s törvényes osztály (biztosság)szempon- 
ti a’ technikai élőmunkák végzete előtt biz
tos és alapos tanakodások tárgyai nem le
hetnek. Nem vala tehát most, a’ társaság 
több tagjai elutaztok előtt, egyéb határoz- 
tatandó bátra, hanem az : mikép lehessen 
a1 távol leendő tagokkal addig i s , míg a’ 
legközelebbi ülésben ismét összejövende- 
nek,  a’ közösülést fentartani ? — Az előlü- 
lőség ajánlatára ’s olly czéllal, hogy a’ je
len és még támadandó ügyek vitelének ál
landó középpontja legyen, ez iránt a’ tár
saság nyomban P azi az i Mihály ügyvéd urat 
nevezé jegyzőjének , utasításul adván, hogy 
ő , pesti lakában: „ v á c z i  ü t s z  a,  R a i c s  
h á z ,  40dik s z á m “ minden érkezendő 
közleményt, kérdést, levelezést elfogad
ván , azokra a’ környülmények szerint elő- 
legesen is válaszoljon , vagy azokat az egye
sület illető tagjaihoz juttassa. I la  v áss.

Torontalból april I2dik: Nagy-Becskere- 
ket e’f. évi martins’ elején, rendkívüli veszély 
éré. E* napon t. i. délutáni 1 órakor tűz’tá
madván, 100 épületnél több égett porrá; 
's ezen, ínséget a’ dühösködött orkán egy 
óra alatt fejezé-be. A’ kár tetemes, a’ ma
gyar-és németutszának nagyobb része láng 
martalékká lön, ’s a’jó szivű Ellemér hely
ség lakosi, már más nap rakott szekerekkel 
hordák a kenyeret ’s eleséget a’ megéget
tek' számára. Mélt. Ecskai Lázár Ágoston 
ezredes s táblabíró Ur 1000 váltó ftot kül- 
de nagylelkűen a’szerencsétleneknek segédül. 
Jobbaházi Döry László táblabíró pedig és La  ̂
pády József Ecskai meghatalmazott Urak, 
’s mások is szép ajándékokkal ügyekezének 
letörleni a’ kárvallás könnyeit. Bis dat qui ci
to dat. Csak az illy nemes lelkek érezhetik 
egész valódilag, mik az élet néma ’s tiszta 
örömei. E’ várost gyakran ostromolja e’
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veszély most, ’s az idén már közel 200 
épületet dula szerte az emésztő zsarátnag.

Mennél tovább halad a’ közohajtás a' 
nemzetiséget felébreszteni, annál gyorsabb 
lobbanásokban mutatkozik a’ torontáli jó 
lelkek hazafisága. Egy szíves felszólításra, e1 
folyó hónap 2án tartatott közgyűlésben — 
mellyben az országos rendszeres munkák 
vizsgálata vétetett fontolatra, egyszersmind 
a’ vizeknek vetendő gátak, töltések, a’ 
forspontozás’ czélirányos rendszabási ’s né- 
melly szebb tettek’ megjutalmaztatása ’s 
több illyetén fontos ügy tévé a’ főtárgyat — 
a’ magyar tudós társaság’ tőkepénze’ gyá- 
molítására méltós. Lázár Ágoston ezredes Ur 
400 ezüst for.; Ivándai Karácson István 
Táblabíró Ur 100 ezüst for.; Endrődy Jó
zsef fő adószedő Ur 100 ezüst for.; Szta- 
morai Malenicza Miklós táblabíró Ur 100 
ezüst for.; Németi Damaszkin Antal tábla
bíró Ur 100 ezüst for.; Dadányi Constan
tin táblabíró Ur 100 ezüst for.; a’ priv. 
Nagy-Kikindai kerület 80 ezüst for.; N. Jé- 
csa, Lovrin, Szent-Hubert, Charleville, Sol- 
thurn , Komlós , Szőlős , Dugoszello , Né
met-Nagy-sz. Miklós, Csatád, Német-Csa- 
nád , Biliét, Bogáros, Osztern , Gottlób , 
Bácz-Szent-Péter, Rácz-Nagy-szent Miklós, 
Grabácz, Perjánios községek pedig öszve- 
leg 124 ezüst for. ’s 24 x r t , ’s így egye
temben 1,104 for. ’s 24 ezüst xrt. aján
lónak. A’ közhatározás a1 Szolgabiró Urak 
által a’ megyebélieket felszólíltatr.i rende
li , ’s bizton hagyja hinnünk, hogy a’ to
rontáli megyének e’ tárgybeli utóbbi aján
lása sem lesz megvetendő; sőt tanúsága mara- 
dand azon szép lelkiiségnek, meilynek tettei 
már több ízben tündöklőnek a’ Haza előtt, 
"s fénj lenek törvénykönyveinkben is.

E’ gyűlésben ítéltetett el a’ T. Ittebei 
Kiss Antal Ur által alapított SCO e. f. díj, a’ 
görcsmirígy alatt volt legügyesebb munkássá
géi férjfinak. Kriiner Ferencz m. tiszt. Or
vos-Doctor 's a’ kikindai privileg. kerület' 
főorvosa az , ki rá érdemesnek találtatott. 
A’ díj bármiily szép i s , hanem az pnérzés

legnemesebb jutalma a’ szívnek ’s ez boldo
gítsa utóbb is a’ tiszta szivű Orvos Urat!

Mélt.'Török Antal csanádi Püspök Ur 
elhunyt. — Yégét jövő levelünkben.

Tek. Bihar vármegye f. april 25-dikén 
tartja tisztválasztó székét; T. Szabolcs pe
dig május első napján ’s ugyan ekkor lé
szen mélt. Kaposmérei Mérey Sándor , kir. 
személyes jelenléti Helytartó O Nagyságá
nak Somogy főispánsági székébe törvényes 
beiktatása, május 7dikén pedig T. Baranya 
vármegyének tisztválasztása.

F. e. april 9ikeig hazánkban 92 törvény- 
hatóság 4965 helyeiben 538,339et szállá meg 
a’ cholera, felgyógyult közüle 298,541, meg
halt 237,408, ’s így orvoslás alatt marad 2390.

LEN GY ELOR S ZÁG .
Vítge a’ lengyelországi uj organicurn statútumoknak. /

III. A’ nemesség és községek gyüleke
zeteiről ’s vajdasági tanácsnokokról.

42 czikk. Minden vajdaságban (V. me
gyében) az előbbi szokás szerint nemes-és 
községi, (falusi szinte mint várasi) gyüle
kezetek ’s vajdasági tanácsosak lesznek. 
43. Mindenik kerületben (Kreis) összegyűl 
a’ birtokos nemesség egy, a' helytartó által 
nevünkben kineveztetendő, m a r s a l l  elől- 
iilése alatt, hogy a’ vajdasági tanácsba két 
tagot válasszon ’s candidálusokat ajánljon, 
kik az igazgatás külön ágaiban megürülen
dő hivatalok betöltésére tekintetbe vétet
hessenek. 44. A’ nemesi gyülekezetek csak 
a’ helytartó felhívására ülhetnek össze. Lá
gyan ez fogja az eg)bejövét napját, a’ ta
nácskozások t á r g y á t  és tartások idejét is 
meghatározni. 45. Nincs része e‘ g)üleke- 
zetekben olly nemesnek, ki a’ kerületi 
könysbe beírva nincs, lengyel-királysági 
polgárjussal nem bír, 21 esztendősnél if
jabb , ’s kinek bárminemű ingatlan jószága 
nincs. 46. Minden kerület ncmeskönyvét 
(névtárát) a’ vajdasági tanács készíti ’s az 
igazgató tanács erősíti meg. 47. Minden vá- 
rasi és falusi községben Összegyűl a’ közsé
gi tanács, hasonlóul a’hel)tartó felhívására 
csak, ’s az általa neveztelendő marsall előír-

*



2 1 4

ülte alatt. Minden illyes község egy  tagot 
választ a' vajdasági tanácsba ’s a’ fenérdek- 
letthez hasonló candidatus névsort készít. 
48. Részt vehet a’ községi gyűlésekben 1) 
minden polgár, ki nem nemes, de ingatlan 
birtoka van , 's ettől valami adót fizet. 2) 
minden gyámok (fabrikans), keresmény
tulajdonos (Gewerbseigenthümer) ’s min
den kereskedő, kinek legalább is 10,000 
l e n g y e l  forintot érő és s a j á t  árutára 
vagy rakhelye van. 3) minden plébános, 
szerzetes-elöljáró (prior, guardian ’s t. e.) 
’s egyházak vicariusai (helyettesi). 4) pro- 
fessorok, tanítók ’s mások , kik a’kormány 
igazgatása alatt álló intézetekben nevelés
sel foglalatosak. 5) m i n d e n  m ű v é s z ,  
ki magának tehetség ’s isméretek által ne
vet szerzett, vagy a’ nemzeti szorgalom, 
kereskedés s a’ szép művek előmozdításá
ra a’ hazában hatással volt. 49. Nem vehet 
a’ község gyűléseiben részt, kinek neve a’ 
váras v. falukönyvébe beírva nincs, nem 
polgár , ’s nem legalább 21 esztendős. 50. 
A’ nemesi gyülekezetekben részt vehetők 
jegyzékét (Liste) a’ vajdasági tanácsosak, 
a’ községi gyülekezetekben részt Vehetőkét 
pedig (lásd az előbbi négy czikk.) a’ belső 
ügyek-, egyház-és oktatásbeli biztosság 
készíti. 51. Minden vajdaságban vajdasági 
tanács álííttatik, mellynek tagjait a’ ne
mes és községi gyülekezetek választják, 
előliUőségét a’ helytartó által erre kinevez- 
tetendő egyik tagja viszi. 52. Fő küteles- 
ségi ezen tanácsnak e’ következők: l )  a’ 
törvényszéki hivataloknál a’ két első fo
lyamodást! (instantiáju) bírót választandja,
2) a’ kormánynak benyújtandó candidalus- 
névsor készítésében ’s igazlásában részt 
veend. 3) a’ vajdaság java ’s érdekei (in- 
teresséji) fentartatására ügyelend; illendő 
előterjesztések - és kérelmekkel, a’ vajda
ság biztossága utján, járulván a’ kormány 
elébe, mire nézve magát mindenben a’ még 
kiadandó külön rendszabásokhoz fogja al
kalmazni.

IV. A’ tartományi rendek gyűléseiről.

53. Az egész lengyel-királyságot illető 
ügyek feletti tanácskozás végett tartományi 
rendek gyűlései rendeltetnek. Ezek tanács
adó szózattal fognak bírni a’ vizsgálatjok 
alá bocsátott tárgyakban. 54. Köre ’s mód
ja ezen tanácskozásoknak k ü l ö n  r e n d e 
l és  által fog majd kiszabatni.

V. Az itélőszékekről.
55. Minden ítélő hivatalai a’ lengyelki

rályságnak általunk vannak legkegyesebben 
felállítva ’s nevünkben munkálkodnak. A’ 
megkegyelmezés ’s büntetés enyhítése kire
kesztőkig tőlünk fiigg. 56. Az Ítélő hatósá
gok vagy olly birákból állanak , kiket mi 
nevezünk, vagy ollyakból, kik az ez iránt 
a d a n d ó  külön rendszabások formáji sze
rint választatnak. 57. Az általunk nevezet
tek mindaddig maradnak hivataljokban, 
m íg, ha nekünk úgy tetszenék, attól felol
datnak , vétségük miatt a’ törvény utján el- 
mozdíttatnak, vagy más hivatalba tétetnek 
ált. A választott bírák hivatalban maradá
sok ideje a’ külön rendszabásban van meg
határozva. 58. Elmozdíttathatók hivataljok- 
ból a’ bírák, ha visszaélnek hatalmokkal 
’s a’ kiszabott formák bebizonyított álthá- 
gása esetén, de csak az illető felsőbb tör
vényszékek ítélete következésében. 59. A’ 
rend fentartása az első és második folya- 
madásu itélőszékeknél, úgy szinte az ezek 
közt hatáskörökre nézve támadható kétsé
gek és porok eligazítása a’ fő törvénykama
ra tiszte. 60. A’ békebirákról szóló törvény 
minden rangú lakosokra nézve, előbbi ere
jében fenmarad. TisztÖk a’ pörlekedő fele
ket egyezésre (amicára) bírni. 61. Semmi 
port (pörös ügyet) sem lehet az első folya
modása polgári törvényszékhez adni, mi- 
nekelőtte azt az illető békebiró hivatalosan 
látta volna; kivétetnek azonban az ollyak, 
mellyekben a’ fenálló törvényekhez képest 
a- békebiró vég ítéletet nem hozhat. 62. 
Az ötszáz lengyel forintnál (mintegy száz 
váltó) többet nem érdeklő pörökben a’ (vá
rosi és falusi) községi polgári és politiabirák 
ítélnek. 63. Az 500 lengyel ft. értékét meg
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haladó pörökben a’ minden vajdaságban 
lévő tartományi és határnapi törvényszé
kek (Land-und Termingerichte) Ítélnek. 
64. A’ kereskedési külön törvényszék ed
digi módja és formájában megmarad. 65. 
Fenyitéki (criminalis) ügyekben a" minden 
vajdaságban felállítandó úgy nevezett Grod 
v. megyetörvényszékek itélendenek. 66. Az 
eddig kijelelt törvényszékek Ítéletei uj ált- 
nézésekre (revisio) feljebbviteli (Appella
tions) törvényszékek állíttatnak. 67. Ezen 
kívül egy fő törvénykamara fog állíttatni 
Varsóban, mellynek alkatja ’s hatásmódja 
külön törvény által fog meghatároztatni. 
68. A’jelen organicum statútum egyes rend
szabásai külön rendeletek által fognak bő
vebben kifejtetni ’s kiegészíttetni. 69. Min
den a’ jelen statútum rendszabásival ellen
kező régibb törvény ’s rendelet ezennel el
töröltetik.

Ezen organicum statútumot saját ke
zünkkel aláírtuk ’s császári pecsétünket rá 
üttettük. Péterváratt február 14 (26)dikán 
az Ur születése 1832dik, uralkodásunk 7dik 
esztendejében“ Mi k l ós .  A’ császár és ki
rály által: g r ó f  G r a b o w s k i  I s t v á n  
minister-statustitoknok.

F R A N C Z I  AOR SZ ÁG.
Martz. 29dikén a’ követkamarában elő

jővén ismét a’gabonatörvény , L a u r e n c e  
ur mellékjavaslata ellen (1. Jelenk. 29) szó
lott a’ kereskedési minister. Oily törvény, 
úgymond, melJy ideig engedve csak szaba
dabb gabonakereskedést ’s a* próba bélye
gét viseli homlokán, nem képes bizodalmát 
gerjeszteni. A’ civilisatióban illy messze 
haladt kornak gyalázat lenne a1 gabonake
reskedés szabadságát nyilván nem vallani, 
el nem fogadni. Rövid válasza után Lauren
ce urnák, ki javaslata mellett megmaradt, 
az általányos vitatás bérekesztetvén, olvas
sa az előlülő ugyan ezen, a’ biztosságon is 
némelly csekély módosítással áltaíment, ja
vaslat lső czikkelyét, melly igy hangzik: 
..A’ gabona- és liszt-bevitelt eltiltó 1819 jul.

lGdiki 's 1821 julius 4diki törvények eltö
röltetnek.“ Ezt a’ kamara köz megegye
zéssel fogadja el. Ekkor a’ ministeri tanács 
elölülője két új törvényjavaslatot terjeszt 
a’ ház elébe. Ezekben 3,300,000 franknyi 
toldalékhitelt kér 1831 és 32re a’ belső mi- 
nisteriumnak adatni a’ politikai változások 
következésében Francziaországba meneke- 
dett idegenek felsegítésére. Perier ur elő
adása szerint ezek száma Francziaország- 
ban most 4,400ra megy; legújabban 73 o- 
lasz szökevény szállott ki Corsicában min
dennek szükiben. A’ Velenczében fogollyá 
tett 67 olaszra nézve, kik iránt nem régi
ben ment a5 külső ügyek ministeriumához 
kérelem (1. Jelenkor 29 sz.) azt nyilatkoz- 
tatá ki Ausztria, hogy kész őket valamelly 
franczia kikötőbe szárazra tenni, melly aján
latra a’franczia kormány örömest reá állott. 
A’ Lengyelekre nézve különbözést tesz a’ 
kormány a’ polgáriak és katonák között. 
Lengyel katonatiszt most 169, közkatona 
837 van az országban, de még több jő ; je
lesen nem régiben érkezett egy csapat Strass- 
burgba. — Utána a’ pecsétőr tesz szinte az 
idegenekre nézve törvényjavaslatot, melly
nek két pontja ekképen szól: 1) megha- 
talmaztatik a’ kormány a’ Francziaország
ba menekvő idegeneket az ország ez vagy 
amaz városában gyűjteni össze. 2J Köte
lezheti őket a’ kormány a’ kijelelt városba 
gyülekezniek s ki is parancsolhatja őket 
az országból, ha nem tennék azt^ vagy ha 
jelenlétük a’ kormány ítélete szerint rend és 
csend - zavarásra szolgálhatna okul. Mind 
ezen törvényjavaslatok a’ biztosság szokott 
útjára igazíttattak, a' kamara pedig a’ gabona
törvényre térvénáit, annak második czikke
lyét (1833 júliusa elsőjéig szóló vámtari
fát) hallgatja meg; de azt zajos és heves vi
tatások után csak más nap (martz. 30dik) 
fogadja cl, a’ harmadik czikkelyt pedig 
martz. 31dikén.

Párisból Bécsbe rendkívüli alkalommal 
érkezett tudósítások april 3dikáról jelen
tik , hogy ott a’ cholera dühösen pusztít
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24 óra alatt (martz. 31 ciiki estveli 4 órától 
más nap ugyanazon óráig) 203 betegedett 
meg, meghalt 67. April tőjétől 2dikaig 
Ugyanazon időmérték szerint 252 beteg kö
zül megholt 100; 3dikán 316 beteg közül 
mintegy 122, ’s igy ez utóbb nevezett na
pig már több betegült meg ezernél. Nagyobb 
baj az, hogy a’ városi ’s kivált a’ külvárosi 
nép nyugtalankodni kezd, jelesül azon ot
romba hír terjedezett ’s kapott hitelt itt 
is , mintha a’ csapiárosak m é r g e t  vegyít- 
nének a'borba mégpedig a’ k o r m á n y  ren
deléséből ! — A’ rongyszedőkkel ([chiffoni
ers) el akarák hitetni, hogy ezentúl éjje
lenként íog az uíszai szemet elhordatni ’s 
így,az ő keresetjük megcsökken. Mind ezek 
következésében a’város több részeiben cso
portozások történtek , mellyeket fegyveres 
erővel kellett ciszéleszteni. A’ város politia- 
praefectusa prociamatiot bocsátott a’ néphez 
april 2dikán , mellyben meghazudtolván a’ 
hamis híreket, inti a’ nagylelkű párisi nép
séget, hogy a’ hazug hírterjesztők ’s rend
zavaroknak hitelt ne adjon ’s egy mulékony 
nyavalya terheit engedetlenséggel a’ felső
ség nyílt és jótékony szabási iránt ne sú
lyosítsa. A* hirdetmény e' szavakon végző
dik : „Segítség a’ szerencsétleneknek ; erő a’ 
törvénynek ! 4 aláírva G i s q u e t poíitia- 
praefectus.

A* H otel-dien (legnagyobb ’s főbb 
kórház Parisban) hires orvosai azon hiva
talos nyilatkozást adák a’ Moniteurben, 
hogy ámbár eddig a’ legtöbb cholerabeteg a’ 
Hotel - dieube vitetett, mindazáltal ők sem
mi ollyast nem tapasztaltak azok körül, mi 
a’ nyavalya ragadósságát gyaniítatná. Alá
írva 12 orvos.

A’ király és háza 108,000, mindcnik 
minister 1000, Aguado ur 5000, Rothschild
10,000 frankot írtak alá a’ cholera által legin
kább fenyegetett szegénység gyámolitására. A’ 
királyé' czéira újabban 500,000 frankot adott 
a’ kereskedési minister rendelése alá , hogy 
abból a’ Parison kívüli betegeket is részel
tesse. Orleans herczeg koronaörökös , Peri-

er ur társaságában nieglátogatá a’ Hotel-dieu 
kórházi cholerabetegeket, szólott velők, gond
viselőikkel , orvosaikkal ’s a1 betegek kö
rül fáradhatlankodó ápoló szüzeket (Soeurs 
de charité, szerzet) különösen megdicsérte.

Április 3dikán már csendesebb volt a’ 
főváros ’s igen kevés rendetlenség adá elő 
magát. Nevezetes a’ mit egy megszorult or
vos az ellene fenekedő aljasabb néphez mon
dott, ’s még sokkal nevezetesb az, hogy a’ nép 
ennek hallására eloszlott: „Mit?44 így szóla 
’s t i  volnátok a’ nagy franczia nemzetnek 
magzati? T i k ik  nem  s z é g y e n l i t e k  
magatokat úgy viselni mint az O r o s z o k  
és B u r k  us ok ?44 —

Straszburgba april 7ikén következő te
legraph! tudósítás érkezett: „Paris april. 
7ikén, délutáni 2 órakor: A kereskedési 
minister az alrajnai praefectuslioz : A’ mi- 
nisteri tanács elölülőjét Perier Kázmér urat 
görcsmirígy lepé meg. A’ hamar segedelem 
óhajtott sikerű v o lt; ’s túl van már minden 
veszedelmen. Ha talán hazug hírek terje
deznének e’tárgy irán t, czáfolja meg az ur, 
’s alaptalannak hirdessen m indent, a’ mi 
tudósításommal ellenkezik. —

Martignac ur hosszas sinylődés után 
april elején hunyt el aszkórsághan, benne 
a’ parlamenti szónoklat jeles tagját, a’ ha
za pedig egyik legszebb characterü fiját 
veszté el.

GÖRÖGORSZÁG.
A’ G o u r r i e r  de  l a  G r é c e  (görög 

kormányi hivatalos újság) február. 29kén 
jelenti, hogy Franczia - , Angol-, és Orosz
ország minister-residensei ( a ’ görög kor
mánynál) praesidens Ő Excellentiájának a’ 
j a n u á r i  u s  19diki  p r o t o c o l  l u m o t ,  
melly az 1827 jul. 6iki szerződést kötött 
három hatalmasság képviselő-biztosi által 
Görögország ügyeiben íratott alá London
ban , múlt február. 28dikán hivatalosan 
általadák. A* prolocollum így következik: 
„Protocolluma a’ külső ügyek hivatalában 
Londonban január 19dik 1832 tartott confe-



rentiának. Jelen vannak Francziaország , 
Nagybritannia s Oroszország meghatalma
zotti. A’ conferentiába gyűlt meghatalma
zottak minekutána gondos vizsgálat alá ve
tek a’ dolgok azon áilapotjáról hozzájok 
érkezett tudósításokat, mellybe Görögor
szág az azt pra<sldensétől megfosztó gonosz 
tett által helyeztetett, következő alappon
tokban egyeztek meg, mellyek a" három 
hatalmasság görögországi minister-residen- 
seinek ’s tengeri és szárazföldi erejök ve
zéreinek közös rendszabásul szolgáljanak: 
1) azon pillantatban, midőn az említett 
residensek és commandansok a’ jelen pro- 
tocoliumot veendik, az a r g o s i  nemzeti 
gyűlés kétség kívül már rendelést fogott 
tenni egy ideigíeni kormány-megerősítésre 
vagy felállításra nézve. Ezen, tudniillik min
den törvényes forma szerint felállított, kor
m ányt, mint ideigíeni nemzeti kormány
széket a’ három hatalmasság residensei ’s 
tengeri és szárazföldi ereje commandansai 
meg fogják ismérni. 2) az itt nevezett re
sidensek és vezérek az említett kormány 
iránti tiszteletben ’s engedelmességben jó pél
dával fognak előljárni. 3} Valamint min
den igazzal megkívánhatja a’ három hatal
masság, hogy az említett kormány az or
szágot a' törvény értelmében szelíden , rész- 
rehajlatlanul ’s oily czéllal igazgassa, hogy 
az utóbbi időkben Görögországot szaggató 
viták - ’s czivakodásoknak véget vessen, ’s 
ezek örök feledékenységbe merüljenek: úgy 
szinte a’ három hatalmasság res densei ’s 
katonaság - és tengerihada vezérei okos ma
gaviselet , meggyőzés ’s álláspontokkal és 
characterökkei egybekötött behatások által 
azon legyenek, hogy a’ görög status egész 
körében a’ béke és engedelmesség lábra álljon, 
az ideigíeni kormányszéknek a.’ szükséges 
tekintetet, mennyire tőlök függ, biztosí
tsák, magok pedig minden pártrahajlástól 
őrizkedjenek. 4) Ugyan ők legyenek meg
győződve azon elvről ’s abból is induljanak 
k i , hogy a’ béke fentarthatásra ’s az anar
chia visszatértének meggátlására, melly (t.

i. az anarchia v. kormányíalanság) Görög
országot a’ három udvar közbe járulta előtt 
az elpusztulás szélére voná, mulhatlanul 
szükséges, hogy köztök (4. i. a’ residensek 
és hadvezérek között) a’ legtökéletesb egyet
értés uralkodjék, ’s hogy illy bajos és két
séges pillanatokban egyedül ezen egyetértés 
teheti a’ rájok bízott fontos kötelességek 
teljesítését lehetővé. 5) Egyike ezen köte
lességeknek , mellyre az 1827bcli juüus 
gdiki szerződésben a’ három hatalmasság 
főképen ügyelt, a’ tengeri rablás megszün
tetése volt a’ görög tengereken ; ennek si- 
keritésére fordittatott minden figyelem. A’ 
három hatalmasság azon tengereken (vize
ken) álló hajóscsapatjának vezérei ne bo
csássanak semmi hajót, bár kié legyen is az, 
keresztül, hanemha az illető hivataloktól 
kiadott úti ’s más rendszeres hajóslevelei 
vannak, mellyek azoktól, (ja’ hivatalok
tól), mint magában is értődik, a’ törvé
nyes utasítások ’s Görögországban kelendő 
formák szerint vannak készítve. 6) Fogla
latoskodott a’ conferentia a’ görögországi 
ideigíeni kormány nevében kívánt pénzbeli 
segedelmek iránt, mellyek a’ három Ssatal- 
masság magának fentartott kezessége alatt 
megállapítandó kölcsön fejében ’s abba tu- 
dandólag kivántatíak. Elhatároztatott ezen 
kérelemnek a’ három udvar elibe terjesz- 
tetése’s egyezésbement, hogymindenik ud
var szabad tetszésében álljon annyi pénzt 
adni előre, mennyire véleménye szerint a’ 
görög kormánynak siirgetőieg szüksége van, 
egyszersmind pedig a’ már elküldött summa 
mennyiségéről a’ conferentiát mindenik ud
var tudósítsa. 7) Azon közben e’ protocol- 
lum az ideigíeni kormánnyal közöltetik. A’ 
három udvar residensei felhatalmaztalak 
hírré tenni, hogy a’ conferentia egy fejde- 
lem-választásban foglalatoskodik ’s remény- 
li, e1 pont felett minéíelőbb tisztába jö
vend.“ Aláírva: T a l l e y r a n d , P a l m e r  s- 
t o n ,  L i e v e n ,  M a t u s z e w i c z .

Szükség ezen protocolliimmal összevet
ni a’ következő touloni tudósítást martz.
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24dikéről: „Ducoudic brigg érkezett meg 
a’ napokban leveleket hozván Navarinból, 
mellyek Görögország jelen állapotját igen 
kétesnek ’s megakadottnak festik. A’ hatal
masságok admiralai azzal akarák a’ külön 
pártokat megbékíteni, hogy őket uj kirá
lyok minélelőbbi kineveztetésével kecseg- 
teték, sőt a’ különben is csak egyik párt
tól eredett igazgatóvá tételét gróf Capo- 
distrias Ágostonnak semmi erejűnek tekin- 
ték. Azonban szerencsétlenül megérkezik a’ 
protocoll, melly őket odautasítja, hogy az 
uj király megérkeztéig a’ gróf hatalmát 's 
kormányzóságát ismérjék meg. E ’ köz hír
ré tett oklevél a’ lakosok három negyedé
ben nagy zajgást ’s békétlenséget okozott. 
Az admiralok annak, noha nem akarva ’s 
csak erőltetett kénnyel, engedni fognak ter
mészetesen , de azt nem fogják akadályoz
tathatni , hogy a’ m e g a r a i  congressus 
csaknem minden hazafiak ’s követek szavát 
egyesítse ’s a’ Rumelioták Patrast, IMilot, 
Messolongit ’s a’ t. foglalják el.

C H I N A .
Nevezetesebb hírek Cantonból 1831 

October lfiikáról angol levelek után: Nagy 
császárunk „az ész dicsősége“ születése 50e- 
ned évét az idén ünnepié ; mindenhol tisz- 
telkedői készületek tétettek ; de minden 
öröm félben szakadt a’ császár egyetlenegy 
törvényes fijának (k i utána uralkodni fo
gott volna) esztendő elejénti elholta miatt. 
Keserű bújából felvidult azonban Tauo- 
kwang júliusban , midőn két tatár szárma- 
zatú nője egyegy fimagzatot szüle , kik bi
rodalmi örökösülés szerint törvényes fijai ’s

követőji az uralkodásban , nem pedig ha 
chinai hitvestől születtek volna. — Néhány 
nap előtt császárunk Hewang-Te (a ’ sárga 
császár ’s földművelés isteni feltalálója) ol
tárán áldozatot nyujta be , ’s végbe vivé 
a’ háromszori térdelés nagy szertartását, 
melly alatt kilenczszer érinté homlokát a’ 
földhöz; különben az egész ájtatoskodás- 
ban nem legnagyobb kedvet látszott leln i, 
mivel pirongatva hányá szemére a’ ceri- 
moniamesternek , hogy ezen szavakat „tér
delj , borulj le“ igen igen lassan ‘s hossza
dalmasait mondta k i ; az előimádkozó sza
va sem tetszők neki ’s megparancsoló, 
hogy máskor az ollyas tisztre harsány tor
kú ember választassák, ’s ki különben a’ 
szertartásokban is ügyes jártasságú. — Kö
zelebb Chung-qua hongi kereskedő adóssá
giért Nan-han tisztviselő őrizetére bízatott 
foglyul, ki szelíden bánt ugyan előbb ve
le , de később a’ többi aljas rablók tömlö- 
czébe záratással fenyegető, liahogy neki 
3000 dollárt nem fizetne, nem telhetvén 
pedig ennyi az ügyefogyott kereskedőtől, 
magát elszánva felakasztó. Itt is van tehát 
gonoszlelkü porkoláb.

Pénzfolyamat:
B e c s  (April 14kén) köze'p ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 8 7 | f  p. p.
— 4 PC..........................................77 1 -----------
— I820diki nyeres. k ö l c s ö n ---------------
- -  1821 d i k i ............................. 122 T% ---------

Becs vár. 2Jpc. bankó-kotel. . . 47 4 -------
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . -------— —
Bank-actiák v. részvények darabja 1152 4 -------

A’ gabonának pesti piaczi ára April. 17kén 1832.
Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 120 113 4 100 Zab 28 4 26 4 —
Kétszeres 80 70 — K öles 53 4 50 4 —
Rozs 60 48 — Köles-kása — — —
Árpa 42 40 — Kukoricza 40 38 —

Szerkeztet! H e l m e c z y  —  Nyomtatja Länderer»



J E L E N K O R .
32. szám. P est, szombat. April 21. 1832.

F o g l a l a t :  Magyar é s  El délyország (kir. kinevezés. Kolos vármegyei gyűlés. Torontálban: Danes István hazafi tette; 
zso.mbolyi magyariskola; lttebei Kiss Antal jutalmi alapítványa; megyei uj tisztek. Kovács Imre +. Ba/ini 
tűz. Fiumében nj harminczad és sótisztség. Gallicziai jezsuiták). Anglia (felsőházi tanácskozások 's fgyebek 
Francziaország (követkamarai vitatások. Párizsi népdüh. Több megyebeli nyugtalanság, cholera). Törökbirodalom 
(arabiai expeditio). Olaszország (tudósítások Ancona, Chambery, Turin ’s Komából. Genua, Majland , Modena, 
Parma Reggioban, 's t. h. földrengés). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR es ERDÉLYORSZÁG.
Felséges Urunk martz. 22diki legfen- 

tebb határozata szerint Barlabasseveczi Ose- 
govich István urat a’ három társország ité- 
lószéke bíróját magy. kir. tanácsosságra volt 
kegyes méltatni.

Kolosvárról april. lOikén: Nemes Ko
los vármegye Rendei f. h. 2dikán tartott 
közgyűlésük kezdetén letevék a’ kódolás , 
hármas nemzet ’s négy bevett vallás jusai 
oltalmát érdeklő egyesülési hitet; 4dikén 
pedig felolvastatott nemes Belső-Szolnok s 
Ki aszna vármegye, nemes Maros-Szék ’s 
Kővár vidékének azon hivatalos és atyafisá- 
gos tudósítások, mellynél fogva ezen me* 
gyék buzgó esedezésökkel folyamodtak fels. 
uralkodó Fejdelmünkhez mennélelőbbi or
szággyűlés-tartás végett; ’s ez úttal felszó
lítják ns megyénket is, egyesitné velők fel
séges Urunk előtt alázatos könyörgését az 
annyira óhajtott czél valósíthatására. ’S va
lóban elgondolván nemes megyénk azon tö
mérdek fogyatkozást, melly az olly huza
mos időtől fogva halasztott országgyűlés óta 
háramlók hazánkra, elhatározta, részéről 
is kérelmet nyújtani szeretett Uralkodója 
elébe a* hazai gyűlés eszközölhetése iránt, 
’s ezen végzetéről a’ nagyfejdelemségi ns 
Magyar nemzet több törvényhatóságit, ’s 
különösen a ns Székely és Szász nemzetet 
is tudósítani, hogy ezek is látván az or
szágos ügy fontosságát ’s mellőzhetlen szük
ségét orvoslásért járulnának szinte a’ kegyes 
Felséghez. A’ ns vármegye lépteit azon igaz 
hazafi lélek vezérlé, melly az Uralkodó 
Uránt viseltető szives szeretettől s mély tisz
telettől elválhatlan; ugyanis az országgyű

lés erősíti a’ hon ’s fejdelem közti szeretet 
kötelét a’ haza boldogságára kívántató tör
vényes rendszabásokkal, az tölti be az idő 
haladtával eredt hézagokat s választja meg az 
ország fő tisztviselőit ’s tanácsosit nálunk.

Óikén búcsút veve a ns vármegye Ren
déitől annak főispáni szeretett helytartója 
mélt. Kornis Mihály gróf u r , kit 0  császári 
királyi Felsége a’ Kincstárnokság mellé ta
nácsosi méltóságra neveze ki kegyelmesen, 

“melly szivreható bucsuvétet azon nap bu- 
csu-vendéglés koronázó a’ megyei Rendek 
részéről (Érd. Híradó).

Toróntalból april. 12kén : Alig hirdeté 
ki ns Torontal vármegye az 1830 eszten
dei december’ 6iki közgyűlésben a’ ma
gyar nyelv’ terjesztése’ ügyében hozatott 
végzését, tüstént magasb lelkesülés ébredé 
sokban fel haladni e’ szép pályán. Örömmel 
említhetni itt Danes István’, a’ Nagy Szent- 
Miklósi német község’ érdemes jegyzője 
nemes gondjait. Ő volt az, ki tiszta leiek
től vezéreltetve, hirdetményt bocsájta , ‘s 
a’ torontáli német ’s rácz tanítók ’s jegy
zőknek nemzeti nyelvünkben ingjen ok
tatást ajánlott. Csakhamar 23 helj ség’ né
met iskolamestere jelenté nála magát, *s a’ 
tanítási középpont Lovrin hely ség lön; 
hova csupán vasárnaponként gyülének Ösz- 
ve. Öt-hat hónapi igen szerencsés módú 
oktatás mellett, az iskolamesterek — kik 
ezelőtt csak hallani tudák a’ magyar szót, — 
annyira tökéletesültek : hogy akkor ugyan 
már meglehetősen fordítónak, most pedig 
már értelmesen beszélnek magyarul. Most 
vizsgálatot készül tartani a’ jeles hazafisá- 
gu jegyző a’ nemes megyétől kikérendő ta-
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gok előtt. — Torontói halad ’s lépesei a’ nem- 
eetisülésben szembetünőek. Zsombolyon is 
(Hazfeld) T. Csekonics János táblabíró Ur 
birtokán) magyar iskola épült, 's a’ közdol
gok itt általányosan minden hivatalágakban 
’s munkákban a’ nemes megyénél magyarul 
folynak. Pedig milly csekély a’ magyar aja- 
kú lakosak* száma a’ 300^000 főre menő to- 
tontali népségnek !

Táblabíró ’s kir. Udvarnok Tek. Itte- 
bei K i s s  A n t a l  Ura’ hont pusztított görcs- 
mirigy alatt azon orvosnak , ki ügyességét 
a’ többiek felett e’ nyavalya körűi legjele
sebbül mutatandja k i , 500 pengő forintot egy 
ízben; azon Orvos-Doctor’ özvegyének pe
dig, kinek férje netalán e’ járvány kórság
ban meghaláloznék , 300 pengő for. az illyen 
seborvosénak pedig 150 pengő forint eszten
dei fizetést alapíta élte fogytáig. A' mi
rigy-vész néhai orvos-doctor Bach Antal 
Urat, példás munkálkodási közepeit raga
dó ki az élők’ sorából, ’s Özvegye Bach 
Margit az alapított díjpénzben már való
sággal részesül vén, itt az egész haza előtt, 
a’ nemes lelkű alapító ur iránt, szives há
láját kijelenteni bátor. Boldog azon tá j , 
hol a’ polgárok egy fő gyönyörűségüket az 
emberiség’ súlyai enyhítésében keresik, ’s 
a1 jótétemények’ illy jeles gyakorlásában 
még itt e’ földön víják ki mennyüket 1

A’ múlt esztendei április' 13iki tisztú
jítástól fogva e’ megye’ tisztkarában sok 
változás történt. Keresztény Kristóf* halá
lával főadószedővé Endrődy József; Nagy 
Antal elhunytéval aladószedővé Pálffy Sán
dor; helyette levéltárnokká Debreczeni Bá
rány Ágoston; Ilabányi István" kimultával 
csendbiztossá Gombócz István; — majd 
későbben Duka Konstantin halála után , a’ 
N. Szent Miklósi járásban főszolgabíróvá 
Szalay István eddig ott alszolgabíró ; ’s he
lyébe alszolgabiróvá Pészaki Bajzáth Al
bert, volt 2ik aljegyző; ’s helyébe 2dik 
aljegyzővé Oexel János ; továbbá volt szám
vevő Dezsericzi Cicatricis József urnák fi
zetésbeli táblabiróvá lett kineveztetésével,

számvevőnek Ladányi György', volt eskütt; 
’s helyére eskütté Duka Károly; ’s végre 
tiszteletbeli alügyésszé Demko Belánszky 
Vincze; becsületbeli aljegyzővé pedig Ke- 
resztury Titusz Urak neveztettek ki.

E’ f. észt. martzius Ildikén hunyt el 
Tétényben nagytiszt Kovács Imre ur, hely
belibuzgó plébános, Sági születés Győr vár
megyéből, életének 47dik évében. Nyom
tatásban kijött több magyar verseiről ismé- 
retes a’ közönség előtt. Kora halálát mélyen 
gyászolják: özvegy édes anyja született 
Nagy Krisztina Ságon, József testvére Ka
ródon ’s András Vilibald Csanakon. Áldás 
hamvaira!

Bazin sz. kir. városnak 330 házaiból 
april. 9ikén felénél több lett hamuvá , neve
zetesebb köztök a’ városház, evangelicum 
templom ’s iskola; 9 ember lön a’ tűz áldo
zatává. Segedelmükre a’ pozsonyi szinház 
igazgatója már 800 v. frtot nyuj ta, ’s efelett 
még a’húsvéthétfői játék jövedelmét is egé
szen oda igéré a’ nemes lelkű.

Fels, urunk kegyelmes parancsolatja 
Fűimében a’ fővámtisztséget teljesen meg
szünteti, ’s ugyanott egy magyar só-éshar- 
minczad egyesült hivatalt állíttatni rendel 
e’ f. e. Május lsőjén kezdendő foglalatos
kodással helyette; hová a’ nagymélt. m. k.
u. Kamara másod portéka-vizsgálóvá Ra- 
benhold Józsefet, harminczadi Írnokká Sup- 
panczigh Antalt, sómázsamesterré Zando- 
nati Lőrinczet, sómázsássá pedig Szeszicli 
Ferenczet nevezé ki.

A1 gallicziai jezsuiták felséges Urunk 40- 
vencd évű országlási ünnepére deák, gö
rög , német, lengyel ’s franczia verseket 
nyújtottak be koronás Urunknak, minthogy 
e’ nyelveken tanítják Tarnopol, Lemberg, 
Tienitz és Uj szandecz városban a’ gallicziai 
ifjúságot.

lső Ferencz gőzhajó e’ h. 14dikén dé- 
lutáni 1* órakor érkezett Győrből Pestre, ’s 
1 fiikán reggeli 5 órakor Zemlinbe indult le.



’ A N G L I A .
L o n d o n  martz. 31dikén : Annak híré

re , hogy in a m é g  n e m  f o g n a k  a1 
m e g e r ő s í t é s e k  (r  a t i fi c a t i ó k)  k i 
c s e r é l t e t n i ,  borongani kezdett a’ bör- 
se, de csakhamar ismét neki vidult s az 
előbb jegyzett ár valami kevéssel emelke
dett is. A’ b u r k u s  követ csakugyan nem 
kapott még felhatalmazó levelet; a" báró 
W e s s e n b e r g é  mint mondják Becsben 
maradt, csupán a’ kicserélés mása érkez

v é n  kezéhez; gróf Or l o í f  pedig még egy, 
vég választ kíván L o n d o n b ó l  bocsátott 
hivatalos közleteire bevárni, ’s a’ proto- 
collum további nyitva tartását ohajtá; eb
ben Anglia és Francziaország meghatalmazot
ti á p r i l i s  l Od i ke i g  újra megegyeztek.

Martz. 31dikén a’ külső ügyek minis- 
teriumában cabineti tanács tartatott. Szom
baton (April. 2dikán) ugyan ottan a’ fran- 
czia, b u r k u s  és a u s z t r i a i  meghatal
mazottak újólag értekezének lord Palmers- 
tonnal-

A’ legújabb angol újságok ’s közöltök a’ 
T i m e s  és C o u r i e r  i s,  azt hiszik, hogy 
a’ ministerek l e g f e l e b b  5—9 szó több
ségre tarthatnak a’ pairek házában a’ re- 
formbill második felolvastatása mellett szá
mot. Sőt némelly parlamenti tagok minapi 
gyülekezetében szoros és igen pontos vizs
gálat után úgy találtatott, hogy a’ bili el
len sokkal (8 szóval) hihetőbb a’ többség 
mint mellette. Ennél fogvást most lord Grey 
kénytelen lesz uj paireket nevezni, bár ezt 
a’ legutolsó pillanatig halassza is , külön
ben hazáját a’ polgárháború veszélyeinek ’s 
minden iszonyainak teszi ki. E g é s z  Sco
t i a  fel fogna kelni igazai mellett’s megvon
ni a’ régi törvénytől engedelmességét, mint 
erre az ország (Scotia) legérdemesb férjfiai 
figyelmesekké tevék a’ ministereket. Mi a’ 
ratificatiok kicseréltetését illeti, lesve lesik 
azt a’ londoni pénzspeculansok, mint a’ mes
siást, azalatt az absolutus hatalmasságok 
diplomatái húzzák, halasztják e’ dolgot, 
egyik a’ másikra utalva, mig talán a’ re-

formbill elfogadtatása vagy félre vettetése 
(április 9 vagy lOdikén) más, nekik a’ je
lennél kedvezőbb combinatiokat szülhet. De 
hagyjanak fel bátran ’s előre is azon re
ménnyel , hogy bármilly esetben a’ Wel
lington és Aberdeen ultratory ministeriuma 
jutand ismét a’ status kormányára. Maga 
ezen kisded de makacs párt elannyira fel 
van m ost, megbukásához közel, buzdul- 
va ’s bőszülve, hogy a’ legrémitőbb változást, 
t. i. a’ rcspublicat inkább szívelné, mint a’je
len ministerium fenmaradását. így érzenek 
Francziaországban a’ Carlisták, kik egy ki
kiáltandó franczia respublicat azért kohol
nak, szeretnek, óhajtanak, mivel azt csak 
mulékony áltmenetelnek tekintik a’ régibb, 
idősb Bourbon-ági kormányzásra.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Április 2dikán tudósítja Delaborde a’ 

követkamarát az 1789 és 1830diki zendü
lések alkalmával elesett hazafiaknak a’Bas
tille piaczán állítandó emlék felől. A’ biz
tosság, mellynek ő szóvivője, oszlopot ajánl 
’s 900,000 frank költséget. Ennek meghall
gatása után a’ finanezministeriumi budget 
vitatására jön a’, sor a’ nélkül , hogy a’ ka
mara, mellyel most a’ cholera is bágyaszt, 
teljes számmal volna jelen. Mosburg ur igen 
tetemes lerovásokat kíván ’s azt kérd i, mi
kép fizessen a’ nép, melly földjéből és 
szorgalma által esztendőnként nem vesz be 
többet 2 milliardnál (két ezer milliómnál) 
mindöszve 1,300 milliót, (azaz egy mil
liard és háromszáz milliót) ? — A’ kama
ra részvétlenül hallgatja ő t , s csakhamar 
egyes czikkelyekre térvén által, sokat elfo
gad közülök nevezetes oppositio nélkül, a’ 
mellékjavaslatokat többnyire félrevetvén , 
ellenben a’ biztosság apró de gyakor kímé
leteit jóvá hagyván. Más nap különösen a’ 
fő adószedők fizetése ’s más mellékes hasz
naik foglalák el a’ kamarát. Tudniillik az 
adók begyűjtése Francziaországban főadósze
dőknek van általadva, kik nem egyebek az 
ország külön megyéiben lakó bankieroknáh
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Ezek valódi pénzkezesség (cautio) fizetés 
mellett az érdekiett hivatalt áltveszik, min
den egyenes és mellékes adói a' magok kerü
letében saját pénztárokba gyűjtenek ‘s a1 tör
vény szerint kiszabott summának, mellyen 
túl természet szerint nekik egy fillért sem 
szabad kicsikarniok , a'kormány kezébe ju
tásáért jót állanak s kezespénzökkel felel
ni tartoznak. Ebeli, igen hasznos munkál
kodásokért a’ kormánytól ők nem csak, a* 
többi országos hivatalbeliekkel egyiránt, 
kész-pénz fizetést, hanem különféle czím 
alatt egyéb ’s tetemes hasznokat s kedve
zéseket is kapnak. Ne:n is ama’ rendszert 
magát vévé ma kérdésbe a’ kamara, ha
nem azt, valljon ’s mennyit lehet az érdek
lett haszonvételekből, (emolumentumokból) 
a’ bankieroktól elvonni, (megkímélem) a’ 
nélkül , hogy a’ status önmagának ártson ? 
P o u r r a t  ur 1 milliót akar a’ foadószedők, 
összesen 3 millióra menő, díjából lerovaí- 
ni. Miért úgy mond, oily szembetünőleg 
jobban fizetni ezen adószedőket, mint más, 
bár milly hivatalbelit, ki nálok minden e- 
gyéb, (t. i. nem financziai), tekintetben 
több és fontosabb? A’ mit ők készpénzfize
tésben’s más haszonvételekben húznak, reá 
megy üszvesen 9,800,000 frankra! és igy 
középszám szerint egyegy közülök 55,000 
frankot, de vau ollyan ki 200,000 frankot 
is húz évenként bérül. — A’ királyi biztos és 
T e s t e  ur ellene vannak ilJy tetemes lero
vásnak. Ezen adószedési rendszer , igy szó
lanák ők, hosszas tapasztalás gyümölcse, 
meilyet megrendíteni ’s ingadoztatni nem 
tanácsos. Ha nagy az érdeklett hivatalok
hoz kapcsolt haszon , nagy a’ veszélyezte
tés is, mellynek ezen félkereskedők — fél
tisztviselők vagyonikat-kiteszik. Ellenben 
a’ status és annak hitele az adómennyiség 
b i z o n y o s  bejövetele által milly sokat 
nyer ! A’ közönséges számvevő tisztek kü
lönben sem volnának képesek olly tetemes 
kezespénzt letenni , mellytől pedig 4 pro- 
céntnéi több nem já r, sem az al-adószedők 
restantiáit pótolni. — L o u i s  ur szintezel!

értelemben szól, tovább is fejtegetvén milly 
fontos szerepet (rollet) játszanak a’ főadó
szedők a’ mai hitelrendszerben. Nem an
nyira tisztek ezek, úgy mond, mint in
kább nagy tőkepénzesek (capitalisták) kik
nek hitele a’ statusét támogatja , ’s vala
meddig az ország költségei meghaladják an
nak bevételét, következőleg kölcsönhez , 
anticipatiokhoz kell nyúlnunk, mindaddig 
mulhatlanul szükséges az érdeklett adósze
dők hitelenék ép karban maradnia. T h i e r s  
ur megengedi hogy mások olcsóbban is elvál
lalnák az adószedést, de az illyenek nem 
capitalisták s igy nem is nyújthatnak bá
torságot. A nagy capitalistától pedig nem 
várhatni, hogy ő tőkepénzét ’s egyéb va
gyonát holmi csekély bérért koczkáztassa. 
Rendesnek tetszhetik az igaz , hogy egy mi- 
nisternek ( F r a n c z i a o r s z á g b a n  —) 
nincsen több 80,000 franknyinál esztendei di- 
ju l, midőn némelly főadószedő 100,000ret 
is húz ; de nem ez az igaz mérték; az utób
biak hivatalbeli banquier-k ’s igy kereske
dők is, nem csupa hivatalból 's hivatal ál
tal élők. A’ kamara az egy millió lerovatását 
félre veti ’s az egész czikkelynél 700,000 
franknyi kímélést fogad el. Más nap (apr. 
4dikén a finanezbudget hátralevő szakaszit 
is meghányván’s elfogadván, az ez által be- 
végzelt valamennyi k i a d á s o k  1832dik 
budgetjét is egyetemleg 205 í> 60 szóval el
fogadja.

Április 4dikén az elbőszült tudatlan 
nép borzasztó kegyetlenségeket vitt véghez 
ártatlan személyeken, kiket vakbuzgaimn 
balgatagsága méregkeverés gyanújába vön. ö t 
ember lett e’ vak gyanú áldozatjává. Egy 
csendes, szelíd fiatal embert, ki zavarod- 
tában a’ dühödő néptől elébe tolt pohárból 
vonakodott inni, mint méregkeverőt szét- 
tépdeztek; egy zsidót, ki kámforos to
li ócskáját szagolgató, a’ reá rohanó vadak 
agyon verék. A’ Moniteur april. 5dik czik- 
kelye, melly ezen rut tetteket illő színük
ben festi le , a’ város minden utczaszögle- 
tein kifüggesztetett, ’s ha igaz, mit az
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april. Gdiki Moniteur ir, oily kívánt siker
rel , hogy a’ közös utálat és borzadás előtt 
a1 legőriiltebbek is megjuhászodtak, a’ vá
ros aljasabb ’s legtudatlanabb népsége ismét 
csendre, eszére tért ’s a’ köz bátorság az 
utóbb nevezett két napon legkevesebbé sem 
zavartatott meg. —■ A’ ílotel-dieubeli orvo
sak hivatalos bizonyítást adtak ki az iránt, 
hogy a’ kezeik alatt megfordult cholerabe- 
tegek holttesteiken legkisebb jeleit sem vet
ték észre semmi nemű méregnek vagy et
től oldoztatott sérelmeknek.

Paris april. bikáról: Azon rendetlensé
gek, mellyek Parist négyöt nap óta nyugta
lanítók mind azon gjülölet sziiiötti, mel
lyel a’ néposztály a’ magasbak iránt visel
te tik , ’s a’ rongy-szedők előbbi zendiilete 
csak üriigy volt a’ tömérdek dologtalan , 
elégedetlen ’s kény eretlen salakpórság hasz- 
nálhatására. Megdöbbentő ezen piszkos , ron
gyos , ittas  ̂ nyomorék ágról - szakadtakat 
szemlélni ’s mellettük még egy az emberi
ségből szinte kivetkezett asszonyállatok sza
kadozott csordájának ég-és fülhasító lármá
ját hallani. Ezen csoportok Páris utszáin 
tolongva az orvosakat üldözik, a’ kutak 
’s minden élelmi szerek megmérgesítése el
len ordítoznak, sok ártatlanon nem csak 
méltatlankodnak hanem meg is öklözik, a’ 
cholera ellen folyvást zajongnak ’s nem 
hiszik annak valóságos létét, hanem csak 
költött szinpalástnak tartják, melly alatt a’ 
gazdag fél a’ szegényeket irtani kívánja, s 
így tőlök menekedni; vagy pedig mint mond
ják a’kormány akar némelly rendszabásokat 
általa eszközleni, mellyek létesítését kü
lönben nem reménylheté. Nincs ezen dula
kodó vad gyiilevésznek istene, nincs hitele 
’s bizodalma kormányában , mivel megszo
kott már a’ gyakor revolutio által békét- 
lenkedni, zavargani. Minden tudománya a’ 
szent Simonisták leczkéik ’s erkölcstelen 
könyveik ferde töredékiből ered. Miiiy ha
tártalan különbség az 1830iki júliusi dicső 
nép ’s az 1832ik áprilisi vakhitű ’s féktelen 
dühöngésü szilaj csorda közt! Menny és

pokol. De nem tarthatni tolok, valamiglen 
a’közép osztály politikai szakadásokra egy
más közt nem hasonlik ; mivel ezen apriliske- 
dő cholerai lázongásban, mint vad-kénylap- 
ták ’s dührajok, csak utálatot vagy szána- 
kodást gerjesztőnek magok iránt e’ nyomo
rult rakonczátlan teremtmények. — Tegnap 
óta még is szűnik zabolátlanságok.

Heran It megyében újólag szerte lobba- 
doz a’károlypárt; Vendeeben hasonlag, hol 
a* Chouanok csoportosan támadják meg az 
igazgatási - tiszteket s mocskokkal illetik; 
Arrasban Talleyrand praefectussal nincs a’ 
nép megelégedve, mivel 18l6ban a* hármas- 
színű zászlót égette meg. Ha szándéka Pe- 
rier urnák helyre állitni a’ megyék nyugal
mát , úgy tisztviselőkké hazafiakat rendel
jen az éjszaki ’s keleti részekre , a’ déli ’s 
nyugoíi tájakon pedig erőt ’s hatalmat mu- 

-tasson; mivel kerülőlevelei mindeddig gyü- 
mölcstelenek. Más megyékben megint a’ 
Chatel apát uj vallása terjedez, Chatel ur 
Francziaország prímásának nevezgeti magát 
’s valaha kir. őrseregi alamizsnás volt; 1831- 
diki júliusban a’ ,,Ie íléformateur“ időszak- 
i rástadáki ;  ’s augustusban kezdé franczia- 
catholica-egyházát alapítani, melly magát a’ 
pápai csalhatatlanság, isteni törvény, papi 
nőtlenség (Chatel nr maga is házas) gyó
nás , böjt ’s t. i. ellen nyilatkoztatja, ’s az 
isteni tiszteletet, mint a’ görög vagy örmény 
hitfeleknél s jobbadán a’ protestantismus 
csaknem minden ágú híveinél nemzeti, azaz 
mivel ő franczia, tehát franczia nyelven 
tartatni kívánja ’s tartja is. Ezen uj val
lásnak még a’ fővárosban is számtalan kö
vetője találkozik. Kérdeztetvén miért nem 
egyesül a’protestantismussal, mellytől csak 
hierarchiai formaképen különbözik, azt fe
leié Chatel: ha concessiókkal kínálnák meg 
aligha reá nem állna.

Martz. 28dikától kezdve Parisban min
den további zsoldos fogadás dom Pedro ré
szére fölfüggesztetett, ezen határozatról 
több tiszt, kik csak induíhatási parancsra 
várakoztak már, azonnal tudósíttatott.
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Feucliéres báróné ’s Briand abbé (az 
előbbi alamizsnása) panaszirományt terjen- 
getnek Rohan lierczeg Armand Gyula el
len , mivel ez a’ bárónét közre bocsátott 
levelében mint fő okozóját hireszteli Bour
bon herczeg halálának.

A’ cholera már Paris vidékeit is dúlja.
R e y n a  ü l t  ezredes hadnagy előbb ez

redessé neveztetve april. 2dikán parancsot 
kapott, nyomban Anconába utazni ’s Com
be s  ezredest tisztében felváltani, kit a1 
kormány anconai magaviseletéért visszahí.

Orleans, Beauvais, Toulouse ’s több 
helyen is jelentkezik a” cholera.

Minden franczia révpartokhoz telegraph 
által utasított parancsnál fogva mindennemű, 
cholera miatt szabott, veszteglés (quaran- 
taine) azonnal megszüntetik.

Legújabb tudósítások szerint Parisban 
april. 8dik delétől 9dike deléig (tehát egy  
nap alatt) 1,020 betegedett ’s 385 halt meg 
cholerában; a’ nyavalya az utóbbi napok
ban nőtten nőtt. (Londonban april. odikén 
31 betegedett ’s 17 holt meg).

T Ö R Ö K  B I R O D A L O M .
Moniteur Ottoman martz. 17ikéről: Az 

aegyptusi ’s d’ Acre vári basák közti czi- 
vakodás olly körülményt okoza, melly szük
ségképen foglalatoskodtatja a’ porta figyel
mét. Mehemet Ali abeli feltétele m ellett, 
hogy magát Abdullah basán megboszulhassa , 
a’ porta egyezte nélkül lépte tűi kormány
helytartói hatáskörét, midőn vízen és szá
razon meri küldeni seregeit d’ Acre várat 
ostromlani; az alkirály ezen tette minden 
bélyegeit viseli büntetést érdemlő engedet
lenségének, de a’ birodalomra eddig hal
mozott szolgálati, tartós hűségben éleme- 
dett kora , ’s azon tiszteletes emlékei, mel- 
Iyek őt mindeddig tulajdon bűnében véd- 
paizsként gyámolíták, nem enyésztek ’s nem 
tűntek olly könnyen el a’ sultan kegyes el
méjéből , mint az alkirály hálájából a’ por
ta által reá ’s övéire pazarolt jótétemé
nyek ; nem akart Örömest felhagyni nemes 
szivü uralkodója abeli reményével, hogy

tévelyedett alattvalóját jó ’s békés utón bír
hatja majd töredelmes engedelmességre ; e’ 
végből kiildé Mustafa Nasif-Effendit a' bi
rodalmi ministerek egyikét Aegyptusba hoz
zá, igazság’s mérsékletre térítő hivatalos 
irományokkal , de kábultabb hályogok bo
rítók már ekkor Mehetned Ali szemeit , 
hogy sem az iidvezítő tanácsra hajlanék , nem 
vala képes láthatni már ezen intés jóltcvő 
irányzatit, mint feleletéből kitetszett; ki
csapongó kérelmeket sürgete, mellyek mega
dása törvény-ellenes lehete ’s a’ statusra kár- 
hozatos következésű. E’ pillanattól kezdve 
gyanítható volt előre, nem fogna Mehetned 
Ali többé felhagyni fontolatlan terveivel 
(plánjaival) ’s csalódási reményivel, de a’ 
sultán még ezt is siketen kívánta mellőzni, 
’s tárt kegyelme útját erre sem árkolá el. 
Nasif-Effendi parancsot kapott az alkirályt 
újólag meginteni, ’s vele uj ’s további ta
nácskozásokba bocsátkozni; másfél hónap
nál tovább kelle a’ nagyurnak lizeneti kül
dése óta várakozni a’ nélkül , hogy vagy 
kielégítő választ, vagy azon nyugtató hirt 
hallhatná: az egyptusi seregek Acre várá
tól haza tértek. Szükséges lön tehát az elő
re csak gondoskodólag gyűjtött hadkészü
leteket hatásra fordítani. A’ nagy számú se
reg már költözik Arabia felé és szakadat
lanul újabb csapatokkal szaporíttatik; ve
zérli Hussein basa, eddig Tsirmeni helytar
tó , mint a’ birodalom basái közt vitézségé
re ’s mély belátására leginkább kitűnt baj
nok ; könnyitendi teljes hatalma , mellyel a’ 
nagyur felruházó, az expeditio nehézsé
geit; Hussein tábornagyi tiszte clfogadta- 
kor bogárfekete színű ’s arany himzetes gal- 
léru harvaniba (fővezér-köntösbe) öltözte
te tt, oldalát császárja gyémántos hüvelyű 
karddal övedzé, ’s alája gyönyörű bogiá
ros egy pár mént ajándékozott. Most laká
sában Baktse - Kapivonban tartózkodik ’s 
készül az expeditiohoz.

O L A S Z OR S Z Á G .
Alig. Zeit. Ancona martz. 30dikáról: 

Városunk ismét nyugott az ultráiiberalisok
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minapi csekély kicsapongtaik után. A’fran- 
czia várőrségről semmi egyéb újság, mint 
hogy egyik ezredese s osztályvezére közt 
párviadal történt de nagylelkűen, mert a’ 
csatahelyen mindketten a’ bajviasok levegő
be durranták egymásra szánt ónjokat. Bolog
nan keresztül az Ausztriaiak folyvást beljebb 
nyomulnak, ’s nagy ágyukat vontatnak ma
gokkal , mint mondják, az apennini bér- 
ezeket rakatják azokkal meg. E’ hírre nagyon 
megszelídültek az anconai zavargók, meghun- 
nyadt a’ franczia várőrség világhódító hang
ja is , ezivakodás azonban naponként törté
nik még i s , ’s a’ politia mindig csak tehe
tetlen. Néniellyek a’ francziákra hárítanak 
minden roszat, mások fondor- ’s kajánlag 
pántolódnak ’s garázdálkodnak, hogy iga
zán őket okozhassák ; naponként érezhetőbb 
a’pénz szőke, minden nyilványos foglalatos
kodás tétováz, akadoz, a’ kereskedés nem 
fuldoklik többé, hanem meghalt, ’s homá
lyosan közéig terhes felhőként felénk a’ bo
rongó jövendő. Különben igen egyszerűn 
tehetni ’s oldhatni fel világunk mostani kér
dését, melly ez: a’köz interessé békét óhajt, 
’s a’ szenvedelem harezot forral; mellyik ru- 
galma lesz erősb hatású? majd elválik. Kár 
hogy megszűntek az ősz jóshelyek (oracu- 
lumok)! jelen időnkben ugyan Pythiának 
kevés nyugtot engednének. A’ szent Atya még 
mindig elégtételt követel, ’s mint többen 
tudni akarják, pontjai ezek: 1) Gallois 
franczia hajóskapitány hivassák hazájába 
vissza ’s vonassák bánásmódjáért kérdőre, 
(már megvan.) 2) Combes ezredes telti- 
ért nyilván igazítkozzék. 3) ne lobogjon 
az anconai várfokon franczia háromszin. 
(ez is megvan) 4) Suffren iineahajó távoz
zék el a’ kikötőből. 5) térjen haza az utóbb 
kiszállott 450 főnyi sereg. 6) Ancona kör
nyékére ne telepíttessenek franczia csapa
tok. 7) a’ Cubiéres general ’s Constantini 
Benedetto közötti alkukötés semmisíttessék 
meg. 8) Nyilatkoztassa ki a’ franczia kor
mány , hogy seregeit egyedül a’ pápa ’s 
igazgatása tekintete fentartására küldő. 9)

azt is, hogy azokat saját költségin tartandja. 
10) ígérje meg seregeinek visszaparancsol- 
tatásokat, mihelyest az Ausztriaiak kivonul
nak a’ pápa-birtokból, de a’ francziák 14 
nappal előbb cselekedjék azt mint ezek.

Chainberyben minden könyvnyomtató 
’s kereskedő intézettel tudatá a’ kormány, 
hogy mindegyiknek teljes nyomtatási s 
könyvkereskedési szabadságot enged, ha le
kötelező ígéretét hittel pecsétlendi előbb 
az iránt, hogy semmi politikai, vallásbeli’s 
tudományi ollyast nem iktatand fényre, 
melly nyugtalanító, izgató vagy sértő fog
lalatjával s czélzatával a’ kormány előtt ala
pos kedvetlenséget támasztana.

Lépéseket tesz a’ turini udvar London 
’s Konstantinápolban Algír iránt, mellynek 
franczia gyarmatosítását nem szíves szem
mel tekinti. Több sürgetés után már hajla
ni is látszik a’ franczia kabinet az ajánla
tok elfogadására, de még nem akadt mél- 
talmas (diseret) vagy méltatható ürügy, 
melly alatt Algírt szép szerivel oda hagy
hatná. Kedves ezen vallomás főkép Lon
donban ’s jobb részint Periernek tulajdonit- 
tatik. Lord Grey valóban 's méltán örvend
het, ha majd földiéinek ezt mondhatja: Al
gír megmenekszik a’ Francziáktól, ’s köz- 
benjártommal enyészik el azon diadalom, 
mellyel Wellington herczeg minden erőkü- 
dése mellett sem vala gátolni képes. De 
bezzeg Párisban mit mond majd erre Ped
er oppositiója? valóban rendíthetetlen ere
jűnek vélheti magát a’ministeriumi előlülő, 
ha ennyire merészli a’ francziák nemzeti 
büszkeségét boszontani, ’s az angolok előtt 
magát még Polignacnál is inkább kedveltet- 
ni. Nem hihetni, hogy Francziaország illy 
dicső szerzeménye mellett ki ne kelne ’s 
ne védené, oltalmazná illy közel, illy nagy 
interesséjét.

Róma martz. 22dikéről: f. h. IÓikétól 
lóikig majd az egész felső olasz-föld ráz
kódást szenvedett. Genua, Mailand, Par
ma, Modena, Reggio, ’s Cesena részint 
rémülten részint károsodtan is szenvedő a’
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veszedelem súlyát; de legtetemcsebbíil a’ 
szerencsétlen Umbria, főkép Assisi’s Peru
gia köri vidék , egész helységek mint Bas- 
tia -s Camura omladékká váltak, még a’ 
roppant S. Maria de Angeli templom is ös
szerogyott ’s vele Overbeck mestermíve , a’ 
lakosok éltét mindenütt roskadozó dtiledé- 
kek fenyegetik, még a’ szükség - állította 
nyomorult deszkasátorok is rájok szakadoz
nak , ’s csak az ingó sikföld nyújt biztos 
tartózkodásra menedéket. Kiállhatlan az ín
ség ’s csodálhatni hogy az útonálló rablás 
vagy városi orozás mindeddig nem hatal
mazott el. 0  Szentsége maga legtisztább 
fénypontot képez e’ sivatag rajzolaton, ter
mészeteként mindenkinek jót akarva , élte 
pályáján egyszerű példássággal haladva, ’s 
hol teheti a’ nyomorultnak segédkart nyújt
va, még legzordonabb viszonyiban sem bo
rong szellemi ’s lelki derültsége , nem szen
ved testi épsége, lóikén egy római főas
szonyságtól bemutatott néhány idegen dá
mának udvarlását volt kegyes elfogadni ó 
Szentsége , nyájas lebocsátkozása látogatás
sá kegyesíté az audientiai feszességet, le
ültető a’ jelenvoltakat ’s a’ mulatás barát
ságos hangzatúvá kellemült. Milly sziveme- 
lő felséges példa midőn az isteni üdvezítő 
helytartója ’s a’ szentegyház fejdelme az uj 
frigybeli M áriák’s Márták jelenkori képvi
selője illy apostoli kegyre méltatni szives!

Pannában martz. Ildiktől 19ikéig egy
másután szinte nagy földrengés volt, sok 
épülettető ’s ezer kéménynél több rogyant 
össze. Calabriában hasonlag gyakrabb ren
gés rémíté a’ népet az imént említett na

pokban ’s 200 embernél többet teinete az 
omladványok alá.

E L E G Y  H Í R E K .

Freyburg cantonban zavar támadt. Vo
nakodván Domdinien község két országu
tat, mellynek jókarban tartatása reá van ró
va , illendően kiigazírgatni , a’ statustanács 
martz. 26ikán munkásokat külde oda építő- 
szerekkel katonai védség alatt, kik az utat a’ 
Domdinienbeliek költségére illően ’s kiván- 
tatólag egyengessék k i ; de a’ helység meg
pillantván a’ munkásokat, félre vereté ha
rangit ’s az érkezteket mindenestül vissza
térni kényszerité. Néhány szomszéd köz
ség pártolni látszék ugyan e’ zavart; de a’ 
statustanács elhatározá erőszakkal lenyug
tatni őket, küldettek is már seregek tel
jes hadkészülten megfékítésökre.

Az idei téli félévben a’ heidelbergi 
egyetem 1018 tanulót számlál, közte 734 
külföldi, kik közül 447 törvénytanuló. A’ 
freiburgiban 626 já r t , közöttök 124 kül
földi.

Don Francesco de Paula infant sziczi- 
Jiai menyasszonyát Maria Amalia herczeg- 
asszonyt Barcellonában fogadja.

Pénzfolyamat:
B e es (April 17kén) közép ár 

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 87 |  p. p.
— 4 pC. . ........................... 77 » ---------
— I820diki nyerés, k ö l c s ö n -------—.—
— 1821 d i k i ........................... 122 f  __ ___

Becs vár. 24pc. bankó-kötél. . . 47 f ____
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. . ------ —.—
Bank-actiák v. részvények darabja 1147 — -------

A’ gabonának pesti piaczi ára April. 19kén 1832.

Pozs. ni. vtó gar. legjobb köze'pszerü csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb
'Tisztabúza 120 113 4 110 Zab 28 i 26 i —
Kétszeres 80 76 i 73 Köles 53 i — —
Rozs 53 f 50 — Köles-kása 100 93 i •—
Á rpa 40 38 i 36 • Kukoricza 40 38 —

Szerkeztet! I l e l m e c z y * ^ —  Nyomtatja L a n d o r o r .



33. szám. 1833.
J E L E N K O R .

P est, szerda. April 25.
F o g l a l a t :  Magyarország. (Egyházi Folyóírás; ebben a’ magyar es erdélyi szentegyház statistikája. Herczeg Bat

thyány Fülöp dazdasági magyar szótára). Belgium. (A1 londoni conferentiának két legújabb protocolluma. Ant
werp! hírek. Hadi mozgások. Országgyűlési dolgok). Francziaország. Uj törvény Perier gyógyulása. Cholera 
szelidülése. Parlamenti dolgok. Courrier elmélkedése. Katonák iránti gondoskodás. Különfélék). Anglia. (Parlia
ment! dolgok A' Temps ’s egyéb liberális újságok öröme. Portugali és lengyel ügy. O’Connel besztde. Megfenyí
tettek száma. Reform iránti hir). Németszövetség. (Badeni papok. Frankfurti vélemény. Haunoverai gj ülés. Ba
jor egyvelegek). Spanyolország. Portugália. Moldva. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Pesten Beimel József könyvnyomtató 

intézetében megjelent: E g y h á z i  fol yó i- 
r ás ,  szerkezteti Kovács Mátyás , egri érse
ki megyebéli Áldozópap, a’ tudom. magy. 
kir. egyeteménél a’ hittanulmány második 
részének r. n. tanítója. I. Füzet. 1832. XXVI. 
és 166 lap.— Végre valahára örömmel tart
juk kezeink között a* még 1830ban hirde
tett E g y h á z i  f o l y ó í r á s  első füzetét. 
Örömmel azért, mivel abban a’ magyar egy
házi irók és olvasók számát nevekedve lát
juk, mivel a’ munka szelíd lélek és mély 
tudomány mellett a’ nemzeti szellemben és 
nyelvben is szép haladást m utat, mivel 
végre az általunk is méltó magasztalással 
jelentett E g y h á z i T á r n a k  nem mint fél
tékeny vagy ellenhatásu vágy társa, hanem 
inkább mint egy czélra törekvő, rokon ér
zelmű testvére jelent meg. ,,A’ religionak“ 
úgymond e’ czélra nézve ’s igen fontosán 
a* sziniolly humánus, mint vallásoslelkü 
szerkeztető : „mint i gaz  b o l d o g s á g u n k  
s z ü k s é g e s  e s z k ö z é n e k  ügye vala
mint szent, úgy k ö z ö s  nekünk annyira, 
hogy nincs ember , kit az nem illetne. U« 
gy an azért tartozunk annak tárgyai iránt 
minél v i l á g o s a b b  képzetekre ’s fogatok
ra emelkedni, másokat pedig e m e l k e 
d é s r e  segíteni.“ — Egyébiránt tudva 
van, hogy a’ jelen egyházi folyóírást külö
nösen a’ pesti kir. egyetem hittudományi 
kara tudós munkássága tartandja fen, ’s mi 
előre is figyelmessé tesszük a’ magyar tudo
mányos közönséget azon kincsekre, mel- 
Jyeket az egyházi történetek körében V a s s 
L á s z l ó ,  prof. és kanonok; a’ keresztyén

e r k ö l c s t u d o m á n y é b a n  az irói pályá
tól mindeddig köz sajnálattal vonakodott, 
nagy tudományit F i s c h e r  B e r t a l a n ,  
prof.; az egyházi pásztorkodás és szónokla
téban S z a l a y  I m r e ,  prof.; a’ theol. dog
mát. körében maga a’ szerkeztető urak ki
tűnő tehetségik s készültségiktől óhajtva 
várhat. Az első füzetnek, fmelly nagy 
nyolezadrétbon igen szép papiroson , csinos 
betűkkel ’s elég hibátlanul van nyomtatva) 
foglalatja ez : I. Az egyházi birodalomról 
Vass László prof. II. Erkölcsi méltóságunk 
eszközéről ’s ennek megmaradhatása szük
séges feltételéről Kovács Mátyás prof. III. 
A’ németföldi theolog. rendszerekről G űz
ni i c s íz. IV. Conspectus statisticus ecclesiae 
catholicae hungaricae J. M. — f  E’ füzet ára 1 
for. 12xr. pengő). Az u t ó b b i  c z i k k e l y  
s z e r i n t  az egyházi megyék sehematismusit 
általtekintve Magyarország, a’ hozzá csatolt 
tartományok, ’s Erdély - nagyfejedelemség 
catholica diák szcrtartásu szentegyházának 
statistikai állapotja 1830ban következő va- 
la: 5,779,383 hívét 21 megyére ([a’ pan
nonhalmi főapátsággal), 327 alesperesi ke
rületre, 3360 parochiára, 1388 káplánság- 
r a ’s 14,940 fiókegyházra osztva; 3 érsek, 
17 megyés püspök, 1 főapát, 35 vak apát
ság, 54 valós, prépostság, 101 főesperes- 
ség, 23 káptalan, 240 kanonokság kormá
nyozza fáz apátság ’s prépostságok között 
14 szerzeteseké: 5 apátság t. i. a’ Sz. Bene- 
deki rendé, 4 a’ Cistercitáké, ’s 5 pré- 
postság a" Praemonstiáti v. Szent Norberti 
rend kanonokié.) Az isteni tiszteletet egye
dül magyar nyelven 977 parochián, magya- 
ral csupán vagy magyar s még más idegen
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ajakkal vegyest 1481en tartják; tótul 744- 
en ; Iiorváton 303on; németen 229en ; illyr 
nyelven 78on; vandalon 14en; ’s örményen 
4en. Egyedül a’ szepesi püspökmegye az, 
hol az isteni szolgálat nemzeti magyar aj
kon , s e h o l ,  é p e n  s e ho l  s i n c s  most 
még divatban. A’ szerzetes monostorok szá
ma 218: közöttök 2 Sz. Antal Örményba
rátié, Benedek rendieké 12; Carmelitáké 1; 
Cistercitáké 6 ; Dominicanusoké 4 ; Sz. Fe- 
rencz szerzetesié 129 (különösen a’ bolgár 
tartománybelieké 3 , Kapisztrán félieké 16, 
Capucinusoké 9, Sz. Keresztieké Horvátor
szágban 4; Sz. László félieké (Ladislaitáké) 
14, Mária félieké (Marianitáké) 20, Mi
noritákéi? , Udvezítőfélieké (salvatorianu- 
soké) 25. Sz. Istvánfélieké 21.) Az irgal- 
masbarátoké 12; kegyes iskolabelieké 27. 
Praemonstátiaké 10; Szervitáké 3;, angol 
kisasszonyoké 1 ; Erzsébeti apáczáké 2; 
Notredámáké (Boldogasszonyunk szüzeié) 
1 ; Ursulináké (Orsolyaiaké) 8. — A’ csu
pán magyarországi cathol. g ö r ö g  egyház 3 
püspökmegyében 678,756 hivet számlál, 18 
kanonoksággal, 74 alesperességgel, 805 pa- 
rochiával, 19 káplánsággal, 2,521 fiók-egy
házzal , ’s 7 bazilíta szerzetbeli klastrom- 
mal. Az erdélyi ’s horvátországi egyesült 
görög egyházak száma nincs ide tudva, mi
vel a’ horvát-körösi, ’s erdély-fogarasi püs
pökmegyék schematismusihoz nem juthatott 
a’ közlő. így öszveleg az egyedül magyar- 
országi diák ’s görög kath. szertartása ke
resztyének száma 5,442,253 főre üt. — A’ 
nemegyes, görög egyház száma 1214; az 
ágostai vallásuaké 574, helvetziai valláskö
vetőké 1649, zsidó synagogaké 411. Vajha 
ez utóbbi négy osztálybeli honföldieink ’s 
emberfeleink lélekszámát, és folytatólag é- 
venként öszveleg a’ cholerautánit is volna 
szerencsénk minélelőbb olvasni az egyházi 
folyóirásban, honnan e’ közleményt egész 
örömmel kölcsönöztük. Megyéink egyházi 
fejeinek van legolcsóbb, leghívebb ’s így 
legbiztosb mód, kulcs és mindenkori alka
lom kezeikben népesedésünk megtudhatásá-

ra vallási, nyelvi, számi ’s egyéb tekintet
ben, azért általányosan ezer köszönet a’ 
haza ’s tudományosság nevében mind azon 
világos lelkű érsekeink ’s püspökeinknek , 
kik schematismuszikat nem csupa név-és 
czimtárrá fordítják évenként, hanem me
gyéik archaeologiai datumit is közölve , min
den vallásfelek népességét is híven tudatják 
a5 nagymélt. m. k. helytartó Tanács intéző 
nyilványos kivánata szerint nemzetünkkel, 
’s igy azokat fokonkénti művelődés ’s ha
ladásban valódi történeti és statistikai ér
demű füzetekké becsesítni buzognak.

Szombathely april. lóikén: Tudja test
vér kettős hazánk főméltóságu Batthány Fi
lep herczegnek azon hazafi lelküségét, mel
lyel 1827ben negyvenezer pengő forintot 
álapított a’ magyar nemzeti tudományos A- 
kademia tőkéjihez, ’s ezen kívül tízezer 
pengő forintot ajánlott honi nyelvünk ter
jesztő iskolájira, de az innént tisztelt her- 
czeg által minap kiadatott gazdasági szótár 
nem mindenütt isméretes még országunk
ban. Ennek czíme : Gazdasági szótár, fő
méltóságu herczeg Batthyány Fiilöp Ur, Né- 
metujvár örökös Ura, Strattmanni G róf, 
Leopold császári Bende közép keresztese, 
Ó császári és királyi Felsége kamarása, Tek. 
Vas vármegye örökös és valóságos főispánja 
magyarországi uradalmainak számára. Szom
bathelyen 1831. mindössze 55 lap. A’ czím 
kimeríti a’ könyv tartalmát, mellyben a’ 
gazdasági német műszavak megfelelő ma
gyar nevezetükkel adatnak e lő , *s így a’ 
többször magasztalt herczeg minden gazda
sági tisztei, zavarkerülés végett, jegyző
könyv , számadás, levelezés ’s egyéb hiva
talos dolgaik vitelében ugyanazon egy ma
gyar nevezettel élnek, az előbbi német he
lyett. Milly terjedelmet, sőt szökkenést 
nyújt e’ bölcs elrendelés magyarodásunk- 
nak, minden gondolkodó átlátja. ’S ez va
lóban legajánlhatóbb példa más nagy birto- 
kosinknak is, melly természetes kötelessé
get ha teljesítik, mind nyelvünket ez ágra 
nézve kapósabb divatává teszik, mind gaz
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daságunkat ’s ennek rokon segédszereit az
zal együtt valódi nemzetivé változtatják.

B E L G I U M .
K ét l e g ú j a b b  p r o t o c o l l u m a  a’ 

londoni conferentiának, az 55dik és 56dik , 
e’ hónap 9dikén terjesztetett a’ belga képvi
selőkamara elejébe. Amaz (az 55dik) mar- 
tzius 3 1 d i k é r ő l  a’ conferentiának ujabb 
megegyezését jelenti, a’ ratificatiok kicse- 
réltetése továbbra (april. lOikére) halasz
tásában , mire a’ belga követ (Londonban) 
kinyilatkoztatta volt, hogy ő uj határnap 
adásra nincs felhatalmazva. Emebben (az 
56dikban) á p r i l i s  S d i k é n  a’ még alá 
nem irt három hatalmasság (Ausztria, Bur- 
kus - és Oroszország) halasztásának azon okát 
adja, hogy a’ hollandi királyt akarák előbb 
a’ 24 czikkely elfogadására b írn i; de a’ 
liaagai cabinetnél ez iránt történt legutóbbi 
lépések — (tudjuk hogy a’ hollandi király 
n e m- mel felelt) még sokkal ujabbkoriak, 
hogy sem aJ nevezett három hatalmasság 
követei ’s meghatalmazotti udvaraiknak 
azok feletti határozását megkaphatták vol
na. — A’ belga külső minister, midőn e’ 
két protocollumot által adá, egyszersmind 
hozzá tévé, hogy a’ belga meghatalmazot
takhoz parancs küldetett Londonba, hogy 
semmi ujabb határnap adásba többé meg 
ne egyezzenek. Egyébiránt reménysége van , 
hogy apr. 10-vagy 12dikéig Oroszország 
ratificatiója is meg fog érkezni.

Antwerpből igy ir a’ Phare czi- 
mü újság: „Hihetetlen munkássággal foly 
a* város erősítése; úgy látszik ezen mun
kákból , mintha a’ legrettenetesb ostromot 
kellene kiáltanunk. Arkolások, ágyuk, mo
zsarak, pattantyútárak (battériák) ’s más 
illyeket lát a’ szem, akárhova pillant; vá
rosunk képe egy megvíhatatlan táboré. Ge
neral Chassé (az antwerpi fellegvár hol
land parancs alatt álló commandansa) mint 
mondják, azt adá a’ városi belga hadi-kor
mányzónak tudtára, hogy ha az erősítési 
munkák a’ városban ’s a’ kikötőnél meg

nem szűnnek, ő a’ várast ágyuztatui fogja. 
A’ felelet, mint mondják, ollyan volt, mii
lyen egy erős, rendíthetetlen tiszthez ’s a’ 
belga név becsületéhez ’s méltóságához il
lett. Busen ur (a’ belga kormányzó) igen 
jól megtudandja ezen becsületet a’ város 
javára czélzó tekintettel férkeztetni.

A’ brüsseli őrizet april. 4dikén hadi 
gyakorlást tartott Haverghem körül. Maga 
a’ király commandirozott.

General Desprez olly paranccsal külde 
a’ minap egy tisztet Zwvndrechtbe, hogy 
a’ hollandi hajókra lőni ke ll, ha a’ belga 
lineához még inkább közelítenek.

A’ senatus april. 2diki ülésében Lefe- 
bvre - Meuret ur azon javaslattal lép elő , 
hogy Hollandia mind azon költségekért, mel- 
lyeket a’ nov. 15diki szerződés húzott-ha
lasztott ’s mindeddig elmulasztott aláírása 
által Belgiumnak okozott, f e l e l ő v é  t é 
t e s s é k .  Ezen javaslat Öt tagból álló biz
tosságnak adatott által. (Később félrevet
tetett).

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ M o n i t e u r  april. Ildikén közli a 

két kamarától elfogadott, X.Károlyt és há
zát ’s Napoleon házát (familiáját) Franczia- 
országtól és gyarmatitól ö r ö k  i d ő r e  el
tiltó törvényt. Ugyan az nap egy királyi 
rendelést közöl a’ Moniteur apr. lOdikérőI, 
melly gróf B ou rm on tm arsa llt, ki az 1830- 
beli augustus 31diki törvény kívánta hitet 
(az uj kormány iránt) le nem te tte , a’ 
franczia szolgálatból elbocsátottnak hirdeti.

P e r i  e r  lassan gyógyul. April. Ilikén 
jobbacskán volt; de az orvosok c s a k  úg y  
v é l e k e d t e k ,  hogy ez nap már g y ó gy u- 
l ó b a  l é p e t t .  Ideigleni felváltatására d’ 
A r g o u t ’s G u i z o t  urakat emlegetik.

A’ főbb ranguakat is bántja itt a’ cho
lera. Hg. Castelcicala, nápolyi követ, ros
szul volt, Perier urnák sógorasszonya meg
holt benne. A’ nyavalya kivált a’ Szajna 
mentéhen terjedez ’s már Rouenben is mu
tatkozott. A’ párisi academia (tudós társa
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ság) öt tagjára bizá a1 párisi mostani le
vegő analysisét, ’s Margat, léghajós,  
(aeronauta; de ezt talán rövidebben 
’s jobban (!) igy is lehetne egy ősi ma
gyar nyelvmesterünk után mondani: egy a’ 
levegő égben izével =  ballon úszkáló vagy 
oda föl ömelkedő =  czepelkedő)  arra 
ajánlkozott, hogy ő a’ felső levegői körök
ben fogja a’ cholera okait kikutatni; de 
helyesen jegyzi meg egyik párisi újság, 
hogy a’ kormány sikeresbekre költheti most 
a’ pénzt. — Adakozások folyvást gyűlnek. 
(A1 cholera dühe, legújabb tudósítása
ink szerint lágyulni kezd; legalább nem ne- 
vekedik. Perier ur lassudangy ágyúi).

April, ődikén a’ személyes letartózta
tást illető törvényjavaslatot vitatá ’s fogadá 
el a1 követkamara. 6dikán Dupin Károly 
Ur mint biztossági szóvivő tudósit a’ ten
gerhadi tisztek előléptetése felől; melly- 
nek kihallgatása után a’ rajnai hajózást il
lető törvény jő vitatás alá. Nem kívánván 
senki általányosan szólani e’ tárgy iránt, 
az egyes czikkelyek vétettek nyomban elő, 
’s ezek ellen sem gördíttetvén tetemes ész
revétel, az egész javaslat 230 11 szóval
elfogadtatott. — A’ pairkamarát ugyan ez 
nap tudósítja a’ biztosság a’ szárazföldi se
reg tisztei előlépésöket. tárgyazó törvény- 
javaslat iránt, ajánlván a’ követkamarában 
tett mellékjavaslatok elfogadtatását, kivé- 
vén az egyet, melly csak azon tiszteket 
kívánja elóinozdittami, kik az illető hadi 
test (corps) főtiszteitől ajánlatnának. A’ 
kamara nyomban vitatás alá veszi a’ tör
vényt rs azt a’ biztosság ajánlata szerint 
köz megegyezéssel elfogadja. Ugyan ezt 
cselekszi a’ 100 nap alatt kinevezett bec sü
letrend vitézi fizetésüket illető törvényja
vaslatra nézve is.

April. 7dikén a' lengyel, olasz, spa
nyol, portugál menekvőket illető első tör
vényjavaslat (I. Jelenk. 31) kerül napirend
re ; Parant és Guizot urak adják felölök 
biztosságbeli tudósításokat. Guizot csodál
kozását jelenté, hogy a' s p a n y o l  és l en

gye l  szökevény t i s z t e k  száma sokkal na
gyobb mint a’ közkatonáké (és igy az alig; 
Zeitung után kétségkívül hibásan tette a’ 
Beobachter ’s mi is előbbi levelünkben a’ 
lengyel tisztek számát i69re) ; kiváná egy
szersmind hogy csak az utóbbi politikai 
szerencsétlen történetek áldozatjai részesül
jenek Francziaország vendégszerető jólétei
ben. Továbbá figyelmezteti a’ kormányt, 
hogy ezen munkás és vités férjfiak hasznos 
szolgálatot tehetnének a’ hazának a’ helyett 
hogy most tespesztő dologtalanságban töltik 
idejüket. A’ kamara más napra (vasárnap) 
is ülést rendelvén, az érdeklett javaslatok 
vitatását hétfőre (april. 9.) szabja ki.

A’ londoni diplomatia, úgy mond a' 
Cotirrier fran^ais , erősen hiszi, hogy az 
isméretes ratificatiok Ausztria és Burkusor- 
szág részéröl april. lOdikére mulhatlanul 
megérkeznek. Az orosz udvarét april. 15- 
dike előtt nem reményük. Ideje m ár, hogy 
ezen ügy bevégeztessék. Belgium és Hol
landia egymás iránti állása naponként, ó- 
ránként fenyegetőbb. Egy két nap még, ’s 
a* két fél közt itt vagy amott legalább is 
apróbb csatáknak kell kiütni. Úgy áll egy
más iránt a’ két tábor, hogy az egész li- 
nea egyszerre összecsaphat, ’s egy véletlen , 
commandó-nélküli puskaszó elegendő Ant- 
werpet újólag lángba borítani. Illy helye- 
zetben nem siethet a’ conferentia eléggé 
akadályt vetni az öszveütközésnek , melly- 
nek következéseit alig lenne majd képes 
megszakasztani vagy végkép megszüntetni.

A’ franczia katona, mint kiki tudja , 
vitézül viseli magát a’ harezban, de meg 
is becsüli őt honában a’ kormány. A’ had- 
minister, hogy a’ Parisban lévő őrséget a’ 
cholerától megója, következőket adá ki 
parancsban: 1) minden katona gyapot de
rékkötőt és szintolly harisnyát kap; fizet 
érte a’ kincstár fejenként 5 frankot. 2) egy- 
egy szabat ris (riskása) ’s egy meszely bot 
jár minden legénynek naponként. 3) csak 
száraz időben ’s késő reggel tartatnak gya
korlatok. 4) exercirozás előtt minden le-
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geny kap egy kis levest. 5) hevítő italok 
eltiltatnak. 6) nap lementével takarodót 
vernek. 7) ágyaikat csak estve kell meg
vetni , hogy nappal szellőzhessenek. 8} Ti
lalmas gonosz helyekre járni ’s a’ t. ’s a’ t.

Párisban képiró, lythograph ’s rajzoló 
1,523 tartózkodik , szobrász 151, réz-, fa-, 
vagy érczmetszó 310, építőmester 480 , han- 
gászat szerző 's tanító 315, ’s 1,525 han
gász. Paris 1830ban 28,587 magzattal sza
porodott, közt« 14,480 fi , 14,099 leány, 
más oldalról 18,580 házassági gyümölcs, ’s 
10,007 korcs szerelmi sarjadék, 7,749 ki
tett , vagy önsorsára hagyatott. A’ holtak 
száma 27,456, közötte 11,360 kórházban, 
67 fogházban hunyt el, 375 pedig halva 
találtatott.

A’ G a z e t t e  azon megjegyzést teszi, 
hogy XIII, XIV, XV Lajos Francziaország 
királyi 14dik e s z t e n d e j ü k b e  léptükkel már 
nagykorúaknak ismértettek. — (Tudni kell, 
hogy Bordeaux herczeg, kinek a’ Gazette 
hódol, 1820 S e p t e m b e r  29dikén születvén 
1833 September 30dikán 14dik esztendejé
be lép.)

Corsica tájáról azon épen nem hihető 
hír szárnyallott Tou'onba; hogy a’ három 
hatalmasság hajós seregei között egyenet
lenségek támadván a’ görög kérdés fele tt, 
Franczia- és Angolország hajóji az o r o s z  
hajóosztályt megtámadták ’s felégették.

A' keletindiai angol társaság igazgatói 
Sir A d a m  Fredericet a’ joniai szigetek 
főbiztosát nevezék ki m a d r a s i  helytar
tónak.

A N G L I A .
A’ felső házban april. 2dikán harmad

szor olvastatott fel a’ canterburyi érsek ál
tal behozott bili az egyházi hivatalok vagy 
is inkább jövedelmek egy személyre hal- 
moztatása ellen. Lord Suffield szólt a’ bili 
ellen és lord King. Gróf Grey javalva szó
lott mellette, minthogy ezt, úgymond, el
ső lépésnek tekinthetni az egyházi fő sze
mélyek körül behozandó javításokra. Más 
nap gróf B a t h u r s t  az oxfordi tudom, egye

temtől (universitástól) nyujta be kérelmet 
a’ reformbill e l l en.  Az esedezők vélemé
nye szerint, igy szólt a’ gróf, igen vesze
delmes következéseket vonhatni ki a’ bili
ben ajánlott változtatásokból ’s ók úgy hi
szik, hogy ha a’ lordok a’ reformbillt el
fogadják, meg lesznek egyszersmind győ
ződve, hogy az által valami másba, töb 
be  is megegyeztek, mint a’ csupa parla- 
me n t r e f o r mb a .  (Értik a’lordok házának 
elenyészhetését vagy egészen mássá alkot- 
tatását). Maga Bathurst ur úgy ny ilatkozott 
k i, hogy neki épen nem szándéka a’ kor
mány e’ rendszabása ellen pártos oppositiot 
gerjeszteni. Lord Grey a’ kérelemre ezt 
mondá: Hallgathatnék ugyan ez ízben a’ 
tárgy iránt, mivel néhány nap múlva úgy 
is a’ ház látni fogja e’ b ilit; de még is ki 
kell fejeznem abeli örömemet, hogy a’ ké
relem egyik helye nyilván kimondja ’s meg- 
isméri a* reform szükségét. Éhez még azt 
adom, hogy én szintúgy óhajtóm ’s akarom 
az ország institutióji ’s a’ kormány állan
dó fenmaradását , mint maga a’ gróf 
(Bathurst) ’s esedezőji; ’s reményiem , a’ 
vitatások megnyittatásakor bebizonyítan- 
dom,  hogy constitutionk védelme ’s megó- 
vatása legforróbb óhajtásom. — Az alsó ház 
ez nap biztosságot neveze ki a’ keztyüke- 
reskedés mostani sínylődő állapotja okainak 
kikeresésére. April. 4dikén az alsó ház né- 
melly, nem fontos kérelmek felöl vastatása 
után a’ hadiköltségek több szakaszait adá meg 
minden tetemes észrevétel nélkül. Az ülés 
végzetén jelenté a’ kincstár cancellariusa., 
hogy kedden, april. 17dikén, biztosságot ké- 
rend neveztetni a’ bank szabadságlevele meg
vizsgálására.

Nagy örömmel jelenti a’ Times april. 
6dikán, hogy az utolsó évnegyedi (fer
tály esztendei) statusjövcdelmek a’ kor
mány legbuzgóbb baráti reményét is felül- 
haladák, egyszersmind a’ ministerium ellen- 
jei szomorú jövendölésiket megczáfolák. Az 
előbb mult, (mint mi is jelentők, igen 
rósz) évnegyedhez képest a’ mostaniban
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mindöszve 223,360 font sterlinggel javult 
a’ bevétel. Ez a’ váratlan jó hir egészen 
megnyugtatá a’ capitalistákat ’s a’ status- 
papirosok , a’ párisi csekély ár mellett is , 
folyvást fentarták beesőket.

A’ portugali regensség ügyvivőji (ágen
sei) birül adák a’ londoni fő postahivatal
nak, hogy ők az azori szigetek és Falmouth 
(Anglia) között rendes postahajókat inditá- 
nak meg , mellyek a’ Falmouthban feladan
dó leveleket minden tized nap a’ nevezett 
szigetekbe i n g y e n  elviszik. (Martz. 21di- 
kéig M a d e i r a  dóm Miguel kezében volt 
’s hozzá dom Pedro seregei nem közeled
tek, azonban ezt az érdeklett helyen min
den órán várták).

Londonból Írják (Alig. Z e it.) , hogy 
ott az orosz czár manifestuma, melly Len
gyelországot az orosz birodalommal egybe
forrasztja ’s előbbi alkotmányától megfoszt
ja , nagy megütközést okozott, annyival is 
inkább , mivel az angol és franczia minis- 
terium erősítései után az ottani (londoni) 
közönség azt h itte , hogy Lengyelországnak 
előbb nyert institutióji, Oroszországtól kü
lön állása ’s ez által saját nemzetisége to
vább is fenmaradand. Most ellenkezőt kell 
hallani; ’s valóban szembeötlő dolog, mi
kép adhattak felelni tartozó ministerek két 
ország törvényhozó testének olly erősítése
ket , mellyek, mint a’ következés mutat
ja , semmi valóságon nem alapultak. Nagy 
vizsgasággal várják az e’feletti parliamenti 
vitatásokat, ’s az alatt is, úgy hallik , ko
moly előterjesztéseket készül az angol ca
binet Pétervárába a’ végett küldeni, hogy 
a’ bécsi congressus által biztosított lengyel 
polgári alkotmány újólag erőbe tétessék.

O’Connell, az irlandi hires népszónok, 
nem régiben a’ reform-egyesület gyülekeze
tében Dublinban e’ nevezetes szavakat mon
dotta : Én a’ reformot halasztám mig az 
emancipatio keresztül nem ment, ellenére 
némelly ólálkodó barátnak ’s csalárd ügy
védnek. Titkoljam é tovább i s , hogy sze
meim messzebb tárgyakon függnek? Nem

teszem többé , hanem Irland népéhez könyv
sajtó által szólandok — mert nekünk tisz
teletre méltó, ügyünket híven pártoló ’s 
féifias nyomtatási szabadságunk vau (han
gos tetszés); könyvsajtó által szólandok, 
’s az országnak kikiáltom, hogy én egy mes
szebb kilátású lázasztó vagyok (sokáig tar
tó javallati z a j) ; igen, sőt még tovább fo
gok menni, ’s szóválogatás nélkül kereken 
kimondani: „Én ezennel kinyilatkoztatom, 
hogy addig meg nem nyugszom meddig Col- 
legegreenben parliamentet összegyűlni nem 
látok“ (rendkívüli tetszés). Ez világosan 
mutatja hová czéloznak Irland véd szóno
kának törekedési.

A’ keletindiai újságok igen félnek , hogy 
a’ támadandó háborúban, mellyet elkeriil- 
hetlennek hisznek, Oroszország Persiára, 
és a’ törökre felette nagy befolyású leend. 
Abbas Mirzát fellázadott népei lecsendesí- 
tésére az orosz 15,000 katonával segíté. 
Illy barátságos viszonyban az orosz, a* mi
kor csak tetszeni fog neki, Asiában vesze
delmes ellenségeket támaszthat az angol 
ellen.

A’ parliamentnek beadott irományok
ból kitetszik, hogy A n g l i á b a n  1810től 
3Iig 270,674 személy volt fenyitő törvény
szék előtt. Ezek közül 182,928at ítélt bű
nösnek a’ jury Js közülök l,620ra mondott 
halált. E’ summát az esztendők számával 
felosztva egyegy évre közel 77 halálos bün
tetés jő. (S ok! igen sok !)

Apr. lOdikére a’ királyt londonba vár
ták , holott a’ reformbill másodszori (két
séges) felolvastatásáig mulatand. A’ Globe 
szerint egy érsek (a ’ yorki) és 11 püspök 
fog a’ bili mellett, 13 püspök ellene sza
vazni. (Az Alig. Z. szerint az a’ hir terjede
zett legújabban Parisban, hogy a’ reform- 
bili másodszor is f e l o l v a s t a t o t t . )

NÉMET SZÖVETSÉG.
Az alig. Z. után isméretes a’ badeni 

országgyűlés azon határozata, mellynél fog- 
vást majd egyértelmüleg elfogadó azonszá-
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mos pap aláírta kérelmet, melly az egyhá
zi személyek nőtelenségét kívánja megszün
tetni; mostmár feszült figyelemmel várják 
sokan azon lépéseket, mellyeket a’ kor
mány a’ Rendek határozata következésében 
teend. Minden bizonnyal megyei zsinato
kat gyüjtend majd mennél előbb az egész 
badeni szentegyházban, hogy szóba hoz
hassa ezen alaprenditőnek kiáltott emanci- 
patiot. Egyébiránt a’ kérelemhez járult pap
ság száma azóta is folyvást nevekszik, ’s 
ha azon 38 ifjabb pap, kik a’ kérelem el
fogadta után, a’ kamarához köszönő felírást 
kőidének amazok számához tudatik, úgy 
208 az eddigi esedező, ’s közttök több espe
res , lyceumi v. gymnasiumi elöljáró , ple- 
banus 86, plebanusi helytartó 21 , korokra 
három 70 esztendős, hat 60 ’s 70 közti, 
15ten 50től 60nig ’s igy tovább.

Illy tartalmú felírás kereng Frankfurt
ban aláírás végett: Ne tekintessék a’ frank
furti kis status önállásában , más bármel- 
lyik németszövetségi statusnál csekélyebb
nek. A’ sajtóügyének , (mellyre tovaterje- 
dőleg fejtegeti a’ szövetségi statusigazainak 
kölcsönös irányzatit a’ sajtószabadságra hat
va) meghányatását illy szavakkal fejezi be: 
Húzná vissza a’ magas tanács törvényalkot
mányunkkal ellenkező f. e. martz. 13ikán 
hirdetett eltiltását a’három időszakirásnak, 
mint szinte azok szerkeztetőji ellen inté
zett rendszabásit i s , ’s nyilatkoztassa ki 
kereken a fenséges szövetségi gyüleke
zetnek hogy az nem avatkozhatik valamelly 
egyes szövetséges németstatus törvényhozá
sába, "s t. ef.

A’ hannoverai gyűlés tovább azaz hos
szabb időre halasztatott; (Május 30dikáig) ; 
a’ kurhessi hasonlóképen. Ez utóbbi azért, 
m ert. úgymond a’ rendelés, az országos 
ménest, az e b - a d ó t  ’s több effélét illető 
törvények még nincsenek vitatva. Erre J o r 
d a n  és P f e i f f e r  Urak azt kérdék * val- 
lyon a’ sajtótörvény nem fontosabb e az eb
adónál; miért ne jőne tehát ez is m o s t  szó 
alá? A’ gyüléscommissarius (Landtagscom-

missaer) fentartja magának, hogy e’ kér
désre t i t k o s  ü l é s b e n  adhasson kielégí
tő választ. —

Bajorország ’s némelly más német sta
tusok óvó intézeteket állítottak a’ Franczia- 
országból jöhető cholera ellen. Dr. Rotli a’ 
bajor király rendeléséből Csehországba uta
zott a’ cholera homoeopathica gyógymódját 
tudni ki.

A’ b aj o r király báró Hormayr József 
titkos és ministeri tanácsost bajor minister- 
residenssé nevezte ki Hannoverába.

Prof. O k é n  a’ müncheni egyetemtől 
az e r l a n g i b a  tétetett által ugyan csak a’ 
bajor király által. Mondják Okén ur ezen 
álttétetés ellen protestált, ’s azt is , hogy 
würzburgi törvénytanító Brendel hivatalá
tól feloldatott.

F e i n  Györgyöt, braunschweigi fit, a’ 
Deutsche Tribune segédíróját, kit a’ bajor 
poíitia erővel vitt a’ bajor határon túl ’s 
a’ bádeni öt napig tarta Philippsburgban 
fogva, ugyan csak a’ badeni ministerium 
szabadon bocsáttatá.

SPANYOLORSZÁG.
Madrid martz. 29. (Alig, Z eit.): A* 

tegnapelötti ministeri ülés ismét viharos 
volt. Az angol követ, úgy látszik igen ke
ményen nyilatkoztatá ki magát Spanyolor
szág beavatkozása ellen a’portugáliai ügyiek
be , mire gróf Alcudia (külső minister) a’ 
nevezett ülésben a’ béelegyedést nem ja
vasiá. Az apostoliak, (politikai párt) ezt 
csakhamar megtudák, ’s hogy kedves dóm 
Migueljöken még is segítsenek, mint mond
ják , most arra akarják venni a’ királyt, 
hogy minekelőtte még dóm Pedro a’ portu
gál földre lépne , küldessenek spanyol sere
gek Portugáliába, miáltal úgy vélik el lesz 
a’ szin mellőzve, mintha ők a’ két testvér 
bajába elegyedtek volna. Ha való a’ mit 
mondanak, a’ király hajlandó e’ javaslatra 
’s parancsolat is ment némelly gyalogezre
dekhez, hogy a’ portugali határszélekhez 
közelítsenek.“
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P O R T U G Á L I A .

Lissaboni tudósítások után ott a’ poli- 
tia árgus szemekkel les minden ellenpárti 
mozgást, hogy azt mingyárt, első csirájá
ban elfojthassa. Ellenben a’ fülelő politia- 
hajduk nem mernek már egyedül járni az 
utszán, hanem csapatonként bolyonganak, 
hogy saját bőröket annál vitézebben őriz
hessék. Dom Pedro pártosi nyíltabban, bá
trabban lépnek fe l, bízván sokaságokban 
*s kívülről is több oldalról pártolt ügyök
ben. A’ minap összeverekedtek néhányan 
a’ miguelistákkal az utszán ’s az oda érke
zett hajdúkat bottal ’s kövekkel verek szét. 
Dom Pedro proclamatióját nem csak nyil- 
ványos helyeken, hanem a’ politia bizto
sok ajtain sőt dom Miguel palotáján is lát
hatni felütve. Maga dom Miguel minden
nap kilovagol az erősítési munkákat ’s a’ 
partokon tanyázó sereget nézegetni. A’spa
nyol pattantyúsok közül sokan áltszöknek 
egy idő óta dom Miguel szolgálatába; hi
hetőleg nagyzsold igértetett itt nekik, mert 
a' belföldi sereg és Lissabona körüli várör- 
ség leginkább pattantyúsokban szűkölkö
dik. A’ portugali határszélen felállított spa
nyol sereget S a r s f i e l d  general vezérli, 
Mo n e t  és R o d i l  osztályos generálisok 
adatván melléje.

M O L D V A .
A’ nyilványos oktatásra ügyelő biztos

ság (epitropia) M o l d v á b a n  hírül adja, 
hogy a’ J a s s y  ban állítandó academiánál 
még a’ következő ö t tanitószékre hí meg

(a’ külföldről is) tudósokat: 1) a’ philo- 
sophia és természeti törvénytudományéra, 
200 hollandi arany, 2) a’ theoretica mathe- 
sis, természethistoria és tudomány ’s che- 
míáéra 250 arany, 3) az alkalmazott ma- 
thesis, u. m. földmérés, polgári-, vízi-, 
ut- és hídépítés ’s erőműtudományéra (me* 
chanica) 350 h, arany, 4) az egész mezei 
gazdaság és baromorvosláséra 200 arany, 
vegre 5) a f r a n c z i  a nyelv és Jitcratu- 
ra tanitoszékére 300 boti. arany esztendei 
fizetéssel, i n g y e n  s z á l l á s s a l ,  f ű t é s 
s e l  és Vi l á g í t á s s a l .  A’folyamodni szán
dékozok , kiknek egyéb illetőleg megkívánt 
tanuleveleiken kívül az első négy tanitó- 
széknél a’ latin és o l á h  nyelvet kell érte
niük , diplomáik vagy más bizonyítványaik 
hiteles mását a’ „ n y i l v á n y o s  o k t a t á s  
ep i t r o p i á j á h o  z v. c u r a t e 1 á j áh o z 
J a s s y b a n “ küldjék be, mellyel aztán el
fogadtatás esetén az úti költség iránt is a- 
zonnal értekezhetnek. — Aláírva : B e n j á 
mi n ,  moldvai metropolita, Constantin M a- 
v r o c o r d a t e ,  vornik (azaz országbirá- 
ja )  ; S t o u r d z a  Mihály , financzminister. 
A s a k y ,  referendár az oktatási ügyekben. 
Jassy február 1. (18) 1832.

Pénzfolyamat:
B e c s  (April 19kén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 87 4 p. n,
— 4 PC....................... .... ...................................
— I820diki nyeres. k ö l c s ö n --------------
— 1821 d i k i ........................... ........................

Becs vár. 2£pc. bankó-kötél. . . 47 f ------
Az udv. kain. 2 1 perCnt kötél. . ------ — —
Bank-actiák v. részvények d a ra b ja --------------

A’ gabonának pesti piaczi ára April. 24kén 1832.
ozs. ni. ytó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Póza. in. vtó gar. legjobb középszerű Csekélyebb

Tiszíabűza 120 114 | 110 Zab 28 | 26 4 —

Kétszeres — 66 | — Köles — — —

Rozs 53 * 50 — Köles-kása — — —

Árpa 40 38 • — Kukoricza 40 38 —

Szerkeztet! I l e l rae czy*  —  Nyomtatja L a n d e r o r .
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34. szám. P est, szombat. April 28. 1832.

F o g l a l a t :  Magyar - és Erdély ország (Nádorunk elutazása. Kutsch era János, e's Iílyésy f. Százsebesen tűz. Sáros
ban farkasdiíh). Anglia (YeformbiH 2szori felolvastatása elfogadtatik, ez iránti vitatások a* felső házban. Grey , 
Richmond , Cleveland, Wharncliffe besze'djök velejével. Parliament-elhalaszlás. A’ Couriervilágositásai. Alsóház. Ohio 
árja. Kereskedés). Fiancziaország. (K'övetkamarai vitatás Lafayette, Ödillon-Barrot ’s Mauguin besze'dtöredékiveí. 
Cholera. A1 burkns király ri»egerósiti a’ belga szerződést ’s egyebek). Helveczia. (statusduló zavarok ’s bontako- 
zások. A’ pápa 3000 helveta katonát fogad). Élegyhirek, Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR es ERDÉLYORSZÁG.
Fenséges cs. kir. Főherczeg-Nádorunk 

e’ folyó hónap 24-dikén Alcsúton által Bécs- 
be , Ferdinand kir. Fóherczeg pedig egy 
nappal előbb szinte oda utaztak el.

Bécsben april. 20ikán nagyinéit, báró 
Kutschera János magyarországi indigena, 
a’ 28dik számú gyalog ezred tulajdonosa, 
számos rendek vitéze, val. tit. tanácsos, 
’s a’ t. meghalálozott, temetése 23ikán tar
tato tt, melly alkalommal tetemei felséges 
Urunk rendeléséből különös kegyelme jeléül 
a’ cs. kir. lakpalota nagy udvarán viteté- 
nek keresztül számos gyászkiséret mellett.

Mélt. Illyésy osztályos generalis Temes- 
várott april. 23dika reggelén elhunyt.

Szászsebesen Erdélyben april 15-dikén 
délutáni kétóra tájban rettentő gyuladás tá
madt , 3 óra alatt 40 belső, ’s 65 külváro
si báznép fosztatott meg többnyire lakjától, 
mind a’ 105 pedig minden gazdasági épüle
teitől a’ szélvésszel dühödő tűz által. Men
nyi számos háznép csüggedez itt most ke
nyér és lak nélkül veszteségi keservében 
elmerülve, holott ha tűzkár-mentesitő inté- 
zetink volnának, a’ legtetemesb súly nyom
ban háríttathatnék el a’ kétségbeeséssel küz
dő károsultaktól!

Lőcse april. 21dikéről: Kevés nappal 
ezelőtt rémítő szerencsétlenség történt szom
széd Sáros vármegyénk Palocsa mezőváro
sában. Egy veszett farkas a’ mezőn megtá
madott először ugyan egy palocsai lakost, 
azután pedig egy szegény útazó drótost, ’s 
az elsőnek kezét, a’ másiknak arczát ke
gyetlenül öszvemarczonglotta, de csakugyan

mind ketten megszabadultak tőle ’s a’ vá
rost elérték; a’ farkas azonban oda is be
rohant, ’s az ulszán egy paraszt leányra ta
lált, ki egy kis gyermeket hordoza karján, 
ezt kiragadván a‘ farkas a’ leány Öléből 
vele elfutott; látván ezt a’ gyermek atyja 
háza’ ablakából, kétségbe esve utána in
dult, mellyre a’ farkas a’ gyermeket ugyan 
elejtette , (ki mindazonáltal más nap meg is 
holt), de egyszersmind az atyjára rohant; 
ki megfogván a’ farkas két első lábát, 's 
nem ügyelvén harapásaira, a’ városba hur- 
czolta, hol is azt a’ többi parasztok agyon 
verték. E’ szerint most 4 személy, (mert 
a’ leány is Ősz ve van mardosva), forog ve
szedelemben legirtóztatóbb halált halni hy- 
drophobiában, már mind orvosi gondvise
lés alatt is vágj on.

Nevezetes még az, hogy ugyanazon nap, 
estve felé* ugyan csak Palocsán , más eg)' 
farkas, egy más paraszt leányt is megtáma
dott , nem messze a’ tiszttartó lakásától, kit 
mindazonáltal az oda siető lakosok megsza
badítottak. Úgy látszik, hogy a’ farkasok, ta
valy a’ lengyel vérmezőkön megszokván az 
emberhúst, nagy számmal tolakodtak ezen 
vidékekre; így nem régen Fakubjan hely
ségben is , Szepes vármegyében, egy far
kas világos nappal ragadott ki a’ nyájból 
egy bárányt, de a’ paraszt fiú, ki a’ njá- 
jat legelteté, utói é rte , ’s a’ bárány há- 
tulsó lábát megfogván, igyekezett azt a’ 
farkas torkából kiszabadítani, ’s csak egy 
nem messze dolgozó paraszt, ki ezt lát váll 
hozzá sietett, mentheté meg a’ szegény bá
tor szívű gyerkőcze életét * a’ farkas pedig 
futásnak eredett.
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A N G L I A .
A’ r e f o r m b i l l  m á s o d s z o r i  fel -  

o l v a s t a t á s a  a’ f e l ső h á z b a n  a p r i l .  
13 és 14di ke  k ö z t i  é j j e l  9 szó t öbb
séggel  s z e r e n c s é s e n  á l t a l me n t .  A’ 
parliament husvétlitánig (két hétre) clha- 
lasztatott; ’s csak ekkor fogja majd a’ bilit 
a’ felsőházi biztosság vizsgálatba venni. — 
Ezzel érkezett tudósítások jelentik azt is, 
hogy a1 bnrkus ratificatio csakugyan Lon
donban van már, de mind addig nem cse
réltethetik k i, míglen a’ gróf O rl o f f  ál
tal várt kurír PéteTvárából meg nem ér
kezik.

April. 9dikén kezdődtek el a’ felső ház
ban a‘ reform-bili másodszori felölvastatá- 
sa feletti vitatások. A’ nép szokatlan nagy 
számú csoportokban tolongott a’ ház körül 
’s a’ bátorsági rendszabásokat meg kelle 
kettőztetni. Belől, a’ nézőknek szánt he
lyek 3 órakor délután már megteltek; itt 
lehetett a1 többi minden korú és szinti né
zők között a’ nem rég (Indiából) érkezett 
hires bramint, Ram Mohun Roy-t, is látni. 
Mintegy ötödfél ÓFakor herczeg Wellington 
lépett a’ terembe; kevéssel ő utána gróf 
D u n c a n ,  lord H o o d ;  Cumberland és 
Queensburg herczegek ’s más többek. — 
Lord Brougham, Richmond herczeg 's gróf 
Shaftesbury mint királyi biztosak legelőbb 
is némelly helybeli érdekű törvényekre ho- 
zák ’s olvasák fel a’ királyi megerősítést 
(sanctiot), melly formaság végeztével a’ 
thron lépcsőit az alsó ház nagy számban 
megjelent tagjai foglalák el. Öt óra 20 mi- 
initumkor lépett be gróf Gr e y ,  királyi 
rendekkel ékeskedve ; az egész ház életet 
és mozgást láttatott. — Herczeg B u c k i n g 
h a m  egy kérelmet olvas fel a’ reformbill 
e l l e n ,  ’s jelenti , hogy ha a’ nemes lor
dok , mint reményli, a’ bilit félre vetik, ó 
husvét után, egy m ás b i l i t  hozand be, 
melly által az országnak némelly népesebb 
kézműves megyéji 72tagot fognának a’par- 
liamentbe küldhetni, több másoknak ismét

választási jogok (jusok) egybeolvasztatnék. 
így?l,Sy mond, a3 képviseleti rendszeren vál
toztatás esnék a’ nélkül, hogy a’ most vá
lasztási jussal bírók ’s azoknak interessé- 
jik  megsértetnének (Halljuk!). LordHare- 
wood és W h a r n c l i f f e  hasonlólag kérel
meket olvasnak a’ bili ellen; lord King, 
hg. Richmond és lord Durham mellette. 
Végre a3 napi rend kívántatik ’s lord Grey 
feláll: „Kötelességem szerint Mylordok, igy 
szóla, ajánlom Uraságtoknak a’ reformbill 
másodszori felolvastatását, mellyet (t. i. 
a’ bilit) nem régiben olly tetemes többség
gel fogadott el az alsó ház. Ezen környül- 
mény felold engem annak szükségétől, hogy 
ez úttal a’ rendszabás hasznairól hosszasb 
fejtegetésekbe bocsátkozzam. Különben is 
találtam ebeli meggyőződésemen kívül olly 
t á m a s z r a ,  melly engemet e’ nehéz tárgy 
további vitelére rendkívül felbátorít. Való
ban lehetetlen tovább is tagadnunk, hogy 
e’fenforgó rendszabás a’ nép  (azaz a’nem
zet) interesséjében kívántatik. Magok azok 
Uraságtok közül, kik eleinte a* reform el
len valónak, kénytelenek m o s t  megismer
ni, hogy valamelly reform még is elhalaszthat- 
lan. Ezt mutatják nem csak a3 kérelmek, 
hanem legközelebb Buckingham herczeg é- 
pen most jelentett szándéka egy általa a- 
jánlandó bili irán t, melly hasonlólag a’ vá- 
lasziásjusnak részint kiterjesztésén, részint 
elvételén fogna alapulni. De bármint legyen 
is ez : én azt hiszem , szabad arra kérnem 
Uraságtokat, fogadják el ezen rendszabást, 
mellynek fő elve, (princípiuma) csaknem 
általában el van már fogadva. ’S ha igy : 
nincs miért mutogatnom többé a’ bili szük
ségét, ’s ismételnem a’ már kimerített fej
tegetéseket. Csak azt mondom, hogy ezen 
bili, az egészet tekintve, az előbbihez ha
sonló; de az én véleményein szerint ez 
nem lehet ok arra, hogy Uraságtok ked
vezésüket a’ bilitől megvonják. Minden bi
zonnyal meg van arról győződve a’ ház, 
hogy az elpusztult faluk ’s várhelyek vá- 
lasztásjusaik elenyésztetése nélkül a’ reform
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lehetetlen. De hiszem a’ választásjus illy 
elenyésztetése a’ constitutio erejénél fogva 
már többször megtörtént, ’s így épen nem 
lehet a1 kormányt azért vádolni, hogy an
nak ajánlatával a' constitutio által reá ru
házott hatalmon túl lépett. Vagy lehet e 
gondolni, hogy a' nemzet l e g h a t h a t ó s b ,  
l e g g a z d a g a b b  ’s l e g m i v e l t c b b  r é 
s z e ,  m ellnek k ö z v c 1 e m'é nye a’ re - 
f o r m  b i l i t  egy s z í v v e l ,  l é l e k k e l  
s ü r g e t i ,  azért esedezzék e’ ház előtt, 
hogy ez tőle jusait ’s privilegumait vegye 
el ? — (Halljuk !) A’ jelen és az előbbi 
bili között fenforgó különbségre nézve csak 
egy, fő pontot akarok kijelelni ’s felvilá
gosítani. Az előbbiben az volt ajánlva: vé
tessék el a’ választásjus olly elpusztult he
lyektől , mellyekben a’ népesség 2000 lélek
nél nem megy többre , ’s ezt azért, mivel 
illy helyeken nem lehetett elegendő válasz
tót feltenni. Az előbbeni biliben tehát a’ nép
szám vala a’ választók és jus kriteriona. A’ 
mostaniban e’ helyett a’ h á z a k  száma ’s 
az 183ldiki taxák vétettek sinórmértékül, 
mivel ez általányosan jobbnak ’s czélirá- 
nyosabbnak találtatott. — A’ gróf után még 
többen (Ellenborough, Wicklow, Bathurst, 
Londonderry) szólották a’ bill ellen ’s Mel
bourne Stourton ’s a’ t. mellette. Más nap 
herczeg R i c h m o n d  kinyilatkoztatja, hogy 
ő előbb ellene volt a’ reformnak, de az 
újabb történetek megváltoztaták vélekedé
sét, ’s ő úgy hiszi, többen is jártak igy 
a’ ház másik (oppositio) felén ülő lordok 
közül. — Marquis C l e v e l a n d  még na
gyobb őszinteséggel kivallja: hogy ámbár 
ót az elpusztult helyek választásjoga legkö
zelebb érdekli (minthogy maga is illyen 
választás által jött a’ parliamentbe) , a’ re
formnak még is mindenkor barátja ’s elő
mozdítója volt, m e r t  l á t t a  a z o n  szó- 
m o r i t ó  v i s s z a é l é s e k e t ,  mellyek szá
mos nagy birtokosaktól parliamenti befo
lyások által történtek, minthogy azok ebe- 
li befolyásokkal olly rendszabásokat ’s olly 
embereket pártoltak, kik és mellyek An

glia igaz és jól értett ínteresséjinek ártot
tak. — Londonderry csudálkozik a’ nemes 
marquis ebeli nyilatkozásán, minthogy ő 
(Cleveland) hg. Wellington kormányának 
barátja ’s támogatója volt. A’j marquis vi- 
szonti nyilatkozásai után a5 fő kérdés jő
vén ismét szóba, lord S h r e w s b u r y ,  
Limerick, Mansfield ’s H a r r o w b y  gró
fok szóiénak a’ bili m e l l e t t .  Az utóbbi 
Után herczcg Wellington álla fel ’s legelőbb 
is keserű kifakadással érdeklé gróf H a r 
r o  wbynak (ki, mint tudjuk, lordW harn- 
c l i f f e l  együtt előbb a’ bilinek hatalmas 
ellensége volt) megváltozott gondolkodá
sát , ’s azután régi panaszait hordá elő azon 
zavarok és népbuzgás ellen, mellyek köze
peit a’ mostani alsó ház tagjai választat
tak. Különösen feltetszett a’ herczeg be
szédében annak biztos állítása, hogy a’ k i
r á l y  korán sincs olly tökéletes egyérte- 
lemben ministereivel a’ rendszabás felett, 
mint ezt a’ házzal el akarják hitetni. — Vég
re lord W h a r n c l i f f e  álla fel ’s a’ bili 
e l f o g a d t a t á s á t  ajánló beszédét a’ kö
vetkező szavakkal végzé be : ügy látszik 
nekem, hogy egy további, makacs ellen
ségeskedés a’ bili ellen, mellyet az alsó 
házbeli szavazás olly félre - magyarázhat- 
lanul megerősített (sanctionalt), épen nem 
volna o k o s ,  sem e l ő r e l  á t ó  gyakorlása 
azon jognak ( ju s ) , mellyel Uraságtok a’ 
constitutio erejénél fogva kétségkívül bír
nak. — Ekkor, (különben is éjfél lévén), 
a’ vitatások más napra halasztattak. Azon
ban ez nap (Ild ikén ) sem jőve még sza
vazásra a’ dolog, ’s minthogy 12dikén nagy 
udvarlás volt a' királynál, csak lJdikán 
lehetett a’ kérdés eldülését reményleni. (Mi
képen dűlt e l, már megírtuk.)

Az újságok ’s a’ publicum nagy bizo- 
dalommal várták a’reformbillelfogadtatását.
9 és lOdikén 30ba fogadtak 10 ellen, hogy 
a’ bili másodszor is fel fog olvastatni. A’ 
Courier különösen dicséri Richmond her
czeg ’s gróf Harrowby beszédeit. Ez utób
bi, úgy mond, kellő világába helyezé a’
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dolgot ’s minden okos ember, ki őt olvas
sa , meg fogja vallani, hogy minden ok 
bili másodszori felolvastatása ellen meg van 
általa czáfolva, semmisítve.

C o u r i e r :  Örömmel fogja a1 publicum 
hallani, hogy a’ király c s u d á l k o z á s á t  
jelenté azon , mikép csalatkozhatott annyira 
Wellington herczeg az ő (V király) véle
ménye felett a bili és reform iránt. Még a’ 
herczeg első - ministerségekor kinyilatkoz- 
tatá neki ő Felsége, hogy igy nem mehet 
jól a’ dolog; ha t. i. az elpusztult helyek
kel változás nem történik; ’s midőn aztán 
grófGrey a’ reformbillt ő Felségének bemu
tatta, ez helyben hagyá annak fő elveit ’s 
csak némelly egyes részek sikerén kételke
dett, ’s mi úgy hisszük , a’ tiz font clausulát 
(azaz, hogy választó jussal bírjanak mind 
azok, kik esztendőnként 10 font sterlingig 
adóznak) névszerint felhozta. Később egy 
hosszas levélben fejté ki a’ király a’ bili 
iránti véleményét, gróf Grey-re nézve, ki
hez az iromány intézve vo lt, igen ked- 
vezőleg, ’s azóta a’ bili nagy elveihez ra
gaszkodásában legkevesebbé sem ingado
zott. Midőn nem régiben egy két anti- 
reformista lord udvarláson volt a’ király
nál, ő Felsége abeli kivánatát jelentette k i, 
hogy a’ bili e g y e s  r é s z e i  csendes és 
érett megfontolás alá vétessenek ; megle
het , hogy a’ herczeg (Wellington) tévedé
se e’ nyilatkozásból támadt. Mi a’ legbiz
tosabb kútfőből mondhatjuk, hogy ő Fel
sége most még elszántabb mint valaha a’ 
bili alaprendszabásit támogatni ’s megmu
tatni ez által népének, hogy ő a’ koronát 
csak akkor becsüli, ha azt népe java és jó 
indulatja támogatják. — Az e x e t e r i  piis- 
p ö k most azzal kísértgeti a’ királyt, mint 
szinte IV. Györgyöt a’ katholikusok emanci- 
patioja ellen kísértgeték, hogy t. i. a’ bili
hez állásával koronázati eskét szegi meg.— 
De csalatkozik a’ püspök, ha vallásos két
ségeket reményi a’ királyban támaszthatni, 
mert a’ koronázati eskünek sem szavaiban, 
sem szellemében nincs semmi, a* mi a’ ki

rályt korhadt faluk, vagy igazságtalan egy
házi privilégiumok fentartatására kötelezné.

A’ király lOdike óta Londonban van.
Az alsó házban april. 6. két nevezetes 

bili említtetett. F e r g u s o n u r  jelenté, hogy 
L e n g y e l o r s z á g  á l l a p o t ) a  i r á n t i  in
dítványát april. 13dikán, B u r t o n  ur pe
dig: hogy részéről a’ g y a r m a t i  r a b 
s z o l g a s á g o t  érdeklőt april. 18dikán fog
ja tenni. (Husvétutánra maradnak).

Az a n g o l  ministeriumhoz minden ol
dalról mentek a’ reclamatiók Ancona elfog- 
laltafása ellen f r a n c z i a  részről. A’ tu - 
r i n i  cabinet különösen tart ezen elfoglalás 
rósz következéseitől Olaszország nyugodal
mára nézve ’s ajánlkozott sardiniai seregek 
beküldésére a’ pápa védelméül, ha ebben 
a’ többi hatalmasság is megegyezend. — Úgy 
látszik, nem találtak még az (angol) mi
nisterek semmi menedéket ezen, Perier hir
telenkedése által okozott, zavarból kifejlőd- 
hetniek; de hihetőleg azóta a’ pápa enge
dékenysége e’ tárgyon sokat könnyített.

Hollandia és Belgium erősen készül 
egymás ellen. A’ hollandiak ágyuzó sajkái
kat nevelik ’s egész táborlineájok mozgásban 
van; a’ Belga seregeket küld a1 határszélre:

Az Ohi o  vize (Éjszakamerikában , kö
zép szélessége 800 láb) múlt februariusban 
kiáradván a’ vidéken hallatlan pusztításo
kat tett. 17dikén 61 lábbal emelkedett a’ 
viz szokott magasságán felül, egész háza
kat , tanyákat fedelestül, aktostul, kalan
gyástul , sőt egy templomot tornyostul (épen 
úgy, mint 1813ban a’ felduzzadt Tárcza a’ 
tárczait Sáros vgyében, pedig egyébiránt 
mi a’ kis Tárcza folyam az óriás Ohióhoz 
képest ?) elsodrott. Az Ohio völgye merő 
egy tengernek látszott.

A’ lordok házához martz. 31ikén által- 
vitt reformbill uj nyomtatásban 63 másod- 
rétű (folio) lapra terjed , ’s a’ felsőházi 
minden tagnak szállására küldetett meg.

A’ j a m a i k a i  hírek javulnak. A’mar- 
tialis v. hadlábi törvény febr. Ildikén már 
visszahuzathatott.
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A’ londoni kikötőben egy század óta 
nem tapasztaltatok olly nagy tespedése a’ 
kereskedésnek, mint most, igy szól egy 
angol újság, (a ’ Morning-Herald.) H a d  i- 
s z e r  (ámbár béke van) l e g t ö b b  vásá- 
roltatik , dom Pedro, dom Miguel ’s Ali ba
sa számára. —

Bengalai tudósítások szerint India bel
sőjét földrengés, vulkáni kitörések ’s a’ 
Ganges kiáradása rettentik.

Ch i n á b ó l  december lsőjéről (1831) 
érkezett tudósítások szerint a’ béke  az an
gol társaság ’s a’ chinai kormány között 
h e l y r e  á l l o t t .  Li kormányzó Cantonba 
visszatért.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követkamara april. 8dikán (vasár

nap) sok törvényjavaslatot fogad el sietve, 
sok szó ’s vitatás nélkül; igy a’ fenyitő 
törvényben teendő javítások felettit, a’mi- 
nisterpraesidensnek adandó uj lakot illetőt, 
a’ belső ministernek titkos költségekre 1 | 
milliónyi hitelt, ’s a’ municipalis törvény 
erőbe léptetésének újólag egy esztendőre 
(1833 májusáig) elhalasztatását. Ez utóbbi 
alkalmat adott az oppositionak kikelni a’ mi- 
nisterium erőszakos rendszabásai ellen a’ 
grenoblei és perpignani zavarokra nézve; 
mire Barthe és Montalivet urak a’ minis- 
teriuin szokott közhelyeit hozák fel, hogy 
t. i. a1 kormánynak erő kell és szilárd (fest) 
magaviselet a’ rend fentarthatására, az op- 
positio minden rendbomlást és törvényte
lenséget védelmez ’s t. e. ; a’jelen törvény
nek pedig, úgy mond Montalivet, csak az 
a’ czélja, hogy a’ municipalis választásokat 
némelly dé l i  és n y u g o t i  megyékben, 
mellyek kétség kívül nem a’ kormány, de 
az oppositio szellemében sem ütendnének 
k i, el lehessen halasztani, a’ mit azon me
gyék mostani állapotjában a kamara is min
den bizonnyal czélirányosnak fog Ítélni. A’ 
törvény, mint mondók, elfogadtatott ’s el 
még egy , (a’ pairkamarától némelly módo
sítással általjött, a1 tengerhadi előlépése-

ket illető) javaslat, mellynek vég elfoga
dására, minthogy a’ kamara nem volt töb
bé teljes számban jelen , a’ városból kelle 
az elölülőnek követeket öszve kerestetni.— 
Más nap az idegeneket’s lakhelyeiket illető 
uj törvényjavaslat jőve napi rendre. Az 
oppositio még egyszer öszveszedé itt min
den erejét ’s a’ mi vádakat az év lefolyta 
alatt a’ ministeriumnak külső és belső po
litikája, de különösen az elhagyatott, elár
vult Lengyelek, továbbá a’ vendéei, grenoblei 
és c h o l e r a  a l a t t i  rendetlenségek iránt 
és miatt teve , azokat ma újólag ’s hal
mozva előhozá. L a f a y e t t e  az ő tiszta 
emberi ’s ugyan azért olly igen szeretetre 
méltó, habár nem épen víhatatlan politiká
jával elmondja régi panaszait az olasz és 
l e n g y e l  h a z a f i a k  (mert az illyes lá
zadókat ő hazafiaknak nevezi) ügyében, ’s 
a’ jelen , igen kemény, a’ nemzeti becsü
lettel meg nem férhető, kivételi törvényt 
elmellőztetni kívánja. Utána P a g e s ,  La-  
m a r q u e  ’s O d i l l o n - B a r r o t  szólanak. 
Ha a’ mínisterium , úgy mond ez utóbbi, 
félelmes idegenek fékitésére, rövid időre’s 
csak egyes, meghatározott esetekre kíván
na a3 most ajánlotthoz hasonló kivételi tör
vényt , azt bízvást megadhatnék; de itt ál
landó törvényről vagyon szó, millyet egy 
revolution épült törvényhatóság nem hoz
hat. Ha a’ respublica alatt (Yldik év) hozat
tak is illyen törvények, meg kell fontolni 
a z t , hogy akkor kémektől hemzsegett az 
ország; de most ki ellen kívánják e’ zor
don rendszabást? Fel akarják é ezen ide
genek dúlni a’ kormányt, ’s a’ Bourbono
kat akarják behozni? Nem! nekik ugyan
az, épen az politikai hitök, mi nekünk; ugyan 
e’ hitért szenvedtek ők ’s , mint minden sza
badságbajnoki Európának, Francziaország- 
ra biztos reménnyel pillantanak ’s mene
dékhelyet keresnek ölében. Tudom é n , 
hogy tekintetektől sok függ , miattok sokat 
kell tenni a3 politikában, de már az csak 
még is túl megy a’ renden, midőn az em
ber m e n e k e d ő k e t ,  kik iránt még e’ fe-
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lett h á l á v a l  t a r t o z i k ,  úgy tekint, mint
ha franczia földön tétettek volna hadi fog
lyokká. — A’ pecsétőr válasza után a’ fő 
vitatás bérekesztetik 's felöl vastatik az első 
czikkely : „Felhatalmaztatik a’ kormány a’ 
Francziaországba menekvő idegeneket az 
ország ez vagy amaz városába gyűjteni ös
sze.“ Teste és Pages urak ezt akarják hoz
zá tétetni: „kik a' kormánytól (pénzbeli) 
segedelmet kapnak.“ E’ mellékjavaslat fél
revettetik. Mauguin és Tracy igen felindul
nak. Különösen Mauguin ezt találván mon
dan i: „ v i l ágos , ,  h o g y  a' k a m a r a  e gy  
r é s z é n  o l l y  e m b e r e k  ü l n e k ,  k i k  
a’ j ú l i u s i  r e v o l u t i ó t  n e m  s z e r e -  
t  i k“ magára lázitja a’ kamarát. A’ l’or- 
dre ! kiáltoz a' centrum, a' többség; 's a’ 
praesidens kénytelen őt a' rendre emlékez
tetn i, de ő (Mauguin) megmarad állítása 
inellett. A’ czikkely elfogadtatik. 2dik czik
kely: „Kényszerítheti őket a’ kormány a’ 
kijelelt városba gyülekezniek, 's ki is pa
rancsolhatja őket az országból , ha ezt nem 
tennék, vagy ha jelenlétük a' kormány Íté
lete szerint rend-és csendzavarásra szol
gáltatna okot.“ O d i l i o n - B a r r o t  ezt kí
vánja hozzá adatni: ,,E’ törvény a' pénzt 
nem huzó idegenekre csupán külön , egyik 
minister által ellenjegyzett királyi parancs
ra, alkalmazható.“ M o n t a l i v e t  most Pe- 
rier ur szerepében lép fel. Ez egy napon, 
úgy mond , egybe akart az oppositio foglal
ni a' kormány és majoritás (kamara több
sége) ellen minden vádat, minden mocs
kot............ Az egész oppositio felugrott e’
szónál padjairól, 's rettentő lármával sza- 
kasztá félbe a' beszédet. Végre Montalivet 
ur szóhoz ju t ismét, 's valljon Mauguin ur 
előbbi szavai, úgymond, nem sértik e még 
inkább a' kamarát 's ebben a’ nemzetet ? 
Nincs szükség külön ordonnancera, mert a’ 
ministerek különben is felelni tartoznak. 
Egyébiránt egy fő pont nem jőve még a' 
dolognál tekintetbe. Francziaország csudál- 
j a , becsüli a'Lengyeleket és sorsukban részt 
vészén; de a' kormánynak egyszersmind

kötelesség! vannak, mellyck reá egy olly 
nemzet iránt, mellyel békében é l, a' nem
zetek jusa legegyszerűbb principiumiból 
folynak. Az oppositio szeretné, ha 3—4000 
Lengyelt a’ maga plánjai szerint egy helyen 
concentrálhatna; de ugyan mondják meg 
az Urak : nem venné e Francziaország rósz 
névén, ha egy szomszéd országban az ő 
kormánya ellen comiték (választottságok) 
munkálkodnának? — Végre az egész por 
által csak annyit nyerhetett az oppositio, 
hogy Lefebvre urnák ezen szavai: „egy mi
nister által aláirt parancsolat következésé
ben“ a' második czikkelyhez elfogadtattak , 
mire a' kamara az egész javaslatot 166í>99 
szóval elfogadá.

A’ cholcrában apr. lOdike delétől I l 
diké deléig c s a k  850 betegedett meg Pa
risban, megholt 361!— Ildiké delétől más 
nap délig megbetegült 804 , megholt 317. — 
12dike delétől 13dika deléig 789 betegedett 
közül 313 holt cl. így tehát a' betegség va
lamennyire enyhül 's az orvosak nyilatko
zásai szerint a' gyógyulás könnyebb. Mind- 
öszve apr. 13dikaig megbetegedett Parisban
8,349., megholt 3,226. (Apr. 14dikén 309 
holt cl).

Megholtak a’ cholerában marquis Mal- 
leville és St. Croix franczia pairek, Che- 
deaux ’s Bonvallet követkamarai tagok 's 
több más tisztviselő. P e r i  e r  ur mind in
kább gyógyul 's 14dike óta nem adatnak ki 
többé egészsége felől bulletinek. General La- 
m a r q u e  és P a g e s  követ urak hasonlólag 
megbetegültek, de az eddigi hírek szerint 
nem veszedelmesen.

Paris, april 14ikén. A' kormány épen 
most vévé azon tudósítást, hogy a’ burkus 
király parancsolatot küldött követének Lon
donba, a’ belga szerződés megerősítésére. 
(Ezen uraknak, mint a’ Globe alaposan mon
da , zsebökbe volt úgy is a’ ratificatio ’s 
csak azt várták, vallyon asreformbili által- 
megy e? — )  L. An g l i a .

Bona- t  (A frika)a’ constantinei f r a n 
c z i a  s e r e g e k  elfoglalták.
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A' követkamara april. lOdikén a’ Kesz- 
ner hivtelensége által okozott kincstári hi- 
jányról tudósittatott, melly szerint a’kincstár 
e’ miatt okozott vesztesége ötödfél millióra 
megy, betudván már ebbe Keszner elfog
lalt vagyonát, kinek egyéb, 3 millióra me
nő, nem privilegiált adósságai fizettetlen ma
radnak. A’ financzminister a’ biztosság vé
leménye szerint minden ebeli felelet terhé
től ment, ámbárnémellyekgondolkodása az 
volt, hogy egyes környülállásokban feddést 
érdemel; különösen pedig felelet alá akar
ja őt Junyen ur vonatni azon 25,000 frank- 
nyi kezespénzért, mellyet Kesznernek esz
tendei haszonpénzben kellett volna állítania, 
’s nem állított. Ezután a’ Lengyelekre for
dítandó segédpénzt (3,500,000 fr.) adá meg 
a’kamara, miről a’ biztossági tudósítás, mint 
irtuk, april. 7dikén tétetett. Más nap az 
eddig ajánlott 1 millió költségekhez a’ cho
lera alatti rendszabások- és segedelmezések- 
r e , még 2 milliót kívánt adatni a’ kereske- 
désminister (d ’ A r g o u t ,  ki Perier bete
geskedése alatt a’ belső ügyeket is viszi), 
minek vitatását a1 kamara más napra hagy
ván, akkor (12dikén) a’ kívánt pénzt min
den szó nélkül meg is adá. Folytatta ez u- 
tán a’ bevételi budgetről további tanakodását 
’s nem .lévén semmi kedve mellékes vita
tásokba bocsátkozni, annak számos , még 
hátra volt czikkelyeit készséggel helyben 
hagyá, ’s végre az egészet is 230' szóval 44 
ellen elfogadó. Ugyan ezt tévé a1 pairkama- 
ra april 12dikén a’ sógor és sógorasszony 
közti házasságot, a* gabona-törvényt ’s a’ 
nemzeti őrség indíthatóvá tételét illető tör
vényjavaslatokkal. — A’ követek módtalan e- 
sengenek haza; nem lehet őket az ülésbe me
netelre bírni; esedezni, levelezni kell ve
lők, hogy a’ törvényhozásra megkívánt szám 
betöltése végett szavazni jőjenek. April. 14- 
dikén épen nem gyűlvén fel elegendő ta
gok , az elölülő az ülést eloszlató, kinyilat
koztatván, hogy h a . c s a k u g y a n  l e n n e  
mé g  e g y  ü l é s ,  arra különösen fognának 
a’ tagok meghivatni.

Granville (angol követ) ur Londonba 
ment; távolléte alatt Hamilton, (angol kö
vetség! titoknok Parisban,) neveztetett a’ 
franczia udvarhoz meghatalmazottá.

A’ Tribune szerkeztetőjit két, a’ 
király személyét  sértő, czikkelyért a’ 
törvényszék hat hónapi fogságra ’s hat
hatezer frank pénzbüntetésre Ítélte.

HELVÉCZIA.
A’ külön statusok Luzernben tartott 

utóbbi rendkívüli közgyűlésében (Tagsa- 
tzung) Ziirch, Bern, Luzern, St. Gallen, 
Aargau, Thurgau és Solothurn követei tit
kos conferentiákban külön egyezést (con- 
cordatumot) kötöttek egymás közt saját al
kotmányaik kölcsönös védelmére ’s bizto
sítására. A’ luzerni nagy tanács ezen egye
zést martz. 3ldikén 70 szóval 20 ellen el
fogadta , jóllehet más nap az ellenfél nyi- 
latkozásit és óvásait e’ rendszabás ellen a’ 
jegyzőkönyvbe iktattatá. Solothurn hason
lókép hozzá állott az egyezéshez de csak 
úgy , ha azt a’ többi (imént nevezett) hat 
status is elfogadandja.

Basel, (Basilea) april. Sdikán: A’ mi 
cantonunkban ismét kiütött a’ polgárhábo
rú. A’ baseli külön kormányszék tudtokra 
adá april. 4dikén a’ szövetségi képviselők
nek , hogy szükségesnek találja a’ várasi 
rendes katonaság v. őrizet egy részét az u- 
gyanahoz ( t .  i. a 'városhoz) tartozó falusi 
községekbe küldeni a’ rendnek és közbátor
ságnak itteni fentartatása végett. A‘ képvi
selők protestáltak e’ rendszabás ellen, meg- 
kérdék iránta Luzernt, mint főhelyet (Vor
ort) , hanem addig is a’ szövetségi seregek 
fővezérének meghagyák, hogy a’ baseli őr
katonákat ebeli utjokban ált ne bocsássák. 
Azonban a’ nélkül hogy a’ főhely válaszát 
bevárná, 1GQ ember a’ baseli őrizetből 
april. 5 és 6dika közt éjjel a’ városból ki
indult, magok után vitetvén fegyvereiket; 
’s a’ badeni határon (Grenzachnál), ’s a’ 
Frickthalon és Rheinfelden keresztül a’ gel- 
terkindi völgységbe jutottak. Találtak ugyan

v
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itt némi ellenállásra, de rövid csatázás után 
rendeltetésök helyét., Gelterkinden falut, 
elfoglalák. Azonban a’ falusi nép , inelly a1 
kormánynak ezen léptében cselt ’s a’ külön 
álló faluk erőszakos elfoglaltatására czélzó 
szándékot sejte , felzudult az expeditio el
len ’s félre veretvén a’ harangokat april 
6dikán éjjel felfegyverkezve Gelterkinden 
alá gyűlt, holott mingyárt akkor a’ kato
nasággal vitába ereszkedett. E ’ vita más 
nap (7dike) deléig tartott a’ neki bőszült 
népnek sziinetlen csoportozása közben , mel- 
Iyet sem az oda ért képviselők szava, sem 
a’ köztársasági seregből kiállított és három 
századra menő, katonaság nem volt képes 
lecsilapítani. Halált eskének a’ váras hajdúi 
ellen. De ezek nagy üggyel bajjal egy közel 
lévő halomra menekvén, innen Wittnauba 
a’ FrickvÖlgyébe vonultak vissza, holott 
fegyvereiket ismét szekérre rakván Säc- 
kingenen (Baden) keresztül honjokba (̂ Ba
sel) eljutottak. A’ falusiak még a’ csata 
alatt lángba borítottak három épületet Gel- 
terkindenben, közöttük egy selyemfabri- 
kát, ’s a’ katonaság visszavonulta után a’ 
falut kirablották. Ma (8dikán) aargaui ka
tonák érkeztek Basel határira.

Franczia követségi titoknok Y a l m y  
ur Luzernbe megérkezett. Azonnal meg- 
látogata többeket a’ szövetséggyülési köve
tek közül’s kinyilatkoztatá : hogy a' Fran- 
cziák királya sajnosán értette a’ helvécziai 
dolgokat. Soha sem fog megegyezni Ő Fel
sége abban, hogy Basel városa ’s a’ hozzá 
tartozó falusi községek (kik között az előbb 
leirt véréngzés történt) egymástól (a7 kor

mányon teendő változtatásokban meg nem 
egyezhetvén) elváljanak. A’ b é c s i  szerző
dést aláirt hatalmasságok szinte nem fogják 
megengedni, hogy azon szerződés pontjai 
legkevesebbé is csonkittassanak meg. — (Úgy 
de a’ nép ? a’ nemzet ? a’ szövetségi gyű
lé s? —)  A’ burkus király, mint mondják, 
hasonlókép vonakodik N eu f c h a t e l  (Neu
enburg) elszakadását a’ helveta szövetség
től megerősíteni , épen azért, mivel ez a* 
bécsi tractatussal ellenkeznék.

Z ü r c h  a’ felcbb érdeklett concordatu- 
mot april. Ildikén elfogadta. Be r n  hason
lóképen april. 7dikén, ’s T h u r g a u  april. 
9dikén.

L u z e r n b e n  a’ pápa nuntiusa lig. Met
ternich garantiája mellett egyezést kötött 
Wallis és Graubündten (helveta cantonok) 
rendéivel 3000 katolikus helvetának a’ pá
pa zsoldjába állittatása iránt.

E L E G Y  HÍREK.
Gróf Apponyiné ötven uj takarót (pap

lant) adatott a’ párisi kórházakba. A’ fran
czia királyné teremei tömve vannak ruha- 
és'ágynemüekkel a’ beteg párisi nép szá
mára. —

Spanyolország is vesztegzár alá veti a’ 
Francziaországbóljövő árukat’s személyeket.

Pénzfolyamat:
B é e s  (April 24kén) közép ár:

Státus ő pC. kötelezőlev. . . . 87 f  p. p.
— 4 PC......................................7 7 -------------
— I820diki nyeres. kölcsön 174 f ------
— 1 8 2 1 d ik i.......................... 122 f --------

Becs vár. 2^pc. bankó-kötél. . . 47 £ ------
Az udv. kain. 2 ,  perCnt kötél. . ------ — —
Bank-actiák v. részvények darabja 1 1 5 0  £ --------

A’ gabonának pesti piaczi ára April. 27kén 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza
Kétszeres
Rozs
Árpa

120 
83  |  
53  |  
41 4

113  i  
80  
5 0  
4 0

1 0 6  $
7 6  |
4 8
3 8  \

Zab
Köles
Köles-kása
Kukoricza

2 9  1 
4 6  i 

100 
41 i

2 8  \  
4 3  I

4 0 8
1

 
1 

1 
*«»

Szerkczteti He l me c z y -  —  Nyomtatja Länderer*



J E L E N K O R .
35. szám. P est, szerda. Május 2. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (kir. kinevezés. A’ kir. e'pító kormánytisztség magyarodása. Borsodi liirek). Anglia (Ansz- 
tria ’s Bnrkusország ratificatioja megérkezett. Némelly angol hírlapok vélekedése a’ Lengyelországot Orosz 
tartománnyá csatló manifestum iránt. Alsóház. Cholera). Francziaország (két uj ministen helytartó, Paii kamarai 
tanácskozás. A’ Temps ’s egyéb francziaujságok elmélkedése némelly tárgyakról. Cholera). Lengyelország. Gö
rögország (a’ három hatalmasság tengerhadi commandansai nyilatkozások ’s ezzel szemközt álló inegarai végzés). 
Törökbirodalom (H otti, Greeda, Castriotti ’s Bosniai felhőitek állapotja. Olaszország. Elegyhirek. Pénzfolyamat. 
Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Felséges Királyunk, martz. 30diki leg- 

fentebb határozatánál fogva, gróf S z á p á r y  
S á n d o r  urat a’ dunántúli kőszögi tek. ke
rületi tábla tiszteletbeli birájává méltózta- 
tott kegyelmesen kinevezni.

Bu d a :  Azon buzgó igyekezetek között, 
mellyek anyanyelvűnk terjedését minden 
részről eszközük, Örvendetes figyelmet éb
reszt az is minden hazafi kebelben, hogy a’ 
magyar királyi építő kormány-hivatalnál, 
ennek igazgatója Ehrensteini R a u c h in ü 1- 
le r  Ferencz, királyi tanácsos Ur felügy e- 
lése alatt már több hónap óta közönséges 
helyen tartatik azon Tiszt Urak’ számára 
tanítás, kik mindeddig honi nyelvünket 
nem beszélék, "s ez által ismét jeles alka
lom tárul az áldott magyar haza’ nyelve’ 
virágoztatására. Melly szép intézet annál 
méltóbb dicséretre, minthogy a’ tanítást, 
honunkon kivűl is eléggé isméretes ’s ne
vezetes császári királyi akadémiai művész, 
fő építő mester és hydrauIaT.N ovák D á
n i e l  ur ,  kitől mi egyébiránt is az építési 
tudományágban egy jeles eredeti munkát 
reményiünk hazai nyelvünkön nem soká
ra nyerhetni, csupán hazafiui buzgóságból 
’s igy minden dij nélkül hetenként, a’ ki
rendelt órákban , elszánt példás szorgalom
mal , ’s már is tapasztalható sikerrel foly
tatja. Melly nemes lelkiiséget hálatisztünk
nek tartjuk , mint az imént magasztalt Ok
tató szives hazafiságának czímeres tanújelét, 
a’ testvér kettős hazával tudatni, mert igy va
lóban bizton bízhafik nemzetünk, hogy vala
mint a’ tudományos Gyűjtemény mult évi 12-

dik füzete szerint még Rudolf fejdelmfink a- 
latt a’ kir. posta és kamara tisztei magyar es- 
küvéssel hiteltettek ’s iktattak be , minden 
kormánytestünk minden tagja’s hatásköre az 
Országos Rendek többszöri ohajtásihoz ké
pest lassanként honi ajakúvá leszen.

Borsod vidékéről april. 26dikán : Mis- 
kolczot, mint egyébiránt kies fekvésű’s nagy 
terjedelmű népes mezővárost, utszáiban meg- 
lontó Peczepatak árka, megyénk határozá
sa szerint, be fog több helyen hányatni, he
lyette uj folyam ágy ásatni, ’s ez Miskolcz- 
nak csinosbulását szembetünőleg emelendi; 
több ház vágatik e’ czélra keresztül, mel
lyek árát a’ nép fejenkénti adakozása fizeti 
meg. Süllyesztő sárban jár az1 utas Miskol- 
czonnéha, ’s csizmával sem képes sokszor 
barátságos dágványán (coenum, enyves, ta
padó sár) keresztül gázolni; a’ mostani ne
veltebb század lelke ihleté meg tehát elöl
járóinkat, midőn ezek Miskolcznak, mint 
középpontnak, szépítése végett, mennyire t.
i. a’megye kiterjeszkedhetik pénzben, erő
ben, közhatározás mellett kövezettel tek
nősen kirakatását állapiták meg. — Munkás 
részt vesz ezekben a’ városi érdemes ta
nács is, egy úttal az ön ’s közjaváért híven fá
radozva.— Diós-Győr felé a’ fás kert előtt az 
úgy nevezett Benkőkertben egy társaság por- 
czellán (valódi porczellán e vagy kőedény 
Steingut, Wedge wood mint a’ pápai, vagy Fa
yence, majolica-félporczellán e mint a’tatai?) 
gyárt (fabrika) állíta 4 kemenczére ; erősen 
halad az épületeiben, hogy igy minélelőbb in
díthassa meg az égetést. Miskolcz vidéke két
féle földnemet szolgáltat e’ porczelíánhoz, 
most szüntelen őrlik a’ szükséges massát,
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’s a* már kész minták (modellek) reményt 
nyújtanak a’ minélelőbb készülendő edény 
csinossága-’s tartósságáról. — Felső Ma
gyarország kereskedési kulcsa lehet min
denben Miskolcz (minthogy némelly ágai
ban az is már) ésszel, erővel, móddal, ’s 
elszánt akarattal; de illy szép czélra töre- 
kedtében illő, hogy a’ szeplőtelen nemzeti
ség mellett, a’ csín, dísz, ’s minden oldalú 
nemesebb Ízlés , művészet és műveltség ne- 
csak telepíttessenek ott meg az élet józan 
kényelmei mellett, hanem fogyhatatlan vi
rágzásra is juttassanak. — A’ törvény ’s 
igazság szentsége egy szomorú kötelességet 
vive véghez Miskolczon april. 21dikén rög
tön Ítélete (judicium statárium) által, egy 
híres útonállót ’s rablót, kinek fejére 50 darab 
arany, társaiéra pedig 50 pengő forint va- 
la kitéve, töménytelen gyülekezet előtt füg- 
gesztetvén gyalázatfára. Megyénk számos 
s a’ henyélésben testi lelkileg tespedő rab

jainak, mint az óhajtott erkolcsiség terjedé
se gátainak , szüntelen tartó munkát, ke
mény foglalatosságot, beszélgetési tilalom
mal csupán kötelességök vitelét, szemes és 
hiv felvigyázat alatt, óhajt minden józan fő 
nálunk, hogy a‘ huzamos dolog ’s oktató fe
nyíték által megjavulván, rettegjenek vis
szapillantani majdani szabadságok órái kö
zött egykori zsarházokra; keresnék önma
gok a’ gyárban élelmöket, ’s azonfelül még 
igy is használnának a’ hazának, minthogy 
nem rovatnék annyi adó rabtartásul min
den visszafizetési remény nélkül; óhajtható 
ennél fogva, hogy több más megye példáját 
követve erőmüvekhez s gyárokhoz rendel
tetnének foglyaink, így lenne a’ fenyíték 
foganattal és haszonnal párosítva.

Tek. Vas vármegye f. e. május 22ikén 
tartamija tisztujitási székét.

A N G L I A .

Nagy örömünkre szolgál , így szól a' 
Gl o b e  (újság), most egész b i z o n y o s 
s á g g a l  mondhatnunk , hogy Ausztria és 
Burkusország rátificaliója megérkezett. Ü-

roszországból hasonló megbízással napon
ként várják a’ kurírt. C s a k  H o l l a n d i a  
v a n  mé g  h á t r a ,  ’s minekutána az e’ tár
gyat intéző hatalmasságok között a’ Nassau 
ház ’s a’ hollandi nép leghűbb barátit is lát
ja , fog e tőle tovább is vonakodni ? —

Ugyanezen újság szerint hg T a l l e y 
r a n d  Londont nem sokára oda hagyja 
Parisba visszatér. — Az alsó ház april 16- 
dikán május 3dikaig, a’ felső pedig május 
7dikeig halaszták üléseiket el.

Az angol újságok felette szabadon ’s 
elkeseredve szólanak az orosz czárnak Len
gyelország nemzetiségét elenyésztem törek
vő manifestuma ellen ’s ennek megengedésé
ért mind a’ franczia mind saját angol népü
ket ’s kormányukat szemrehányásokkal ter
helik. Milly gyalázat — igy szól a’ nemes 
lelkű Courier — milly örökös gyalázat éri 
kormányunkat ’s az egész angol népet az
ért, mivel elmulaszták idején korán az ar
ra ügyelést, hogy a’ vitéz, szerencsétlen 
Lengyeleknek ezer esztendős nemzetiségük 
továbbra is biztossittassék! Szóljon bár 
akármilly tagja a’ kormánynak, vagy akár
ki is a" három társ-ország lakosi közül: nem 
azzal hitetgették e szünetlen a’ publicumot 
nyilványosan és privatim , a’ journalokban 
’s a’ parliamentben, hogy Lengyelország 
nemzetisége sértetlen, a’ czár bánása nagy- 
és nemeslelkü fog lenni? Mennyei felség! 
annyira jutottunk e tehát, hogy egy félvad 
nemzet uralkodója a’ britt név becsületén 
és méltóságán kaczagjon ? Üres szópompa, 
hiú ígéretek e téhát mind a z , mit a’ britt 
nemzet közbenjárása egy nagylelkű népnek 
ügyében nyerhete ? Jámborul, szelíden fog
juk e mi e’ szörnyű megbántást is elvisel
ni? Ez e a’ köszönet, hogy éjszak önké- 
nyü urát a’ belga kérdéssel meg akarók bé
kéltetni , ’s a’ mi ebeli concessioinknak (en- 
gedmérty) ezen gőgös 's nyilványos dacz és 
megcsúfolás e jutalma, melly kimutassa a’ 
világ előtt, hogy a* britt nép befolyásának 
napjai örökre elenyésztek? — Nem vádol
juk mi sem ezt sem amazt ministereink
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közül, *s meg vagyunk győződve, hogy kor
mányunk érzései a' Lengyelek iránt a’ le
hető legbarátibbak valának; mi az egész 
országért (Angliáért) pirulunk , mivel oda- 
adá, elveté becsületét, hogy békét vásárol
hasson. ’s a' t. Még keserűbben buzog a" Ti
mes szinte azon tárgy miatt. —

Az alsó ház april. 13diki ülésében azt 
kérdé Peel ur lord Palmerstontól : kapott 
evalami hivatalos hirt M a d e i r a  szigeté
nek egy angol admiral által történt ostro- 
moltatásáról? (blockade) L. Palmerston ezt 
feleié : nem. Erre a’ ház financzbiztosság- 
gá változván, több kiadási pont fogadtatik el. 
Colbourne és Peel urak egy n e m z e t i  
k é p g y ű j t e m é n y  felállíttatását hozzák 
javaslatba; de még most siker nélkül. A’ház 
april. lödikára halasztja ülését.

April Ildikén cholerában Londonban 
megholt 11 s nem több; beteg maradt az 
nap mindössze 103. A’ városon kívül ha- 
soniólag enyészik a1 nyavalya.

F R A X C Z I A O R S Z Á G .
A’ M o n i t e u r  april. 20dikán jelenti: 

„Tegnap telegraph által azon hivatalos tu
dósítást vévé a kormány, hogy Ausztria 
és Poroszország meghatalmazotti a1 novem
ber lődiki szerződés megerősítését április 
18dikán a' belga meghatalmazottal k i c s e 
r é l t é k .  Az o r o s z  képviselők pedig vár
ván udvarok vég meghatalmazására, a pro- 
tocollum nyitva hagyatását kivánák.4í —

Kir. rendelésnél fogva Perier ur he
lyett B a r t h  e minister-pecsétőr , d’Argout 
gróf helyett M o n t a l i v e t  oktatás és cul- 
tusminister fogják az illető ministeri aláírá
sokat tenni, míg a’ nevezett minister urak 
felgyógyulnak.

A’ pairkamara april. 16 és 17dikén 
több törvényjavaslatot fogad el csaknem 
minden feszegetés nélkül; igy p. o. a’ szöke
vény idegeneket ’s az azoknak adandó se- 
gedelmezést, a’ czet-és tőkehali halászatra 
teendő jutalompénzt, a’ tengerhadi előlép
tetést ’s t. e. illetőket. Egyszersmind biztos

sági tudósításokat hallgat ki a’ b u d g e t  
iránt. A’ k i a d á s o k  1832diki szakaszá
ról gróf Roy tudósít, mint biztossági szó
vivő, és sajnálattal említi azon környülál- 
lást, melly szerint a1 ház kénytelen a’ tör
vényjavaslat minden pontjait elfogadni, mi
vel az ország budget nélkül nem lehet, a’ 
követkamara pedig, mellyhez a’ mellékja
vaslatokat visszaigazítani kellene, már el
oszlott. Előadása szerint a’ jelen 1832diki 
rendes költségek (k iadások) ezerszázhat 
millió 618,000 frankra mennek, s a’ tit
kos kiadások , segedelmezések ’s t. efélével 
együtt, mindöszveleg 1,116,288,000 frankra. 
A’ követkamara, úgymond, e’ budget több 
pontinál saját, törvényhozó tisztén túl, az 
igazgatás körébe annyira bocsátkozott ’s 
több olly rendszabást is hozott, hogy ha 
ezen utóbbiak nem mulékonyak csak , ha
nem maradandó hatásúak lennének , a* ki
rály nem volna többé más mint puszta esz
köz , a’ constitutio nem egyéb mint puszta 
szó, miért is a’ biztosság csak a’ jelen 
szomorú kénytelenséget tekintve ajánlja a’ 
budget elfogadtatását. A’ b e v é t e l i  költsé
gekről 3 I a r e t  bassanoi hg teszi a’ tudósí
tást ’s ezen, a követkamarától olly futólag 
áltbocsátott, törvényjavaslatnak elfogadtatá
sát ajánlja.

Temps: Őszintén sajnáljuk, hogy P e 
r i e r  ur nem vehet részt a kormány dol
gaiban. Azon e r ő s z a k o s irányt, mellyet 
ő a’ ministeriumnak adott, csak ő folytat
hatta. Talán áltlátta volna végre rendszeré
nek szomorú következéseit s megállapo
dott volna jó  idején. De tiszttársai, kik 
egészen alá veték magokat az ő akaratjá
nak , nem merik most az egyszer megin
dult dolgok folyamatját hátráltatni, ’s talán 
erre, midőn Perier ur ismét áltveendi a’ 
kormányt, már késő is lesz. Ne bánja meg 
valaha a’ kormány, hogy elfeledő azt, a’ 
mihez Viliéle u r, minden tévedései mellett, 
olly igen jói értett, hogy t. i. országos j ó l 
l é t  nélkül a’ kormány hatalma semmi, ’s
hogy egy jó vám v. harminczadtörvény ’s az

*

/
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adók enyhítése sokkal inkább megnyugtat
ják a’ népet, mint a’ legszigorúbb napipa- 

' rancs vagy pedig a’ kérlelhetetlen b a y o -  
n e t t e k .  —

A’ (liberális) párisi újságok erősen bu
zognak az allgem. Zeitung által legelőször 
érintett állítás ellen, hogy Francziaország 
A 1 g i e r r a 1 felhagyhatna ’s azt a török ud
varnak visszabocsátná. A’National kimutat
ja azon tetemes hasznot , mellyet ebből An
glia Francziaország sérelmével huzna. Egy 
század ó ta , úgy mond, oda törekszik An
glia , hogy erejét ‘s behatását a’ földközi 
tengeren megállapítván, ez által aJ levan- 
tei kereskedést egészen keze alá huzza ’s 
a’ franczia és földköztengeri kikötők egy- 
mássali közösülését keresztül vágja. E’ vé
gett hajtá birtoka alá a’ revolutio előtt Gib
raltárt, e’ végett azután Máltát ’s a’ joni- 
ai szigeteket. De bezzeg A l g i e r  keresztül
vág az angol közösüléseken ( c o m m u n i c a -  
t i ó k o n) ’s igy Francziaországra nézve mind 
hadi mind kereskedési szempontból felette 
fontos, ’s a’ t.

Courrier fran^ais : Tavai a’ király re- 
keszté be az üléseket; mo s t  a’ cholera. 
Azzal hízelkedett magának három héttel 
ez előtt a’ ministerium, hogy a’ kamara 
többségét egy j ö v ő  ülésre is megtarthatja, 
’s ime, még a’ megkezdett ülést sem vihet
te végiglen, mivel ezen ülés (t. i. az idei) 
tettképen rekesztetett be csak , nem forma 
szerint. Mostan már a’ kormány sorsa egé
szen a’ p a i r e k  kezében van, ők lettek 
urai mindennek, ’s meg kell vallanunk, 
hogy igy a.’ júliusi revolutio nem épen ba
ráti kezekre jutott. Ha ezen kamara csak 
e g y  mellékjavaslatot teszen is a’ budget- 
ben, nincs követkamara, melly újra sza
vazzon, nincs budget, nincs kormány . . . 
’s a’ t. — Azonban a’ pairkamarát is szét 
szalasztá a’ cholera későbbi hírek szerint.

Gróf d’A r g o u t  kereskedésminister ’s 
Perier ur helyettese , hasonlóképen rosszul 
lett cholerában april. 17dikén; de más nap, ér
vágás következésében, jobbacskán. í l i g n y

tengerminister c h o l e r i n e t  kapott. — 
Megholtak Pajol grófné, Oudinot marsall 
leánya , Perrier és Berthois deputatusok ’s t. 
Mondják hogy H am  ban P o 1 i g n a c urat is 
felkereső a’ cholera, ennélfogva Franczia- 
országban mind a’ valódi szabad, mind a’ 
néhai fogoly ministerekre különös foga van.

Megholtak cholerában hg. C a s t c l c i -  
c a 1 a nápolyi követ; C a s s i n i ,  pa ir; mar
quise d’E t a m p e s ;  L o y e r  és de l aPom-  
m e r a y e  deputatusok; L e n o r m a n d  
könyváros, három orvos és több más elő
kelő. Madame Perier szinte rosszul lett, 
de édes férjével együtt már jobban van.

M o n i t e u r  április 18dikán: Tabol i 
r e  au ur napló jegyzékei után az april. 14- 
dikeig elhalt choleralepettek száma 7631 ; 
nagy szám, az igaz, de még is kisebb an
nál, melly az ezelőtti hibás tudósításoknál 
fogva hiteit nyere. Egyszersmind kiviláglik 
Taboureau ur számolásiból az is , hogy a’ 
nyavalya ez utóbbi napokban enyhülési 
pontját valósággal elérte. Ugyanis april. 9di- 
kén , melly napon a’ halandóság iegmagasb 
fokára hágott, 861 ember holt meg; 14di- 
kén nem több mint 692; lődikén csak 567; ’s 
16dikán 512. A’ nyavalya szapora segede
lemnél most már könnyen gyógyul. Megyé
ben mindöszve20ban terjedte! eddig, de még 
nem tett tetemes pusztítást. E g y é b  beteg
ségekben april. 1— 14dikeig Parisban meg
halt 1,454.

C h a t e a u b r i a n d  ur 12,000 frankot 
kapott a’ B e r r y  herczegnétől olly megha
gyással , hogy azt a’ Seinei praefectusnak 
a’ cholerabeteg p á r i s i  n é p  számára küld
je által. A’ praefectus a’ pénzt nem fogadd 
el. Erre Chateaubriand ur egyik újságban 
kinyilatkoztatja, hogy a’pénzt a’ szegények 
között osztatandja ki. „Reménylettem“ úgy 
mond a’ többi közt, „hogy az i d e g e n 
n e k  ajándékát nem fogják visszavetni, mert 
ime az idegen követek alamizsnájokat szí
vesen elfogadók.“ . . . (Ezen pénzt aligha a’ 
Parisban lakó főbb Carlisták nem gyűjtötték 
össze; mondják gyanülag a’párisi újságok).
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Az önkénytes segedelmezésekapril. 19- 
dikeig mindöszve 541,250 frankot tesznek.

April. 17dikén cholerában megholt 525. 
18dikán 445. ’s így szemlátomást csökken 
dühe.

A' cholera kiütése óta Parisból napon
ként, csak a1 királyi és Lafitte-diligenceo- 
kon több utazott el 700 személynél; az ér
kezettek száma nem ment 300nál többre. 
A’ megérkező levelek szokatlanul megszapo
rodtak. Ezelőtt n a p o n k é n t  16 — 18,000 
levél érkezett Parisba, most pedig 35 —
38,000 is jő.

A’ L y o n i a k  igen rettegnek a’ chole- 
rától’snemok nélkül; mivel a’város ronda, 
utszái szükek, lakhelyei tömvék, népe bé
kéden ’s igen hajlandó a’ parisinak példá
ját követni.

Julia de F o n t e n e l l e  ur busz külön
böző ponton vévé a’ párisi levegőt chemiai 
bonczolás alá, (többi közt a’ hotel-dieu kór
házbelit is) ’s azt a’ szokott, legtisztább ath- 
mosphaerai levegővel minden részeiben (79 
azót, 21 oxygen) tökéletesen megegyező
nek találá. Azért is épen nem javalja a’ le
vegőt á g y u l ö v é s e k k e l  tisztítani (mint 
némellyektől ajánltatott), mert az minden 
siker nélkül csak a’ betegeket ’s félénke
ket fogná még inkább rettegtetni.

Az alig. Zeitung szerint a’ lithvaniai 
*s ezzel határos tartománybeli szökevények 
martz. 25dikén estve üllötték Parisban a’ 
lithvaniai zendülés évnapját. Lafayette vi- 
vé az előlülést. Odillon-Parrot, Uminski 
general, Lelewel, Chodsko, gróf Plater ’s 
több lengyel tiszt vala nemzeti formaruhá
jában jelen. Lafayette ismédé a’ követka
marában is hallatott szavait: ,,A’ lengye
lek nemzetisége kiolthatatlan“ (impérissab- 
Je). Többen tartottak lelkes beszédeket. — 
Megvalósodik, hogy az előbb Avignonban 
volt lengyelek Lunelbe tétetnek ált; martzius 
elsőjétől kezdve zsoldjok nagyobbodik. La
fayette újabban aláírásokat alkottata szá
mokra az ország megyéiben.

LENGYELORSZÁG.
Göttingában hét lengyelt, ki ott eddig 

a’ hannoverai kormány engedelméből tar
tózkodott, S c h r ö d e r  dresdai orosz kö
vet kérelmére a’ városi politia-igazgató el- 
fogata ’s minden irományaik elszedettek. 
Közöttök bizonyos Túr nevezetűre különös 
szemügy tartato tt, minthogy ez a’ lengyel 
(revolutio alatti) országgyűlésen cancella- 
ria-igazgató volt, ’s azt hitték , hogy azon 
igen óhajtott oklevél eredetijét, mellyben 
Miklós császárnak a’ lengyel királyságból 
kitétele határoztatott, nála bizonyosan meg 
fogják találni, (t. i. szeretné a’ czár névsze- 
rint még bizonyosabban mindazokat tudni, 
kik a’ nevezett oklevelet aláírták — ’s oily 
öröm e büntetni? nem elég borzasztót láta 
már ’s lát é Szibéria ? !) De ez, szerencsére , 
nem volt a* lefoglalt irományok között; a- 
zonban a’ letartóztatott levelek által is sok 
juta már az Oroszországban maradott Len
gyelek közül is gyanú-veszélybe.

A’ Lengyelországnak adott organicum 
statútumok 31dik pontja szerint (1. Jelen
kor 30. szám) az orosz birodalmi tanács 
lengyel-osztálya elölülőjévé herczeg Paskie- 
"\vitset, ennek távollétében titkos tanácsos 
Engelt, tagjaivá (birodalmi tanácsnoki rang
gal) Nowosilzoíf, Zamoyski, Krasinski, 
Roznezki , Grabovvski ’s hg Lubecki urakat 
nevezé ki az orosz czár.

GÖRÖGORSZÁG.
A’ három hatalmasság (angol, orosz, 

franczia) tengerhadi commandansai a’ ke
zűkhez jutott jan. 7diki conferentia proto- 
colluma (1. Jelenkor 31.) következésében 
együtt tanakodván, n y i l a t k o z á s t  bo
csátottak ki különösen Hydra szigete ’s a5 
görög szárazföld előkelőihez, melly szerint 
megfontolván, hogy a’ három udvar az a r 
gó s i gyűlés által kinevezett, most Nau. 
p I i á ban székező, ideigleni kormányt (gróf 
Capodistrias Ágostont) kívánja megismér- 
tetni ’s commandansai által a’ csend és kor



278

mány iránti engedelmesség fentartását eszkö
zöltetni ; továbbá megfontolván,hogy a1 ne
vezett ideigleni kormányszék minden politi
kai vétségekért a m n e s t i á t  hírdete, melly- 
ből csak a’ boldogult praesidens gyilkosai 
*s ezeknek gyilkostársaik, mennyire azok az 
igazság ministeriumánál eddig elé már vád 
alá vétettek, vagy el is Ítéltettek, vannak 
kivéve, ’s ezen amnestia által minden párt
nak könnyű és bizonyos utat nyitott a’ köl
csönös békülésre“, meghívják a’ három ud
var hadvezérei Hydra ’s a’ görög szárazföld 
Összeg) ült előkelőit (primores, chefs), ad
nák ők is részökről békülésok ’s engedel
mességük jeleit. ’S minthogy az alólírt had
vezérek a' görögországi residensek martz. 
Sdiki nyilatkozásával egyértelműek, remény
ük , hogy az itt érdeklett nyilatkozás 's a’ 
felebb érintett amnestia tökéletes sikernek 
lesznek ’s mind azon hydra - szigeti 's más 
görög szárazföldi előkelő urak, kik még ed
dig az ideigleni kormány alá nem hajlottak, 
f e g y v e r e i k e t  l e r a k j á k  ’s a’ kívánt 
engedelmességtől ezentúl nem vonakodnak. 
Ellenkező esetben kénytelenek az alólirt 
hadvezérek a’ j anua r .  7d i k i  p r o t o c o l -  
l um 5 d i k  c z i k k e l y é t  t e l j e s í t e n i .  
Költ St. A incent üneahajón. Aláírva: H ot- 
liam. Ri cor d .  Hugón .

Halljuk most a’ M e g a r á b a n  össze
gyűlt nagyok (Capodistrias ellenei) janua- 
rius 18dikán hozott v é g z é s é t .  „Megfon
tolván: hogy köz tudomás szerint több tar
tománybeli választások az azokban őrség 
gyanánt fekvő katonaság befolyása alatt tör
téntek , melly katonaságot olly czéllal kői
dé azokba a’ kormány, hogy a’ polgárság 
véleménye szabad kifejezését elnyomhas
sa; továbbá megfontolván : hogy a’ tartomá
nyi választó gyűlések csalás és erőszak alatt 
valának, mellyek már magokban elegen
dők minden ebből számlázottat megsemmi
síteni; megfontolván: hogy az, ki magát 
C a p o d i s t r i a s  Á g o s t o n n a k  nevezi, a’ 
választói hitet ’s egyenességet kijátszván, 
nyilványos csalással s erőszakkal élt a’ fő ha

talom bitorolhatására, ármányosan mellőzve 
az általa lábbal tapodott törvényeket; — meg
fontolván: hogy ugyan ő a'követek nagy ré
szét erőszakkal akadályoztatá a’ nemzeti gyű
lés kijelelt helyére megjelenhetéstől; meg
fontolván : hogy battériákat szegeztete ki, 
’s fegyveres erőt vivén a’ gyűlésbe megparan- 
csolá , hogy a’ törvény ereje által sérthe
tetlen követekkel katonásan bánjanak, mi 
által vérontás ’s polgárháborúnak oka lett ; 
megfontolván : hogy ez és több más műrész
letei által rettegésbe hozá a’ gyűlést elan- 
nyira, hogy több követ, élete vesztésétől 
tartván , őszinte véleményét kimondani nem 
meré ; megfontolván: hogy több olly követ
nek ada helyt a’ nemzeti gyűlésben, kik 
egyedül ama’ törvénytelen választások te- 
remtményi valának; végre megfontolván : 
hogy illy tilos és igazságtalan tettei által a’ 
nemzet törvényszeres kormányát kiiktatta 
’s annak tekintetét erőszakkal bitorlotta : 
h a t á r o z z u k :  l )  Capodistrias Ágoston a’ 
törvényszeres gyűlés megsértőjének, a’pol
gárháború fő indítójának ’s a' legfőbb sta
tushatalom bitorlójának ismértetik. 2) Min
den hivatal 's minden polgár köteles ezen 
bitorlott főhatalmat visszalökni ’s megbuk
tatni. 3) A’ fennevezett Capodistrias Ágos
ton az illető törvényszék elébe állíttatik, 
melly reá tettei szerint mondand ítéletet. 
4) Minden polgári ’s katonai hatóságnak 
erősen meghagyatik, hogy a’ jelen végzés
nek (decretum) valósításán, a’ mennyire 
lehet, igyekezzenek ’s közre munkáljanak. 
Aláírva: N o t a r a s praesidens.

TÖRÖK BI RODALOM.
H otti, Greeda , és Castriotti hegytáji 

felzendült lakosok lecsilapittatása végett fel- 
szólíttattak a’ Miriditi, Beratti, Elbassani, 
Tirannai és Crojai lakosok , fognának fegy
vert, a’Scuttari hegyi lakosokkal egyesülje
nek ’s a' pártosak ellen induljanak, jutal
mul ki mit zsákmányolhat, tulajdona leend. 
Aztán Boszniára fognának indulni, hova na
ponként várja küldetését a’ scuttaribeli 31)00-
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nyi rendes katonaság is. Mint mondják a’ 
Nagy-vezér rendes seregeivel Szerviába Nis- 
sa felé vonul; az új boszniai Mahmud basa 
pedig Scoppie vidékén gyűjtöget egy másik 
sereget; hogy a1 boszniai felkölteket több 
oldalról, ’s tán hol nem is gyanítják, támad
hassák meg. Hussein, ki magát boszniai 
vezérnek nevezgeti, felszólítja az előkelő 
boszniai törököket, egyesítnék mentülelőbb 
erejűket vele ; de a’ nagyvezér fermánja is 
épen érkezik, ’s őket hasonlólag in ti, buz
dítja fegyvert fogni, hanem törvényes urok 
részére. Ennélfogva Hassan Pechi aga az in- 
surgensektől elpártolt, ?s a’ nagyvezérhez 
állott. Hassan bég trebignei kapitány Lyubi- 
nye elfoglalta után a’ Stolaczi kapitánnyal 
Ali agával egyesült. Mostar Ozmán bég meg 
Lubinye ellen indult. Stolaczon april 2dikán 
a’ nagyúri 's felköltségi felek közt vérengző 
csata történt, ’s áltáljában valami 200an 
hüllőt tak-el. Serifia eífendi (a’ porta híve) há
za felgyujtatott; bizonyosbat még nem tud
hatni. Hussein bég, boszniai ál (pseudo) 
vezér, várában tartózkodik’s felzendült feleit 
oda gyűjtögeti, hogypártját nevelhesse, egy 
költött nagyúri fémtant híresztele, mintha 
szerinte 12,000 boszniai ifjú parancsoltat- 
nék Konstantinápolba, ott a’ rendes kato
naság közé állani, -s csakug}ran ez által ré
szére is birá Livno, Duvno, Skoplie, Gla- 
mocz , Mostar és Sarajevo kapitány ságokat, 
noha más részről a’ trebignei, stolaczi, nich- 
sichi, neresignei és gaskoi kapitányságok 
még mindeddig is ellenségei.

Ali basa (aegyptusi vicekirály) hajó
kat küldött Candiába, két ezered (regi
ment) felvétele és Syriába áltvitele végett, 
hova már a' nagyur seregei érkezni kezde
nek. (Genuai újság.)

O L A S Z OR S Z Á G .
S a b r e g o n d i  lovag (Ritter) ausz

triai biztos, ki az eddigi pápai kormány és 
igazgatásmód hijányinak megvizsgálása vé
gett küldetett Bolognába s ott magáv al mind 
belátása mind nyájassága által köz tisztele
tet szerző, Romába visszatért.

Nápoly april. 6: Holnap fog a’ kir. vár
kápolnában A m a l i a  kir. herczegasszony- 
nak don Sebastian (spanyol) infanssal ös- 
szekelése ünnepeltetni. A’ király legidősb 
testvére, capuai herczeg don Carlo, vise- 
lendi a" procura szerint dón Sebastian ké
pét. A’ herczegasszony mingyárt husvétu- 
tán el fog egy nápolyi fregaton Barcelonába 
utazni.

A’ hires M e z z o f a n t e ,  professor (a’ 
m a g y a r  tudós társaságnak is külföldi leve
lező tagja) ide, Nápolyba, megérkezett, ’s la
kát a’ c h i n a i collegiumban vévé. Mondják, 
már eddig is hihetetlen előmenetelt tett a’ 
chinai nyelv - tanulásban , mellynek ked
véért hozzánk költözött. Mezzofante pro
fessor egyik a.’ világ legelső nyelvtudósai 
közül ’s 36 nyelven ért, ír beszél dialec- 
tusaikkal együtt, ezek közt tudja és igen 
jól a’ magy art. A’ chinai most már a’ 37dik 
ny elv. Milly gördülékeny ajak’s csuda, óri
ási (Mithridates és Mirandolai Picoénál óriá
sibb) emlékezet kívántatik annyi száz ezer 
szó, ’s végtelen nyelvtörvény-tudáshoz ! 
Mezzofante feje minden nagyítás nélkül va
lóban tára ’s quintessentiája világunk leg- 
hiresb nyelvei Grammatikáinak ’s Lexiko
ninak.

E L E G Y  HÍREK.
Alexandra Michailowna (14 hónapos) 

nagydierczegasszony^, Mihály orosz császári 
nagyherczeg leánya martz. 27dikén megholt. 
Gyászát az orosz udvar négy hónapig vi- 
selendi.

Afrikában háború kelekedett az Ango
lok és Mandingók között. A’ sierra-Jeonei 
angol őrsereg közül a’ múlt évi december 
23dikáig 100 ember kapott sebet, 20 ele
sett ; közöttük egy kapitány.

Dom Pedronak hadi hajói közül néhány 
Lissabon előtt megjelent, ’s a’ St. Susanne 
erősség battériáival néhány lövést váltott; 
de szárazföldi seregeket még nem szállított 
ki. Dom Miguel udvarában nagy a’ reme
gés és zavar.
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Veracruzból febr. 2dikáról jelenti egy 
kalmár iromány, hogy a’ kormánynak Vera
cruz ellen küldött seregei a’ bajt el nem in
tézve visszatérni kénytelenek , minekutána 
czéljok San Juan de IJlloa várát elfoglalni 
minden erőködésök ellenére is megsemmi
sült. Santa Anna ügyét oltalmazni több fri
gyes tartomány elhatározá, ennél fogva Ve- 
racruzban köz hiedelem, hogy azt ki is ví- 
hatandja. Utóbbi hírek azonban Santa An
nának nem kedvezők.

A’ bajor király elutazása előtt (azischiai 
olasz fürdőbe) egyik határozatában teljes 
hatalommal bízza ministereit meg az orszá
gos ügyek szakadatlan folytatására távollé
te közben.

Belgiumban a’ nyilványos tanítás irán
ti törvényjavaslat készítésre meghatalma
zott biztosság munkáját elvégzé. Szerinte 
csak egy egyetem (Universitas) lenne az 
országban, mellyet egyik városból másikba 
helyezni a’ király szándékától függne. Brüs- 
selben egy hosszú rendszerrel alkotandó 
normális iskola állíttatnék, *s minden or
szágkerületben egyegy tanítókat nevelő in
tézet.

Az előbbi ideigleni (orosz) kormány 
Lengyelországban kérelmet nyujta be a’csá
szárhoz az iránt, hogy az orosz ökörtől a’ 
folyó év áprilisétól octoberéigcsak 6 , a’ bur- 
kus és ausztriai ökörtől pedig 15 forint fizet
tessék a’ lengyel határon. E’ kérelemre még 
eddig nem jött válasz.

A’ Stuttgartiak (Wiirtemberg) a’ leg
közelebbi országgyűlésre kővetőkké U h- 
l a n d  Lajost, a’ költőt választották. Az ő

politikai jelszava önvallomása szerint az, 
mit egyik dalában írt:

„Ich halt’ es mit dem schlichten Sinn,
Der aus dém Â olke spricht.44 
(Vezérem a’ nép egyszerű 
Szava ’s ítélete).

Az Oraniai herczegné (elorzott) gyön
gyeit 's drágaságit Newyorkból (Éjsz. Ame
rikában) , hová a’ tolvaj szökött vala , Huy
gens ur szerencsésen visszahozá Hágába. 
Magát a’ tolvajt, (Carrara nevű olaszt) , az 
éjszakamerikai kormány ( t ö r v é n y )  ki 
nem adá. Minthogy Brujsal mellett a1 gyé
mántok foglalványai ’s más drágaságok is 
felfedeztettek , az olly igen tetemes kár job
badán visszatérőit már.

Lyonban a’ St. Simonisták gyiiléstere- 
mét a’ maire bezáratá.

A’ Courirok Madrid és Lissabon közt 
igen gyakorak. Hetenként négy öt is bo- 
csáttatik el mind a’ két részről.

A’ grenoblei királyi törvényszék apr. 
18dikán hozott Ítélete szerint semmi tör
vénybe idézésnek nincs helye a* 35dik ez
red akármelly tagjára nézve a’ martz. 11 , 
12, és 13dik napjain kimutatott viseletö- 
kért.

Pénzfolyamat:
B e c s  £ April 28kán) közép á r :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 88 £ p. p.

— I820diki nyeres. k ö l c s ö n --------------
— 1 8 2 1 d ik i ........................... 1 2 3 ------------

Becs vár. 2£pc. bankó-kötél. . . 47 f ____
Az udv. kam. 2 £ perCnt kötél. -------------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1156 f -------

A’ gabonának pesti piaczi ára Május lsőjén 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 120 110 — Zab 30 28 * 28
Kétszeres 83 4 80 — Köles 50 — —
Rozs 53 l 50 46 f Köles-kása 100 93 i —
Árpa 42 40 — Kukoricza 40 37 i 36

Szerkezteti Hel meczy* —  Nyomtatja Länderer.



J E L E N K O R .
36. szám. P est, szombat. Május 5. 1832-

F o g l a l a t :  Magyar es Erde'Iyország : (tisztnevezesek. Ürrm$nyi Fér. alapítványa. Bihari tisztválasztás ’s az nj tiszti- 
° karnévsora. Háromszéki gyűlés. Illyésy temetése). Anglia (alsó ’s felsőházi tanácskozások. Wellington és Broug

ham beszedők töredékivei ’s egyebek). Francziaország (pairkamarai tanakodás, ’s mind a’ két ház üléseinek be- 
rekesztete'se. Lyon ’s Parisban cholera, erről ’s más tárgyakról elmélkedések. Both magyar orvos. Sz. Simonis- 
ták ’s egyebek). Belgium (Thorn belga kormányzót orozva fogják el a’ hollandok). Németország, (a’ lengyelség 
állapotja Borussiában). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

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

A1 nagymélt. m. kir. udv. Cancellaria 
a' nagymélt. hétszemélyes Táblánál megürült 
protocollistai hivatallal T. Gabriely János 
u ra t, mint ugyanott eddig volt jegyzőköny
vi segédet vígasztalé meg.

A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara Nyit- 
ray Gábor nyugalmaztatása által megürült 
concipistai hivatalra Mi k e c z  Andor urat 
vala kegyes kinevezni ajánlatos tulajdonira 
és szorgalmára nézve.

Hiteles tudósítás után örömhálával je
lentjük azon hazafi szép áldozatot, melly- 
nél fogva nagymélt. Ürményi Ferencz, cs. 
í  , b. tit. Tan. Fiume városa, szabad rév
partunk, ’s az egész magyar tengermellék 
kormányzója, Fiume ’s Buccari tengeri sza
bad kereskedő városok polgári ’s katonai 
kapitánya ’s a’ t. ő Exja a’ magy. tud. aka
démia tőpénzeit két ezer pengő forintnyi 
alapítvánnyal szíves volt gyarapítani.

Tek. Bihar vármegye f. e. april 25, 26, 
és 27dik napjain tartá tisztválasztó szé
két, szavazat és felkiáltási utón. Válasz
tattak első alispánná: T i s z a  Lajos 3043 
szóval (vokssal), kiről már a’ restauratio 
előtt dalként hangzók szerte: „Nyílik már 
a’ tulipán, Tisza lesz a’ viczispán.“ Másod 
alispánná: F e r d é n y i  Antal 2441 szóval; 
főjegyzővé: Hodossy Miklós 2782 sz.; el
ső aljegyzővé: Kiss Károly 1602 sz .; má
sod aljegyzővé : Bagossy Lajos; 3dikká: 
Beöthy Lajos ; házi főadószedővé: Fráter 
Gáspár; hadi főadószedővé : Ferdényi József; 
tiszti főügyvéddé: Budaházy Antal; első 
alügyvéddé: Ercsey Zsigmond mind felki

áltással; másod alügyvéddé: Szervánszky 
Lajos 1496 szóval; számvevővé: Oláh Má
tyás felkiált. — Főszolgabirákká: a’ vára- 
di járásban Tliurzó János 1780 sz .; a’ sár
rétiben Nadányi László 1823 sz .; az érmel- 
lékiben Csanádv Ferencz 1805 sz .; a’ sza- 
lontaiban Sztacho Károly 1848 sz.; arbelé- 
nyesiben Szentiványi Lajos 1395 sz. — El
ső alszolgabirákká : a’ váradi járásban Toko- 
dy Imre ’s Reviczky László; a’ sárrétiben 
Reviczky Menyhért felkiált. ; az érmeíléki- 
ben Lakatos Aloiz 1206 sz. ’s Fráter Elek 
713 sz.; a’ szalontaiban Lakatos Benedek 
felkiált.; a’ belényesiben Barcsay Károly 
922 sz. — Másod alszolgabirákká : a’ vára
di járásban Kazinczy Victor 893 sz.; a' sár
rétiben Miskolczy Károly felkiált.; az ér- 
mellékiben Dobozy István felkiált.; a’ sza
lontaiban Gázsy László, Kovács Imre 471 sz.; 
a’ belényesiben Csotka Antal felkiált. — Fiók
adószedőkké : a’ váradi járásban Géczy Jó
zsef; a’ sárrétiben Török István; az érmelléki- 
ben Fráter Tamás ; a’ szalontaiban Hrabovsz- 
ky Adalbert; a’ belényesibenBorbola Antal, 
mind felkiált. — Esküitekké: a’ váradi já
rásban Sulyok József, Bige Jakab , Szacs- 
vay György és Nagy József; a’ sárrétiben 
Derzsy Antal, Muraközy Gábor, Gázsy Já
nos; az érmellékiben Fráter Adalbert, Bá
rány i Menyhért, Fényes József, Bige Im
re; a’ szalontaiban Ambrus János, Sisary 
Lajos, Sughó József, Nadányi Ferencz; a’ 
belényesiben Vincze Péter, Farkas György, 
Tokody István, mind felkiált. — Díjas (fi
zetésbeli) táblabirákká: Miskolczy Lajos 
felkiált., Szilágyi Lajos 722 sz ., Jakabffy 
Lázár ’s Beliczay Miksa felkiált. Levéltár
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nokká és lajstromzóvá: Jakab Mihály; v. 
hadnaggyá Dluholoczky Gábor főispáni meg
erősítés által hagyattak meg, valamint a’ 
megye orvosai, (Lonovics Imre ’s Gombos 
Dániel mint főorv.) sebészei, földmérőji 
(Hermán Maksz, Szász József, Nádasdy 
József, Kurucz János) ’s biztosai is (a ’ n. vár. 
járásban Komlósy Pál; sárrétiben Kovács 
István; érmellékiben Szele György; sza- 
lontaiban Szilágyi Bálint; belényesiben Sza
bó József;) végre lajstromzó segéddé vagy 
allevéltárnokká lön nevezés által Jakab Sán
dor. Az egész tisztválasztás illő csend és 
rendben folyt. A’ nagymélt. főispán minden- 
nnap 70 személyt vendégle, april 26kán az 
Apollo teremben tánczmulatság is adatott.— 
Ha ne talán szándékunk ellen hiba csusszant 
vagy névbe vagy tisztágba, hiteles igazítás 
után, a’ mit késkedő váradi két rendű le
velezőnktől bizton várunk, Örömmel javí
tunk a’ botláson.

A’ főméit, erdélyi kir. főkormány april. 
iOdiki értesítéséhez képest felséges Urunk 
kegyelmes határozata szerint a’ cs. k. örö
kös tartományokban eddig divatban volt 
lókiviteli tilalom végképen megszüntetik.

Sz. Szent-Györgyön a’ ns háromszéki 
tek. Rendek a’ nemzet köz költségén épített 
praetorialis házban april. 9dikén tárták a’ 
legelső gírás-széket; megelőzé ezt mélt. 
Lzoni Béldi László fő királybírói helytartó 
ur örömének jelentése azon : hogy a’ Széke
lyek istene reá segíté valahára már a’ me
gye Rendéit közjó feletti tanácskozásul tu
lajdon házokban gyűlhetni össze ; ezt köve
té tek. Miskolczy József és Elekes Antal 
főjegyző urak beszéde az egyesült széki Ren
dekhez, mellyben előadák: hogy k é t  s z á 
z a d n á l  t ö b b ,  mióta czélba vevék a’ ns 
Bendek e’ megyei házépítést, de minded
dig sikereden vala eziránti lépésök ’s csak 
a’ jelen kornak engedtetett a számtalan a- 
kadályokon általtörlietni, 's a’ szerte vándorló 
levéltárt és székezést állandóan megtelepí
teni. Ezután az erdélyi törvényes három 
nemzettárs egyesülési hitét tevék le a széki

Rendek. Erre következtek a’ tanácskozások, 
mellyek végén örvendeztető volt a’ jegyző
könyv felolvastatása közben különös buz- 
galmokat látnia’ tanakodó Rendeknek az elő
fordult régi diák kifejezések magyarosítá
sában. (Érd. Híradó).

N a g y  k ú n - Ki  s Uj  s z á l  l á s  a p r i l .  
2 9 d i k é n :  Tegnap tétettek itt, mint szülő 
földén örök nyugalomra april. 23dikán, é- 
letének 64dik, bajnoki pályájának pedig 47. 
évében Temesváron elhunyt néhai méltósá- 
gos Illyéssy Sándor császári királyi tábor
nagyi helytartó (Feldmarschall Lieutenant) : 
az orosz császári szent Anna rende 2dik és 
szent Wladimir rende 3dik osztálybeli vitéze, 
’s temesvári osztályos kormányzó hült po
rai, a’ reformátusok’ szokott halotti szer- 
tartásikkal, megadatván már előbb t. i. 
25dikén Temesváron az illető katonai pom
pa. — Midőn benne a’ Nagykun megye , — 
a’ hősök termékeny hazájának e’ kis pont
ja , — egy felől nagy veszteségét kesergi, 
más felől büszke abban, hogy királyának 
’s vérrel és nyelvvel rokon hazájának illy 
bajnokot adhatott. Béke — ölök béke ham
vainak !!

A N G L I A .
Az alsóház april. 16dikán még az i r- 

l a n d i  d é z m a  iránti törvényjavaslatot fo
gadta el 52 szóval 7 ellen.

A’ felsőház april. 17diki ülésében gróf 
Harewood két kérelmet nyujta be a’ nyu- 
gotindiai (Amerika) angol gyarmatok álla- 
potja iránt. Maga a’ gróf az itteni nyugta
lanságok okát csaknem egészen a’ kormány
ra háritá, melly a’ termesztők *s rabszol
gáik közötti viszonyokba (relatio) elegyed
vén az előbbiek hasznának ’s tekintetének 
ártott, az utóbbiakat hiú,  vagy legalább 
kora reményekre gerjeszté. Czélja az álta
la benyújtott kérelmeknek az, hogy a’ ház 
biztosságot nevezzen k i , melly a’ nevezett 
gyarmatok törvényeit és szokásit, különö
sen pedig a’ birtokosak jusait (jogait) ’s a’ 
rabszolgák jelen állapotját vizsgálja meg.
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Lord Goderich fejté ki igazolólag a’ kor
mány eziránti helyeztetését, eddigi maga
viseletét és czélait, ’s minekutána a’ tárgy
hoz még herczeg Wellington ’s a’ lordcan- 
cellar (lord Brougham) szólották volna, a’ 
kívánt biztosság megadatott. Erre lord Mel
bourne az alsóháztól általjött irlandi tized- 
bili előszöri felolvastatását hozá ajánlatba, 
sajnálván, hogy a’ két ház egyéb dolgai 
nem engedék e’ bilit még husvét előtt tör
vénnyé tétetni. Ez által, úgy mond , meg 
lett volna azon3 Irlandban egészen elhatal
mazott, tévedés czáfolva, mintha a’ tized 
épen és minden pótlás nélkül fogna eltö- 
riiltetni. Ezen bal hiedelem olly megyékben 
is megtagadtatá már a’ tizedet, mellyek 
ezelőtt tökéletes csendben voltak. A’ bili 
czélzata nem egyéb, mint az olly igen gyű
lölt tized helyett valami más módot eszkö
zölni ki az irlandi papság-tartásra, melly 
mód biztosb is legyen, jobb is, és keve
sebbé gyűlölt mint a’ tized. Úgy de míglen 
ezen mód törvénnyé tétetnék, addig a’ ti- 
zedtörvény teljes erejében van ; és igy 
minden abeli követelések jusból származók 
(jogosak) ’s az ellenállás fenyítésre méltó.— 
A’ bili felolvastatott. Miután (tehát april. 
17dikén, nem, mint előbbi levelünkben áll, 
16ikán) gróf Shaftesbury indítványára a’ ház 
május 7dikeig halasztá el üléseit.

Az alsóház april 18dikán (nem 16kán) 
halasztá el üléseit május 7dikéig. Midőn 
épen ez iránt tenné javaslatát lordAlthorp: 
Fergusson ur, a’ ház egyik legnemesb, leg
tiszteltebb tagja felállott ’s a’ dicső de sze
rencsétlen lengyel nép ügyére fordítván a' 
ház figyelmét j a’ legérzékenyítőbb, legér- 
dekesb vitatásokra nyújtott alkalmat. Min
den oldal, minden párt szónoki mint egy 
versenygve fejték a5 hős nemzet iránt ki 
legforróbb sympathiájokat; különösen meg
ható vala S h i e l  ur beszéde, ki Irland rész
vételét, mintegy Anglia és Scotia népével 
vetekedve bájos ékesszólással festé. A’ ház 
’s különösen lord Althorp , ki a’ ministe
rek közül csak maga volt jelen , könnyezé-

sig indult meg. Fergusson ur javaslata oda 
czélzott: lenne Anglia, és Francziaország 
a’ nemzetiségétől megfosztatott Lengyel és 
az Orosz között közbenjáró, valamint (a' 
conferentiák ’s protocolhimok által) a’ Bel
gák és Görögök ügyében is közben járult. 
— Lord Althorp röviden azt jegyzé meg, 
hogy az érdeklett orosz császári manifestu- 
mot a’kormány hivatalosan még mind
eddig nem kapta.

A’ gyarmatok ügyében hg Wellington 
ezeket mondá: „Én azt hiszem: a’ gyar
mati termesztők méltán panaszkodnak vise- 
letök félre magyaráztatásán, a’ kormánynak 
ezen épülő rendszabásin ’s azon kisebbség 
ellen, melly a’ gyarmati törvényhozó gyü
lekezeteken történik. Minden gyarmat va
lamennyire legalább engedett aJ hozzá ér
kezett parliamenti végzések ’s kivánatok- 
nak, csak azon egy pontban nem, melly 
őket kényszeríteni akará a’ rabszolgák fel
szabadítására. Bármit akarunk is végbevi
tetni, annak a’ gyarmatok, és gyarmati 
hatóságok által kell történnie, ’s az meg 
is lesz, ha őket a’ kormány ’s parliament 
sürgetik, ha ezek a’ Canning által ajánlott 
rendszabásokat követik ’s mindenek felett 
a’ kényszeríteni akarástól elállanak. Én's 
tiszttársim szintezen princípiumot követ
tük. Mi szünetlen azon valánk, hogy a’ 
rabszolgák sorsát fokonként javítsuk ’s eny
hítsük , de attól igen is távol, hogy azok 
szabaddá tételét parancsoljuk, mint ezt a’ 
titkos tanácsban többen sürgeték. Bocsátánk 
mi is cabineti parancsokat, de csak a’ ko
rona gyarmatihoz; ’s én valóban igen csu- 
dálkoztam , hallván, hogy legújabban a’ 
saját törvényhozással biró gyarmatokhoz is 
küldettek cabineti parancsolatok. A’ par- 
liamentnek soha sem volt szándéka a’ rab
szolgaságot egyszerre eltörleni; csak fokon
ként, lassanként reménylett ebben boldo
gulást Babszolgaságot eltörleni ’s birtokot 
veszélyeztetni a’ gyarmatokban ugyan egy ; 
már pedig a’ parliament soha sem kiváná 
a’ rabszolgákat felszabadítani illő kárpót-

%
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Jás nélkül a5 birtokosakra nézve. A’ nyu- 
gotindiai birtok is szintúgy kívánhat vé
delmet, mint akármilly más birtok Nagy- 
brittanniában. Minduntalan jőnek kérelmek 
a’ rabszolgaság rögtön eltörültetése irán t, 
de azon emberek nem gondolják meg, milly 
szörnyű massáju (tömegű) birtok van itt 
érdekletben ’s milly szörnyű következések 
folynának e’ birtok-elenyésztésből nem csak 
a' gyarmatokra, hanem az egész statusra 
nézve. — Lord Brougham ezekre igy vála
szolt: Foxot ’s Canninget hozzák fel annak 
megmutatására , hogy a’ rabszolgák felsza
badítását erőltetni nem kell; de mi köze 
mind ennek a’ cabineti parancsokhoz, mel- 
lyekben illyes erőltetésről szó sincsen? — 
Nem kell arra Foxnak bizonysága, hogy e’ 
kényszerítés esztelenségét vagy igaztalansá- 
gát bár ki is általiássa. Azon rendszabások, 
mellyek követését a’ kormány a’ korona 
gyarmatinak meghagyá, a’ saját törvényho- 
zásuaknak pedig ajánlá, egyébre nem czé- 
loznak , hanem hogy a’ fekete lakosok azon 
szabadságra, mellyel előbb utóbb csaku
gyan el kell nyerniök, előre készíttessenek 
el. ügy de az utóbb nevezett (saját tör- 
vénykezésü) gyarmatok nem akarják c’ rend
szabásokat elfogadni, minthogy az 1823diki 
parliament javaslatokat is csak igen cse
kély részben "s ezt is inkább csak színre 
fogadák el. Egy példa száz helyett: Egyike 
volt ama’ javaslatok főbb pontinak, hogy 
a’ rabszolgák a5 törvény előtt tanúk lehes
senek. Mit tettek a’ gyarmatok ? Egy actát 
bocsátottak ki a’ rabszolgák tanúsága elfo
gadtatása felől, de olly keskeny korlátok 
közé szorítva, hogy az engedelemnek nem 
lön semmi sikere. Pedig ezen végzést mind 
a’ két parliamenti ház köz megegyezéssel 
hozta, azt a’ rabszolgák erkölcsi emelkedé
sökre mulhatlanul szükségesnek találván. 
Végezetül azt kell megjegyeznem, hogy a1 
kormány-hozta rendszabások semmi érin
tésben sincsenek a5 gyarmatokban újólag 
történt zavarokkal. A’ biztosság által teen
dő vizsgálatok meg fogják mutatni, hogy

a’ nemes herczeg a’ gyarmati törvényhozó- 
ság szellemére nézve tökéletes tévedésben 
van.“ —

Herczeg Wellington protestatiot íratott 
be a’ felsőház jegyzőkönyvébe a’ reformbili 
2sodszori fclolvastatása ellen, ’s azt kívüle 
még 72 világi pair (legelői Cumberland ’s 
Glocester királyi herczegek) ’s egy egyházi 
(az armaghi érsek Irlandban) Írták alá.

Értésünkre esett, igy szól az angol 
Globe, hogy a’ (nov. 15diki) belga szerző
déshez egy záradék ragasztatott, melly sze
rint ha talán a* szerződés egyes pontjai 
egy, Hollandia és Belgium között ezután 
kötendő , egyezés által módosíttatnának ’s 
e’ módosításokat az öt udvar is helyben 
hagyná , akkor ezek pótlékul a* szerződés
hez fognának csatoltatni, ’s azontúl az ere
deti szerződés egészítő részének tekintetni. 
E’ záradék hihetőleg elfogadtatja a’ tracta- 
tust Hollandiával is -s Vilmos király mege
gyezését vonandja maga után. —

P é t e r v á r i  tudósítások szerint april. 
ISdikán indult el onnan a’ kurír, ki az 
orosz meghatalmazottaknak Londonba azon 
parancsolatot viszi, hogy a’ belga követtel 
a’ november 15diki szerződés megerősíté
sét váltsák ki.

A’ kormány hivatalosan tudósittatott, 
mond a’ Courier, hogy dom Pedro, Ter- 
ceirában kiadott proclamatiója szerin t, a’ 
portugáli regensséget , (mellyet ő ruháza 
előbb dón Miguelre) általvette ’s ennélfogva 
gr. F un c h a l t  nevezi az angol udvarhoz 
meghatalmazottjává.— Ezen gróf, kit igen 
jeles diplomatának mondanak, most Paris
ban fekszik betegen.

B o m b a y i  levelek szerint, januar. 8- 
dikáról, a’ társaság minden kapható hajót 
kibérlett seregeket szállítani rajtok Ma
lac  cáb  a ’s más több helyre, mivel a’bir- 
man - országi benszülöttek egy része fellá
zadott. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A1 pairkamara april. ISdiki ülésében 

az 1832diki országos k i a d á s o k  iövének
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vitatás alá. Marsall Macdonald panaszolva 
em líti, hogy a’ becsületrend költségeire 
megadott pótlékot a’ követkamara 240,000 
frankkal kevesbité meg. E ’ dicső rend , úgy 
mond a’ marsall, (mellynek ő olly hosszas 
ideig volt kanczellárja) el log enyészni, ha 
a’ ministerial« módot nem talál azt e’ vesz
teségtől megmenteni. Minden esetre remény- 
li: a’ jövő ülés orvoslani fog e’ bajon. Ilg. 
C h o i s e u l  hevesen kikelt a’ megfutamlott 
követkamara ellen. Elhagyák, úgymond, 
őrhelyeiket a1 nélkül hogy tudnák, valljon 
a’ megajánlott költség elegendő lesz e illy 
kétes pillanatban, midőn bennünket egy 
rettentő nyavalya tizedel! Az ország kép
viselőinek távolléte illy helyezetben való
ban bolránkoztató. Ám ha lehetetlenné te
vék a’ pairkamarának olly törvény hozását 
vagy csak ajánlatát, melly minden órán 
szükséges lehet, legalább abban nem fog
ják azt akadályoztatni, hogy sympathiáját 
a’ nyavalyalepte boldogtalanokkal kifejez
hesse. Ez az utolsó , úgy mond végre , hogy 
kedvezésből olly törvényjavaslathoz állok , 
mellyet rosznak, ’s az ország javát veszé
lyeztetőnek vélek. De hogy ezentúl a’ je
len esetre senki ne hivatkozhassék, aján
lom a’ kamarának, tegye határozását ekép 
’s illy oktámogatással (Motivirung): ,,A’ 
pairkamara megfontolván, hogy a’ jelen 
környülményekben sürgetve szükséges a’ 
status financziáját rendbe hozni ’s a’ kü
lönnemű tisztségek ’s hivatalok szükségeit 
ellátni; megfontolván: hogy minden mel
lékjavaslat a’ törvény vég elfogadtatásának 
szükségképen ártani fogna; ( h a t j . a ’ pair
kamara illyes mellékjavaslatokba ereszked
nék} ; megfontolván : hogy minden vitatá
sa a’ törvény külön czikkelyeinek egészen 
czéltalan, mivel semmi sikerre nem vezet
het; (nem lévén követkamara, melly a’ne 
talán ajánlatható módosítást elfogadja) — 
sőt ártana i s , azt hitetvén e l , hogy a’ ka
mara olly rendeléseket tesz, a’ mellyekre nem 
meggyőződésből, hanem csak szükség- ’s 
kénytelenségből á ll : végezi, hogy a’ tör

vényjavaslat vitatása ezennel bérekeszte- 
tik.4f (azaz: elmellőztetik). Ezen ajánlatot 
sokan támogaták. Azonban M o n t a l i v e t  
védé a’ követkamarát, minthogy az mindent 
megtett ’s megajánlott, a’ minek szükségét 
előre láthatá; báró Mo uni e  r még ös sz e 
gy iij t h e  t ő n e k  isvéléa’ kamarát j ha ez 
épen megkivántatnék; — Pontecoulant ur 
nem javalja a’ protestatiot, minthogy abból 
igen veszedelmes öszveütközés származhat
nék a’ két kamara között, 's t. e. Erre hg 
Choiseul indítványát visszavette; ’s a1 ka
mara az egész kiadási budgetet, vitatás 
nélkül, 86 szóval 5 ellen elfogadó, el más 
nap (I9dikén) a’ Francziaországba mene- 
kedett idegeneket illető törvényt i s , mi 
után az 1832diki b e v é t e l e k  budgetét vé
vé szóba ’s azt hasonlóképen csaknem min
den vitatás nélkül 95 3 elfogadó. Ezzel vé
ge szakadt az 183ldiki parlamenti üléseknek. 
Mind a’ két kamara april. 21dikére hiva
tott még utójára Össze, midőn is az eddig 
folyt 1831re szóló üléseket törvény szerint 
berekesztő királyi hirdetvényt a’ pairház- 
ban ugyan a’ hadministcr, a’ követekében 
pedig a’ pecsétőr az illető elölülőknek ált- 
adván, ezek azt a’ felgyűlt tagok előtt fel
olvasók ’s ezzel az üléseket bezárák. A’ 
pairkamarában még az előtt dúc de Mou-  
chy  levele olvastatott fel, melly ben az a* 
pairségről lemondását jelenté az elölülőnek.

A’ kormány parancsot külde a’ külön 
megyei praefectusokhoz, mellyben azokat 
minden alkalmas rendszabások siető meg
tételére kötelezi az iránt, hogy a’ követ
kamarának de facto (april. 21dik előtti) elo
szolta után haza tért követek se kü
lönösen kedvező, se pedig, (a’ mitől leg
inkább tarthatni) el lenséges módon ne 
fogadtassanak.

A’ montaubani választó collegium há
romszori szavazás után D e b i a urat, mi- 
nisteriumi candidatust, nevezé követéül 
Thierry-Poux elmellőztével.

Lyonban april. 20dikán egy chole- 
rabeteg volt. (Moniteur).
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Parisban april. 19ikén choíerában meg
holt 372 ; 20ikán 370; 21ikén 354; 22ikén 
295. Sceaux és St. Denis vidékit is erősen 
pusztítja; az előbbiben april. 21dikén több 
megbetegiilt ezernél, megholt 579.

Panaszkodik a.’ Messager, hogy némelly 
ministerialis hírlapok kikeltek ellene, mi
vel keserűn birálgatá a’ cholera ellen inté
zett párisi készületeket; ’s van e tehát 
azóta már úgymond elégséges vize a fővá
rosnak ? nincs; tisztíttatnake’utczáji? nem; 
hogy áll az egészség dolga? dögleletet vár
hat; legkevesbet ügyel a’ kormány halot
tinkra, mindent egymásra hánynak, hal
moznak; a’ barbarusoknak jobb temetőjük 
van mint nekünk; hátrább vagyunk civili- 
satiónkban a’ töröknél; ’s mind erre mit 
csinál az igazgatás ? egymásra szórja nyo
morultinkat a’ kórházakban , börtönökben , 
temetőkben ’s aztán Önhitten, öntelten pil- 
logat körösleg, várva mint kürtölik har
sogják dicséretét, csakugyan került is ma
gasztaló ajak és miilyen! ám de mind erre 
valódibban kezde hatalmazni az ínség sa- 
nyarúság, ’s e’ nyomorult concertet félbe- 
szakasztá. — A’ Moniteur előszámlálja a’ 
szenvedőknek nyújtott alamizsnákat ruha
darabokban, ágynemben ’s t. ef. Ezekre azt 
kérdi a’ Messager: mi ez olly tömérdek 
sokaságnak? nem pulyaság, nem gyalázat, 
nem ocsmányság é ez olly gazdag, olly pazar 
fényű városra nézve mint Paris! 1,500 lepe
dő, 600 asztalkendő, 300vánkoscziha, 16 
pár keztyű, 8 pár saru, 6 szék ’s 4 pa
mut öltenyeg ajándék Párizstól! te gyászol
ható önség, hivatalosan ki vagy most trom
bitálva! de nem is reménylhetni már to
vábbi segedelem-nyujtást, az adó, az el- 
kedvetlenülés , a’ szükség! lehetetlen töb
bet várni; minden szorgalmi ág fuladoz, 
a’ jóltevőség pedig a’ minden oldalruli sür
getés segedelmezés miatt végtére megcsök
kent, kiürült. Egy m i l l i ó t  ajánlott Fran- 
cziaország Foy’ sirhalmára, ’s most az e- 
gész népség eltemetésére alig felet!

Azon hírt, hogy Perier ’s d’Argout he

lyét Barthe -s Montalivct urak foglalnák 
el, a’ juste-milieu párt ijedten fogadá, a’ 
publicum pedig vállat vonít. Barthe ur igen 
nyugodt külsejű, ’s jezsuitái nyájas mo- 
solygásu; de halk beszéde alatt szörnyű bel 
hevesség lappang, melly erőszakoskodást ’s 
ennélfogva nyugtalanságokat szülhet; Pe
rier ur az illyeseket ha nem tudta is aka
dályoztatni, legalább képes volt lecsilapí- 
tani. Sokan ohajták, hogy inkább szó se 
tétetnék Perier helytartójáról ’s a’ publicum 
olly hiedelemben maradhatott volna, mint
ha mindig Perier ministerkednék; mint 
Magyarországban valaha Szigetvárnál, ret- 
tenhetlenül rohant a’ törökség harczolni 
holt Szultánját elevennek gondolt szemlélte 
után, noha már előbb csüggedtek ’s remeg
tek volt; igy szinte tán hatékonyabb lenne 
a’ cholerabeteg Perier, mint a’ semmibajú 
Barthe. Montalivct helytartóságára csak vál
lat vonítnak. Szomorún láthatni Franczia- 
országban milly hamar, milly könnyen veszt
heti ott el a’ status a5 hivatal embere a’ 
népi kedvelést.

Roth Dr , magyarországi fi, most Roth
schild házi orvosa Párisban, egy kis , de 
igen hasznos értekezést irt ottan a’ cho- 
leráról, mellyet a’ dús, a’ nagy pénzváltó 
nyomtatásban ingyen osztogat. Már sok ol- 
lyast gyógyíta ki görcsmirígyből ezen fiatal 
orvos hazánkfia, párisi hírlevelek szerint, 
kikről a’ franczia gyógyászok végkép le
mondtak.

DArgout ’s Perier urak gyógyulnak; 
ha bajok valamennyire sulyosodik, érvágás 
segít mindkettőn. Azonban aligha változá
sok nem esnek a’ ministeriumban; jelesül 
Perierhelyébe Guizot vagy Odillon-Bar- 
r o t urakat említik a’ párisi hírlapok.

A’ T r i b u n e  42dik lefoglaltatását ’s 
pőrét jelenti. Az ezen újságot főképen pár
toló republicanusok nevezetes summát Írtak 
alá pénzbirsági fedeztetéséül. Rendes olvasni 
ezen aláírtak névsorát a’ Tribuneben. Csak
nem mindenik aláirott külön epithetonokat 
ragaszt neve mellé, melly személyes poli-
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tikai gondolkodását néha nevettetőleg, né
ha igen is meztelenül fejti ki p. o. a’ jú
liusi küzdők egyike; vagy Brun, szabó, k i 
13 h ó n a p  ót a ne m s z e n v e d h e t i  a’ 
c a s i m i r t  (Periért) ’s a’’ t. Mondják, a* 
Tribune nem sokára el fog enyészni ’s je- 
lesb szerkeztetőji a’ N a t i o n a l  bureaujiba 
oszlanak el.

Kinek köszönhetjük úgymond a’ Ga
zette de France zsémbeskedve a’ cholerai 
dulást? nem de júliusi revolutiónknak ? ez 
szülte a’ lengyel zendülést, e’ pedig az jo- 
roszlengyel háborút, ez végre choleraözört- 
nel árasztá el Európát, ‘s benne minket is.

A' Gl o b e  megszűnt. A’ szent Simonis- 
ták fejei kinyilatkoztaták, hogy egy ideig 
magányba vonulnak ’s híveik oktatását on
nan eszközlendik. Azonban mig Parisban 
és Lyonban felekezetökgyüléshelyeit bezár
ják, ’s itt úgy szólván politikai enyészet
hez közelgenek, a’ tartományi városokban 
még is folynak predikálásik, ’s a’ hozzájok 
térő tisztviselők, tanultak, ’s t. i. számamég a’ 
párisi polytechnikon nevendékei közül is 
naponként gyarapodik.

A’szentSimonisták, míglen azitélőszék 
ügyöket eligazitandja, Menilmontantba hú
zódnak önállítások szerint elmélkedni; ta
lán kimúlásokról ? mivel úgy is igen sebesen 
haladnak enyésztök felé ; egyébiránt gyűlö
letesek már nemzetök előtt Enfantin főaty- 
jok tébolygó oktatási m iatt, elveszték po
litikai veszélyes elveik (principiumik) un- 
dokságok miatt minden hatásaikat; mondják 
napkeletre szándékoznak vándorlani, hogy 
talán o tt , mint hihetőleg a’ dévajok rebes
getik, azasszonyi nem emancipatioját kiált
hassák ki. LJgy igen is jóval kezdenék a’ 
proselytismust.

BELGIUM.
T h o r n  J á n o s  belga-luxemburgi pol

gári kormányzót Arlonban, april. lGdikán 
reggel a’ schönfelsi ligetben, Luxemburg
tól három órányira ’s igy még a’ be l ga  
földön a" H o l l a n d u s o k  elfogták ’s Lu

xemburg városába ' czipelték, hol őt az itt 
igazgató generalmajor tömlöczbe vetteté. A* 
belga képviselők kamaráját april. 19dikén 
tudósitá e’ sérelemről a* külső minister, hoz
zá tevén, hogy a’ kormány tüsténti elégté
telt kívánt e’ tettért, egyszersmind rend
szabásokról is gondoskodott, mellyek jöven
dőben íllyeseknek a’ nagyherczegségben e- 
lejét vegyék. A’ belga képviselők rendkí
vül felindultak.

A’ belga határszélen is szigorú rend
szabások tétetnek a’ cholera betörése ellen 
Francziaország felől.

NÉMETORSZÁG.
Berlin april. lOdikéről. Még mindig füg

gőben van a1 nálunk tartóztatott Lengyelség 
sorsa, ’s úgy is marad, míg valamelly eset 
nem kényszeritendi ministeriumunkat kö
vetkezetlen utjától eltérni, a’ mi valóban 
óhajtható javára válnék egy nem megvethe
tő vitéz csoportnak, ’s becsületére koro
nánknak. Számokat a’ nyilványos levelek 
közönségesen igen csekélyre teszik ; 29,000 
nyi költözött általában ki Lengyelország ’s 
Lithvániából, közüle Gallicziába ’s a’ kül
földre 3,000 tért, vissza hazájokba legfel
jebb 11,000, porosz alattvaló 1,500 lehe
te tt, országunkban maradt hát még lega
lább is 13,000; 5,000ret kormányunk ta rt, 
a’ többi türhetőbb élelemre talál a’ gyárno- 
koknál Js kéz-vagy földmiveseknél. Min
den eddig elővett eszköz nem képes őket 
hazatérésre bírni a’ jelen környülmények 
közt; jó szó, rábeszélés, hitegetés, aján
lott amnestia, kímélő bánásmód hazájok- 
ban, rájok nézve mind falra hányt borsó, 
mind ezekre nem is hederítenek. Kis csa
patokra osztatá tehát kormányunk őket, 
változtatta telep-vagy tanya-hely őket sza
kadatlanul , az egymást ingerlés , tüzelhc- 
tés kikerülése m iatt, többször falatlan fé
szer vagy csűrben, huzamos napokig, leg
csikorgóbb télben, kenyéren vizen őrizteté 
őket, mind foganatlan; csak „Francziaor- 
szágba“ volt minduntalan rendíthetlen fe-
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leletjök , 's ha mondották nekiek , az nem 
fögadandja be őket keblébe , még is mind
egyre Francziaországba, mindig csak oda, 
’s onnét Algierba, vagy Amerikába kívánkoz
nak , csak az Oroszokhoz nem ! “ ez volt 
ismétlett ’s mindenkor egylelküleg harsogó 
válaszok; erre azt gyanítá kormányunk: 
hogy talán közel tanyázó tiszteik táplálják 
ezen soha közvitézben nem tapasztalt elha
tározást? ’s azonnal parancsot bocsáta hoz- 
zájok (t. i. a’ tisztekhez): pusztulnának ki 
az országból, hova nekik tetszenék; a’Tisz
tek takarodtoknak már két hónapja; mind- 
azáltal árva vitézeik most is csak „Fran
cziaországba“ sóhajtoznak utánok ; még pi- 
czinycbb csapatkákra osztattak tehát, ’s te- 
lepedéshelyök újólag változtatott; legnya- 
kasbnak tartván a’ pattantyússágot, a’ 4ik 
gyalog ezredet ’s a’ krakúzokat, elkülönö- 
zék őket, ’s mint eleinte rebesgeték, ben
nük is azon boldogító gondolatot táplálga- 
ták , hogy majd szabadon bocsátják őket, 
mint exaltáltakat, de mindeddig sem való
sult meg ez , ’s csak az bizonyos hogy 21 
altiszteiket Graudenz vár földalatti mene
dékeiben tartják csukva külön külön. El
hallgatom az elbingi, porosz-markti ’s a’ t. 
siralmas eseteket, nem említem a’ fischaui 
borzasztó mészárlást, hol gyilkoló fegyver
éllel ’s tűzzel elégiték ki a’ méltatlanság
ról panaszkodó, gyámolásunk alá járult 
szerencsétleneket; isméretesebb dolgok e- 
zek, hogy sem valaha nem csak Euró
pa de Prusszia polgári nagyobb része előtt 
is eltemethetők, jóvá tehetők volnának : an
nyi az élő tanú. Nincs nemes keblű porosz

ki ne pirulna emlékezetére. Nem is látom 
m int, ’s mikor felelhetne ministeriumunk 
meg erre : 1) Ha meg nem engedé a’ Len
gyelek kivándorlását, minek kérdezteté ó- 
ke t, ki vágyakoszik közűlök külföldre, ’s 
ki hazájába ? minek kecsegtető abeli remé
nyüket, hogy kivánságikat teljesítendi ? Ila 
tiszteik elköltöztét nem akadályoztatá, mi 
oka a’ közvitézeket letartóztatnia; hát e- 
zek nem emberek, nem polgárok ? vagy 
talán épen akarat nélküliek ? nem népbe
csület , nem honszeretet-érezlietők ? — milly 
könnyű pedig itt a’ megfejtés ; ez mind a- 
zon boldogtalan befolyás következése, melly 
már több év óta gát, hogy monarchiánk illő 
álláspontjának ura lehessen!

ELEGY HÍREK.
Gróf Rayneval, a’ spanyol udvarhoz 

szánt franczia követ, a’ spanyol határszél
ről , holott a’ cholera miatt veszteglenie kell 
vala, Parisba visszatért.

Madridban nagy ájtatoskodást visznek 
véghez a’ cholera távol tarthatása végett, 
’s ez az egyetlen rendszabás , mellyet ed
dig óvás és segedelemképen a’ kormány tett. 
Pietas ad omnia utilis. —

Pénzfolyamat:
B e c s  (Május lsőjén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 88 f  p. p.
— 4 PC....................................... 77 | ----------
— I820diki nyeres. k ö l c s ö n --------------
— 1 8 2 1 d ik i ...........................  123 4 ------

Be'cs vár. 2Ipc. banko-kÖtel. . . 47 | ------
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . ------ — —
Bank-actiák v. részvények darabja 1164 — — —

A’ gabonának pesti piaczi ára Május 4dikén 1832.
Pozs. in. vto. gar legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 120 116 4 113 i Zab 29 4 28 4 28
Kétszeres 83 i 80 — Köles — — —
Rozs 53 4 50 * 46  4 Köles-kása — — —
Árpa 41 4 40 37 4 Kukoricza 41 4 40 36 4

Szerkezteti I lelmeczy* —■ Nyomtatja Länderer .



J E L E N K O R .
37. szám. P est, szerda. Május 9. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (köziás a’ na. t. Társaság Igazgatósága részéről. Zabolcsi tisztválasztás ’s az uj Tisztikar 
névsora. Pótlék a1 bihari tisztujításhoz. Patacsich. Zálogházi tisztnevezés. Budapesten a’ kereskedés. Debreczeni 
vásár). Anglia (Fergusson indítványa a’ lengyel nemzetiség ügyében). Francziaország (ministeriség iránti hírek. A1 
franczia királyné munkás jótékonysága). Olaszország (St. Aulaire franczia követ 's Bevnetti Cardinal hivatalos 
jegyzéki. 450 franczia elköltözte Anconából. Mária Luiza cs. kegyessége ’s egyebek). Elegyhir. Pénzfolyamat. 
Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.

K ö z i é  s
a* magyar tudós Társaság Igazgató Tanácsa üléséből.

Tegnap tartatván ez , mélt. gróf Széki 
Teleki József, fő Ispán ’s m. kir. udv. Ta
nácsos és Referendarius Ur előliilése alatt, 
felolvastatott abban:

I. 0 cs. kir. Főherczegségéneka’ Nádor
nak tudósítása az iránt, hogy ns Toron- 
tal vármegyéhez ment kegyes utasítása sze
r in t , ezen tisztelt Vármegye az akadémia 
pénztárnokához lógja küldeni azon 1104 ft, 
24 k rt pengőben, melly ott a’ magyar aka
démia tókepénzeihez így gyiile össze:

Ecskai Lá z á r  Ágoston adott 400 ft. Ivándai K a r á 
c s on  István 100 ft. E n d r ő d y  József 100 ft. Sztamorai 
M a l e n i  ez a Miklós 100 ft. Németi D a m a s z k i n  Antal 
100 ft. D a d á n y i  Koszta 100 ft. a’ Nagy-kikindai kivált
ságolt kösse'g 80 ft a’ N. Szentmiklósi járásban fekvő né
met kösségek 124 ft. 24 kr. pengőben.

II. felolv. nagymélt. Ürményi Ürményi 
Ferencz, cs. k. Aranykulcsos és val. belső 
titk. Tanácsos, fiumei Kormányzó alapítóle
vele, meilyben az akadémia tőkéjihez 2000 
pengő forintot áldoz ’s ennek kamatját szá
zától hátával e’ f. észt. május hónapja lsője 
olta fogja fizetni.

III. felolv. Joszási Purgly György Táh- 
labirónak ’s a’ n. győri Evangelicusok gyü
lekezete felügyelőjének levele , melly mel
lett a’ győri Evangelicusok nevében a’ ma
gyar akadémia tőkepénzeihez 231 ft. 14 kr. 
küldc pengőben, az c’képen adatván össze :

Andrásy Pál özvegye adott 24 kr., ns Balogh Károly 
24 kr., ns Baráth János 24 kr. , Barrabás Antal 1 ft., ns 
Bodroghy Ádám 1 ft ., ns Bodroghy József ügyvéd 5 
ft., Bóka Istv. 1 ft., Bősze Péter 2 ft., Czech János pol
gármester és a’ magyar tudós társaság rendes tagja 6 cs. 
k. aranyat, azaz 27 ft., Czmnpf Mátyás 10 ft., Deutsch

Samuel 2 ft., ns. Dorner József 20 ft., dr. Dorner Mihály 
10 ft., Eckstein Leonhard 1 ft. 12 kr. , ns. Eóry Ádám 
Győr vármegye eskiittje 2 ft. Falk Lajos 21 k ., Fekete 
István 24 kr., ns Ferenczy József 4 ft., Gran Gottlieb seb
orvos I ft., Győri András professor 2 ft., Haas István 24 
kr., Haiter Ádám 2 ft., Hatos Mihály táblabiró és ügy
véd 24 kr., Hechtl András 24 kr. , Heuffel Samuel 2 ft., 
ns Horváth Ferencz 24 kr., ns Horváth Dániel 2 ft., Hor
váth János 1 ft., Huftner Keresztely 10 ft. ,  Hutflösz Sa
muel 5 ft., ns Kozma Sándor 4 ft., Lakatos János ellenőr 
ns Győr városa árvák hivatalánál 2 ft. , Lehner János 2 ít., 
Mansperger István 40 kr , ns Mendel István ügyvéd ’s a’ 
gyülekezet levéltárnoka 2 ft., ns. Mészáros Sándor 2 ft., 
Muth János 3 ft., ns Nagy András 1 ft. ,  ns Nagy István 
(idősb) a’ gyülekezet curatora 15 ft., ns Nagy István (if
jabb) Győr várm. mezei biztosa 1 ft., ns Nagy Sándor 10 
ft., Németh Pál 24 kr., ns Perlak}7 Daniel ÍO ft,, Preng 
Samuel 40 kr., Preng Mihály 48 kr., Joszási Purgly György 
táblabiró ’s a’ gyülekezet felügyelője 20 ft., Joszási Purg
ly János táblabiró 10 ft. , Rack János György 1 ft. , Rack 
József 12 kr., Rehle Benedek 24 kr. , Schmidt Pál 1 ft., 
Sohrikker László 24 kr, , Simonyi István 30 kr. , Stinner 
Sámuel 10 ft., Szalay András 24 kr, Tóth Sándor 24 kr., 
Tóth József 24 kr,, Cj János 24 kr., ns Vörös István 1 ft., 
ns Vörös János (idősb) 10 ft., ns Vörös János (ifjabb) 24 kr., 
ns Vörös János özvegye 4 ft.,  ns Vörös Mihály 1 ft. ,  ns 
Vörös Sámuel 24 kr. pengőben.

IV felolv. BáróTót-prónai és Blatniczai 
P r ó n a y  S á n d o r ,  cs. k. aranyk. és az 
Evangelicusok 4 Superintendent iája fő Inspe- 
ctorának, a’ magyar akadémia igazgató tag
jának alapító levele, mellynek erejével az 
említett akadémia tőkepénzeit 2000 pengő 
forinttal neveli ’s magát százától hátával le
endő kamat fizetésre kötelezi 1832. Jan. lső- 
jétől.

V. Az igazgatóság, N y í r i  István sá
rospatakiprofesszort, kit a* társaság februá- 
rius 17dikén 1831ben levelező tagjául vá-' 
laszta , most a’ mathesis osztályába vidéki 
második rendes taggá nevezte. Pesten, má
jus 8dikán 1832.

k özli
B ö h r e n  t  e i G á b o r

ti tok n oU.
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Tek. Szabolcs vármegye f. e. május 2ik 
*s következő napjain tartá Nagy-Káilóban 
tisztujitási székét, a5 jegyzőkönyvi hiteles ki
vonat szerint szavazási ’s felkiáltási utón e’ 
következő választással: első alispán Báji 
Patay István 2995 szóval; másod alispán 
N.-Kállói Kállay Gergely 1600 sz.; főjegyző 
Szolnoki Jármy Imre; tiszt, főjegyző gróf 
Desewffy E m il; első aljegyző Erős Lajos ; 
második Patay László; levéltárnok Yályi 
Sándor; pertárnok Kelemen György; hadi 
főadószedő Kállay Menyhért; házi főadó
szedő Bezdédy László ; számvevő Hetey Ge
deon ; első főügyvéd Olasz Mihály; máso
dik Zoltán Mihály; első alügy véd Kastal 
Im re; második Szikszay József; várnagy 
KrasznayJózsef; a’ k i s v á r d a i  járásban: 
főszolgabíró Pózner Antal; alszolgabirák 
Erőss György ’s Péchy László; eskiittek 
Szentmárjay Károly, Ferencz Ignácz ’s Fü
zesér}' Lőrincz; adószedő Szögyényi Gábor; 
biztos Filep Antal; adóhajtó biztos Cser- 
nyánszky János. — A’ n á d u d v a r i  já
rásban: főszolgabíró Szunyoghy Sándor; al
szolgabirák Kállay Károly ’s Erdődy István; 
eskiittek Szunyoghy Daniel, Farkas Im re’s 
Jánky András; adószedő Czikó Mihály; biz
tos Désy Károly; adóhajtó biztos Katona La
jos. — A’ d a d a i járásban: főszolgabíró 
Kelcz János; alszolgabirák Bégányi Antal 
Vifj. Bónis Samuel; esküitek Mikecz Fe
rencz, Sepsy István ’s Mikecz Pál; adósze
dő Kriston András; biztos Papp Antal; adó
hajtó biztos Papp Károly. — A’ b a t o r i  
járásban : főszolgabíró Vay Dienes ; alszol
gabirák Jármy László ’s Erőss Ferencz ; es
küitek Fejér József, Hunyady Sándor ’s 
Jármy András; adószedő Jármy Dienes; biz
tos Szabó Albert; adóhajtó biztos Újlaki Ist
ván; raktári (magazinalis) biztosok Kris
ton János és Ilomonnay Pál. Kiadta J á r 
ni y I m r e  főjegyző.

Pótolék a’ bihari tisztujitáshoz : Mineku
tána a’ nemes megye országgyűlési követe 
’s első alispánja T. M. N. Sombori ’Sombory 
Imre ur több esztendőig dicséretesen viselt

hivataláról előre ’s ez úttal is lemondott ’s 
candidáltatni nem akart; mint szinte a’ 2ik 
alispán T. Klobusiczi Klobusiczky János ur 
is többekkel együtt, Vázsonykői gróf Zichy 
Ferencz Ő Exja megyénk szeretve tisztelt 
főispánja , a’ szoros igazságot, valódi érde
met , közvéleményt ’s a’ Nemesség bizodal
mát tévén e’ súlyos munkában sinórmérté- 
kiil, példás tettének azonnal tapasztalá o- 
hajtott szép sikerét; ugyanis a’ választást 
a’ legszebb mérsékletü rend koronázta kez
dettől végiglen, mert első alispántól kezdve 
a’ következő tiszt urak választatását is, ér- 
demikhöz képest kitetsző ’s nevezetes szó
többség , a’ felkiáltásokban pedig kitűnő har
sányabb taps jeleié ki. Gyönyörű volt szem
lélni az igen nagy számú nemesség példás 
tartózkodásu viseletét, ’s azon kozbuzgal- 
mát, melly szerint minden hivatalágra , csak 
nem minden különbség 's kedvezés nélkül, 
a’legméltóbbakat tünteté ki; a’ gyöngébbe
ket is mindazáltal kiméivé minden megszo- 
morítástól. Örömmel ’s megelégedve hagyá 
el a’ főkormányzó szives megyéjét; nyugod
va kíséri áldásival a’ megye főispánját; uj 
erővel fog a’ választott tiszti kar hivatalá
hoz , mellyet a’ közbizodalom ruháza reája.

Fels, urunk Patacsich József, sz. kir. 
Pest város kanczellariája expeditorának va
lamint tavai Revisnyei gr. Reviczky Ádám 
m. k. udv. Főkanczellár ő Exja által, úgy 
az idén is a’ m. k. kormány hivatalok utján 
méltóztatott kegyelmes kir. tetszését kijelen
tetni azon munkás mesterséggel készült ver- 
sezetiért ’s kőiratu (lithograph) symbolikai 
rajzok közre bocsátásiért, mellyekkel a’ fen
nevezett tiszt ur jobbágyi mérték- ’s határ
talan hódolása zálogául 1828 óta az ország
ló ház irántidőszakonként szinte minden szü
letési, koronázási ’s egyéb udvari ünneplő al
kalommal csüggedhetlen vala tisztelkedni. 
Magyar, diák ’s német nyelvű különféle 
szerzeményeit a’ ház. ’s külf. tudósítások 
I828diki 46; 1829diki 6 , 13, 23, 37; 
1830diki 14; 1831diki 15, 24, 20, 25, 29, 
19, 32; 1832diki 13, 5 , 6, 19; a’ budai
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német újság 1828diki 47; 1829diki 24, 89; 
1830diki 13, 80; 1831diki 14, 19, 32; 
1832diki 14, 21; a’ bécsi alJg. Theaterzeit. 
I 829diki 2 3 ,’s 1831diki27; a’pozsonyi né
met újság 1830diki 31 ’s 183ldiki 33; a’ 
bécsi Zeitschrift für K unst, Liter. 1832diki 
lső; ’s a’ Beobachter 1830diki 310dik szá
mai olly annyira magasztalák , hogy azok 
mellett minden további dicséret elnémulhat.

A’ nagymélt. m. kir. helytartó Tanács 
a’ pesti zálogháznál újólag alapított másod 
zálogőrségre Bodányi Venczelt; ’s a’ szinte 
uj alapitásbeli jegyzőkönyv-iktatóságra Gru
ber Józsefet nevezé ki.

Fens. Ferdinand kir. főherczeg ’s ma
gyarországi kormányzó május 4dikén hajna
li 4 órakor indult lső Ferencz gőzhajón el 
Zemlinbe.

B u d a p e s t :  Itt most a’ kereskedés 
minden ágaiban bágyadoz. Az áru termeszt- 
mény kevés, ’s a’ közelgő juhnyirés tulaj
donost ’s vásárlót egyiránt falura csal; mint 
hihető medardig már nem fordul jobbra e’ 
lézengő állapot; a’ középszerű ’s közönsé
ges gyapjút azonban néha még is csak tuda
kozzák szunyátán.

Mint Debreczenből május elsőjéről Ír
ják, ott alig emlékezhetni jobb keletű vásár
ra , mint most legközelebb a’ sz. györgyi 
volt; minden kézmű, főkép gyapat, selyem, 
’s len áru, minden termesztmény, főkép a* 
pályinkanemek, olaj, hamuzsír, faggyú ’s 
a* t. kapkodva keltek ‘s jó áron, p. o. a’ 
hamuzsir mázsája 8—9^ frton pengőben, az 
olajé 1\ \ —12tőn , ’s sl t.; gyapjú igen kevés 
vo lt, ’s a’ jövő nyirésre számos alku kötte
tett jó áron; még az apró kalmárság is de
rekasan pénzelt.

A N G L I A .
F e r g ü s s ö n  ur indítványa a’Lengye

lek ügyében ímez : Már előbb tudatám a’ 
házzal, hogy figyelmét Lengyelország jelen 
polgári állapotjára forditandom. Mióta ezt 
tevém , azóta megkaptuk Angliában az orosz 
czár febr. 26dikán kibocsátott manifestumá-

nak mását, melly Lengyelország nemzetisé
gét ’s függetlenségét elenyészteti ’s azt orosz 
tartománnyá változtatja. Most már azon 
kérdést akarom Britannia ’s egész Europa 
színe előtt tenni: van e az orosz császár
nak , ki a’ bécsi congressustól csak bizonyos 
feltételek alatt kapa a" lengyel koronát, ju- 
s a : ezen ország függetlenségét sőt léteiét is 
merő kény és kedv szerint megsemmisíte
ni ? E’ kérdés egész Európát érdekli. Lord 
Castlereagh, ki véleményem szerint szint- 
olly őszinte mint buzgó védőjok volt a’ sze
rencsétlen Lengyeleknek, felette férfias han
gon szólalt fel a’ bécsi congressuson Len
gyelország régi független léte visszaállítása 
mellett, ’s én az akkori alkudozásokra hi
vatkozom, midőn meg akarom mutatni, hogy 
Anglia köteles mindent a’ mi hatalmában 
áll, elkövetni, hogy a’ lengyel nemzetiség 
elenyésztét akadályoztassa. Buzgón vitatá 
akkor lord Castlereagh, milly érdekesen kí
vánja Európa java, hogy Lengyelország kü
lön és független királysággá tétessék , ’s 
Talleyrand, a’ franczia követ, szint ezen 
szempontot támogató. Sőt maga az orosz 
császár is (Sándor) idegenkedett a’ Varsói 
herczegségnek az orosz birodalommal eggyé 
tételétől ’s azt nyilatkoztató k i, hogy Örö
mest feláldozza saját birtokinak egy részét, 
hogy Lengyelországot függetlenné tehesse. 
Végre, hosszú vitatások után elhatározta
to tt, hogy Lengyelország egy felség alatt 
legyen ugyan Oroszországgal, de minden 
más tekintetben független királyságot te
gyen . névszerint független törvényhozással 
és saját haddal (armée) bírjon ’s egyedül 
az országgyűlés szabhasson adókat. Az eu
rópai hatalmak ezen congressuson adott nyi
latkozás! később egy szerződésbe vétőié
nek fel, mellyet közelebbről kell megtekin
tenünk , hogy lássa Anglia, mincmüek a’ 
köteleztetések , mellyeket ön magára von. 
Részt vettek a’ bécsi egyezésben minden 
nagyobb statusai Európának, 's kimondha
tatlan gyalázat volna reájok nézve , ha min
den szó és nesz nélkül alá vetnék magokat



azon gazolásnak, mellyet Miklós császár 
amaz egyezés czikkelyein legújabban tett. 
Mert nem csak a1 Lengyelország feloszlatásá
ban közvetetlen érdeklett hatalmasságoknak 
fontos azon egyezés. Minden nemzetnek, 
melly Oroszország nagy, tömérdek, elnyom- 
masztó hatalma előtt áll, oka van ezen ha
talom előnyomulását féltékeny szemmel te
kinteni. — Én hiszem, hogy Sándor csá
szár őszintén ohajtá a’ szabad intézkedések 
lábra állítását a’ lengyel királyságban ; mert 
csakhamar a’ bécsi gyűlés után egy igen 
szabadelmü (liberális) rajzolatát bocsátá ki a’ 
Lengyelországban alapítandó constitutiona- 
lis rendszernek, De fájdalom, sötét tanács
nokok győztek jobb érzésin ’s egy boldog
talan pillanatban olly herczeget külde a’ len
gyel földre, kinek kegyetlensége oka lön 
mind azon borzasztó szenvedéseknek, mel- 
lyek utóbb e’hőslelkü nemzetet érék. Nincs 
olly csúfság, nincs olly lealacsonyító te tt, 
mellyel ez, just és alkotmányt lábbal ta- 
podva, Varsó előkelőit nem vérzetté. Ádáz 
dölyfc ’s tyrannismusa meghaladott minden 
mértéket, mellyet emberek elviselhetnek, 
’s a’ szerencsétlen Lengyelnek nem maradt 
egyéb mód kihallgattatást eszközleni pana
szaira, mint fegyveres feltámadás. Azon 
constitutió , melly Lengyelországot az orosz 
birodalomhoz csatlá, mellynek fen-és meg- 
tartatását a’ czár szent eskü mellett fogadá, 
minden tekintet nélkül sértetett meg. Biz
tosítva volt az által a’ személy - és sajtó-sza
badság; meg vala határozva, hogy rövid 
időszakokként az országgyűlés mulhatlanul 
össze fog hivatni, ’s az adók csak a1 nem
zeti képviselők megegyezése után és szerint 
fognak bészedethetni; sőt olly annyira tisz- 
teltetett abban a’ lengyel nemzetiség, hogy 
Orosznak nem volt szabad nyilványos hiva
talt viselni Lengyelországban, orosz tábor 
nem fekhetett annak földén, ’s hacsak ke
resztül ment is azon, Oroszország íizeté en
nek költségeit. Mind ezen határozások a’ 
legnyilvábban, legdurvábban sértettek meg, 
egy, csak egy sem tartatott meg közülök.

Olly szorosan óvá meg a’ charta a* személy 
szabadságát, hogy Lengyelt semmi vádra sem 
volt szabad három napnál tovább fogva tarta
ni a’nélkül, hogy rendes bírája elébe állíttat
nék 9 ’s ha ez nem látná a’ letartóztatás okát 
elegendőnek, a’ fogoly tüsténti szabadon bo- 
csáttatása rendeltetett. De erre nem ügyel
ve a’ nagyherczeg (Constantin) , a’ legne* 
vesb Lengyeleket tömlöczre ’s vármunkák
ra v iteté; Varsó legtisztellebb polgárival 
bünkontösben ’s lenyirott fővel utszát söpör- 
tetett. Szintolly kevéssé tartaték meg a’ s a j
t ó i  szabadság. Alig élt ez egy nap; még 
az o r s z á g g y ű l é s i  v i t a t á s o k  k ü l ö 
n ö s e n  b i z t o s í t o t t  n y i l v á n y o s s á g a  
s e m  e n g e d t e t e t t  meg.  Már egyedül ez 
elegendő vala a’ Lengyel függetlenségét meg
semmisíteni ; mert itt Angliában is elenyész
nék minden szabadság, ha az alsóházat csak 
egy esztendőre képes volna valaki bezárat
ni. A’ lengyel alkotmány ismételt megsze
gései igazolják a’ lengyel támadást; de a- 
dott é ezen támadás Oroszországnak ju s t, 
minekutána azt legyőzte, a’ lengyel függet
lenség általányos elenyésztetésére ? Szintilly 
jussal foszthattuk volna mi meg váltsá
gitól lázadása után Irlandot, szintilly jus
sal tehettük volna Scotiát angol tartomán
nyá , minekutána az a’ királyi széket meg
rázó praetendenst czéljában segité. — Az 
orosz manifestum a’ Lengyelek minden 
váltságit, a’ legkisebbet i s , mellynél fogva 
magokat függetleneknek mondhatnák, eltör- 
lötte. Köteles tehát most minden, a’ bécsi 
szerződésben részesült nemzet előállani ’s 
Europa nevében kiszegzeni a’ védpaizst Len
gyelország felett. Melegül ver a’ Francziák 
szive a1 szerencsétlen nemzetért, ’s Europa 
minden országiból Angliára ’s Francziaor- 
szágra néznek a’ szabadság baráti védelmet 
reményivé. Bízom eljő majd az idő , melly- 
ben reményük bételjesül. Mig Anglia ’s Fran- 
cziaország szövetkezve marad a’ szabad lel
kű institutiok fentartására, addig Europa 
függetlensége bátorítva van minden megtá
madás ellen, tegye azt akárki, akármikép.
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Mélyen sajnálom némelly hatalmasságok’ , 
mcllyeket nevezni nem akarok, rettegését, 
mellyel őket Oroszország mind inkább ne- 
vekedő hatalma eltölti. Félénkül mcllőzé- 
nek cl ezek minden ellenző neszt Oroszor
szág iránt, ámbár ez épen nem követvén 
példájokat, büszke-bátrán mondá ki hadra 
kelő szándékát, mihelyt ezt czélaival egye
zőnek látandja. Végre itt az idő , hogy ezen 
politika megkorlátoztassék. Midőn a’ Fran- 
cziák királya egy ünnepélyes beszédében 
azt mondá, hogy a* Lengyelek nemzetisége 
nem látand sérelmet, hitte volna e valaki, 
hogy Muszkaországnak meg fog engedtetni 
egy tollhuzással törleni el a ' l e n g y e l  nem
zetnek — a’ vitézek legvitézbikének — füg
getlenségét ? Nem elég e , hogy félszázadig 
volt e’ szerencsétlen nemzet az összeesküdt 
nagy hatalmasságok áldozatja? — K i r e  
pillantson részvét után a1 hős nemzet, ha 
a’ s z a b a d  Angliára, a' s z a b a d  Franczia- 
országra nem? — Ez utóbbinak követka
marája viszhangoztatá uralkodója szavait, 
’s én reményiem: Francziaország nem fog 
ön méltóságából annyira kivetkezni , hogy 
előbbi nyilatkozását visszavonja ’s a’ sze
rencsétlen Lengyeleket elölőjok önkényének 
’s hatalmának feláldozza. Ha pedig Fran
cziaország lépéseket tesz ezen ügyben, re
ményiem : Anglia követni fogja a’ példát. 
Sokat csevegtek Miklós császár k e g y e s 
s é g é r ő l .  Mivel bizonyította ő be ezen ke
gyességet? — Mivel ? azzal hogy ezreket 
külde Siberiának sivatagiba azon bátrak kö
zül , kik e’ bocsánat ’s kegyelmi Ígéretek
nek hittenek. E’ s z e l í d  czár parancsolá 
azt, hogy a’ lengyel tábornak azon marad
ványa, mellyaz autokrat hatalmának mind
eddig meg nem hódolt, egészen irtassák ki.
0  parancsolá meg egyik eszközének , hogy 
a’ törvény formái elmcllőztével Ítélje el 
tüstént azokat, kiket bűnösöknek vélend. 
Ez azt tartom , elég a’ czár kegyelméről. 
Anglia köteles volt illy bánásmód ellen ün- 
nepileg protestálni. A’ mit jónak találtunk 
Belgiumra ’s Görögországra nézve, miért

nem tettük azt a’ még boldogtalanabb Len
gyelekre nézve ? — Azon félelem védelme 
alatt, mellyet más országokban gerjeszteni 
tuda, Muszkaország bátran folytatja rend
szerét. Mindenfelé veti sovárgó szemeit; 
vigyázzon Anglia, hogy majd Indiára ne pil
lantson. Erősen ahítja úgy is a z t; ’s már 
többször hallottuk tetemes befolyású na- 
gyaitól, hogy Oroszország szintúgy megbir- 
hatná India dolgait, mint maga Nagybritan- 
nia. — De látom osztozik az egész ház 
ebeli érzésimben’s hajlandó roszalni azon fé
lénk tartózkodásu politikát, mellyet kor
mányunk Lengyelországra nézve, mint lát
szik, követelt; azonban jól tudom azt is , 
hogy a’ j e l e n  p i l l a n a t b a n  minden for
maszerinti kifejezése a’ ház érzésinek hasz
talan volna, ’s azért én azt most nem sür
getem. De kötelességemnek tartottam nyíl
tan előállani már egyszer e’ fontos tárgy 
iránti gondolkodásommal, ’s köszönöm a’ 
háznak, hogy annak kifejtését annyi nyá
jassággal volt kihallgatni kegyes ! — A’ ház 
tapsai gyakran megszakaszták e’ beszédet. 
Lord Althorp megdicsérvén előbb Fergusson 
ur beszédének mérsékelt, nemes hangját, 
igy válaszolt: Az én nemes barátom, a’ kül 
ügyek statustitoknoka szerfelett fontos fog
lalatosságban lévén távol, nekem kell azon 
keveset is elmondanom, mit a’ ház e’ tárgy
ban a’ kormány egy másik tagjától vár va- 
la. Mindeddig nem tudósittattunk hivatalo
san arról, a’ mi legújabban Lengyelország
ban történt, ’s ez és e g y é b  okokból is bi
zonyosan nem kivántathatik tőlem, hogy 
kifejtsem m o s t  a’ kormány e’ tárgy iránti 
szempontit; azonban lehetetlen azt azon mély 
részvét és rokon-érzelem kifejezése nélkül 
érintenem , mellyet a’ szerencsétlen Lengye
lek sorsa mindenben gerjeszt, kinek csak 
valamennyire emberi s z í v  dobog keblében. 
E1 sympathiában, mellyaz egész házzal kö
zös , higyék el az urak , osztakoznak azzal 
a* cabinetnek minden tagjai. Szabad talán 
még azt is említenem, hogy a’ britt kor
mány soha semmi ollyas nyilatkozást nem
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tett, mclly oda czélzott volna, hogy a’ len
gyel nemzetet utolsó, szerencsétlen kime
netelű , vitájára gerjessze. Fájlalom : hogy 
nincs hatalmamban ma többet mondhatnom 
e’ tárgyról, de reményiem : észrevételim 
rövidsége nem fog arra magyaráztatni, mint
ha ez a" Lengyelek sorsa iránti hidegség vagy 
egykedvűségből származnék.“ —

Fergusson jun. ődikéreigéré indítványa 
megújítását.

F R A N C Z I  A O R S Z Á G .
Nem hihető , hogy Francziaország más

kor olly sokáig maradhatott volna teljes szá
mú ministerium nélkül mint most, midőn 
minden gondolatja csak a5 cholera, Js nem 
a’ status ügye, mellynél fogva kormányának 
főtörő bajt nem okoz; helyesen mondhatni 
tehát hogy a’ nép veszélyeztető cholera itt 
a’ kormányt ’s ministeriumot biztositá. — 
A’chouanok naponként vakmerőbbek, nyug
talanabbak: minap a’ Parthenay kapura gya
lázatos proscriptumot fiiggesztének, melly- 
ben Filep Lajosra halálos Ítéletet mondanak; 
legközelebb megint Yihiérs mellett a’ közsé
gi őrcsapattal viaskodtak.

Perier ur egészségi állapotja felől igen 
szemközt ellenkező híreket olvashatni. Né- 
melly franczia hírlapok javulás utján mond
ják lenni, mások pedig főkép a’ National 
neheziilés utján baját. A’ börzén két féle mi- 
nister-lajstrom keringett, egyikén állott De- 
cazes, másikán Guizot, ’s mind a’ kettőn 
Humann ; hanem e’ lajstromok hitele csupa 
felekezeti érdekek pártos combinatioin épül. 
— A’ Francziák cholera ellen a’ seltersi 
vizet olly mennyiségben használják most, 
hogy szállittatását is alig győzik.

April. 13dikáig, az alig. Zeit. szerint 40 
ezernyin hagyák oda Parist a’ cholera miatt. 
Mások szerint 120 ezer utilevél adatott ki.

A’ tuilleriak fényes teremei nagy mű
helyekké változtak , hol a’ királyné fő felü
gyelő ’s első munkás ; reggeli 6 órakor ösz- 
ve ülnek az ifjú herczegasszonyok ’s foly
vást kötnek, varnak koronás anyjok példá
ja szerint a’ szegények ’s görcsmirigyes ü-

gyefogyottak számára, kiknek a’ királyné 
az előbb adott 6,000 gyapat t ü s z ő n  (Bauch
binde) felül most ismét 10,000 pamut ta
karót ajándékozott, ’s már harmad ízben 
küld nagy summa pénzt a’ zálogházba , a’ 
szegényebb néposztály ruha darabjait ki
váltani.

OLAS ZORS ZÁG.
A’ Diario di Romaigy ir april. 21dikén: 

„Örömünkre szolgál főbb meghatalmaztatás- 
nál fogva jelenthetnünk, hogy a’ szent szék 
’s a’ franczia kormány közt kötött egyesség 
(lásd ezt alább) szerint az idegen sere
geknek Anconából végső ’s teljes kitaka- 
rodása még ugyan rövid időre elhalaszta- 
to t t ; de azalatt is tökéletes és megnyugtató 
bizonyosságunk van, hogy azon borzasztó 
rendetlenségek , mellyeket az ezen városba 
(Anconába) gyűlt lázadók sepreje elkovete , 
nem fognak ismétcltetni. A’ törvényes ha
talom itt egész szabadsággal ’s erőhatással 
fog kifejtekezni. A’ gonosztévők ezt előre 
ellátván , futással igyekeznek a’ büntető i- 
gazság vesszője alól menekedni. Vegyenek 
példát magoknak ’s okuljanak ezen mind 
azon tévelygők, kik bármelly nyilványos 
történeten hiú és kárhozatos reményekre 
gerjednek, ’s győződjenek valahára meg, 
hogy a’ franczia kormány távol van a" lázi- 
tó propaganda hitszegő planuminak gyámo- 
litásától, vagy épen valósításától.“

Jegyzék, mellyet gr. St. Aulaire status- 
titoknok Bernetti ő Eminentiájához Romá
ba apr. lődikén 1832. bocsátott: „Alig jutot
tak cardinal statustitoknok ő Eminentiája 
febr. 25 és 26dikán költ jegyzékei a’ fran
czia kormányszék tudtára, azonnal megha
gyatott az alólirtnak, nyilatkoztatná ki, hogy 
linea-hajóskapitánj' Gallois, az expeditionak 
Cubiéres general távolléte alatt vezére, uta
sításai ellen cselekedett ’s ugyanazért Fran- 
cziaországba vissza fog hivatni ’s ott visele
téről számot adni. Midőn ő (az alólirt) e’ 
rendelést ő Eminentiájával tudatá, köteles
sége vala egyszersmind ismétleni, hogy a’ 
franczia kormány érzései a’ szent Szék iránt
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nem változtak, ’s mind folyvást tökéletes 
barátságiak, ’s hogy a’ pápa világi hatalmá
nak fentartatása és birtokai teljessége ’s füg
getlensége lesznek, valamint ezelőtt, úgy ez
után is a’ franczia politikának Olaszország
ban alapjai. Alólirt teljesité ő Eminentiájá- 
nál ebeli kötelességét — ’s midőn azután 
engedelmet nyert a’ szent Atya előtt ud
varolhatni , nem mulasztott el semmit, a’ mi 
meggyőzhető ő Szentségét, hogy csak egy 
boldogtalan félreértés zavarhatá meg egy két 
pillanatra a’ jó egyetértést, mellynek újabb 
visszaállittatását ő Felsége, a’ Francziák ki
rálya , legnagyobb elevenséggel óhajtja. De 
mivel magasb politikai tekintetek nem en
gedik az e’ pillanatban Olaszországban fek
vő franczia seregek tüsténti visszahivatá- 
sát : kénytelen volt az alólirt kérni ő Szent
ségét, egyeznék meg, mint egy teljesen 
megtörtént dologban (comme á un fait ac
compli) azoknak Anconában létén; de egy
szersmind meg volt az alólirtnak hagyva, 
hogy minden elégtételt ajánljon meg, min
den egyezésmódra ’s minden feltételekre ha- 
joljék , mellyek a’ pápai kormány kívánsá
ga szerint ’s ollyanok lesznek , hogy álta- 
lok minden kétség elhárittathassék azon tö
kéletes egyetértés és szándék egyformasága 
iránt, melly Francziaország ’s az olaszor
szági ügyekben érdeklett hatalmasságok közt 
szünetlenül fenáll ’s mellyet több előbbi ok
levél , jelesül a’ franczia és ausztriai köve
tek Js a’ porosz és orosz ministerek a’ folyó 
évi januárius I2dikén költ jegyzékeik nyil
ván kifejeztek. Fel lévén e’ szerint minden 
akadály elhárítására hatalmazva, melly ezen 
ügy bevégeztét gátolhatná, reményű az alóí- 
i r t , hogy ezen bevégzés haladék nélkül ’s 
a’ legbarátságosabban történik meg. Várja a’ 
további közieteket i s , mellyeket e’ végre ő 
Eminentiája nyujtand ’s él az alkalommal 
megújítani ’s a’ t. — A’ cardinal erre adott 
felelete mellett ugyan az nap megküldé a’ 
franczia követnek azon feltételeket, mel
lyek alatt a' többi őt védő hatalmasságok
kal egyértőleg megegyezik ő Szentsége , hogy

a’ cardinal a’ franczia seregek teljes eltaka
rodása ideje iránt értekezhessék a’ követ
tel. E’feltételek itt következnek. 1)A ’ Rho
ne gabarron újabban Anconába érkezett 450 
franczia fegyveres azonnal hajóra száll Fran- 
cziaországba (már eleveztek) : 2) A’ fe
bruár 23dikán kiszállott seregek Olaszor
szágban maradandásokig is a’ római fran
czia követ parancsától fognak függeni, kit 
kormánya felhatalmazand , hogy azon sere
gek vezéréhez közvetetlen küldhessen pa
rancsokat. 3) Sem a’ seregek, sem a’ ha
jósosztály nem fognak, semmi szin alatt, 
szaporittatni. 4) Nem szabad az Anconá
ban maradó franczia seregeknek sánczmun- 
kába kezdeni; az, mellyel most foglalatos
kodnak, azonnal megszüntetik s többé elő 
sem vehető. 5) Mihelyest a’ pápa kormá
nyának az ausztriai seregek segítségére 
nem lesz többé szüksége, kérni fogja ő 
Szentsége ő cs. ’s apóst. kir. Felségét, húzná 
azokat vissza. Ugyanazon i d ő s z a k a s z 
b a n  fepoca) hagyják el a’ franczia seregek 
Anconát tengeren. 6) Az anconai fellegvár
ban inától fogva csupán pápai zászló lobo- 
gand. 7) A’ franczia seregeknek tilalmas 
Ancona falai körén túl haladni, ’s igy azon 
szerződés Ild ik  pontja, mellyet Cubiéres 
general Constantini tábori szolgáltatóval 
(dieferans) martz. 7dikén kötött, czéltalan 
’s el van törülve. 8) Az Anconában lévő 
franczia seregek tisztei és commandansai 
a’ pápai igazgatás, név szerint a’ p o l i t i a  
munkásságát nem fogják akadályoztatni. 9) 
Az expeditio egész költségit ’s a’ franczia 
sereg minden kiadásit Anconában, Franczia
ország viselendi. 10) A’ franczia követ ur 
fSt. Aulaire) egy politikus ágenst fog a' 
franczia seregek commandansa mellé külde
ni Anconába, ki erre elegendő felhatalmazott- 
sággal a’ jelen czikkelyek pontos végbehaj
tására ügyelend. — Más nap april. lődikán 
a’ franczia követ egy másik hivatalos jegy
zék által tudatá a’ cardinállal, hogy mind 
ezen feltételeket nagy készséggel fogadja el, ’s 
mingyárt elküldendi követségi titoknok Beug-
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not urat ágenséül Anconába, ’s hatalán két
ség támadna ama’ feltételek magyarázata 
irán t, ezt mint az igazság leghívebb tolmá
csára magára a’ cardinálra bízza, ’s csak az 
5dik pontnál jegyzi meg, hogy az ott emlí
tett időszakasz alatt nem érthet egyebet, 
mint azon időpontot, mellyben az ausztriai 
seregek is Olaszországból tettképen ’s való
jában ki fognak takarodni.

Anconai városigazgatóvá a’ delegatiói 
első tanácsnok neveztetett széles meghatal
mazással s a’ politiatisztség gyámolitására 
150 ember rendeltetett a’ pápai őrkatonák
ból (gendarme).

S u f f r e n  lineahajó az anconai kikötő
ből april. 18dikán indult el s 450 franczia 
katonát szállít Francziaországba vissza. (1. 
félj). Harmincz szökevény Olasz ment ve
lők , kiket a’ franczia kormány az Algierba 
küldendő idegenlégió közé zsoldjába foga
dott. Anconából írják, hogy onnan 15dikén 
újólag mintegy száz főre menő garázda cso
port indult ki Pietra della Croce felé, hogy 
i t t , valamint egy héttel azelőtt déllé Gra
zie faluban, raboljanak, pusztítsanak. De 
a’ falusi nép fegyvert ragadván „Éljen a’ 
szent Atya!“ kiáltozások közt e’rabló csor
dát, a’ városba visszahajtá. 17dikén éjjel 
ezen átkozott gonosztevőkből ismét egy csa
pat csődült össze, ’s az ájtatos Capucinus 
atyák ablakai alatt szörnyű orditozást és ha
hotát vittek véghez. Reméllhetni, hogy a’ fe
lébb érintett egyezésnél fogvást a’ franczia 
commandans részéről is minden alkalmas 
rendszabások megfognak tétetni, az illyes 
borzasztó dolgok ezcntuli meggátoltatásokra.

A’ minapi gyakor földingások által meg
károsult adózó népének inségenyhitésül ke
gyes volt felséges Maria Luiza császárné ’s 
parmai herczegasszony tartományában házi
adóját felére leszállítani ’s elengedni; másik 
felét pedig csak esztendő múlva parancsolja 
bészedetni; a’ többi terheket is szinte felé- 
nyire könnyíti ’s ön magányos pénztárából 
pótolja. Ez valóban fejdelmi kegyesség.

Egy martz. 28dikán költ modenai levél 
után (a ’ velenczei újságban) ott egy össze
esküvést fedeztek föl, mellynek czélja lett 
volna a’ herczeg megöltével uj lázadást tá
masztani ; 2000 darab fegyver hozatott leg
közelebb a1 városba, a’ felfedező állítása 
szerint; házkutatások történtek tehát ’s már 
többen mint gyanúsak elfogattak, de mind
eddig semmi nyomára sem akadhattak a’ kö
vetelt zendítésnek.

EL EGY HIB.
Brüsselben is hitelt talált e’ napokban 

azon hir,  hogy a’ kutakat’s eleséget méreg- 
vegyítékkel akarná valaki megrontani. April. 
lödikán több illy gyanúba esett szerencsét
lent a’ politia ragadott ki a’ nép sepreje kör
mei közül. (A’ franczia tartományi váro
sokban is hasonló rendetlenségek történtek).

Pénzfolyamat:
B e c s  (Május 5ikén) közép ár i  

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 88 — p. p.
— 4 pC......................................77 i ----------
— I820diki nyeres. kölcsön — ----------
— 1 8 2 1 d ik i.......................... ............. .........

Becs vár. 2ipc. bankó-kotel. . . 47 £ ------
Az udv. kam. 2 } perCnt kötél. . ------— —
Bank-actiák v. részvények darabja 1147----------

A’ gabonának pesti piaczi ára Május 8dikán 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 120 110 106 • Zab 31 i 28 $ 28
Kétszeres 84 1 80 76 • Köles 40 36 * —

Rozs 53 ; 50 48 Köles-kása 106 | — —

Árpa 41 i 40 37 ; Kukoricza 41 | 40 36 |

Szerkezted Hel meczy« —  Nyomtatja Länderer.
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38. szám. P est, szombat. Május 12. 1832.
F o g l a l a t :  Magyarország ás Galiczia (Ó Felségük elutazta. Lembergi tudósítás. Kovachich J. M. orsz. levéltárnok. 

Kovács János eperjesi könyvtár alapítása ’s megtiszteltetése. Pesti Casino ’s lóverseny-iránti figyelmeztetés. T ol
dalék a’ szabolcsi tisztujitáshoz. Mendei próbatét. Lukavszky D onát, Imre János , Bállá Albert 's Pethő Fe- 
rencz +t). Francziaország (Montalivet. Metzi zavargás, ’s egyéb tárgyak). Anglia (V  Leeds és London városi 
kérelmek ’s több más). Olaszország (a’ modenai katonaság eskiivése. Bolognai kis zaj). Belgium (a’ képviselők 
tanácskozási. Az ausztriai ratificatio ’s egyebek). Portugália. Németország (Prussziában a’ lengyelség, ’s ujsági- 
tilalom , Kasszelben a’ sajtó-törvény. Braunschweigi összeesküvés. A’ Tribune folytatása, Wirth szabadulása ’s 
t. i). Pénzfolyamat. Gabonaár. ______________

M A G Y A R O R S Z Á G  és G A L L I C Z I A .
Felséges Királyunk ’s Királynénk má

jus 7dikén indultak Bécsből, Grätz ’s Lai- 
baclion keresztül Triesti utjokra.

Lembergből ezeket írja levelezőnk: Ga- 
licziának tetemes hasznára vált a’ fizettetle- 
niil maradt adó elengedése, mellyel jósá
gos Fejdelmiink az ottani földbirtokosokat 
megvigasztalni kegyeskedett, ’s így helyre 
állapítani segité nagy részben a’ földmive- 
lési régi szorgalom elevenségét }s helyre az 
isteni gondviselésnek mezeinken virasztása 
mellett a’ bő arathatási reményt. Hála, leg- 
szívesb hódolatú hála ez inségenyhítő ke
gyeimért, e’ széplelkű atyáskodásért fel
séges Urunknak!

Fenséges Nádorunk aprií. 20iki hatá
rozata szerint, a1 Rudnyák Endre halálával 
megürült országos levéltárnokságra, Kova
chich József Miklós eddigi alleveltárnok u- 
rat méltóztatott kegyesen kinevezni. — 0 
cs. kir. Fensége május Sdikén érkezett meg 
Bécsből Budára.

Fels. Urunk kegyelmes tekintetbe ve
vőn hazánk érdemes fiának, tek. tud. Ko
vács János urnák, Pálffy Antal ő herczegsé- 
ge volt nevelőjének, előbb fenséges Rajner 
és Lajos cs. kir. főherczegek, utóbb koro
nás ifjú Királyunk Ferdinand mellett ma
gyar nyelv ’s litteralurai tanítóképen öszve- 
legl8 évigleni szorgalmas fáradozásit, mint 
szinte azon jó tetteit is, mellyeketa’nemes 
lelkű férjfiu időszakaszonként kedves ha
zánknak ’s az emberiségnek minden melles
leg jutalom nélkül áldozott; végre pedig a- 
zon alapítvány nagy becsét is , mellynél fog
va ez 1821 óta az eperjesi püspökmegyé

nek örök ajándékul Eperjesen, egy számos 
ezer kötető 3 közkönyvtárt több ezer for. 
fentartási tökével telepített: ezekre nézve 
valamint 1827. nov. llkén  az imént nevezett 
hazafit gyűrűn és szalagon (pántlikán) füg
gő nagy arany érdempénzzel megtisztelni, 
ugy egyszersmind 1830 februariusa 12dikén 
Eperjes megyebeli alapítványát adományos
tul kir. erősítő oklevél által megörökíteni 
méltóztatott.

E ’ szép tettek részint némi viszonzása, 
részint a’ felséges Megerősitőhoz ’s nemes lel
kű Alapitóhoz buzgó hálája ’s tisztelete tanu- 
jeléiil mélt. Tarkovics Gergely eperjesi püs
pök, főtiszt, káptalanjával, az érdemes jóté
vő képét két példányban tulajdon költségein 
Zmey-Miklósy József magyar fi által íefesteté 
olly czéiból, hogy annak egyik eredetije a’ m.
n. museuniba,másika pedig az említett könyv
tárba örök emlékül helyeztetnék. Mihez is 
fens. Nádorunk engedelme járulván, annak a' 
pesti museumba iktatása ’s felfüggesztése fő
tiszt. Fogarasy János urra, a’lembergi görög 
szertartásu érseki katholika egyház tisztb. 
kanonokjára, ’s Bécsben ugyanazon szer
tartásu Sz. Borbála temploma plebánusára 
bízatott püspök ő nagysága ’s a’ káptalan 
által, ki is e’ f. hónap lOikén délelőtt szá
mos különféle rangú érdemes hazafi jelen
létében annál szívesebben teljesítő e’ tiszte
lő megbízást, mennél nagyobb szeretettel 
viseltetik régóta már említett alapító barát
jához. Vajha minden városunk illy példás 
tettű Jótévőt volna szerencsés nyerhetni, 
milly számú nyilványos könyvtárral dicsek- 
hetnék akkor hazánk ’s mennyi segédesz
közzel, gyámszerrel bírna ifjúságunk ’s mii-
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veltségre vágyó polgártársink szent czéljok 
könnyebb valósítására ! Illyés intézetek által 
a1 haza ’s emberiség boldogul; mire nézve a’ 
haza ’s emberiség örök áldása szokott len
geni méltó bérül illy alapítóknak mind él
tök mind sírjok felett.

A’nemzetiCasino-egyesületnek 5ik alap- 
rendelete szerint annak minden rendű Rész
vényesit (actionariusit) jövő junius 3ikán 
délelőtti IL órakor a’ casino palotájában tar
tandó közülésre az Igazgatóság ezennel fi
gyelmeztető tisztelettel meghívja.

Az idei pesti lóverseny következő na
pokon fog tartatni: május 2Idikén délelőtt, 
27dikén délután, 30dikán délelőtt, junius 
3dikán délután ’s ödikán délelőtt. Allatmu- 
tatás junius lsőjétől ődikeig szokott helyén 
a’ városon kívül; lóárverés junius 2dikán ’s 
7dikén; paraszt kancza-csikók jutalmazta- 
tása pedig junius 3dikán.

Toldalék a szabolcsi tisztválasztáshoz : 
Hivatalaikban megerősíttettek Szabó Mihály 
földmérő; főorvosok Józsa István , Staintz 
Ferencz; járásbeli seborvosok Durst Jó
zsef, Bayler János , Tóth István, Horváth 
Pál, Dusóczky Károly, Durst Ferencz, Mis- 
kolczy László; kiadó Kiss Mihály; Írno
kok Kelemen Antal, Yályi Károly, Nagy 
Károly ; ’s lovas katonák hadnagya Takácsy 
Ferencz. — Nevezetessé lön e tisztválasz
tás a’ begyült nemesség jeles száma által is, 
mert több volt négy ezer szavazó főnél, ’s 
mi legtöbb ’s legszebb, hogy a’ mélt. Főispán 
Széki gróf Teleki József Ő Nagysága iránt 
mindenki nagy tiszteletű figyelemmel viseltet- 
vénaz egész választó nemesi egyetemből,sem
misem történt az egész tisztválasztás alatt, 
mi a’ hely szentségével ’s a’ gyűlés, a’ tárgy 
méltóságával össze nem férhető.

Péczelről egy levelezőnk ezeket Írja: 
Mendén (Pest vmegyei helység, földesura 
mélt. Keglevich István g r., haszonbérlője 
Gremsperger István ur) múlt april. első nap
jain több rendű tárgy kellemezé óráim at: 
Vasárnap délután a’ csupa tót ajaku ágostai 
vallásbeli fiú ’s lyány gyermekek adák is

kolai próbatételüket legelőször magyar nyék 
ven, reményemet haladva mondák fel gyors 
feleletjöket tiszta magyar zengésű hangza- 
tokon, aztán mit előbb magyarul előadtak, 
azt utóbb tótul ’s viszont megfordítva mon
dották el tökéletes értelemmel, ’s ez mind 
csak a’ múlt téli oktatás sikere, a’ mit Pé
teri tiszt. Esztergályi Mihály ur buzgóságá- 
nak, — tek. Földváry Miklós főcurator ur 
bölcs igazgatásának, ’s a’ mélt. földesura- 
ság jóltevőségének tulajdoníthatni; — a’je
len volt szülék szemeikben csillogó öröm- 
cseppek hatottak leginkább meg. — A'ma
gyar nyelvben kitüntetkezett tanulókat e- 
züst pénzajándékkal jutalmazák meg tek. 
Tahy Károly járásbeli főbíró, Kovács Zsig- 
mond táblabiró, ’s Földváry Miklós szolga- 
biró ur , valamint a’ mélt. földesuraság i s , 
ki következő őszre magyar iskolai ’s éne
kes könyveket ’s egyéb tanulási szükséges 
czikkelyeket fog a’ gyermekek számára sze
reztetni. Ezentúl pénzjutalmakon kívül fi és 
lyány-, bel és kiil ruha-darabok fognak az 
uraságtól a’ jelesb előmenetelitek közt ki
osztatni ; a’ tanító szinte nem marad sege- 
delmi vigasztalás nélkül; a’ földesuraság 
pedig, mint sejdítém, rövidebb, könnyebb és 
sükeresb tanítás-és tanulásmód behozatásá 
rol gondoskodik. Ez ám a’ tiszta emberi sze
retet, szép hazafiui buzgóság, méltó földes
uraság, ?s gondos atyáskodás a’ jobbágyok 
iránt, szóval példaremekül emberiség ha- 
zafisággal testvérülve ; illy módon fűzve ke
zet a’ világos lelkű egyházi és világi elöljá
róság a’ birtokosakkal, sőt ezek közül mind
egyik külön véve is, ha ezzel rokon szent 
tűz hathatósan melengeti keblét, csudákat 
művelhet nyelvünk szapora terjesztésében, 
’s ennélfogva tágasb , gyorsabb hatású ’s ha
marább gyümölcsözésű lehet akármilly más 
intézetnél, mellynek sikerét sok huzamos 
előkészület, az érdekek visszássága, szem
pontok ferdesége v. fonáksága, különféle 
mostoha körülmények ellenhatása vagy kés- 
letése ’s több illyen ok miatt csak hossza 
dalmas időkre várhatni.



299

Tek. tudós Imre János Ur a' szép mű
vészetek Bölcselkedés ’s Theologia Docto- 
ra , a’ m. k. t. egyetemnél a’ Philosophiá- 
nak rendes királyi Tanítója, ugyanott a’ 
bölcselkedési ’s theologiai karnak társas — 
mint szinte a’ m. nemzeti tudományos aka
démia rendes tagja ’s T. Heves vgye táb- 
labirája tüdősorvadásban e’ f. hónap 12ikén 
életpályája 42dik évében reggeli 6 órakor 
szenderült által az öröklétre. Benne ’s a’fe
lejthetetlen Tittelben Hazánk nemzeti litera- 
turánk, a’ tudományos egyetem ’s főkép az 
egri érsekmegyének egy pár szép ragyogásu 
csillaga hunyt el. Számos baráti ’s tanítvá- 
ny i, könnyes sohajtási kisérik mind a’ két 
korán dicsöiiltet halhatatlan honjába.

Tek. Bállá Albert, T. Pest és Tolna 
vgye táblabirája ’s a’ nagyin élt. Kúriának 
tetemes és számos érdemű ’s koztiszteletü 
expeditora is hosszas fogyasztó betegeske
dés után máj. lOikén estve az égiekhez köl
tözött.

Zágrábban april. 28ikán hunyt el nagy- 
mélt. Lukavszky Donát ur magy. kir. sz. Ist
ván rendének vitéze, val. b. t. tanácsos, 
Horvát, Dalmát és Tótország al-bánja, báni 
táblai közbiró, ’s Zágráb vármegye főispán
ja kor-gyengülésben, élte 85ik, ’s közhiva
tal-viselése 62 évében.

Pethó Ferenczet, a’ rozsnyói megye ré
széről 1831diki júniusa óta Gallicziában a’ po
rosz király nevű huszár ezredebeli tábori pa
pot, minekutána Tarnóban a’ cholera meg
kímélte , a’ hagymáz (typhus) Podgorze-ban 
f. e. április 7dikén, 32ik évében elragadá. 
Nyugodjanak a’ Visztula partján barátinak 
örömeivel porai a’ széplelkü, kedves tár- 
salkodásu, ritka műveltségű hazafinak ! Sz. I.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Marsall Mortier hivatalosan jelenti a’ 

külső ministernek Pétervárából: hogy az 
orosz császár ratificatióját vivő kurir Péter
várából Londonba april. 18dikán elindult.

A’ Moniteurben apr. 28dikán megjelent 
april. 27diki királyi rendelés gróf Mon ta 
li v e t franczia pairt, Perier C. ur helyé

be , ki a’ ministeri tanács előlülőségét meg
tartja , belső ministerré nevezi, ’s egy má
sik , ugyanaz napi rendelés őhelyette a’ nyil- 
ványos oktatás és cultus ügyeire ideiglen 
B a r t h e  pecsétőr urat bizza meg.

A’ Courier szerint párisi magányos leve
leknél fogvást az újólag szerkeztetendő mi- 
nisterium fő szerepeit Talleyrand és Deca- 
zes urakra bizatandóknak jövendölgetik. Az 
angol Globe is illyes mit jósolgat, ’s előre 
félve sopánykodik a’ juste milieu (Perier) 
pártja süllyedésén. — A’ portugál széleken 
tanyázó spanyol sereget 50,000re teszi a’ 
Courier , magányos levelek pedig 30,000re.

Montalivet ur belső ministerségével ál
talában nincsenek megelégedve a’ párisi új
ságok. Fiatal ’s tapasztalatlan lététől nem vár
nak semmi jót. Mondják: Dupin (az idősb) 
ur kináltatott meg a’ ministerséggel, de ő 
nem akará azt elfogadni, mig a’ ministeri 
tanács előlülőségét a’ király viszi, kinek e- 
zen tettét általányosan gáncsolják. Hason- 
lag hirlelik , hogy T h i e r s  ur után kurir 
küldetett Görögországba, melly őt a’ minis- 
teriumba meghíja.

P e r i e r  ur folyvást igen roszul van ’s 
felgyógyulása felette kétséges. d’Argout ur 
gyógyul. Guizot ur pedig gyöngélkedik.

Me t z  ben april. 19dikén némi rendet
lenségre adott okot Parant d e p u t a t u s  
(időelőtti) visszatérte , kinek a’lakosok kö
zül néhányat! macskamuzsikával udvaroltak. 
Ez alkalommal a’ többi politikai pártok is 
szóra keltek. Éljen a’ király ! le a’ királlyal! 
éljen Parant! haljon Parant! le' a’ jesuiták- 
kal! le a’ bayonettekkel! le a’ Carlistákkal! 
’s é l j e n  a’ c s á s z á r !  mindezek egyszer
re hangzottak. Katonaság széleszté el a’ cso
portot ; más nap szinte katonaság volt a’ 
piaczokon felállítva, melly minden csopor
tozást meggátolt; estve tiz órakor teljes 
csend volt a’ városban.

Chateaubriand a’ praefectustól visszau
tasított 12,000 frankot Paris 12 bíráinak a- 
karta áltadní, de egy sem fogadá e l ; mert 
azon egy is , ki elfogadá, kénytelen volt
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azt (az 1000 frankot) későbben visszakülde
ni. Legközelebb ismét megjelent egy valaki 
’s aJ cholerabetegek számára 3000 frankot 
nyujta által „egy  s z á m - ü z ö t t  g y e r 
m e k “ nevében; de minthogy ezt „ i s mé 
r e t l e n r e “ nem akará változtatni, ajándé
ka nem fogadtatott el. K ár, úgymond egyik 
párisi ujság , hogy olly hamar elfeledő azon 
száműzött gyermek az Evangelium ama’ 
tanácsát, mellyet első communiojakor két
ségkívül hallott: ne tudja bal kezed jobbod 
jó tetteit!

Crosnier ur helyébe, ki (egy maga a’ 
párisi 12 maire közül) a’ berryi herczegné 
nevében Chateaubriand ur által küldött e- 
zer frankot a’ cholerabetegek számára elfo
gadd, Loquet ur neveztetett a1 9dik kerü
let maircjének.

Az angol Times egy ícvéltöredéket kö
zöl Parisból, melly szerint Otto bajor her- 
czeg görög királyságát pénzbeli akadályok 
hátráltatják. Tudniillik a* bajor k irály , ki 
igen gazdag, nem akar fiának bár néhány 
évig civillistát (udvarköltségeket) adni, ’s 
igy, ürülve lévén most a’ görög kincstár, 
nincs egyéb mód segíthetni a’ dolgon, mint 
ha egy uj görög kölcsön nyittatik meg a’ 
három hatalmasság biztosítása m ellett; de 
igen kétséges, találand e majd ezen kölcsön 
részvevőkre ? — Ha az ifjú herczeg Görög
országba megy, hihetőleg gróf Armansperg 
(tanult és liberális gondolkodású férjfiu) 
fogja őt mint minister kisérni.

Két ministeri ujság (a ’ Nouvelliste és 
Journal des Débats) hiteles kútfők után, 
mint mondják, egy levélkivonatot közlenek 
Madridból április 22dikéről, melly szerint 
a' franczia és angol követek egyesült szor
galmazásokra a1 spanyol cabinet formasze- 
rint kinyilatkoztatta, hogy a’ portugáíi ügy
be avatkozni nem fog és szintazon neutrali
s t  tartandja meg, mellyet Anglia ’s Fran- 
oziaország. (A’ portugáíi újságok és kor
mány folyvást hirdetgetik spanyol segede
lembe bízásokat, ’s az e’ végett összegyűj
tött spanyol határszéli seregek számát legú

jabban 59,600 emberre teszik , kijelelvén 
egyenként az ezredeket ’s pattantyusságot, 
mellyekből az áll. —

Mióta Perier beteg, azóta a’ diploma- 
tiai közlekedések csaknem egészen megszűn
tek Parisban. A’ király személyesen viszi 
a’ cabineti tanácsokban az előlülést.

Május lsőjén (a ’király névnapján) sem
mi ünneplések nem voltak, sem az udvar
nál , sem a’ tartományi várasokban, ’s a’ ki
rály meghagyd, hogy az erre szánt költsé
gek a’ cholerabetegek gyámolgatásira for- 
dittassanak. Ugyan e1 czélra szánt 500,000- 
nyisegédhiteléta’ király l,000,000ra emelé.

A’ politia némelly eddig Parisban tar
tózkodott Lengyeleket Avignonba utasított.

Toulonból újabban 800 franczia fegy
veres szállíttatott Oranba. (Afrikába).

A N G L I A .

A’ british Traveller hosszasan ir le egy 
gyülekezetét, melly L e e d s  (York grófság
ban 92,000 lak.) városában tartatott. — Az 
itten tartott beszédek elevenül gyanittatják 
azon nyugtalanságot, melly a’ nevezett vá
rosban’s mint alább látandjuk , Londonban 
’s egész országszerte fogna kiütni, hátán a1 
felsőház által gyökeres változtatások tétet
nének a’ reformbillen. Itt következik a’ 
felírás, mellynek a’ királyhoz küldetését 
a’ leedsi gyülekezet elhatározá: „Sire ! Fel
séged aJ mi reményünk ’s menedékünk a’ 
zivatarokban. A’ legsürgetőbb szükség ese
tében vagyunk. A’ reformelíeni szegződés 
’s annak ebből eredett elhalasztása mélyen 
sérté meg a’ nemzeti érdekeket; kézmü
veink ’s kereskedésünk akadoznak már i s , 
*s a’ bili megcsonkittatása közös elégület- 
lenséget, talán zavarokat fogna támasztani. 
Felséged nem tart semmitől ’s nincs mitől 
tartania. Felséged magát a’ nép érdekeivel 
bölcsen egyesité. Mi tudjuk és tiszteljük 
Felséged atyai gondjait a’ békeség és jóllét 
fentartatásairánt. N é m e l l y  l o r d o k  nem 
ismérik a’népet, nem veszik ügyeletbe an
nak gondolkodását ’s jusait, ’s úgy látszik,
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balul ítélnek saját házok alkatja ’s hatása 
felől. A’ felsőház tekintete nem vesztene 
semmit tagjai szaporodása ’s eddigi politi
kai véleménye változtatása által, melly u- 
tóbbi a’ köz ügyek tisztább és összehang- 
zóbb vitelére valóban szükségessé lön. Mi 
tehát alázatosan kérjük Felségedet, mél- 
tóztassék bennünket királyi praerogativái- 
nak szabados és félelmeden gyakorlása ál
tal az oligarchia ellen védeni, ’s a’ bili 
sorsát ’s ezáltal a’ constitutio fennmaradását 
mostani ministereinek, kik a’ nép bizodal
mát mindnyájan bírják, segedelmével bizto
sítani.“

A’ l o n d o n i  várasi tanács april. 26di- 
kán tartott gyűlésében közakarattal egy ké
relem-készítést határoza el a’ felső házhoz, 
melly ezt a’ reformbill teljes és t ö k é l e t e s  
elfogadására szólítsa. Ugyanekkor gróf Grey 
’s lord Althorp várasi p o l g á r j u s s a l  tisz
telteiének meg.

Londonban aJ cholera enyészik; ellen
ben Dublinban nő ereje.

O L A S Z O R S Z Á G .

Nyilványos tudósítások után mint az 
alig. Zeit. állítja, következőkép esküvének 
a’ modenai herczeg katonáji: Mi 4dik Fe- 
rencz katonáji a’ legtüzesebben boszonko- 
dunk, Ős nem szűnhet bosszúságunk, míg 
az összeesküdt gyilkosak föl nem fedeztet
nek) hallván azon égbekiáltó gonoszságu 
plánumát a’ zendülőknek, melly szerint 
imádandó uralkodónk szent személyét meg
gyilkolni akarák; e’ miatt részünkről öröm
mel nyilatkoztatjuk: hogy szerencséseknek 
véljük magunkat olly fejedelemtől kormá- 
nyoztatni, kit lelki erejére ’s vitézségére 
nézve a’jelen század első katonájának mond
hatni ; boldogoknak, zászlója alatt szol
gálhatni ; "s esküszünk végső csepp vé
rünket ontani győzhetetlen vezérünk, sze
retett atyánk, ’s rendíthetlen herczegünk 
védelmeért; kettőztetjük ügyelő szorgal
munkat, lelkesítjük energiánkat, 'scsak an
nyiban becsüljük éltünket, mennyiben azt

drága fejdelmünkért áldozhatjuk, ’s men
nyiben annak ereje által vagdalhatjuk agyon 
gyilkosit; ’s ha talán (mitől Isten őrizz) 
a5 pokol nem átalnaolly fekete lelket okád
ni , ki elég dühös volna illyest merészleni, 
íme mi 4dikFerencz katonái tudatjuk min
denkivel : hogy mi minden polgártársaikat 
fejenként ismérjük, ’s megtudjuk, mihelyest 
illy lázító vagy liberális gonosz szörnyete
gek alapjaihoz szegődnek; remegjenek te
há t, mert éltökkel felelendnek 4ik Ferencz 
biztosításáért; reszkessenek, mert a5 kato
na rögtönitél, ’s mindjárt büntet!— Aláírva; 
Franzani general ’s az egész modenai ka
tonaság tiszti kara, mint közvitézeikért is 
kezeskedők.

April. 17dikén Bolognában 4 pápaka
tona megint garázdálkodott: körülfogó t. i. 
őket néhány kóborló gyermek az utezán ’s 
gúnyolódva enyelgett e’ Mars fiaival, kik tűr
hetetlenek lévén a’ tréfát visszonozva meg- 
czáfolni, vagy az éretlen csúfolódást nagy
lelkűen megvetni, kardot rántottak ’s ke
gyetlenül kezdének hadarázni, ’s többet meg
sebesítek , ha szerencsére ausztriai csapat 
nem érkezik, melly a’ villongókat az őrhely
re kiséré.

B E LGI UM.
A’ belga képviselő kamara april. 21di- 

kén elfogadó a’ belső ministeriumi budgetet 
4,450,300 frtban. Ekkor felállott a’ külső 
ügyek ministere ’s a’ következő tudósítást 
adá Londonból: „Megirám vala van de Weyer 
követünknek Londonban, hogy engem az 
angol parliamenti ülések elhalasztatása előtt 
környüláilásosan tudósítson a’ (Belgiumot 
illető) alkudozások mibenléte felől. Erre ő 
azt írja , hogy április ISdikán éjfélkor a 
porosz követ a’nov. 15diki szerződés mege
rősítését Belgiummal ’s az angol és franczia 
udvarokkal kicserélte; hogy Poroszország 
ratiíicatioja mellett nincs semmi tartalék; 
hogy az a u s z t r i a i  meghatalmazott ugyan
az nap ’s ugyanaz órában hasonlólag kicse
réié ratificatioját de olly tartalékkal, hogy 
az egyezést, mennyiben az Luxemburgot
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érdekli , a’ német szövetségnek is elfogad
tatás végett elibe terjeszteti, minthogy az 
(a ’ németszövetség) valamelly birtokrész 
áltengedése esetén alkatlevelénél fogva ezen 
f o r m a l i t á s  megtartására köteles. Igen hi
hető , rövid nap alatt az o r o s z  meghatal
mazott is kiváltja megerősítését.“ — E’ tu
dósításra az oppositio némelly tagjai azt 
jegyzék meg, hogy Ausztria radficatioja a’ 
németszövetségre hivatkozás mellett valami 
igen tökéletlen , minthogy ezáltal a’hollandi 
király mint részese a’ németszövetségnek, 
melly csak teljes e g y-értelemmel hozhat 
illyesekben végzéseket, tovább is akadályt 
vethet Belgium ügyeinek ’s diplomadai vi
szonyinak : még is a’ képviselő kamara ál
talában igen megörült a’ hírnek ’s a’ Belgák 
semmitsem kételkednek többé a’ béke Ten- 
maradhatásán, a mit valóban méltán és for
rón óhajtanak is.

Van de Weyer ur Londonból Brüsselbe 
megérkezett ’s a’ ratificatiókat magával el
hozta. A5 Courrier Beige ez alkalommal azt 
mondja : aligha nem csalatkozott tegnap (21- 
dikén) Meulenaere ur fa ’ külső minister) , 
midőn azt mondá hogy Poroszország ratifi- 
catiója tartaléktalan. Londoni levelezőnk 
után A u s z t r i a  és Burkusország e’ követ
kező tartalékkal tevék ratificatiojokat: 1) 
hogy ezen nov. 15diki szerződéshez állások 
mellett is a’ németszövetség jusai sértetlen 
maradnak. 2) hogy a’ nevezett két udvar 
semmi k é n y s z e r í t é s h e z  nemjáruland, 
mellyet talán a’ többi udvar a’ szerződés 
teljesítésére szükségesnek vélhetne. 3) hogy , 
ha Belgium és Hollandia újabb feltételek
ben egyeznének egymással, mellyek a’ 24 
czikkely pontjait változtatnák, ezen újabb 
feltételek toldalékczikkek gyanánt jőjenek 
a* szerződéshez. —

Újabb: így következik a’ belga Moniteur 
után a u s z t r i a i  császár OFelsége ratifica- 
tiója, melly eredetileg diák tehát nem a’ mos
tani diplomatia nyelvén van Í r v a „ Mi  első 
Ferencz ’s a’ t. Adjuk tudtára mindennek, a’ 
kit i lle t: Minekutána azon conferentiák kö

vetkezésében, mellyek a’ mi meghatalmazot
tunk ’s ŐŐ. FF. a’ Francziák királya’s Nagj - 
britannia és Burkusország királya’s az Orosz 
birodalom császárja meghatalmazotti között 
a’ dolgoknak azon uj állapotja irán t, melly 
a’ belga királyságban 1830. scptcmbere óta 
van divatban tartattak, egyezés köttetett, 
melly a’ múlt év novembere lődikén egy 
részről a’ fen említett meghatalmazottak, 
más részről a’ Belgák mostani királya meg
hatalmazotti által íratott alá ’s mellynck 
foglalatja imitt következik: . . (itt a’ nov. 
lődiki szerződés áll) . . Mi megvizsgálván 
’s fontolván ezen egyezés minden czikke- 
lyeit, azokat teljesen elfogadtuk, fen tart
ván azonban a’ fenséges (durchlauchtigst) 
németszö vétség jusait azon czikkely előrenéz
ve, a’ mellyekLuxemburgNagyherczegség egy 
része áltengedését ’s cseréjét illetik ; kinyi
latkoztatjuk 's ígérjük ezennel azon czik- 
kelyek megerősítését, császári szavunkra fo
gadván Magunk és követőink nevében, hogy 
a’ fenemlített tartalék mellett mindent, a’ 
mi azokban foglaltatik , híven teJjesíten- 
diink. Minek hitelére ’s erősítésére a’ jelen 
ratiücatiót saját kezünkkel aláírtuk ’s csá
szári pecsétünk hozzá mellékeltetését meg
hagytuk. Költ Bécsben 1832 martziusa 21- 
dikén, országiásunk 41dik évében.“ Fe
rencz. Hg. Metternich. Ő Cs. Kir. Felsége 
parancsolatjára báró Lebzeltern-Collenbach 
Ferencz. Közli ezután a’ belga Moniteur e- 
zen ratificatio kicseréltetése protocollumát is 
(a ’ belga követtel) Londonban april. 18di- 
káról "Wessenberg, Neumann, ’s van de 
"Weyer urak aláírásaikkal; úgy szinte aJ po
rosz király j a n u a r i u s  7 d i k é n  költ ra- 
tificatioját is , mellynek foglalatjában s e m- 
m i t a r t a l é k  n i n c s  e m l í t v e ,  ’s az an
nak kicseréléséről szóló, az előbbivel min
denben egyező protocollumot.

Ezen ratiíicatiókra a’ lüttichi újság ezt 
jegyzi meg : A’ ratificatiók után jőnek a’ 
rectificatiók. Van de Weyer ur a’ nov. 15- 
diki szerződésen teendő módosítások végett 
jőve Brüsselbe. Minden ember érzi, hogy
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a’ mi ügyünk még nincs elhatározva ’s hogy 
mi még csak a’ dolog végének e l e j é n  va
gyunk. Abban nincs semmi kétség, hogy 
a’ nagy hatalmasságok irántunki szándék- 
jókban egymással megegyeznek. Mi sül ki 
ebből ? rövid időn meg kell tudnunk. Aza
latt ministerink az elejökbe terjesztett újabb 
ajánlatokat fontolgatják. —

A’ senatus april. 25diki ülésében az 
Ausztria ratifícatiójában foglalt tartalékot 
oda magyarázza "s csak úgy értheti a’ belga 
külső minister, hogy a’ német szövetségi 
statusok közül A u s z t r i a  és Bu r k u s o r -  
s z á g  megadván már a’ r a t i f i c a t i o  által 
Luxemburgra nézve egyezésöket, ez csak 
a’ többi (nem oily fontos) statusoknál jö
het még kérdésbe; különben is, úgymond, 
ezen tartalék magában a’szerződésben, jele
sül pedig annak 5dik czikkelyében is benne 
van, holott az mondatik, hogy a’ luxem
burgi rész-csere iránt a’ n é m e t s z ö v e t 
ség ’s a’ Nassau ház atyavérségi (agnaten) 
is meg fognak kérdeztetni. —

T h o r n  ur elfogatása iránt tett ellen- 
szólásira a’ belga szerződést aláirt hatalmas
ságok követeinek azt feleié eddig a’ hágai 
kormány, hogy hiteles tudósittatást vár a’ 
dologról, melly n é m i l e g  (en quelque sor
té) tudta nélkül történt. — A’ belga kor
mány consulokat nevezett az angol ’s egyéb 
európai kikötőkbe.

PORTUGÁLIA.
Dom Miguel martz. 28dikán egy pro- 

clamatiót bocsátott a’ portugál nemzethöz, 
mellyben előadatik hogyD. Pedro az ország 
törvényei szerint nem léphet kormányra; D. 
Miguel a’ törvényes uralkodó, kit a’ nép, 
katonaság ’s papság D. Pedro cllenségeske- 
dési ellen oltalmazni kész. — Egy 23dikán 
költ kir. határozat szerint az 183ldiki fe
bruár elején felállított Ítélő biztosság Liza- 
bonban ’s Portoban még egy esztendőig ma
rad fen. — A’ Madeirába segéd seregeket 
szállított hajók közül 7 Lizabonba visszaér
kezett. D. Pedro Terceirában mindazoknak,

kik magokat II. Dona Maria ellenséginek 
nyilatkoztaták, megkegyelmez, szabadon bo
csáttatja, ’s elszedett jószágikat visszatérít
teti , ezenkívül az adót is tetemesen leszál
lítja. E’ rendszabást közörömmel fogadták.

D. Pedro hadi ereje öszvesen 13,186 
fegyveres főre ’s 2,000 hajósra megy , 238 
álgyuval, 11 hadi ’s 40 szállító hajóra fel
osztva. Portugália egész tábora, úgyszólván, 
a’ tengerszélhez gyülöng; a’ főváros nyug
talankodik; a1 katonaság zsoldja elmaradta 
miatt zúgolódik; nincs pattantyús a’ sok 
álgyu mellé; gyakran elfogdozzák ’s töm- 
löczre hurczolják főkép a’ nagyokat, ’s az 
erőszakos kölcsönzéstől vonakodó gazdago
kat. Szörnyű élet, szörnyű személyi ’s va
gyoni bátorság ’s biztosság van egy erősza
kos bitorlásnak önkényü zsarlásaiban !

A’ lissaboni udvari újság jelenti apr. 
3dikán, hogy Princesa Real ’s 22dik Fe- 
bruarius hadihajók (egyik corvette, másik 
brigg) M a d e i r á b ó l ,  hova 1,300 fő se
géd sereget szerencsésen beszállítottak, Lis- 
sabonba visszaérkeztek. General A l v a r o ,  
a’ sziget katonai kormányzója (don Miguel 
pártján) mindennemű erősítéseket megtett 
’s jelenti, hogy a’ nép csendes; de a’ dol
gok további óhajtott menetelében ’s külö
nösen k a t o n á j i  h i v s é g ö k b e n  keveset 
bízik. —

N É M E T O R S Z Á G .
Martz. 16dikán a’ király Schon praesi- 

densliez utasított kabineti rendelésénél fog
va porosz katonatörvény ’s fenyíték alá 
vettet minden az országban tartózkodó Len
gyelt, altisztet ’s köz vitézt; felfognak e- 
lőttök a’ porosz hadiczikkelyek olvastatni 
’s magyaráztatni, hogy értsék mihez szab
ni, mint viselni magokat, ’s milly bánásmód
ra tarthassanak számot; ennél fogva Smidt 
osztályos kormányzó general rendeltetik ü- 
gyelésökre, külön elosztályoztatásokra ’■ 
porosz tisztek *s altisztek által kormányoz- 
tatásokra; azonban még mindig örömmel 
igértetikengedelem, kímélő bánásmód’s költ-
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ségi segedelem is azoknak, kik szívesek len
nének hazájokba visszatérni.

Kasselben az uj sajtótörvény javaslatá
nak 4dik része v. szakasza , melly a1 sajtó
beli porok itélőszékének nyilványosságát ki- 
váná, nem ment keresztül. A’ képviselők 
többsége attól tartott, hogy ha e’ ponthoz 
a’ kormány akaratja ellen tovább is ragasz
kodik , a’ többi még hozatandó törvények
nek vet akadályt. Ezen concessiot (enged
ményt) a’ jó ügy baráti felette roszalják; 
minthogy a’ törvényszék nyilványossága nél
kül nincs igaz szabadság. Ba d e n  és H e s 
s e n  vajának, igy szólnak ezek, a’ német 
szabadság képviselőji. Ha Hessen is kivivá 
magának a’ sajtószabadságot ú g y ,  m i n t  
B a d e n :  akkor szükségképen a" többi con- 
stitutionalis német statusok is megadták 
volna népeiknek azt. Állhatatossággal kell 
vala győznünk ’s elronta mindent engedé
kenységünk. Meglátjuk, hova vezet még 
minket ez engetegségiink ’s a' t.

A’ berlini politia-tisztség minduntalan 
másmás n é m e t  politikai újságot tilt el mind 
a* beviteltől mind a’ könyvárosbolttól, (igy 
a’ „der Freisinnige“ nevű hírlapokat is). 
Természetszerűit csak ollyanokat, mellyek- 
ben c’messzelátó politiatisztség már távolról 
is észre veszi a’ revolutiót.

Braunschweigban egy összeesküvés fe
deztetett fel a’ kormány (Vilmos herczeg, 
testvére az elűzött Károlynák) ellen , melly- 
nek fő koholóiWrisbcrg grófné, Dubien és 
Ehrhard alrendü emberek ’s Kaim volt ez
redes hadnagy apr. 26(1 ikán elfogattak. Iro
mányaik tartalma még nem tétetett közzé.

A’ grófné april. 27dikén éjjel tömlöczéből
elszökött.

Egy rajnamelléki újság szerint a’ t e u t- 
s c h e  T r i b u n e  (szerkezteié D. W i r  t h) 
„Flugschrift“ czim alatt folytattatni fog, 
’s minthogy leveleit (számjait) a posta ált 
nem veszi, gyalogposták fogják azt váras- 
ról várasra hordani. Ezen hordoztatás költ- 
ségit a’ s a j t ó s z a b a d s á g - g y á m o l i t ó  
német nemzeti egyesület adandja meg. U- 
jabb hírek szerint a’ frankfurti politiahiva- 
tal ezt is eltiltá.

Dr. Wirthet a’ speyeri újság szerint a- 
pril. lGdikáról a’ k. kerületi törvényszék 
Zweybrückenben műiden vád alól teljesen 
feloldozá és szabadon bocsátá; a’ városi ’s 
vidéki tömérdek nép mintegy diadalmasan 
kisérte ki őt a’ törvényházból.

A’ bajor kormány, melly minap a’ sajtó- 
szabadság iránti hazai egyesületet tiltá el, ré
szeseit pedig minden utón üldözi, legköze
lebb annak neustadti választottságát, mint 
törvény ellenit, rendelő eloszlatni; de a’ vá- 
lasztottság e’ parancsot törvénytelensége mi
att nem fogadá el, ’s fejenként (136 tagból 
áll) kinyilatkoztaták további folytatását.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Május 8ikán) köze'p ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  88 T’7 p. p.
— 4 PC................... ....  77 T»7-----
— I820diki nyeres. kölcsön 176 4 -----
— 1821diki.......................123 ___

Be'cs vár. 2£pc. bankó-kötél. . . 47 f — —
Az udv. kain. 2 y perCnt kötél. . ----- — —
Bank-actiák v. re'szvények darabja 1147 — — —

A’ gabonának pesti piaczi ára Május Ildikén 1832.
Pozs. m. vtó. g-.ir legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ra. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

T isztab tí/.a 133 * 1 2 6  1 120 Zab 3 0 28 4 28
K é tsz e r e s 86 | 8 0 — Köles 4 6  * ' 4 0 —

Rozs 53  | 50 4 8  | Köles-kása — 100 —

Árpa 42 4 0 36  4 Kukoricza 41 4 4 0 —

Szerkeztet! Helmeczy* — Nyomtatja Länderer.
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J E L E N K O R .

P e s t, szerda. Május 16.

F o g l a l a t :  Magyarorszag (hineveze'sek. Főispáni sz«?kfoglalás Somogybán. Fejer vármegye nagylelkű adakozása. Lo
sonc/.! vásár. Tanitványi háladóság). Ausztria. (Hadi előléptetések). Anglia. (Az 57dik p r o t o c o l l u m  eleje. Re- 
fornibill. Vasutak). Francziaország. (Mai seillei zavarok. Gazette ármánykodása. Lengyel protestatióból töredék. 
Perier. IMontalivet. Egyebek). Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Fels, apostoli Királyunk april. 3dikán 

költ kegyelmes határozataként főtiszt. Tur- 
csányi Ferencz kassai káptalanbeli őrkanono
kot Casai apát czímzettel méltóztatott disze- 
sítn i; •— április 39dikirendelet® szerintpe- 
dig Hermann János urat a’ kir. budai főposta 
hivatal igazgatóját, huzamos esztendei hiv 
szolgálatait tekintve, njugalmazni, s ma
gyar kir. tanácsnoksággal felruházni kegyes 
vo lt; helyébe pedig Biringer Mátyás kassai 
kir. postai igazgatót méllóztatolLkegyelme- 
sen kinevezni.

Kaposvár máj. 4ikén : Mélt. Kapos-Mé- 
rei Mé r e y  S á n d o r  ’s a’ t. Őnagysága ns 
Somogy > megye főispáni széke átvétele vé
gett april. 3Óikán Kaposvárra érkezvén; itt 
ritkán látott pompával fogadtatott. Számos 
fő nemesi ’s küldötti a’ megyének nemzeti 
fényes öltözetben elibe menvén gyönyörű 
renddel kisérék be. Öröm vala látni a’ dél- 
czeg paripákat pajkosan szökdelve, ’s fe
lettük Zrínyi Szigetvára hőseinek unokáit. 
A’nép, városi katonaság, gymnasiumi ifjú
ság tulajdon zászlója alatt, rs a’ ns megye 
katonái - ’s panduraival két sort képezének 
ünnepi köntösben. A’ megyeháznál ismét 
fényes küldöttség iidvezlé Öméltóságát, ki 
is ugyanott helyzett lakába leszállván, nem 
csak minden szomszéd, hanem távol vme- 
gyék fényes követei ’s más úri vendégek ’s 
jelesb ranguak tisztelkedésit fogadá e l , ’s 
ezek közt a’ Paksy ncmzetségbeli több je
len volt úri tagét is. Ezen mind terjedtségé
re, mind hajdani eredetére, mind pedig hős 
tetteire híres nemzetség, dicsőségének tart
ván vérrokonulását a’ mélt. Főispánnal mélt.

báró Rudnyánszky József ur szószólója ál
tal hódoló őrzésinek kijelentési közt, a’ 
tisztelt Főispán urat arra volt figyelmeztetni 
bátor: hogy a’ kir. Tábla felállíttatása óta 
mélt. Száraz György ’s Aczél István Perso
nalis urak után harmadik Óméltósága ki e’ 
fényes polezra jutása által a* nevezett nem
zetség régi becsét sugárival újólag felélesz
ti. Május lsőjén a’ megye nagy teremében 
T. Nagy-atádi Czindery László első alispán , 
nagymélt. Horváth János székesfejérvári püs
pök ur szónoksága alatt kinevezvén egy kül
döttséget, ez harsány éljen közt vezeté be 
a’ Főispán urat, ki is a’ kir. levél felolvas- 
tatása után, mély tudományu, csinos ma
gyarságuk gyakor éljen zengéssel kalauzolt 
beszédet tartott a’ Rendekhez, mellyet i- 
mént tisztelt első alispán és Nádasdi Sár- 
közy Albert főjegyző ur igen csinos és fon
tosán viszonzának. E’ lelkes beszédek an
nyira emelők az egész gyülekezet szivét, 
hogy azok kinyomtathatása iránt közbe szólt 
kérelmét fejérvári püspök ő Excjának nem 
tagadhatá meg a’ mélt. Főispán. Ezek igy 
végződvén sok távol ’s jelenlévő egyházi ''s 
világi személyt neveze ki táblabiráknak a’ 
mélt. Főispán , többek közt nagys. ’s főtiszt. 
Dresmiczer József győri tud. kerületi Fői
gazgatót is, ki a’ gymnasium nyilványos 
vizsgálatát épen ez ünneplés végére határoz
ta. — A’ különben is fényes ünnepet még 
két nevezetes dolog jelesité; egyik nagy
mélt. Kopácsy József veszprémi püspök ur 
nagylelkűsége, melly szerint az gyöngélkedé- 
se miatt személyes tisztelkedésül nem jö
hetvén , hogy e’ napot ne csupa szivbeli ör- 
vendéssel, hanem köz jóra háramló jótéte-
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mennyel is becsesítse, a kaposvári királyi 
gymnasium alappénzét h a t e z e r  vt.ferint- 
tal szaporitá; melly szép adományt nemcsak 
a’ tek. KK. és RR. mint a’ gymnasium lel
kes alapitóji érzékeny hálával fogadók, ha
nem azon gymnasium előljáróji is szent kö
telességüknek ismérík buzgó köszönetjöket 
a’ kéthaza előtt örömmel kijelenteni neven- 
dékeik nevében, azon szent Ígérettel: hogy 
míg c’ gymnasium falai állanak, fogyhat- 
lan áldások fognak e’ gyámtettért az abban 
tanuló ártatlanok ajkairól a’ Mindenhatóhoz 
röpülni. — A’ másik, melly hasonlóul di- 
csőité e napot, az újólag épült megyeház 
alapkövének letétele volt, melly egyedül ez 
ünnepre halasztatolt, ezt előbb hogy sem 
ó  méltósága teljesítené, méltós. Ladányi gróf 
Schmidegg József cs. f , mint az építési kül
döttség néhai elölülője, hathatós beszédet 
tartott, az építést felvigyázás- érték-, ’s pén
zel előmozdított bőkezű férfiak áldozatit há
la-dicsérettel magasztalván. Vége lévén igy a’ 
gyűlésnek az alapkő az épület kijelelt olda
lába mélt. Főispán ur által letétetett. — 
Napalkonyatkor az egész város pompás tűz
ben ragyogott szinte világos reggelig, szá
mos volt a1 sok szép gondolatot tükröztető 
felírás és átfénylő rajzolat, mellyeket a’ hely 
szűke közlenünk tilt. Esti 8= óra tájban mo
zsár-durrogások a’ polgári katonaság tüzelő 
ropogásival vegyülten jelenték a’ tűzjáték 
kezdetét, melly szinte egy óráig tartott ’s 
különféle jelenetekben mulattató az össze- 
iódiilt nézőket, végre az ünnepet reggelig 
vígan tartó táncz zárta be a’ megyei te
remben. — Ez ünneplés közben minden es
te Komlósy ur mulattató ügyes társival a’ 
közönséget válogatott színjátékival.

Tek. Sz. Fejér vgye hazafisága addig is, 
míglen tetemesb sommát gyüjthetend, siete a* 
nemzeti magyar tud. Akadémia pénztárába 
472 fr. 20 xr. pengőt általküldeni alapít
ványul.

Losonczrul május 8dikán : Az idei gyap- 
juvásár melly hazánkban köz isméret sze
rint a’ kétnyiretű gyapjúra legnevezetesb,

mind a’ mellett i s , hogy elég vevő látszott 
összegyűlve, a’ termesztők reménységit még 
sem eiégité ki egészen. A’ vevők igen vá
logatók, fitymálgatók, ’s minden vetélkedés 
nélkül voltak, mi azt szülte, hogy a’ pia- 
ezon lévő gyapjúnak színét felvásárolván, 
a’ silányabbját csak szinlett vonakodással 
szedték a’ kereskedők. Ára egy mázsának 
50—60 ezüst fr. volt. — Igen sajnálhatni, 
hogy rendszeres intézet nem gátolja a’ ke
reskedői ármánykodást e* vásárra nézve , a’ 
mi abból á ll, hogy a5 kereskedők a’ vevést 
megelőzőleg gyülekezetét tartanak, közön
ségesen a’ szomszéd Gács mezővárosban, 
hol megegyezvén aziránt ki hány mázsát ve
gyen , egyúttal abban is megállapodnak, mi 
legyen a’ legfensőbb á r , ’s igy addig húz
zák,  vonják az alkut, míg a’ termesztők 
közűi azok , kik szükségökre megkivántató e- 
gyéb vásárbeli portékákért kénytelenek pénzt 
szerezni, a* vevő árszabásán meg nem nyug
szanak ; mivel pedig illy categoriához a’ 
legnagyobb (mint t. i. pénzben szűkölködő) 
szám tartozik, természetes a’ következés, 
hogy a’ kereskedői fortélynak győznie kell. 
Annál inkább lehet pedig’s keli ezt sajnálni, 
mennél igazabb, hogy a’ gyapjú egyike 
legfontosabb termesztményei közül hazánk
nak;  továbbá hogy a’ nyírés kezdetére te
kintve, a’ losonczi vásár legkorábban esik , 
a’ mi bizonyosan nagy befolyást szül az 
utóbbi piaczi árokra is. Forgott ugyan né- 
melly javaslat a’ losonczi piaczon is a’ ter
mesztők ajkain, mellyek habár nem töké
letes rendszerűek i s , még is nagyon kár 
hogy az annyi vagyonosak közt mindeddig 
egy lelkesb sem találkozott, ki azon javas
latok bármellyikét legalább ^áldával tudná 
valósítani, ’s imigy kereskedési tekintet
ben , legalább egy termékágra nézve valódi 
jó magot vetni.

P fi s t : Nyilványos magasztalást érde
mel a’ m. k. tud. Egyetem bölcselkedési osz
tálya ifjainak azon érzékeny tanítványi ra
gaszkodások, mellynél fogva elhunyt magyar- 
lelkű Tanítójoknak, nagytiszt s tud. Imre

\
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János Urnák szerfelett számos seregletű ’s 
jeles rendű gyülekezettől megtisztelt e!ta- 
karíttatásakor, a’ boldogulnak tetemeit vál
takozva egész megáldatások helyéig magyar 
gyászban öltözten önszántokból és szinte 
versenygő készséggel halotti kocsi helyett 
ön vállaikon vivék ’s egész a’ váczisorom- 
pó-melletti-temetőbe, hol t. i. korán di
csőült Kisfaludy Károly sírja mellett válasz
tatott nyughelyük, elkisérék. Mindazáltal 
még méltóbb dicséret várja őket, ha kelet
kező szándék-czéljokat valósítják, mellynél 
fogva egyik osztály sírkövet készül állítani 
önkényes gyűjteményből a’ felejthetlen okta* 
tónak, másik pedig rézben óhajtja megö
rökíteni képét hála és szereteti tanújelül, ’s 
igazok van , mert Warglia Istvánként :

Szép fény futott le a’ magyar Egyetem 
Derült egéről, sok, sok idő foly e t ,

Míg könnyezendő veszteségünk'’
Egy kegyes óra kipótolandja.

AUSZTRI A.
A’ cs. kir. hadi seregnél következő vál

tozások történtek: báró Bakonyi Imre tábor
nagyi helytartó ’s osztályos Becsben r vár
kormányzó lön Komáromban; ezredesekké: 
Jüttner Antal, Grimmer Ignácz, ’s báró 
Rottern Ferencz; ezredes helytartókká: 
Sonntag Ferencz, báró Zách Károly, Pet- 
resz Elek, Sonnemanns Konrád , Kriegel- 
stein Hermán, ’s Mozer János; őrnagyok
ká : Dietrich József, Stransky József, Ka
tona Márton, Castelliz József, Storch Frid- 
rik , báró Fronmüller János, Ullrich Fe
rencz , Csemiczky Imre , báró Mác-Neven, 
O'KelIy Vilmos és Woronicky József. Nyug- 
pénzi lábra tétettek: báró Pflüger Filep 
tábornagyi helytartó, Lingauer József ezre
des, Markovics Ferencz, és Stephanie Ká
roly kapitányok őrnagyi czímmel. Kiilren- 
deket ’s azt viselhető engedelmet kaptak: 
gróf Radeczky József lovassági ’s lombard- 
velenczei kormányzó generál ’s a’ t. szent 
Móricz és Lázár sardiniai rend nagy ke
resztjét; Német István ezredes ’s Martini

I

Antal ezredes helytartó ugyan azon rend 
közép keresztét; Fürstenberg Fridrik land- 
graf ’s Jordis Ferencz ezredes helytartók 
pedig ’s Mariássy Károly őrnagy szintazon 
rend1 kis keresztét.

A N G L I A .
Közli a’ Courier a’ londoni conferentia 

57dik protocollumát, melly a’ külső ügyek 
hivatalában april ISdikán Íratott alá ’s így 
következik: „Jelen: Ausztria, Francziaor
szág, Nagybritannia, Porosz- és Oroszor
szág meghatalmazotti. A’conferentiát az ausz
triai és porosz meghatalmazottak nyilatko
zása nyitja m eg, kik az 56dik protocollum 
tartalmára nézve jelentik , hogy udvaraik
tól azon végparancsot megkapák, mellyről 
az említett protocollumban szó vala. Mint
hogy e’ parancsolat őket felhatalmazá az 
1831 november 15ki szerződés megerősíté
sét a’ belga meghatalmazottal kicserélni , 
készségűket jelentik ezen kicserélés végbe
vitelére. — Oroszország meghatalmazotti 
jelentik, hogy udvarok végparancsa ugyan 
e’ tárgy iránt még meg nem érkezett, de 
ők naponként várják. Erre Ausztria és Po
roszország meghatalmazotti azon kívánságo
kat fejezik k i, engedtessék még néhány na
pi halasztás az orosz felhatalmazottak most 
kimondott várakozások következésében a’ 
végett, hogy a’ londoni conferentiában kép
viselőt tartó mindenik udvar ugyan egy idő
ben és sorban léphessen fel az érdeklett nov. 
laki szerződésre nézve. — Francziaország 
’s Nagybritannia meghatalmazotti élénk meg- 
elégülésöket fejezik ki az ausztriai és po
rosz meghatalmazottak azon nyilatkozásán, 
hogy a’ szerződés megerősítési cseréjét ér
deklő felhatalmazás kezökhöz megérkezett. 
Francziaország ’s Nagybritannia képviselőji 
méltatják ’s részt vesznek azon szempontok
ban, mcllyek Ausztria és Poroszország meg. 
hatalmazottitabeli óhajtások kifejezésére bí
rák , hogy a’ ratifícatiok kicseréltetési az o- 
rosz meghatalmazottól naponként várt uta
sítások megérkezéséig halasztassanak el. E’

l
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vélemény Francziaország ’s Nagybritannia 
nevében már az 54és55dik protocollumban 
ki vala fejezve. Hanem azon indítóokokbul, 
mellyek miatt már januar. 3ldikén fel kelle 
bagyniok abeli reményükkel, hogy a’ rati- 
iicatiók kicseréltetési ugyanegy időben tör
ténjenek , ezen indítóokok pedig azon idő 
óta mind inkább erősödvén , ’s Francziaor
szág és Nagybritannia meghatalmazotti meg 
lévén győződve, hogy az ausztriai és porosz 
megerősítések haladéktalan kicserélte a’ leg- 
üdvösségesb behatással leend a’ köz békes
ségre , mellynek fentartása a’ londoni con- 
ferentiák megnyitása óta állandó czélját té
vé az öt udvar törekedésének : sürgetve ké
rik a’ franczia és angol meghatalmazottak 
Ausztria és Poroszország meghatalmazottit, 
teljesítsék minden további haladék nélkül 
azon utasitást, mellynek kezükhöz vételét 
épen most önmagok jelenték. — Ausztria 
’s Poroszország meghatalmazotti meghatva 
az itt előhozott tekintetek fontosságától ’s 
részekről is óhajtván minden hatalmokban 
lévő módon az öt udvar czélait elősegíteni, 
megegyeznek abban, hogy udvaraik ratifi- 
catiójit haladék nélkül cseréljék ki. Oroszor
szág meghatalmazotti megjegyzik, hogy az 
ő udvarok egész politikájából kitetszik, men
nyire osztozik az frigyeseinek, a’ közbéke 
fenmaradását illető ohajtásikban, ’s men
nyit tesz az minden eszközével az olly szük
séges béke megalapítására. — Nem lévén 
azonban még végutasitások, most is, vala
mint januar 31dikén tevék, részökre az ér 
deklett ratiíicatio megérkezendéseig a’ proto- 
collum nyitva hagyatását tartják fen. — A’ 
belga meghatalmazott meg ülés alatt be lé
vén vezetve, az ausztriai és porosz megha
talmazottak az 1831belinov. 15diki szerző
dés megerősítési okleveleit vele kicserélék, 
egyszersmind uralkodóik nyilványos paran
csára e’ jelen protocollumhoz az itt követ
kező nyilatkozásokat ragasztaták:

Ausztria és Poroszország meghatalma
zottinak közös kinyilatkoztatások. Midőn 
Ausztria és Poroszország meghatalmazotti

az 1831 beli novemb. 15ki szerződés mege- 
rősíttetését kicserélik , -parancsolatok van 
udvaraik nevében ’s a’ protocollumban ki
nyilatkoztatni, hogy ezen ratificatiók egye
dül a’ Németszövetség jusainak, a’ nov. 15- 
diki szerződés azon czikkelyeire nézve, meL 
lyek Luxemburg nagyherczegség, mint né
metszövetségi status, birtokrészének áltenge- 
deset ’s kicserelteteset illetik, nyilványos 
fentartása mellett adattak.(Vége következik).

Az o r o s z  r a t i f i c a t i o  april. 30di- 
kán Londonba megérkezett. Azonban má
jus elsőjén még nem szólittattak fel a' con- 
ferentia tagjai ennek kicseréltetésére, vagy 
azért, mivel a’ belga követ (k i Brüsselbe 
utazott) nem volt jelen, vagy azért, mint 
mondják, mivel a’ hollandi minister ha
lasztást kért, mig udvarától alkalmazko
dása iránt utasitást nyer.

A’ nemzet részvétele a’ reformbill ügyé
ben az elhatárzás közeledtével mind inkább 
nevekszik. A’ t i z  f o n t  záradékot kemény 
vitatások ’s álnok módosittatások fenyege
tik. A’ Times újra kinyilatkoztatja, hogy 
e’ záradékot a’ bili alapjai ’s főbb pontjai 
egyikének tekinti ’s felszólítja gr. Greyt: 
ne engedne sem ez, sem egyéb fő pontiban 
a’ bilinek egy betűnyit is , mert csak úgy 
biztosulhat a’ belső csend ’s csak úgy ma
radhat becsülettel minister.

O’Connell ur Dublint, hol a5 cholera 
pusztítgatott, oda hagyá 's váratlanul Lon
donba megérkezett.

A’ Liverpool és Manchester közötti 
v a s ú t  a’ múlt esztendőben 8 pcentet ho
zott be részvényeseinek ; az idén 12tőt vár
nak , ’s most már a' vitelbért lejebb száli- 
tandják. Londontól Liverpoolig szinte vasút 
lesz, a’ kimérések ’s költségvetés már meg
történtek, ’s a’ bili iránta az alsóház előtt 
van; költsége pénzünk szerint 60 millióra 
van téve (váltó czéd.), de hihetőleg két
szer annyira is r ú g ; ellenben várt eszten
dei jövedelme 640,000 f o n t  s t e r l i n g .

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Moniteur máj. 2ról a’ következő te-
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legraphi tudósítást közli M a r s e i l l e  bői  
a” liadministerhez april. 30dikáról: „Ma 
reggel f e j é r  z á s z l ó  ([X. Károlyé) sze- 
geztetett ki a’szent Lőrincz tornyáról. Több 
rendii csoport gyülekezett fel az ó-város
ban, kik gróf B o u r m  o n t  kiszállását bi
zonyosnak hivék. A’ nemzeti őrség 's Jinea- 
katonaság azonnal fegyverre kelt; épen most 
mustráiéin meg őket ’s a’ legnagyobb lelke
sedésben találtam. Nem tartok semmitől. — 
Lachaud ezredes , úgy szinte Decandolle és 
Läget de Podio urak, a’ Carlisták fejei, kik 
fejér zászlót vitetvén legelői, egy fegyve
res csapatot vezettek, ugyancsak fegyver
ben fogattak el. A’ szent Lőrincz tornyán 
kitűzött zászló leszakasztatott.“ — (Közli 
a’ nyolczadik seregosztály fővezére).

A’ Nouvelliste ugyanaz nap egy másik 
újság után írja, hogy B e r r y  l i e r c z e g n é  
Massát elhagyván, a’ franczia déli partokon 
készül kiszállani. — Továbbá, hogy a’kor
mány sürü telegraphi tudósításokat kapott 
és küldött május két első napjain, mellyek 
k itö rt, vagy kitörni készülő nyugtalansá
gokat gyanittattak. De, ezt teszik az érin
tett journalok hozzá, a’ kormány kétség kí
vül megtett minden elegendő rendelést, 
hogy az illyes törekedések czélt ne érhes
senek. A’ Messager des Chambres már má
jus lsőjén jelenti, hogy az utóbbi napok
ban több házba, jelesen St. Germain külvá
rosában apró nyomtatványok dobattak, mel
lyek a’ berryi herczegné szándékát legköze
lebb valamelly déli kikötőjében az ország
nak kiszállani, hiresztelék. (April. 30dikán 
ministeri tanács tartatott marsall S o u l  tnál).

A ' G a z e t t e  april. 25, 26dik május 
lső napi számait elszedeté a’ politia. E’ 
rendszabást kétségkívül azon ál okoskodáso
kon épült, ’s így gonosz czélzatu p o l i t i k a i  
v a l l á s t é t e l  sziilé, mellyet a’ nevezett 
újság martz. 28 és 30diki számaiban köz
hírré tett ’s mintegy előkészületül a’ berryi 
herczegné kiszállására ’s a’ régi bourbon-ág 
visszaállithatására minden rendű olvasóit 
felszólitá, hogy hozzá állásokat, vagy ne

talán leendő jegyzéseiket nyilván mondják 
ki ’s közöltetés végett a' Gazette redactió- 
jához küldjék be. Hihetőleg némélly hiva
talbeli nevesb személyek állása ezen lázító 
carlista nyilatkozáshoz okozá az érdeklett 
számok lefoglaltatását. Fő pontjai ama’ po
litikai vallomásnak ezek : A’ franczia pol
gári alkotmány alaptételeinek a’ n e m z e t  
közös gyülekezetei megállapítása szerint a’ 
következőket ismérjük és valljuk 1) A’ ki
rályság ö r ö k ö s  a’ férjfi ágon ’s az első 
szülöttség jusa szerint, a’ mint ezt Fran- 
cziaország minden nemzeti gyűlései megis- 
merék. Mi ezen mindenkoron tisztelt prin- - 
cipiumot a’ nyilványos rend ’s mindenki 
jusa kezesének tekintjük ’s őseinkkel együtt 
azt valljuk, hogy az (t. i. az örökös királyság) 
a’ nemzetért ’s az ő csendje biztosításáért 
állíttatott fel. (Ki által állíttatott, fel ? az 
Isten vagy a’ n e m z e t  által ? ’s ha igy , 
kérdik az ellen pártú és szellemű franczia 
újságok, — miért ne hozhatna ugyanaz 
ha a’ csend és mindenki jusa biztosítás , 
úgy kívánná Francziaországban m á s  dy- 
nastiát fel — a5 mit nem csak a’ franczia 
hanem más nemzetek is többször tettek ?) 
2) A’ király személye sérthetlen; a’ minis- 
terek felelni tartoznak. Az örökösülés egye
dül az uralkodó személye sérthetlensége ál
tal tartathatik fen; a’ m i n i s  t e r e k  felel
ni tartozásában felleli a’ nemzet minden (?) 
— szükséges feltételeit a’ rendnek ’s törvé
nyes szabadságnak. (Polignac ’s a’ j u 1 i u s i 
o r d o n n a n c e o k  ezt nyilványosan meg
hazudtolják). A’király sérthetlenségét csor
bítani meg annyi, mint a’ visszaélések el
len anarchiában keresni orvoslást. 3) Adók 
és törvények csak a’ községi és tartományi 
teljes gyülekezetekben választott nemzeti 
képviselők megegyezése ’s szabad hozzájá
rulása által hozathatok. A’ községi gyüleke
zetekben minden 25 esztendős, telepedett 
’s egyenes adót fizető, született vagy nem- 
zetesített (naturálisait) Francziának lehet 
szava, (ügy de a’ nemzeti képviselet tel
jességére ’s törvényességére szükséges e,
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hasznos e, hogy annak megválasztásához 
minden nemzeti tag fejenként járuljon ? —)  
’s a’ t. Ezen utóbbi pont nyilván kimutat
ja, hogy a’ franczia Carlisták azért akarnák 
a’ nemzetet fejenként megkérdezni képvi- 
selőjik ’s ez által uralkodójok választása 
irán t, mivel a’ s z á m o s a b b ,  tudatlan ’s 
a’ papság hathatása alatt lévő pórnép által 
reménylenek V. Henrikecske számára több
séget.

Ugyancsak a’ marseillei telegraph april. 
30dikáról délb. 1 órakor a’ belső minister- 
hez. „Azon támadás, melly ma reggel kelet
kezett, el van nyomva. A'háromszin ugyan
azon tornyon , mellyen előbb a’ fejér lobogó 
látszaték, kitüzetett. Vizsgálatok tétetnek 
azok után, kik a’ támadást titkon élesztget
ték. A’ rend tökéletesen helyre állott.44 — 

A’ Moniteur május 3dikán és 4dikén 
közli az olly hamar lecsillapított marseillei 
zavarok közelebbi környülállásit. Már há
rom hónappal ezelőtt, úgymond, tudósítva 
volt a’ kormány a’ carlisták különféle moz- 
gásikról, mellyek a’ tengermelléken, kü
lönösen Marseilleben valami lázadás készit- 
getésére látszattakirányzani. Majd ez, majd 
az a’ nap tűzetett k i ; kiszállásról ’s külö
nösen a1 berryi herczegasszony ebeli szán
dékáról vala szó ; tengerparti rajzok készít
tettek, pénz osztatott ki ’s több eféíe. A’ 
kormány minden óvó rendszabásokat meg
tett. April. 29dikén azon tudósítást kapja 
a’ marseillei hivatal, hogy Carlo Alberto 
gőzhajó B o u r m o n t  generállal Livornot 
april. 24dikén elhagyta, és hogy a’ várasi 
carlista párt egy kitörést készitget, melly- 
ben reményök szerint* Bourmont ur , vagy 
maga a’ berryi herczegné leend segedelmök- 
re. Erre a’ katonaság parancsolatot kapott, 
hogy magát az első szóra készen tartsa. A’ 
29 és 30dika közti éj csendben tölt el. 30- 
dikán reggel 8 órakor az óvárasban fekvő 
Szent Lőrincz tornyán fejér zászló függesz- 
tetett ki ’s ugyan ez órában tetemes cso
port tódult a’ de la tourette-i vársikra, 
kémlelve a’ gőzhajót, mellyen Bourmont

grófnak kelle érkeznie; egyszersmind a’ 
város ezen részén számos csoportozatok 
széledtek e l, mellyek közül egy a’ törvény
szék palotája előtt állapodék meg. Chazal 
u r, alhadnagya" 13dik sorezredben, ki az 
itteni őrhelyen parancsolt, felszólitá ezen 
csoportot, oszlanék el; de nem lévén fel
szólításának sikere, megragadó az t , ki a’ 
csapatot vezérlé, galléron, ’s berántá az 
őrházba. Ugyan ez történt még más ket
tővel , ’s a’ csapat meglepetve Chazal ur 
energiája által, ’s három vezetőjét elveszt
ve , azonnal szétoszlott. Ugyan e’ tájban 
marseillei helycommandans Menard St. Mar
tin ur 40 emberrel a’ 13dik lineaezred- 
ből a’ Szent Lőrincz templomához in
dult ’s ott a’ háromszinü zászlót ismét fel- 
ütteté. A’ n e m z e t i  ő r s  ég önindulatjából 
fegyvert fogott; a’ lineakatonaság minden 
előre kijelelt pontot tüstént elfoglalt; a’ 
praefectus mindketteje mozdulatit minden 
erejéből segité. 9 órakor gróf Damremont 
a’ kiállott minden rendű sereget megtekin
tő s ezerszeres „éljen a’ király! éljen a’ 
háromszin !í4 kiáltozással fogadtatott. Szint
ezi harsogó a’ nyilványos helyekre felgyü
lekezett lakosság nagyobb része. Délben 1 
órakor a’ rend és csend már tökéletesen 
helyre állott. így ez a’ nap halálos sebet 
ejte a’ nyomoru carlista párton, felfedez
vén annak rendkívüli gyöngeségét, ’s bebi
zonyítván egyszersmind, hogy ezen vidék 
lakosainál, mint hiún dicsekvék, tetemes 
pártolásra épen nem tarthat számot. A’ szom
széd megyék commandansai is jó korán fi
gyelmeztettek a’ mozgásokra , ’s a’ délsza
ki tartományok külön várositól a’ kormány
hoz május 3dikáig érkezett tudósítások min
denütt a’ rend és törvény uralkodását hir
detik.

Ugyan e’ történetekről így ir egy ma
gányos levél Párisból május 3dikáról. Mar- 
seilleben az összeesküvés kitörése már april 
28kára meg volt határozva, ’s csak még egy 
végső utasításra vártak Párisból a’ párt kö
zépponti igazgatóságától; miben még két nap



311

telek el. Azonban bizonyosnak mondják, 
hogy az april 30ki kitörés is az igazgatóság 
parancsa nélkül, sőt ellene történt; legalább 
a" carlisták vezérei más, hasonló mozgáso
kat, mellyeknek amazokkal egy időben L y
o n b a n  és P á r i s b a n  kelle történniek, el
halasztottak ’s neheztelve csudálják, mikép 
veszélyeztetheté magát a’ különben olly vi
gyázó Lachaud ezredes illy , vakmerő tett 
által ? A’ berryi herczegnénél marsall Bour- 
m ont, ’s mint mondják, ennek egyik fia 
vala, várván a’ kiszállás pillanatját. Azon 
esetre, ha a’ herczegné valósággal kiszálla
na, parancsolatok volt a’ hivataloknak, hogy 
őt (a ’ hcrczegnét) Nápolyba küldjék vissza, 
valamint Napoleon az angoulémi herczeggel 
18I5ben bánt vala, ellenben egész kísére
tét vessék fogságra ’s hadi törvények sze
rint Ítéltessék el. Most a’ herczegnét két, 
Toulonhól e’ végre küldött hadihajó tartja 
szemügy alatt, ’s hihetőleg arra fogja bírni, 
hogy minélelőbb ismét az olasz partokhoz 
vegye útját. A’ Lyonban késziilgetett moz
gásnak az lett volna czélja, hogy Páris és 
Marseille közt a’ közösülést megszakassza; 
a’ Párisban készülő mozgásnak pedig a" kor
mány figyelmét egyedül vagy legalább főké
pen a’ fővárosra kell vala szögeznie, hogy 
a’ tartományi mozgások annál szabadabban 
fejlődhessenek ki. Nismesben ’s a’ hozzá 
közel falukban három nap verekedtek az 
utczákon  ̂ még a’ templomok is csatahe
lyekké változtak, minthogy a’ carlisták ezek 
előtt üték fel zászlójikat, itt tapodák sár
ba a’ háromszinű kokárdákat ’s nem csak a’ 
felgyűlt politiatiszteken kegyetlenkedtek, 
hanem a’ rendes katonaság közül is többet 
megvérzettek, sőt mint beszélik halál is 
nem-egy történt. Az egész Gard és Herault 
megyék buzgásban voltak, több gyorskocsi 
raboltatott ki, ’s úgy látszik, a’ carlisták fe
jei a’ republicanus párttól is vártak mozgá
sokat Párisban; igy: bizonyos, hogy ez nap 
(april 30) lázitó proclamatiók függőitek Pá
ris utczáin ’s más nap (a’ király névnap
ján) 150 fiatal ember gyűlt össze St. Mar

tin utczáján, kik a’ marseilli és párisi 
dal éneklése ’s éljen a’ köztársaság! le 
Lajos-Fileppel! kiáltozások közben a’ Tu- 
illeriák előtt charivárit (gúnyzajt) akar
tak a’ királynak csinálni, de természete
sen szét zavartattak, minekelötte még a’ 
szándéknak a’ városban hire futamodnék. 
Mind ezen borzalmak, az industria csüg- 
gedése, a’ rend bizonytalansága, 's örök 
zendülések , zivatarok között azt kérdjük , 
mi okozhatja mind ezeket, mi adhat külö
nösen a’ carlista pártnak illy merészletekre 
vérszemet? reszketve valljuk meg önma
gunknak, hogy a’ kormány illőnél engedé
kenyebb a’ carlisták iránt ’s a’ republica- 
nusoktól szerén is túl irtózik. Kétségkívül 
(igy okoskodik a’ nép) a’ kormány számür 
zetésnél kevésbet a’ republicanus párttól 
nem reményi, ellenben egy újabb restau- 
ratio esetén könnyebbnek véli a’ menekhe- 
tést. Ezért alacsonyodik le olly mélyen a’ 
franczia politika, ezért kímélteinek a’ régi 
dynastia szolgái, ezért neveljük a’ kigjót 
saját kebelünkben, ezért fizetjük a’ carlis
ta marsallokat, vendéei lázadók vezéreit ’s 
t. i. azért bocsáttatik el hivatalából sok em
berséges és független gondolkodású férjfiú! 
— ’s a’ t.

A’ cholera Párisban és vidékein lassu- 
dan enyészik.

A’ párisi lengyel egyesület protestátiót 
ada ki a’ február 26diki császári ukas (Len
gyelország reorganisatiója) ellen. Oklevelét 
hosszas históriai és politikai szempontok 
fejtegetése után igy rekeszti be : „Némán 
néz Európa egy boldogtalan nemzeten elkö
vetett erőszakoskodásra, ’s egykedvűleg lát
szik elvárni az éjszaki autokrata lépéseit. 
Ah bár ne válnék e’ hallgatás, melly által 
ő mind vakmerőbb bitorlásokra kap vérsze
met , e’ világrész szabadsága ’s civiiisatiója 
sírjává! de bízzunk, elérkezik egykor azon 
pillanat, midőn a’Lengyelek , most ugyan 
a’ despotismus járma alatt görbedve, újra 
felemelkednek ’s újra kivívják nemzeti büsz
ke állásokat, melly méltóságát érzi, ismé.



312

ri rendithetlen igazait. Most ugyan egész 
Lengyelország gyászfátyol alatt liheg : mert 
kedve telik a’ vasökölnek kínzani azt, mit 
földre tiprott; fáradhatlan bősziiltséggel ra
gadoz még mindig uj áldozatokat a’ nem
zetségek kebléből ki, 3s egymásra bilincsez- 
ve hurczolja Sibiria vadoniba, Sibiria töm- 
löczibe ’s bányaiiregibe ; gyermekeket tép 
ki anyai karok közűi, hogy rabigára nevel
hesse ; ott, hol kevéssel ezelőtt szertehang- 
zék a’ szabadság Örömszózata, ’s versenyt 
zengtek a’ nemzeti dalok, most sírcsend 
uralkodik, merő fájdalmi sóhajtástól ’s az 
áldozatok bilincs-zörejitől félbe félbe sza- 
kasztva. Nem meri senki a’ rabszolgaságra 
kényszerített földön szavát ezek ellen emel
ni. Kötelessége tehát nemzeti egyesületünk
nek , mint mentebbnek a’ moszka üldözte
téstől , ’s melly szakadozott szívvel szemléli 
a’ minden emberiség letapodtát, bosszúért 
kiáltani a1 mindenek urához, ’s minden e- 
rőszak ellen ezennel nyilván protestálni; 
felszólítjuk egyszersmind világszerte pol
gártársaikat , egyesítnék szavokat méltó nyi
latkozásunkkal. Költ Parisban april. 14ikén. 
Lelevel mint előlülő ’s a’ többi tagok. — 
Melly szivreható fájdalmas elkeseredésre fa
kad külföldön is nemzete nemzetiségének 
sírhalma felett a’ hazafi kebel!

Perier ur fellábadásához kevés a’ re
mény. Többnyire magán kívül van -s fe
lette elgyöngült. A’ király szerfelett aggó
dik ezen kedvelt ministere halálán, kit az 
európai béke ’s biztos politikai középút fen- 
tartatására szükségesnek, mellőzhetetlen- 
nek hisz, ’s a’ külföldi követek is fontos

nak tartanak olly annyira, hogy egy angol 
újság (a’ Court Journal) szerint kémeket 
’s orvosokat fizetnek, csakhogy egészsége 
felől bizonyost tudhassanak.

GrófMontalivet helyébe nyilványos ok
tatás és cultus ministerévé ([melly tisztet 
ideiglen a’ pecsétőr vivé) a’ király G i r o d  
de l’Ain urat nevezte ki april. 30dikán.

A’ belső minister (gróf Montalivet) 
mingyárt hivatala kezdetén kerülő levelet 
bocsáta a’ praefectusokhoz, melly ben tud- 
tokra adja, hogy a’ ministerium rendszere 
nem változott ’s azon princípiumokon fog az 
ezentúl is épülni, mellyeket az utóbbi 14 
hónap tapasztalása (Perier ur 1831. marlz. 
13dikán lön ministerré) ’s a’ kamarai több
ség hozzá járulása megállapított. Egyszers
mind ajánlja nekik, hogy a3 különféle, még 
eddig mindig meggyőzött, de mindig nyug
talankodó pártok mozgásira élénk figyelem
mel legyenek.

A’ lyoni két legnevezetesb újság szer- 
keztetője május 2dikán pár pisztoly viadal
ra kelt egymással hét lépésnyi lövésközre, 
’s mind ketten elhibázák. Kérdés : rövid lá
tásból e? vagy félénkség miatti rósz czélzás- 
ból? nyilván tanácsosb lett volna tollvitánál 
maradniuk, mint ónpilulával kinálkozniok.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Május 12ikén) köze'p ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 88 — p. p.
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J E L E N K O R .
P est, szombat. Május 19. 1832.

F o g l a l a t :  Magyar es Erde'Iyország (Felséges Urunk 5s Asszonyunk. Mosoni tisztujitás. Dobokai gyűlés. Zalai olvasó 
° társaság) Anglia (az 57dik piotocolluní folytatása es vége. Orosz ratificatio. Asiai journal egyik levele. Görögor

szági hír). Francziaország (1‘erier. Marseille. Napoleon lied  évi halála napján zavargás Parisban. Paskevich 
lengyel küldöttsége. Veracruz). Németország. Töiökország. Portugália. Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGVAR és ERDÉLYORSZÁG.
Május 8dikán délutáni 2 órakor érke

zett a' Felséges Uralkodó-pár Gréczbe sze
rencsésen meg, a1 nép rendkívüli öröm s 
kódolási zajja, s tisztelkedési közt, s több 
napot fog közlök mulatni.

FőherczegFerdinand,magyarországi Fő- 
Hadi-kormányzó, máj. 12dikén Karansebe- 
sen keresztül Temesvárra kívánt egészség
ben megérkezett; útját másnap Aradnak 
folytatta.

M. Óvár Piinköst-hava ISdikén. Restau- 
ratiónk tegnap, azaz Pünköst-hava 14ikén 
szavazás ’s felkiáltási úton megtörtént kö
vetkezendőképen: lső al-ispány lett Torkos 
Mihály felkiáltással. 2dik al-ispány Szent- 
Györgyi Jablanczy Károly , kir. Ldvarnok 
’s arany sarkanfyus Vitéz felkiáltással. Fő
jegyző Kaidacsy Ferentz. lső al-jegyző Ba
logh Kornél. 2dik al jegyző Kroner Lajos. 
Becsületbéli al-jegyzők Felső - Eőri Seper 
Antal, Omoroviczai Heinrich János. Fő
ügyész Sőtér Ferencz felkiált. Al-ügyész Kiss 
Csepcsényi Csepcsányi Gábor felkiált. Tisz
teletbéli Al-ügyészek Csenkey Adalbert — 
Ifjabb Kroner János — Molnár Leopold — 
és Sidó Vendel. Adószedők Haasz János és 
Bikkessy Károly felkiált. Számvevő Bogdán 
József felkiált. Mosonyi járásban fő-szolga- 
biró Öregebb Kroner János szavazással. Al- 
szolga-biró Nagy Lútsei és Bodó-Báári Mé
száros Ferencz fő-szolga-birói rangai felkiált. 
Esküdtek Szent-Miklósi Nagy István, Sza- 
lay János felkiált. Nezsidéri járásban főszol- 
ga-biró Hegedűs Károly felkiált. Al-szolga- 
biró Szántó György felkiált. Esküdtek Modro-

vich Károly, Molnár István kiált. Becsü- 
letbéli esküdtek Vörös Ferentz, Barcza 
Sámuel. Fizetéses tábla-birák Andrássy Jó
zsef — Szalay József — Lááb Gáspár. Ka
tonai biztos Simon József kiált. Lajstromo
zó Schott József. írnokok Hardy István, 
egyszersmind becsületbéli esküdt; — Fürtös 
Mihály. Földmérő Boboth Károly; — Segéd 
Gódinger Károly. Ideigleni fő orvos Birck 
Fridiik. Becsületbéli fő orvos Polák Ignátz. 
Seborvos Schelhammer János — Wolfinger 
József. S. F .

Tck. Gömör vmegyének május 7ik s8di- 
kán Pelsőczön tartott közgyűlése alkalmá
val közhírré tétetett tisztujitása határnap
ja , juniusődike, ’s akkori gyülekezetük he
lye , Rima-Szombat.

Bonczhida május ődikén : Ma rekesz- 
té be ns Doboka vármegye szeretett főis
pánja mélt. Kis-Rédei Rhédey Adám me
gyénk közgyűlését, mellyben több, hazánk 
javát érdeklő, fontos határozatok hozattak. 
A’ gyűlés megyei tisztujitáson kezdetett, 
mellyben hogy annál szabadabb lehessen 
a’ szavazás , következő módon tétetett a’ 
sorsolás: Kiki a’ canditatusok közül annak 
nevét, kiben nagyobb bizodalmát helyezé, 
czédulájára szállásán leírván , ezt az a’ vég
re kinevezett biztosok előtt azon rejtek lá̂  
dába vetette, melly azon hivatalra volt ki
jelelve, t. i. minden megújítandó hivatal 
számára külön rejtek ládácskába. A’ biztos.- 
ság feljegyző ugyan a’ szavazók neveit, a’ 
lehető visszaélés kikerülése miatt , de mind 
a’ mellett sem tudhatta valaki más kire sza
vazott ; ’s igy méltán jeles szavazási ut ez,
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melly által a’ szavazó magának se barátot, 
se ellenséget nein szerez. A’ sorsolás által 
választott kir. pcrceptorok tek. Szabó József 
és Szebeni Antal u rak , a’ főjegyző Lészai 
Lőrincz ’s aljegyző Cziko Ferencz urak, va
lamint ez úttal a’ nemes megye által válasz
tott szolgabirák ’s rectificator commissariu- 
sok hivatalaikba fel is eskettek; a’ szavak 
többsége szerint candidáltatott főbírák ’s al
ispánok pedig a’ törvény világos értelme 
szerint megerősítés végett a’ kir. kormány
szék utján 0  Felségének feljelentettek. Az 
annyira óhajtott országgyűlése tartásáért az 
Érd. fels. kir. Kormányszékhez egy velős 
kérelem level készíttetett. (Érd. Híradó.} 

Kanizsáról május lOikén: Zala néhány 
lelkes fiainak azon szent czél tűnt nagyra- 
termett leikök elibe, hogy ők is több me
gye példájára keblükben a’ szép tulomá- 
nyok istenasszonyának oltárt emeljenek, ’s 
ezáltal az emberiségnek a’ legszebb erény
re , a’ mivelődésre t. i. nyissanak utat. A- 
lig lön közzé a’ szándék egy nagyobb ter
jedésű. olvasó társaságot alkotni köztünk, 
már is számtalan áldozó találkozott, ki a’ 
szép szándékot hatásköréhez képest ápolni 
buzgott. Jeles ajánlások történtek készpénz
ben , de sokkal jelesb ’s örök emlékezetre 
méltóbb adakozások könyvekben; sok ne
vezetes férjfia’ czél alapítására egész könyv
tárát ide ajándékozá, mellyet minden me
gyénkben nemes , és egyéb pallérozódni vá
gyó lakos, az eddigi feltételek szerint, csu
pa tértetvény (reversalis) mellett ingyen 
olvashat. Az eddig gyűlt pénz a’ szükség
hez képest alkalmas helynek Zala-Egersze- 
gen leendő építésére fog fordittatni, jö
vendőre pedig reménylhető: hogy e’ ne
mes tárgy minden oldalú gyámolitására ne
vezetes egyesület szerkeződik, melly a’ fo- 
Jyó-irások ’s jelesb munkáknak megszerzé
sére czélirányos intézetet alapítand. A’ di
cső tett fáradhatlan eszközlői Tubolyszegi 
Tuboly Mihály táblabiró ’s első aljegyző, 
Koppány Ferencz táblabiró ’s főadószedő, 
több más nevezetes férjftval egyetemben.—

Milly boldog lesz a’ szeretett hon néhány 
év alatt, ha napról napra a’ mivelődés, 
nyelv-csinosodás, nemzeti dicsvágy ’s min
den miveltségre vezető utak uj , meg uj a. 
padhatlan források által gyarapítva kedvelt 
lakóira erednek, ’s szerte áradoznak. K. F.

A N G L I A .
57dik protocollufii folyt, e's vége).

Ausztria meghatalmazottinak külön nyi- 
latkoztatása: Az ausztriai meghatalmazot
tak egyszersmind azon utasítást kapták, 
hogy a’ következő nyűlatkoztatást tegyék 
a’ protocollumba le: „Az 1831beli nov. 15- 
diki tractatus megerősítése mellett ’s egy 
további alkudozás szükségét tekintve né. 
metalföldi király 0  Felségének kormánya 
’s a’ belga királyság között kötendő egy olly 
újabb szerződés iránt, melly magában a’ 
november 15diki 24 czikkelyt a z o n  m ó 
d o s í t á s o k k a l  foglalandja, mellyeket az 
öt udvar helyben hagyhatóknak fog Ítéln i: 
Ő Császári Felsége annak kinyilatkoztatá
sát ajánlja ’s részéről azt nyilatkoztatja ki , 
hogy a’ fen megnevezett két fenséges fél 
között a’ conferentia figyelése alatt köten
dő kölcsönös egyezés szintazon értékkel és 
erővel bírjon, mellyel a’ november 15diki 
szerződés czikkelyei bírnak, ’s hasonlag az 
e’ tractatust aláirt udvarok által állapíttas
sák és erősittessék meg.“

A’ p o r o s z  k ö v e t  n y i l a t  ko  z t a- 
t á s a .  „Minekutána Poroszkirály 0  Fel
sége a’ november 15diki tractatust egysze
rűn (azaz pótlék v. tartalék nélkül) erősí
tette meg, parancsolatja van a’ porosz kö
vetnek , tudatni a’ conferentiával udvará
nak azon alapos kívánságát ’s törvénysze
res várakozását: hogy t. i. a’ tractatust alá
irt hatalmasságok követei m ost, legelőbb 
is ollyas módosításokról gondoskodnának 
H o l l a n d i a  j a v á r a ,  miilyenek a’ 24 
czikkely mivolti sérelme nélkül azokhoz 
járnlhatnak, ’s a’ mellyek, ha a’ conferen
tia megegyezése ’s B e l g i u m  uj  u r a l k o 
d ó j á n a k  elfogadása is hozzájok járuland ,
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felvilágosító vagy pótlékczikkelyek gyanánt 
fognak felhozathatni ’s akkor aztán a’ töb
bivel egyenlő értékkel és erővel bírhatni. 
Poroszország úgy hiszi, hogy ezt annál in
kább vitathatja ’s kell is vitatnia, mint
hogy Francziaország és Anglia többszöri 
erősítéseiknél fogva a’ legalkalmasabb idő
pontot ezen fontos tárgy tekintetbe véte
lére épen csak a’ ratificatiók megtörténte 
után lehetne feltalálni. Ezenkívül, mint
hogy már a’ novemb. lődiki tractatus aláír
va ’s megerősítve van , a’ szövetséges ha
talmasságoknak azon eszközökről kell majd 
tanakodniok mellyek által azt (a’ tracta- 
tust) végre is hajthassák. Minekelőtte te
hát ezen eszközök szóba vétetnének , okos
ság és méltányság (Billigkeit) ajánlják sőt 
sürgetik , ugyanazon czélt módosítások mega
dása által érni e l , mellyek által talán sike
rülne a’ két vetekedő félt egymás iránt egyen
lő fokra ’s álláspontra helyeztetni.“ — Mi
nekutána a’ belga meghatalmazott az ausz
triai és porosz udvarok tartalékjáról, a’ Né
metszövetség jusaira nézve , tudósittatott: ő 
azon nyilatkozást tévé, melly i t t , az ezen 
protocolfumhoz csatolt függelékben, áll. (A- 
láirások).

Függelék az 57dik protocollumhoz: A’ 
belga meghatalmazott ludósittatván azon 
tartalékról, mellyet Ausztria és Poroszor
szág meghatalmazotti a’Németszövetség ju
saira nézve kifejeztek: egyedül azon bizto
sításra hivatkozik, mellyet Belgium az öt 
hatalmasságtól kapott, ’s a’ melly biztosí
tásban (garantia) a’ belga meghatalmazott 
annál teljesebben ’s tökéletesebben bízik, 
minthogy az az 1831. nov. ISdiki szerző
désben megállapított köteleztetéseken ala
pul. — London April. 18dikén 1832. Sj l -  
v a i n  v a n  de We y e r . “

Hitelesen tudósittatunk , úgy mond a’ 
Courier: parancsolat m ent, hogy egy angol 
és egy franczia hajósosztály gyülekezzék 
a’ Táj ob a. Az angol Sir P. Malcolm fő pa
rancsa alatt Portsmouthbó!, a’ franczia Tou- 
lonbólfog kiindulni. A' Tr u e  Sun másnap

e’ tudósítást oda módositja, hogy Ports* 
mouthban valóban t i z  l i n e a h a j ó  készít
tetik fel t ű s t  én t i  használtathatásra , de 
küldetése helyéről még bizonyost nem mond
hatni.

Lloydsnál május 3dikán a’ következő 
hirdetmény szegeztetett fö l: „Kül-hivatal 
april. 30dikán. Uraim! Viscount P a l m e r s 
t o n  reám bízta Lloyds biztosságát tudósí
tanom , hogy a’ külső ügyek hivatalához tu
dósítás érkezett Madeira-sziget elzáratásá- 
ról (blockade) Dona Maria da Gloria ő 
leghívebb F e l s é g e  hadierejének egyik osz
tálya által. Vagyok . . . Sh e e  G.“ A’ hir
detmény, mint dona Mariának megismerteté
se, köz tetszéssel fogadtatott. M a d e i r á -  
b ó 1 jött levelek szerint e’ sziget magát ele- 
ség szűke miatt egy hónapnál tovább nem 
tarthatja. — L i s s a b o n b a n  a’ politia ket- 
tőzteti figyelmét és visgaságát. A’ postán 
minden levél felnyittatik. Don Pedro ha
jósseregének egy része folyvást vigyázaton 
áll a’ Tajótól nehány órányira; mondják, d. 
Pedro minden erejét egybe akarja gyűjteni 
’s Londonból és Parisból még egy eldöntő 
tudósiiást venni, minekelőtte csatába eresz
kednék.

Az orosz ratificatio Londonban május 
4dikén kicseréltetett. — A’ Courier szerint 
ennek sincs egyéb tartalékja az ausztriai és 
porosz tartalékok felett, hanem hogy a’czár 
minden kényszerítő rendszabás ellen Hol
landia iránt erősen protestál.

Az asiai journal egy levelet közöl Pé- 
tervárábó!, melly szerint senki sem kétel
kedik többé itt arról, hogy a’ czár részese 
legalább, ha nem oka is , a’ chinai uralko
dástól származó szigorú rendszabásoknak 
az angol kereskedésre nézve. Közelebb két 
orosz tanácsosit küldé Kiachtába (egyike a’ 
hires Hyacinth archimandrita, ki 15 évig 
lakván Pekin get, igen jártas a’ chinai nyelv
ben) olly ürügy alatt, mintha a’ chinai val
lással kívánnának közelebb megismérkedni, 
’s róla némelly érdekes tudósítást vinni ha- 
zájokba vissza, de siketnek regélnek. Szint«



316

azon újság közli még a czar egy kedvencz 
planumát is, t. i. egy kis expeditio-küldést a’ 
kliiwai chan ellen azon orv a la tt, hogy né
hány alattvalóit fogva tartóztatja , szívesen 
kap tehát az alkalmon, mivel ezen tarto
mány elfoglalta u tán , megint egy igen gaz
dag arathatásu kereskedésre tarthat számot 
Runjet-Singh tartománnyal. — A’ cantoni 
chinai főtiszt egyik parancsában az idege
neket áltáljában, főkép az angolokat, szo
rosan eltiltja a’ város utczáin sétálástól, a1 
közönséges mulatóhelyek meglátogatásától ’s 
huzamosb tartózkodástól a’ városban; a’ ha
jósokat épen ki sem engedi szállani, a’ ke
reskedők is, ha az ottani kalmársággal vé
gezték dolgaikat, azonnal hajójokra térni 
kötelesek, mivel, úgymond, az idegenek gyű 
löletesés ingerlékeny természetűek, fegyver 
nélkül egy tapodtnyit sem szeretnek kimen
n i, már pedig a’ nyilványos helyeken, hol 
a’ katonák lődözni szoktak, nagy a’ tolon
gás, mi közben valaki közülök könnyen 
megharaghatik, ’s a’ nép között kardjával 
veszedelmes hadarázást tehet, pedig aztán 
kész a’ ba j; ezenkívül a’ katonák sűrűn 
nyilaznak, az idegenek pedig nem tudják 
még a1 nyilakat olly ügyesen kikerülni, 
mint az idevalók, csak nem tudja az ember 
mi érheti *s a’ t.

Azon lever (udvarlás) alkalmával, mel- 
lyet a’ király május 2dikán a’ st. jamesi 
palotában tarta, Zea Bermudez, s p a n y o l  
követ, urának egy levelét adá ált; gróf 
Orloíf búcsúját vévé; 's gróf Grey kérelme
ket nyujta be a’ reformbillért. A’ lever után 
a’ministeri tanácsban lord Dundonald-(Cocl)- 
rane)-t előbbi hivatalába (viceadmiralság- 
ba) vissza helyező O Felsége a’ lord ese- 
dezése következetében.

Görögországból jött tudósítások sze
rint a’ Rumelioták (úgy nevezett insurgen- 
sek) , Colletti vezérlése alatt Na up li á t , 
a’ Capodistrias párti ideigleni kormány szé
két , fegyveres kézzel elfoglalták. Gróf Ca
podistrias Ágoston , magával vivén testvére 
holttetemeit, egy orosz hajón Naupliát oda

hagyta, ’s april. 19dikén Corfuba megérke
zett.

FRANCZI AORS ZÁG.
Legújabb párisi tudósítások szerint má

jus 8dikáról Perier ur egészsége jóra for
dult ’s oily annyira, hogy az orvosok re
ménysége szerint egy hónap múlva már dol
gozhatok. Doctor B r o u s s a i s  gyógyította 
ki a’ cliolerából, de most naponkint két 
órát láza van ( h i d e g  leli), melly agyvelő- 
g y u l a d á s i  jelekkel jár.

M o n i t e u r  május Sdikén. Hamis hí
rek terjedeztek a* börsén Marseille állapot- 
ja iránt. A’ kormány m ai tudósítást kapott 
e’ városból telegraph által, melly szerint 
ott teljes és tökéletes csend uralkodott. Az 
ország egyéb pontjairól jött hírek hasonló
kig igen megnyugtatók.“

Carlo Alberto gőzhajót, mint mond
ják , a’ berryi herczegnével, máj. 4dikén 
a’ la-ciotati kis kikötőben (Toulon és Mar
seille közt) Sphynx hadi gőzcorvette letar- 
tóztatá ’s a’France Nouvelle szerint Ajaccio- 
ba (Corsica) kiséré. Ugyan ez újság Írja 
Kergorlay, volt franczia (carlista) pairnek , 
Marseille közelében történt elfogattatását.

A’ marseillei Garde-National (újság) 
felvilágosításai szerint Lachaud ezredes va- 
la az, ki de Candolle-lal együtt a’ törvény
szék palotájához tódult carlista csapatot ve
zérlé. 0  volt az, ki a’ csoportból kilépvén, 
igy szóla a' katonákhoz : „Adjátok ált az 
őrhelyet; reám van bízva a’ commando!“ 
de a’ katonák leszegzék fegyvereiket, a’ 
parancsló alhadnagy elő rohant, ’s mint
hogy Lachaud pisztolyt ránta e lé , mellére 
szegzé fegyverét. Keresztül dőfé vala őt, 
ha egy altiszt (sergent) ált nem karolja 
Lachaud-t *s be nem veti őt az őrházba. De- 
Candolle hasonlókép elfogatott. Lachaudnál 
két pisztolyt találtak ; Läget de Podio ex- 
gardatisztnél, ki álköntöst viselt, egy kar
dot. A’ néppel könnyű győzüdelmet reményi- 
tettek, ’s az elcsábítalak nagyobb része fegy
ver nélkül volt. — Nismesben, Yicben
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(Montpellier) mellett ’s több helyeken ha
sonló mozgások történtek april. utolsó nap
jaiban, de hálá a’ h az a f i , hiv katonaság
nak nem különb sikerrel.

Herczeg Talleyrand telegraphi tudósí
tása után Londonban május 5dikén a’ belga 
várak iránti egyezés (conventio) megerősí
tési is kicseréltettek. —

Marsall Soult elbocsáttatását sürgeti. De- 
cazes ur a’ Tuilleriákba hivatott. Odillon 
Barrot és Merilhou a’ királlyal conferentiát 
tartottak, ’s mint rebesgetik igen hihető 
hogy az első a’ ministerhuniba lépend, ki 
mint mondják ezen esetre azon határozást 
tévé, hogy első foglalatossága lenne a’ ka
marát eloszlatni.

Május ődikén Napoleon lied  évi halá
la napján csoportok gyülöngének a’ Ven- 
dome piaczra Napoleon szobra elibe, a5 po- 
litia tisztének tartá felszólítani őket az el- 
szélledésre, ?s csak három találkozók olly 
makacs, ki pisztolyt rántva, felszólitóira 
lő tt, de szerencsésen hibázva; illanással 
kívántak ezek is a’ tett után menekedni, 
de az utánnok eredt porkolábság kettejét 
még az nap , noha még harczol va elfogá, har
madikét pedig a’ következő nap reggelén; 
a’ két első tetemesen megvéreztetett, mire 
kurjongó követőik nem tartván tanácsosnak 
még tovább is részvétlen halgatni az elszé- 
ledési unszolást , szívesen ellódultak.

T h i e r s  ur april. 24dikén Aix-be 
megérkezett. A’ jelen ministerium olly sok 
szinti ellenségei, különösen a’ carlisták ál
lal bujtogatott republicanusok nagy lármát 
és cliarivarit vittek véghez szállása előtt. 
Le a’ hivatalkalmárral! a’ haza, a'Lengye
lek, az Olaszok árulójával! a’ hiteszegett 
hazafival! bérlett szónokkal! vásárlóit Író
val! s több illyes hallatszott. A’ politia, nem
zeti őrség, ’s 500 lineafegyveres állott ki a’ 
zaj elnyomására, a‘ nép harmadszori fel
szólításra eloszlott *s útjában a’ barátságos 
lineaseregeknek éljent kiáltozott. —

Syrából jött levelek szerint Otto bajor 
királyi herczegnek görögországi királlyá vá*

lasztatása hírére az egész görögség rendkí
vül megörült és felvidult. Az ifjú király 
képe, mellyet Thiersch ur vive Syrába, 
csak nem minden itteni lakos kezén megfor
dult ’s többen próbálák ezt lemásolni. Ha
sonlóul megörültek azon hiedelmen, hogy 
Thiersch ur, ki görögül igen jól beszél, se
gítségül leend az ifjú királynak Görögor
szág uj rendelkeztetésében.

A’ franczia újságok főképen a’ Natio
nal , Temps, és Courier szörnyen bosszon- 
kodnak a’ szent Székkel kötött egyezés czik- 
kelyeire, mint a’ franczia nemzeti méltó
ságot lealacsonyítókra.

A* Suffren hajó elmenetele után az ausz
triai seregeknek is egy része t. i. az Eszter- 
házy gyalog ezrednek három osztálya Ve
rona felé, ’s Luxem ezredből 2 osztály Mo
dena felé költözött el.

Az alig Zeitung után egy szemtanú sze
rint Paskevics, midőn april. 30dikán len
gyel küldöttséget szándékoznék Pétervárba 
küldeni, megüzené Varsó jelesbei közül 
húsz választottnak a' napot ’s órát mikor 
jőnének hozzá; megjelentek ezek, de to
vább két óránál kényteleníttettek a’ palota 
csarnokjában, hol még egy szék sem talál
kozók , szó , ’s fogadtatás nélkül várakoz
ni ; végre kitárul az ajtó ’s a’ herczeg min
den köszöntés nélkül elejökbe lép , ezen 
kérdéssel: „hát készek az utazásra, mint 
parancsolni fogom ? jónak találom t. i. U- 
raságtokat Pétervárba küldeni, vinnék kö- 
szönetöket a’ legjobb, a’ legnagyobb lelkű 
fejdelemnek az uj constitutióért, mellyet 
a’ lengyelségnek adni, ’s azon tömérdek jó 
tettekért, mellyekkel az országot eddig bol- 
dogítni kegyes volt.44 — Herczeg Radziwil 
Bálint szólani akart valamit, de Paskevics 
rögtön szavába vágott „hallgasson az u r, 
hozzám akkor szólhatni csak, midőn kér
dést teszek, ’s hallgatni kell, mikor pa
rancsolok.44 Hlyen kezek közt forog most 
Lengyelország sorsa.

V e r a c r u z i  hiteles tudósítások után 
general S a n t a  A n n a  a’ kormány sere-
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geit, mellyek élelem és pénzfogyatkozás 
miatt a" város közeléből elhúzódtak, Ma- 
nantial és Paso de Ovejas között martz»3di- 
kán megtámadta, hanem egy , öt óráig tartó, 
igen heves csata után teljesen m e g g y ő 
ze t e t t .  Seregei csaknem egészen szétve
rettek, maga nagy üggyel bajjal menek- 
hetett Veracruzba vissza. Azonban a’ várasi 
nép még mindig igen ragaszkodik hozzá, ’s 
minthogy pénze van, könnyű lesz ismét 
egy kis seregecskét összegyűjtenie, mellyel 
legalább a* várost sikeresen védhesse. Mit 
teend a’ kormány, még eddig nem tudatik.

Újabb hírek 500ra teszik veszteségét 
(1000 közül). A’ kormány seregei 3000 fő
re mehetnek.

NÉMETORSZÁG.
Frankfurt april 30dikán: Az itteni fő

postahivatali újság e’ napokban mint mond
ja „Sz. PétervárábóP4 egy különös docu- 
mentumot közöl, mellyben megbizonyítta- 
tik, kogy Németországnak a’ lengyelek iránt 
részvétes ’s az oroszok iránt ellenes indu
latja nem egyéb t é v e d é s n é l .  Ha ez igaz, 
úgy a’ német hírlapok igen vétkesek, de 
nem inkább, mint a’ többiek egész Euró
pában; mert ezeknek kell kétség kívül tu
lajdonítani , hogy világ-részünknek egyik 
végétől a’ másikáig — magán az Oczeánon 
is keresztül egy azon vélemény nyilatkozott, 
már akár a’ szívek’ rejtekében halk, akár 
a’ viharos időszak’ műeszközei által han
gosabb szózattal. Az angol torylevelek va
lamint a’ franczia ultraroyalistabeliek is véd- 
lék egykor párthíves politikából a’ törököt 
az orosz ellen, Js a’ parlamentomban szint
úgy mint a’ kamarákban e’ tekintet hatal
mas szóvivőket talált; de az oroszok’ ré
szére a’ lengyelek ellen — ámbár ama’ párt
hívek’ politikája semmiben sem változott — 
csak egy s z ó z a t  sem hallatszék, és mi
dőn legközelebb a’ párisi Palais-Bourbon- 
ban ’s a’ londoni Sz. István’ kápolnájában 
Lengyelország’ enyészete felől vádpanaszok 
kelének, egy minister sem merészlett olly

szavakat visszautasítani, mellyek, ha ama’ 
helyeken máskor egy rokon fejedelem el
len mondattak, soha sem kerűlheték el a’ 
ministerium’ feddését. Dom Miguel ott szá
mos védőket talált; Miklós egyet sem. En
nek okát, úgy látszik, még is nem „a1 né
met journalisták’ hazudozásaiban“ keli nyo
mozni, az mélyebben fekszik. Hogy miben? 
könnyen sejtheti minden orosz, ha ő — 
legyen akármeily földjén Európának, — 
egy lengyellel egy fedél alatt, egy asztal 
mellett öszve jö n , és most mindketten a’ 
varsói vérmezőkön történt vég harczokat be
szélik. Mellyik elébe fog itt minden szív re
pülni? mellyiknek kezeit fogják mindnyá
ján megnyomni? ’s ellenben mellyik lesz, 
kitől minden szem elfordul, ’s kinek a’ szó 
megakad szájában? Pedig rendesen nem an
nak,  a’ ki győz, fordítunk hátat, nem azt, 
a-1 ki veszt, szoktuk csudálni. Hisz, emlé
keznek az oroszok még, minő örömittasan 
fogadá más nemű győzelmek után Németor
szág — a’ Sándor által szabadított Német
ország — őket. „Oroszország(mond az apolo- 
gista) azon epocha óta óriási lépéseket tett 
a’ civilisatióban: minémű vakítás adhat te
hát a’ hazugságnak illy varázs erőt? Való
ban, ó r i á s i  lépéseknek kell lenni, mel- 
lyekkel egy hatalom civilisatiója elő halad, 
midőn az egy év’ folytában ezen lépésekkel 
százezer embert legázol. Azonban igen csa
latkozik, a’ ki azt hiszi, hogy ama’ „vak 
előítélet Németországban csak a’lengyel re- 
volutionak kiütése óta terjedett el.“ Mi 
csak két esetre utasítunk, ’s ezek olly igen 
siralmasak, hogy még eddig senki sem fe- 
lejtheté : — Stourza’ Írására ’s Koczebue’ 
végére. De ez mind felejtve lön, midőn 
Oroszország Európa örömzajjai közt nap
keletre vivé diadalmas lobogóit ’s Görög
ország’ szabadságát megvíni látszék. Azon
ban mióta ugyanazon zászlók, mellyek Kon
stantinápoly’ falai előtt vissza lebegtek, a' 
varsói sánczoknál nyélmarkolatig vért it
tak , és mióta — csaknem hallatlan^ eset a* 
világ’ történetében — több mint 30,000
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ember, ’s ezek között az is, a’ ki egykor 
Sándor czár első ministere vo lt, hazájokat 
’s az élet’minden javait elhagyák, ne hogy 
kénytelenek legyenek egy uralkodásnak hó
dolni , mellynek szelídségét sokan annyira 
magasztalják, azóta természetesen minden 
régi panaszok kettőztetve ’s „varázs hata
lommal4 hangoznak vissza. És ha a’ len
gyel számüzöttek végső Ínségükben honföld
jeinken által húzódnak, ’s nekünk azoknak 
sorsát sejteni hagyják, kik hátra marad
tak , vagy kiket a’ bányaüregek ’s jeges 
puszták elnyelőnek, akkor szükségtelen min
den további hivatkozás a’ „részre nem haj
ló történet könyvére melly egyébiránt el 
fogja ítélni, ha csupán ,,a’ hírlapok’ varázs 
szava44 teremtő é a’ lengyel vitézeket a’ haj- 
dankor’ hőseivé. Az oroszok ezt a’ hősisé- 
get nehezen fogják kétségbe hozni, meg
gondolván ama’ nagy véres erőlködéseket, 
mellyek által a’ diadal övék lön. Elégelje 
Oroszország e’ diadalt, ’s engedje meg a’ 
világnak, midőn részvételét mutatja a’ 
győzetettnek sorsán, ha bár a’ részvétel itt- 
ott túl csapna is a’ mértéken. Igen igen szo
morú ’s lealázó állapot volna, ha egy egész 
népnek némán ’s a’világ’ egyetlen jajszava 
nélkül volna szabad elvesznie, vagy ha Eu
rópának még tapsolni kellene , hogy legne
mesebb tagjainak egyike levágatott a’ fegy
ver élével. Mondotta ugyan egykor Voltai
re : a’ halottak nem térnek vissza; — de 
ezek a’ halottak visszatérnek , és Lengyel- 
ország eltemetve nem marad, ő nagy halá
los sebével az emberek’ minden nemzetsé
gein által húzódik, ’s ezek mezítelen testét 
legékesebb bíborral fogják felruházni. —

A’ bajor rajnai hivatalos újság szerint 
a’ belső ügy ministere april. 20dikán az or
szág fő biztosaihoz bocsájtott irományában 
kinyilatkoztatja: hogy bajorország kormá
nya lesekedő politiakémeket soha sem tar- 
tand , ’s nem szenved e’ szép tartomány
ban politiai inquisitiot: hanem a’ ministe- 
lium ’s hatóságok gondja ’s dolga leend , 
minden köz rendet fenyegető merészletre

szorgosan vigyázni, ’s ha gonosz szándék 
vagy tett sül k i , annak indítóit nyilványo- 
san ’s a’ törvények teljes szigorúságával fe- 
nyíteni.

Május 3dikán 7 hajón 500 Würtember- 
gi ’s főkép Stuttgart-vidéki költözködő ér
kezett Koblenzbe, ’s más nap fojytaták ut- 
jokat, természetesen a’ boldog Északame- 
rikába.

Braunschweigban a’ minap elillant Wris- 
berg grófnőt egy malomban szerencsésen el
fogták , ŝ azonnal a’ városi fogházban ve
zették vissza a’ tolongó nép gúny rivajja ’s 
csufolodási közt. „

T ÖRÖKORS ZÁG.
A’ török császárnak saját kezével irt 

parancsolatja, melly a’ Hussein basát tá
bornaggyá nevező formánt megelőzi, neve
zetes újítást foglal magában a’ török kato
nai fenyítékre 's általában a’ kormány és 
katonaság ezentuli szellemére nézve, tud- 
nillik a’ hadi törvényszéket, melly abban 
rendeltetik. Ennélfogvást a’tábornagy, ki kü
lönben csaknem nagyvezéri hatalommal van 
felruházva, a’ vétkes katonatiszteket nem 
önkénye szerint, mint eddig századok óta, 
hanem csak egy , hasonlókép katonatisztek
ből állandó törvényszék Ítéleténél fogva 
foszthatja meg tisztségeik ’s díszjeleiktől. 
vagy, ha épen úgy fordulna, életektől.

A* Moniteur Öttoman szerint parancso
latot kapott a’ Mekkába zarándokoskodó 
muselman csoport, hogy Ibrahim basa ( Al i  
írja ’s vezére) ellenségeskedése m iatta’szent 
próféta sírjáig nem juthatván, Halebbe 
(Aleppo) térjen vissza; minél fogva e’ nagy 
szentségü vallásgyakorlat az idén elmarad. 
Ezen környülállás kétségkívül igen ügye
sen használtathat]’k az ájtatos és még in
kább a’ vakbuzgó törokség felbőszítésére 
Ali basa ellen , ’s így megvalósodik itt is 
a’ régi igazság, hogy a’ vallás a’ thronus 
támasza. —

A’ porta, minapi tarsusi zendület kö
vetkezésében, melly alkalommal néhány
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franczia kereskedők raktárait kirabolák, ke
rülő jegyzéket bocsátott az európai követ
ségekhez, mellyben előterjeszti, hogy kö
zönséges az ollyas kár lázadó esetekben, ’s 
nem is könnyen gátolható; de tett már ren
deléseket a' vétkesek fenyítésére, tett lépé
seket is másszor ne talán hasonló esetbeli 
bajok elhárítására.

Ibrahim basa d’Acre vár ostromlásával 
felhagyott, ’s csak zár alatt tartóztatja azt 
5000 emberrel. Többi seregeivel Tripoli fe
lé vonul, hova már meg is érkezettnek mond
ják. Czéljáról még bizonyost nem mond
hatni ; közelebb igen sok szállító hajót bér
lett, minek fele sem látszik szükségesnek 
seregei vitelére; az újonnan gyűjtött ale
xandriai csapatok is Tripoli felé parancsol- 
tattak.

Konstantinápolyból Apr. lOdikén egy 
levél bizonyos forrásból közli, hogy a’fran
czia ügyvivő igen tüzes ellenvetéseket tett 
a Portának azon kinyilatkoztatására, mel- 
lyet egy hivatalos Documentumban ez köz
re eresztett, mintha Francziaország Algiert 
vissza adni ígérte volna. A’ Porta egy uj 
hirdetményben kénytelen volt megvallani, 
hogy Francziaországtól illy ígéretet soha sem 
von. Francziaország arról soha sem gondol
kodott, hogy Algierról le mondjon.

PORT U GÁ L I A.
M a d e i r á i  tudósítások szerint dóm 

Pedro hajós seregének vezére, viceadmi- 
ral Sartorius, martz. 30dikán három hajó
val (maga a’ Dona Marián) Madeira előtt 
megjelent, Porto Santo kikötőt elfoglalta ,

’s a’ franczia, angol és amerikai consulok- 
nak a’ sziget ostromzáratását (Blockade) hí
rül adá. Valóban april. Sdikén a’ dona Ma
ria négy amerikai brigget, mellyek a’ szi
gethez nyugotról közelítőnek, űzőbe vett 
’s azokat, az amerikai consul közbenjárása 
semmit nem használván, leveleik beküldé
se után Gibraltárba evezni kényszerítő. A’ 
sziget lakosi mindeddig tűrhető csendben 
voltak, de a’ fegyveres nép (miliz) tisztjei 
közül már eddig is sok áltszökött ’s ezen 
csapat hivségére a’ sziget miguelista kor
mányzója legkevesebbé sem tart ’s nem is 
tarthat számot. —

ELEGY HÍREK.
Az allgemeine Zeitung szerint a’ mo- 

denai herczeg vára tömve van álgyuval, 
’s pattantyús áll tüzes kanócczal éjjel nappal 
mclletlök ; kün a’várason pedig több ezer
nyi sereg táboroz a’ herczeg oltalmául. Pia- 
zenzában is 6,000 ember tartózkodik, még 
pedig 4,000 a’ polgároknál ’s csak 2,000 a’ 
kaszárnyákban.

Cadix szabad-kikötői váltsága visszavé
tetvén, Sevilla, mellynek fekvése a’keres
kedésnek igen kedvez , nagyon emelkedik. 
Sok kereskedő szándékozik ide ált költözni, 
’s egy börse felállításról vagyon szó.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Május lóikén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 88 |  p, p.
— 4 PC.......................................77 i ----------
— I820diki nyeres. kölcsön 124 4 ------
— 1821diki ...........................  ...................

Becs vár. 2|pc. bankó-kÖtel. . . 47 Tg------
Az udv. kain. 2 y perCnt kötél. . --------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1160 f -------

A’ gabonának pesti piaczi ára Május 18dikán 1832.
Pozs. ni. rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 126 4 116 4 113 4 Zab 30 29 4 28 4
Kétszeres 84 f 80 76 4 Köles — — —
Rozs 54 4 53 i 5a Köles-kása 120 — —
Árpa 40 36 4 — Kukoricza 41 4 40 37 4

Szerkezteti He Íme ezy* —  Nyomtatja Länderer.
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MAGYAR és ERDELYORSZÁG.
Királyi Felségünk nagymélt. Revisnyei 

gróf Reviczky m. k. u. főkanczellár 0 Ex- 
jához május 6dikán utasított Icgfentebb ha
tározata szerint gróf Bellegarde tábornagyot 
gyöngélkedő egészsége miatt, ifjabb Felsé
günk főudvarmesteri hivatalától nyugalmaz
ni , ’s fáradt szolgálatiért a’ Sz. István kir. 
rend nagy keresztjével minden díj fizetés 
nélkül jutalmazni méltóztatott; helyébe pe
dig gróf Hoyos urat kegyelmesen kinevez
n i, ki egyszersmind fő vadászmester hivata
lát ezentúl is megtartandja.

Kegyes volt továbbá május 9dikén ifj. 
gróf Bethlen Imre urat, érd. Küküllő vme- 
gye tiszt, főjegyzőjét, ugyan az érd. kir. 
udv. kanczellariához számfeletti udv. con- 
cipisfává kegyelmesen kinevezni.

Tek. Baranya vmegye Pécsett, f. h. 7ik 
’s 8dikán tartá tisztválasztását, illy rendel: 
Első al-ispán lett Almási és Gödrei Siskovics 
József szavak többsége által. 2dik al-ispán 
Répás Leopold felkiáltás által. Fő-jegyző 
Gáál József, Ő Excja a’ fő-ispán által hi
vatalában megerősítetett. Első al-jegyzőnek 
eddig volt tiszt, al-jegyző Bonyhádi Per- 
czel István; 2dik al-jegyzőnek Kardos An
tal; tiszt, al-jegyzőknek pedig Bonyhádi Per- 
czel Miklós , Daróczy István, és Horváth 
Ferdinánd neveztettek ki a1 n. mélt. főis
pán ur által. Fő tiszti ügyész Madarász Jó
zsef felkiáltással. Al-ügyvéd Barthos Lajos. 
Tiszt. al-ügyészekRihmer János, és Grabarics 
Ernest. Főadószedő Skerlecz Károly. Aladó- 
szedó Goocs József. Levéltár-gondviselő Pe- 
trás Aloiz. Levéltár-gondviselői segéd Répás

Pál mind felkiált. Baranyavári kerületben fő
bíró Barthos József voksal. Al-birú Mada
rász László felkiált. Esküdtek Farkas István , 
és Börzőny József felkiáltással. Mohácsi ke
rületben főbíró Sey József. Al-szolgabiró 
Ráisz Dániel felkiált. Esküdtek Spiesz Im
re felkiáltással. Yangel József voksal. Hegy
háti kerületben főbíró Pákozdy Zsigmond 
felkiált. Al-szolgabiró Sey József felkiált. 
Esküdtek Nagy-Ajtay József, és Szent-lvá- 
nyi Dániel felkiált. Siklósi kerület, főbíró 
Cscby Ignácz. Al-szolgabiró Nagy Imre. Es
küdtek Töreky Antal és Répás Zsigmond 
mind felkiált. Szent- Lőrinczi kér. főbíró 
Knap Ferdinánd voksal. Al-szolgabiró Kaj- 
dacsy Antal felkiált. Esküdtek Katta Fe- 
rencz, Balasko Imre. Pécsi kerül, főbíró 
Megyefalvai Jeszenszky Imre. Al-szolgabi
ró Ország Imre. Esküdtek Furthényi Jó
zsef, Kissfaludy István, Katonaságra ügye
lő biztosok Geőcz Ignácz, Kormendy Jó
zsef — Cseh Antal, és dunarévi biztos 
Bálovics László hivatalokban megerösittet- 
tek. Az egész tisztválasztás közben legszebb 
csend, ’s nemes rend uralkodott; nagymélt. 
főispánunk pedig 200 személyt vala szíves 
megvendégelni.

Gy ő r :  april 28dikán példásan tőrt 10 
napi súlyos betegségből , élete 78dikában 
elhunyt gróf Aichelburg Felix, cs. k. nyu
galmazott ezredes őrnagy, a’ rotlienthurmi 
’s greifensteini urodalmak örökös ura. Te
temeit 29dikén mélt. ’s főtiszt. Berghoffer 
Mihály, szerbiai püspök ’s győri nagypré
post szokott egyházi szertartásokkal a’ köz 
nyughelyen takaritá el. Díszesíté a’ teme-
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test gr. Nostitz könnyülovas ezredének egy 
osztálya ’s az egész fegyveres polgárság a’ 
boldogult rangjához illő végtiszteleti lövé
sekkel. Győr minden rendű lakosi szere- 
tetének tanúja volt a z : hogy majd hat ezer 
ember kisérte koporsóját sírjához. Eltűn
tét kesergik: minden jóban példás özvegye 
szül. gr. Eszterházy Anna asszony, Js gyer
mekei: Ferencz cs. f  ’s főhadnagy; Ka
talin, T. Jobbaházi Dőry Miklós táblabiró 
férjével; ’s Karolina, T. Sövényházi Neu- 
hold ErnesztGyőr vármegyei szolgabíró hit
vesével. Áldás hamvaira!

A N G L I A.
Londonban május 4dikén gyűlést tar

tott a’ nemzeti politikai egyesület H u m e  
ur előlülése alatt ’s a’ következő nevezetes 
végzéseket fogadta el. Elsőben is közegyet
értéssel kinyilatkoztatta a’ gyűlés , hogy a’ 
felsőházhoz (lordok, azaz mágnások táblá
ja) semmi bizodalma nincs ’s azoknak for
ralásaik a’ reformbill ellen gyanúsak előtte. 
Másodszor kinyilatkoztatta az egyesület, 
hogy a’ bili A. és B. scheduláin, mellyek 
a’ nagyobb várasoknak adandó választási 
just, ’s a’ tizfontclausulát érdeklik, teendő 
minden változtatást úgy tekint, mint a’ 
biilnek magának *s igy a’ reformnak is egye
nes megtámadását; következéskép az illyes 
változtatásnak minden, hatalmában álló, 
t ö r v é n y e s  módon e l l e n e  l e s z ,  ellene 
munkáland. — M u r p h y  ur felírást javaslóit 
a’ királyhoz. Detrosier ezen javaslatot tá
mogatta ’s hozzá tévé, hogy ha a’ nemze
tet épen a’ vég eszközökhez szorítják , úgy 
ez igen is fog magán segíteni tudni, legkö
zelebb a’ taxák meg nem adása által. P er- 
r y ur a' parliamenthez kívánt kérelmet 
adatni a’ bilinek csonkittatlan álteresztése 
végett, 's ebben azt említtetni, hogyha azt 
a’ felsőház megtagadná, félő, hogy a’ nép 
méltó bosszújában nem csak a' taxákat meg 
nem adja, hanem az országban minden pri- 
vi légi ált rendet egészen eltöröl. (Igazolás). 
Végre J o n e s  ezredes ( o b e r s t e r )  annak

kinyilatkoztatását hozza ajánlatba, hogy az 
egyesület a’ legforróbb köszönettel vette a’ 
s c o t i a i é s  i r l a n d i  r e f o r m b a r á t o k 
n a k  közre dolgozását a’ bili előmozdításá
ban , ’s őket az ő reformjok végrehajtásá
ban hasonlólag segíteni fogja. —

Halljuk most a’ felsőházi történeteket.
Május 7dikén ülvén a’ húsvéti szünet 

után legelőbb is Össze a’ felsőház, azonnal 
biztossággá változott által ’s a’ reformbill 
egyes czikkelyeinek vitatását elkezdé. Lord 
L y n d  h u r s t  (Wellington alatt lordcancel- 
lar) mingyárt eleinte egy hosszú beszédben 
azt az indítványt tévé, hogy a’ bili első 
clausulái megfordított renddel jőjenek vis- 
gálat alá, azaz ne a’ korhadt faluk választó 
jusát eltörlő clausulák vétessenek fel lege
lő i, hanem azok, mellyek által némelly 
nagy népességű várasoknak választó és kö
vetküldési jus adatik. Ez indítvány ugyan 
csak formaságot illetőnek látszik, de valójá
ban a’ reformbill princípiumán változtat, 
minthogy elfogadtatásából az következnék, 
hogy c s a k  a z é r t  és c s a k  a n n y i  kor
hadt faluk vesztenék el majd választó ju- 
sokat, mivel és a’ hány küldendő követ a’ 
nagyobb várasoknak engedtetnék, nem lé
vén szabad az alsóház mostani tagszámát 
szaporítani; és igy a’ korhadt faluk válasz
tási jusa nem töröltetnék el áltáljában, nem 
ex principio, vagy is elv szerint, hanem 
csak szükségből ’s a’ meghatározott szám 
megtartásáért. A’ ministerek igen jól érzet
ték, hogy ez az indítvány az ő billjeknek 
egészen más szint ad , s ha az elfogadta- 
tik , úgy a’ bili s magok a’ ministerek meg
buknak. Azért is lord Brougham ’s maga 
lord Grey a’ Ieghathatósban kinyilatkozta- 
t ák , hogy ők e’ változtatásba megegyezni 
nem fognak, ’s ha azt a’ ház még is hely
ben hagyná, úgy ők illendő rendszabások
ról fognak gondoskodni, hogy a’ bilit ’s an
nak principiumit sértetlen épségben vihes
sék ált. ’S ime, szavazásra kelvén a’dolog, 
az indítvány 151 szóval 11G ellen ( ’s igy 
35 többséggel) e l f o g a d t a t o t t  ’s a" mi-
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nisterium m i n o r i t a s u a i i  m a r a d t !  — 
Lord Grey a’ bili további vitatását azonnal 
csütörtökre (máj. 10.) halasztá; másnap 
(8dikán) ministeri tanács tartato tt, ’s an
nak végével lord Grey ’s lord Brougham a’ 
királyhoz Windsorba kimentek. Itt előter
jesztek 0  Felségének, hogy ők az ország 
javával többé ministerek nem maradhatnak, 
ha módot nem ad nekik Ő Felsége, hogy a’ 
reformbillt a* felsőházon sértetlen áltvihes- 
sék ’s igy e’ fontos kérdésnek a’ nemzet o- 
liajtása szerint vethessenek véget; erre ők 
a’ felsőház tegnapi szavazása után más utat 
nem látnak, mint ha tüstént elegendő uj 
pairek neveztetnek ki az alsó és felsőház 
véleményi egyeztetése végett; következés 
kép javasolják O Felségének, nevezne azon
nal elég számmal uj paireket, vagy ha ezt 
tenni nem akarná, ministerei l e m o n d á 
s á t  fogadná el. A’ király, az a’ király, ki 
ezelőtt két héttel még magát reformistának 
vallá, ki csodálkozott, hogy az ő ebeli g o n- 
d o l k o d á s á t  l o r d  W e l l i n g t o n  o l l y  
r ó s z  ul  é r t e t t e ,  a’ ki m inistereit’s a’ 
reformbillt mindenkép gyámolitani megígér
te , más nap (9dikén) 9 órakor azt vála- 
szolá, hogy ő uj paireket n e v e z n i  nem 
f og;  ’s igy ez órától-az országiás eddigi 
principiumit változottaknak’s lord Grey mi- 
nisteriumát elbocsátottnak lehete és kelle 
tekinteni.

9dikén estve tudtára adák a’ felső ház
nak lord Grey és Brougham, az alsó háznak 
pedig lord Althorp, bogyók (a’ ministerek) 
lemondásaikat a’ királynak beadták azért, 
mivel ő Felsége uj paiTeket nevezni nem 
akart. Az alsóházbeli reformbaráti azonnal 
kinyilatkoztaták, hogy ők a’ lelépni készü
lő ministeriumot el nem hagyják, ’s lord 
Ebrington jelenté, hogy az iránt egy „fel
írást a' királyhoz44 fog holnap javaslatba hoz
ni. Még az nap estve késön egy begy ült az 
alsó háznak mintegy 200ig való tagja Brooke 
hoteljében a’ nevezett lord (Ebrington) e- 
1 őlülése alatt, ’s a’ más nap teendő felirás- 
javalatra nézve meghatároztatok nyilatkoz

tassa ki abban a’ ház, hogy legkevesebbé 
sem szándéka ugyan a’ király praerogativá- 
ját ministerei szabad választhatásában csor
bítani , de megbízóik, a’ nemzet, ’s maga 
a’ felség iránti szent kötelességeknek isme
rik azon alázatos tanácsot adni 0  Felségé, 
nek : ne h Í v n a  s e n k i t  a’ m i n i s t e r  i- 
u m b a ,  ki  ma g á t  a’ r e f o r m  bi l i  a lap 
e l v e i n e k ,  mellyeket a’ király ez alsóház
nak olly igen ajánlott, fen  t a r t a t á s á r  a 
n e m  k ö t e l e z i .  Ezenkívül fejeztessék ki 
a’ háznak sajnálkodása ezen utóbbi minis- 
teriuin lemondása felett, melly az alsó ház 
teljes bizodalmát birá ’s most is bírja. — 
8dikán és 9dikén még több más gyülekeze
tek tartattak a’ városban, mellyekben ké
relmek készíttettek a’ királyhoz uj pairek 
neveztetése végett. Egyébiránt e’ napokban 
m ég csend vala a’ fővárosban.

Május lOdikén ezer hir terjedőttaz újon 
nevezendő ministerek felől; de bizonyost 
még nem lehetett tudni. Lord Lyndfiurst és 
lord Harrowby neveik hallattak. A’ Cou
rier ugyanaz napi levelében alaptalannak 
mondja a’ hirt, melly szerint lord Harrow
by 9dikén a’ királyhoz hivatott volna, ’s 
azt állítja, hogy lOdikéig a’ király ez igen 
fontos tárgy felett csak Gloucester és Cum
berland királyi herczegekkel ’s lord L) n d- 
h u r s t t a l  szólott, még pedig ez utóbbival 
hosszasan. — A’ G l o b e  (Grey ministeriu- 
mának újsága) szerint lord Lyndhurst ezen 
dologban csak közbenjáró ; hátul, vagy is iga- 
zabban szólván legelői herczeg W ellington áll. 
(Legújabb hir szerint ez niegvalósodik.)

Az alsó ház május 7diki ülésében azt 
kérdé Vyvyan ur lord Palmerstontól , nem 
szándékozik e a’ külső hatalmakkal Be l 
g i u m  iránt tartott minden alkudozások fog
lalatját a’ ház elejébe terjeszteni? különö
sen szeretné a’ kérdő tudni, m i 11 y e n e k 
azok a' legújabban megérkezett ratificatiók, 
mellyekről Belgiumban s Hollandiában ol
vassák már a’ protocoilumokat ’s igy talán 
szabad volna ezeket Angliában is tudni. —- 
Lord Palmerston azt feleié, hogy az újabb
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protocollumok főképen csak a béke fennma
radását tárgyazzák Belgium és Hollandia kö
zött, ’s az illető irományokat nehány nap 
alatt be fogja adhatni.

C o u r i e r :  Lehetetlen azon megillető- 
dést leírni, mellyet a’ reformbill megbuká- 
sa a’ fővárosban okozott. Minden reform
barát nemes boszonkodással érzi e’ sérel
met ’s magok a’ reform ellenségei remegve 
várják tettök hihető következéseit. A’ vá
ros nyugoti felén gyülekezetek ’s felírások 
forranak, ben a’ városban oily eleven a’ 
sajnálkodás, nyugtalanság, neheztelés, hogy 
már ez maga elég a’ reform szükségét ’s 
köz kivántatását bebizonyítani. Néhány óra 
múlva szintilly jelenetek fognak az ország 
több más résziben is mutatkozni’s mi nek* 
e l ő t t e  h a t  nap  b e t e l n é k ,  legtávolabb 
határvidékeink is tisztelettel teljes, de el
szánt tanujelit adandják érzésöknek. — To
vábbá jelenti a’ Courier, hogy gróf F u n 
c h a l ,  dona Maria követe, Londonba meg
érkezett, ’s ha meghatalmazó levelét ált 
nem adta még lord Palmerstonnak, legalább 
az nála készen áll. Rósz, és szerencsétlen 
időben jött a’ gróf, mond a’ Courier, most 
midőn a’ reform ügye a’ ministerek figyel
met egészen elfoglalja. De bár meggondol
nák ministereink, hogy a’ parlamentreform 
ügye az egész világ józan szabadságának 
ügyével egybefügg, Ss hanem voltak is elég 
hatalmasak megsemmisíteni a’ szabadság bel
földi ellcnjeinek árm ánykodást, arra még 
is maradt hatalmok, hogy a’ constitutiona- 
lis ügy sikerét a’ külföldön biztosítsák.

Későbbi újságok környülállásosan köz
ük a’ felsőház máj. 7diki ülését, mellyek 
szerint, minekutána többen sok és neveze
tes kérelmeket nyujtának be a5 reformbill 
mellett, névszerint Sussex királyi herczeg 
(egy-maga a’ kir. herczegek közül, ki a’ 
reformnak barátja} a’ l o n d o n i  lordmayo- 
r é t ’s városi tanácsét, a’lordcancellar egyet 
Edinburghból 40,000 aláírással, ’s t. e. gróf 
Gr ey  felállott's emlékeztető a’ házat: ide
je , hogy biztossággá (committee) válván,

a’ reformbill külön pontjaival foglalatos
kodjék. Legelőbb is ,  monda, egy változta
tást akar szóba hozni, mellyet ő a’ bili el
ső clausuláján ajánl tétetni. Ez a' záradék, 
mint az alsóháztól általjött, ekép szól: 
Mindenike az A. lajstromban foglalt 56 fa
lunak (borough) megszűnik követet, vagy
is képviselőt, küldeni a’ jelen parliament 
eloszoltával.“ Minthogy, úgymond gróf Grey, 
többen azon lordok közül, kik a’ választás- 
jog-elvételét a’ bili princípiumául elfoga
dók, azon véleménnyel vannak, hogy e’ 
faluk száma csak az A. lajstrom tökéletes 
meghányatása után áilapittassék meg, azért 
ő jónak találja e’ s z á m o t  az első clausu- 
lában nem említeni, ’s igy a’clausulát ekép 
szerkeztetni: „Mindenike az A. jegyzékben 
felhozott faluknak megszűnik követet kül
deni a’ parliamentbe/4 — Ezen javaslat el
len hozá fel I. Lyndhurst abeli indítványát: 
hogy a' bilinek mind a’ két legelső clausu- 
lája, melly a’választásjog-elvételét tárgyaz- 
za, mellőztessék el még most egészen ’s 
mind addig, mig a’ ház azon záradékok 
felett egyezend meg, mellyek a5 némelly 
várasoknak a d a n d ó  választásjogot érdek
lik; mert, ngymond, azon választásjogok 
s z á m a ,  mellyek némelly boroughoktól el 
fognak vétetni, egyedül azon választásjo
gok számából foly ’s következik, mellyek 
némelly más megyék ’s várasok számára 
ujonnan fognának alkottatni. A’ bili másod
szori felolvastatása által elfogadták ugyan 
a’ lordok a’ jog-elvétel ’s jog-megadás prin
cípiumait, rle nem azon t e r j e d ő k e t  ’s 
m e n n y i s é g e t  is , mellyben ezen princí
piumok fognának alkalmaztatni, ’s épen c- 
zen nagy kiterjesztésben nem egyeznek meg 
ő ’s az ő baráti. — Ezen magyarázat és ja 
vaslat ellen azonnal felszólalt lord Broug
ham , mivel az, úgymond, egyenest oda 
czéloz, hogy a' választásjog-elvételének 
princípiumát kétségessé tegye ’s igy a’ bili
nek egyik fő alapját elvegye. Ha azt mondják, 
hogy követküldési és választási just csak úgy 
és akkor lehet törvényesen adni, ha és a’ men-
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ny it előbb más helytől elveszünk, úgy ő azir- 
landi unióra (Angliával) emlékezteti a’ házat, 
mellyé szerint ezen ország (Irland) előbbi 300 
képviselőjéből 200at vesztett el,anélkül hogy 
e’ helyett valaki más kapott volna követküldé
si just ; szinte igy vesztette el ezelőtt egy pár 
esztendővel egy két százezer irlandus vá
lasztási jogát (az emancipatio alkalmával) 
a' nélkül, hogy valaki más illyes just ka
pott volna. Mo s t  nyilványosan az a’ l e g 
e l s ő  s legelőbb eldöntendő kérdés: Szabad 
legyen e elpusztult faluknak, mellyek min
denkori megvesztegetésnek vannak kitéve, 
ezentúl is követet küldeniek ? — ’S csak ek
kor következik a" másik kérdés: Megadas- 
sék e azon képviselet, melly ezektől elvo
natott, olly városok- és kerületeknek, mel
lyek idő folytával gazdagok és virágzók let
tének í — Kimondván e’ szerint vélekedé
sét mind a’ ministeriun*. , mind az opposi- 
tio: most már azon pártnak kelle kinyilat
koznia, melly a’ bili másodszori felöl vasta
tásakor a’ ministeriumot és legszélső oppo- 
sitiót közölte ’s amahoz szegődvén, (Wa- 
verer , azaz ingadozóknak nevezik őket az 
Angolok) a’ bili felolvastatását lehetővé tet
te. Ezek nevében gróf H a r r o w  by kez- 
de szólani ’s magát lord Lyndburst ajánla
tához csapá. Már ez az egy Votum is a’ to- 
ryk felé hajtá a’ mérleget (serpenyőnek ne
vezik némellyck), melly felé az mind in
kább nehezedett. Wellington, Bexley, El- 
lenborough, Winchilsca szólották szintezem 
értelemben ’s a’ mérséklettehb toryk másik 
főszónoka, az ingó W h a r n c 1 i f f e. El
lenek szólották lord Holland, Manvcrs, Clif
ford és gróf G r e y ,  ki hosszú beszédét a’ 
következő szavakkal végzé: Reményiem, 
nem fogják a’ nemes lordok önmagokat csal
ni azt liivén, hogy ezen mellékjavaslat el
fogadása után szerencsés végre lehessen még 
a’ bilit juttatni. Maga a’ n e me s  gróf, ki 
e’javaslatot tévé, mondáazt, hogy majd a’ 
javaslat elfogadása után fogja meglátni, m i
c s oda  p á l y á n  l e s z  jó h a l a dn i a .  Töb- 
I et nem szükség mondanom; de én f é l e k

a z o n  k ö v e t k e z é s e k t ő l ,  m e l l y e k  
t á m a d n i  f o g n a k ,  ha  a’ l o r d o k  h á 
za m a g á t  a’ né p  s ü r g e t ő  s z ü k s é g e 
i n e k  ’s k i vá n s ág i n a k, egy ál t h ágh a- 
t a t l a n  fal  g y a n á n t ,  e l l e n é b e  szeg-  
zi.  Én a’ javaslat ellen legteljesb opposi- 
tiomat fejezem ki.“ A’ ház tizenkettedfél 
órakor (éjjel) oszlott el.

F R A N C Z I  A OR S Z ÁG.
Május 9dikén telegraph által azon tu

dósítást vévé a’ kormány, hogy azon as
szonyság, ki több más személlyel együtt 
a’ letartóztatott Carlo Alberto gőzhajón A- 
jaccioba kisértetett, n é m a ’ berryi herczeg- 
n é ; — minek következésében parancsolat 
ment az ottani hivatalokhoz, hogy az ér
deklett személy, minden kísérőivel ’s álta
lában a’ gőzhajón volt egész népséggel e- 
gyütt, Francziaországba vezettessék vissza, 
hol mindnyájan törvény elejébe fognak ál
líttatni.

Azon telegraphi hírek következeiében, 
mellyek Marseilleből máj. 5dikén érkeztek 
Párisba, itt több, a’ marseilleikkel egyet
értésben állott carlista elfogattatása rendel
tetett meg. A’ Messager szerint Toulonban 
is történt a’ marseilleihez^ hasonló lázongás, 
de mint mindenütt, itt is csakhamar elnyo
matott.

Marseille]’ hadi kormányzó generallieu- 
tenant gróf D a m r e m o n t  a’ következő hi
vatalos tudósítást kiddé Lyonba az itteni 
(nem rég kinevezett) hadi kormányzó ge
neral D e 1 or th  o z : ,,A’ nyolezadik katonai 
osztály vidékén szakadatlan csend uralko
dik. Fegyveresek mutogaták magokat Var-  
d e megyében május első napján, kik a’ 
marsciilei támadás szerencsés kimenetére 
vártak; az innen üzésökre kiküldött lovas
ság négyet közülök elfogott. A’ törvényszék 
folytatja az april. 30diki complott iránti 
nyomozódásit; több gyaníts személy elfo- 
gattatására adatott ki parancsolat; minden 
nap uj uj fényt árasztand e’ dologra. He- 
r á ü l t  és G a r d e  meg} ékből azon tudósi-
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tást veszet«, hogy Nimesben és Montpel- 
lierben virva várták a’ lázadás jeleit Mar- 
seilleből, Cs a’ nevezett helyeken valóban 
voltak is zavarok —) ,  de a’ csapás, melly 
pártjokat april. 30dikán Marseilleben érte, 
egészen kiforgatta őket plánjaikból. Itt 
(Marseille) eddig a’ következő személyek 
estek fogság alá: L a c h a u d ,  ezredes a’ 
29dik ezredből; C a n d o l l e  birtokos ; B e r- 
m o n t ,  gyalogkapitány a’ kir. exgardánál; 
K e r g o r l a y ,  expair; C a i r a  alhadnagy 
dL 3dik ezredből ’s volt gárdista ; V e c o u x ,  
cominis; B l i n ;  E t p a n n e t ; C a n t a l i n ;  
F a  vau.  Aláírva: gróf Damremont.“

Hirlelik , hogy a’ koronaherczeg az or
szág nyugoti megyéibe fog utazni.

Hiszik , hogy marsall S o u 11 nyeri meg 
az első ministerséget, mellyre olly igen tö
rekszik. S e b a s t i a n i  ellenben, kit mind 
a’ nép mind a’ ministerek, kivált Soult, 
egyiránt utálnak, bizonyosan kilép. Eddig 
is csak az tartóztatá, hogy marsall Soult 
nem akart megegyezni benne, hogy lemon
dása irjául marsalli czirnet kapjon.

A” Journal des Débats köz hiedelemnek 
állitja, hogy ama’, berryi herczegnének vélt 
személy , A l m a z a n  herczegné (madame 
de St. Priest).

A‘ Vendome-piaczi gyülöngés alkalmá
val elfogott három személynél fegyvereiken 
’s nehány töltésen kívül leveleket is talál
tak ezen aláírással : „ Av r i l ,  a’ népbaráti 
egyesület tiloknoka,“ Valóban ezen repu
blicans egyesület most ismét éledni kezd. 
Május 7dikén mintegy 500an gyűltek össze 
a’ Grenelle St. Honoré utczában, ’s ez nap 
n e g y v e n  uj tag jelenté magát beiratásra. 
Az érdeklett levelek következésében nehá- 
nyan közölök elfogattak.

NÉMETORSZÁG.
Annweiler (bajor rajnavidéki város) 

május 7dikén: Tegnap estveli 9edfél óra
kor városunkba egy, ifjú emberekből álló csa
pat tolonga be néhány szabadságfával fel- 
készülten , ’s ugyan a’ szabadságot daloltan,

egész a’ vásár piaczig, hol kedvenez fájókat 
felütötték. A1 városi tanács azonnal egybe 
gyülekezvén jónak találta az ifjakat magok
ra hagyni, mig nyers kényüket kifúnák, 
mivel különben úgy is veszedelmes zajon
gásra adhata a’ rögtön használt erőszak al
kalmat ; a’ fiúk nem is vetemedtek vakme
rőbb csintalanságokra, egyéb hogy alacso- 
nyolván az örömfát a’ városházhoz siettek, 
's „éljen a’ szabadság!“ közt hurczolák on
nan a’ régi hármas szinü lobogót k i ; meg, 
hogy egy agg kéményseprőt, ki az egész 
procedúrát már rég tűrhetetlenül szemlél- 
gette "s végre csakugyan fejszét ragadva kö- 
zikbe rohant, hogy imádott fájókat kivág
hassa, 'kegyetlenül megöklöztek.

A’ badeni rendek junius elsőjére van
nak rendkívüli gyűlésre egybe hiva. A’ saj
tótörvény és szabadság, ’s a’ németszövet
ség nevében ez ellen tett lépések lesznek a’ 
tanakodások fő tárgyai. —

SVÉCZI A és NORVÉGI A.
A’ kormány lassan lassan, kimért de 

erős léptekkel halad elő az idő szellemében 
szükségesekké vált r e f o r m o k  ’s j a v í t á 
s o k  létesítésében. Jelenleg három neveze
tes kérdés van tanakodás és vitatások alatt. 
Az első a’ régi svéd t ö r v é n y k ö n y v ö n  , 
melly mind a’ polgári mind a’ fenyitő tör
vényt magában foglalja, teendő javításokat 
illeti. Ez a’ törvénykönyv, melly 1734ben 
készült, a k k o r  mind principiumi igaz vol
tok , mind határozatai felette pontos és vi
lágos létök, mind végre azon időben ritka 
’s példátlan s z a b a d é i m i i s é g e  miatt egy 
volt a’ l e g j o b b  törvénykönyvek közül 
Európában. De az idő óda nagyot változtak 
a’ szokások és erkölcsök, a’ társaságos é- 
letben újabb viszonyok támadtak, ’s az e- 
lőbbi törvények sok esetben nem alkalmaz
hatók , és hijányosok lettek, ennél fogva az 
i g a z g a t ó s z é k  bölcsen á l t a l i á t v á n ,  
h o g y  a’ t ö r v é n y h o z á s n a k  az e m
b e r i  e l me  h a l a d á s á v a l  s z i n t e  h a- 
l a d n i  k e l l ,  már ezelőtt nehány évvel

\
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meghagyd egy biztosságnak, hogy az 1734- 
diki törvénykönyvet újra dolgozza ált, meg
tartván annak előbbi külsejét és f o r m á 
j á t .  Ezen biztosság ebbeli munkája másod 
felét is (a’ fenyitő törvénykönyv átnézé
sét) elvégezte most, ’s ez, n y o m t a t á s  
á l t a l  nyomban köz ítélet alá fog bocsáttat
ni. — A’másik szinte igen fontos szándék 
a’ n y i l v á n y o s  o k t a t á s  j a v í t á s á t  
illeti ; ebben is d o l o g h o z  é r t ő k  taná
csa után induland a’ kormány, ’s jó ideje 
má r , hogy a’ biztosság ez iránti javaslatai 
a1 sajtót eihagyák. Végre a’ harmadik nagy 
pont a” b á n y á s z  m u n k á k  iránt eddig 
tett rendeléseket illeti, ’s ezekről szinte 
adott már a’ biztosság véleményt, ’s m i n 
den s v é d  kimondhatja most ezen igen vi- 
szályos tárgy felöl Ítéletét.

OLASZORSZÁG.

B o l o g n á b a n  a’ 154 pápa-katona ott 
léte óta gyakor egyenetlenségek keletkez
nek , igy május 5dike éjjelén a’ nevezett 
katonák közül hárman polgári ruhában öl
tözködve, egy mesterembert tulajdon házá
ban fogtak el, ’s Ozimóba fogva vivék; 
megtudván ezt a’nép a’ kaszárnya elébe tolon- 
ga ’s a’ katonákat támadással fenyegetve 
velek néhány puskalövést válta; alig vala 
képes a’ közben jött franczia sereg az in
gerlett félt lecsillapítani, az által, hogy a’ 
pápakatonákat kaszárnyáikban tartóztatja 
zárva, kiknek még élelmüket is helybe bor- 
datják. Cubieres general sürgette az elfő. 
gott polgár szabadon bocsáttatását, de nem 
teljesítetvén kérése . összegyüjté a’ városi 
elöljáróságot ’s az idegen consulokat, ’s e- 
zeknek egyes panaszokrul gr. St. Aulairet 
rendkívüli kurír által azonnal tudósitá. 
— R o m a g n a b ó 1 is hasonló hírek érkez
nek , holott is az ausztriai seregek egyik 
része eltakarodása után, pápakatonák fog
lalván helyüket, hasonló rendetlenségek tör
téntek, úgy hogy az ausztriai seregek pa
rancsolatot kaptak megállapodásra.

PORTUGÁLIA-
An gr a (Terceira szigeté » ) a p r i 1 l(y* 

d i k á n .  Ma két hajó érkezett meg hozzánk 
Francziaországból mintegy 600 főre menő 
részint franczia, részint lengyel fegyveres
sel. Ezek tüstént St. Michael be küldettek, 
mint az egybegyülés mostani középpontjá
ra. Halljuk, hogy még egy franczia csapat 
van útban hozzánk ; ha ez is megérkezik, 
nem lesz többé, a’ mi késleltessen. Való
ban tegnap a’beli szándékát nyilatkoztaié 
ki a’ regens (don Pedro) hogy a’ jövő hó
nap, tehát május lOdikén okvetetlen ele
vez. Sok franczia van vele , a’ többi közt 
gróf Leger de Bemposta, ’s Lasteyrie, L a- 
fa y e 11 e nek egyik unokája. A’ regens mi
nisterei: marquis P a l m e l l a ,  A. J. E r e i 
re  , ’s Mouzinho da S i 1 v e i r a , mind je
les férj fiák , bár olly serények is volnának, 
mint maga dom Pedro.

Ugyancsak An g r a ,  a p r i l  18di kán.  
Gróf Villaflor holnap megy el innen, ’s most 
bizonyosnak állítják, hogy dom Pedro még 
e’ hónap 23dikán elevezend tőlünk Portu
gal partjai felé. — (Angol újságokból.)

Ellenben a’ Courier (szinte angol új
ság) a’ következő kivonatot közli admiral 
S a r t o r i u s  april. 25dikén irt leveléből: 
„Minthogy P o r t u g á l i a  ellen intézett ké
születeink olly igen előre haladtak, nem 
tanácslom M a d e i r a  megtámadtatását, ’s 
véleményem szerint elég ezt a’ szigetet egy 
pár hajóval, mellyek a’ nagy expeditionál 
nem épen szükségesek, elzáratni. E1 javas
latom elfogadtatott. M á j u s  20d i k á n 
(tehát nem lOdikén vagy még korábban) bi
z o n y o s a n  e l i n d u l u n k .  Mind idegen , 
mind portugál seregeink igen jó szint, jó 
kedvet ’s nagy lelkesedést mutatnak; fe
nyítékük is valóban példás. Mióta Porto- 
santot (Madeiránál) elfoglaltuk, hozzánke* 
szigetből számosán szöknek ’s Madeira ma
gát szoros zár mellett sokáig semmikép nem 
tarthatja.“ Minden egyéb eddigi tudósítások 
is május 20dikára teszik don Pedro expe- 
ditiója kiindultát.
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B E L G I U M .

Evain franczia general belga nemzeti- 
scdését a’ senatus april. 30dikán elfogadta.— 
Május 2ikán Langerman (Romarino társa a’ 
lengyel harczban) ’sMagnan generálok mint 
ujonan kinevezett belga tisztek a’ király 
kezében tevék le a’ hódolási h ijet, ’s Mag- 
nan a’ következett napmárelis utazott Brüs- 
selből kormányára bízatott osztályához.

Tornaco falkája néhány hollandi csa
pattól segíttetve újólag beütött a1 luxembur
gi belga birtokba , körülkerítek Mamer hely
séget, egy részök a’ faluba csapott’s Hanno 
kerületi biztos lakása felé tolonga, de ez 
már jókor értesittetvén a’ veszélyről, a’ le
véltárral együtt előbb elillant.

A’ Phare szerint april. 27dikén éjjel 
3 hajó érkezett meg az a n t w e r p i  felleg
vár alá pattantyúszerekkel, ’s különösen 
nagy szánni c o n g r e v i  rakétákkal. Éjszak- 
Brabantban a’ holland seregek mozgásban 
vannak.

Van de Weyer ur Londonba visszatért.
ELEGY HÍREK.

Mondják, hogy a’ spanyol statusjöve
delmeket haszonbérbe (arenda) szándékozik 
adni a’ kormány ’s Rieca ur volna a’ kibér
lő. — Alcudia rövid időn valóságos pre- 
mierministerré (mi most ideiglen bizatott 
reá) fog kineveztetni.

A’lengyel királyságbeli orosz seregek e- 
leven mozgásban vannak. Több csapat egy
be húzódik, a’ már Oroszországba indult 
ezredekközül többen visszatérnek. Két gya
log osztály Oláh-és Moldva herczegségekbe

küldetett, hogy innen minél előbb Odes-  
s á b a juthassanak , hol 15,000 embert hajó
ra szállítni készülnek. Mind ezek ha nem 
háborúi jelek is, legalább arra mutatnak, 
hogy az orosz udvar minden történhető eu
rópai nagyobb változásba hatását közel se
regei által akarja fentartani. —

A’ schweizi rendkívüli szövetséggyiilés 
május 9dikén nyittatott meg Luzernben. Az 
e’ napi előleges tanakodások is ama’ régi ta
pasztalást bizonyiták be a’helveták ország- 
gyűléseikről, hogy alig lehet tárgy, mclly 
iránt ezen gyűlés szótöbbségre’s egyetértés
re juthatna. Egyébiránt B a s e l  ne k külön 
statusalkotmánya nem  biztosíttatott.

Algierban 5 hónapi esőzés után martz. 
közepén rettenetes zivatar kerekedett, egy 
éjszaka 40 lábnyira áradtak a’ folyók, a’ 
mezőség pedig nagyobb részint tengerré vált. 
Számos holt ember ’s állatok testeit lehete 
szerte úszkálva látni, több hajó elsüllyedt, 
és sok ház omladozott öszve. A’ Beduinok 
50 esztendő óta sem emlékeznek ennél na
gyobb szélvészre , ’s a’ keresztyének afri- 
kában létöknek tulajdonítják.

A’ Reichstadti herczeg jobban van.
Pénzfolyamat:

B e c s  (Május 19ikénj közép ár :
Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 87 |  p. p.

— 4 pC.......................................77 i ----------
—* l820diki nyeres. k ö l c s ö n --------------
— 1821 d i k i ........................... 123 I ---------

Bécs vár. 2|pc. bankó-kötél. . . -------— —
Az udv. kam. 2 * perCnt kötél. . --------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1142----------

A’ gabonának pesti piaczi ára Május 22dikén 1832.
Pozs. m. ytó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 133 ± 126 | 120 Zab 30 1 29 | 28 i
Kétszeres 86 | 83 ‘ 80 Köles — — —
Rozs 53 i 52 — Köles-kása — — —
Árpa 42 | 41 | 40 Kukorieza 41 * 40 38 1

Szerkezteti He l meczy-  —  Nyomtatja Länderer.
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42. szám P est, szombat. Május 26. 1832.
F o g l a l a t :  Magyar e's Erdclyország (Felséges Urunk Laibachban. Kinevezések. Erdélyi Alsó-Feje'r-vármegyei gyűlés. 

Pesti lóverseny máj. 24riikén. Ugocsai alispánok. Döme Károly alapítványa ’s egyebek). Anglia (Parliament öle
sek. Lord Ebrington indítványa elfogadtatik. Ne'pbnzgás a’ reform e's Grey miatt . ’s  e’ vegett kérelmek. Ki lesz 
főminister?—) Francziaország ( Pe r i  er +. Marseillei hir. G’renobleben újabb zavarok. Cuvier t). Belgium (59dik 
protocollum a’ Journal de Paris után). Törökbirodalom. (Ibrahim Acre alatt. Belgrádi hir). Németország (Wies
baden! zavarok). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és E R I) É L Y 0  R S Z Á G.

A’ Felséges Uralkodó Pár május 17di- 
kén hagyá el Gréczet, útja további folyta
tásaid. ÍJjabb tudósítások szerint O Felsé
gük május 18dikán érkeztek kívánt épség
ben Laibach ba.

Felséges Királyunk május 3dikán költ 
legfentebb kabineti irata szerint a' főméit, 
m. kir. udv. Kanczellariánál gróf Sermage 
Henrik elhunytával megürült udv.-titokno- 
ki hivatalra, a’ nagymélt. m. kir. helytar
tó Tanács eddigi titoknokát Yárady János 
urat méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Felséges Királyunk april. 12dikén költ 
legfentebb határozataként Lemouton Jánost 
a’ pesti m. kir. egyetemnél franczia nyelv 
tanítónak méltóztatott kegyelmesen kine
vezni.

A’ nagymélt. érd. k. udv. Kanczellaria 
Felső-Szálláspataki Maria József ur helyé
be, ki az érd. kir. törvénytáblához valóságos 
bírónak neveztetett k i , a’ dévai kerület
ben megüresült kerületi-biztossági segéd hi
vatalra Tövissi Gergely urat Alsó-Fejér vme- 
gye fő szolgabiráját nevezé ki.

Szives örömmel közöljük az Erdélyi 
Híradó után ns Alsó-Fejér vmegye april. 
25dikén kezdett ’s 30dikán végzett közgyű
lését, mellynél nevezetesb, vagy pedig dísze
sebb, akár a’ megjelent tagok számát és sze
mélyiket, akár a’ tanácskozások velőssé- 
gét ’s fontosságát tekintve, a’ ns vármegye 
évkönyveiben alig fordid elő. Mindjárt az 
első ülésnek kezdetén az elölülő főispán 
mélt. Sepsi-Zoltáni Czirjék Dienes cs. f  ’s

a’ t. ur ajánlására az egyességi hitet nem 
csak minden jelenlévők a’ hazafi ni buzgó- 
ság kitörő hevével tevék le , de hogy an
nak megfelelni egyenes törekedésök is, azt 
az egész gyűlés folytában a’ Fejedelem iránti 
hivséghez , és a’ törvények szentségéhez mu
tatott egyenlő ragaszkodással bébizonyítot- 
ták. A’ nevezetes határozatoknak száma olíy 
szembetűnő vala, hogy a' jelenvoltak közül 
igen sokan magoknak örök emlékezetül 
az egész jegyző-könyvet leiraták; itt csak 
a' legjelesebbek említése találjon helyet. A’ 
köznép terhei könnyebbitésére elhatározta
tott, hogy jövendőre a’ közszolgálatoknak 
a’ szükség és a’ vmegyei lakosok erejük
höz képest leendő elintéztetése a’ közönséges 
gyűléseken történjék, ’s ezen végzés nyo
mán a’ folyó esztendőre nézve meg is ha- 
tároztatott, hogy egy egész örökségü pa
raszt gazda 12 napszámnál többre köz mun
katétel végett ne szoríttassék, ’s ezen nap
számoknak felét a’ földes ur hordozza , 6 
napot t. i. a’ 12ből parasztja robotjába tud
ván fel. Hasonló nemes érzéssel terjedett 
ki a’ Rendek gondoskodása a’ gyámoltalan 
árvák ügyére i s ; ‘s minekutána a’ birto
kosak Önkénti ajánlásikból e’ szent czélra
13,000 frtnál több gyűle öszve, most egy 
biztosság rendeltetett olly meghagyással: ad
ja véleményét, mi módon lehetne e’ szép 
tőke segedelmével az árvák sorsát minél sü- 
keresebb, ’s kevésbé terhelő feliigyelés alá 
helyeztetni , ’s az árvái intézetek eddig ta
pasztalt hijányit egészen helyre hozni. — 
Két rendbeli atyafiságos meghívást is in
téztek a Rendek a’ hazai Magyar és Szé-
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kely megyékhez, és a’ ns Szász nemzetköz. 
Egyet t. i. egy ns atyafi sérelmének orvos
lása, mást a’ ns Magyarországgal óhajtandó 
szorosabb egyesülés törvényes utón leendő 
kieszközlése iránt. A’ Magyarországgali e- 
gyesülés eszközlésére felszóllittattak azon a- 
nya-ország vármegyéi is, ellenben ország
gyűlés kérésére nézve, különösen az erdé
lyi magyar vmegyék ’s vidékek elibe azon 
javasló felszólítás terjesztetett Írásban és 
személyes követség utján i s , hogy Ő Fel
sége szentséges személyéhez, e’ törvényes 
czél létesítésére az egész magyar nemzet 
nevében intéztessék egy alázatos felírás, 's 
a’ más két nemzet is szóllíttassék fel, illy 
nemzeti köz kérelmek benyújtására. A’ fü- 
méltóságu kir. kormányszékhez felírások té
tettek a’ már érdeklett személybeli sérelem, 
az enyedi főiskola felső rendelés által eltil
tott lithographiája, és végre az országgyű
lés tartásának kieszközlése iránt. — Végre 
a’ közelebbi országgyűlésre ezen ns vmegye 
részéről teljes erővel javaslandó , és eszköz- 
Jendő tárgyaknak előre kijegyeztettek : A’ 
ns Magyarországgal óhajtott egyesülés , az 
egyházhelyi nemesség törvényes mentessé
gének helyre állítása , és végre a’ teljes saj
tó szabadság. Mind ezen tanácskozásokat 
pedig milly rend, és egyetértés lelke czí- 
meresítette légyen , ki tetszik abból, hogy 
a’ Rendek szeretett főispánjok iránti érzé
seiket a’ tanácskozások folyta alatt több 
versben közhangu éljen kiáltással jelenték 
k i , a1 mélt. főispán pedig egy illy alkalom
mal nyilván kimondotta, hogy e’ napot él
te legszebb napjának ismeri!

Az ausztriai csász. kir. ’s hannoverai 
kir. kormány közt egyezés köttetett, a’két 
status kikötőibe evezendő kereskedői hajók 
egyenlő fogadtatások ’s irántok szintilly vi- 
szon bánásmódra nézve; melly egyezés jú
nius elejével lép foganatba.

Pesti lóverseny 1832.
I. Csütörtökön Május 24dikén kezdődött délelőtt 11 órakor.

1. E l s ő  h a z a f i  d íj. 100arany. 1600 
öl ismételve (azaz , a’ díj feltételeiben ki

van kötve, hogy a’ nyertes ló két ízben le
gyen első) magyarhoni mén és kancza lo
vakra.

Futottak érte: Gr. Hunyadi Józs. 6 esztendős telivér 
sárga kanczája M a r i a n n e  Gr. Károlyi György nevelé
se , terhe 111 font; lovas öltözete: fekete test és sapka, 
rózsaszín uj. Első ízben első; másodikban egyedül járta 
körül a' pályát (igy kivánván ezt a’ versenytörvény, mi
dőn vagy versenytársa nem akad valamelly lónak, vagy is
mételt futásokban a’ többi visszahúzatik) ’s így nyertes 
lön. — Hg. Liechtenstein VenczeP 4 észt. teliv. pej kan
czája R o s a l i n e ,  Gr. Károlyi István nevelése 100 font. 
öltözet: veres, veressel csíkos fejér uj , fekete sapka. El
ső ízben második; a’ másodikban visszahúzatott, azaz 
nem lépett pályára. — Gr. Nádasdy Tamás 4 észt. teliv. 
vil. pej ménje D e s t i n a t i o n ,  maga nevel. 102 font. vil. 
kék,  kékkel csíkos fejér u j, fejér sapka. Első ízben a’ 
pályakörből kitört ’s így a’ versenytörvény szerint, má
sod ízben nem bocsáttatott pályára. A’ nyertes első ízben 
3' 57" alatt futotta-meg a’ pályát.

2. Ná k ó  d íj. 25 arany. 1600 öl is- 
métezve; minden szárazföldi £azaz Nagybri- 
tannián kívül született) mén és kancza lóra.

Futottak: Gr. Hunyadi József 5 esst, telivér pej 
kancz. M i s s  D o u b t f u l ,  Kopcsányi nevelés. 107 font. 
öltözet mint fentebb. Első és másod ízben első ’s így nyer
tes. — Schmid András ur’ 5 észt. félvér pej kancz. E 1- 
m a , Gr. Széchenyi István nevel. 107 font. öltözet: veres 
test és sapka, kék uj. Első és másod ízben második. Eze
ken kívül futott még első ízben 7 parasztló , mellyek kö
zül a’ két előbbihez legközelebb jártak: Pirót Sándor Pest 
vmgyei áporkai lakos’ 5 észt. fekete ménje ; és Reichel 
Ferencz pesti lakos’ 5 észt. fekete kancz. Egy parasztló
ról nem messze az indulótól lemaradt lovasa. A* paraszlo- 
vak másod ízben visszahúzattak. Szükséges itt megjegyze- 
ni hogy E 1 m a csak félvér, ’s a’ kiszabott és fen kitett 
tehernél lovasa, Kukucska István, 2 fonttal nehezebb 
volt. Mi s s  D o u b t f u l  első ízben 4r 21"; másod ízben 
4' 42" alatt futá-meg a’ pályát.

3. P a r a s z t l ó - p r ó b a f u t á s .  1400 
öl. A’ lovasok nem mázsáltattak-meg.

10 ló indult, 6 érkezett a’ nyerőponthoz; a’ többi ki
maradt, azaz midőn az első ló a’ nyerőponthoz ért, azok 
még a’ határoszlophoz sem jutának , melly a’ nyerópont- 
tól 135 ölnyire áll. Egy ló a’ nyerőpontnál lévő kötélkor
láton betörvén elesett. Első volt: Pap András pesti la
kos’ 7 észt. fekete paripája; második : egy pej paripa Vá
sárhelyről ; harmadik egy szürke Ecsedről, Ezen három 
mindig jól együtt tartott, ’s egyik a’ másikat a’ nyerő- 
pontnál alig előzte-meg fél lóhosszával.

4. N e m z e t i  dí j .  66 arany. 1600 Öl. 
Magyarhoni mén és kancza lóra. A’ lovas 
született Magyar.

Futottak : Gr. Nádasdy Tamás 6 észt. telivér szürke 
kancz. My L a d y ,  Gr. Széchenyi István nevel. I l l  font. 
Lovasa: Zábrág Gergely ; öltözet mint fentebb D es  t in  a- 
n ation-nál. Első ’s így nyertes. — Hg. Liechtenstein 
Venczel’ p. kanczája R o s a l i n e ,  mint fentebb ; lovasa: 
Filácz János. Második. Mindig jól együtt tartottak, és a* 
nyerópontnál M y L a d y  csak]egy lóhosszával előzte-meg

« i
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R osalin e-t, ’s így a’ versenynyely szerint d e r é k  f u
t á s  volt. Pályahaladás’ ideje o 4Al.

A’ Ildik Lóverseny vasárnap, május 
27dikén d. u. fog tartatni kezdete 4 óra
kor ; ugyanaz nap d. e. 10 órakor a’ ma
gyarországi állattenyésztő Társaságnak köz
ülése lesz a’ nemzeti Lóiskolában ; Lóár
verés jun. 2ikán és 7ikén ; paraszt kancza- 
csikók jntalmaztatása jun. 3ikán.

Tek. Ugocsa vmgye május 14iki tiszt
választása szerint első alispánná lön Újhelyi 
Újhelyi Sándor, másodikká pedig Tisza-Uj- 
helyi Újhelyi Norbert UU. — Mihelyt a’ jegy
zőkönyvi hiteles kivonatot veendjük, azon
nal közöljük az egész uj tisztikar névsorát.

Főtiszt. Döme Károly a’posonyi ns káp
talan olvasó kanonokja, m. t. tudós társaság 
tiszt, tagja 300 pengő frtot küldött a’ tár
saság tőkéihez alapítványul. Ez második ál
dozat főtiszt, egyházi rendünk részéről, a** 
társasági tőpénzek gyarapítására. Ország
szerte köz és biztos a’ remény, hogy illye- 
tén hazafisági érdem számos halántékit ko- 
szorúzandja még meg dicső Pázmányunk ro
kon keblű követőinek!

Brodszky Imre a’ kir. ügyek igazgató 
hivatalának iktatója május 22dikén meghalt.

A N G L I A .
A’ felsőház május 8diki ülésében lord 

Brougham nem volt jelen, ’s helyette gróf 
Shaftesbury vivé az előlülést. Kérelmek a- 
dattak be a’ reformbill ellen és mellette, 
egy két szó váltatott az irlandi tized bili el- 
halasztatása felett ’s a’ ház csakhamar szét
oszlott.

Az alsóház ugyanaz napi ülésében Hu
me ur ajánlatba tévé: nyujtassék be a’ ház
nak minden angol-egyházi hivatalt viselők 
névsora, úgy szintebeneficiumaik— , ezek
nek jövedelmeik—, ’s az általok fizetett lelki 
pásztorok számbeli jegyzékével együtt. Tud
nia kell a’ háznak, úgymond Hume ur, 
azon visszaélés szörnyűségét, melly Angliá
ban az egyházi hivatalok kiosztatása körül 
történik. 11,000 beneficiatus közül 6,000, 
sőt még több, nincs hivatala helyén, ’s le

het mondani, hogy minél nagyobb a’ jöve
delem , annál kevesebb a’ szolgálat. Scotiá- 
ban ez nem történik; ott a’ törvények ele
jét vették az illy bitanglásnak. A’ ház ezen 
ajánlatot elfogadta ’s Irlandra is kiterjesz
tette. A’ felsőházbeli tegnapi történetekről 
egy szó sem esett. —

Május 9dikén , mint említők, jelenték 
a’ ministerek mind a’ két háznak, lelépésö- 
ket. A’ felsőházban lord Grey ekép szóla: 
,,A’ hétfő estvei történtek után el lesznek 
Uraságitok készülve azokra, a’ miket köz
lenem kell. Az azon napi vitatás resultatu- 
ma arra kényszeritett engemet ’s minister- 
társimat, hogy vagy azonnal lemondjunk, 
vagy olly módokat ajánljunk O Felségének , 
mellyek a’ bili kivitelének valódi szüksége ál
tal igazolva vannak; ’s ha ezeket el nem 
fogadná O Felsége, lemondásinkat adjuk be. 
Ezen utolsó eset már megtörtént. 0  Felsége 
méltóztatott lemondásinkat elfogadni, a’ mi
dőn egyszersmind eddigi szolgálatunkat tö
kéletesen jóvá hagyá. Azon bizodalomért és 
gyámolitásért, mellyet mi a’ királyi tanács
ban létünk ideje alatt O Felségétől tapasz- 
talánk, én a’ legmélyebb hálára érzendem 
magamat kötelezettnek. Minthogy mi hiva
talinkat még csak addig viendjük, míg kö
vetőink ki lesznek nevezve: könnyen ellát
ja uraságtok, hogy a’ ház mindaddiglan sem
mi ollyas nyilványos tárgyat nem vehet elő, 
melly felett a’ ház egymástól különböző vé
leményekre oszolhatnék. Ennél fogva én hol
nap (lOdikén, azaz csütörtökön} a’reform
bill további vitatását nem fogom ajánlani, 
hanem e’ helyett inkább az admiralitasi hi
vatalokról szóló, igen sürgető, bili másod
szori felolvastatását javaslandom.“ Ezután 
lord Brougham a’ b i r m i n g h am i nagy gyü
lekezettől, mellyen 200,000 ember vala je
len , nyujta be kérelmet ’s azt a’ ház figyel
mébe ajánlván, egyszersmind a’ maga, már 
beadott, lemondásáról is tudósitá a’ lordo
kat. Lord Ellenborough azt kiváná, hogy 
ha már holnap nem fordul is elő a’ reform
bill. határoztassék egy más, későbbi nap,
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m e l l y e n  a’ h á z  a n n a k  v i t a t á s á t  
f o l y t a t h a s s a .  Lord Grey metsző iróniá
val azt felelte , hogy ezt nem látja szüksé
gesnek; —- de lord Carnarvon újra felfogá 
az indítványt ’s azon csudálkozását fejez
vén ki, hogy a’ ministerek illy c s e k é l y  
otíból olly váratlan lépést te ttek , sőt e’ 
miatt nem átallották a’ királynak a1 legun
dokabb , legsértőbb tanácsot is adni (hogy t. 
i. 60 vagy 70 pairt uevezzen), kéri a’ há
zat , hogy ha már a’ ministerek felhagytak 
is a’ biliéi, még azért a’ ház annak becse 
iránt további vitatásival ne hagyjon fel ’s 
annak a’ legközelebbi h é t  főn  újra szóba 
vételét határozzad. Ezen ajánlat gróf Grey- 
nek kemény és megtorló válasza után csaku
gyan e l  is f o g a d t a t o t t .  Az alsóházban 
némelly heves kifakadások után a’ felső
ház, és kivált a’ Wavererek (ingadozók) 
ellen, jelenti lord Ebrington, hogy holnap 
a’ királyhoz intézendő felírást (mellynek 
szellemét ’s foglalatját utóbbi levelünkben 
közlöttük) mulhatlanul javaslatba hozza.

Az alsóház május lOdiki ülésében lord 
E b r i n g t o n  i n d í t v á n y a  80 szó t ö b b 
s é g g e l  (288í> 208) e l f o g a d t a t o t t .  Az 
alsóház ez és más napi ülése felette zajos volt; 
több helyről érkezett és nyujtatott be ké
relem, mellyek felszóliták a’ házat, hogy 
mind addig tagadjon meg minden adót, mig 
a’ reform bili mind a’ két házban teljes ép
ségében ált nem vitetik. A’ háznak több 
tagja kijelenté , hogy a’ kérők ajánlatát tá
mogatni fogják. Peel ur Js maga lord Alt- 
horp kérek a’ követeket, szólanának több 
mérséklettel és csenddel. H u m e  ur jelen
té , hogy a’ jövő hétfőn (máj. lddikén) in
dítványt fog tenni az o r s z á g  á l l a p o t -  
j á r ó i  teendő vizsgálat ’s tudósítás végett.

Az országos vélemény napról napra vi- 
lágosb ’s elszántabb jelekben tünteti ki ma
gát; csaknem minden levél, melly eddig 
Birmingham, Manchester, Liverpool ’s más 
legnagyobb városaiból az országnak London
ba érkezett, következő szavakkal kezdő
dik : „Lehetetlen a’ ministerek lemondása ál

tal városunkban támadott ingerültséget ’s 
buzgást leírni! . . .  Birminghamban már má
jus 9dikén (két nappal a’ ministerek lemon
dása után) számtalan ablakból a’ követke
ző hirdetést lehete kifüggesztve látni: „ Itt 
ezen házban, taxát (adót) nem fizetnek, 
mig a’ reformbill ált nem megy!“ ’s más 
ablakokból még ez is mellé vala függeszt
ve: „Sem egyéb ollyast meg nem vesznek, 
a’ mit az adószedők executioképen fogná
nak elszedni.44 Estve közel 200,000 ember 
gyülekezett össze, kisebb nagyobb csapa
tokban együtt tanakodni. Több olly kézmű- 
birtokos (manufacturisten), kik eddig a’ 
reform ellenséginek tartattak, bezárták mii- 
házaikat, hogy a’munkások gyülekezhesse
nek, megígérvén nekik egyszersmind, hogy 
fizetésük mind e’ mellett is, mint máskor, jár
ni fog. Sok ezeren gyűltek a’ szomszéd he
lyekről ’s városokról össze. Attwood ur és 
többen beszédet tártának a‘gyülekezethez. A’ 
politikai egyesület biztossága állandólag ült 
össze’s két követet külde Londonba olly üze
nettel, hogy Warwick- és Staffordshire a* 
főváros erőlködéseit a’ koz ügy kivívásában 
segítendik. Azon kérelemben, mellyel a’ 
gyülekezet ez napon az alsó házhoz intézett, 
következő szép és nagy jelentésű hely for
dul elő: „Most már igy szólallak a’ Bir- 
minghamiak — egyetlen reménye az ország
nak az alsóház (vagy is a’ Státusok és Ren
dek Táblája) — csak ez, ez az egy tartja 
még fen az országos constitutiot, ’s a’ kérők 
esedeznek előtte , teljesítse nagy és szent 
kötelességeit emberül, minden félelem nél
kül ! — 44 Liverpoolban és Bostonban szinte 
gyülekezeteket hirdettek, a’ politikai egye
sületek szerfelett munkásak. London váro
si tanácsa egybeült május lOdikén ’s ké
relmet készíte az alsóházhoz, mellybenazt 
kívánja, hogy ez a’b u d g e t e t  ( o r s z á g o s  
k ö l t s é g e k e t )  ne a d j a  meg.  A’ váro
si tanács in corpore, elől a* lordmayor, vi- 
vé a’ házhoz e’ kérelmet. M a n c h e s t e r 
b e n ,  mihelyest a’ ministerek leléptének 
hire megérkezett, megszűnt minden munka.



333

Négy óra lefolyta alatt egy kérelem készült
25,000 aláírással, mellyel még az nap (10- 
dikén) estve 6 órakor Londonba indult egy 
követség’s más nap, Ildikén, a’ kérelmet 
Bird ur az alsó házban már fel is olvasta. 
Támogaták azt sokan; a’ többi közt H ay- 
\ vood,  Francis B u r d e t t  és CT Co n n e l l  
urak, ki több másokkal együtt emlékezteté 
a’ házat, hogy a’ budget, kilönösen az ir- 
landi, még nincs megadva. —

P a r i s b a  a’ történet hire megérke
zett ’s (könnyen elgondolható okokból) 
nagy megilletődést okozott. Mi is lehetne 
a' mo s t a n i  Francziaországnak kedvetle
nebb mint legfontosb frigyese kormányán 
T o r y m i n i s t e r i u m o t  látni! —

Május 12dikén állapodást nyere azon 
h ír, hogy lord W e l l i n g t o n r a  van bízva 
az uj ministerium szerkeztetése, mellynek 
feje maga a’ n e me s  herczeg leend. Mond
ják , hogy a’ herczeg, (ki mint tudjuk m i n- 
den  reform ellenségének nyilatkoztaié volt 
magát ’s ugjan azért kellett megbuknia) 
most egy m é r s é k l e t t e b b  reformbillt a- 
kar ajánlani; de kérdés , kell e a’ nemzet
nek illyen kezekből illyen bili ? kérdés, lesz 
e ministerium Wellington vezetése alatt e- 
lég erős , elég bátor az a l s ó h á z  m o s t a 
ni  o p p o s i  t i  ó j á v a l  megvíhatni? — 

L e g ú j a b b  h i r :  London május 15- 
dikén. Herczeg We 11 i n gt o n minden erő- 
ködése mellett sem képes oily ministeriu- 
mot szerkeztetni össze , '  melly az ország 
jelen pillantati szükségeinek megfeleljen; 
az akadályok mind inkább tornyosulnak e- 
lőtte : többen azok közül, kik eleinte mi- 
nisteriumot vállaltak el tőle, újra vissza 
léptek ’s most hitelt kezd kapni azon h ir , 
hogy gróf G r e y  és m i n i s t e r i n m a  meg
m a r a d .  Halljuk az újságokat. C o u r i e r  
május 15dikén délután : Egy óra óta terjedez 
azon hir , hogy a’ király felszólította gróf 
G r e y t, maradna meg a’ ministeriumban. De 
ez még nem bizonyos. Hg. Wellington ma 
reggel két órát tölte a’ királynál; mond. 
ják , — nem tudjuk, igaz-c? — hogy Cro-

ker, Wynn, Goulbourn, Baring ’s Man- 
ners-Sutton urak a’ herczeg által nekik aján
lott ministerségeket nem  fogadták el. 3 ó- 
ra40 minutumkor: Halljuk, hogy gróf Grey 
nem volt a’ királynál, de bizonyosnak ál
lítják , hogy herczeg Wellington nem ké
pes ministeriumot alkotni. — G l o b e ,  délu
tán 4 órakor: A’ király utóbbi szólalkozá- 
sa után hg. Wellingtonnal, üzenetet külde 
gróf Greyhez ,  mellynek következésében 
e z cabineti tanácsot hitt egybe, melly még 
most is áll. Mihelyest tudtunkra esik , mi 
végeztetett, azt még ma estve, levelünk 
egy másik kiadásában közleni fogjuk. — 
Sun:  „Azon pülantatban, mellyben leve
lünket sajtó alá bocsátjuk, biztos kútfőből 
értjük, hogy g r ó f  G r e y  i s m é t  p r e 
m i e r m i n i s t e  r.“ —

FRANCZI AORSZAG.
Strassburgbá e’ következő telegraphi 

tudósítás érkezett május löd .: P a r i s ,  má
jus lödikán délben 12| órakor: ,,A’ minis- 
téri tanács elölülője , P e r i e r ur , meghalt. 
A’ főváras csendes.“

Marseilleből május lOdikéről tudósit- 
tatott a’ kormány, hogy oda a’ Carlo Al
berton letartóztatott négy férj fi ugyanaz nap 
Ajaccioból megérkezett. Ezek : St. P r i e s  t 
(spanyol G rand), B o u r m o n t  A d o l f ,  
(a ’ general fia) , K e r g o r l a y  A d o r j á n ,  
és S a l a  ex-gárdatiszt. Ezek a* marseillei 
királyi főügyvédnek adattak ált ’s egyenest 
a’ fogházba vitettek. A’ velek együtt letar
tóztatott asszonyság , nem tudni mi okból, 
Ajaccioban marasztaltatok, minél fogvást a’ 
publicum még mindig azt hiszi, hogy az a’ 
berryi herczegné, ’s több újság ki is kel 
a’ kormányszék eziránti titkolózása ellen. 
Azonban a' befogottak ellen intézett perfo
lyamat nyilványossága mind ezeket bőveb
ben fel fogja Világosítani.

A’ király, belső minister gróf Montali- 
vet előadására, a* marseillei nemzeti őrség 
második seregbeli első csapat negyedik osz
tályát (compagnie), melly egykét tisztét ki
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véve az utóbbi carlista mozgások alkalmá
val meg nem jelent , szétoszlatta.

Grenobleben újabb zavargások voltak. 
A’ Moniteur igy ir felölök május 12dikén: 

A’ kormány telegraphi tudósítást kapott, 
melly jelenti, hogy Grenobleben a’ 35dik 
(gyű lölt, de aJ kormány által még is oda 
parancsolt) ezred ’s a’ várasi polgárság kö
zött verekedés történt, mellynek lefolytén 
5 ember sebesittetett meg. Egy csoport (pol
gárság) a’ praefectura ablakit beverte, de 
csakhamar szétoszlatott. 9dikén estveli 10 
órakor a’ csend helyre állott.66

Május lOdikéről jött tudósítások sze
rint Grenobleben a’ csend ez nap is foly
vásttartott. Az előbb napi zavarokat legkö
zelebb nem politikai pártoskodás, hanem 
a1 katonaság és polgárok közötti súrlódá
sok okozák. De még is legelső okot a’ vitá
ra egy , Boyer nevű , carlista ’s mint utóbb 
kitetszett, eszelős hadnagy adott, ki a’ 35- 
dik ezred kaszárnyája előtt álló fára f e j é r  
z á s z l ó t  akara fölszegezni. A’ 35dik ez
red katonáji ezt elég, talán nagyon is h i
d e g e n  nézék; ellenben a’ p o l g á r o k  ’s 
a’ pattantyusság nem csak kiragadák Boyer 
kezéből a’ zászlót, ’s őt magát őrizet alá 
vivék, hanem ugyanazon fát is , mellj re a’ 
zászló kiszegeztetendő vala, kivágták. A’ka
szárnyabeliek ezt természetszerint morogva 
nézték, ’s itten mingyárt párviadal támadt 
egy lakos és egy katona közt, mellyben 
mint illő az anticonstitutionalista katona 
vallott kudarczot. De másnap 600ig való 
fegyveres ment ki a’ franczia kapuhoz ’s 
az ott tekéző néppel kardra’s kövekre kelt. 
Itt történtek az említett vérengzések. A’ 
zajongás egész estig ta rto tt; a’ várasi ta
nács állandó ülésbe gyűlt; a’ polgárok szo
ros vizsgálatot kívántak; a’ 35dik ezred o- 
berstere pedig sebes postát utasított general 
Delorthoz; ’s ha bár azóta újabb kitörések 
nem estek i s , a1 polgárság igen fel van in
gerelve, ’s még mindig újabb erőszakosko
dástól tarthatni. Legújabban a’ I5dik eze- 
red rendelteték a’ városba.

Cholerában Parisban május ISikán csak 
16 halt meg. — General L a m a r q u e  igen 
beteg. Baro Cuvier Parisban meghalt.

Az orosz követ (Pozzo di Borgo) Pé- 
tervárába utazott ’s a’ Tribune szerint meg
szűnt követ lenni.

B E L G I U M .

Az o r o s z  ratificatio május Ildikén 
délelőtti 11 órakor érkezett meg Brüsselbe 
a’ külügybeli ministeriumhoz, mellynek kö
vetkezésében tüstént ministeriumi tanács hi
vatott egybe ’s tartott egész 3 óráig; estve 
felé pedig egy másik, melly éjfélig húzó
dott. Brüggebe azonnal Courier küldetett 
Muelenaere urnák visszahivatására. Mint a’ 
Courier Beige május lOdikéről panaszkodik, 
ezen ratificatiohoz 3 tartalék van függeszt
ve * mellyek a’ tractatus 9 , 12, ’s 13dik 
czikkelyci módosítását illetik; ’s azt mondja, 
hogy a’ május 9dikén tartott cabineti tanács 
végzése szerint van de Weyer ur ezen ra
tificatio elfogadásáért vissza fog Londonból 
hivatni. — Báró v. Loe követül küldetik 
Bécsbe, Serruys ur követségi titoknokkal. 
—  A ’ hadi minister Írásban jelenté a’ financz- 
ministernek, hogy az ország hollandi végőr 
széleire seregek küldettek a’ vámsági kato
naság védelmeül, mellyel a’ hollandi rész 
szünetlen ingerkedik; meghagyatott az oda 
siető csapatoknak, hogy az említett bot- 
ránkoztató félt, ha még többször is hason
lókat merészelne, erőszakkal ijessze el.

A’ Memorial Beige bizonyosnak állítja, 
hogy az orosz ratificatiót két (az 58 és 59- 
dik) protocollum követé; mellyek elsőjében 
az határozíatik meg, hogy Be l g i u m egyet
értése nélkül a’ nov. 15diki szerződés sem
mi módosítást nem szenvedhet; másikában 
pedig Hollandia és Belgium az ellenséges
kedés újabb elkezdésétől tiltatnak el. A’ 
J o u r n a l  de P a r i s  közli is már ezen 
(59dik) protocollumot illy szavakkal: „Je
len: Ausztria, Francziaország, Nagybritan- 
nia, Porosz- és Oroszország meghatalmazot
ti. Végezvén a’ 15diki szerződés megerősi-
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tései kicseréltet, összegyűltek a’ meghatal
mazottak azon módnak és útnak tanakodás 
alá vételére, mellyet a’ nevezett oklevél meg
erősítése és sanctioja által egy, ugyanazon 
lielyezetben álló öt hatalmasság követni jó
nak lelhet, hogy általa ama' szerződés vég
rehajtását, kívánsága szerint a’ legbékésb 
utón eszközölhesse. Erre nézve aJ megha
talmazottak mind azon egy véleményben vol
tak , hogy a’ conferentiának kötelessége, az 
eddig vezérfonalul vett princípiumoktól nem 
térni e l , a’ történetek meghívása által ke- 
zökbe adott munkát ujabb szorgalommal vég. 
re is hajtani, ’s fő szempontul véve azt, 
hogy a’ november lődiki szerződés Belgi
um különválásának, függetlenségének, neu- 
tralitasának ’s földbirtoki épségének másit- 
hatatlan alapja : — oda igyekezni, hogy O 
Felsége a5 hollandi és O Felsége a’ belga ki
rályok között v é g - e g y e z é s  köttessék; 
melly iránt a’ conferentia szorgoskodni fog, 
hogy mind azon nehézség, mellyek t. i. a’ nov. 
15diki szerződés végrehajtását ellenezhet
nék , ollyas rendelkezések által háríttassék 
cl, mellyek a’ két fél békés barátságos meg
egyezése által fognának ajánltatni. E’ fon
tos tárgy kivitelét midőn a' conferentia ma
gára vállalta, áhlátta egyszersmind, hogy 
szándéka sikeríthetése végett kötelessége a- 
zon princípiumot ujolag kimondani, mellyet 
összeállása első pillanatától kezdve tanako- 
dási alapjául vett, t. i. az öt udvar abeli 
erős feltételeit nyilatkoztatnia k i, h o g y  
e z e n  u d v a r o k  a5 harcz ujabb kitörését 
Hollandia és Belgium között minden hatal
mokban álló eszköz által ellenzeni készek 
’s ennek következetében kihirdetni, hogy 
ezen udvarok az elleneskedések megszünte
tésiért folyvást kezeskednek, ’s magokat a* 
legiinnepélyesb köteleztetések ’s a’ reájok 
bízott fentebb nemű interessék (t. i. Euro
pa békessége) kívánatéhoz képest kötele
seknek érzik a’ háborúskodás uj megkezdé
sét semmi esetre nem engedni meg. Kinyi
latkoztatják továbbá a’ meghatalmazottak, 
hogy az öt udvar határozatai a’ Hollandia

’s Belgium közötti ellenségeskedés megszün
tetésére valóban ollyanok, mint azokat a’ 
meghatalmazottak előbb kifejezők, ’s két 
idezárt jegyzéket tevének fe l, mellyek kí
séretében aJ jelen protocollum 0  Felsége a’ 
hollandi ’s Ő Felsége a’ belga király meg
hatalmazottival fog közöltetni.“ (Következ
nek az aláírások ’s a’ két jegyzék, mint a’ 
jelen protocollumot kisérő vagy is inkább 
bevezető levelek.)

TÖRÖK BI RODALOM.
Alexandriából april. lödikeig terjedő 

hírek szerint Ibrahim basa győzödelemmel 
kezdi a’ porta elleni hadakozást. Tizenöt 
napi fegyvernyugvásra lépvén t. i. Abdallah 
d’Acrei basával, melly alkunak , mint mond
ják , fő feltétele az , hogyha az ostromlott 
basának 15 nap alatt segítsége nem érkez
nék, várát az aíkirálynak általadja, sebe
sen törekedett Aleppo felé táborával, hová 
a’ porta seregei gyülekeztek, ’s csakugyan 
Alexandrette mellett véletlenül bukkan egy 
15,000nyi nagyúri seregre, melly d’Acre 
vár segedelmére siete , megtámadja rögtön, 
’s teljesen meggyőzi, úgy hogy néhány szer
te futott egyesen kívül a’ többi, vagy az 
egyptusi bajonnett áldozatja lön, vagy fo
goly. így Ibrahim alkalmasint d’Acrehez 
forduland vissza, és sürgetni fogja az alku 
teljesítését. — Az egyptusi flotta ismét tel
jes hadkészülten áll kikötőjében , ’s csak az 
indulási parancsra v ár; mint mondják Rho- 
dusnal veszi majd állását, hol a1 portai flot
tát várandja be, és számát 700 újon foga
dott szigeti görögökkel nagyobbitja.

Legújabb hírek szerint már siktenger- 
re szállott; az egész flotta 8 nagy hadihajó, 
7 korvett, 15 brigg, 19 goelett, 12 gyúj
tó , ’s számos apróbb szállító hajóbul álló.

Belgrádból május 3dikán: éppen ma 
hirdeti itt számos üdvözlési álgyu-durranás 
azon néhány nap óta köztünk repkedő h irt, 
hogy teljes győzödelmet vön nagy vezérünk 
a’ Novibazar és Siennicza közt tanyázó fel- 
költségi seregen ; Siennicza már meghódolt,
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's négy nap alatt Sarajevo (a’ felköltség fő
városa) is hasonlót leend cselekedni kény
telen. A'Szerbiai sereg is (valami 8000nyi) 
tetemesen halad a’ Drina folyó mentiben e- 
lőre, 's noha utasításaként eddig csak vé- 
dőleg kelle vala viselnie magát, még is már 
támadólag több apró csatába avatkozék 
mindenkor győztesen, ’s közelebb diadal- 
mok jeléül Milos herczegöknek török szo
kásként 40 lenyakalt fejet küldöttek.

Az anatóliai seraskier legújabb hivata
los tudósítása szerint a '(török) császárhoz:
60,000 külön nemű török fegyveres gyüle
kezik táborba a’ K o n i  eh melletti síkra, 
honnan a’ sereg Afrikába fog szállíttatni. 

N É M E T O R S Z Á G .
A’ Wiesbadem országgyűlés elvégezte

te tt, ’s a’ követek haza bocsáttattak. A’ 15 
ellen véleményű követ protestatiot szán
dékozik benyújtani ezen tett ellen (mivel 
csak 5 követ határozása az egész országgyű
lés), hasonlót cselekszik Wiesbaden városa 
és a' herczegség népesebb helyei. A’ polgá
roknak megtiltatott az Összegyülekezés , I l 
dikén pedig ketten a’ polgárok közül elfo
gattak, mivel Schott követ ellen (egyike 
az 5 követnek) egy nyilványos helyen ki
keltek s ez rendetlenkedésre nyújtott al
kalmat; a’ nép t. i. a’ fogház elibe gyülön- 
ge, rs az elfogattak szabadon bocsáttatását 
sürgeté; több felszólítás után fegyveres e- 
rőnek kelle kiállani elszélesztetésokre, mi 
néhány ütlek, és döfölés után meg is tör
tént; azonban a’ nép folyvást nyugtalan, a’ 
szomszéd helységek sietnek segedelmükre, 
’s közelebb nagyobb zajongástól tarthatni.

A’ Poseni újság szerint május 3dikán 
Przcysatkowska és Szczaninska kisasszo
nyok, kik a’ lengyel felköltség ideje alatt 
Varsóba költözvén az irgalmas szüzek közt 
gyámolgaták kórházakban a’ szenvedő em
beriséget, a’ porosz itélőszék által e z e n  
t e t t ö k é r t  hathónapi rabságra ’s minden 
vagyonok veszteségére kárhoztattak; ők a’ 
királyhoz hivatkoznak ’s bizodalmasan re
ményük , hogy annak születési napja alkal
mával kegyelmet nyerhetnek!

E L E G Y  H Í R E K.
Rendes, hogy a’ Parisban tartózkodó 

Lengyelek közül még egy sem esett chole- 
rába , tán a’ sors már szégyenleni kezdi 
magát irántok.

Parisban a’ királyi könyvtárt megint 
meglopták, még pedig tetemesen, leginkább 
régi kéziratokban.

Canningnek , a’ halhatatlan emlékűnek 
szobra május 4dikén szállíttatott kitűzött 
térére, a’ sz. Margit egyház áltelleni kert
be; kolossz nagyságú érczbálvány az egész, 
13 Jábnyi magasságú gránit alapra helyezve.

Gróf Rayneval franczia követ M a d r i d 
ba  megérkezett (april. 24dikén), ’s más
nap Aranjuezbe ment a’ királyhoz.

Pénzfolyamat:
B é c s  (Május 22ikén) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . 8?T9s p. p.
4 pC......................................... 77--------

— I820diki nyeres. kölcsön —
— 1821diki ............................. 176 1 -----

Bécs vár. 21pc. bankó-kotel. 47 f -----
Az udv. kam. 21 perCnt kötél. . ---------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1142 £ -------

A’ gabonának pesti piaczi ára Május 25dikén 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 133 T 120 Zab 30 29 | 28
Kétszeres 90 86  f 80 Köles 5 4  1 — —
Rozs 56 * 53  i _ Köles-kása — — —
Árpa 42  | 40 — K u k o r icza 4 4 42  | 4 0

Szerkezteti I l e l me e z y *  —  Nyomtatja Lände r e r .
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43 szám P est, szerda. Május 30. 1832.
F o g l a l a t :  Magyar és Er<lélyors/.;5g (kir. kinerezések. T. Sáros, Igocsa, Pozsony vármegyék ’s Tnropolya-mező 

megújított Tisztikarának névsora. Vasi alispánok nieghagyatása. Pesti 2dik lóverseny. Kisfaludy Sándorné f). An
glia (a’ felső ’s alsóház ülései ’s vitálkodási május 10— 18dikig. Brougham, Bird, James, Evar*, Duncombe, 
Peel, Baring, Althorp, Hume, Ebrington, Hardinge , Macauley beszédeik velejével, (.rey ’s ministerinnia 18di- 
kán diadalmaskodik az antireform-torykon ’s hivatalában maradi. Görögország. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Fels. Urunk május 9diki legfensőbb ha

tározata szerint a’ t. kir. táblánál megürült 
két bárósági helyre ifj. gróf N á d a s d y Leo
pold cs. f  , dunántúli kér. táblai közbirót, 
"’s T. Komárom vmcgye örökös főispánját, 
és báró V ay Miklós, cs. f  ’s tek. Borsod 
vármegye főispánsága helytartóját; praela- 
tusságra pedig főtiszt. N é m e t h  György 
esztergomi kanonok, ’s pazmaneumi igaz
gatót, a’ még hamvaiban is minden Magyar 
előtt áldott emlékezetű hazafinak , ’s tánto
ríthatatlan igazság-szerető Areopagitánknak 
üdv. Németh Jánosnak lelkes fiát ’s Lo n ö 
vi  cs József egri kanonokot és seminarium- 
igazgatót; végre kir. táblai bíróságra május 
14diki legmagasb rendelete szerint F ö l d 
v á r  y Ferencz hevesi, G y u r c s á n y i  Gá
bor nógrádi, és ’S o m b o r y  Imre volt bi
hari első alispán urakat méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

Az érd. udv. nagyfejd. Kanczellaria Fan
csali György hunytával megürült udv. Con- 
cipistaságra, eddigi udv. első lajstromzót 
Csik-Taploczai Lázár Imrét nevezte ki.

Tek. S á r o s  vmegye május 9dikén tar- 
tá Eperjesen báró Eötves lgnácz O Excja e- 
lólülése alatt tisztújító székét, melly sze
rint választatott első alispánná Pécsujfalusi 
Péchy Imre; másodikká Cserneki és Tar
kői Dcsewffy József; főjegyzővé Sárosy 
Tamás, első aljegyzővé Roskoványi Gábor, 
másodikká Bornemisza Sándor; főügyvéd
dé Yinkler András , állá Berzeviczy Kmmá- 
nuel; főadószedővé Péchy Benjamin ; szám
vevőnek Desewffy Kristóf; levéltárnokká 
Yilecz János; fő utiigyelővé Desewffy Lajos; 
rendes orvos maradt Kern Kereszt, s Barcs

Eduárd, földmérő Pazar József; siroki já
rásbeli fősz. bíróvá Berthóty András , állá 
Iledry Péter, esküttekké Berthóty Ferencz , 
és Munkácsy András; alsó tárczai jár. fősz. 
bíróvá Sárosy Im re, állá Pillér László, es
küttekké Sztankay József, ’s Fűzy lgnácz; 
felső tárczai jár. fősz.biróvá Péchy András, 
állá Tahy Albert, esküttekké Berzeviczy 
Ottó ’s Roskoványi Boldi; tapolyai jár. fő
sz.biróvá Semsey Pál, állá Fejerváry Pál, 
esküttekké Tivadar Sándor , ’s Körtvélyesy 
János; szekcsői jár. fősz.biróvá Ilaszlaviczy 
József, állá Péchy Ambrus, esküttekké Bé- 
nyei, és Semsey Robert; a’ makoviczi jár. 
fősz.biróvá Kapy István , állá Szalay Sán
dor , esküttekké Tahy László és Iglódy 
György.

Tek. Ugocsa v. előbbi levelünk szerint 
május 14dikén tartott tisztujitásakor báró 
Perényi Gábor fáradhatlan buzgósággal ’s 
köz megelégedéssel viselt első alispáni hi
vataláról végképen ’s azon erős határozás
sal , hogy nevét az előterjesztettek rendibe 
áltáljában iktattatni sem kívánja, lemondván, 
helyébe Újhelyi Sándor, másod alispánná 
pedig Újhelyi Norbert szavazás által válasz
tatott ; főjegyzővé Egry János ; első aljegy
zővé Ferenczy lgnácz; másodikká egyszers- 
mind pertárnokká Újhelyi Ferencz; tiszt, 
aljegyzőkké a’ főispániHelytartó ur által ki
neveztettek Borbély Bertalan, és ifjabb Újhe
lyi József; főadószedő lön Morvay László; 
számvevő Újhelyi Ágoston ; tiszáninnenső já
rási főszolgabíró Yasady Gábor; tiszántúli 
Szentpály László felkiált.; ugyanazon járá
sokban alszolgabirákká Újhelyi József, és 
Buttykay Menyhért, szav. által ; esküt tek 
Gulácsy Sándor, Horty Sándor, Tegze Ká-
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roly és Zoltán Péter; az eskiittségben negy
venkét esztendőig közelégedéssel szolgált 
( ’s így nyilván vmegyéink minden eskütte- 
inek érdemes Nestorjok) Szabó András, a’ 
megyebeli nemesi szolgálatoknak eddig csak 
közfigyelem lehetvén jutalmok, tiszt, szol- 
gabiróvá neveztetett-ki; tiszti főügyvéddé 
Nagyiday Ferencz felkiált.; állá Tóth Fe- 
rencz szav. által; Fekete Ferencz, Osváth 
Ferencz , Kornis Imre tiszt, aliigyvédekké 
kinev.; levéltárnokká Zoltán Pál felkiált.; bá
torsági biztossá Osváth István eskütti rang
gal szav. által; végre írnokokká Tegze Dá
niel, Tar Sándor és Zörög Károly egyszers
mind becsül, esküitekké neveztettek-ki. Di- 
szesíté e’ nemzeti ünnepet a’ szép rend ’s 
kívánt csend, az uj tisztikar pedig első év
negyedbeli dijából a’ nagy számmal gyüle
kezett fényes követeket ’s a’ megyebeli ne
mességet magyar-szivüleg vendéglé meg, 
est ve pedig tánczmulatsággal fogad á. E. T.

Turopolya-mező nemessége Horvátor
szágban némelly közbeötlött akadályok mi
att december I3dika helyett (mint egyéb
kori szokása) május lödikán tartá tisztújító 
gyűlését, mellyben elöljáróinak következő
ket választa: táblabirákká Spissich Benjá
mint és Raizner Jánost, altáblabirákká Jo- 
zipovich Antalt, Pogledich és Novák Fe- 
renczet; földispánná (comes terrestrissé) 
Jozipovich Györgyöt; állá Farkas Imrét; 
kapitánnyá Spissich Károlyt; jegyzővé Jel. 
lachich Lajost; állá ’s lajstromzóvá Pogle
dich Ferenczet; pénztárnokká Jozipovich 
Antalt; ügyvéddé Novák Ferenczet; alügy- 
véddé Spissich Ferenczet és Terputecz Já
nost; fiscussá Blasekovich Györgyöt; erdő
ügyelőkké Leder Jánost és Czerovszky Jó
zsefet; alinspectorokká Krilchich Jánost és 
Szever Lőrinczet; esküitekké Szundeko. 
vich Pétert, Sostarecz Pált, Koosz Tamást, 
Z vetkovich Endrét, Havidich Miklóst, Verch- 
kovich Pált, Brebrich Györgyöt, Radenich 
Miklóst, Chanchich Imrét és Koosz Pált.

Tek. Pozsony vármegye is e’ sok res- 
tauratiótól nevezetes hónap 24dikén válasz

tó tiszteit illyrenddel: első alispán Bitó Ben 
jamin; másod. Fekete Ferencz; helyettes 
(surrogóit) alispánok Jablanczy Józs., Ta- 
polcsányi Zsigm., Bittó Józs., Szászy Laj., 
Kaszaniczky Istv.; főjegyz. nevezt. Németh 
János; első aljegyző Pacsák Zsigmond; má
sod. Petőcz György; tiszt. Jankó Mihály, 
grófPálffy József és Buzinkay; — főadósz. 
vál. Jablánczy József; aladósz. Böghy Ja
kab, Gudics István, Gyurcsy Sándor, Ta
kács Zsigm. főadószedői ranggal, Gálffy Jó
zsef, Magyar István ; főügy v. Molnár Ru
dolf; másod, főügyv. Németh Vendel név. 
Első alügyv. Buzinkay Ignácz; másod. 01- 
gyai Miki. vál.; tiszt, alügyv. Pőthe Antal, 
Bittó Károly, Szmertnik Istv., Németh Sán
dor, Bittó Miksa, Gaal Ján., Fazikas Józs., 
Földes Boldi, Bacsák Miki., Burjány Ign., 
Cserni György, Jablánczy Zsigm., Petőcz 
Zsigm. ifj., Imelyi Guszt. A’ pozsonyi jár: 
főbíró Dóka László; albíró Nagy János; es- 
küttek Mazúr Kár. szolgab. ranggal, Vitái 
Ant., Horváth Ant., Laurenty Ján. szemp- 
czi bizt.; tiszt. esk. Fail Lénárd és Bacsy 
Antal. Nagyszombati já r .: főbíró Odler Jó
zsef; albiró Szászy Aloiz; esküttek Krjstóf- 
fy László főbir. ranggal, Hollósy Ján., Szől- 
lősy Ján., Ernyey Kár. tiszt. esk., Balogh 
Péter, Simoncsics Ign. Külső já r .: főbíró 
Marsovszky Kamill; albiró Thebery F é r.; 
eskiitt Szül lő Gáspár, Szecsey József, Nagy 
Ant., Vitái Ant.; tiszt. esk. Albus Ambr., 
Timanóczy Istv. Felső csallóközi já r .: fő
bíró Petőcz Ant. , albiró Földes Joakim, es- 
kütt Lieszkovszky Ign. szolgabirói ranggal, 
Gál Vincze, Nagy Pál, Csefalvay László; 
tiszt. esk. Bittó Sebestyén, Nogel Pál, Bitte- 
ra János, és Bittó Pál. Alsó csallóközi jár.: 
főbíró Vermes Vincze; albiró Nagy Ign.; 
eskütt Csefalvay Dán., Méhes Ign., Deák 
Péter, Kulcsár Józs.; tiszt, esküttek: Balassa 
Andor, Szabó Péter. Hegyentuli já r .: fő
bíró Trojer Leop.; albiró Boldizsár Antal; 
eskütt Cserni Fér., Rainer Andor, Rauscher 
Józs., Klempa Gásp.; tiszt. esk. Czintula 
Ján.; tiszt, főbíró Kondé Flórián ; tiszt, al-
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biró Pileczky Istv. Pozsonyi biztos Petók 
Ján. főbírói ranggal. Számvevő Újgyörgyi 
Fér. Földmérők Szeidel Aloiz, Zsitnyán 
János, tiszt, földmérők Szeidel Kár. Barthé- 
li — és Liczner Károly.

Előlegesen jelentjük T. Yas 22ikén tar
tott tisztujitószékéről hogy a’ volt két alis
pán Niczky János felkiált. Bertha Ignácz pe
dig 2395 szóval hivatalában megerősítetett.

1 8 3 2 diki pesti II. lóverseny.
Vasárnap, május 27dikén. Kezdete d. u. 4 órakor.

1. E l s ő  n e v e d e n  d íj. 51 arany. 
1600 öl. Ausztriai birodalomban csikózott 
ménre, melly 6 esztendősnél nem idősb.

Futottak: Danach Gr. 0 észt. telive'r pej nu(nje Chan
ce ,  Kopcsányi neveles, terhe 113 font, lovas öltözete: 
fejér, veres új e's sapka. Első, e's így nyertes. — Hunya- 
dy J ózs. Gr. 3 észt. félvér sz. m. S i l v i o ,  maga nevel. 87 
font. Fekete, rózsaszín nj. Második. — Nádasdy Tamás 
Gr. 4 észt. teliv. vil. p. ni. D e s t i n a t i o n ,  maga nevel. 
102 font. vil. kék,  kekkel csíkos fejér új, feje'r sapka. 
Kitört, azaz: a’ kijegyzett páiyakörból balra te'rt k i, ’s 
messzebb utón járt mint kellett volna. — Chance e's Sil
vio közt derékfutás. Pályahaladás ideje 4' 11".

2. Ba t t  h y án i - Hu  n y a dy dí  j. 100 
arany. 2 ang. mérföld ismétezve, minden 
kanczára.

Futottak: Sze'chenyi Istv. Gr. G észt. teliv. p. k. E s
t r e l l a .  ang. nevel. 113 font. fejér test, veres új e's sap
ka. Első ízben első, — másodikban egyedül járta körül 
a’ pályát, ’s így nyertes. — Lichtenstein Fér. Hg. Geszt, 
teliv. p. k. L i t t l e  B o - p e e p ,  ang. nevel. 115 font. ve
res test e's sapka , veressel csíkos fejér új. Első ízben má
sodik , — a’ másodikban visszahú/.atott. Estrella első íz
ben 4'27" alatt fnlá meg a’ pályát. E’ díjra be voltak még 
jelentve: Löwcnberg B. 7 észt. teliv. p. k. T i p p i t y -  
wi  t e h e t ,  ang nevel, és Zichy Pál Gr. 6 észt. teliv. srg. 
k. B u n g a y  L a s s ,  ang. nevel: de visszahúz attak. Egy 
ang. mérföldé: 848 öl.

3. Kü l ö n  v e r s e n y .  A’ határoszlop- 
tul kezdve egyszer körül a’ nyerő pontig, 
azaz 1343 öl. Fogadás: hat palaczk cham- 
pagnei pezsgő, teherre nincs ügyelet.

Futott: Andrássy György Gr. sőt. p. pr. B o k r o s ,  
kék test és új, veres sapka. — Széchenyi 1st. Gr. vil. p. 
k. Ke d v e s .  Fejér test, veres új fés sapka. Kedves a” pá- 
lyakörnek mintegy harmadát megfutván elesett, ’s így Bok
ros lett a’ nyertes, melly két lóhosszával mindég előbb járt.

4. Öt é v ű  dí j .  20 arany. Adja Schön- 
born Fül. Gr. 2000 öl. 4 észt. 90 font. 5 
észt. 96 font. 6 eszi. 99 font. idősb 100^ 
font. Futhat crte csekély tehetségű Nemes, 
városi Polgár’, ’s Adózók’ saját kanczája. 
Első lóé 12 ar. másodiké 8 ar.

Futott hét kancza. Első vo lt: Baktai Gábor kecske
méti lakos’ 5 észt. fkt. k. Z s u z s i ,  — második: Bu- 
gyinszki Sándor H. M vásárhelyi lakos’ 4 észt. mogyoró
pej k. S z i kr a. A’ többi részint kitört, részint jóval bát
ram arad t. Pályahaladás ideje 5 '49".

5. K ü l Ö n v e r s e n y .  A’ határoszlop- 
tul kezdve egyszer körül a’ nyerőpontig. 
Fogadás: hat palaczk champagnei pezsgő.

Futott: Széchenyi István Gr. félv. sőt p. pr. H e x -  
g r a v e ,  ang. nevel. Első Schaffer J. Ur’ pisztrángszürke 
pr. N e  v e t  l e n ,  lengyel nevel, lovas Öltözete lángszinii 
veres. Második 4 ' 29".

6. B a t t h y á n i  - H u n y a d y  d í j é r t  
m á s o d i k  íz. Lásd fentebb.

7. Sán  d o r - b i l i i k o m .  Négy évre.
Tavalyi lóverseny óta az állattenyésztő Társaság’ mint 

másod évi nyertes’ birtokában volt. 2 ang. mérf. isin. min
den lóra. — Széchenyi 1st. Gr. 8 észt. félv. sőt. p. k. 
B r u n e t t e  jelentetvén be ezen billikomra, minthogy az 
állattenyésztő Társaság azt nem védte, Brunette egyedül 
járá körül a’ pályát, ’s így a’ billikomnak harmad évi 
nyertese lön.

Minden borongása mellett az idő ked
vező, ’s ugyanezért számos néző, ’s ezek 
közt fens. Főherczeg-Nádorunk , és Nádor- 
nénk , Főherczegi Magzatival ’s Ferdinand 
kir. Főherczeggel.

Az Állatmutatás és paraszt kanczacsikók jutalmazta 
tása vasárnap’ Jun. 3dikán d. u. 2 órakor fog tartatni a 
pályatéren. Lóárverés leszen Jun. 2dikán és 7dikén a’ 
nemzeti lóiskolában, kezdete d. e. 10 órakor.

Kisfaludi Kisfaludy Sándorné, szül. Me
ző-Szegedi Szegedy Rozália, kit koszorús 
férje Xlimfy kesergő ’s boldog szerelmeiben 
Liza név alatt megörökített, elhunyt gyer
mektelenül. Azonban fenmaradand emléke, 
mint Petrarca Laurájáé, Himfy lelkes da
laival’s énekeivel, míg Magyar, Literatu- 
ra és Szerelem é l! ’s kívánhat cr földünkön 
hölgy vagy nő szebb öröklétet? így nem tü
nemény a* magtalan világa.

A N G L I A .

A* felsőház máj. lld ik i ülésében szá
mos kérelem nyujtatott be a’ reformbill mel
lett, ’s hasztalan ügyekezének némelly ne- 
vetlen lordok az azon kérelmeket küldő 
g y ü l e k e z e t e k  számát ’s tekintetét ki
sebbíteni. Lord Brougham figyelmezteté ezen 
urakat, hogy ha azon gyülekezetek népes
ségét minden bizonyítvány nélkül tovább 
is kétségbe hozandják, könnyen oily e’-

*
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lenbizonyitványt fognának majd látni, melly 
őket édes nyugalmokból kiverhetné. — A’ 
ház lidikén (hétfőre) halasztá üléseit.

Az alsóház ugyanaznapi, ülése szint- 
olly élénken , ’s elhatározottan tünteté k i , 
mint a’ tegnapi (lOdiki) micsoda érzéssel 
fogadá a’ nemzet ’s a’ nemzeti képviselők 
többsége eddig is a’ május 7dikén történte
ket ’s mit szándékozik azok következeié
ben cselekedni. A’ ház igen nagy számmal 
gyüle fel, 's legelőbb is B i r d  ur szólalván 
meg, egy kérelmet nyujta be, melly, úgy 
mond, első azon e z e r e k  közül, mellyek 
ezen most m ég szabad országban fognának 
benyujtatni. — A’ ( M a n c h e s t e r b ő l  ér
kezett) kérelem foglalatja az, hogy a’ ház 
semmi országos költséget ne adjon meg mind 
addig, míg a’ reform megtagadtatik. (Java- 
lás). Manchester lakosi, úgymond Bird ur, 
mihelyest a’ bili megbuktának hire hozzá- 
jok ju tott, azonnal egybe gyűltek ’s három 
óra alatt 25,000 ember irá alá e’ kérelmet, 
(1. 42 lev.) mellyet én tizenhét óra alatt 
már megkapván, itt a’ háznak általadok. 
Részemről: én tisztelem az angol király hi
vatalát , de ha ő a’ borough-árusokhoz sze
gődik, ügyén azt mondom neki, hogy ő ez 
országban többé nem uralkodhatik. (^Hall
ju k , halljuk!) Hallóin, hogy egy igazgatás 
kezd alkottatni, melly az angol nép nyilván 
kimondott akaratja ellen *s annak daczára 
akar kormányozni, ’s hogy e* házat szét 
akarják oszlatni azon reménynél fogva, hogy 
a’ borough-tőzsérek ([csiszárok) majdollyan 
alsóházat kapnak, melly az ő kivánatik- 
nak bókoland. Én azt hiszem, hogy a’ ki 
e’ parliaments eloszlatná , az igazában szol
gálatot tenne a’ hazának, mert a’ választá
sok csakhamar kifejtenék igen felindult ’s 
még inkább elkeseredett népünk gondolko
dását. H a y w o o d  ur támogatáa’kérelmet, 
úgy szinte J a m e s  ur. Mondják, igy szóla 
ez utóbbi: herczeg We 11 i n g to n fog fő- 
ministerré neveztetni; ez nem baj, mert 
hiszem, ezen házat se szálkard, se bajo- 
net, se tömlöcz nem viheti reá, hogy költ

séget adjon katonatartásra, vagy arra, hogy 
a’ néptől az adót kicsikarhassák, (nevetés). 
Ezt ugyan szeretnék a’ borough-szatócsok 
(kupeczek), kik elhiszem , örömest a’ kato
nák közzé állanának, hogy a’ népet lemé
szárolhassák. Rendre! mond Wrangham ur ; 
egy köveiét sem vádolhatni arról, hogy a’ 
népet örömest fogná lemészárolni. A’ ház
szónoka menté James urat, hogy talán a’ 
sok, különnemű szó 's lárma miatt fel
indultában élt olly kifejezéssel, mellyet kü
lönben nem használt volna. James ur ezt 
helyben hagyá ’s ismédé, hogy ha hg Wel
lington lesz a’ minister, a’ nép adókat nem 
fizet. Ugyan ezt állítá K v a r t  ezredes, ’s 
nem kell felejtenünk úgy mond, hogy a’ 
herczegnek utolsó tette a’ ministeriumból 
kiléptekor az volt, hogy katonaságot paran
csolt Londonba a’ nép zaboláztatására; re
ménylenünk kell, hogy uj kormányát a her
czeg hasonló tettel nem fogja kezdeni. — 
Du n c o i n b e  ur a’ terjedező hírekre utalva 
egyenesen azt kérdi P e e l  úrtól, kapott.e 
ő és baráti meghívást egy uj ministerium 
alkotására, elfogadták e azt, vagy nem, *s 
m i é r t  nem, vagy tettek e némi feltétele
ket annak elfogadására? mert azt mondják, 
hogy ő (Peel) és Wellington herczeg ’s ba
ráti olly feltéleilel fogadák el a’ hivatalo
kat, hogy a’ r e f o r m b i l l t  ál  t v i s z i k .  
Sir R. Peel felele : A’ kérdés olly móddal 
tétetik itt hozzám, melly választ érdemel. 
Én nem v o n a k o d t a m  semmi hivatal
tó l, de nem  is valék me g h i v a .  (mivel 
hg. Wellington nem tartá eléggé aristocra- 
tának ’s reformellenségnek Peel urat —). 
Én mint magányos (privat) ember vagyok 
i t t , *s mint ollyas csak arra kérhetek min
denkit , ne nevelje a’ köz ingerlettséget olly 
hírek által, mellyek talán alaptalanok le
hetnének. (Halljuk !) Carlislei követ (Ja
mes) ur ollyas mit említe , (W  e 11 i n g t o n 
kineveztetését), mi ha igaz volna, a’ zajt 
b i z o n y o s a n  n e v e l n é ,  de ellene szóla- 
ni még sincsen senkinek jusa. Mi a’ kato
naság egybe huzatásátilleti, azt nem a’ her-
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czeg, hanem ő maga (Peel ur) tette, hogy 
a’ várasi nép és politia közötti összeütkö
zés mellőztessék el. — Duncombe ur ezen 
feleletével a’ tisztelt tagnak meg volt elé
gedve. Lord Althorp azon reményét fejezé 
k i : meg fog emlékezni a’ ház , hogy az e- 
l o b b i  ministerium (Grey) még mindig kö
teles az o r s z á g  n y u g a l m a é r t  felelni; 
*s ámbár ő (lord Althorp) legkevesebbé sem 
kívánja a’ háztól, hogy azon erős és férjfias 
magaviselettől, mellyel a’ reform nagy ügyét 
támogatja, elálljon; mindazáltal meg van győ
ződve, hogy semmisem árthat a' reformnak 
olly annyira, mintha annak a’ házon belül 
’s a’ házon kívül levő védelmezői eddigi csend
jüktől ’s consequentiájoktól eltérnének.

Az alsóház május lOdiki üléséből kö
zöljük még ezeket. Minekutána lord Ebring- 
ton isméretes indítványát a’ királyhoz adan
dó kérelem ’s nyilatkoztatás tárgyában meg
tette ’s azt a’ gyülekezet élénk tapsai után 
Stratt ur támogatá, B a r i n g  ur (az alsó
ház egy igen fontos tagja ’s a’ legújabb mi- 
nisteri candidatusok egyike) szólalt fel, 's 
mind a1 ministerium lelépte, mind a’ most 
fenforgó felirás ellen tűzzel kikelt. Ezen 
felírás, úgymond, egyedül a’ ministerek 
leléptén alapul; de hát ugyan micsoda na gy  
változtatást akart a’ felsőház a’ reformbillen 
tenni, melly a’ ministeriumnak just adha
tott volna lelépni ’s az országot zavarba 
dönteni? — íme, már is a’ legförtelmesb 
ragasztványokat szemlélhetni a’ sarkokon 
magok a’ legfőbb hivatalok ellen , sőt még 
egyiken közülök ez áll: „Nem kell király! 
C r o m w e l l  örökre!“ Mi adhatott a’ mi
nistereknek okot illy komoly, illy boldog
talan következésekre adniok alkalmat ? Lord 
Lyndhurst javaslata ’s csekély változtatása 
a’ billen erre nem lehet elég ok. London 
városa egy igen heves felírásban arra kéri 
a’ királyt, tenné meg a’ s z ü k s é g e s  r e n d 
s z a b á s o k a t ,  hogy a’ reformbill áltme- 
hessen. Mifélék ezen rendszabások? Micso
da tanácsot adtak a’ ministerek e’ végre a’ 
királynak? Mind ezeket tudnunk kell, mi-

nekelőtte as királyt praerogativáji gyakor
lásában megszorítsuk ’s az ország nyugal
mát veszélyeztessük. . . Ekkor lord Alt
horp kele fel ’s a’ ház zajgó tapsai között 
szokatlan elevenséggel igy szólott: A’ tisz
telt ur azt mondja, nem tudja az okot, 
melly minket a’ministeriumból kilépni kisz- 
te te , holott minden szavából kitetszik, 
hogy az szintúgy tudva van előtte, mint e’ 
ház akármelly más tagja előtt. Nem lehet 
azt nem tudni akárkinek is azok után, a’ 
miket e’ felől én tegnap mondottam. De el
mondom még egyszer: mi arra kértük Ő 
Felségét, hatalmazna fel bennünket olly 
rendszabásokra, mellyek a1 bili sikerét le
hetővé tegyék ; ’s hol ? a’ felsőházban. (Nagy 
tetszés). Azt kívántuk, hogy neveztessék 
ki annyi pair, mennyi a’ reformbill áltvi- 
hetésére elégséges. (Itt az egész ház olly 
szörnyű és tartós tapsolásra fakad, miilyen 
talán az alsóházban még soha nem történt—). 
A’ tisztelt tag merő formaságnak tartja a’ 
lord Lyndhurst által tett (és elfogadott) 
mellékjavaslatot, holott minden ember lát
ja ’s megisméri, hogy az által a’ bili a’ mi
nisterek kezeiből kicsikartatott’s annak to
vábbi sorsa m ás kezekbe jutott. Illy eset
ben mit lehete tennünk , mint vagy hatal
mat kérnünk a’ bili áltvihetésére, vagy — 
lemondanunk? Mi az elsőt tevők *s úgy hi
szem , nem érdemiünk e’ tettért semmi szem
rehányást. De hát panaszkodom e én a' ki
rály ellen ? Illik e a’ tisztelt tagtól a’ király 
ebeli viseletét szó ’s vitatás alá hozni ? — 
Nekem legalább ebben nem lesz részem. 0- 
hajtám vala, hogy az én nemes barátom 
(lord Ebrington) ma ne tette volna indít
ványát; de azt tagadom, hogy ezen indít
vány k é n y s z e r í t i  0 Felségét, hogy min
ket ministeriumába ismét hívjon vissza. Le
het, hogy O Felsége a‘ felsőházbeli újabb 
történetek után, olly combinatiókra juthat , 
melly ek a’ bilit s z i n t o 11 y  épség- ’s kiter
jedésben viendik által, mint mi azt aján
lottuk, ’s egyedül ez az, mire a* ház 0 Fel
ségét kéri és m é l t á n  kéri. — Hut ne  ur
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még bővebben ereszkedett Baring megczá- 
folásába. A’ tisztelt tag, úgymond, úgy lát
szik , egészen elfeledé a’ népet, ’s azt tart
ja , hogy a’ mi constitutionk a’ lehetségig 
legjobb, s belőle a’népre (azaz a’ nemzet
re) csupa jóllét ’s jusainak oltalma szárma
zik. — Én máskép vélekedem, ’s nem fe
lejthetem a’ szörnyű (status-) adósságot, 
melly az országon fekszik , nem a’ szegény
séget , mellyben a’ lakosok félrésze seny- 
vedez. Panaszolja a’ t. tag, hogy bizonyos 
hajlandóság van a’ népben a’ legfőbb sze
méi) eket sárral liajigálni; de hát ő nem ha- 
jigálja sárral a’ népet? vagy csak a’ felsőbb 
néposztályok méltók tekintetre? E ’ház tag
jainak szent kötelességük van a’ király irán t; 
de bezzeg a’ királynak is szent kötelessége 
van ám a’nemzetiránt! Megbízóink java ’s a’ 
korona védelme tanácsoltatja velünk azt O 
Felségének, hogy a z e l b o c s á t o t t  m i n i s 
t e r e k e t  h í v j a  i s m é t  t a n á c s á b a  v is 
sz a , mert inconsequentia nélkül senki sem 
tétetheti a jelen reformbillt törvénnyé , csak 
ők. Gróf Grey egyedül azon feltétel alatt 
lépett hivatalba , hogy 0 Felsége őt fel fog
ja hatalmazni egy olly terjedekű rendszabás 
végbehajtására, miliyet majd a’ ministerium 
jónak fog találni. Én már most nem mon
dom , ki részén van a’ hiba, csak azt mon
dom, hogy a’ ministerium nem hibázott; 
(kaczaj) azaz, hogy az ő utóbbi lépése 
tökéletesen jó. (Tetszés). Midőn a’ legelső 
bili e’ házban megbukott, akkor a’ király , 
ki már ekkor a’ jelen bili egész planumát 
jói tudta, az alsóházba jött 's azt eloszlató, 
hogy módot adjon ministereinek a’ rendsza
bás valósítására. Magasztaltak e valaha fej- 
delmet úgy, mint IV. Vilmost ez alkalom
mal? ’S nem volt e a’ ministereknek jusok 
kívánni, hogy a’ bili általvitelében mind 
végig gyámolittassanak? —Megvallom, OFel- 
sége szabadkozása olly rendkívüli tétovázás, 
hogy én azt meg nem foghatom. Mi gonosz 
tanácsadók vannak körülötte ? vagy ha ezek 
a’ thron m e g e t t  állanak , miért nem vo- 
natik le álorczájok? (Tetszés). A’ tisztelt

tag némelly személyekről emlékezik az ud
var a s s z o n y a i  közül, kiket mint mond
ja , vádakkal terhelnek. (Értetik a’ király
né ’s a’ többi udvari asszonyságok, kik 
csaknem mind toryk). Ám, ha ezek ollyas- 
ba elegyednek, a’ mihez semmi közök, 
szenvedjék, ha mi baj abból reájok háramlik. 
(Helybenhagyás). Miért tűrtek a’ ministe
rek titkos ellenséget a’ thrón körül ? E' kör. 
nyülállás engem mindig rettegtete, hogy a’ 
reformbill egy mély és titkos szövetű kohol
mány által fog megbuktattatni. (Zajos ós 
hosszú taps). A’ tisztelt tag L o n d o n  vá
rosának felszólítását olly balgatagok kérel
mének nevezi, kiknek a’ dologhoz semmi 
közök ’s kik jobban tennék , ha saját dol
gaik után látnának. Én pedig azt mondom 
a’ tisztelt tagnak, hogy ha a’ népképviselő- 
jinek nyilványosan kifejtett óhajtások ellen 
fognának ministerek neveztetni , akkor ezen 
ház parliament! biztosokat nevezend k i , ’s 
az országos pénzeket ezeknek adja által. Az 
illy kétes időkben, mint a’ mostani , se a’ 
korona se a’ felsőház ne elegyedjék jusaink-
ba. Tökéletesen jól tették a’ ministerek, 
ha s z á z  pair kineveztetését kívánták, ’s 
én bizonyosan hiszem , hogy ha a’ király 
c a r t e  b l a n c h  e-t adott volna nekik, (eb
ből kitetszik, hogy ezt gróf Grey nem ka
pott) nem kellett volna t i z e t  nevezniek. 
Hogy az antireforra-íordok olly merészek 
voltak, annak nem lesz egyéb oka, mint 
hogy valami kis madár megsúgta nekik, 
hogy uj pairek nem  fognak neveztetni. 
(Kaczaj és taps). Reményiem: a’ ház ez éj
jeli szavazása által a’ ministerium lépésit 
támogatni ’s a’ reform nagy rendszabásit 
szerencsés végéhez el fogja juttatni. — Fiu
me ur után még R. Peel ez ellen végre igen 
velősen O’Connell urak tartottak hosszabb 
beszédeket. A’ vitatás resultatumát (t. i. a’ 
felírás elfogadtatását) már megírtuk. Végre 
még lord Ébrington ajánlatára azt rendelé 
a’ ház, hogy a’ felírást O Felsége iránti gyön
géd tekintetből a’ háznak olly tagjai adják 
á lt , kik egyszersmind titkostanácsosak.
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Kétségkívül az alsóház e’ két nap (10 
és Ildikén) kimutatott energiájának ’s az 
angol nép ezt támogató, felvilágosodott po
litikai közértelmességének kell tulajdoníta
n i , hogy Wellington hg, ki május 12dikén 
uj ministerium-alkotásra nyilványosan meg 
vala bízva, minden erőködése mellett i s , 
illy hatalmas oppositioval szemben, társa
kat, és segédeket nem talált. A’ fő s min
den egyéb városi népség, apró kicsapongá
sokat kivéve, a’ rend és törvény határai 
között maradott ugyan , de a’ politikai egye
sületek , egyházi megyék, községek és czé- 
hek végzetei, felirási , kérelmei forrtan 
forrottak és mentek, ’s nem lehetc semmi 
remény a’ népet reform, tökéletes reform 
Ígérete nélkül bármilly hős szerek által is 
megnyugtatni, igazgatni.

Május 14dikén, melly napra tüzé a’ 
bili újabb felvételét a’ felsőház, kénytelen 
volt gróf Carnarvon, (ugyan az , ki ezen 
indítványt tévé) , kinyilatkoztatni, hogy az 
uj ministeriumi rendelkezések még eddig 
vég állapodásra nem jutottak, minél fog- 
vást a’ mára kitett napi-rend eltöröltetett 
’s a’ reformbill biztosságbeli felvétele május 
Ildikére halasztatik. Ennek elfogadása ’s né- 
melly reform melletti kérelmek felolvasta- 
tása után a’ felsőház minden vitatás nélkül 
eloszlott. Az alsóházban lord Ebrington e- 
gyenesen szóba hozá Wellington ministeriu- 
ma hírét ’s kérte a’ ház tagjait, hogy ha 
valaki bizonyost tudna e’ dologban, most 
szólaljon fel. Hirlelik , úgy mond : a’ her- 
czeg olly feltétellel vette volna ált a’ minis- 
terséget, hogy a’ mostaninál még tágasb 
alapú reform bilit hozand a’ parliamentbe. 
Nincs szándékom felesleg akadályokat vet
nem egy uj kormány alakításának, sőt ki- 
nyilatkoztatám e napokban már, hogy min
den ministerium, melly az előbbinek prin- 
cipinmit megtartja, ha kivált a" reformbillt 
is áltveszi, akármilly pártbeliekből legyen 
is az alkotva, teljes bizodalmamat birandja. 
De lehetetlen a’ jelen környülállásokban 
olly ministeriumnak adni segédemet, melly

Wellington hg hozzá járultával fogna felál* 
lani. (Helyes !) Nincs semmi kezesség, hogy 
a’ herczeg mostani gondolkodása a’ reform 
iránt más és kedvezőbb Jegyen , m inta’ mii
lyennek az övét ismérjük (Helyes !). E’ gon
dolkozását a’ hg számos szavazás, számos 
beszéd , és örök ellenséges indulatból szár
mazott ünnepélyes protestatiók által proto- 
collálta be. Lehetséges e, hogy ő egyik ke
zében a’ mi reformbilliinket, másikában a’ 
maga protestatióját tartva léphessen a’ fe!- 
sőházban fel? Egyesülhet é vele annak ált- 
vitelére csak egy is azon lordok közül, kik 
az ő készítette protestatiót aláírták? (), ki 
az ég bosszúját jövendőié a’reformbill prin- 
cipiumira, miképen támogathatná ezt, vagy 
akármillyet, melly hasonló elveken alapul ? 
Nem, én sokkal inkább ismérem a1 hercze- 
get, mint sem feltehetném, hogy ő ezen 
bilit, mellyet ragadománynak neveze, csak 
azért volna képes támogatni, mivel újra 
hivatalba lépett!“ . . .  A’ hg characterét 
(nem véleményét) többen , jelesül Iíardin- 
ge u r, védelmezek ’s a’ ház ebben velük 
tökéletesen egyet értett; de mégis mind 
inkább személyességekre térvén a’ vitatá
sok, kivált minekutána Macauiey ur a’ mi
napi (10 és lld ik i)  ülésekben magát inpo- 
pularissá tett ’s ministerségre vágyó Ba
r in  gr a czélozva ezeket mondá : Fáj ne
kem annak lehetségét látnom , hogy Nagy- 
britanniának egyik leghiresb neve lealacso
nyodik. De ha vannak is emberek, kik 
g y a l á z a t o t  és  h i v a t a l t  inkább sze
retnek: az alsóháznak nem lesz más jelsza
va , mint b e c s ü l e t  és r e f o r m !  — a 
ház heves szólalkozások között végzé be il
lését , mellyekben névszerint lord Russel „ 
Sugden, Palmerston, Inglis, Peel és Bur- 
dett urak (mind ministerialis emberek) ve- 
vének részt. — A’ crisis még ez nap meg
törött. — Május lődiké nmár jelenté a’ fel
sőháznak g r ó f  G r e y ,  hogy a’ királytól 
épen most, m a  m á r  m á s o d i k ,  üzene
tet kapott, ’s ennek következésében a’ fel
sőház üléseit csütörtökig javasolja halasztat-
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ni. Ugyanez okból’s ugyanezen ajánlást té
vé az alsóházban lord A 11 h o r p ’s mind 
a* két ház május 17dikeig eloszlott.

A’ rendkívüli alkalommal Bécsbe érke
zett Courier (angol újság) május 18dikáról 
estve hat órakor Írja : „Örömmel jelentjük 
hogy a’ király és gróf Gr e y  között m i n 
den  cl v a n  i n t é z v e .  Mingy á r t , a’ ma 
reggel tartott cabineti tanács után lord 
B r o u g h a m  Ő Felségéhez ment ’s a’ vég
zés az, hogy a1 m i n i s t e r e k  h i v a t a 
l a i k b a n  m e g m a r a d n a k ,  minekutána 
felhatalmazó Őket O Felsége, hogy a’ re- 
formbillt áltvigyék. Ezen hirt ma (18dikán) 
estve adta lord A 1 t h o r p  az alsóháznak 
tudtára.“ A' reformbill május 21dikén fog 
ismét a' felsőházban elővétetni ’s az ultrák 
hihetőleg nem fognak szavazni, hogy a’ 
tetemesb szánm pairnevezést elkerüljék. — 

G Ő R Ö GO R S Z Á G .
Moreaból april. lOdikén egy levelező 

után: Kiki tudja azon lelkesülést, mellyel 
Görögország boldogtalan egykori praesiden. 
se érkeztekor fogadtatott , ’s még is uj bi
lincseket kovácsolt a’ háladatlan , szenvedő 
hazájára; lcdült, minekelőtte nemzete kérdő
re vonható, két elkeseredettnek elszánt csa- 
pásik által, kik csordultig üriték a’ sors 
üröm-poharát, ’s békókban szemlélték seny- 
vedni a’ 80 esztendős öreget, Görögország 
szabaditóji egyikét; ezek hazájokat gondo
lák megbosszulni, midőn személyes sérelmi- 
kért vettek elégtételt. Görögország nem kí
vánta praesidense halálát, hanem ünnepileg 
számot venni tőle végbe vitt tetteiért, el
lent álla kora kitörültetése, mellyet mérhet- 
len tiszteletvágya s példátlan nyakassága

siettete, ’s maga a’ sors megelőzteté vele 
azon gyalázatot, mellyet szenvednie kelle 
’s igy megmenté őt azon átoktól, mellyet fe
jére nemzete mondhata; de ez most sem 
forral bosszút, sőt szives egy pár szánako- 
dó könnyet annak emlékére ejten i, ki fék
telen ragadtató ugyan magát a’ tüzes lelkében 
uralkodó tiszteletsovárgási szenvedelmek ál
tal ; de élénk bosszankodással szemlélte egy
szersmind az erőszakoskodást, mellyel bitor
lóit hatalmát Ágoston öccse minduntalan tá- 
mogatá, noha ez is ledúlt már valahára a’ köz 
türhetlenség m iatt, ’s futásnak eredt néhány 
nyers követőivel. Újra fűzi tehát most az 
egység szent köteléke a’ Helléneket össze, 
’s óhajtva várják uj királyjok érkeztét, ki 
atyja érdemire nézve is , előttök már is 
igen kedves.

B E L G I U M .
A’ briisseli kormányhoz május Ildikén 

uj protocollum érkezett, a’ COik. A’ con- 
ferentia kárhoztatja ebben Thorn elfogatá- 
sát ’s a’ hollandi igazgatást szabadon bo- 
csáttatására szólítja fe l; fel a’ belga kor
mányt is a’ Tornaco ügyébe keveriilt sze
mélyek kímélésére, kiknek elfogatásokat 
nem roszalja ugyan, de békés haza eresz- 
tetésöket kölcsönös bántalom-feledés miatt 
inkább óhajtja.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Május 26ikén} közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 4 p. p.
— 4 pC.......................................77--------------
— I820diki nyeres. kölcsön 175 4 ------
—  1824 d i k i .......................... ......  123 4 --------

Becs vár. 2£pc. bankó-kötél. . . --------------
Az uilv. kan). 2 ,  perCnt kötél. . --------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1142-------- —

A’ gabonának pesti piaczi ára Május 29dikén 1832.
Pozs. in. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabú/.a 135 4 126 4 120 Zab 29 4 28 f 28
Kétszeres 85 4 83 4 80 Köles -— — —
Rozs 57 i 56 53 4 Köles-kása — — —
Árpa 44 43 4 42 K ukoricza 44 42 40

Szerkezteti He Íme ez y  — Nyomtatja Lände r e r .
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F o g l a l a t :  Magvar es Erdétyország (kir kinevezések mind a’ két hazában. Vas es Komárom rmegjei ralasztósiek 
3 a’ tisztikar névsorával. Pesti 3dik lóverseny. Haberle t- Kolosváry Sándor a!apít>ánja. Vág-Feszterczei tűz). An

glia (a’ népgyülekezetek nyilatkozási. Felsűházban "Wellington felvilágosítási, Lj nähmst és C arnarvon mérges- 
kedő torzongási, ’s egyebek). Francziaország (a’ király érzése Grey ministerinnia iránt ’s több más). Belgium 
(az orosz ratificatio ’s belga meghatalmazott nyilatkoztatása eziránt ’s a’ belgiumi kamara határozási). Helréczia 
szövetséggyülési végzések Baselre nézve). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

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

Ó Felségük májas 22ikén méltóztattak 
Laibachból kiindulni, ’s utjokat Adelsber
gen keresztül Triestnek tovább folytatni, 
hova május 23dikán szerencsésen meg is ér
keztek.

Felséges Udvarunk legmagasb határo
zataként elhunyt Karolina főherczegasszony 
szász kir. országló herczegné Őfenségét máj. 
2Sdikától kezdve 46 napig gyászolandja foly
vást, és pedig 32 napig egész, 14ig pedig 
fél gyászban.

Apostoli Fejdelmünk május I6iki leg- 
fentebb határozata szerint az újon kineve
zett kir. helytartói tanácsnokokat nagys. 
Sztankovics János győri őrkanonokot Boso- 
n i, Ócskay Antal nagyváradi kanonokot pe
dig Baczi választott püspökké méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni. — Továbbá kegyes 
volt Ő Felsége a1 nagymélt. m. kir. udv. 
Canccllariánál conceptualis practicans Xamé- 
nyi István urat rendkívüli fizetés-megadás
sal megörvendeztetni.

Ő Felsége méltóztatott május I3iki leg- 
fentebb határozata szerint Zeykfalvai Zeyk 
Dániel urat az érd. tábla val. közbiráját, 
's maros-szék főkirálybirósága helytartóját; 
továbbá ugyanazon törvényszék két ítélő
mesterét, Nagy-Sólymosi Augustinovics Pál 
*s Nagy-Barcsai Barcsay János UU.; mint 
szinte Kis-Halmágyi Ilollaki Antal érd. k. 
kormányszéki val. titoknok urat, kormány- 
tanácsosakká kegyelmesen kinevezni.

Május 13diki legfentebb rendelete sze
rint méltóztatott^ Ő Felsége az erdélyi udv. 
Kanczellariánál Ágoston Márton kimultával

megürült kormányi tanácsosságra báró Na- 
láczy József, cs. J  , ’s erdélyi kir. kor
mányszéki tanácsost kegyelmesen kinevezni.

Május 22ikén Szombathelyen tartá fő
méit. Batthyány Fülöp herczeg ”s vasi örökös 
főispán tek. megyéje tisztválasztását az egy- 
begyült nemesség nagy száma mialt a’ me
gyeház udvarán , hol is a’ főispán-herczeg 
ékes magyar beszéddel méltólag adván elő 
a’ nap fontos tárgyát, az utolsó országgyűlésen 
meghatározott törvényes rendszabás megtar
tását ajánlotta választási vezérmódul; csi

n o s  ajakkal válaszolt erre tek. Niczky Já
nos a’ megye közszeretetii alispánja , egy út
tal az egész tisztikar nevében az eddig foly
tatott hivatalt megszűntnek jelentvén. A’ fő
ispán ur ezután ideiglen néhány tagot ne
vezvén ki rendtartási ügyelésre, a’ tisztuji- 
táshoz fogott. Első alispánságra a’ T. KK. és 
RR. eddigi első alispánjok iránt vonzó bizo- 
dalmokat szívességi ’s érdemdíjul azzal kí
vánták kitüntetni, hogy megkérék főispán 
ó herczegségét: engedné közönségesen tisz
telt eddigi első alispánjokat minden candi- 
dálás nélkül kikiáltaniok , — melly tanuje- 
lét a’ köz megelégiilésnek Örömmel javalván 
ó herczegsége, köz megegyezésből Niczki 
Niczky János első alispánná azonnal ki is 
kiáltatott. Másodikká, mint említettük, Ber
tha Ignácz 2395 szóval választatott e l ; fő
jegyzővé Széli Imre , első aljegyz. Vidos 
Józs., másodikká Bertha Antal kinevez.; főa- 
dósz. Bárdossy László, állá Hodossy Ign. 
fóügyv. Kamondy Laj. alügyv. Hrabowsz- 
ky Sámuel, másod alügyv. iíj. Vidos Laj. lett. 
Német-Újvári jár. főbíró: Kosóczy Ferenc/,
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al bírák Darás Laj. ’s Tóth Pál; eskíitt. Nemes 
Kár. Eőri Imre és Derső Ant. kinev.; kő
szegi jár. főbíró Laky Ant. albiró Tóth Sán
dor és Szluha Márton, eskíitt. Saly Péter , 
Udvardy Sándor és Kemény Károly; — szom
bathelyi jár. főbíró Gáál János, albiró Iván 
Sámuel ’s Radó Lajos, eskíitt. Guóry Mik
lós és Noszlopy Sándor. — Kemenes-aljai 
jár. főbíró Yidos Dániel, albirák Dugovics 
Imre ’s Márton István , eskíitt. Guotth Lajos 
Hetyey Imre ’s Boda Ján. Körmendi jár. fő
bíró Tóth Laj.; albirák Balogh Lász. és Szarka 
San.; eskíitt. Herovics Ján. Akacs Mihály, 
Réthelyi Mihály ; tótsági jár. főbíró Kisfalu
dy János, albirák Lippics Ant. s Kőszeghy, 
Ant.; eskíitt: Lippics Boldi és Augustics Já
nos. Orvos : fő Schwester Károly, al Hof- 
felder József; sebészek: Pfaff Sebestyén , 
Simon Ján. Neumann Miksa, Hoffcr József, 
Frank Ignácz ’s Várallyay Ján.; földmérők 1 
Hegedűs Sán. 2 Kovácsics Zsigm.; kér. biz
tosok Nagy Ant., Szabó Istv ., Márkus Ant., 
Haflinger György, Szekér Ignácz, Bölcsvöl
gyi Ján., Kiffovics Ján., ésDoktorics Istv., 
várkapitány Martinkovich Józs.; bátorsági 
őrsereg első hadnagya Stettner Józs., má
sodik Hegyi József, várnagy Benkő Lázár.

Tek. Komárom vmegye május 30dikán 
végzé 29dikén kezdett tisztválasztását, mel
d e t nagyin, főispánjához intézett abeli ké
relmével kezde, hogy azon valóságos tisz
telet és szeretet jeléül, mellyel volt első al
ispánjához viseltetik az egész nemes megyei 
egyetem, első alispánságra egyedül Páz- 
mándy Dienes terjesztessék. Ez igazságos ju
talmazó kívánat az országos érdemű férfira 
nézve édes örömméltatással teljesítetvén, 
tovább hangzott egy óránál az éljen Páz- 
mándy! harsányan öszhangzó kiáltozás, ’s 
•igy közakarattal első alispán maradt e’ je
les hazafi. — Volt 2dik alispánunk még 
aprilisben lemondván hivataláról, helyébe 
Ghyczy Ráfael választatott felkiált.; szavazás
sal kettő juta tisztpolezra t. i. Szathmáry Dá
niel és Szarka János ur a’ többit felkiáltás 
avatá ’s iktatá b e ; és pedig főjegyző lett

Ordódy Vincze; első aljegyző: Hunyady 
L aj.; másod. Karcsay Zsig.; tiszt. Ordódy 
Herman, Halasy Eduard, Nedeczky Kál
mán ’s Ordódy Sándor ; levéltárnok Nagy 
Váthy Vendel.; adósz.hadi BódayJán., há
zi Pulay Gábor; számv. Závody F ér.; fő* 
iigyv. Kürthy Aloiz , al Csorba Lász. tiszt. 
Milkovics Zsig. Ordódy Elek, Molnár Laj., 
Losonczy István, Kálmán Fér., Pauka Jó
zsef, Domonkos Mihály, Madarassy Móricz, 
Pálffy Sándor; főbiztos Erős Józs. , Közép, 
ponti biztos Missies Elek mindketten főbí
rói ranggal. — Csallóközi jár. főbíró Szath
máry Dán., al ifjú Pázmány Zsig., idősb 
Pázmány Zsig; aladósz. Szarka Ján.; es
küit. Fogthüy Zsig., Penthe Sam., Kajda- 
csy Pál, tiszt, esküitek Bankó Lajos, Páz
mány Thadé, Redli Aloiz, Farkas Péter, 
Aranyosy Dien.; Udvardi jár. főbíró ifj. 
Végh Ant. al Kürthy Imre, Thege Balázs, 
aladósz. Held Ignácz, eskíitt. Rosos Lász
ló, P iberlgn ., Boncz Mátyás, tiszt, eskütt. 
Mátéfy Sánd. — Gesztesi jár. főbíró Mil
kovics Ant. al Thaly Lajos, Sárközy Józs. 
aladósz. Micsky Lajos, eskütt. Pálffy Zsig., 
Kolmár Lajos, Laky Bálint; tatai jár. fő
bíró Huszár Ferencz, al Nyikos Benjamin, 
Ilunyady Józs., aladósz. Miskey Lázár, es
kütt. Morvay Imre, Nedeczky Im re, Sár
kány F é r.; pertárnok eskütti ranggal Kür
thy Pál.

Pesti III. lóverseny 1832.
Szerdán Május 30dikán; kezdődött délelőtt 11 órakor.

1. Károlyi-Széchenyi billikom, ér 100 
arany. 1600 öl ismétezve. Minden mén-és 
kancza lóra.

(Gr. Sándor 7 észt. telivér sárga ménje W h i s k e r ,  
angol nevel. 115 font. meghaladá a’ pályát: első ízben 
& 4:b" ■, másodikban 3'57”. Lovasa volt Tom Tob. 1. 1. (az
az mindkét ízben első a1 nyerőpontnál, ;s így nyertes). — 
Hg- Lichtenstein Vencz. 5 észt. teliv. pej ménje D o c t o r  
O l o r o s o ,  angol nevel. 109 font. 3. 2. Gr. Széchenyi 
Istv. 8 észt. félvér sőt. pej kanczája B r u n e 11 e , angol 
nevel. 113 font. 2. vh. (azaz első ízben második; második
ban visszahúzatott).

2. T íz  e s z t e n d e i  d íj. 105 arany. 
2000 öl. OlJyan mén és kanczára, melly-
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nek anyja ’s ezen az ágon már nagyanyja 
is honunkban született ’s neveltetett.

Gr. Hunyady Józs. 4 észt. féfve'r szürke kanczája 
E l v i r a ,  Tajar méntől, maga nevel. 100 font. 6'7" Lov. 
James Jackson. 1. ’s így nyertes, B. Brüdern Józs. 5 észt. 
pej kanczája P e j k ó ,  Ali arab méntől, maga nevel. 107 
font. 2.

3. E l egy  v e rs e ny. 10 arany.mindé- 
n ik ; fele bánat (azaz ki lovát nem állítja 
ki, a’ tétel felét -s így itten 5 aranyat tar
tozik letenni) 2 ang. mérf. Teherre nem volt 
ügyelet.

Gr. Károlyi Lajos pej paripája E m i r. 4/36,\  Lova
golta Gr. Széchenyi lstv. L ’s így nyertes. — Gr. Hunya- 
dy Józs. szögsárga paripája M a s a n i e l l  o. Lovagolta Gr. 
Tranttmansdoi f. 2. — B. D’Aspre angol pej kanczája N e- 
r é t i é n  Lovaglá a’ tulajdonos maga. 3. —

4. P a r a s z t i  ó-v e r s e n y. Egy ezüs
tös tajtékpipáért, mellynck ezüst láncza 
egy arany, :s különféle ezüst pénzekkel van 
ékesítve. Adá Schaffer ur , minden paraszt
iéra. 1400 öl. Teherre nem volt ügyelet.

Indult 9 ló ; egy a’ kúton túl kitört. Nyertes: Iteichel 
Ferenc/, pesti lakos 4 észt. pej ménje T u r c s i  3'32" 
Lovaglá Zelenka György.

5. E r d é l y i  d íj. 100 arany. 1600 Öl. 
Minden magyarhoni mén-és kanczára. Té
tel egyegy lóért 50 arany, fele bánat; a’ té- 
telöszveség is a”1 nyertesé. Aláírhatni a’ fu
tás' órájáig. Egy személy több lovat állít
hat vagy nev*ezhet a’ pályára. Ila hat aláí
ró nem találkozik, azon évben nem lesz e- 
zen díj elnyerhető, hanem az aláírók fel
oldoztatván a’ 100 arany díj mindaddig a’ 
következő esztendeihez csatoltatik, míg 
legalább halra nem telik az aláírók száma.

Futottak : Gr. Nádasdy Tani. 7 észt. teliv. sárga kan
czája F or t una,  maga nevel., 110 font. 4' 38" Lov. Bog- 
gis. 1. Gr. Wolkenstein nevezé Gr. Nádasdy Tamás 4 
észt. vil. p. teliv. ménjét D e s t i n a t i o n .  2. — Gr. Ksz- 
terházy JVlih. ifj. —■ Heinrich János ur — Gr. Hunyady 
Józs. és Gr. Trauttmansdorf Férd. bánatot fizettek.

A’ IV. lóverseny lesz vasárnap Junius 3dikán kez
dete délután 4 órakor. Allatmutatás és paraszt kanczacsi- 
kók jutalmaztatása a’ pályatéren ugyanakkor, kezdete délu
tán 2 órakor. Második íóárverés a’ nemzeti lóiskolában 
Junius 7dikén, kezdete délelőtt 10 ólakor.

T. T. Haberle Konstantin orvos Doc
tor, a’ fü vészét (Botanika) rendes kir. ta
nítója ’sfiivészkerti főügyelő a’pesti m. kir. 
tudom, egyetemnél jun. lsője viradtán élte 
68dik évében az universitási könyvtárral 
szomszéd ’s igy város-közepetti szállásán

megfojtva találtatott, ’s pénze könnyen rejt
hető drágaságival elrabolva. E’ borzasztó tett 
szerzőji még ki nem tudattak, azonban an
nál nagyobb sajnálkozásunk a’jeles tulajdo
nú, nagy jótékonyságu’s minden ismerőstül, 
de főkép tanitványitól méltán kedvelt férfiú 
elvesztén, mennél meglepőbb vala erősza
kos kioltatása az élők seregéből.

Hazafi hálával jelentjük főtiszt. Kolos- 
váry Sándor vásárhelyi apát u r , veszprémi 
kanonok, pápai főesperes, több ns megye 
táblabirája ’sa ’m .t. társaság igazgató tagjá
nak 400 pengő frtnyi ajándékát, mellyel 
május 7diki nyilatkoztatása szerint a’ magy. 
tud. Akadémia tőkepénzei gyámolitásokul 
alapitványképen felküldeni, ’s igy ez orszá
gos Intézet egyházi rendű Alapitóji kisded 
számát nevelni szíves volt.

A’ pozsonyi diák újság szerint, április 
30ikán Vág-Besztercze mezőváros nagyobb 
része emésztő lángok áldozatjává lön , szá
mos beégett lakossal, szentegyházzal, ’s a’ 
parochiával együtt, hol még a’ keresztelési- 
könyv (matricula is) porrá hamvadt.

A N G L I A .
Allg.Z. A’Londonból jövő újságok ’s levelek 

tömvék azon gyülekezetek , ’s forrás és buz- 
gások leírásival, mellyekt.i. május Sdikától 
15dikeig, e z e n  a n g o l  n a g y  h é t  a l a t t ,  
Nagybritanniánakélénk , merész, felvilágo
sult s mindenek felett hazafi keblű népét 
folyvást és sajátképen foglalatoskodtatok. 
Elláthaílan volt azon sokaság, meliy az ál
talunk is említett birminghami gyülekezet
re gyalog, kocsin , lóháton’s hajón az egész 
vidékről ’s minden utat, minden csatornát 
ellepve összegyűlt; száz muzsikakar zsi
bongott a’ nép közt, száz meg száz lobogó 
villogott a’ szabadság érzetétől elevenült té
ren ’s midőn a’ százezer ajak egyszerre hal- 
latá a’ régi nemzeti szász-esket, ’s ismét a’ 
szabadság édes énekére egyszerre fölriadt, 
meghata mindenkit a’ ritka jelenet retten
tő felsége. Meg kell jegyezni, a’ mi leggyö
nyörűbb, hogy mind ez a’ rend és törvény

*
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tisztelete mellett történt 5s Birmingham la
kosi tömérdek vendégeikről semmi izgágát 
vagy erőszakoskodást fel sem tettek ; ’s még
is a’ toryujságok az illyen gyülekezeteket is 
megvetendőknek, vagy a’ mi még gono
szabb, lázadóknak és zsákmány-ahitóknak 
hirelgetik. Egész London gyülekezetekben 
forrott máj. lődikén, ’s még is a’ főváros 
csendes, a' polgárok bátrak voltak. A’ vá
rosi osztályok hivatalai nem is tettek külö
nös rendeléseket, névszerint az önkényt vál
lalkozni szokott, úgynevezett specialcon- 
stableket* ámbár a’ fővárosban ’s az egész 
országban kevés katona áll (mindössze Ir- 
landdal együtt csak 8000), föl sem szólí
tották, bizonyosak lévén, hogy magát e’ 
tisztre ez úttal csak igen igen kevés jelen
tette volna. Csak a’ toryk, a’ reform esküit 
ellenségi, ’s különösen a’ makacs-aristocra- 
ta lordok és püspökök tarthattak Ízetlensé
gektől , ’s kétség kívül nem a’ legszelídebb 
mód az, mellyel egy Összesereglett aljas 
népcsoport elégületlenségét kijelenteni szok
ta. Lord Stormont lóháton mere megjelen
ni , de a’ kövek , a’ sár , a’ rettenetes röhö
gés csakhamar inegfuttamtaták; a’ coventryi 
püspök (Londonban) 13dikán prédikálni me
re , de orditozással fogadá a’ templom ’s 
csak a’ lordmayor karja ragadhatá ki a’ bo- 
szus sereg közül; lord W e 11 i n g t o n n a k 
puszta említtetése is kimondhatatlan zúgást, 
visítást, fütyülést vont maga után, ’s Jo
nes ezredes őt egy egész gyülekezet előtt 
„gyalázatos (infamis) herczegunek neve
ző. Még tovább mentek a’ külvárosi nép
szónokok és gyülekezetek; ’s ismérni kell 
az angol közembert és népszónokot, kik a’ 
bibliát "s újságokat egyenlő szorgalommal 
és szakadatlanul olvasván, majd a’ szenti- 
rás szavait, majd egy P itt, Fox, Canning 
halhatatlan mondásikat, majd ismét Sha
kespeare könyvnélkül megtanult helyeit em
legetik , ’s a’ politizálást mesterségökkel e- 
gyiitt gyermekkoroktól űzik — , hogy az em
ber az illyes alkalomnál esni szokott be
széd- ’s történeteket megérthesse. így Lei-

cestersquareban, London egyik részében, 
egy közel 16,000re menő gyülekezet köz
ben, valami Buller nevű ember feláll ’s igy 
kezde szólani i Az egész országban csak az 
cgy herczeg Wellington az , ki azt mondja, 
hogy nem kell reform, hanem csak egy ke
mény kormány, melly a’ nép fejét letartsa. 
(Akasszátok fel őt! kiáltja a’ csoport). É- 
pen ez , azon u t, melly Xdik Károly fran- 
czia királyt thrónjáról elűzte ’s a’ mi part
jainkon kerestcte vele menedéket. Adná 
az ég , hogy az a’ Gentleman (nemesember) 
ki ide ma reggel Windsorból érkezett (a’ 
király) , egy kis csuszamlást tenne éjszak 
felé, ott ő X. Károlytól bizonnyal jobb ta
nácsot kapna, mint itt az udvar tányárnya
iéitól. (V ivat!). Én csak azt az egyet sze
retném Wellington herczcgnek megmonda
ni , hogy a’ hatalom a’ ni i kezünkben van, 
mert mi úgy utasíthatjuk követinket, hogy 
a’ költségeket ne adják meg; ha én ülnék 
az alsóházban, Isten látja lelkemet, én nem 
adnék a’ királynak többet 10,000 fontnál. 
(Nagy tetszés). A’ világ legelső népe, az 
éjszakamerikai republicanusok , nem adnak 
praesidensöknek évenként többet 5000 font
nál. Azonban k é r e m  a népet, ne tessék 
magát az által compromittálni, hogy egyik 
vagy másik torylordot lováról ledobja, vagy 
egy pár ablakát betörje. Tudok én egy más 
módot, miáltal az Angoloknak tyúkszemére 
hághatni. . . (ezen mód pedig arra megy k i , 
hogy a’ kiknek kereskedőknél , banknál ‘s 
más egyébnél pénzök van kün,  azt azoknak 
cassájokból vegyék vissza) ’s a’ t. — Álta
lában minden kérelem, minden végzés > fa
lun , várason oda czélzott, hogy az alsóháza’ 
költségeket, a’ nép az adókat ne adja meg, 
mig a’ reformbill által nem megy. Valóban 
minden képviselő országban ez az egyet
len , bizonyos és törvényes mód a’ kormányt 
ígéreteinek ’s a’ nemzeti közakaratnak , 
melly szinte s z e n t ,  teljesítésére szorítani.
S valljon, ha ennyire kerülne a dolog, 

ha az angol nép szó és fenyegetőzés helyett 
~ revolutiót inditna ’s a’ statust és magát vér-



be, veszélybe döntené, ki lenne a’ vétkes, 
azok e’ kik a’ legnagyobb rész által kívánt 
eonstitutiói változtatást törvényes és békítő 
utón megakarák tenni, vagy azok, kik ezt 
makacsságból ’s nyilványos önhaszonból, egy 
privilegiált, kisebb rész önhasznábói, mind 
végig ellenzék ’s megtagadák? —

A’ felsőház május 17diki ülésében fel- 
álla hg. Wellington, felvilágosításokat adni 
az utóbbi történetekről, mennyiben azok 
különösen őt ’s a’ neki ’s az általa tett aján
latokat érdeklik; ezt ugymond annál szük- 
ségesbnek isméri, mivel magát e’ napok
ban a’ legszertelenebb mocskolódásoknak ki
tétetve látta, ’s egy más helyt (az alsó ház
ban) felőle nagy tekintetű ’s különben tisz- 
teletes férjfiak igen igen megvetve 's kiseb- 
bitőleg szólották. Elmondván azután, mi
kép kére, ministerei lemondta után, király 
Ő Felsége lord Lyndhursttól ’s ez által ő 
tőle (a’ herczegtől) a’ most teendő lépések 
iránt tanácsot, kinyilatkoztatja, hogy ő 
ebeli tanácslatinak fő alapjául azt tévé, hogy 
uj pairek semmi esetre sem neveztessenek ki, 
minthogy ő és baráti e’ lépést a’ constitutio 
veszélyének ’s a’ felsőház lealacsonyitásának 
sőt épen megsemmisítésének tekintik. Ma
gát a’ főkérdést, t. i. a’ reformot a’ mi il
leti, ő ugyan mindig azon vélekedésben volt 
’s most is abban van, hogy ez az egész 
rendszabás szükségtelen ’s az ország legna
gyobb ártalmára fog lenni; de mivel a’ ki
rály egyenesen kinyilatkoztatá, hogy az újon 
alkotandó ministeriumnak egy széles kiter
jedésű reformrendszabást (ezek valának O 
Felsége saját szavai) keresztül kell vinni: 
— ő , a’ herczeg, szégyen ’s gyalázatnak 
tartván a’ királyt illy szorult állapotában 
nem segíteni, ’s különösen a’ pairek házát 
a" végmegromlástól, mellyel azt az előbbi 
ministerek által kivánt és sürgetett pairne- 
vezés fenyegeté, nem védeni; — azt hitte, 
hogy ámbár a’ bili általában ’s m i n d e n  
e g y e s  r é s z e i b e n  r ó s z ,  mégis annak 
valami k is  r é s z e  jobb, azaz kevésbé kár
tékony, mint az egész; ’s ennél fogva meg

egyezett benne, hogy Ő Felségét az illy czél- 
lal alkotandó ministerium Összeállításában 
is segélje. — Azonban engedékenységét, 
mellyre őt csak a’ király szorultsága ’s a’ 
constitutio veszedelme birhatá, sokan az ő 
baráti közül igen igen rósz névén vették ’s 
tőle elállottak. — Ám ha a’ reforinbillt el
lenző lordok azon szándékuak, hogy a’ bili 
felett szavazni nem fognak, ’s igy vagy más 
ehez hasonló módon a’ pairnevtzést elkerü
lik , úgy ő (a’ herczeg) kinyilatkoztatja, 
hogy az illy lépés szintolly rósz és vesze
delmes , mint maga a’ pairnevezés. (Hall
juk.) Azonban, minekutána az alsóház máj. 
14diki üléséből nyilványosan kilátta, hogy 
lehetetlen annak tagjaiból olly ministeriu- 
mot alkotnia , melly az itt általa kifejlett 
princípiumokat kövesse’s az ország bizodal
mával élhessen, ennél fogva tudosítá Ő Fel
ségét , hogy ő (a ’ herczeg) a’ vele közlött 
legkegyesb megbízást nem teljesítheti; mi
re Ő Felsége viszont kinyilatkoztatá, hogy 
a’ közlekedést előbbi ministereivel újra meg
nyitotta. — Utána lord L y n d h u r s t  szá
la fel ’s az előadottakat ő is igazolván, kü
lönösen kikelt a’ j o u r n a l  ok szemtelen 
kérdési ellen; ő szégyenlene, ugymond, 
csak egy óráig is minister lenni a’ nélkül, 
hogy legalább is a’ T i me s - t  pörbe ne idéz
ze. Utána gróf Grey szólalt meg, és hos
szas beszédében megczáfolá az opposttio mar- 
dozásit, ’s a’ régi ellenvetésekre a’ bili fe
lett a’ régi, azt támogató okokkal felelt. 
Hírül adá továbbá, hogy a’ királlyal ismét 
közlekedésben ál l , de még ez semmi elha- 
tárzottt resultatumra nem vitt; egyébiránt 
újra kijelenté , hogy a’ reformbill csonkít- 
tatlan fog általvitetni. (Hasonló nyilatko
zást tett az alsó házban lord Althorp.) A’ 
gróf után mértéktelen kifakadással ’s kese
rűséggel támadta meg őt és rendszerét gróf 
C a r n a r v o n ;  nem lehet különben, ugy
mond , minekutána a’ gróf (Grey) a’ tör
vény útjáról eltért, mint hibából vétekbe 
buknia, ’s revolutionalis pályáján végre oda 
jutnia, hova egy szomszéd nemzetnél Ro-
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b e s p i e r r e .  Ó (gr. Carnarvon) nem akar 
többet a’ dologról semmit is tudni, hajtsák 
a* nemes lordok ön gyalázatos munkájokat
Önmagok is végre. E ’ szóra az egész nemes 
oppositio felállott ’s herczeg Wellington ve
zetése alatt a’ házat odahagyta. Az ülés vé
get hasonló szemrehányások ’s kifakadások 
tölték be, a’ nélkül, hogy a’ ministerek töb
bé azokban részt vettek volna.

Más nap ISdikán, jelenték hivatalosan 
a’ ministerek hivatalaikban megmaradáso
kat ,  mit is mind a’ felső mind az alsóház 
iegnagyöbb része őszinte ’s élénk örvende
zéssel fogadott. Az alsóházban e’ napon Peel 
és Baring urak hasonló nyilatkozásokat ’s 
részszerint mentegetőzéseket tettek, mint 
tegnap a’ felsőben Wellington és Lyndhurst 
s végzetül Iliimé ur nagy energiával védte 

magát azon ellene gördített vád miatt, mint
ha ő egyik nyilványos gyülekezetben Jázító 
szavakat ejtett volna. Azok az igazi lázitók, 
kik a’ reformot akarják a’ néptől megvonni 
s ennek őszinte, constitutionalis maga ki

nyilatkoztatását erővel elnyomni. A’ nép
nek jusa van gyülekeznie; a’ nép magát bé
késen 's nemesen viselé s morális erejét ez 
úttal is a’ legnagyobb dísszel fejtette ki. 
Annak kérelme, hogy az adók ne adassanak 
meg, tökéletesen constitutionalis; a’ reform 
Ügyének sikerülése pedig az egész civiiisalt 
világra nézve becses és dicső.

Grey ministeriuma visszaléptének hire 
Birminghamban leírhatatlan örömérzéssel fo
gadtatott. A’ politikai egyesület azt fénye
sen rnegünneplé, ’s köszönő felírásokat ké
szített a’ királyhoz és gróf Greyhez. Scotiá- 
ban, névszerint Edinburghban, Giasgow- 
ban és Perthben heves nyilatkozások tör
téntek az előbbi hírek következésében; 
Perthben különösen számos liáromszinü zász
lót lehetett látni.

F R A N C Z I  AORSZÁG.
Orleans herczeg (V dauphin) május 25- 

dikén az ország d é l i  részeibe fog elutaz
ni ’s ezen útjában mindössze öt hetet tölte
ni. Két adjutáns kiséri O herczegséget.

Gróf Argout (kereskedésminister) tel
jesen felgyógyult; május 19dikén Perier te
metésén jelen volt; 20dikán udvarlását té
vé a’ királynál ’s a’ királyi háznál, mire 
ugyan az nap a’ ministeri tanács őnála ült.

A’ franczia udvar május 18dikán vévé 
a’ londoni legújabb híreket. A’ király Pe
rier halála óta igen szomorú volt, annak 
hire pedig hogy hg Wellington fog az angol 
ministeríum fejévé neveztetni, annyira le- 
veré , hogy egészségit kezdették félteni. De 
annál elevenebb hatást tön reá Grey ministe
riuma újabb megbivatásának h ire , ’s mond
ják , a’ király annyira megörült annak hal
latára , hogy a’ palotában ide ’s tova kel
vén mindennek, a’ kivel találkozott, kezét 
szorította, ’s egy , csaknem isméretlen e- 
lőtt azt mondotta, hogy az angol községek 
mentették meg a’ franczia thronust. — A’ 
Moniteur máj. 17diki levelében kinyilatkoz
tatja a’ kormány, hogy a’ martzius Iődiki 
(Perier alatti) ministerialis rendszert, melly 
egyszersmind a’ kamarák és nemzet t ö b b 
s é g é é ,  mind a’ külső, mind a' belső poli
tikára nézve fen fogja tartani. — Az újabb 
ministeri combinaliók még meg nem álla
podtak; hihetőleg az idősb D u p i n  fogja 
Perier urat a’ főministerségben követni, 
vagy talán a’ következő kamaraülésig nem 
is fog ministerpraesidens neveztetni. Újabb 
hírek szerint Sebastiani is megmarad, ki 
Soulítai megbékült.

Egy , Londonban december 16ikán 1831 
aláirt, proíocollum foglalatja szerint a’ bel- 
ga-franczia határszélen M e n i n ,  A t h ,  
M o n s ,  P h i 1 i p p e v i 11 e és M a r i e n 
b u r g  várak le fognak Tontatni.

A’ franczia újságok nem győzik az an
gol parliament tacticát ’s a’ nép bölcs  ̂ jó
zan cs szilárd (solid., fest) magaviseletét 
eléggé dicsérni.

Nyolczvanezer ujoncczal fog a’ franczia 
sereg szaporíttatni a’ király május íld ik i 
határozata szerint, az 1831diki osztályból. 
Junius 27dikén kezdik az irántoki sors
vonást.
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A’ Messager szerint Leopold belga király a’ 
francziák királya idősb leányát Luizát veen- 
di nőül. Az egész királyi ház Compiégne- 
be utazand Leopoldot elfogadni.

B E L G I U M .
A’ képviselők kamarája május 12diki 

ülésében felolvasá a’ külső minister az o- 
rosz ratificatiot illető következő oklevél-da
rabokat :

Orosz ratificatio: Isten kegyelméből 
mi I. Miklós ’s a1 t. ezennel hírül ’s tudo
másul adjuk, hogy kölcsönös egyezés által 
egyrészről köztünk ’s ausztriai császár, a’ 
francziák királya, Nagybritannia királya, 
úgy szinte porosz király Őfelségéik, ’s más 
részről ő felsége a’ Belgák királya közt, az 
illető meghatalmazottak november 3 (15)d. 
1831 egy szerződést határoztak ’s Írtak alá 
Londonban, mellynek tartalma így követ
kezik : ( .  . . .) .  Minekutána mi c’ tracta- 
tust szorgalmasan megvizsgáltuk, elfogad
juk, helybenhagyjuk, ’s megerősítjük az t, 
fentartván az annak 9 , 12 és 13dik czik- 
kelyein teendő módosítás- és változtatáso
kat egy vég rendezkedés végett Hollandia 
és Belgium között. ígérjük császári szavunk
ra magunk és utóink nevében az érintett 
szerződést a’ fen kitett tartalék mellett meg
tartani és sértetlen végrehajtatni. Mellynek 
hitelére a’jelen erősitvényt (ratificatio) sa
ját kezünkkel aláírtuk, ’s birodalmi pecsé
tünk hozzá járultát megparancsoltuk. Költ 
Sz. Pétervárott januar. 18dikán 1832dik, 
uralkodásunk 7dik évében. M ik ló s . Gróf 
N e s s e l r o d e .  Híven fordittatott: L ie- 
ven . M atuszeA vicz . (Ezen ratificatio e- 
redetije o r o s z u l  van Írva).

Kivonat a’ londoni confereniia 58dik 
protocollumából. Május 4dikén 1832. Jelen 
az öt udvar meghatalmazotti. A’ conferentia 
megnyíltával jelentik az orosz hatalmazot- 
ta k , hogy a’ várt vég parancsolatot a' no
vember lődiki szerződésre nézve megkap
ták s a’ ratificatiók kicserélésökre készek
nek ajánlakoztak. Fázenkiviil utasításaiknál

fogvást annak nyilatkoztatására vannak föí- 
hatalmazva, hogy azon vég-rendezkedés- 
nek (arrangement) Hollandia és Belgium 
között, mellyről a’ ratificatio tartalékjában 
szó vagyon, Ő csász. Felségének értelme ’s 
ezélzata szerint, kölcsönös barátságos mege
gyezés által állapítandó intézkedésnek keli 
lennie.

A’ belga meghatalmazott nyiJatkoztatá- 
sa. Minekutána a1 belga meghatalmazott a- 
zon tartalékot, melly az orosz meghatalma
zottak által előadott erősitvénybe foglalta
tik , megértette: kinyilatkoztatja, hogy ám
bár vitatni nem akarja, hogy a’ 21 czikke- 
lyek közt olly pontok ne volnának, meilyek 
felett Belgium és Hollandia barátilag érte
kezhetnek ’s aziránti kölcsönös javok és in- 
teresséjök felett tanakodhatnak, — ő még is 
minden esetre azon koteleztetésekre hivat
kozik, mellyeket Belgium iránt az Öt hatal
masság magára vállalt. S. van de Weyer.

Eléadá a’ belga kiilministcr, hogy Bel
gium Oroszországtól feltételeden ratificatiot. 
várt ’s e’ szerint adá meghatalmazottjának, 
ennek utóbbi itt voltakor, utasításit. Mi
dőn ez Londonba visszatért, akkor adá ne
ki által az orosz meghatalmazott a’ megerősí
tési oklevelet. Van de Weyer ur nem volt. 
felhatalmazva feltételes ratificatiot elfogad
ni; s én, úgymond a’ minister, igen saj
nálom, hogy ő előbb a’ kormányt nem tu- 
dósitá; lehet, azért cselekvő ezt (az elfo
gadást) , hogy a’ szerződést minden , An
gliában támadható ’s általa már előre gya
nított, ministeri változástól megmenthesse. 
— A’ képviselő kamara egy értelemmel felí
rást készített a’ királyhoz; mellyben azon 
óhajtását fejező k i , hogy a’ kormány a’ ra
tificatiók tartalékai felett csak a’ belga bir
tok tökéletes áltengedése, azaz a’ Hollan
diaknak'abból (jelesül A n tw e rp  b ő i)  el
vonulta után ereszkedjék alkudozásokba; 
hogy ezen alkuvások egyedül Belgiumnak 
és Hollandiának szabad tetszésétől ’s önké
nyes elhatározatától függjenek ; 's meg nem 
egyezhetés esetén Belgium magát szorosan
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a’ november I5diki szerződés czikkelyei-
bez tartsa. — Ezen felírás a’ királynak má
jus 1ődikén adatott által. A’ király örömét 
jelenté válaszában, hogy a' kamara óhajtá
sa egészen megegyezik azon rendszerrel, 
mellyet e’ tárgy iránt a’ ministerium követni 
szándékozik, ’s mellyet ez a1 conferentia 
előtt legújabban bővebben kifejtett. Legbi
zonyosabb mód hamar fejlekezésrejutnunk, 
igy szóla ő Felsége, az, ha megmutatjuk 
Európának, hogy szükség esetén Belgium 
a’ maga jnsait f e g y v e r r e l  is  fogja és 
tudja védeni. Örömmel látja Ő Felsége, 
hogy e’ végre a’ nemzet semmi erőködést 
nem sokai, ’s megfogja ministereinek hagy
ni , olly törvényjavaslatokat terjesszenek elő, 
mellyek a’ kamara által kitűzött czélt sikc- 
resíthetik.

A’ belga sereg első hadosztálya a’ ha
társzélek felé megindult ’s ugyan oda több 
álgyutár (battéria) indíttatott el.

Yan de Weyer ur május lödikánBrüs- 
selbe jött. Annak hire, hogy Grey minis- 
teriuma teljes hatalommal ismét kormányra 
ju t, a* Brüsseliektől kimondhatatlan Öröm
mel fogadtatott.

HELYÉCZIA.
A’rendkívüli szövetséggyülés (1. előb

bi levelinket) B a se l re  nézve a’ követke
ző végzéseket hozá május derekán : 1) A’ 
Baseltól elszakadt községek ideiglen s z ö 
v e t s é g i  védelem ’s főigazgatás alá vétet
nek. 2) Az ottani hivatalok ’s tisztvise
lők a’ rend és béke fentartatásaért a’ szö
vetség előtt felelni tartoznak. 3) A’ gyű

lés feltételeden b é k é t  parancsol az egész 
canton birtokkörére nézve, ’s az erre meg
kívánt rendeléseket megteszi. 4) Közbéki- 
tést és közbejárulást rendel a’ vetekedő fe
lek között, melly békitésnek előpontjait 
©gy» b é l  tagból álló, biztosság dolgozandja 
ki ’s a’ t. A’porosz ügyvivő, Olfers ur,m ájus 
Ildikén érkezett Luzernbe.

ELEGY HÍREK.
Az egyptusi basa Suez sivatag pusztái

ban víz-találásra nézve, egy angol újság 
szerint igen kedvező sikerrel használta az 
artézi kutak theoriája szerinti földfurást; 
valami 30 lábnyi mélységre t. i. darázskő 
rétegre akadtak, mellynek általlyukasztásá- 
val a’ legtisztább forrás szökell fe l , még 
pedig bőven, mi az ottani vadonokban be- 
csülhetlen ritkaság. Az illy úton nyert víz 
már egy 2,000 koczkaláb mennyiségű tavat 
képez, mellette több földalatti üreget ásta- 
nak víztartásul, és vas utakról is gondoskod
nak, mellyek által ezen sivatagok járhatókká 
tétethetnének, főkép kereskedési szempont
ból. Ez Afrika sivatagságin! hát nálunk? 
mi lehetne akkor Kánaánunkból?

Perier sírjánál (máj. 19dikén) a’ többi 
közt Royer-Collard , Bignon, s idősb Dupin 
urak tartottak beszédeket.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Május 29ikén) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 |  p. p.
— 4 pC.........................................................
— l820diki nyeres. kölcsön 175 4 ------
— 1821 d i k i ...........................  122 4 -------

Becs vár. 24pc. bankő-kötel. . . 4 8 ----------
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. . --------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1142 4 ------

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius lsőjén 1832.
Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza — 123 4 116 i Zab 30 28 4 28
Kétszeres 86 4 — — Köles — — —
Rozs 56 4 55 4 53 4 Köles-kása — ■— —
Árpa 42 f 41 4 — K ukoriczn 42 4 41 4 40

Szerkezteti I le lmeczy* — Nyomtatja Länderer.
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J E L E N K O R .

45. szám P est, szerda. Junius 6.

F o g l a l a t :  Magyarország (Beregi tisztujitás ’s a’ tisztikar névsora. Horvátországi al-bán ’s itélőmester nevezése. 
Püspöki s/.ékfoglalás Kassán. Pesti lóverseny. IV. Parndorfi verseny. Medardi vásár. Kinevezés). Anglia (Parlia
ment! dolgok. Udvar és reform. Birminghami követség. Gyülekezések és népscenák). Francziaország. (Oppositio 
tanakodása Laffittenél. M. le Bechu. Carlisták., Német szökevényeket illethető rendelés. Beziersben csata s 
egyebek). Belgium. Lengyelország. Törökország (Átok Mehmed Ali ellen). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Tek. Bereg e’ f. h. 22ikén kezdé ’s vég

ző tisztválasztását illy rendben: alispánok 
1} Ludányi és Csornai Bay György. 2) Füze- 
séry Gáb.; jegyzők: fő : Komlósy Károly; al: 
1) Andrássy Józs. 2) PéchyPál, tiszt. Vit- 
kay Imre, Landor Lajos ’s Bősz Kár.; ügyvé
dek fő: Ludányi Bay Ignácz, al: Bornemi
sza Antal, tiszt. Román Ferencz, Bakcsy 
Gáb. ’s Polchy Gásp.; főadósz. hadi: Marvay 
Kár.; házi: Dcsewffy Lász.; pertárnok: Gu- 
lácsy Istv.; számv. Bősz Ján.; levéltárnok: 
Rácz Istv.; tiszaháti járásbeli szolgabirák : 
fő: Eötves Tani.; al: Yitkay Menyhért ’s Hu- 
nyady Andor; eskütt: Uszkay György, Pé- 
chy Ján. és Szarka Józs.; adószed. Józsa Lász
ló , adóhajtó biztos Danes Lajos ; kaszonyi 
jár. sz.biró fő: Uray Pál, al: Bay Gábor; 
esküitek Mező Bertalan ’s Nánásy Menyhért; 
adósz. Péchy György, adóhajtó biztos Mikó 
Laj. ‘s Berzsenyi Menyhért; — felvidéki jár. 
szolgabirák: fő: Buday Károly, a l : Buday 
Lázár és Jobszty Fér.; esküitek Bényey Lász
ló, Vásárhelyi Ján. és Horváth Antal; adósz. 
Bornemisza Lajos; adóhajtó biztos Viscsák 
Gergely ’s Nyéky Józs.; munkácsi jár. szolga
birák, fő : Ilosvay Dániel, al: Komjáthy 
Péter; esk. Mező Menyhért ’s Horváth Pál; 
adósz. Gecsey György, adóhajtóbizt. Mun
kácsy Sándor’s Gerbery András; bátors. biz
tosak: Komjáthy Ábrah. ’s Guthy Istv.; raktá
ri (magazinalis) biztosak : Kozmáján., Lip- 
ták László ’s Debreczeni Andr.; várnagy: Ha- 
dady Sámuel eskütti ranggal. Földmérők ’s 
orvosak megerősíttettek. Az egész választás 
könnyen és hamar ment véghez. A’ min

denkor vitézlő szónok ’s kormányra termett 
ügyes hatóságu főispáni helytartó gróf, lel
kes beszédet tarta előleg a’ magyar szabad
ságról ’s nemes szívhez illő szerénységről, 
még pedig a’ szavazandó nép közepett a‘ 
megyeház udvarán ütött sátorban hajdani 
magyar vezérink szokásaként. A’ különben 
is hazája ’s becsülete mellett buzogni kész 
nemesség pedig nemeshez illőleg vivő a’ vá
lasztás sorát. Béke, nyájas érzéssel párosul- 
tan, uralkodék minden háborgás nélkül, csak 
a’ belső önhatározás látszott vezérleni min
denkit. Itt ott egy két szavazás is történt 
hellyel közzel, midőn t. i. az egybe zavart 
kiáltások miatt nem vala tisztán érthető a’ 
többség szózata. így p. o. az első alispánt 
1042 szavazat választá el, a’ másodikat 
egyszeri felkiáltás ugyan, de ollyan hogy 
az alkalmasint 2500 főnyi szavazó közül 
tán tíz sem kiáltott más nevet; a’ főjegyző 
majd hasonlag s’ a’ t. Délutáni harmadfél
kor vége lön a’ reggel 8 óra tájban kez
dett példás rendű munkának. Mire fényes 
asztallal vendégle meg a’ mélt. főispáni hely
tartó ur a’ jelenvoltak közül annyit, a’ 
mennyi csak férhete a’ nagy terembe. Est
ve az első alispán u r, mint csornai birto
kába történt minapi fényes iktatásakor is , 
tánczmulatsággal fogadá a’ T. T. Karokat 
és Rendeket, mint szinte a’ jövevényeket is.

A’ május 23dikán fényesen beiktatott 
horvátországi bán (miről jövő levelünk majd 
bővebben) báró Vlasies Ferencz 0 Excja a’ 
társországok május 24dikén tartott gyűlése 
alkalmával, albánná Cserneki Markovies 
András kir. tan. ’s báni-táblai közbirót; Ité-
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lőmestcrré pedig Barlabasseveczi Osegovich 
Istvánt a hármas országi kerületi törvény
szék Líráját nevezé ki.

Kassa, május 24dikén. Fejdelmünk a- 
tyáskodólag vigasztalá meg egyházi megyén
ket a’ megürült püspöki székre Palugyai ’s 
Bodafalvi mélt. Palugyay Imre kir. tan. lí
rát több rendüleg kitüntetett érdemeire néz
ve főpásztornak nevezvén ki. Buzga keb
lünk a’ szép hírű atya elébe, sziveink pe
dig a’ legkellemesb örömünnepet üllek, mi
dőn e1 f. h. 23dikán délest várasunkba fé
nyes bejövetelét tartá. Számos vármegye ’s 
város (ezek közt egyedül a’ derék S z e b e n  
szóia honi nyelvünkön} válogatott fényes 
követei, Kassa polgári ’s B. Yacquant ns 
gyalog ezredének több osztálya einelék a’ 
napi pompát, melly a’ kiküldöttek szives 
üdvözleteivel alkonyodván cl, az összese- 
reglett sokaság liullámzási közt szép fektű 
városunk csinos kivilágositásával végződött. 
Következő nap székes-egyházunkban az aj- 
tatos nép kedvhabozó tolongási közepette 
tartatott az iktatás, vagy inkább székfog
lalás, mellynél a‘ fenemlített követeken ki
vid a’ mélt. rozsnyai, ’s eperjesi püspökök , 
a’ szepesi ’s eperjesi nagyprépost, ’s a’ vá- 
czi, rozsnyai ’s eperjesi káptalan követei is 
jelen voltak. Isméretes ékesszólás, és mély 
tudomány bizonyítás nj püspökünk mivelt- 
ségét, ’s a’ hazai nyelv, mellyen híveihez 
szólott, a' hon szeretetet; elannyira, hogy 
méltán hízelkedik magának anyanyelvűnk 
bölcs kormánya alatt megyénknek azon té
rcin is , hol sok nemű akadály m iatt, maig- 
lan sem hathatott ’s divatozhatott, gyümöl
csűt ígérő virágozatnak indulhatni. A* pap
sághoz intézett beszédére König János eddi
gi püspöki helytartó, városunk szeretett p!e- 
bánusa, s káptalanunk köztiszteletü őrka- 
nonokja csinos, kellő, hathatós ajakkal fe- 
lelt, egyszersmind eddig olly diszesen ’s 
bölcsen viselt hivataláról lemondott. Mise 
aiatt álgyu 's egyéb apróbb nemű fegyver 
durroga. Ezt 600 ’s néhány személyre ké
szült örömzengő fényes ebéd követé. — Fő

pásztorunk első napját is jót étek jegyzék 
évkönyvinkbe. Bizonyítékul, hogy szegé
nyek atyja leend, ezeknek 500 váltó frtot 
osztatott k i, ’s báró Yacquant ezrede köz
vitézeinek a napi zsotdon kivid egy egy me
szelj' bort. K* illy elszánt tökélettel lép kor
mányra, lehetetlen annak áldás nélkül ha
ladnia rendeltetése pályáján. — Ez alka
lomra megpendült vidékünk költőinek lant
ja is, ’s kétségen tú l, azonhoráczi fellen. 
gésü latán ódáé a‘ koszorú, mellyet az itte
ni sz. norberli liliom rend tagjai nyújtónak ö- 
römudvarlásul be, szerzőjét ugyan neveden 
alak leplezi szerényleg, de a’ nagy műveltsé
gű, remek e rű ’s tollú költőben a’ kir. con- 
victus kormányzójára, főtiszt. KruppayChry. 
sostomra ismér gyanúlag is mindenki. Tel
jesüljön minden üdvezlője, híve, ’s tiszte
lőjének minden áldás-kivánafa a’ derék lel
kű Méltóság felett!

Pesti IV. lóverseny 1832.
Vasárnap Junius 3dikán •, kezdődött délután 4 órakor.

1. Pesti billikom, illy körülírással: 
Lelkes nemzet előtt koszorúzva kitetszeni 
nagy disz. Szent-Simoni. ér 100 aranyat. 
Adá Pest városa tanácsa ’s polgársága. 1600 
Öl ismételve. Ausztriai birodalmi mén és 
kancza lóra.

Gr. líiinyady Józs. kanczája Ma r i a n n e  111 font. 
lovasa. Bilby. Első ízben 3/ 47” •, másodikban 3' 57". I. 1. 
’s így nyertes. — Gr. Nádasdy Tam. kanczaja My b ad  y .  
111 font. 3. 2. — Gr. Harrach ménje Ch a n c e  113 font. 
2. vh. (azaz másod ízben visszaházatott vagyis nem fu
tott).

2. P a r a s z t  g a z d á k  d íja . Első 
lóé 7 5 — , másodiké 50 — , harmadiké 25 
ezüst tallér; 2000 Öl; 4 esztendős ló ter
he 90 font.; 5 észt. 96 font.; 6 észt. 99 
font. ; idősb 100^ font. Csak kancza lovak 
számára, mellyek csekély tehetségű Nemes, 
városi Polgár vagy Adózónak tulajdona.

Indult 8 ló. Elsó : B a k t a i  Gábor kanczája Z s u z s i ,  
5' 35”. lovasa: Sípos Jóska. — Második: üe'kány Imre 
kecskeméti lakos 5 észt. fekete kanczája H é j a ,  lovasa, 
Fényes Mihály. — Harmadik: Bngyinezky Sándor kan
czája S z i k r a ,  lovasa: Csikós János.

3. N y o l c z  é v ű  dí j .  2S0arany. Ad
ja 14 aláíró. Minden mén és kancza lóra,
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melly 7 esztendősnél nem idősb. angol 
mérföld (J ang. mf. =  848 öl).

1Miiiden pályára lepő lóért Aláiró 10 aranyat, vissza- 
hú/.ottért 5 aranyat ; Nemaláiró pedig futó lóért 40 ara
nyat , viss/ahú/.ottért 20 aranyat tesz-le futás előtt. Az 
így egybegyülő summa 60ig a’ második lóé, azon felül az 
első ’s második közt oszlik-fel.

Gr. Sándor (aláiró) ménje W h i s k e r ,  112 font. 4' 56". 
lovasa; Tom Tob. 1. — Gr. Széchenyi Istv. (aláiró) kan- 
czája E s t r e l l a ,  1071 2 font. 2. — Ilg. Lichtenstein 
Venczei (aláiró) 6 észt. teliv. vil. pej ménje N et h er b y ,  
angol nevel. 110 font. 3. — Ugyan annak ménje D o c t o r  
O l o r o s o ,  106 font. 4. Gr. Zichy Pál B un g a y  L a ss  
6 észt, teliv. sárga kanczájaért, melly ezen díjra béje- 
lentve volt de a’ pályán meg nem jelent, mint Nem-aláiró 
20 ar. bánatot fizetett.

4. P e s t i - p o l g á r  d íj. Első lóé 20 
a r.; másodiké 10 ar. Futhatott minden ló 
melly pesti polgár tulajdona; 1400 öl; te
her legalább 130 font. Lovas maga a1 tulaj
donos vagy más pesti polgárfi.

Első; Reichel Fér. ménje Tu r c s i .  4' 15". lovagid ma
ga. — Második Sajerman János 6 észt. fekete paripája 
Bú v á r ,  lovaglá maga.

5. Széchenyi kard , ér 100 aranyat; 
évenként kihívás’ tárgya. 4 angol mf. Akár- 
milly lóra. Minden kihívó 30 aranyat tesz- 
le, fele bánat, ’s az így egybegyiilő summa 
a* nyertesé. Melly ló e’ díjat elnyeri, leg
jobb pályázónak ismertetik azon évben.

Az Állattenyésztő Társaságot, melly e’ kardot, mint 
tavalyi nyertes bírta, kihivák Gr. Sándor W h i s k e r  
ménjével és Gr. Széchenyi Istv. B r u n e t t e  kanczájáva). 
A’ társaság a1 kardot nem védte ; Gr. Széchenyi bánatot 
űzetett, 's így W h i s k e r  maga járván körül a’ pályát 
a’ kardot elnyeré.

6. P a r a s z t - e l e g y v e r s e n y .  5 fo
rint mindeniktől. 2000 öl. Teherre semmi 
ügyelet.

7 versenyző. Nyertes: Szlezsák György adacsi lakos 
3 észt. sőt. pej ménje Cs i nos .  5'25". lovasa: Zátrog 
Pali.

Az idei Károlyi-Széchenyi billikornon , mellyet Május 
30dikán Gr. Sándor ménje W h i s k  er  nyert-el, e’ körül
írás van: K ü z d v e  g y ő z  a’ n e m e s e b b  vér .  Ki s 
f a l u d y  K.

Az idő kedvezett, néző számos volt. Ugyanakkor délu
tán 2 órától kezdve tartatott az állatmutatás és paraszt- 
kanczacsikók jutalmaztatása. Bővebb közlés ezekről későb
ben. A1 második lóárverés lesz Junius 7dike'n délelőtt ÍO 
órakor a’ nemzeti lóiskolában.

Parndorfi verseny Octob. 183 2.
I. Próbaverseny (trialstakesj 2 és 3 esztendős lovak

ra, mellyek a1 pesti verseny végéig egy téren sem jelentek 
meg; 1/2 angol mérföld; egyenes pálya, 2 esztendős 80 
font ; 3 e. 90 ft. ; kancza és paripa 3 ft. kevesbet: telivér 
6 ft. többet valamint a’ honi kanczától vagy méntől szüle

tett lovak 5 ft. kevesbet; 20 arany, fele bánat; lovak 
nevezése Septemb. 15ig. A’ lovas született Magyar legyen.

II. V a d á s z  l ó  v e r s e n y  (hunterstakes) 2 ang. mf. 
ismételve; 25 ar.; minden honi lovakra, niellyek a’ parn
dorfi. kutyákkal kétszer rendesen vadásztak; Ausztriai bi- 
rodalmi-félvér 115 ft.; telivér 125 ft.; külföldi félvér 125 
ft.; telivér 135 ft.; Úr lovagok.

III. V a d á s z l ó  v e r s e n y  2 ang. m f.; ism.; 25 ar. ; 
Ausztriai birodalmi 'lovakra, niellyek a’ parndorfi kutyák
kal kétszer rendesen vadásztak : félvér 125 ft. ; teiivér 
135 ft. ; Ur lovagok.

ÍV. H a r r a c h  díj.  Aranyserleg a’ parndorfi ver
seny kezdetére. Futhat az austriai birodalomban csikózott 
5s nevelt minden mén és k. 1 1/2 ang. mf. ism. ; 20 ar. ; fe
le bánat azokra kik az lső bécsi verseny előtt aláírtak. 3 
észt. 90 ft.; 4 észt. 101 font. 5 észt. 106 ft.; 6 észt. 110 
ft.; idősb 112 ft.; telivér 5 font. többet; k. 3 font. keves
bet. A’ bécsi arany billikom vagy aranycsésze és Biel- 
stakes nyeróji 5 ft. többet; A’ tétel-öszveséget a’ második 
ló nyeri 30 aranyig; Aláírás rekesztése és bejelentés sep
temb. 15ig.

V. E l e g y  v e r s e n y .  1 1/2 ang. mf. 20 a r ; minden 
honi jóra ; teher mint az aranybillikomnál. Aláírás rekesz
tése septemb. 15ig.

VI. Ha n d i c a p .  11/ 2 ang. mf.; 15 ar.; versenyzés 
után lovakra vonás lesz.

VII. P o n y s t a k  es. Futhat minden honi 14 markos 
ló; 10 ar.; 125 font.; Ur lovagok; 1/2 ang. mf. egyenes 
pálya.

Vili. A l á í r á s  3 p a r a s z t  g a z d á k  di j ára.  Fut
hat minden ló; melly adózónak tulajdona. Lovagok a’ tu
lajdonos , a’ fia vagy szolgája! vagy azon helység lakosa, 
2 ang. mf.

Minden kérdés, aláirás, bejelentés’s a’ t. Gróf H a r- 
rach F e r e n c i n e k  kivülirással ’s e’ jegyzékkel .,1’ arn- 
d o r f i  v e r s e n y t  i l l e t  ő1-1 Parndorfra vagy Bécsbe a’ 
grófi kapushoz a’ Freiungon utasíttassék.

Pest junius 2dikaig medardi vásárunk 
a’várakozásnak eddig nemigen látszik meg
felelni ; kevés a' vevő főkép a’ török ré
szekről , ’s igy a’ kézmüvek kelete silány , 
a’ közép fajú posztó, nyári szövet-árukon ’s 
némelly luxusi czikkelj en kivid ; a’ gyap
jút inkább keresik, noha kalmárink panasz
kodnak hogy jobbadán rósz mosató, kú- 
szolt, összecsepzett, gubanezos gyapjúra buk
kannak , mind a’ mellett hogy árok nincs 
épen inyök szerint, a’ tiszta feliért ’s hibát
lant jól fizetik. Ilamuzsir, vizahólyag, gu- 
bacs, ’s viasznak akad vevője, de bor ’s 
pálinkának úgy szólván semmi kelete.

Veszprémből máj. 26dikán: ns Vesz
prém vmegye első orvosi hivatala néhai tek. 
Zsoldos János főorvos halálával megürülvén 
számos folyamodó közül érdemeket megju
talmazni szerető nagymélt. Főispán urunk
által tek. Felső-Őri Cseresznyés Sándor or-

*
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vos dr. a' pesti tud. egyetemi orvosi kar 
tagja, több nemes megye táblabirája, tek- 
Csanád és Csongrád vmegye volt tiszt, phy- 
sicusa mind köztünk eddig is bebizonyított 
széles orvosi tudománya mind e' ns megyé
ből vett nemesi származatára nézve tek. 
Veszprém vmegye rendes orvosává kine
veztetett. Mi borulatlan közbizodalmát, fo- 
gyatkozatlan örömet, valódi megelégedést, 
szóval minden boldogságot óhajtunk e1 nyí
ló honpályán az érdemes férfiúnak földiéinél!

A N G L I A .
A’ felsőház május 21dikén vitatás alá 

vévé ismét a’ reformbillt ugyanott, hol azt 
lord Lyndhurstnak elfogadott mellékjavas
lata miatt,hagyá. E’ szerint legelőbb is a5 
B. schedula, melly a’ képviselést nyerendő 
városokat foglalja magában, jőve szó alá ’s 
ennek 8 első záradéka változatlanul fogad
tatott el. Marquis Cleveland kinyilatkoz
tatja, hogy ő ugyan egyike azoknak, kik 
a' bili által parliamentbeli hasznaikból leg
többet vesztenek , de ő még is védi azt, 
mivel az a" nyilványos és köz érdek tekin
tetéből hozatik ; ő a’ háznak ’s hazának ör
vend gróf Grey és tiszttársai visszatértökön; 
e* lépés menté meg, úgymond, Angliát a’ 
revolutiotól. Hg. Newcastle engedelmet kér 
egy indítványtételre £ május 24dikén )  az 
ország állapotja ‘s a’ pairnevezést illető ki
rályi praerogativa iránt, különösen a’ men
nyiben ezen praerogativa a’ je len , egyes 
esetben, t. i. csupán a’ reformbill áltvitele 
végett gyakoroltatnék. Lord Gr e y  nem lát
ja által, miért vonhatná a’ herczeg a’ koro
na praerogativája gyakorolhatását kétségbe; 
de lord E l d o n  megjegyzi, hogy azon prae
rogativa csak az ország java és haszna te
kintetéből gyakoroltathatik ; ha pedig ez 
csupán egy valamelly ministeri rendszabás 
miatt történik, úgy maga a’ korona veszé
lyeztetik. — A' ház engedelmet ad a’ ne
vezett indítvány behozatására. — Gróf Ro
den és lord Winchilsea hevesen kikelnek a'* 
reform ’s a’ ház függetlensége megsértése el

len; marquis Londonderry kinyilatkoztatja, 
hogy ha őt a’ nemes gróf (Grey) bizonyos
sá teszi, hogy Ő Felségétől fel van hatal
mazva paireket nevezni, úgy ő (London
derry) további oppositiojától a’ bili iránt 
eláll. Gróf Grey egyebet nem felel, hanem 
hogy a’ királynak pairnevezési jusa tagadha
tatlan ’s ő, tudniliik Grey, nem kételkedik, 
hogy a’ bili minden pontiban sértetlen fog 
áltmenni. — Az alsó ház ugyan ez napi il
lésében áltadja lord Grosvenor Ő Felsége vá
laszát az alsó ház május lOdiki ( Eb r i n g -  
t o n indítványánál fogva tett) felírására. 
A’ király, úgymond, kegyesen fogadá a’ felí
rás t’s válaszul hiszi, hogy az abban kifejtett 
czél el van érve, minekutána a’ ministerium 
módosítására többé semmi szükség. — Lord 
Stormont azt kérdé, valljon az attorney- 
general pörbe idézte é azon botránkoztató 
nyomtatványok ’s pasquillok íróit, mellyek 
e’ napokban a1 király és királyné személyeit 
piszkolólag megjelentek ? Az attorney-gene
ral feleli, hogy ő ezt a’ jelen esetben nem 
találta czélirányosnak. Ha az ember illyes 
nyomom irkálókat befogat, úgy mond, gyak
ran jobb szállást és asztalt ad nekik, mint 
a" miilyennel szabad lábon élnek; hát ha még 
az illyes mocskok firkálója pőrét is megnye
ri , akkor hőssé, martyrrá változik, kit a’ 
népség csudái. 1822től 1829ig talán egy saj- 
tópör sem folyt le szerencsésen. A’ jury csak 
a’ legterhesb esetekben mond „bűnöset ’s 
ekkor is subseriptiok téritik meg a’ bűnhő
dött kárát. Sok illyes nyomtatvány botrán
koztató , az igaz, de a’ sajtószabadságnak 
illyes szennyei és kicsapongási ellen nincs 
helyesb orvoslás ’s nagyobb foganatu bün
tetés mint a’ hideg mellőzés és feledés, mel
lyel azt minden jobb érzésű ’s áltáljában a 
józan nagyobb rész leginkább sújthatja. Vég
zetül a’ scott reformbill másodszor olvasta
tott fel.

(A.Z). A’ reform baráti nem kevéssé csudál- 
koztak, mond a’ Courier, azon hang álta
lányos szelídségén, melly a* felső ház teg
napi (21diki) vitáiban uralkodott. Úgy hi-
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szik, hogy elegendő számmal fognak a' re
form-ellenző lordok elvonulni, azaz nem 
szavazni, hogy a’ reforitfbill p a i r n e v e -  
z é s n é l k ü l  mehessen ált. Azonban gróf 
Greynek vigyáznia kell, mert agg és fondor 
politikusokkal van dolga. EJ napi ülések
re nézve megjegyzi a’ Chronicle , hogy a’ 
felső ház levegőmérséklete az utóbbi t i z  
n a p  zivatarai után megtisztult, megszelí
dült. A’ mi a’ Francziáknál a’ júliusi há
rom barrikáda-nap, az volt nálunk a’ leg
közelebb lefolyt m á j u s i  tiz nap, ’s re
ménylenünk kell, hogy ez elég lesz, ’s jú 
l i u s b a n  hasonló napokra nem lesz többé 
szükség.

(A. Z.) Lord Grey szabályos (gemessen) ’s 
csendes viseletéből, mióta ismét a’ ministen- 
umbalépett, kitetszik (úgymond a’ Temps), 
hogy az utolsó lépést, t. i. a1 pairnevezést, 
mindenkép ki akarja kerülni, s talán némclly, 
nem épen tetemes módosításokban is meg- 
egyezcnd. Erre őt leginkább a’ király sze
mélyes véleménye bírhatná , ki némellyek 
hitelt érdemlő állítása szerint azt nyilatkoz
taié k i, hogy ha minden angol, ki 10 font 
béradót (Miethe) fizet, választó jussal fog 
bírni, ő (a’ király) odahagyja Angliát ’s 
Iíannoverába vonul vissza, nem tartván 
többé az uralkodást lehetségesnek. Altaljá
ban a’ király és királyi udvar nem épen 
kedvező jeleket láttat a* reform ’s annak vé
dői iránt. Az utóbbi napokban bál volt az 
udvarnál, Grey cs lord Brougham nem vol
tak jelen; a’ király igen nyájasan 's meg
különböztetve beszélett a’ már ekkor vissza
vonult herczeg Wellingtonnal ’s áltáljában a* 
torypárt előbbsége szembeszökő volt. Sus
s e x  liget, a’ király testvérét, ki a’ bristoli 
reformisták kérelmét áltvette ’s azt a’ király
nak benyújtani akarta, á  királyi udvartól 
eltiltá 0 Felsége. Több rokoni a'királynak, 
kik Grey előbbi ministeriuma alatt udvari 
hivatalokat viseltek, ’s ennek leléptével a- 
zokról lemondtak, még nem kapták vissza 
hivatalaikat, ámbár a’ gróf ministeriumába 
újra belépett; ’s t. e. Ezeknél fogvást igen

kétkednek az újságok, hogy gróf Grey ha
talmat kapott volna uj pairek nevezésére, 
ámbár azt is mindnyájan hiszik, hogy erre 
azon leczke után, mellyet a’ nemes lordok az 
utóbbi napokban kaptak, nem lesz szükség.

Birmingham népes városa követséget 
külde Londonba Attwood ur vezérlése a- 
latt, melly egy köszönő felírást adjon be 
London városa tanácsának azon erős léle
kért, hazafiságért ’s közszellemért, mellyet 
az (London) a’ mostani nevezetes és párat
lan vitában az ország szabadsága mellett ki
mutatott. A’lordmayor május 25dikén ven
dégséget adott a’ küldöttségnek, mellyre 
több alsóházi tag ’s a’ nemzeti politikai e- 
gyesület hat tagja is meg volt híva. Ezen 
küldöttség értekezett máj. I9dikén lord Grey- 
el és lord Hollanddal.

( A. Z.)lVtanchesterben,Glasgowban,Dubl in
ban hasonló, felette nagy számú gyülekezések 
történtek,mint több más helyen, s minden fel
szólítás nélkül.Dublinban 50,000 ember állott 
szabad ég alatt eső ’s jégdara közben, az elői- 
ülést egy 83 esztendős aggastyán vivé fedet
len fővel a’komor időben is, mert, itt az ide
je , úgymond, hogy a’ zivatarokkal szembe 
szálljunk. — Végzéssé lön , hogy az irlan- 
di szivek és kezek egyesittessenek az An
glia és Scotiabeiiekkel, hogy így 20 millió 
bátor és elszánt nép álljon azon 2 vagy 3 
száz emberrel szembe, kiket, úgymond az 
öreg előlülő, ti lordoknak neveztek, de kik 
magokat isteneknek hiszik! — Fox Smith 
ur nagy hálálkodást és dicséretet tarta hg 
Wellingtonriak azon szolgálatért, mellyet ez 
akaratja ellen a’ reformnak és nemzetnek 
tett; megmutatá a’ herczeg, úgymond, a’ 
mit talán évek nem tehettek volna, milly 
nyomorult ’s ön fondorkodásiba fuladt az ő 
egész pártja; ellenben a’ népet ön erejének 
teljes tudására hozta. Szintezért dicsérte az 
alsóházban is Duncombe. ur a’ herczegct, 
csakhogy még furcsábban 3s nagyobb popn- 
laritással. ,,A’ régiek, úgymond, különös 
módot tudtak a’ szólő-nemesitésre ; tudnil- 
lik azt tapasztalák, hogy ha szamarak vi-
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selnek a' tőkére, ez sokkal jobb fürtöket 
terem, — így jártunk mi most a’ torykkal 
’s a’ reformbillei.“ A’ királyné (noha mél
tatlanul , mint a’ Courier mondja) hasonló 
kifakadások tárgya volt. 150,000 ember va- 
la a’ hires peterloo-i síkon, midőn (május 
Ildikén) Brookes ur ezt mondá : Melly igen 
sajnálja most a’ nép-, hogy a1 királynénak 
évenként 100,000 font sterling ajánltatott! 
De azt csak nem fogják az Angolok szen
vedni, hogy szoknyát húzzanak a*' király 
fejére. . . . Nem , nem szenvedjük úgymond 
egyik a' nép közül, hogy egy ifj’ asszony 
szoknyája egy vén asszony fejéhe huzas- 
sék! — Ugyan itt három zászlót lehetett 
látni, egyiken a’ királya névbetííji W. K ., 
másikon a’ király képe , a’ harmadikon a’ 
koronázás volt ábrázolva, de mind a1 há
rom lobogó fekete pántlikákkal volt éke
sítve ’s fel fordítva vitetett; ’s e1 gyászjelek 
csak akkor tüntettek el ismét, midőn lord 
Grey visszahivatásának hire megérkezett. 
Mondják, hogy a1 reformbill áltmente után 
herczeg Wellington hosszabb időre elhagyja 
Angliát ’s utaztában a’ nagyobb európai éj- 
szaki udvarokat fogja meglátogatni. Mond
ják azt is és közhitellel, hogy az angol ki
rály utóbbi, megváltozott viseletébe a’ rc- 
formbill és gróf Grey ministeriuma iránt az 
orosz követnek nagy behatása volt. —

Az alsóház utóbbi ülései egyikében azt 
mondá Lushington ur, hogy nála igen nagy 
számmal tétettek le kérelmek a’ halálbün
tetés eltörlése végett, mellyet a’ publicum 
nevekedő interessével látszik óhajtani; kér
di tehát az attorney - generált: szándékozik 
e a’ kormány különösen a’ hamisításokért 
kiszabott halálbiinhödést eltörleni? — Ez 
azt feleié, hogy a’ tárgy iránt szólott a’ 
lordcancellárral, ’s e’ szólalkozás követke
zeiében egy bilit készite, melly a’ hamisí
tás (falsificatio) minden eseteiben a’ halál- 
büntetést megszüntetni javas ólja.

FRANC ZIAORSZÁG.
Parisban május 22dikén mintegy 50 

tagja a’ követkamarának összegyűlt Laf-

f i t t é  urnái az ország kétes és veszélyes 
állapotjáról ’s azon módról tanakodniok, 
melly által a’ riemzet és király előtt ezen 
veszélyterhes állapotot legalkalmasabban e- 
lőterjeszthetnék. Azon javaslat, hogy a’ 
gyülekezet, mint a* követkamarának egyik 
töredékrésze, a’ nemzeti egyesület okleve
lét egyetemleg fogadja el, félre vettetett, 
félre az i s , melly szerint felírást vagy em
lékeztetőt (pro-memoriat) kell vala készíte
ni a’ királyhoz. Végre abban állapodott meg 
a’ gyülekezet: készíttessék az o p p o s i t i o  
n e v é b e n  környülállásos tudósítás az o r 
s z á g h o z ,  mellyben az oppositio nyilvá- 
nyosan fejtse k i , mit akar; micsoda kárt 
okozott az országnak a’ martzius 13diki 
(Perier) kormányrendszer, ’s minő helyzet 
az , mellyben most az ország mind belső 
mind külső viszonyaira nézve, valósággal 
van. — E’ tudósítás készítése hat tagra bí
zatott, u. m. Lafayette, Laffitte, Odillon. 
B arrot, Mauguin, Comte és Cormenin u- 
rakra. —

A’ Varde-megyei praefectus és a’ tou. 
lőni királyi ügyvéd protocollumba vétették 
fel Toulonban a’ Sphynx kapitánya, Sarlat 
u r , továbbá ugyan azon hajó két hadnagya 
és 15 legénye aziránti vallomását: hogy 
azon fejérszemély, ki utóbb Ajaccioból Mar- 
seillebe Sphynx hajó által visszakisértetett, 
ugyanaz , ki előbb Ferrari özvegy név alatt 
ugyan csak a’ Sphynx által Toulonból Ajac- 
ciobavitetett. Felszólittatván ezen személy, 
hogy részéről is a1 protocollumot Írja alá , 
most e’nevet irta: M. le B e s c h u. Touloni 
levelek szerint ezen asszonyszemély valóban 
Ma t h i 1 d e Le Be  s chu  kisasszony, a’ber- 
r y i  h e r c z e g n é  h a r m a d i k u d v a r  n o k 
k i s a s s z o n y  a. (A’ berryi herczegné va
lóban kiindult Carlo Alberton Ferrarából , 
de mihelyt e’ hajó a’ Sphynxet közeledni 
látá, a’ herczegné azonnal egy kisebb, ki
sérő hajóra szállott ’s az olasz partokra 
V i s s z a t é r t ) .

A’ berryi herczegné folyvást Nizzában 
mulat, holott újabb koholmány okát készít
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Francziaország nyugalma ellen , mellyekről 
a’ Messager legközelebb bővebb tudósításo
kat ígér. A’ Carlisták folytatják fondorko- 
dásikat délen és nyugoton , ’s több helyen 
újabb határnapok vannak kijelelve, mellye- 
ken a’ lázadásnak ki kell törnie. Buzgón se- 
géli őket a* párisi legitimista comité, melly 
három herczegből és két marquisból áll ’s 
részint hamis bankbiiétek , részint Hoare 
angol bankier által, ki mint mondják a1 pénzt 
Oroszországból kapja, tetemes summákat 
gyüjte már egybe. Ezekben bízván a’ comité 
előbb május 25dikén akara próbát tenni Pa
risban, de a’ szándék felfedeztetett, mi után 
ismét junius 2dikát tevék határnapul, de eb
ben is akadályt vete az udvari politiatisztek 
figyelme, kik minden illyes koholmánynak 
még hamarabb nyomára jutnak mint poli- 
tia-praefectus Gisquet ur. —

Tudva van, hogy a délnémetországi, 
constiiutionalis és sajtószabadságra, nem
zeti méltóságra és függetlenségre ’s több il
ly esek re gyuladt publicum egy nagy consti- 
tutio-ünnepre fog gyülekezni Hambachba, 
(Neustadt mellett, a’ bajor rajnamelléki ke
rületben) vasárnap, május 27dikén , mint 
az elhunyt Maksz József által adott bajor 
constitutio évnapján. Ez ünnep könnyen ke
serűre válhatik a’jámbor németekre nézve, 
ámbár a’megjelenést tiltó bajor királyi ren
delés visszahuzatott; — ’s ezen tekintetből 
fontos az , a’ mit az alrajnai Courier M'eis- 
senburgból május 23dikáról ir , hogy t. i. 
parancsolat ment volna P a r i s  mairejeihez, 
hogy ha talán május 27 dike után német szö
kevények mutatkoznának a’ franczia határ
szélen , ezek épen úgy fogadtassanak, mint 
a’ lengyelek; ’s a’ franczia hivatalok őket 
mindennel segéljék, kikötvén azonban, hogy 
a' szökevények formaruhájokat tegyék le.

Bcziérsben, hol a’ lakosok az ottani 
dragonyos őrsereggel már régóta czivakod- 
tak, május 14dikén végtére is harezra kelt 
a' dolog a’ két villongó fél közt, a' katona
ság t. i. egy kis polgár-csoportozdst akara 
eloszlatni, de szándékáért a’ néptől kőzá

porral fogadtatok ; azonnal ott terme a’ 
nemzeti órsereg, ’s mivel a’ dragonyosak 
lődözni kezdének ’s egy Marechal de logis-t 
el is ejtettek, a’ csata közössé lön; csapa
tokra szakadt a’ nemzeti őrség, a’ katona
ság pedig kaszárnyájába vonultán a’ népre 
puskázott, mellyet ez a’ szomszéd házak 
ablakiból czélirányosabban viszonzott. La- 
lavette adjutánst, ki épen haza-térőben 
volt kaszárnyájába, ütközben éré egy go
lyó,’s földre terité halva, egy osztályost mind
járt mellette végeztek ki , mind e’ mellett 
a’ súlyos kövek alatt nem kis számú kato- 
nakopoii) a horpadozott be; szörnyű volt a’ 
katonák elkeseredésök, s a’viaskodás mint 
mondják egész 1 óráig tartott éjfél után.

Több száz tagja a’ Parisban fenálló né
met sajtószabadsági-egyesületnek Xeuilyben 
Lafayette előlülése alatt május 27ikén fé
nyes ebédet tartottak.

Thiers ur olaszországi injából Parisba 
megérkezett s előbb a királynak, azután 
Decazes berczegnek tévé udvarlását.

A’ Mümpelgardi várasi tanács emléket 
akar állíttatni C u v i e r n e k ,  a’ város fő- 
piaczán s épen azon házzal szemben, melly— 
ben itt a’ nagy tudós született.

Az angol újságok , névszerint a Cou
rier , közük egészen a’ már megerősített e- 
gyezést a’ belga várak lerontatasa iránt. Az 
egyezés 3dik pontja szerint ezen leronta- 
tásnak 1833 decembere utolsó napjáig tel
jesen meg kell történnie. Minden cg) éb bel
ga vár eddigi épségében tovább is megma
rad ’s a’ belga király köteles azokat épség
ben tartatni. Aláírva : Palmerston, Eszter- 
házy, Wessenberg, Bülow , Lieven, Matu- 
szevicz és (belga general) Goblet. (Fran
czia meghatalmazott ebben nem vett részt).

B E L G I U M.
A’ képviselőkamara május 2ldiki ülésé

ben egy királyi rendelés olvastatott fel , 
melly É v á i n  generált, (kinek nemzelise- 
dését a’ kamara nem rég fogadá e l), h a d i 
mi  n i s t é r r é  nevezi. A’ general és minis-
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ter ezen ülésben már jelen vált ’s egy tör
vényjavaslatot terjesztett elő, mellyben mi- 
nisterségi osztályára a’jelen környiilállások- 
ban 3 millió forintnyi hitelt kér.

A’ lüttichi újság írja, hogy a’ holland 
fegyveresek közül egy csapat a1 belga földre 
áitallépett, ’s 7et vagy 8at közülök a’ Bel
gák elfogtak.

Niellon general május 20dikán hivatalos 
közieteket hozott a5 hadi és kid ministerhez 
Páriából.

LENGYELORSZÁG.
A’ Lengyelországnak adott organicum 

statútumok 20dik pontja következésében 
kiadá az orosz czár azon rendszabásokat, 
mcllyek szerint a1 volt lengyel sereg altisz
téi ’s közemberei most már a’ birodalmi se
regbe fölvétetni ’s azzal eggyé olvasztatni 
fognak. Éhez képest minden közember 
’s altiszt, ki 1830 novembere 29dike (mint 
a’ lengyel támadás napja) előtt szolgált, 
ugy szinte azok is, kik a’ támadás alatt jö
vőnek szolgálatba ’s tán ennek folytában 
tisztekké neveztettek , ha még alkalmasak 
szolgálatra, 0  Felsége hadai közé fogadtat
nak ’s 15 esztendőig szolgálni tartoznak, a’ 
támadás-alatti szolgálatidőt nem számolván 
be; s igy, a’ kik ekkor kezdették volna 
szolgálatokat, teljes 15 esztendőre kötele
sek. Azok , kik az insurgens sereg felbom
lása után Ausztria ’s Burkusországból hon- 
jokbeli ingatlan vagyonikhoz ’s földmi velős
hez visszatértek, Ő Felsége hadi szolgált
jába lépni nem köteleztetnek. Végzetül a’ 
lengyelkirálysági hivataloknak meghagyatik,

hogy ezen összeolvasztást a’ folyó 1832diki 
augustus első napjáig bevégezzék.

TÖRÖK ORSZÁG.
Végre elővette a’ szultán az igen is ha

talmas egyptusi vicekirály ellen utolsó fegy
verét ’s őt, a’ függeni nem akarót, a’ v a l 
l á s  e l l e n s é g é n e k  hirdette ki. Minthogy 
ez által Mehmed Ali ’s fija Ibrahim egyszers
mind a’ török udvartól kapott minden hi
vatalaiktól ’s méltóságiktól megfosztattak: 
H u s s e i n  basa neveztetett ki az első he
lyett Aegyptus, Candia, és Habes (Abyssi
nia) helytartójává. Az anathema-itéletet a’ 
Mufti (török pápa) szerkezteié ’s 40 ulema 
(török törvénytudó pap) irta alá. A’ török 
udvar erről minden külföldi követet kerülő
jegyzék által tudósita, ’s általok minden eu
rópai udvart kércte: tiltanák meg kereske
dőhajóiknak az egyptusi kikötőkbe evezést, 
mig a’ vitának közte és Mehmed Ali közt 
vége szakad.

ELEGY HÍREK.
New-Yorki tudósítások szerint april Tói

kéról az egyesült statusi tanács Éjszak-Ame- 
rikában Clay ur indítványát a’ vám-leszállí
tás iránt martz. lOdikőn elfogadá.

A’ „Freisinnige“ czimü politikai újság 
Nassauban eltiltatott.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Junius lsőjén) közép ár :

Státus ő pC. kötelezőlev. . . . 87 i
— 4 pC......................................... 77t '?
— I820diki nyeres. kölcsön
— 1821diki ............................. 122 1

Becs vár. 2 |p c* bankó-kötél. 47 |
Az udv. kam. 2 i  perCnt kötél. . —

Bank-actiák v. részvények darabja 1142 |

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius 4dik és 5dikén 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 126 { 116 f 1Ü6 i Zab 29 i 28 —
Kétszeres 86 i 80 — Köles — — —
Rozs 56 53 j 50 1 Köles-kása 106 i 100 93 i
Árpa 42 41 i — Kukoricza 42 40 38 i

Szerkeztet! IIeÍme ezy* — Nyomtatja Länderer .
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46. szám P est, szombat. Junius 9. 1832.

F o g l a l a t :  Mag)Tarország (a’ horvátországi Bán-iktatás ünnepe. Esztergomi ’s Gömöri tisztválasztás eleje. Kecskémé» 
° ten Casino-egyesiilet, snperint. gyűlés t főiskola-építés ’s az uj gymnasium beavatása. Borsodban az országutak , 

’s az egerfarnosi közbirtokosak 10 ezer forintnyi adomanya vizari csatornára. Bocsári Mocsáry _ Antal f. Pesti 
V. lóverseny). Anglia (&dső ’s alsóházi tanácskozások. Reformista ’s antireform, újságok. A1 spanyol avatkozás el
len szegülő szándék). Francziaország (C. Perier életpályái ábrázolata. A’ Gazette bünhödése ’s egyebek). Bel
gium. Németország (Kuefstein követ. Hambachi ünnep. Elmélkedés. Badeni újságok eltiltatása Prussziában ’s a’ 
poseni lengyelségnek adott válasz). Görögország. Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

r MAGYARORSZÁG.
Május 22dikén tartá , mint előbbi le

velünkben említők, báró Ylasics Ferencz 
horvátországi Bán fénj'es bemenetét a’ hár
mas országi fővárosba Zágrábba, mellyetmár 
jóval előbb számos mozsár-durrogás bildete. 
Jeles követség fogadá ő Excját a’megye szé
lén , továbbá díszes városi a’ városén , rövid 
üdvezlő beszéddel, kiséré a’ fegyveres ban
dérium , zágrábi nemesség , az ország prae- 
latusi, magnási, ’s hivatalosi; a’ báni czí- 
mert két nemes vitte lóháton elől, kiket a’ 
Bán szinte lóháton követve szakadatlan „Bog 
siv i!“ (isten éltesd) közt téré a’ fő város
ba, mellynek nagyutczáit szép rendben állá 
el az oltani polgárság és nép, ’s tisztelkedő 
zaj közt kiséré az országházba. — Követ
kező nap reggeli 9 órakor összegyülének a’ 
megyei Rendek ’s hármas küldöttséget ne
veztek keblükből ki, az eddigi báni helytartó 
Alagovics Sándor zágrábi püspök ő Excja 
mint kir. Biztos meghivatására a’ megye
házába, kinek érkeztével megint hármas 
küldöttség rendeltetett a’ Bánt elfogadni, 
ennek megjötte után, a’ nagymélt. Biztos, 
Bánó Excjához intézett velős beszéde közben 
ált adá az ország pecsétjét, ’s levéltár kul
csait, beiktatási jelül, mire a’ Bán hatha
tós nyelven válaszolt az egybegyült ország 
Rendéihez, ’s végeztével „Téged Isten di
csérünk“^  siettek mindnyájan a’ sz. Már
ki egyházba, számos tisztelkedő lövést tön 
ezalatt a’ kiállított polgárság, rendes kato
naság, ’s a’ tömérdek mozsár, az országos 
bandérium pedig , ’s a’ turopolyai nemesség 
soros rendet képezett az egyház ajtajától

egész az országházig, hová az isteni tiszte
let után a" Bán ’s a’ Rendek visszatértek; 
azonnal újólag harsogott az Istenéltesd ! ’s 
clannyira, hogy csilapitására a’ ház erkélyén 
kelle magát a’ Bánnak megmutatnia. — Dél
ben fényes ebédet ada Bán ő Excja, más 
nap pedig a’ püspök ur, ’s az üdvezlő katona
ságnak szinte mindketten százszáz pengő 
frtot. —

A’ ns Esztergom ’s Gömör vgyei legú
jabb tisztválasztásról ezeket előleg: Esz
tergomi első alispán lett tek. Héja Imre 
felk. ’s 2J Bozzay János UU. főjegyző: Frie- 
beisz Imre. — Göinörben a’ volt két alis
pán megmaradt t. i. 1) nagy. Abaífy Károly 
2) tekint. Szilassy Ferencz UU. a’ többit 
máskor.

Kecskemétről május fogytán : Neveze
tes e’ f. 1832. városunk minden lakosira 
nézve, mennyiben ennek megnyíltával nyílt 
meg kebelünkben egy 116 tagból álló casi- 
noi egyesület, mellynek főczélja, nem em
lítvén itt a’ nemesebb társalkodást, a’ honi 
magyar nyelvű folyóírások ’s ncvezetesh 
könyvek megszerzésin kívül a’ jelesb né
met tud. újságok járatása ’s olvasása. Ek
ként ügyekszik eddig főkép mezei gazdálko
dással foglalatos városunk a’ közönséges nem
zeti mivelődésben is hazánk más városi ’s fen
tebb műveltségű lakosival előre haladni.— 
Május 8dikán szerencséje volt városunknak 
a’ dunáninneni Superintendentia gyűlését 
keblében elfogadni, ’s tagjainak örömmel mu
tathatni a’ már két esztendő óta készülő 
lyceumi (mint szándékunk) épületet; öröm
mel piliongatánk boldogabb jövendőnkbe ,
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mell} nck felvirasztására illy eszközök által 
uj pálya tárul, főkép ha szomszéd Nagy-Kő
rösünk szinte főiskolát alkotni vetekedő 
szándéka is sikerűlést láthat. E’ versenyes 
pár intézet egyikét, ha már csakugyan mind 
a'kettő valódi létre ju t, sokkal czélirányosb 
lenne r e a l - i s k o l á v á  *s p o l y  t e c h n i 
ka i  i n t é z e t t é  teremteni, ’s igy eddig 
jobbadán mezei gazdákat nevelő síkunkra sőt 
hazánkra csak hamar tudományos, művé
szeti, s mesterségi napfényt deríteni! — 
G> mnasiumunk uj, tágas és díszes a’ régi 
szűk ’s elavult helyett, ’s 2ídikén ünnepi 
szertartással adatott által tanítóinak az ajta- 
tos iskolarendbeli tagoknak, kik itten már 
117 esztendő óta fáradoznak az ifjúság-ne
velésben; mind ez alkalommal, mind a ke
letkező Iyccurn falai megszemléltökkor ’s a’ 
főtiszt. Superintendentia gyűlésekor, a’ vá
ros különböző hitfelci közt közös lett az 
öröm, közös az ünnep, közös a’ vendég
ség, mert közös volt a’ munka,  közös a3 
czél, ’s mindnyájunknak közös a’ jó haza!

Borsod vidékéről május 22dikén : A’ ma
gyar felföldet Erdély ’s Lengyelországgal ös- 
szecsatló fő u t, melly a’ mivelődés ’s nem
zeti kereskedésnek annyira eszköze, me
gyénk egri járásán keresztül ismét odább 
vitetett uj töltésében; — öröm látni a’ ne
ki feszített munkássági erő ’s (igyekezet után 
mint törekszik Borsod e’ kitűzött czélnak, 
a’ nemzeti szorgalomnak ezáltal is segéd 
módot nyújtani. — Megyénk azon szebb 
’s boldogabb térén, hol diadalmas Árpád 
ősünk, ama* nagy idők viharában, midőn 
az akkori Drugma rév, mostDorogmahely
ségünknél a’ szőke Tiszán hadaival által- 
kelvc , Színhalom most már Szíhalom kies 
vidékén erős földsáncziból az Eger vize mo
csarai mellett táborjárást tarta, itt a’ me
gye véghelyén, a’ hajdani kétes Csörsz ve
zér árkánál , Borsod néhány hiv’ fia , me
gyebeli Eger-Farnos helység birtokosai ön 
hasznokat, ’s a’ közjót szivükben érezve 
lapáiyos fektű sik határjokon az Eger vi
ze , Ostoros, Rima pataka áradásit meggá

tolni ’s igy a3 szegény népet is boldogítni 
akarván, egyetértő lélekkel 10 ezer frtot 
tettek össze a5 végeit : hogy az egész eger- 
farnosi határ hosszában , víznyil szerint Sze
merétől Lövő helység határáig egy csator
na ásassék , melly az említett vizeket fel
fogván a’ hosszú idők óta tömérdekre sza
porodott vizállásos földeket, legelőt, ka
szálót használható állapotba tegye — a’ mun
ka minden órán elkészül, folyvást mintegy 
250 rendes napszámos dolgozik az árkon, 
melly 3 öl szeles, s a’ föld alant fekvése 
miatt csak 3^ lábnyi mély, a’ kihányolt 
föld a’ történhető szakadások miatt az árok
széltől egy ölnyi távolságra takaríttalik el, 
— igy a’ lelkes egerfarnosi néhány bir
tokos nem sokára czélt ér — fs mi szépen 
nyugalmazza majd ön keblük de hasz
nok is ez áldozatért őket. —

Lapújtőn, Május 2 telikén est ve kilencz 
órakor, teljes elgyengülésben, kezdé el leg
hosszabb álmát T. Tud. Bocsári Mocsáry An
tal ú r , 75 évében; minekutána a’ haldok
lók Szentségeiben keresztyényi buzgósággal 
részesüle. A’ halotti gyászmisét valamint a' 
temetést is, tiszteletbeli kanonok ’s litkei 
plebanus F. T. Tindira József ur végezte 
28dikán , a’ halottas ház igen számos roko
nainak 's tisztelőinek jelenlétében. A’ tu- 
domán} ok végigleri kedvesek voltak nála , 
mint mellyekben a‘ Jóság’ ’s Emberség ha
talmas eszközeit látta : de lelkének fő szép
sége maga a’ Jóság és Emberség volt, a’ mit 
hozzá méltó úri magzatinak is ritka sze
rencsével általadott. Szolgálta előbb Nógrá- 
dot mint főszolgabíró: de szolgálta utóbb 
ezen Vármegyének leírásával is , melly mun
ka neki maradandó tiszteletet szerze. A’ 
poesisban, noha ez utón nem Játszott ko
szorút kérni, mig magát könnyebben érez
te , nagy örömét találta. Dolgozásit mély 
érzés szülte: ’s rimes levelei azon számos 
barátságot mutatják, melly ben több Na
gyokkal állott. Képét igen jól találva, Lehn- 
hardt metszé rézre. „Élni ’s élni hagyni“ 
legkedvesb szava járása. —
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Pesti V. lóverseny 1832 .
Szerdán Június ödikán kezdődött délelőtti 11 órakor.

1. A s s z o n y s á g o k  p á l y a d í j a .  150 
arany, billikom e’ körülírással: A’ k i m e
r é s z  c s a k  az é l ,  a’ g y á v á t  t e n g e t i  
h ív s ág. V ö r ö s m a r t y ,  az első lóé; 45 
ar. a’ másodiké. 1600 öl ismételve. Ausz
triai birodalmi mén és kanczára.

Gr. Hunyady Józs. k. M a r i a n n e ,  122 font. lovag
ja Bilby. 3' 47"—3'59" 1. 1. ’s így nyertes. — Gr. Nádas- 
dy Tam. k. F o r t u n a ,  124 font. 2. 2. — Gr. Harrach m. 
C h a n c e  és Hg. Lichtenstein Vencz. k. R o s a l i n e  is 
voltak jelentve a’ versenyrenden, de visszahúzattak.

2. E s z t e r l i á z y  k a r d .  Évenként ki
hívás’ tárgya. Minden magyarhoni mén és 
kanczára. 1 ang. mtf. Minden kihívó 20 ara
nyat tesz le , fele bánat. Az e’ kardot el
nyerő ló legsebesebb honi lónak ismértetik 
azon évben.

Gr. Nádasdy Tam. mint a’ kardnak tavalyi nyertese; 
védé azt Gr. Wallis Mihály által nevelt 7 észt. sőt. pej 
J e r t a  kanczájával, 103 font. lovaglá Boggis. 2 ' 19" 1. 
’s igy Gr. Nádasdy ismét a’ kard birtokában maradt és a’ 
20 aranyat is elnyeré. — Mint kihívó futott Gr. Hunyady 
Józs. k. Mi s s  D o u b t f u l ,  98 font. 2. — Miss Doubt
ful a’ pálya’ felén inegsántult.

3. H ú s z  h a z a f i  dí j .  100 aran)\ 
2000 Öl ismét. Minden magyarhoni mén és 
kanczára.

Gr. Nádasdy Tam. k. My L a d y ,  126 font. Jov 
Jack 5'3" — 5'2". — 3. 1. 1. (harmad ízben egyedül járta 
körül a’ pályát). — Gr. llunyady Józs. k. M a r i a n n e ,  
126 font. 1. 2. vh. (harmad ízben visszahúzatott. — Hg. 
Lichtenstein V. k. R o s a l i n e ,  110 font. 2. 3. vh.

My L a d y  és Marianne tulajdonosai közt történt 
egj’ezés szerint amaz ennek azért, hogy Ma r i a n n e - t  
harmad ízben visszahúzd, a’ díj felét átengedé.

4. E s z t e r h á z y  d íj. 50 arany. 1732 
öl. Magyarlionban nemzett ’s ellett nem-te- 
livér kanczára.

Gr. Nádasdy Tam, k. J e r t a ,  115 font. lovaglá Bog
gis 4 '4 9 " .  I. — Baktai Gábor fekete k. Zs u z s i .  2. — 
J e r t a  Z s u z s i t  nagyon elhagyd.

5. K ü l ö n  v e r s e n y .  5 arany, minde- 
nik. A’ nyerőponttól' egyszer körül.

Scave Tamás szürke pony (azaz 14 markosnál nem 
nagyobb) lova meggyőzé Tob Tamás sőt. pej pony-ját, 
noha amaz ennél 30 fonttal nagyobb terhet vitt.

6. E l e g y v e r s e n y .  A’ pályatéren 
némelly urak által tétetett öszve 8 arany 
az első — és 20 p. fr. a’ második ló szá
mára. A’ határoszloptól egyszer körül a’ 
nyerőpontig.

Futott egy angol lovász’ pony-ja és 7 parasztló. El
ső : Szlezák György m. C s i n o s ,  lovaglá Zátrog Pali. 
3' 4 " . Második Reichel Fér. ni. T u r c s i .

A’ fogadáskönyvben 1832diki Júniusra e’ következő 
kiilönverseny volt feljegyezve: Gr. Széchenyi Pál pej kan- 
czájának I828diki csikaja és Zalabéri Horváth János ur 
sárga kanczájának 1828diki csikaja közt. 1 ang. mft. 100 
font. •, 10 arany, mindenik fele bánat. Minthogy azonban a’ 
fogadók közül egyik sem jelent meg, mind ezen kiilön- 
verseny, mind a’ mások- által is arra tett fogadások ma
gokban elenyésznek.

Pesten a’ Therezia-városi kisdedek in
tézetének felsegítésére Junius I ldikén Pes
ten az arany hattyúnál (Therezia-város fe
kete sas-utsza) tánczmulatság fog tartatni’s 
e’ végre a’ kert is fényesen megvilágosittat- 
ni , hová minden emberbarát szívesen hi
vatalos. A’ bémenetel ára 30 x r ., a’ kert
be 10 xr. ezüstben.

A N G L I A .
All. Z. A’ felsőház május 21diki ülésében 

még azt kérdé Newcastle herczeg: valljon a’ 
ministerek engednének e a’ felsőház biztossá
ga által némelly változtatásokat tétetni a’ 
billen ? — Lord Grey azt válaszolá: erre 
egyebet felelni nem tud,  mint a’ mit reá 
minden nemes lord maga magának mond
hat. Ha változtatások ajánltatnak , ő (Grey) 
azokat megfontolja ’s ha talán úgy lelné , 
hogy azok a’ bili czéljainak kedvezők , — 
akkor igen is , melléjök ál l , különben tel
jes erejével ellenök lesz. — Május 22dikén 
Newcastle herczeg aJ királynak egy privát- 
levelét lord Greyhez (május lödikéről), 
mellyben a’ király magát pairnevezésre 
késznek jelenti, ’s ismét azon , néhány lo- 
rylordhoz irt kerülőlevél mását, mellyben 
ezen lordok a’ király privattitoknoka, sir 
Taylor, által 0 Felsége nevében felszólit- 
tatnak , hogy további oppositiójoktól a’ bili 
iránt álljanak e l , a’ ház elejébe terjesztet
ni kéri. Lord Grey válaszol, hogy ama’ le
vele a’ királynak ő hozzá, úgy a’ mint az 
egyik újságban (a ’ Morning-Chronicleben) 
állott, nem hív, de ha az volna is, min
den esetre, valamint az érdeklett kerülő
levél i s , privatlevél ’s igy a’ ház asztalára
semmikép sem járulhat. A’ herczeg rövid

*
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vonakodás után indítványát visszavevő. — 
Arra jővén szó, ha Tower-Hamlets, Lón-- 
donnák egyik kerülete, kapjon e képvise
lőt ’s igy a’ főváros képviselősége szaporít- 
tassék e? lord Durham ezen szaporittatást 
igen méltánylotta. London népessége úgy
mond , Anglia egész népszámának 1 tizene
gyedét teszi (1,474,000 ember), ’s még is 

„a’ bili által ajánlott szaporodásnál fogva is , 
képviselői száma az egésznek csak 1 har- 
ininczkettedét fogja tenni; London vámjö
vedelme tizenhatszor nagyobb mint eg esz 
Irlandé, ’s még is ennek melly igen sokkal 
számosb (101) képviselője van! — A’ ház, sza
vazásra bocsátván a’ kérdést, 91 szóval 36 
ellen, ’s így 55 többséggel, a’ ministeri ja
vaslathoz állott. — Oldham (város) jővén 
szóra, lord Kenyon azt állítá, hogy a’ gya- 
pott-kereskedés, melly ezen városban fő- 
czikkely, már úgy is eléggé van repraesen- 
tálva . . • lord Grey közbe szóla, ’s azt 
mondá, hogy Oldham kereskedésében nem 
fő czikkely a’ gyapott. Kenyon : kérem a’ 
nemes grófot, ne vágjon beszédembe ! (Hall
juk ! Kendre!) Én nem hagyom magam a’ 
nemes gróf által félbe szakasztatni (Kend
re! Rendre!) . . Én független tagja vagyok 
e’ háznak ’s ha valakinek megengednem is 
hogy szavamba vágjon, úgy bizonyosan nem 
a’ gróf lenne az, u. m. ki e’ ház privile- 
giumit fel akarja forgatni. Lord Grey fele
le : ó csak azt akarta mondani, hogy Old
ham kereskedésében nem fő czikkely a’ gya
pott. — Ezen hideg ’s megvető elmellőzes- 
re lord Kenyon még inkább felindult ’s e- 
gyéb kifakadásai közt azt mondá, hogy a’ 
gróf által a’ királynak adott tanács (nevez
ne paireket), Jélckismérctlen és förtelmes. 
Förtelmes! monda gróf Grey, Mylords! én 
azt kérdem , megengedi é ezen ház szoká
sig, vagy csak a’ közönséges udvariság is, 
hogy egy nemes lord nekem itt illyeseket 
mondjon? a’ mi engemet illet, én azt meg- 

dobom vissza. É s én, kiáiíalord Ke
ndőn, én is ’ezen megtámadást megvetve 
dobom vissza ! . . (H alljuk! re/ dre! rend

re !) így járt gróf Grey ma még lord Win- 
chilseaval is , kit pedig már egyszer leül
tetett ; de az illy heves lord urak egy egy 
komoly kérdésre csakhamar megjuhászod- 
tak ’s haragjok, gyöngeségök érzetén, szint- 
olly gyáva és szánandó, mint azon álláté, 
melly tehetetlen mérgében az ellene dobott 
pálezát vagy követ mardozza.

Az alsóház május 22diki ülésében Ro
binson ur indítványt akara tenni annak 
megvizsgáltatására, valljon a: szabadkeres
kedést hasznos e tovább is fentartani? de 
nem találván semmi részvétet, indítványát 
visszahúzta. Lord Althorp harmincz tagból 
álló, titkos biztosság kineveztetését ajánlá 
az angol bank privilegiuminak megvizsgál- 
tatásokra, miben a’ ház rövid szólalkozás 
után megegyezett. A’ tagok közt van Peel, 
Kussel, Goulboum, Baring, Wood, Thomp
son, a’ két S m i t h ,  Cavendish ’s t.

Május 23dikán harmadszor olvastatott 
fel a1 felsőházban az irlandi tizedbill. Lord 
Melbourne (belső minister) jelenté, hogy 
rövid idő alatt uj rendszabás fog az ir
landi papság tizedei iránt a’parliament elé
be ju tta tn i, melly a’ mostani gyűlölt rend
szert megszünteti. Erre a’ reformbill vita
tását folytatá a’ ház. El lévén már azon vá- 
rasok sora végezve, mellyek (u. m. Man
chester, B i r m i n g h a m ,  Leeds, Green
wich , Woolwich, Deptford ’s a’ t.)  két- 
ket követet fognak a’ parliamentbe külde
ni , ’s mellyek évsora a’ C schedulán á ll, 
most a’ D schedula ’s ezen az egyegy kö
vetet küldendő helyek jövőnek szóba. El
lenkezés csekély volt; a’ toryk azon pa
naszkodtak , hogy a" bili tetemesen kedvez 
a’ kézművesek érdekénekei a’ földművelőkéi 
felett; azonban az egész D schedulát el
fogadták. Ezután a’ grófságok jövőnek elő. 
York hat tagot kapott, ’s lord Ellenborough 
Lancasternek is ugyan annyit kívánt adat
n i, és midőn szavazásra kelt a’ dolog, 70 
szó vala a’ ministerek mellett ̂  ’s csak 15 
az opposition, a’ mi nyilványosan mutat
ja , hogy a’ toryk nem fognak szavazni s
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igy a’ bill sértetlen általmegy. Még két más 
záradék fogadtatott ma el minden szavazás 
nélkül. Az alsóházban ugyan ekkor rendkí
vül nagy számmal adattak be kérelmek (ezt 
az egyetértés cselekszi —)  az iránt, hogy 
a’ ház meg ne adja a’ költségeket, mig a’ 
bili ált nem megy. Az edinburghi kérelem 
egy kis vitára adott alkalmat ’s Murray ur 
ennek folytában hg Wellingtont kezdé ma
gasztalni. Tisztelet becsület a’ herczeg ka
tonai talentuminak, úgymond, szárazon Johns
tone u r, de azon csakugyan örvendünk ’s 
örvendenünk kell, hogy a’ herczeg politi
kai pályájának vége van. —

Május 24dikén visszahúzta Newcastle 
herczeg azon, e* napra jelentett, indítvá
nyát, mellyben az ország állapotját akará 
megvizsgáltatni. E’ helyett junius lsőjén a’ 
pairnevezés illetlensége felett fog, úgymond, 
javaslatot tenni. —

A’ bili vitatása ez nap a’ 2Gdik zára
dékig haladt, mind elfogadtatva. Az alsó
házban Buxton ur biztosságot kívánt nevez
tetni annak megfontolására, mikép lehetne 
a’ rabszolgaságot a’ britt gyarmatokon mi- 
nélelőbb, a’ mennyire t. i. e’ sietséget a’ 
gyarmati szabad nép bátorsága megenged
né, végképen eltörleni? — A’ biztosság a- 
zon kikötéssel adatott meg, hogy ajánlatait 
a’ ház’ 1823ban, május ladikén hozott ha
tározatihoz képest tegye. Ezekben Canning 
javaslatára azt végzé a’ ház, hogy minden 
illyes, a’ gyarmati rabszolgaság eltörlésére 
czélzó javaslatok az angol parlament által 
csak tanácsképen tétessenek ’s azok végre
hajtásának ideje ’s módja a' gyarmati tör
vényhatóságok ítéletére hagyassék.

Wellington herczeg falura ment, ’s a’ 
reformbill áltmenetéig ott fog maradni. (A’ 
bili május 29dikeig hihetőleg áltmegy a’ fel
sőházi biztosságán). . .

A‘ Londonban naponként megjelenő 13 
újság közül 10 reformista. Ezek, t. i. a’ 
reformista újságok közül az utóbbi napok
ban 400,000, a’ három antireformista új
ságból pedig csak 40,000 szám költ el. Ila

a’ többi bétiirásokat is Összevesszük, a’re
formbarátiak száma az ellenfeliekhez képest 
úgy áll, mint 50: lhez. ’S még is ez az egy  
az okos, ennek van igazsága! —

Mint bizonyost mondhatjuk, igy ir a’ 
Courier, hogy a’ spanyol országlószék két 
fregattot indíta Madeirához azon ürügy alatt, 
hogy ott a’ s p a n y o l  i n t e r e s s é t  védje, 
igazabban pedig, hogy az ostromlott sziget
belieknek eleséget vigyen V igy dóm Mi- 
guelnek nyújtson segedelmet. Nem lévén 
Spanyolországnak sem kereskedési, sem e- 
gyéb közösülete Madeirával, e’ két hajó 
küldetésének czélja világos, ’s mi úgy his
szük : lord Palmerston rendeléseket fog ten
ni annak sikeretlenitésére. Az angol minis- 
terium elhatározá magát, meg nem szen
vednie, hogy dóm Miguel a’ spanyol kor
mányszéktől segíttessék. Angol hajóosztály 
fog a’ Tajoba indulni, hogy az angol inte- 
resséket Portugáliában védje; de mi meg
vagyunk győződve, hogy hacsak e g y  spa
nyol katona küldetik is az Usurpatornak 
segélyül, a’ britt hajóosztály fel van hatal
mazva a’ poríugáli hazafiakkal (itt megint 
hazafiaknak nevezi a’ Courier a’ dóm Mi
guel ellen támadó rebellis i n s u r g e n s c -  
k e t —) a’ bitorló ellen közre dolgoznia.

Május 21dikén parancsolat ment Ports- 
mouthba, hogy kétszáz hajóskatona tüstént 
hajóra szálljon, velek 100 pattantyús, 5 
álgyu, rakéták ’s t. e. A’ hajók Lissabon- 
hoz evezendenek. Mondják, a’ kormány 
lord W. Russellt is Lissabonba küldi, hogy 
a’ kétBragan^a herczeget, ha csak lehet, egy
mással megaiktassa.

F R A X C Z I  A OR S Z Á G .
Casimir Perier-nek emlék fog állíttatni; 

a’ mi eddig is főkép a’ királyi ház adomá
nyaiból e’ czélra eg) begyült, rá megy kö
zel kétszázezer frankra. — A’ b e r l i n i  
„politisches Wochenblatt“ , mellyct az Oest 
Beobachter szerkeztetóje igen dicsér, a’ kö
vetkezőket adja Perier életéről. C. Perier 
1777ben October 12dikén született Grenob-
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leben, az oratóriumi szerzetesek collegiu- 
mában tanult Lyonban , ’s az olaszországi 
táborozásban hadi szolgálatot teve 1799ben 
’s 1800ban ; de atyjának végső óráiban ki
fejtett óhajtása őt a’ katona pályától elvoná 
’s kereskedővé tette. Scipio testvérével e- 
gyütt kereskedést nyifa meg Parisban és szor
galma, rendszeretése, belátása és szeren
csés vállalatai által töménytelen vagyon 
birtokába, egyszersmind a’ legbecsületesb, 
legbiztosb ember és kereskedő hírére jutott. 
Csendes és rendes folyamú időkben az il- 
lyen sors mindenki előtt irigylést érdemlő
nek tetszhetett; Perier, a’ szó legsajátabb 
értelmében s z a b a d  Js független lévén , kö
réhez képest több vagyonnal bírván , mint 
sok adóssággal terhelt fejdelem, az udvari 
élet csillogó igáját könnyen mellőzhető, 
szeretetve méltó háza körében boldog mege- 
légülésben élhetett, műszorgalma által sok 
ezer szükölködőnek kenyeret adhatott, jótévő 
intézetei által nevének örökségre ható diszt 
és áldást nyerhetett, közhasznú vállalatai 
’s pénzbeli scgedelmezés (azaz k ö 1 c s ö le
a dás )  által magának n a g y  uraktól ’s fej- 
delmektől külső fényt ’s tiszteltetést is ha 
épen erre vágyott, szerezhetett volna ; — 
de ill)/ derült, vidám boldog élet neki nem 
volt szánva. A’ revolutio vihara, melly az 
országok határait elsodrá ’s a” királyok szé
keit felforgató, a’ magányos élet legbelsőbb 
köréig is elhatott, ’s itt mint amott zavar 
és szerencsétlenség volt legtermészetesb kö
vetkezése. Szintazon daemoni hatalom, melly 
minden természeti viszonyokat szétbontott, 
a’ gazdag és boldog bankirt (Periért) is ki
ragadó a’ körből, meJJybeőt az Isten liely- 
zé, kivonta őt csendes compíoirjából (szá
moló szobájából) a’ revolutionalis politika 
vakító pályájára, *s az életerővel teljes férj- 
fiút, minekutána vele egy constitutionalis 
minister ü r ö m  és kín-poharát egész a’ se
prőig kiittatá, tébolyodásban ölte el! — 
Lehet é ennél csudálatosb vegyiilete az ész
nek és bolondságnak ??

N a n t e s  városa polgárai felírást ké-

szitének a'* királyhoz, mellyben Ő Felsége 
kéretik, hogy a’ lyoni, grenoblei és perpig- 
nani eloszlatott nemzeti-őrség reorganisal- 
tatását rendelje meg. Ezen kérelem eddig 
is már igen sok aláirottal dicsekszik.

A’ király május 29dikén érkezik Com- 
piégnebe, holott a’ belga királyt már talál
ni fogja.

A’ Gazette de France nevű újságot a’ 
törvényszék tetemes birság-fizetésre kárhoz
tató.

B E L G I U M .
A’ képviselőkamara május 25diki ülésé

ben kinyilatkoztató a’ külső minister (Meul- 
naere), hogy a’ belga kormánynak e’ hó
nap Ildikén költ jegyzéke, (mell)ben ki
jelentetik , hogy a’ szerződés némelly pont
jai iránt Belgium semmi újabb alkudozá
sokba nem ereszkedik, mig a’ többi pon
tok , jelesül a’ Hollandoknak AnUvcrpből 
eltakarodások, nem teljesittctik), az ő t. i. 
a’ minister teljes meggyőződését ‘s elszánt 
akaratját fejezi ki , ’s még is , noha ezi
ránt parancsolat ment van de Weyer úrhoz, 
c’ jegyzék a’ conferentiának nincsen által- 
adva. H a , úgymond , ez az általadás minél- 
előbb nem történik meg, ő hivatalát lete
szi. Az adósság iránt beadott belga jegyzék
re még nem válaszolt a’ conferentia.

Mondják, van de Weyer ur vissza fog 
hivatni, ’s helyét a’ conferentiánál generál 
Goblet foglalja el.

Ilire van , hogy a' conferentia kiadta 
már Cldik protocollumát, mell) ben Hollan
dia felszólittatik, hogy embereit a’ belga 
földről, névszerint Antwerpből meghatáro
zott , rövid idő alatt vonja ki. Mint mond
ják , a’ hollandi király előbbi eziránti nyi
latkozására hivatkozik, azaz nem enged ; 
a’ mi ha úgy volna, nehezen kerülné ki a’ 
két vitás ország a’ háborút.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ h a n n o v e r a i  njság e’ következő, 

rövid czikkelyt közli május 24dikéről: Mi
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nekutána ausztriai Császár Ő Felsége ma
gát Jegkegyelmesebben arra indítva találta, 
hogy az itteni királyi udvarnál állandó kö
vetséget alkosson ’s Felsége rendkívüli kö
vetét ’s meghatalmazott ministerét a’ hess 
választó-fejedelmi udvarnál báró Hruby-Ge- 
leny urat egykorbeli megbízatásától az itte
ni királyi udvarnál feloldani, helyette pe
dig Felsége meghatalmazott ministerévé az 
itteni királyi udvarhoz ugyancsak Felsége 
valóságos aranykulcsosát,követségi tanácsno
kát ’s az Oenus alatt és feletti ausztriai főher- 
czegségben fő-örökös tartományi ezüstka
marását (Silberkämmerer) Greillensteini bá
ró gróf K u e f s t e i n  0 Fényességét (Er- 
laucht) kinevezni méltóztatott: tehát ő ki
rályi Fensége, a’ Vicekirály, Cambridge 
herczeg, méltóztatott meghatalmazott mi
nister gróf Kuefstein ur 0 Fényességéta1 fo
lyó hónap 17dikén ünnepélyes audientián 
elfogadni ’s megbízó levelét áltvenni. —

A’ bajor statusujság neveti azon weis- 
senburgi tudósítót az alrajnai franczia Cou- 
rierban (I. Jelenkor 45) , ki egy parancso
latról álmodoz, melly Parisból a’ franczia 
határszéli mairekhez ment volna a’ jöhető 
szökevények iránt Németországból ’s talán 
épen H a m b a c h  ból.  Hogy lehet emberek
ke l , igy szól, kik enni, inni ’s ünnepelni 
mennek, úgy, mint Lengyelekkel bánni ? ’s 
hogy lehet formaruhát levettetni velük, mel- 
lyet nem is viselnek ? — Azonban a’Néme
tek erősen gyülekeznek Hambachba ’s nem 
csak honiak (Bajorok), hanem Mainzból, 
(kik fekete, piros és sárga lobogót és co- 
cardokat is visznek), Frankfurtból ’s Nas- 
sauból is sokan. A’ nassaui követkamara 
tagjai többnyire mind elmentek.

Lfjabb tudósítások leírják a’ hambachi 
ünneplést május 27kén. Mintegy 20—25,000 
ember lehete jelen közel és távol vidékek
ről, névszerint Frankfurt- és Strassburgból, 
sőt Parisból is. Baden- és Würtembergiek- 
nek tiltva volt a’ kimenetel. Az ünneplés 
leginkább beszédekből állott, mellyeket a’ 
hambachi vár-rom térén legelőbb is üdvez-

lőleg dr. Hepp (Neustadtból, melly a1 gyü
lekezés pontja volt), utána S i e b e n p f e i f- 
f e r ,  W i r t h ,  Grosze ’s több más journa- 
lista tartott. Lengyel több volt jelen, egy 
szólott is. Dr. Wirth (a’ most hallgató teut- 
sche Tribune kiadója) egy szép kardot ka
pott’s vett itten által, mellyet neki a’Frank
furtiak (a ’liberálisok t. i.) küldöttek. Sem
mi rendetlenség nem történt. A’ napot táncz 
rekeszté be, hat külön vendégfogadóban. 
28 és 29kén is folyt még az ünneplés.

Egy müncheni újság a’ következő 
észrevételeket teszi, mellyeket az ausztriai 
Beobachter is nagyon javai: Mint jön az, 
hogy a’ mi nyilványos hirdetésink ’s hiva
tali rendeletinkbe olly könnyen besiklott a’ 
revolutionaíis beszédmód és szüntelen, már 
akar szándékból akar gondolatlanságból, a’ 
statuskormány, status polgári, status sor- 
sosi említtetnek, holott az uj módi consti- 
tutionalismus ’s képviselősködés tő hazájá
ban, Angliában, ezek helyett mindig csak 
király O Felsége kormánya, ministerei, a- 
lattvalói, hada ’s a’ t. használtatnak ? — 
Talán hát nálunk sincsenek már jobbágyok, 
mint Francziaországban a’ júliusi revolutio 
óta ? Tehát a’ ministerek nálunk nem a’ ki
rály ministerei ’s nem a’ király nevében vi
szik a’ kormányt, hanem egy elvont (ab
stract) gondolatlény nevében, mellyet mai 
napság’ statusnak neveznek? Vagy ezentúl 
talán nem is lesz más hadunk, csak status
had? — A’név nem puszta hang, mint so
kan hiszik vagy hitetni akarják; a’ népek
nél szinte , mint gyermekeknél nem a’ gon
dolat szüli a’ szót, hanem szó a’ gondo
latot, ’s ha az ember a’ gonoszt nevén szó
lítja és hívja, eljő az végre, akár bírjuk 
aztán az őt elűző szót, midőn az ár bor- 
zasztva megdagad — akár nem.“ Szegény 
status!

A’ burkus belső és politia-ministeri hi
vatal a’ Baden-nagyherczegségben kijövő 
valamennyi újságot (az egy manuhei- 
mit, — kiadja Gutmann, — kivéve) az egész 
burkus monarchiában eltiltja, látván úgy
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mond, hogy ezek nyíltan és őszintén a’ pol
gári rend felforgatására (?) buzdítják a’ népet.

„ Posen nagyherczegség (lengyel) lako
si nemzetiségük fentartatását sürgetők újab
ban is a’ burkus udvarnál; mire az egész 
őszinte csudálkozással válaszolt, hogyillyes 
mi t , mire itt a’ poseni rendek czélzani lát
szanak, t. i. f ü g g e t l e n  nemzetiséget Po
sen tartományának soha sem igére, sőt in
kább azt a" porosz monarchiával egybefor- 
radásaióta,  mindenkor P o r o s z o r s z á g  
tg}ik a l k o t ó  részének tekintő ’s ezentúl 
is csak annak tekinti, ’s minden, a’ mit ne
kik saját nemzetiségük tekintetéből megí
gért ’s meg is adatott, csak annyiból áll, 
hogy a’ tübbi porosz tartományok példája
ként a’ poseni Rendeket is , ’s ezek hatósá
gán alapult h e l y b e l i  i g a z g a t á s t  meg
engedő, ’s mind saját vallások gyakorla
tát,  mind a' birodalmi n é m e t  nyelv me l 
l e t t ,  a’ nemzeti vagy is inkább az a n y a i  
lengyel használatát meghagyta. Minél fog- 
vást a’ Poseniek sem a’ tübbi tartományo
kétól különböző ’s talán azokénál több pol
gári és stalusjusokra, sem különösen ar- 
-ra , hogy a’ poseni burkus igazgató-széknél 
merő lengyel vagy lengyelül is tudó tisztek 
alkalmaztassanak, számot nem tarthatnak.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Naupliából érkezett későbbi tudósítások 

szerint egy 7 szeméi} hői álló (Colletti, 
Metaxa, Calliopulo, Zaimi, Zographos , Yp- 
silanti és Conduriotti) biztosságot hatalmaz 
meg a' senalus Görögország kormányára. Az 
orosz rendszerhöz ragaszkodók april. lOikén 
Rhodios és Nikitas vezérlősök alatt lármát

akartak indítani ’s a’ várost kirabolni, de 
a’ kormány szerencsésen eleit vevő elegen
dő katonaságot rendelvén a’ városba. A’ se- 
natus elölülője még mindig Ismados. Mau- 
romichalis Péter ’s testvére a’ fogságból sza
badon bocsáttattak.

E L E G Y  H Í R E K .
Egyik angol újság, minekutána Wel

lington herczeg valamennyi czimneveit ’s 
többnyire absolutus fejedelmektől nyert va
lamennyi rendéit előszámlálta, hozzáteszi 
(május lidikén) : „és most — Angl iá
nak premierministere.“ Még azt is ide ve
hetjük pedig, úgymond, hogy a’ frigyesült 
(allűrt) seregeknek ő volt fővezére (Paris
ban), midőn a’ vitéz Neyt agyon lőtték.

Limai levelek szerint (Spanyolameri- 
kából) dec. fogytáról, GamarraÁgoston ge
neral a’ perui köztársaság praesidense pro- 
clamatiót bocsátott mind a’ nemzethöz mind 
a’ katonasághoz , mellyben hazafi buzgósá- 
gokat dicséri tiszteik pontos teljesítése mi
att, 's tudatja velők, hogy egy esztendei 
küzdés után a’ bolíviai respublicával béke 
’s kereskedési szerződésre lépett ’s így a’ 
két szomszéd köztársaság testvéri szövet
ségben élend egymással ezentúl.

Pénzfolyamat:
B e c s  ( Junius 5dikén) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 87 p. p.
~  4 PC.......................................7 7 * |----------
— I820diki nyeres. kölcsön 176 \ ------
— 1821 d i k i ........................... 123 f ---------

Bécs vár. 2fpc. banko-kÖtel. . . 47 ^ ------
Az udv. kain. 2 y perCnt kötél. . --------------
Bank-actiák v. részvények d a r a b j a --------------

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius 8dikán 1832.
Pozs. ra. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. rtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 133 i 123 j 116 l Zab 29 | 28 26 * "
Kétszeres 86 ? 80 — Köles __. - — __
Rozs 55 f 56 53 l Köles-kása — — —
Árpa 42 41 I 40 Kukoricza 42 40 38 *

Szerkeztoti I l e l meczy*  —  Nyomtatja Lände re r .



1832.
J E L E N K O R .

17. szám P est, szerda. Junius 13.

F o g l a l a t .  Magyarország (Fels. Í runk ’s Asszon) unk Isztriában. Szobovics. Szatmári hír. tömör vmgyei tisztvá- 
Jasztás az uj Tisztikar névsorával. Állalmutatás , kanczacsikó-jutalmazás ’s a’ medárdi vásár divata). Anglia (felső 
’s alsóházi tanácskozások). Francziaország (a’ követkamarai oppositio nyilatkozása. Chouani támadások. A5 két re- 
publ. egyesület ’s a’ nemet szabadság barátinak ünnepe Párisban ’s egyebek). Németszövetség (a’ ladtni ministe- 
rium. A’ Izraeliták polg. ’s polit. jusnyerése Hassziában. A’ hamfcachi gyülekezet rajza ’s kőv étkezési). Pciiugá- 
lia (a ’ spanyol, angol ’s franczia kormány mi szándékú Pedro expeditiójára nézve ?). Görögország (az nj kor
mány ’s katonaság). Éjszak-amerika (Clay ’s Jackson versenyesek). Flegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
A’ felséges uralkodó Pár Isztriában 

folytatja útját, május 29dikén Rovignóba ér
kezett, honnan két napi mulatás után Val
ié’ és Dignanon keresztül Polába tért. Ide 
érkezett ugyan ez nap Maria Luíza parmai 
főlierczegasszony O-Fensége is egész udva
rostul „Sophie főherczegné“ gőzhajón. Ju
nius lsőjén pedig Majlandból Triesztbe Raj- 
ner ő cs. Magassága lombard-velencze or
szág Alkirálya , hitvesestül, szinte uralko
dó Fejdelmünk udvarlására.

Felséges Királyunk Szobovics János a’ 
nagyinéit. m. k. h. Tanács titoknokát, mi
nekutána január 30diki legfentebb határoza- 
ként magyar nemességre méltóztatott ke
gyelmesen magasztalni, május 12diki felsé
ges rendelése szerint, a’ nemességért járan
dó kamarai díjtól is kegyelmesen feloldoz
ni kegyes volt.

Maj.22ikén bolt meg Szatmár-Milota hely
ségben a’ Kölcsey nemzetiség élőjinek legi- 
dősbike Kölcsey Gáspár élte 95 évében. —

Rimaszombat junius Cdikán : mélt. Al- 
másy József’s a’ t. gömöri Főispán ur ő Nagy
sága megyénk tisztválasztó székét 5dikére 
határozván, 5 orakor Jdikén conferentiát tar
to tt, holott is a’ tek. Rendekkel a’ tisztség
re előterjesztendő tagok felől ezokott egye
nességgel tanácskozván, a’ következett nap 
három küldöttség által öszveszedett 1451í> 
1255 ellen szavazás szerint Abafíy Károly 
újólag Iső alispánná választatott, ’s a’ töb
bi tisztujitás pedig Gdikán jobbadán felki
áltás által végbe ment. Másodalispán meg
maradt Szilassy Ferencz; főjegyzővé ne

veztet. Márjássy Pál , másodikká Szent- 
iványi Károly; első aljegjzóvé Nagy Ká
roly , másodikká Lamotte Károly gróf ; 
tiszti főügyv. lön Hubay P á l; a i : Csák Pál ’s 
Jeney János ; hadi főadósz. Lakatos Lász
ló, házi: Hamvay Károly; aladósz. Rokfa- 
jusy János, Osvald , Sütő , Kiss Gergely es 
VannayFer. Felső jár fő sz. bíró: Ötvös Jó
zsef; a l: LIolló János és Csernyus Emmá
iméi ; esk. Kerepesy Ödön, Szerecseny Já
nos és Jankó István; rátkai jár. fősz. biró 
Szentmikiósy Ágoston, a l : Sz. Miklósy Vi
ctor és Farkas Mihály ; esk. Czékus Lajos és 
Vályi Lajos ; kis-honti jár. fő sz. biró : Ra
kó vszky József; a l : Szügyi Ferencz és Ko
vács Zsig., esk. Kubínyi Sziíve, és Ruté- 
nyi József; serki jár. fősz.biró : Holló P á l; 
al: Bornemisza István és Nagy Sándor ; es
küitek : Fáy János és Somoskőy, putnoki 
jár. fősz.biró : Abaífy János; al : Tornallyay 
Antal’s Hubay Bertái, esküit. Szeleczky Ist
ván és Lléthy Sam.; számve\ő: Szontagh 
Vilmos; csendbiztos: Somoskőy Ferencz és 
Pulnoky Lajos.
1832diki állatmutatás ’s kanczacsikó-jutalmazás 

P e s t e n .

Az idei á l l a t  m u t a t á s  és paraszt 
kanczacsikók jutalmaztatása, mint már 45- 
dik levelünkben említők, Junius 3dikáti 
délután tartaton a’ pesti pályatéren.

Juhok a’ következők részéről vajának' 
kiállítva:

1). Gr. F e s t e t i c s  I mr e  részéről 6 darab toki) ó ,  
m ellyek, mint jelentetett, 1 S31 cliki Novemberben n)iret- 
tek ’s gyapjok mind e’ mellett már ismét hosszúra nőtt va- 
la. Ez által egynyíretíí birkák kéinyiretűkké változtatván,, 
valljon a’ birtokosnak ebből haszna leend e ? el nem hatá-
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ro/.hatjuk •, de igen kívánatos volna, ha a’ birtokos ur e* 
részben teendő ta p a s / . ta la s i t  jövő evben a’ társasággal köz-  
leni s/.ives lenne. Volt továbbá ugyanattól 2 darab esz
tendős és 2 öreg kos bosszú és sűrű egész gyapjúban.

2. Gr. J l u n y u d y a l  i i észéről 1 esztendős kos, 2 
toklyó, és szunosb eladó kosok. Ezen juhok mind felette 
finom és kiegyenillt gyapjúval bírván, magokban foglaljak 
minden kívánható tulajdonit egy a’ nemesítés fő fokára 
vitt és állandó fajtának.

3. Ka p p e l  Úrnak 2 öreg és 2 esztendős kosa, ha
sonlóan finom és kiegyeniUt gyapjúval.

4. Gr. Ká r o l y i  L a j os  részéről 1 öreg, 2 fiatal 
kos és 4 anya-birka, mind különös finomságú ’s kiegye- 
nültségii, világos bizonyságul arra, hogy helyes elvekkel 
rövid idő alatt is igen sokra mehetni.

5. B. Kem p e 1 e ív I m re részéről 2 darab esztendős 
és 2 öreg kos, finom, sűrű , és jóformán kiegyenlít gyap
júval.

6. 1 fj. Gr. Z i c h y  Mi k l ó s  részéről 4 darab észt. 
kos és 2 toklyó, finom, szép fiirtözetu , jobbadán egyen
lő ’s jóformán sűrű gyapjúval. I gyanezen Grófnak múlt 
évben kiállított juhait a’ mostaniak jóval felülmúlják.

Láthatók valának még az áliatmutatá- 
son: B. S e n n y c i  K á r o 1 y n a k Z e m- 
p l é n y  vmgyében Terenyén nevelt 49 da
rab gulyabeli tehenei, 6 darab sőre vagy 
gőböly (bízott) ökre, mellyek párja 18 má
zsa húsra 7 mázsa faggyúra ’s így üszveleg 
25 mázsára becsültetett.

Ezen marháknak kitetsző szép termete , csontos és bá
mulatos izmossága különös figyelmet gerjeszte a’ nézők
ben. B. ’Sennyei azon neiuesítési elveket, mellyek a’ juh- 
és ló-tenyésztésben olly sikerrel használtatnak (illyenek p. 
o. a1 jóltartás , a’ bikának nem mindigi együttjárása a' te
henekkel ’s t. ef.) józan elószámolás3al a’ marhanevelésre 
is alkalmazván, a’ gazdaság ezen ágabeli szorgalom és 
élelmességnek következéseit tündöklő példával bizonyítá 
be a1 számosán öszveäereglett hazai gazdák előtt. Ez an
nál is inkább érdemel említést , minthogy a’ Báró csak 
1820dik esztendőben kezdvén nemesítni egy Derekegyházi 
gulyabeli bikával saját gulyáját, e’ rövid idő alatt, mar
háiba olly fajtabéli sajátságot olta, meily azokat minden 
használatra felette alkalmasokká teszi mire a’ fentemlitett 
C ökör is elég bizonyságul szolgálhat.

Ki voltak továbbá állítva M u z s i k  mészárosnak 30 
darab sőre ökrei, mellyek a’ debreczeni Gál vásárban vé
tettek. Ezek közül levágatván néhány kevésbé hízott, egy
re másra 13 mázsa húsra, 4 mázsa faggyúra, ’s igy ösz- 
vesen 17 mázsára ütött ki párja-, áltáljában pedig ezen 30 
darab párja 15 mázsa hús és 5 mázsa faggyúra volt be
csülve. — Végre: Gr. Z i c h y  Mi kl ós nak igen különös 
tarkaságú ’s tetemes nagyságú üszői vonák magokra a’ kö
zönség bámuló figyelmét.

A’ jutalom-nyerés végett kiállított 31 
k a n c z a c s i k ó  közül az illető bíróság ál
tal nem több mint 11 darab Ítéltetett mél
tónak jutalomra, — úgymint:

3 e s z t e n d ő s e k :  Forster János Tolna vmgyei Bony
hádi lakos pej csikaja kapott 20ezüst tallért. Manó László 
Pest rraegyei kecskeméti lak. fekete cs. 20 e. t .  —

2 e s z t e n d ő s e k :  Somogyi Mihály- Tolna vmgyei 
Ozorai 1. sereg, szürke cs. kapott 15 e. t. Polgár Jsiváu 
11 eves vmgyei T. Sz. Miklósi h fekete cs. 15 «. t. Bódog 
István Tolna v. Tengődi 1. sárga cs. 15 e. t. — Grünsper- 
ger János Heves v. Kakati 1. sárga cs. 15 e. t. —

1 e s z t e n d ő s e k :  Feit János Tolna v. Bonyhádi 1. 
pej cs. 10 e. t. — Kis József Heves v. Szakállosi 1. pej 
cs. 10 e. t. — Simon Ferencz Tolna v. Kányái 1. pej cs. 
10 e. t. — Hepp György Tolna v. Kakasdi 1. ser. szürke 
cs. 10 e. t. — Molnár János Tolna v. Sz. Lórinczi 1. pej 
cs. 10 e. t. — Öszvesen kaptak 150 e. tallért.

Medárdi vásárunk vége felé tetemeseb
ben javult, mint kezdetéből gyaníthattuk^, 
a’ gyapju-áruk jól keltek, jól a’ honi tér
in sztmények, jobban a’ gyapjú, inellynek 
ára a tavaiilioz képest 8—lOre nevekedett 
száztól, rs vásár vége felé a’ kereskedő lí
rák még a hibást sem fitymálgaták; hamu
zsír, marha-  s juhbőr, olaj ’s toll is igen 
jó l; vizahólyag, bor, pálinka, vaj és szap
pan csekélyebben; gubacs és dohány épen 
sehogy; a" selyem s pamutszövet-árusok- 
nak gazdag vásárok nem igen lehete, mi
vel portekájok jobbadán helyben m aradt, a’ 
kis kereskedésig sem igen pénzeit. Egyébi
ránt mai Értesítőnk a’ vásári árokat bőveb
ben terjeszti elő.

A X G L 1 A.
A’ parliament inajus 25diki üléseit két 

fontos tárgy szerencsés eldőlése jelesíti. A’ 
felsőházban t. i. az isméretes tiz font zára
dék (clausula), mellyet olly annyira féltett 
a* reformfél, jőve szóba ’s csaknem min
den oppositio nélkül fogadtatott el. Lord 
AVharncliffe tévé azon egy észrevételt irán
ta, hogy a' tiz font sterlingnyi házbéradó he
lyett , azon pénz mennyisége vétessék ala
pul , mellyet valaki a’ szegények pénztárá
ba fizet, s igy csak azok bírjanak választó 
jussal , kik ebbe fizetnek évenként 10 fon
tot. Lord Brougham erre azt feleié: hogy 
ez által minden ok nélkül közel 107,000rei 
kevesiilne a’ választók száma, a’ jus.megál- 
lapitás pedig inkább sulyosulna, mert a’ sze
gények részére fizetendő summa eloszlatá
sa mindannyi részeiben az országnak külön
böző. Erre még több más záradéka is elfo
gadtatott a' bilinek. Az alsóházban az i r.
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l a n d i  r e f o r m  b i l l  olvastatott fel másod
szor, elcg makacs oppositio után, 246 szó
val 130 ellen. O'Connell különös hévvel szó
lott a’ bili mellett. Emlékezzenek meg az 
angol reformisták, úgymond, azon segede
lemre, mellyel Irland követei az utóbbi na
pokban az angol reformbiilt támogatók ; e- 
zen szolgálat viszon-szolgáiaira kötelezi ó- 
ket. Én azt jövendölöm — ’s az én jöven- 
döiésim közül néhány már be is lelt , — 
hogy ha az irlandi rcformbill meg nem ada
tik , nekünk 6 hónap múlva (külön) par- 
liamentünk lesz Irlandban. — Mind a’ két 
ház e’ napról május 30dikára halasztó il
léseit.

Közel 370 tagja az alsó háznak vala má
jus 24dikére a’ külső ministerium hivatalá
ba megbiva. Az irlandi képviselő csaknem 
mindjeién volt, úgy szinte Burdett, Hu
me, ’s a’ ministerek közül mind azok, kik 
egyszersmind parliament követek.

F K A N C Z I  A O R S Z Á G .
A’ követkamarai oppositio tagjai má

sodszor gyülekeztek össze , máj. 28dikán , 
Laífitle urnái, hogy az előbbi levelünkben 
megírt biztosság által javaslandó n y i l a t 
k o z á s t  meghallgassák ’s vizsgálat alá ve
gyék. A’ javaslat csekély változtatásokkal 
elfogadtatott ’s kinyomtatása ezen felírás 
alatt „Megbizóinkhoz“’ elhatároztatott. (A’ 
ministerialisok e'lépést szerfelett roszalják, 
törvénytelennek, feleslegnek állítják, ’s ab
ból, hogy maga az oppositio több külön szí
nekre és pártokra szakad, akarják megmu
tatni, hogy annak kebeléből egyetértő ’s a5 
jelen pillantatban hasznos ministerium nem - 
választ at hátik).

Következik a’ franczia oppositio nyi
latkozása megbízóihoz. A’ Parisban jelen 
lévő, alólirt követek meglévőn azon rend
szer veszélyeiről győződve, melly a’ kor
mányt mind inkább távolítja az őt szülte 
(júliusi) revolutiotól, Francziaország jelen 
állapotjában sürgető kötelességüknek ismé
rik számot adni megbízóiknak a’ magok el

vei és szavazásiról. Ha nem vala is hatal
mokban visszavezetni a’ kormányt ön álla- 
dalma feltételeihez, hatalmokban áll lega
lább a' veszélyt kijegyezni. A’ mi 1830diki 
revolutiónk különfélekép fogatott fel. Né- 
mellyek nem láttak abban egyebet véletlen 
történetnél, a’restauratio módositlatásánál , 
s ebből azt következtetők , hogy az uj kor
mány embereinek ’s elveinek ugyanazoknak 
kell lenni, mellyck a’ restauratioéi voltak. 
E’ szempont befolyása az utóbbi hosszú és 
gyümölcstelen parlamenti ülés minden kér
déseinél szembetűnő. Az láts/.ék ki a" civil- 
liste , pairörökösiilés és hadszerkezet fe
letti vitatásokból, az vezelé a’ budgeti biz
tosságot, intézé a’ belső igazgatást 's hatá
rozó a‘ külföld iránti alkalmazkodást. — 
Mások ellenben, ’s ezek között az alólirtak 
i s , a’ ju l’usi revolutioban azon jusok és el
vek vég szentesítését, megállapítását üd- 
vözlék , mellyeket az 1789diki nagy revo- 
lutio kiálta ki; s csak ezeket tekintik ők 
azon széles és tartós alapnak, mellyen vé
leményük szerint a’ thrónnak épülnie kell. 
Minden beszédük, minden szavazások ezen 
egy gondolat nyomos következése volt. így 
a' civilliste (udvari költségek) iránt mi azt 
hittük, hogy az uj királyság léte - ‘s erejé
nek más , biztosb feltételei vannak mint a’ 
luxus (külfény) , a’ régi monarchiák vesze
delme; hogy a’ néptől szármázta’s a’ köz, 
nyilványos szellem hozzá állása adván meg 
hatalmát, arra nem szorult, hogy külső 
fény által vakítsa a’ képzelő erőt s pénzen 
vásároljon pártolókat. Szintezen vitáknál 
a’ ,,jobbágy“ fendumra emlékeztető szavát 
akarván a’ ministerium nyelvünk ’s törvé- 
nyinkbe újólag behozni, mi kötelességünk
nek tarlók protestálni. A pairség uj alkatá- 
sa feletti vitatások tág mező valának, meV 
lyen a’ letett kormányzás tanitmányinak 
pártosi ohajtásikat, sajnáikodásikat előho- 
zák. Szerintek nem lehete valami szentebb 
a’ revolulio előtti privilégiumoknál; sta
tus, társas élet a’ pairi méltóság örökösü
lése nélkül nem volt gondolható. — Ez egy

*
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a’ restauratio gondolati közül. — M i, hí
vek az egyenlőség ’s népfelsőség elveihez, 
Francziaország kivánatát sürgettük, ’s a1 
pairörökiilés eltöriiltelett. Többet akartunk 
mi még; azt akartuk t. i. hogy a’ törvényhozó 
testet, a’ másik kamarait is , a’ nemzeti 
felség, azaz a’ nemzet maga válassza; mert 
nem akarhattuk azt, hogy néhány pair ma
gát iegitimebbnek (törvényesbnek) mond
hassa, mint a’ király. Azt hittük mi, hogy 
a’ revolutionak szintúgy kelle törvényhozó
it választania, mint ön birájit magának ne
veznie; de a' többség másképen Ítélt: idő 
és tapasztalás lesz köztünk és közte a’ bíró, 
—■ (Itt a’ fegyveres erő ’s az adók szerke
zetét ’s ezek javítása iránti sikereden fára- 
dozásit érinti az opposiíio). A’ b e l s ő  igaz
gatás kérdései körül szinte eltértek vélemé
nyűik. Mi is oily igen ’s még inkább, mint 
eilenesink kívántuk , sürgettük a’nyilványos 
rend ellen intézett megtámadások elnyoma
tását. De meglővén győződve, hogy a’ bá
torság legelső szüksége a’ népnek, melly- 
nek léte a’ munkához és szorgalomhoz van 
kötve, úgy Ítéltünk, hogy egy népkedvelíe, 

'népalkotta kormány sokkal több erővel bír
hatott volna a’ zavarok megelőzésében, sok
kal több mérséklettel élt volna azoknak el
nyomásában. A’ kormány, melly önerejé
vel oliy fennyen clicsekvék, saját vallomá
sa szerint minden erőszakoskodás! által nem 
nyert egyebet, mint hogy az ellenkezés az 
ország minden pontiban szerkezetet kapott, 
’s az ingerlettség ’s rendbomlás elemei a’ 
leghódolóbb népség kebelében is elszórattak.

(F ol y ta tj  u k).
A’ belső ügyek ministere (Montalivet) 

kerülő-levelet bocsátott a’ nyugoti megyék 
praefectusihoz, mellyben ezek felszólittat- 
nak, hogy a5 Yendée - ben  most kelekedő 
támadások elnyomásán teljes erővel ügye- 
kezzenek. — Csaknem minden helységében 
a’ nevezett tartománynak fegyveres táma
dók (absolutisták, legitimisták, v. carlis- . 
ták, ’s helybeli nevezettel C h o u a n o k ;  ez 
itt most mind egyet tesz) mutatkoznak. Május

23dikán Amaillaux-nál mintegy 100 főre 
menő csoport űzetett széjjel, ezek között 
valának Chievre , Diót, Robert’s több más; 
Cliievre elfogatott; egy kétcsövű puskát s 
1000 frankot találtak nála. Parthenayben 
hasonlóul többen ülnek fogva, jobbára fia
tal emberek ’s előkelő házak gyermekei. Má
jus 24dikén mintegy 40ből álló csoport lát- 
tatá magát Pont de Clay előtt fegyveresen 
*s egy része lóháton; a’ katonaság csakha
mar szétveré őket, ’s midőn ez a’ vidéket 
kifürkészné, több gyanúst foga be, ’s lá- 
zasztó hirdetmények is (proclamatiók) ju
tottak kezére.

A’ két republicanus-egyesület Parisban, 
mellyek egyike magát a’ n ép másika a’ j ö- 
v e n d ő  barátinak nevezi, saját praesiden- 
senél mindenik , május 25dikén összegyűlt 
’s a’ kétes jövendőjü Francziaország számá
ra egy respublicai statusalkotmányt dolgo
zott .ki. Másnap ünnepet ülitek ezen politi
kai párt részesi egy keresztség alkalmával , 
mellyben a’rcpublicanus kisded Brutus Scae- 
vola nevet kapott.

A’ hambachi nagy gyülekezettel (melly- 
ről alább) össze hangzólag a’ Parisban lakó 
Németek és németszabadság baráti ünnepé
lyes ebédet tartottak május 27dikén as bou- 
lognei ligetben, mellyre a’ nevezetes spa
nyol, olasz, lengyel, portugálszámüzöttek 
’s a’ politikai szép álmák több más baráti 
vagy martyrai, mindössze közel 400 em
ber valának meghiva. Lafayette, erre kü
lönösen megkérve, vivé az előlülést. Ti
zenöt tagból álló biztosság (10 német, ’s 5 
idegen) szabá a’ rendet ’s ugyan annyi volt 
a’ toastok (áldomás-poharak) száma, mel- 
lyeket ugyanazon biztosság határoza meg. 
Az elsőt general Lafayette, a’ világszabad
ságnak ezen nagy és köz tiszteletű bajno
ka áldozá „a’ népek szent egyesületének“ ; 
a’ másodikat Lasteyrie Károly a’ hamba
chi gyülekezetnek ’s a’ sajtószabadságnak; 
a’ 3dikat Wolfram ur az 1789 ’s 1830di 
Franeziaországnak; a’ 4diket general Sal- 
danha a’ vitéz Lengyeleknek ; 5diket Chods-
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ko Lénáid az olasz nemzetiségnek; 6dikat 
Pinto ezredes Riego és Torrijo árnyékinak; 
7diket Pola ur a’ portugáli expeditio sike
rének; 8dikat Cugnier a" helveta democra- 
táknak ; 9diket Armand Carel Nagybritan- 
nia erős és nagy lelkű népének ; lOdiket 
generál Sarcognani a’ legalaposb szabadságu 
éjszakamerikai statusoknak ; Ildiket Heintz 
a : belga népnek ; 12diket Ostrowski lengyel 
senator a nemzeti őrség európai intézeté
nek; 13dikat Leibbeimer a’ földmivelés, 
műszorgalom és kereskedésnek; ládiket 
Lelewel a’ Magyaroknak; lődiket és utol
sót Garnier Lafayettenek!

Királyi rendeletnél fogva gróf d’Argout 
ministeri munkálkodást junius lsőjétől új
ra megkezdi.

Marquis Soult fa’ marsal-minister fia), 
ki eddig a’ svéd udvarnál volt franczia kö
vet, H a  a g á b a  neveztetett ki követté.

General Lamarque végperczein van. 
Halálos ágyán irta alá politikai pályatársai 
nyilatkozását. 0 . felebb) Utolsó, egyetlen 
gondolatja, óhajtása is a’ haza.

NÉMET SZÖVETSÉG.
A’ h a n n o v e r a i  közönséges (aílgem.) 

statusgyülést május SOdikán nyitotta meg 
a’ vicekirály.

A’ badeni ministerium tetemes válto
zást szenvedett, ennek kell tekinteni azt, 
hogy ministerelőlülővé (főministerré) báró 
Reizensteint, isméretes egj enességű, sza
bad és erős lelkű férjfiut nevczé ki a’ nagy- 
herczeg.

A’ hess vál.fejdelemségi rendek a’ mi
nisterium azon ajánlatát, hogy azlsraeliták 
a’ status körében ezentúl a’ többi népséggel 
egyenlő polgári és politikai jusokkal bírja
nak, igen csekély módosítás mellett tete
mes többséggel elfogadák.

A’ hambachi gyülekezetről jövő tudó
sítások felette szomorítók. Siebenpfeiffer, 
Wirth, Wallauer ’s a’ többi szónokok he
vessége ’s kicsapongása felül múl mindent, 
a’ mit valaha revolutiós országok szószé

kei, clubbjai ’s újságai hallattak, különösen 
Wirth a’ legmeztelenebb kifakadások - és 
czélzatokban a’ véres emlékezetű Maratot 
nem csak elérte, hanem meg is haladta. Vala
mennyi német fejedelmet árulónak, rabló
nak nevezett ’s őket népeik itélőszéke elibe 
idézte, kardját, mellyet a’ Frankfurtiaktól 
kapott, forgatva, szabadságot ’s egyenlősé
get kiáltott, szóval az 1Í90—92diki dühödt 
franczia szónokokat vélted hallani. A’ jám
bor németek elsápadtak illyesek' hallatára 
különösen a" Stuttgardliak (W ürtemberg) 
azonnal felszedték sátorfáikat ’s haza men
tek. Maga Börne is hallgatott; Itzstein, ’s 
több badeni követ, elégületlenségét nyilván 
kijelenté. Rotteck nem volt jelen. Az egész 
gyülekezet (mintegy 20 — 30,000 ember) 
községek ’s tartományok szerint külön sza
kaszokra oszlott, mindeniknek meg volt a’ 
maga hőse, a1 maga szónoka, ez utóbbi ki
vált a’ fiatalság közül, mert minden német 
universitástól, mégBurkusországbóI is, vol
tak itten tanulók. A1 sok éljen, a’ sok haljon 
(ez utóbbi a’ fejdelmeknek) egymást érte. 
A’ hambachi várfokon kitűzött zászlón e’ 
szavak lobogtak : „Németország ujraszüle- 
tése“ , másokon ezek: „Németország egy
sége“ „Szabadság, egyenlőség“ ’s több il- 
lyen. Nevezetes a’ h á r o m  s z í n  (fekete, 
vörös, aranyszín) feltűnése, melly előbb 
a’ tanulók vagy ifjonczok (Burschen) egye
sületének színe volt, ’s most egyszerre né
met nemzeti színné változott. Minden zász
ló ezt mutatá, csak egy bajor zászló (kék 
és fejér) volt jelen , ennek szélei is a’ há- 
romszinnel valának bészegve, az asszonysá
gok merő illyes szalagokat ’s cocardákat vi
seltek.— Hétfőre (28dikán)nyilványos gyű
lés és tanakodás hirdettetett a’neustadti lö- 

' vész-ház (Schieszhaus) szálájába ’s itt ha- 
tároztatott meg közelebbről, mit óhajt a’ 
gyülekezet. Ez nem egyéb mint a’ német 
népnek egy néppé, egy státussá olvasztása, 
’s ezen status formája: — szövetséges köz
társaság (respubliea). E’ végre az egyesü
letek, szövetkezések, sajtószabadság’s több
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egyebek fognának használtatni, hogy a’ do
log menjen minél előbb. Balgatag kívánság! 
melly legközelebb nem csak hatalmas és mél
tó reactiot szül, hanem ennek következeié
ben a’ józanabb polgári és sajtószabadság
nak is sokat árthat. A’ többi szertelensége
ket, mint egyik exaltált, zabolátlan kisebb 
részét önkényt elhallgatjuk. Rendes az, hogy 
a’ gyülekezet végén (máj. 29ikén) megesküt- 
tek az utóbb maradtak, hogy ha valaiucl- 
lyiket közülök be találnák fogni, a’ többi őt 
kiszabadítja; — igy, midőn vasárnap (27- 
dikén) ezerek tódultak a’ váromladékra, 
egyszerre dobszó hallatszott; katonák ! kiálta 
egyik csoport ’s az egész gyülevész gyáva 
nép nyakra főre le a’ hegyről! ’smegszalad 
mind a' 30 ezer, ha a* tévedés csakhamar 
ki nem sül. Egyébiránt garázdálkodások 
csakugyan nem történtek. Hasonló czélza- 
tu ünneplések tartattak május utolsó nap
jain Augsbui gban, Freiburgban, Frankfurt
ban a’ Majna mellett, s kivált Bajorország
nak sok más helyein.

A’ hambachi gyűlés már is mutatja si
kerét. Rajnamelléki Bajorország junius 2di- 
kán már rendkívül buzgásban volt. Fran- 
kenthalban , Dürkheimban , Zweibrücken- 
ben zajgott a’nép, szabadságfákat szögezett 
fel, a’ gabonatárakat feltörte ’s kirablotta. 
Wormsban máj. 28dikán csoportozások es
tek; St. Wendelben (Lichtenberg) május 
27dikén szabadságfa üttetett fe l, melly más 
nap is állott, de harmadnap 250 porosz 
ment a' városba ’s a’ fa lesujtatott. A’main- 
zi várostanács e’ következő hirdetvényt adá 
ki május 30dikán: A’ napokban több sze
mély szokatlan cocardokkal ’s más jegyek
kel mutatkozék nyilványos helyeken, a* mi 
némeliy kedvetlen esetekre adott alkalmat. 
Minthogy az iilyes egyesületi jelek e’ város
ban tóalmásak , intetnek a’ polgárok, hogy 
azokkal ne éljenek, különben a’ törvényes 
büntetést ( l  vagy 2 esztendei rabságot) el 
nem kerülik ’s a’ t.

P O RT U GÁ L I A.
Portugáliából rövid idő alatt fontos tu

dósítások érkezhetnek. Dom Pedro egész 
erejét Porto-Santonál szándékozott egyez
tetni , ’s május 25dikeig Portugália ellen 
indulni. Dom Miguel mindent feláldoz hogy 
a’ veszéllyel szembe szállhasson; leolvadt 
csapatit, ha bizhatik bennük, Lizabon ’s 
Leiria közt tanyáztatja, mivel főkép e’ ré
szen tart a’ kiszállástól; többi seregeit ti
port óba küldötte; de mivel az itteni lako
sak hűségétől nem sokat vár,  megkérte a’ 
spanyol k irály t: irányoztatná segéd osztá- 
lyit e’ város tájéka felé, hogy szükség ese
tén helyt állhassanak. Egy csapat lovas 
spanyolság már ált is költözött a határon 
’s Almeida portugál várban szállott m eg, 
meliynél fogvást nem igen látszik Spanyol- 
ország Anglia ’s Francziaországnak avatko- 
zás-tiltó tanácsára ügyelni; az első kimond
ta már, mit fog ezen esetre cselekedni, az 
utóbbitól sem várhatni kevésbet; május 25- 
dikén indult ki a’ tajói angol állás erősíté
sére Caledonia’s Britannia nevű, mindkettő 
125 álgyus lineahajó, Talavera 78as, egy 
negyedik 50es , ’s egy fregát lord Beauclerck 
Emil urnák vezérlése alatt , ki Dom Pe
dro iránti barátságáról régóta isméretes.

GÖRÖGORSZÁG.
A’ Corfui újság május 12dikén e’ kö

vetkező tudósítást közli a’ görög földről : 
Állapotunk az utóbbi nyugtalanító történe
tek óta valamennyire javulni látszik. Az uj 
kormányszék minden erővel azon van , hogy 
a’ múltat elfelejtesse ’s a’ nemzetet, ha le
het, egyesítse. Azonban igen nagy akadályt 
talál a’ pénz szükiben , nem lévén képes 
a’ katonaság hátra maradt zsoldjából legke
vesebbet is kifizetni, sem a’kincstárba né
mi summácskát is behajtani. Újságunk, 
melly előbb közönséges újságnak nevező 
magát, most nemzeti újság czimet vön fel, 
első száma april. 18 (30)dikán adatott ki 
’s a’ következő kinevezéseket közli: Chris- 
tidi statustitoknok; Tricupi sp. kül mi
nister ; Bulgari tengerminister: Zografo had- 
minister; Maurocordaío finanezminister ; ne
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veztetett egy finanezbiztosság is. A kor
mánybiztosság, meJly most a' statust igaz
gatja , következőkből áll: Cunduriotli, íp - 
silanti, Zaimi, Coletti, Metaxa, Piaputa. 
E ’ biztosság ön szerkezetét apri!. lid ik i 
irománya által adá hírül. Minden hónapban 
változik közöttök az elölülő (praesidens) , 
ez nyitja s rekeszti be mindenkor az ülést 
‘s azt rendkívül is összehh hatja. Napon
ként e'kormány biztosság kétszer ül, a‘ má
sodik ülésben a”' statustitoknokok vagyis 
ministerek is részt vesznek. A kormány
szék helye Nauplia. Legelső] hirdetvén) ét 
april 7 (I9)diken bocsatutta ki, melly igy 
kezdődik: 1 szám. Görög status. A' görög- 
országi kormánybiztosság hírül adja: Gö
rögök! . . 's a t. A1 hirdetvény a’ legszelí
debb, legokosb, legjózanabb hangon van ír
va. A nemzeti gyűlés (congressus) Ar gó s- 
ba hirdettetett k i ; de a' visszavonás lelke, 
melly e1 boldogtalan nemzetet szaggatja, a- 
kadály Jesz annak is, mint minden jónak, 
sikeritésében. Nyugot-görögország, Koloko- 
troni és Tsavella pártvezérek, ellenségei a’ 
kormányszéknek; Spezia Hydrával össze
veszett 's egymást és a’ kormányt rongál
ják ; de legveszélyesb , mint mondottuk, a* 
kormányszékre a z , hogy az igen tetemes 
katonaságot nem bírja fizetni, alig adhat ne
kik kenyeret, 's ennélfogva minden órán 
félhetni, hogy az, ( a' katonaság]) rabolni 
kezd 's minden rendnek, minden kormány
nak véget vet. — A'legifjabb Capodistrias 
György, egy dán hajón május ladikén Ae- 
ginából Corfuba érkezett, bátyja Ágoston 
ugyanaz nap innen (Corfuból) N’á p o l y -  
b a indult el.

ÉJSZAKA MERIK A.
A’ W a s h i n g t o n  I n t e l l i g e n c e r  

„Népmozgás“ czikkelye alatt ezt írja: Egész 
országszerte felette sok, talán igen is sok 
nyilványos gyülekezet tartatik , úgy hogy 
lehetetlen mindenikről külön tudósítást ad
nunk. Minden pártnak van e‘gyülekezetek
ben része és szava, de még is úgy látszik ,

hogy az igaz republicanusok (nem a‘ párt
beliek) legnagyobb ’s legsikeresb befolyás
sal bírnak.“ Azon négy gyülekezetnek, 
mellyről az itt emlitett újság közelebb tu
dósításokat közöl, végzései mind oda czé- 
loznak, hogy a’ szabad Statusok leendő 
praesidenseül Cl a y  Henrik választassék, 
a jelen (Jackson) praesidens kormánya i- 
ránt pedig elégületlenségöket fejezik ki.

E L E G Y  HÍREK.
Van de Meyer ur elbocsáttatását meg

kapta. Helyét a conferentiánál Goblet ge
neral; a' királyi (angol) udvarnál követ- 
ségi titoknok Mailer ur foglalja el. A’ ini- 
nisteriumban >áltozás nem történik.

A’ török floita jobb része Marmorára 
kivitorlázott már,  s ha elegendő hajósle
gényt kaphat, a' Dardanellákat rövid időn 
elhagyja. Ali basa (egyptusi vicekirály) re
megni kezd, tettét bánja s engedni kész, 
mint rebesgetik; de ez alig ha nem késő.

Batáviai hírek szerint a’ kormány a’ Ja
va sziget kikötőiben tartózkodó hollandi ha
jókat mind lefoglalá, pedig a 'nélkül, hogy 
illy rendkívüli lépte alapját közhírül adná, 
hihetőleg ott is a’ belga fél győzött, mint 
több onnani kalmár állítja.

Mile Le Beschu (1. Jelenkor 45 szám) 
május 18dikán a’ Sphynxen Toulonból Mar- 
seillebe vitetett, holott a' királyi törvény
szék előtt pör fog ellene indíttatni. — Ä’ 
marseillei Garde National (újság) szerint 
a berryi herczegné május lsőjén hagyá va
ja el a Carlo Alberto gőzhajót 's R o s a s 
ban (Spanyolországban) szállá ki.

A‘ londoni várasi tanács Attwood ban
kirt -s alsóházi tagot, ki a' birminghami 
nagy gyülekezetét vezeté, tiszteletbeli pol
gártárssá nevezé.

Malter Scott útban van hazája felé; 
május 31dikén Augsburgban volt 's más nap 
Stuttgardnak vévé útját.

Barclaynak ama” nagy és hires sörháza 
Londonban május 24dikén leégett. Néhány
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ezer akó s ö r t  Iődöztek ki eloltására a’ se
rény vízi puskák.

Victoria királyi herczegi hölgynek, az 
angol korona hihető örökösének névnapja 
volt május 24dikén. A1 herczegkisasszony 
ez nap 14dik esztendejébe lépett, ünnepül 
a’ király és királyné kisdedibált adattak a’ 
st. james-palotában.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Junius Sdikán) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 |  p. p.
— 4 pC....................................... 77 | ------
— I820diki nyeres. kölcsön
— 1821diki ........................... 123 i -------

Be'cs vái\ 2£pc. bankó-kötél. . . 47 I ------
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. .
Bank-actiák v. részvények darabja 1146 4 ------

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius 12dikén 1832.
Pozs. m. rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza — 133 » 123 4 Zab 30 4 30 28 *
Kétszeres 96 4 86 4 80 Köles — — _

Rozs 60 57 4 56 Köles-kása — — . _

Árpa — - Kukoricza 43 4 42 . 40

F i g y e l m e z t e t ő  k é r e l e m
aQ J e l e n k o r  és  T á r s a l k o d ó  iránt.

Bizodalmas tisztelettel bátrak vagyunk emlékeztetni minden rendű ’s teljes czimze- 
tű mind vidéki mind Budapesti Olvasóinkat: méltóztassanak e’ közelgő félesztendőre az 
illető előfizetési díj megküldése snevok, czimzetok, lakhelyük ’s az utolsó posta hibát
lan feljegyzése mellett Ujságleveleiket mennélelőbb megrendelni, hogy a" kivántató borí
ték-nyomtatás, mint szinte a’ hírlapok példányi számát kellő renddel, czélirányos csín
nal és takarékossággal igazíthassuk el. Nagybecsű szorgalmas Levelezőinknek ’s az érde
mes postahivataloknak eddig szolgáltatott kedveskedésünk ’s Ígéretünk e’ következő fél
esztendőben is az marad mit a’ most hanyatló félévben is olly híven olly édes örömmel 
teljesítettünk szíves, buzgó részvétű munkálkodásokat ezentúl is hazafi őszinteséggel kér
vén ki e kettős testvér Intézet szükséges gyámolitására. Ugyan e’ czélra eszméltetni me
részkedünk minden Magyar fit, minden polgártársunkat, minthogy e’ szövetséges ike- 
rek , nem egyedül a’ szerkeztető tulajdonosé, hanem a’ Hazáé ’s igy édes mindnyájunké. 
A’ papiros nagyobbsága ’s az sem állván ellen, hogy mind a' J e l e n k o r  mind a’ T á r 
s a l k o d ó  negyedrétü lapjait hosszokban és szélességökben a’ jövö félesztendőre tetemes- 
bitjük, ára mindkettőnek öszveleg borítékostul postai utón félesztendőre 4 pengő forint. 
Pestbudán borítékkal ’s házhoz küldetéssel szintannyi, boríték nélkül ‘s házhoz küldve 
3 fr. 36 xr. pengő. Magáé a’ Társalkodóé postán és helyben borítékkal 3 fr. pengő, borí
ték nélkül házhoz küldve 2 fr. 24 xr. — ’s igy az Értesítőn ’s mellékleteken kívül közel 
80 ivet szolgáltat részvevőinek. Minden környülményt összevéve nyilványosan szembeöt- 
lik ezekből: hogy általányosan magyar politikai újságnál ’s ezek közt az Intézetünkbeli- 
nél az Ausztriai Monarchiában sőt tán e’ világon sincsen olcsóbb jutalmasb.

A3 Jelenkor és Társalkodó 
szerkeztető hivatala.

Szerkezteti H e 1 m e c z y* Nyomtatja Länderer.

*



J E M E N K O R *
48. szám ' P est, szombat. Junius 16. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (Fels. Urunk ’s Assz. Triesztben. Kir. jutalmazások. A’ dunai gőzhajózási egyesület felszó. 
litása e's sikere. Esztergom rmgye tisztujítása "s tisztikara névsorostul. A’ luceai herczeg látogatása. Gentx t- 
Muzsikai akadémia Jan. 21). Amerika (tíz resyuídicaja ’s ezek mostani yraesidensei). Anglia (felsőházi tanácsko
zás. A’ conferentia ’s diplomatiai közlekedések. Mackintosh t -  Birminghami reformerek). Francziaország (vége a* 
oppos. nyilatkozásának. A’ délszaki lázadások. Lamarque f- a’ belga király compie’gneben , a’ berry hgné Ven- 
déeben. Parisban vérengző zavargás ’s a’ fővárosnak ostromállapotba helyeztetése. Németszövetség (Frankfurt ’a 
a’ mannheimi fontos ujságczikkely Németországról. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .  *
A’ Felséges utazó Pár junius 3ikán Po- 

lát elhagyd ‘s Pizinon keresztül 5dikén Tri
esztbe megérkezett.

FelségesKirályunkJünglingJánosGyörgy 
kir. tanácsost, kanczellariai igazgatót, ’s po
litikai tárgyi előterjesztőt a’ hazai főhadi 
kormánynál, hosszas szolgálatai tekinteté- 
bői magyar nemességre dij-elengedéssel volt 
kegyes méltatni.

Királyi Felségünk Mayerhoffer Józsefet 
a’ szegedi sótisztségnél eddig volt perceptort 
40 esztendei hű szolgálatját tekintve nyu
galomba méltóztatott kegyelmesen helyezni.

A’ dunai gőzhajózási egyesület
a’ Győr és Zemlin közti szállításra szánt két gőzhajó-épí

tés ügyében.
Az lS30dikesztendőben készült „I.Fe- 

rencz“ nevű gőzhajó 1831ben kezdé ren
des pályáját el. Utazási jövedelme nem csak 
az úti költségeket téríté meg, hanem mind 
a’ mellett, hogy a’ görcskórság szerencsét
len idejében huzamos vesztegléssel munkát* 
lanul hevert, az Igazgatóság’ több ágú kiadá
sait is visszapótlá,belőle fizettettek ki a’ rész
vényesek kamatpénzei, ’s végre még egy kis 
maradék-rész a’ tartalék-tőkéhez (reserve- 
fond) is tétetett. így tehát ama’ kétségek, 
mellyek előbb e’ próba-intézet iránt kelet
keztek , tudnillik, hogy 1) a’ gózhajózást 
a’ Dunára nem alkalmazhatni ’s 2) hogy ha 
ez a’ Dunán divatba jövendene i s , a’ reá- 
forditandó költségeket nem hozná b e , már 
eldöntettek; de ezzel az intézet még nagy 
czélja korán sincs elérve; meily nem egye
dül abból áll, hogy egy hajó, mint csupán

próbahajó, sikerrel készüljön el, hanem hogy 
a’ hajózást a’ hatalmas Duna-folyamon, 
meily jobbadán az austriai császári ’s ma
gyar királyi tartományokon halad keresz
tül , gyorsabb és biztos szállítás-móddal é- 
letbe is hozza. Hogy tehát e’ czélhoz közelebb 
járuljon ’s az erre nyert privilégiumnak 
megfeleljen, nem állapodhatik abban meg, 
hogy már egy gőzhajót létre s divatba ho
zott; sőt mivel az intézet terjedelme a’ részvé
nyek tulajdonosi érdekein alapul, az intézet 
hatósága pedig fokonként foganatosb lábra 
kap általa, czéljával egyezőnek látja ennél 
fogva e’ gózhajózási társaság igazgatósága, 
tisztköréhez képest kiragadni az intézetet 
eddigi úgyszólván csecsemő állapotjából, ’s 
nagyobb díszletre magasítani, mit az által 
gondol legsikeresebben elérhetőnek, ha «- 
zennel uj részvényességre meghívást hirdet 
még két uj gőzhajó-épités végett, mellynek e- 
gyike 30, másika pedig 50 lónyi erejű len
ne, az első Győr ’s Pest, az utóbbi Pest 
és Zemlin közt futhatná hasznos szolgálatit 
pályáját. — Tökéletes kiállításokra, Ang
liában készült erőmüveket hozatni szándé
ka hozzá, mivel azoknak biztos és tartós 
jósága lső Ferencz gőzhajónál is annj ira 
bebizonyult; így egy kis tőkével a’ mel
lék költségek fedezésére 160,000 frt. szük
séges pengőben , azaz 320 részvény közre- 
bocsáttatása. Oka, miért ajánltatik egyszerre 
két gőzhajó-építtetés, az: hogy egynek c- 
píttetési járandóságihoz képest, tetemes 
költségkíméléssel hajthatni végre kettőét; 
más részről pedig hogy azon hosszadalmas 
idő alatt, meily t. i. az építési előkészületek,
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erőmüvek szállítása ’s tőkepénzek begyűj
tésére szükséges, igen kívánatosnak látszik 
egy úttal már nagyobb erővel kiállani. Mi 
az első gőzhajó-építésnél csak próba ’s me
részlet volt, már most megszűnt az lenni. 
A’ gőzhajózás elérte már teljes hatáskörét, 
’s független futhatja pályáját mind azon se
gédforrás nélkül is, mellyeket kezdetekor a’ 
birodalmi fővárosban vala keresni kénytelen. 
A’ Győr ’s Zemlin közti tér elég nagy ’s min
dennemű szállítási tárggyal kínálkozik, mel- 
lyek idővel egy gőzhajónál bizonyosan töb
bet fognak foglalatoskodtatni; a’ nyilvá- 
nyos bizodalom növekedni fog e’ szállítás* 
mód iránt, ha látja hogy kivánságinak több 
hajó nyújthat biztos szolgálatot. Az igazga
tásnak már is tetemes ajánlatokkal kínál
koznak mind a’ 3 hajó-kibérlésre, ’s meg
győződése szerint, csak úgy várhatja a’ felü
gy elésére bízott intézet gyarapodását, ha an
nak terjedelmével eszközlendi a’ szükséges 
erősbülést. — Mennél fontosb a’szerep (rol
le) , mellyet a’ gőzhajózás a’ Dunán játsza
ni fog, annál inkább kecsegtetheti magát 
a’ társaság, hogy a’ statuskormány figyel
mét iránta felébresztendi, ’s igy majd biz
tosan reményiheti a’ Duna reguláztatását 
Bécs tájékán, vagy a* még sokkal fontosb 
Zemlin alatti, hajózás-gátló, sziklák széthá- 
nyatásának munkába vételét. Szabad hajó
zást eszközleni Bécstőla’ tengerbe,milly fel
séges gondolat! ’s hála a’ gőzhajó-feltalálás
nak , hogy ez nem képtelenség többé!

Nem látják az alólirtak szükségesnek 
bővebb előterjesztésbe bocsátkozni aziránt: 
intézetük gyarapodása mennyi hasznot ho- 
zand a' társaságra, mennyit a’ kereskedés
re , ’s mennyit a’ statusra? hanem egyedül 
az marad óhajtások: hogy a’javaslóit pénz
mennyiség részvényesi aláírással mennéle- 
lőbb biztosíttassák, hogy még e’ nyár foly
tán az ollyasok beszerzését eszközölhessék, 
mellyek e’ gőzhajók gyorsabb építtetését 
előmozdíthatják. Bécsben május lsőjénl832. 
A' dunai gőzhajózási egyesület igazgatósága : 
báró Puthon Ján., báró Geymülier Henrik,

Benvenuti János, báró Friesenhof Adolf, 
báró Sina János.

Erre következik az aláirás-ív: .
Melly szerint az alólirtak 500 pengő 

frt. mint a’ dunai gózhajózási társaság egy 
részvénye fizetésére kötelezik magokat, kü
lönösen pedig az intézet gyarapítását czél- 
zó két uj gőzhajó-építtetésre, mellynek e- 
gyike 50, másika 30 lónyi erejű leend, a- 
zon teljes meghatalmazással az intézet igaz
gatóságára nézve, hogy szabad legyen an
nak azon esetben, ha az elólegesen kive
tett 160,000 pengő frtnyi tőke aláírási utcn 
ki nem állíttathatnék, az ajánlott mennyi
séget legalább egy gőzhajó-építésre fordíta
ni. Különben, mihelyt annyira szaporodik 
az aláirt mennyiség, hogy az egyik gőzha
jó létre ju that, 100 pengő fr. letételre ké
retnek a’ tiszt, aláíró urak, a’ maradéknak 
pedig , midőn a’ szükség hozandja magával.

Eddig aláírtak ezek: J ó z s e f ,  cs. kir. 
fóherczeg,országunk nádora ’s a’t. 4 részvény
re ; Estei F e r d i n a n d  fóherczeg ’s a’ t. 
parancsára, fóudvarmester DesfoursYincze 
gróf, 4 részv.; Z i ch y  C. g r ó f n é  2 r.K á- 
r o l y i - K a u n i c z  grófné 1 r . ; Or c zy-  
B a t t h y á n y  báróné 1 r . ; B a t t h y á n y  
F i 1 i p p í n e grófné 1 r . ; B a t t h y á n y  E- 
1 e o n ó r a grófné Í r . ;  B a t t h y á n y  E lí-  
z a grófné Í r . ;  F e s t e t i c s - A l m á s y A -  
del 1 r . ; K r a y  Bo r  b. báróné 2 r . ; S z a- 
p á r y  S a r o l t a  grófné 2 r . ; S z a p á r y  
Ró z a  grófné 1 r . ; Öz. C s e k o n i c s  g e 
n e r á l n á  szül. Jankovics Í r . ;  F e s t e t i c s  
F a n n y  grófné Í r . ;  AVenckhe i m báró
né 1 r . ; O r c z y - P e j a c s e v i c h  bárónéi 
r.; — Festetics Ján. Alb. gróf 1 r.; Káro
lyi Lajos gr. 4 r . ; Károlyi György gr. 4 r . ; 
Széchenyi István gr. 5 r . ; Batthyány János 
gr. 5 r . ; Havas József 1 r . ; Andrásy György 
gr. 5 r . ; Stainlein-Saalenstein gr. 1 r . ; Bre- 
zenheim Férd. herczeg 1 r . ; Kappel Frid- 
rik 2 r. ; Keglevics Gábor gr. 1 r . ; Sán
dor gr. 4 r . ; Csekonics 1 r . ; Dercsényi 
Pál 1 r . ; Eötvös Ign. báró 1 r . ; Desewffy 
Sám. gr. 1 r . ; Bohus János 1 r . ; Telcky
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Ádám gr. 1 r . ; Redl Imre báró 1 r . ; Lam- 
berg Rudolf gr. 1 r . ; Károlyi Lajos gr. mint 
a’ nemz. casino jelen igazgatója, annak szá
mára 10 r . ; Harrach Fér. gr. 1 r . ; Berch- 
toldt Ant.gr. 1 r . ; Festetics Yincze gr. 1 r . ; 
P. Perlaky Károly Í r . ;  Ullmann Móricz 5 
r . ; Gömöry Károly 1 r . ; Tüköry József 1 
r . ; Csáky Károly gr. 4 r ; Orczy György 
báró ‘2 r; Blaskovics József 1 r . ; Marczi-
bányi Laj. 1 r. eddig 97 r. — ------- —

Tek. Esztergom vmegyének tisztválasz
tó széke a"' legillőbb diszü renddel junius 
7dikén ment véghez. Jeles magyar beszéd
del nyitá meg azt mélt. Gróf Nádasdy Fe- 
rencz m. kir. h. tanácsos és főispáni hely
tartó , kit mélt. és főtiszt. Rudnyánszky bá
ró kanonok hasonló ajkú csinos beszéddel 
köszönte meg. Múlt levelünkbeli közlemé
nyünk szerint első alispán lett Héja Imre 
felkiáltással, 2dik Bozzay János; főjegyző 
Friebeisz Imre; aljegyzőkké neveztettek: 
Reviczky Pál és Huszár Zsig.; tiszt, jegy
ző Koltay Zsig.; tiszti főügyvéd lön: An- 
drásy József szav.; alügyvéddé Kamocsay 
László neveztetett a1 Karok egyezésével. Esz
tergomi jár. főbíró Reviczky Károly fel
kiált.; albiró: Varga Bencze szav. eskütt: Ju
hász Ferencz és Hataia Antal; párkányi jár. 
főbíró Kutasy Károly , albiró Luby József, 
eskütt: Benyus János és Kutasy István; 
hadi fóadósz. Fabrényi István; házi: Föld- 
váry István ; számvevő Visnyei Mátyás; u- 
tibiztos Miskey Miklós; szállításra ügyelő 
biztos Rimmely János; tiszt. esk. Matya- 
sovszky Lajos, Matyasovszky Sándor, Via- 
dár József, és Spátay Józs. Az orvos és 
földmérő hivatalbeliek megerősíttettek. Zá
radékul lelkes magyar beszédet Fekete ka
nonok ur tartott.

Ö kir. fensége Károly Aloiz spanyol 
infant ’s luecai uralkodó herczeg mostani 
Budán létekor többek közt megszemlélte 
junius 2dikán Pesten ns Pregardt János ha- 
sonszenvi gyógyszertárát is (homoeopathiai 
patikáját). Díszére válik édes honunknak ez 
intézet minden esetre a’ külföld előtt, mi

nek csalhatatlan tanúja többi közt az is, 
hogy egy részről ritka tudós utazó mulaszt
ja el szemléletlenül azt, más részről, ha 
ezzel nem bírnánk, több év óta honunkról 
’s Pest városáról e1 tudományt (homoeopa- 
thia) érdeklő irományok olly gyakor emlí
tést nem tettek volna minden bizonnyal.

Bécsben junius Odikén hunyt el hosszas 
betegség után Gentz Fridiik cs. kir. val. 
udv. tanácsos, sz. István magyar kir. rend 
nagykeresztese, ’s Felséges Urunk házi-ud
vari és a’status titkos kanczellariájánal sok 
esztendő óta rendkívüli tisztviselő.

A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara Sztu- 
piczkylmre conc. practicanst a’ kir. kam. le- 
veltárnokságnál accessistaságra méltóztatott 
kinevezni.

Junius 21dikén Űrnapján a’pesti thea- 
trumban nagy muzsikai és szavallási aka
démia fog tartatni a’ pestbudai 6 rendű kis
ded nevelő intézet javára , hol többi közt 
Bethoven L. isméretes remekje is „a1 Vit- 
toriai ütközet“ .számos jeles hangmüvész 
és virtuóz együttjátszásával fog adatni elő.

A M E R I K A .
Utóbbi hírek szerint Bogotából general 

Santander csakugyan megválasztatott Uj-Gre- 
nada praesidensévé; aipraesidens dr Inigo 
Marques lett. E’ szerint most az amerikai szá
razon 10 köztársaság (respublica) áll fen, e- 
zekpraesidenseikkel együtt a’következők : 1. 
éjszakamerikai egyesült Statusok: pr. Jack- 
son. 2. Mexiko : praesidens vagy is inkább 
helyettes: Bustamente. 3. Guatimala: pr. 
Morazen. 4. Uj-Grenada: pr. Santander. 5. 
Venezuela: pr.Paez. 6. Aequator: pr. Flo
ras. 7. Peru: pr. Gamarra. 8. Chili: pr. 
Prieto. 9. Bolivia: pr. Santa-Crnz. 10. Ro
sas. Ide járni 11. H ayti: (sziget), pr. Boyar.

A N G L I A .
A’ felső ház május 30dikán a’ reform- 

bili A. és B. scheduláit egészen és minden 
szavazás nélkül elfogadta, ’s igy valamen
nyi puszta várhelytől ’s korhadt falutól a’ 
követküldés jusát elvette. A’ biztosság tu
dósítása a’ biliről pénteken (junius lsőjén)
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fog felolvastatni. Irland a’ tizedek miatt foly
vást nyugtalan.

A’ conferentia tegnap, máj. 31dikén 
ismét elkezdé békítő és alktató munkáit. 
A' tanakodás közel négy óráig tartott ’s a’ 
•onferentiának minden tagja jelen volt.

A’ diplomatiai közlekedések 3» alkudo
zások Európának minden pontjain most olly 
sűrűk és szövedékesek, hogy az angol kül
ső ministerium 18 kurírja közül most egy 
sincs otthon ’s lord Palmerston kénytelen 
volt minap a’ brüsseli követség három ku
rírja közül kéretni egyet Londonba vissza.

Herczeg Talleyrand junius lődikénha- 
gyandja el Londont (egy pár hónapra) ; ön 
kivánatára Durand de Mareuil ur jő ideig- 
len helyébe (Courier.)

Mackintosh J. az alsó ház nagy nevű 
tagja Jsa’ Yindicia gallica Írója (Bürke ellen) 
meghalt máj. 30dikán Londonban.

Az angol utóbbi történetek alatt a’ bir
minghami reformerek azt hozák divatba, 
hogy az újságok nyilván olvastassanak fel 
a’ városban. E’ végre a’ legnagyobb négy 
vagy 5 utcza választatott k i , mellyen na
ponként ezren várták az újság megérkeztét.

FRANCZI AORSZÁG.
Folytatása es rége az oppositio nyilatkozásának.

Minekutána a’ hivatalokra balul e- 
melteket, Xdik Károly és a’ Carlisták i- 
ránti lágyságot, az Ígért de meg nem adott 
javító törvényeket említette még az oppo- 
aitio, az ország külső viszonyaira megy ál
tal ’s imigy szól: Francziaország viszo
nyaiban a’ külföldhöz mi ismét az 1789diki 
zászlót követtük. Nem kellett háború dics- 
rágyból vagy hódoltatás végett, de tökéle
tes függetlenséget ohajtánk minden idegen 
befolyástól. Arcz-pirulással hallottuk több 
ízben azon aggódást fejeztetni ki a’ kor
mány embereitől utóbbi ülésünk folytában , 
hogy tetteink idegen udvaroknak nem fog
nak tetszeni. Mi azt hívók, hogy Franczia
ország illy megalázó befolyástól örökre meg 
van mentve. Nem tagadjuk mi legkeveseb
bé sem, élénk sympathiánkat más nemze

tek boldogsága és szabadsága iránt, de azt 
soha sem fogtuk volna kívánni, hogy azok 
a* mi institutioink elfogadására kényszerit- 
tessenek. Egy, a’ szent szövetség (alliance) 
által nyakunkra tolt, dynastiának megbuk
tatása után nyugtalan figyelemmel kell vala 
a’ kormánynak a’ külső monarchák mozdu
la tra  vigyázni, ’s főkép meg nem enged
n i, hogy ezek hatalmokat kiterjesszék vagy 
erősbítsék. Megismérte ezt maga a’ kor
mány, a’ kamarák előtt azt nyilatkoztatván 
k i : hogy Olaszországot Ausztria ellen se
gíteni , a’ lengyel nemzetiséget Oroszország 
ellen védeni fogja. És még i s , illy ünnepé
lyes ígéretei ’s Francziaország mind régi 
mind újabb érdekei ellenére, Olaszorszá
got Ausztria uralkodásának engedte á lt , 
Lengyelországot pedig veszni hagyta, ez 
országot, mellynek mi, akármit mondot
tak is a’kamarai szószékeken, segedelmére 
lehettünk volna, megmentésére pedig kötelez
ve valánk. Ne higye senki, hogy egy elhatár- 
zo tt, elszánt beszéd Francziaország részé
ről, háborút gerjesztett volna, mi inkább 
azt hisszük, ez lett volna az egyetlen ’s 
legbiztosabb mód a’ békefentartásra. Szó
val : béke-fiiggetlenséggel ’s Francziaország 
méltóságával; rendszabadság által; rendü
letlen hivség a’ julius revolutiojagondolatjá- 
hoz; a’nemzetiségnek és igazságnak, a’rend
nek, dicsőségnek és mérsékletnek, a’ sza
badságnak és általányos, világszertei polgá- 
risodásnak (civilisatio) nagy ’s tiszta gon
dolata, mellyet mi annyiszor ’s oily örö
mest ismételünk, melly minden szavazá
sinkban híven lenyomva van, mellyet szi
veink soha sem árultanak e l, ezek tevék 
mindenkor, s ezek teendik Örökké a’ mi 
politikai vallásunk czikkelyeit. Távol va
gyunk mi attó l, hogy ellenesinket erósza- 
koskodásik és rágalmikban kövessük. De 
ugyan mondják meg a’ martzius 13dika (Pe- 
rier ministeriumának) emberei, megállot
ták e csak egyet Ígéreteik közül ? —■ Egye
síteniük kell vala a’ thron körül minden 
véleményt, ’s ők veszélyhozó visszavonást 
hintettek el nagy lelkű férjfiak között, kik
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egymáshoz szabadságszcretetből ’s a’ baza 
Veszélyinek érzetéből közeledtenek. Meg 
kellett vala erősíteniük a’ revolutiot, 3s ők 
széttördelek annak természeti támaszait a’ 
leghívebb *s leghadakozóbb várasok nemze
ti őrségeinek szétoszlatások által. Kedvezés
sel kell vala a’ sajtószabadság iránt lenniök, 
mert ez szabadította megFrancziaországot: 
's ők zaklatóikkal (requisitoria) kínozták, 
taksáikkal rongálták, részvények megvásár
lási által vesztegetek ’s birságikkal szoron
gatták azt. Tudták, hogy a’ követkamara 
és nemzet számithatatlan többsége el akar
ja a’ pairség örököltét törleni, ’s még is a’ 
nemzeti és parlamenti kivánatot álomnak, 
dőreségnek tekinlék. Azt nyilatkoztaták ki 
hogy a’ t ö r v é n y e n  alapult rendet fogják 
uralkodtatni, 's nincs törvény, mellynek 
alkalmazását el nem ferdítek, meg nem ha
misították volna; azt mondák hogy a’ ka
marákra fognak támaszkodni: ’s elölték ini- 
tiativáját; mondák, hogy vendégszeretés- 
sel, szives fogadással fogják Francziaország 
tartozásit a’ menekvő lengyel, olasz és spa
nyol hazafiak iránt lefizetni: ’s gyalázattá 
tevék e’ vendégszeretést a’ hozzá kapcsolt 
alacsonyitó feltételek által. — Közönséges 
lefegyverzést hirdettenek ki ; de ennek tel
jesülése helyett a5 diplomatiai cselszövé- 
nyeknek (intrigue) egy olly kifejthetlen la- 
byrinthjába bonyolodtanak be , hogy önma
gok sem képesek többé ezen rettegési és 
nyavalygási állapotnak, melly se’ béke, se’ 
háború, de a’ melly kereskedésünket’s mű- 
szorgalmunkat öl i , véget vetni. —- Végeze
tül : micsoda helyezetbe tévé Francziaor- 
szágot a’ quasilegitimitas rendszere két évi 
tapasztalás után ? Nem fenyegetőbb e kí
vülről a’ királyok frigye, mint valaha? ’S 
ben az országban nem ütött e ki a’ polgár
háború? Ezek a’ határinkon vigyázó kato
nák , ezek a’ complottok, merészletek, a’ 
délen és nyugoton újabban kitörő zavarok 
még sem elegendők a’ statuskormány sze
meit felnyitni? De meg akarja e várni, mi- 
nekelőtte bátran nyilatkoznék, mig mind

annyi megyénk tfizbe-lángba j ő , tartomá- 
nyinkat ellenség lepi, az ország nyitva ájl 
’s csak fiai és kincsei pazaroltával menek- 
hetik ? Kínos, mély meggyőződésből mond
juk mi k i, hogy ha ezen rendszer még to
vább ta r t , a’ júliusi revolutio el van árul
va ’s ellenségeinek általadva. — A’ restau- 
ratio ’s a’ revolutio egymással szemközt á ll; 
a’ régi baj, mellyet mi végzettnek gondo
lánk, újra vivatni fog; ám válasszon a’ 
kormány; azon ingó, kétséges helyezet, 
mellyet felvon, tovább nem tartható; nem 
ad annak erőt a’ restauratio, mert ez bé- 
kélni képtelen, nem a’ revolutio, mellyet 
keseredés ’s bizodalmatlanság távolít. Az 
1830ki Francziaország szintúgy mint az 
17S9ki azt h itte, hogy az örökös király
ság populáris intézkedésektől körülvéve sem
mi ollyast nem foglal magában, mi a’ sza
badság principiumival össze nem férhetne. 
— Lépjen tehát a’júliusi kormány bizodal- 
masan léte feltételeihez vissza. Tudja az e- 
gész világ, hogy a3 franczia revolutio ha
talmat tud adni azoknak, kikhez szövő
dik , de viszont megkívánja, hogy az em
ber vele minden tartalék, hátrálat, vagy 
visszasohajtás nélkül szövetkezzék. A’ mi 
minket illet, kiket ugyan ezen nagy és ne
mes ügyhöz szegődésiink egyesít, mellyért 
Francziaország negyven év óta küzd : mi azt 
(t. i. a’ szabadság és júliusi revolutio ügyét) 
se sikerében, se hanyatlatában nem hagy- t 
juk el, neki áldoztuk fel életünket ’s van 
még bizodalmunk, hogy g y ő z n i  fog. Pa
ris május 28dikán 1832; következik 41 tag 
a.b.c. sorban aláírva, kikhez május 30di- 
kán még négy járult.

Az alrajnai Courrier a’ következő te- 
legraphi tudósítást közli Parisból junius lső- 
jéről: „A" nyugoti megyékben támadt láza
dás csaknem minden pontján v é g é h e z  kö
zelit. A’ lázadó csapatok jobbára szétveret
tek ; a’ lakosság legnagyobb többsége vona
kodott e’ mozgásokban részt venni. Sok 
carlista vezér fogva ü l, a’ többi megszö
kött. A’ hivatalok, nemzeti őrök ’s linea-
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seregek vetélkednek egymással a’kormányi- 
lánti hivségben ’s munkásságban. A’ táma
dás színhelye naponként szükebbre, kisde- 
debbre szorul ; a’ törvényszék megkezdé 
nyomozásit a’ lázasztók ellen, ’s a’ kor
mány minden rendszabást megtett a’ csíny 
minélelóbbi tökéletes elnyomatására.“ U- 
gyanaznapi királyi rendelés Laval, Cha- 
teaugonthier és Vitré kerületeit (az Ille-et- 
Vilaine és Mayenne megyében), mint a’ 
chouan-támadás középfészkét ostromállapot
ba helyezteti.

E1 lázadás meneteléről franczia és né
met újságok után a* következő tudósításokat 
közöljük még : Na n t e s  május 28dikán. Vi
dékünk csaknem minden nemesei elhagyák 
kastélyikat ’s a’ lázadókat vezérleni mentek; 
de kemény leczkét kapván derék katonáink 
’s nemzeti őrségünktől, az üggyel jobbára 
felhagytak. Sokan közülök elfogattak, az 
okosabb - és gyávábbak pedig u. m. de la 
Bourdonnaye (volt carlista minister ; ugyan 
hogy hadakozhatik m i n i s t e r  a’ maga ha
z á j a  ellen?) marquis Corufier ’s a’ t. Pa
risba lódultak. — A n g r e s  május 29dikén: 
Segré vidékén minden chouan fegyver alatt 
áll; az ingerlettség itt helyben felette nagy; 
a’ legcllcnkezőbb hírek hajtják egymást. A’ 
vcndéei lázadók számát 20,000re teszik, 
general Bourmont (más tudósítások sze
rint legidősb fia) ’s Escars herczeg vezérlé
sűk alatt. A' nemzeti őrség szakadatlanul 
megy ellenek, a’ lelkesedés várasunkban is 
igen nagy, G irandur, egyik követünk mint 
puszta Önkénytes , indult egy nemzeti-őrcsa- 
pattal Segré felé. D é l u t á n  3 ó r a k o r :  
Bizonyosnak mondják, hogy 1,500 chouan 
a’ chateau-gonthier vidéki katonaságtól ’s 
nemzeti őrségtől űzetve, egy kastélyba vo
nult ’s itt folyvást szorongattatva capitulálni 
kívánt, de erre a’ seregek nem állottak, 
’s folyvást lődöztek közikbe. Újabb hirt nem 
vettünk. Múlt vasárnapon 71 chouan esett 
el. Szemtanuk beszélik: hogy katonáink 
most még dühösebben verekednek velők 
mint 1792 és 94ben; senkinek sem kegyel

meznek. Adná Isten, hogy egy energiával 
biró, liberális ministerium jutna kormány
ra ’s öntene uj e rő t, uj Ösztönt a’ hazafi 
keblekbe! Különben az ország nem igen 
sokáig lesz egyszersmind királyság. Soha, 
soha sem fog itt Y Henrik uralkodni. — 
Civrac expairnél 3,400 frankot találtak a- 
ranyban ’s egy olvasót; Móricét urnái e- 
reklyéket (reliquiae sanctorum)’* 450 fran
kot. Chatelineau urnák, ki ezekkel volt 
együtt, (Chaperonniére régi vár mellett), 
karja és nyaka lövetett keresztül. A’ fog
lyok ide fognak hozatni. (C ivrac, Móricét 
és Soriniére más nap csakugyan meg is ér
keztek Angersbe ’s a’ vár tömlöczébe zá
rattak).

Parisban sok Carlista, köztök pedig szá
mos gróf és báró, fogatott e l , ’s egy puska
por fabrikál, melly nekik lövőszert szol
gáltatott, bezártak ’s embereit szinte be
fogták.

Lamarquc generalis junius lsőjén ki
múlt ’s vele a’ nemzetek egy első csillaga.

A’ koronaherczeg május 28dikán estve 
érkezett Lyonba, ’s 31dikén reggel hagyá 
el a’ várost. Ott mulatása nem igen lehe
tett örvendetes, a’ nép őt némán és hide
gen látszott fogadni, némán és hidegen el 
is bocsátani.

A* belgák királya május 29dikén estve 
érkezett Compiégnebe. Nemours franczia 
kir. herczeg lovaglott elébe ’s a’ király őt 
kocsijába vévé. Algyu-durrogások, katona
sor, ’s Vive le roi des Beiges harsogás köz
ben haladott ó felsége a’ királyi lak udvará
ba, hol a’ fő lépcső előtt várta őt a* Fran- 
cziák királya. A’ két felség megölelé egy
mást, ’s fen, a’ bémenetnél, a’ királyné 
’s a’ dauphin fogadák koronás vendégüket. 
A’ város világosítva volt ’s három szinü lo
bogók függtek az ablakokról. (A ’ felségek 
junius lsőjén váltak el egymástól).

Spanyolországi levelek hirlelik, hogy 
Berry herczegné május 26dika körül Mad
ridba érkezett. Franczia újságok a’ herczeg- 
nét még ekkor Vendéeban vélték.
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A’ junius 3diki Moniteur szerint a* 
berryi herczegné ’s Bourmont marsall má
jus 25dike körül csakugyanVendéeban vol
tak , ’s Parisból parancsolat ment elfogatá- 
sokra. —

Újabb hírek. Parisban general Lamar- 
que temetési pompája véres zavarokra ’s bi
zonyos , sokat jelentő, politikai párt-kifaka- 
dásokra adott alkalmat junius 5dikén. A’ 
mit ezek felől a’ junius 6diki párisi újságok 
után (mellyek rendkívüli alkalommal érkez
tek Bécsbe) az Oesterr. Beob. elég zavaro
san közöl, ide megy k i : Azon halotti ün
nephez, mellyel general Lamarque halandó 
maradványit az ő politikai baráti a’ fővá
rosból maga a’ nagy férjfiu által kijegyzett 
rendeltetésök helyére tegnap kisérék, baj
noki tiszteletjelül a’ kormány mindennemű 
katonaságból rendelt ki csapatokat. — A- 
zonban e’ kiséret alig haladá meg az ut fe
lét , már is szomorító rendetlenségek tör
téntek. Három várasi hajdú (sergent) ke
ményen megsebesíttetett ’s egy béketiszttel 
igen rútul bántak. — Midőn a’ boulevards- 
ra értek ’s egy bizonyos személy, (némelly 
újságok szerint dúc de F i t z j a m e s ,  car'- 
lista pair), melly a’ szögletház erkélyén 
(balcon) állott, a’ nép kívánságára kalap
ját levenni nem akará, a’ népség egy része 
kövekre kelt ‘s a’ ház ablakait, tükreit, 
üvegeit betördelte. A’ ház azonban csakha
mar megürült ’s a’ kőzápor megszűnt; de 
a’ kisérő nép között a’ zajgás, a’ buzgás 
mind inkább növekedett. Éljen a’ szabad
ság! Éljen a’ köztársaság! Le Lajos-Filép
pel! harsoga közülök ’s nem vala nehéz a’ 
zászlók felirásiból ’s a’ külön zászlókkal 
megjelent lengyel, olasz, német, portugál 
és spanyol menekedettek küldöttségiből ki
venni , micsoda szellem szól itt a’ csoport
ból. A’ Bastille piaczán, szemben az aus- 
terliczi híddal, egy gyászalkatra téteték a’ 
holttest ’s marsall Clauzel, M a u g u i n  és 
Pons urak beszédeket tártának a' halott 
felett. Végeztetvén ezek, general Lafayette 
felszólítá a’ sokaságot: vonulna vissza ’s

ne zavarná rendetlenkedéssel a’ gyásznap 
pompáját. De erre nem hajtottak; a’ Pan- 
theonba! kiálta az ifjúság; éljen a’ respub- 
lica! kiálta még inkább az egész sereg, 
’s — aztán az austerlitzi hídnak fordult. 
E’ hidra a' dragonyosok ’s várasi őrök valá- 
nak rendelve, ’s minthogy ezek a’ zajongó 
népnek ellenállottak, néhány puskalövés 
esett rájok a’ nép közül ’s három ló gyilok- 
szurást kapott. Érre a’ dragonyosok elővág
tattak ’s használták fegyvereiket. — A’ csa
ta közben néhány tiszt sebet kapott. —- Mi
dőn aztán a’ nép a’ St. Martin kapuhoz ro- 
hana vissza , kénytelen volt a’ lineakato- 
naság néhány kótorlatot (barricade), melly 
azalatt a’ boulevardson készült, szét ronta
ni. Puskalövések estek mind a’ k é t rész
ről. De mindenütt a’ kormány győzött. Né- 
melly őrhelyeket ugyan meglepett ’s el is 
foglalt a’ lázongó sokaság; azonban eze
ket csakhamar visszafoglalá a’ törvényes 
hatalom. Általában a’ kormány minden rend
szabást jól megtett ’s ez úttal is részén volt 
mind az erő mind a’ jus. Még is e’ véres és 
szomoritó támadás Parist fölriasztá. A1 bol
tok bezárattak ’s estve senkit sem lehetett 
utczán látni. — A’ király (ki junius Isőjén 
érkezett St. Cloudba) ugyaneznap (5ikén) 
estve nyolcz órakor jelent meg Parisban , 
’s magát a’ Carrousel - piaczon felállított 
nemzeti őrségnek ’s lineaseregnek megmu
tatván, ezektől a’ legélénkebb örömriadás- 
sal fogadtatott.

Egy királyi rendelés junius ödikáról 
Parist ostromállapotba helyezteti. A’ kor
mány hatalma és győzödelme egy perczene- 
tig sem va!a kétséges. A’ támadást egyedül 
a’ nép salakja, különösen néhány külváros ré
gi revolutiós szellemű alnépe ’s a’ republi
cans clubisták gerjeszték, ’s inkább vélct- 
lenség, mint kész szándék fejtette ki. Az 
elfogottak száma mintegy lOOOremegy; az 
oppositio nevesb férjfiai közül mindeddig 
egy sincs compromittálva. A’ kormány szi
lárd magaviseletét általányosan javalják. A 
p o l y t e c h n i k a  iskola ’s a’ párisi nemze
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ti őrség egy két osztálya szétoszlatott ’s uj
szerkeztetése meghagyatott. —

N ÉM ETSZÖ V ETSÉG .
A’ frankfurti városi nagy tanács felszó

lítást bocsáta junius 5dikén polgártársihoz, 
mellyben ezeket in ti, hogy semmi politi
kai egyesület, gyülekezet és szövetkezés
be ne elegyüljenek, hanem inkább a’ sza
bad város jelen polgári alkotmányát tovább 
is fentartani egy szívvel lélekkel ügyekez- 
zenek.

A’ mannheimi újság jun. 3dikán egy 
nevezetes czikkelyt közöl, mellyet Német
ország jelen politikai szelleme ’s állapotá
ra nézve tanúságul ’s illetőleg tanácsul az 
Őst. Beobachter is ad eképen : Egy dolog, 
megvalljuk őszintén, tettszett előttünk csu
dálatosnak, megfejthetlennek az újabb idő
ben. Nem lehet nem látni, mikép szerke- 
xődnek mind összébb, mind inkább a’ rend 
és csend ellenségei, mikép gyülekeznek bi
zonyos fők körül, ismértetó jegyeket szab
nak egymás között ’s azokat nyilván hord
ják ; miképen minden szövetségi statusban 
társakat hódítnak, a' havi sajtót csaknem 
kirekesztőleg kezökre keríték ’s minden dae- 
magógi fogásokkal élnek, hogy egyiket el
rettentsék, másikat elhódítsák; szóval, hogy 
egymással egyetértőleg ’s nagy terjedékű pla
num szerint munkálnak ’s ügyekeznek hat
ni. De az sem szenvedhet ám kétséget, ki 
ellen hatnak ezen munkálkodások legköze
lebb, ’s ki lenne azoknak legelső áldozat- 
jok? — Ha egyszer a’ massák (nagyobb nép- 
törnegek) mozgásba jőnek, mint itt szán
dékban van ; valamennyi kisebb (német)

szövetségi status, Bajorországot nem véve 
k i, sem képes a’ rohanó árnak erős gátot 
vetni; ’s ennél fogva ezeknek egyéb válasz
tások illy esetben nem lehet, mint vagy e- 
gyesülniök a’ közrohanással ’s a’ mi igy el
kerülhetetlen, abban elmerülniük, vagy pe
dig a’ nagyobb hatalmak interventiojaért es- 
dekleniök, a’ mi ismét csupán saját tekin
tetűk ’s méltóságok, sőt talán önállások ’s 
lételök veszélyeztetésivei ‘s alattvalóik te
temes károsodásival eshetik meg. Nem kép
zelhetni a’ kisebb szövetségstatusok kor
mányzóira nézve más alternatívát; ’s ók 
még is vonakosznak, még is késnek azon 
egyre határozni el magokat, a’ mi, meggyő
ződésünk szerint, egyedül képes őket azon 
sorstól megmenteni , mellyel a’ németor
szági e g y s é g -  és s z a b a d s á g e m b e 
r e i n e k  pártja (factio) őket fenyegeti. E- 
zen ellenhatározás másban nem állhat, mint 
hogy ők is szintúgy szegődjenek egy külön 
’s meghatározott p á r t b a  (Partei), mint 
az ő engesztelhetlen elleneik ’s nem csak 
szóval, hanem tettel is mutassák meg, hogy 
kész közülök egyik valamennyiért ’s vala
mennyi egyért feláilani.

(F  o 1 y  t a t j u k).

Pénzfolyamat:
B e c s  (Junius 12dikén) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 |  p. p.
— 4pC................................... 77 T5- ---------
— I820diki nyeres. kölcsön 175 T»T-----
— 1821 d i k i ........................... — _________

Becs vár. 2 jpc. banko-kötel. . , — — — —
Az udv. kam. 2 j  perCnt kötél. . — — —. —
Bank-actiák v. részvények darabja, 1137 — ------

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius lődikén 1832.

Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Póza. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekély
Tisztabúza 136 1 126 i 120 Zab 30 29 } 28
Kétszeres 90 86 i 85 ; Köles — -

Kozs 57 i 56 55 i Köles-kása — — , _
Árpa 40 — Kakoricza 42 40 - —

SscrkesUti I lelmeezy* —- Nyomtatja Länderer.



J E L E N K O R .
49. szám P est, szerda. Junius 20. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (fens. Nádorunk ’s Nadománk meglátog. az assz. egyes, pesti Intézető«. Kineveze'sek. A’ cho- 
lera megszűnte hazánkban. Bács vgye ’s Perlaky alapítványa. Margittay t)- Anglia (a’ reformbill országtörvennyé 
lön). Francziaország (a’.jun. 5 ’s6diki párisi zavarok rajza következeikkel ’s 3 telegraphi legújabb hír jun. lOkeig). 
Németszövetse'g (a’ mannheimi czikkely ve'ge , bajor es badeni rendelések, ’s több más). Amerika (brazíliai össze
esküvés. Éjszakameri kában a’ cholera). Belgium (a’ belga király házasodasa ’s egyebek). Török birodalom (Acre 
vára meghódol Ibrahimnak). Llegyhir. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Országunk Főherczeg-Nádora, ’s fen

séges Hitvese junius ‘lsőjen kegyesek vol
tak a’ pesti jólteVŐ asszony-egyesület pesti 
intézetének minden ágait személyes látoga
tásokkal szerencséltetni: különösen a’ The- 
rézia külvárosbeli önkényti munkaházat, 
szegény vagy árvagyermeki iskolát’s kórhá
zat , a1 József külvárosi férjfiak számára al
kotott koldulás-gátló intézetet, mint szinte 
az asszonyokéra rendeltet is , ’s végre az 
újvilág utczában a’ szegény sorsú szembete
gek vagy vakok gyógyítási intézetét. Ő Fen
ségeik mindemül minden legkisebb környül- 
ínényt is vizsga szemügyre méltattak ’s nyá
jas, lebocsátkozó tudakozásbeli értesülés
re , mellyhez mindenekben magas tetszésük 
nyilatkozása járulván, méltó lelkesítéssel 
örvendezteték meg e’ valóban emberiség
ápoló jeles példás szerzeményeit kegyes as- 
szonyi nemünknek.

A’ nagymélt. m. kir. udv. Kanczellaria 
a’ dunáninneni kér. táblánál megürült két 
közbiróságra Turcsányi József urat az emlí
tett kér. tábla eddigi jegyzőjét, ’s Podhorszky 
Antal Hont vmegyei főszolgabírót ’s kir. 
udvarnokot nevezte ki.

Minekutána az ország törvényhatósági 
hivatalos jelentésük után már néhány hónap 
óta nem vehetni többé a’ cholerának semmi 
nyomait is észre; ezennel köztudomásul té
tetik a’ nagymélt. m. k. Helytartóság által 
az egész hazának attól szabad léte.

T e k . Bá c s - Bo d r o g  törvényesen egye
sült Megyék Rendci is elkezdék már haza -

fiúi gyámolításokat. a’ magyar nemzeti tu
dományos Akadémia iránt, minthogy Ő cs. 
kir. Főherczegsége a’ Nádor ’s tudós társa
sági Pártfogónak Budán e’ folyó esztendő 
május Ildikén költ tudósitása szerint az em
lített akadémiai tőkepénzek gyarapítása vé
gett alapítványul 352 pengő forintot szán
dékoznak felküldeni a5 társasági pénztárba.

Tek. Perlaki Perlaky Károly He
ves vármegyei birtokos ’s több nemes me
gye Táblabirája száz ezüst forintot vala szí
ves e' folyó junius lOdikén a’ pénztárnoki 
hivatalnál lefizetni szinte alapítványul azon 
Írásbeli nyilatkozással, hogy c’ mennyisé
get a’ tudományos nemzeti Akadémia azon 
végre fordítsa, mellyre legczélirányosabÍj
nak itélendi, Js igy kisded birtoka "s kö
zép vagyonú polgártársaiknak is követésre 
méltó példát nyújtott e’ hazai közügy elő-, 
mozdítására.

Nemes Bihar vármegyében Nagy Bé
tán, meghalt május 15dikén 1832. nagy 
tisztel, tek. Margittay István ur , az ottani 
lielv. vallásu gyülekezet prédikátora , az Ér
és Berettyó melléki egyházi vidék assessora 
’s a’ t. éltének 57dik , lelki pásztorsága 30- 
dik évében. — Magyar nyelven'irt O r a- 
t o r i a  czímii munkája — mellyet a’ tiszán
túli fő tiszt. Superintendentia mint ékesszó- 
lás-tanításban vezérkönyvül szolgáló mívet 
sajtó alá bocsátani határozott, — bizonyít
ja irói munkásságát. Maradt még több egy
házi szónoklati munkája is kéziratban. A 
szomszéd E r’s Berettyó Iassongó habjai szen- 
derítsenek óhajtóit nyugalmat hamvadó ma
radványba S
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A N G L I A .
A’ felsőházban j uni us lsőjén felolvas

tatott ’s minden oppositio nélkül (csak 7 
torylord volt jelen) el is fogadtatott a’ re- 
formbillt illető biztossági tudósítás. Most 
már csak a’ harmadszori felolvasás forma
sága van hátra, ’s június Idikén ez is meg
történik. Nagy készületek tétetnek a1 kirá
lyi megerősítés napjára. Newcastle herczeg 
c’ napra határzott indítványát a’ pairneve- 
zés ellen vissz ivévé. Az aísóház a’ scott 
reformbill néhány záradék it fogadta el.

Az udvar idegenkedése a’ reformerek 
iránt folyvást tart; a’ ministerium baráti 
gyanús szemmel nézik a' Toryk boszus fo n- 
dorkodásit, s neheztelnek azon lágyság ’s 
engedékenységért, mellyel irántok a’ minis
terium viseltetni látszik. A’ Times különö. 
sen inti lord Palmerstont, hogy a’ külföl
dön lévő angol követeket, kik többnyire 
toryk, ’s kiktől következőleg őszinte gyá- 
molitást a’ jelen ministerium liberális el
veire nézve ne n várhatni, hívja vissza ’s 
whigekkel azaz liberálisokká! váltsa fel.

GaÜignani Messengere junius 7dikéről 
egy utóiratábán közli Angliából azon tudó
sítást , hogy a’ reformbill harmadszori fel- 
olvastatása a’ felsőház junius 4diki ülésében 
84 szótöbbséggel (196;> 22) áltment. A’ ki
rály ugyan azon tudósítás szerint junius 7- 
dikén megerősítette, ’s igy országtörvéimyé 
szentelte.

F R A N C Z I  A OR S Z ÁG.
A1 M o n i t e u r  junius 7dikén a’ kö

vetkező , megnyugtató tudósítást adja a’ ju
nius 5 és Gdiki párisi zavarokról: Teljesít
jük szomorú tisztünket, meily által mima
gunkat köteleztük körayiilményes tudósí
tást adnunk azon rendetlenkedésről, meily 
a főváros csendét junius ődikén estve ’s G- 
dikán reggel megzavará. A’ tettek elég vi
lágosan szólónak, a’ p á r t o k  leveték álor- 
czáikat, Francziaország látni fogja, mit kí
ván érdeke; 5s a’ kormány isméri köteles

ségeit. Hogy egyesülnek a’ pártok , azt mi 
több ízben említők, ’s most, a’ támadás
nak nyugoton és Parisban egykorban kitö. 
réae, eléggé bebizonyitá. Abban megegye
zett m i n d  a’ k e t t ő ,  hogy a’ most fenál- 
ló rendet felforgassák, rcménylvén minde- 
nik: ő fog a’ zavarban legelőbb is kormány
ra ju tn i, vagy legalább társa düledékin e- 
melkedni. Az elfogott személyek Carlisták 
és Republicanusok. Ezen szövetkezés (coa- 
litio) ellen kelle a’ jó , a’ királyhoz ’s az 
1830diki chartához hiv polgársági-massának 
felállani ’s hogy felállott, azt a’nemzeti őr
ség ’s rendes katonaság dicső egyre-dolgo- 
zása nyilván kirnutatá. — Már junius 2di- 
kán tett a’ népbaráti-egyesiilet egy kisded 
próbát az ifjú, ’s republicanus hevességé
ről isrnéretes Gallois —• kit párviadalban 
(duell) egyik barátja ölt meg — tcmette- 
tésc alkalmával, üe minthogy Lamarque ge
nerális halála még nagyobb alkalmat ígért, 
ennek temetési napjára elszántabb készüle
tek tétettek. Számos egybehivatkozások tör
téntek. Minden rang ’s rendbeli szövetke
zettek tudósittatást kaptak. Az iskolák, 
comptoirok , mii helyek meghivattak, idikén 
estve programúiét készített a’ jövő napra 
néhány Összegyűlt meghittebb. Elszántab- 
baik megegyezlek, gyilokkal és pisztolyok
kal jelenni meg. Meg lön határozva, hogy 
a’ generalis háznépe kívánaténak ellenére is 
a’ Pantheonba vitessék a* holttest. Ez volt 
véleményük szerint legjobb mód összeüt
közhetni a’ katonasággal, mire egyedül ’s 
főképen látszottak minden rendelkezéseik 
irányzani. Továbbá repülő irománykák ké
szíttettek, osztogatás végett a’ nép között. 
Szóval, minden legapróbb része s ágazata 
is a’ csúf tettnek (scandal) előre ki volt 
főz\ e , combinálva. A’ St. C 1 o u d b a me
netel planuinát méltó megvetéssel s csak 
azért említjük, hogy ezen complott vétkes 
ostobaságinak egyikét se hallgassuk el. Ré
szükről a’ Carlisták is tudósiták a’ pártjok- 
beli napszámosakat s kézműveseket oda 
utasítván őket* h o g y  a‘ Republicanusok’
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minden mozdulatát kövessék ’s támogassák. 
A’ politia-praefectus Vigyázott; a’ táborno
ki tisztség (generalstab) tudósítva volt, a’ ' 
kormány kiadta rendszabásit.

A’ felsobbség ügyelőinek meghagyhatott, 
hogy, mígíen a’ holttest jelen leend , sem
mit a’ menet szemmel tartásán tu!, ne Je
gyének. T íz óra körül,  délelőtt, seregié
nek össze a’ kíséret különféle szakaszi a’ 
Coneordiapiaczon , a’ Király-és St. Huno
ré utczán egész a’ halottas házig. Nyugta- 
lankodók, miilyenek minden párt közt oliy 
számosán vannak, már a’ gyülekezés több 
pontján ellenkezni kezűének némelly bé
késen áltmcnő városhajdukkal, ’s csak alig 
menekhetének ezek a’ Tuileriák kertjébe. 
Már itt hallatott: éljen a’ respublica! A" 
Veudomepiaczra érvén a’ gyászkíséret, a’ 
békétlenek erőszakosan megváltoztaták a’ 
kiszabott utat, kényszerítvén azt a’ piacz- 
megkerülésre. A’ felsobbség megengedő ezt 
is , ámbár rendszegés volt; nem akarván 
legkisebb ürügy öt is adni nyugtalankodás- 
ra , mellyet a’ pártosak oliy igen kívántak 
gerjeszthetni. A’ menet tovább haladt, e- 
gész a’ Bastillepiaczig, a’ nélkül hogy ez 
idő alatt fenyegetések, faggatások, ’s lá- 
zasztó kiáltozásokon túl tetemesb rendet
lenségek történtek volna; azonban marék
kor is oliy szontoritó volt a’ jelenet, hogy 
azt soká nem fogják Paris jó polgári feled
hetni ’s a’ kíséretből, alkalom adódván, so
kan haza tértek. A’ Bastillepiaczon veteke- 
dés támadt, megállapodjanak e ‘s beszédek 
tartassanak , vagy a’ kiséret tovább men
jen? ezen utóbbi vélemény győzött, de végre 
a’ bourdoni boulevard szögén a’ rég fojto
gatott hév és láng kitört; a’ legvétkesb ki
áltozások, a’ sok éljen, a’ sok vesszen, vö
rös süvegek, ölelkezések V az előre megál
lapított jelszó: ,,a’ Pantheonba!“ nem hagy
tak többé semmi kétséget, hogy a’ támadás 
kitört ’s most kezdődik. Egyszerre, jeléül 
a’ csatának, puskalődözés esik rejtekből 
a’ dragonyosakra; az ezredes , (Oberst) ez
redeshadnagy , ’s egy csapatvezér (Esca-

dronschef) megsebesittctnek. A* katonaság 
egy sorlövettel (décharge) válaszol; ’s a.’ 
támadók szétoszlanak. Legnagyobb részök 
a’ boulevardsnak térvén vissza két őrhe
lyet lefegy vercz, mi után „éljen a’ szabadság ! 
éljen a’ respublica!“ kiáltozás közben, elől 
hosszú rúdon egy vörös süveget vive, szer
te csapong. E’ pillanattól k( zdve a’ lázadók 
külön külön iránynak eredtek, több rendű ma
gán álló őröket lefegyverzőnek, igy a’puska
pormalomnál állót, holott, de nem nagy 
mennyiségben puskaport is rablottak. Egyik 
csapatot a’ polytechnics iskola egyik nö
vendéke vezető. Nem feledék el a’ kő t o r 
l a t o  k á t  (barricadákat) is. Alkonytájban 
nyolez külön helyen támadt illy to riadét; 
de csakhamar valamennyi szétszóratott. — 
Mind ezen merészletek sok , szánandó vesz
teségbe kerültek. Mi mind azon vitéz ka
tonát vagy nemzeti őrt, kik ez nap megse
besültek, később, teljes sorban fogjuk meg
nevezni. ■— Néhány kissebb ál g y ű ,  mel- 
lyeket az összeesküdtek gondosan elrejté- 
nek , elvétetett ’s bészögeztetett. Estve ki
vált a5 Montmartre körül estek viták. Má
sok ismét az Odeon , a’ csarnokok (Hallen) 
St. Dienes és St. Márton-kapuk körül ve
rekedtek. A’ franczia bank ’s a* posta é- 
piileteit sikerctleniil ostromolták; vissza
verte a’ támadókat itt is, mint egyébütt, 
a’ nemzeti őrség ’s lincakatonaság hivsége. 
Szándékok volt a’ támadóknak t egész éjig 
húzni a’ vitát, hogy ekkor,  a* lámpák szét
tördelte után , haszonra fordítsák a’ sötétsé
get. De- miről inkább nevekedett dühök , 
annál inkább iszonyodott tőlök a’ lakosság. 
— Ejfél köt ül az Odeon vidéke már csen
des , St. Jakab városa a’ lázadó csoportok
tól ment volt, ’s mostan, úgy látszott, St. 
Antoine külv árosban húzódik össze az egész. 
Itt vonultak, folyvást csatázva, torladékok 
mögé; — de a’ vidék csendes, munkás né
pét nem kelthették itt sem részvételre. Négy 
órakor reggel kiürítő ezen vidéket is az er
re száguldott nemzeti őrség. A’ király 5di- 
kén estve jőve St. Cloudból Parisba. A’Tűi-
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teriák előtt nagy számmal összesereglett
nép őt örvendve fogadá. 0  Felsége a’ nem
zeti őrséget, a’ városi gárdát ’s lineakato- 
naságot kívánta látni. Midőn ezek sorain ke
resztül ment, a’ hódolat, a’ hivség legérzé
kenyebb bizonyításit vévé. A’ polgár-kato
nák’s katona-polgárok, mind,  mind megál
lották szavokat. Alig jutott el a'rendetlenség 
hire Paris környékire, sietve tódult e’ vi
déki nemzeti őrség is kész szolgálatát aján
lani ’s Gdikán reggel már a’ párisival együtt 
munkált. A5 király közös mustrát tartóst a’ 
Carousselpiaczon. Ez az egész nap (Gdika) 
merő ügyes hadi fordulatokban ’s csatákban 
telt el, mellyeket tökéletes siker és győze
lem koszorúzott. A’ lázadók minden pon
ton semmivé lettek. Számosán fogait ik el 
részint a’ csatákban , részint a’ házakban. 
Délben a’ király kisérve a’hadi, belső-ügy 
és kereskedés ministereitői bejárá az egész 
várost ’s leírhatatlan örömmel fogadtatott. 
A’ harsogó éljen a’ király ! éljen Lajos-Fi- 
ícp ! most egyszersmind ezt is jelenté : le 
a' Carlistákkal! le a’ Republicanusokkal!— 
Ez azonban csak snmmás érintése a’ két na
pi történteknek, mi azt több több tudósí
tással fogjuk koronként pótolgatni, addig 
is a’ szabadság és Francziaország nevében 
köszönetünket ’s hódolatunkat mondjuk ál
talában azon nemzeti őrtestnek , katonaság
nak,  ’s várasi gárdáknak, kik a’ nemzeti 
akaraton ’s az ország interesséjin alapult 
kormány erejét olly hathatósan bizonyiták 
a’ lázadók ellen be.“ Ide vehetni, hogy a’ 
Moniteurnek ezen utóbbi szavaiban ki van 
tnondva a’ politikának egész veleje’s a’kor
mányok igaz, állandó erejök; ’s egy másik 
újság után az is, hogy ha a’ franczia sta
tus kormányvivőji ez utóbbi íanuságon o- 
fculva, több ‘s egyenesb energiával lépen- 
denek fe l, mint eddig, úgy a’ béke Euró
pának megmarad ’s az előhaladó kor kivo
natai minden erőszak ’s keserű áldozatok 
nélkül fognak fokonként, a’ józan javítás
nak utján betöltetni. Ez volt és lesz minden
kor a’ m i, ’s minden józan polgár óhajtása.

A’ többi franczia újságok is teli van
nak general Lamarque temetkezési pompá
ja ’s az ez alkalommal történt véres hábor
gások leírásával. A’ Temps ezen két nap 
tartott harezot nem lázadásnak , hanem pol
gárháborúnak nevezi. Azonban abban mege
gyeznek mindnyájan, hogy a’ főváros na
gyobb része iszonyodva, részvétlenül tűrte 
a’ lázadást, mellyct csak az azt indítottak 
exaltatiója ’s utóbb kétségbeesése tehető 
olly vérengzővé.

Alig. Z. (Temps június öikán). A’ rend 
visszaáilutt Párisban ; de boldog Isten, mi 
áron vásároltatott meg ! 60,000 ember fegy
verben, huszonnégy óráig tartó kemény vé
res harcz; — a* városnak egy nagy, gaz
dag kereskedési része álgyií - lövések által 
félig lerombolva ; a’ polgári őr seregek ’s ren
des katonaság soraiban szomorú vesztesé
gek; egy templom’ ajtaji álgyú - golyóktól 
beszaggatva, 's a’szerencsétlenek , kik keb
lében sánczolák be magokat, az oltár’ lép
csőin halomra konczolva! Mind két részről 
véres visszatolások , ollyak , mellyeket a’ 
husi vívás szilaj lángja is alig képes igazol
ni. Semmi dicsérő, semmi vád szózat! Ez 
annyi háznépek’ siralmas gyászát gúnyolni 
látszanék. Igen is, mi eltemetjük halottin
ka t , és számba vesszük, mibe kerül e’ vé
res polgári vihar. Erre törekesznek való
ban minden felekezetek, a’ Carlisták csel- 
szövények, a’ Repüldicánusok anarchia ál
tal, a’ status-kormány pedig azon ittasodás 
által, melly váltig követi a’hatalommal vis
szaélést. Mi e’ szerint a’ veszélyből csak a- 
zért menekedénk, hogy újabba rohanjunk. 
Ha a’ respublica — a’ mi nem vala képzel
hető— e’ vívásban győzött volna, akkor a’ 
veszélybe sodrott rendet kelle védnünk; 
most, minekutána a’ republicanusok legyó- 
zettek, maga a’ szabadság forog veszély
ben. — A’ statuskormányt elszédíti gyózö- 
delme. Nála a’ parancs és kény dölyfe ott 
kezdődik , hol X. Károly gúnyjátékai véget 
értek, úgymint az utczakon a1 polgárságnak 
a’fegy veres hatalommal történt össxeiitközté-
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ben. E z , az engedvényekre (concessio) 
kedvező pillanat; érdem-fentartással lehet 
azokra állani, mihelyt a’ körülmények által 
nem viselik a’ kinszerités’ alakját. Az or- 
száglószék ellenben soha sem látszott ke
vesebbé érteni a’ szabadság szellemét, mert 
magát a’ kivételek’ járatlan útjára csapja. 
A’politzia biztosak ezen reggel pontról pont
ra töltötték be a’ Julius 25diki ordonnan- 
ceokat. A’ mi a’ Tribune, Quotidienne ’sCour- 
rier de l’Eurppe hírlapokkal történt, meg 
nem fér semmi sajtó-törvénnyel. A’ formák 
a’ hirdetés előtt összetörettek, a’ sajtók 
pöcsétzár alá vétettek, ámbár az ]8 lödiki 
törvény csak a’ vétkes számok’ elfoglaltatását 
engedi meg. A’ Revolutio nagyobb rosszal 
kínál bennünket, mint maga a’ censura . . 
Ha egy Minister — egy esti journal után — 
megtévedt fiatal embereknek csupán lOper- 
czet enged capitulatiora, ’s ezen idő lefoly- 
ta után minden kegyelmet megtagad, ak
kor bizonyosan módot talált, egy kivéte
les uralkodást alkotni, a’ nélkül hogy a’ 
törvényekkel gondoljon, mellyek őt arra 
meghatalmazák. Mit mondjunk azon hi- 
degvérüséghez, mellyel a’ ministeri esti jour
nal beszéli , hogy négy, a’ nemzeti őrkato
naság kezébe került fogoly a’ boulevardon 
rögtön agyonlövetett? Ez valóban gyors 
törvényszék, melly a’ bírálási szokott for
mákra keveset ügyel . . .  Itt lakosokat, 
egy egész népet kell nyugtatni, morális fo
gyatkozásokat kielégíteni, érdekeket kí
mélni. Fiatal emberek martalékszázai azt 
még nem eszközük.

Ugyan a’ Temps szerint junius 5dikén 
festve) és ödikán (délután) több tagja a’ 
követkamarának összegyűlt Lafitte urnái; 
három közülök, u. m. maga Lafitte, Odilon 
Barrot és Arago (oppositiobeliek) audien- 
tián voltak a’ királynál ’s a’ hir szerint ele
venen fejték ki az anarchiára ezélzó táma
dás iránti borzalmokat, de egyszersmind a’ 
martz. 13diki (juste milieu) rendszer foly
tatása ellen is protestáltak. A’ Journal des 
Débats még több liberális tagját nevezi meg

a’ követkamarának, kik a’ fenn irt napo
kon szólalkoztak a’ királlyal. Lafayette szo
bájába zárkoztan ült és s i r t !

A’ Parisban volt carlista comité főve- 
zetőinek marsall Victor (Belluno), Chateau
briand ’s Fitzjames urakat mondják.

A’ Temps redactora, Coste, protesta- 
tiot adott ki a’ Parist ostromállapotba he
lyező kir. ordonnance ellen. Valamennyi 
opposiíiói újság roszalja ezen királyi rende
lést. Minek — igy szól maga a’ Journal 
des Débats — e* rendszabás most, a’ c s a 
ta u t á n ?  Mondják: a’ nationalgarde kí
vánta volna azt; de valóságos okai a’ rend
szabásnak ezek : az ostromállapot megkön- 
nyíti a’ nemzeti őrség pattantyusságának, 
melly mindig republicanus volt, szétoszla- 
fását és lefegyvereztetésit; megkönnyíti a’ 
fogdozásokatés ház vizsgálatokat; ( e z e r n  él 
többre megy eddig is az eifogottak száma) 
eltakarja a* törvényes formák megszegését, 
melly több elfogatásnál történt, elfedi a’ 
minden Ítélet nélkül tett fusilladok (agyon 
lövetések) törvényfelenségit ’s menteni Ját
szik a’ liberális journalok ellen tett erősza
koskodást. Mind ezek a’ fenálló törvények 
ellenére ’s puszta ordonanceok következési- 
ben tétettek, s most az ostromállapotnak 
(melly szerint politikai vétségekben a’ ren
des polgári törvényszékek helyett katonai 
törvényszék rögtön Ítél) kell azokat szépí
teni. Vaiobamrendes, hogy a’ kormánynak 
sziníazon férjfiai liozák e’ rendszabást, kik 
1S30 júliusában Parisnak ostromállapotba 
helyzetését X. Károlynak és Polignacnak leg
nagyobb vétkiil tulajdoniták ! —

A’ Tribune, (még megjelenése előtt) 
Courier de 1’ Europe, National, Journal de 
Commerce, Messager (liberális), ’s a’ Quo
tidienne , Revenant, Corsaire, Rri d’ oison 
(carlista) újságok junius C. 7. és 8 napjain 
részint elszedettek, részint még a’ sajtóban 
szétdulattak. A’ külföldi szökevények iránt 
vizsgálatok tétetnek , sokan közülük Paris
ból ki fognak tiltatni.
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Duc de F i t z j a m e s  (pair, carlista) 
Parisban, ön házában fogatott el jun. 7dikén 
Ellenben 6dikán estve szinte elfogatási pa
rancs adatott ki Laboissiére, Gäbet és Pa
ges követkamarai (ellenféli) tagok ellen. 
Berryer-t, az ifjabbat, követkamarai tagot 
Nantes-ben fogták el.

Nyugotról, jelesül Nantesből, jövő tu
dósítások szerint Laubepin ur (carlista láza
dó) la Cbarliére nevű kastélya kifiirkész- 
tetvén , benne felette fontos, palaczkokba 
rejtett irományokra találtak , mellyek bir
tokosokkal együtt zár alá vétettek. Ezen 
irományok között valának a’ berryi her- 
czegnének számos levelei, (mellyekből a’ 
párisi újságok néhányat már közlottek is), 
ezekből tudatott ki legközelebb a’ herczeg- 
nének ’s kíséretének Yendéeben léte, ezek
ből az összeesküvés egész planuma ’s min
den részesei. (A' levelekből kisül , bogy 
a* herczegné maga, makacsul sürgető a’ tá
madás és fegyverfogás kitörését május 24- 
dikén).

Parisban június 7dikén csend volt, a’ 
boltok ismét megnyittattak, a’ pénzbecs c- 
melkedett; de számos katonaság állott az 
utczákon és piaczokon, a’ lakosság keble 
agg és szomorú volt.

Strassburgba következő telegraphi hí
rek érkeztek : l) . P a r i s  junius Tdikén (a’ 
belső ministertől) ,.A’ rend helyre állott. 
Azonban szükségesnek láíá a' kormány a’ 
fő várost ostromállapotba helyeztetni, hogy 
a’támadást annál hathatósabban visszanyom
ja. A’ felsőbbség szimolly bölcsen, mint 
keményen fogja e’ rendszabást alkalmazni. 
Oktassa és nyugtassa meg az Ur ez iránt 
kormányozottit, ‘s czáfoljon meg minden 
hamis hirt, mellyet a’ gonoszság támaszt
hatna.44 2) Ugyanaz színtannak junius 9di- 
kén (11 órakor délb.) Tegnap nem adtam 
semmi telegraphi h irt, mert tegnap (Sdikán) 
Parisban semmi nevezetes nem történt. Te
gye hírré az U r, hogy a’ főváros folyvást 
legnagyobb csendben ’s tökéletes bátorság
ban van. Holnap (.Odikén) mustrát fog a’

király a’ párisi’s környékebeli nemzeti őr
ség , úgy szinte a’ főváros katonai őrizete 
felett — mellyek magokat junius 5 és 6di- 
kán olly szépen viselek — tartani. 3) Me t z, 
junius 7dikén 12^ órakor (az ottani prae- 
fectustól): E’ városban tetemes támadás ü- 
tött ki e’ hónap 5dikén reggel 5 órakor a’ 
k e n y é r  n a g y  á r a  m i a t t ;  délben, egy 
gabonatár kiraboltatása után, a' zaj meg
szűnt s nem is ujult meg többé. Ezen moz
gás nem politikai okokból eredt. Ma(7ikén) 
csend van a* városban.44 Ezen utóbbihoz 
hasonló tudósítás érkezett Parisba Na n 
cy ból  i s.

NÉMETSZÖ V ETSÉG.
Vége a’ mannheimi ’s Beob. czikkelynek.

Illyés egyesületök látható törvényes je
le már rég fenáll a’ (német) szövetségben ; er
re kell tehát egész nyíltsággal ’s őszinteség
gel ’s minden legkisebb tartózkodás nélkül 
támaszkodniok. — Nyilatkoztassa ki csak 
minden kormány, hogy a’ szövetségi tör
vényhatást igazi palládiumának tekinti, ’s 
attól soha egy lépést sem akar eltérni; enged
jenek csak időt, hogy ezen törvényhatás ma
gát kifejtse ’s a’ mindennapi életbe áltlépjen ; 
ne vonakodjanak egy olly egyesületnek, mel
lyet ők magok alkotnak végzésit kötelezők
nek ismérni; szólítsák fel a' szövetséget m ég 
a’ t á v o l l e v ő  veszélyben is segítségre, ’s 
ne várják azt, míg ezen segítség nyakokra 
tolatik: — Németország fejdelmeinek egye
sületében még több erő van ám , mint egy 
Schüler, Savoie, Wirth, Siebenpfeiífer, W e 1- 
k e r  s R o t t e c k é b e n  ’s t. i. ’s nem lesz 
egy külső jelnél egyébre szükség, mellyál
tal (a' fejdelmek) az ellenkező féllel örökre 
meghasonoljanak , hogy azonnal őhozzájok 
álljon a’ józanabbak, sőt a’ gyöngék ’s fé- 
lékenyek egész serge i s , ’s a’ német egy
ség cs szabadság-kórságosi teljes nyomorúsá
gokba és semmiségükbe állíttassanak. A’ mi 
ezen utóbbiaknak még most erőt és befo
lyást szerez, az, hogy azon balhiedelmet 
tudják fentartani, mintha némelly egyes,
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különösen a’ constitutes német kormány
székek az ő részökön volnának ők pedig 
csak ezek felsége ’s függetlenségéért harczol- 
nának; holott saját, külön czéljoknál egye
bet nem hajhásznak. E’ balhiedelmet kell 
mindenek előtt szétoszlatni, s kénysze
ríteni ama’ pártot, hogy saját, ocsmány 
képében mutatkozzék. Szakasszuk szét bát
ran azon sopliisma - szövetet, mellyel a’ 
mi liberális professorink ’s országgyűlési 
követink képviseleti alkotmányinkat be- 
burkolák. Mutassuk meg t e t t e l ,  miben 
áll a mi képviseleti szerkezetünknek, 
meliyet a' szövetséghez tartozó viszony kor
látoz , igaz mibenléte. — Mondassék ki 
nyilván: hogy a' k ü l ö n  s t a t u s a i  kö t 
ni át n y a1 s z ö v e t s é g  t ö r v é n y h o z á- 
s á n a k  a l á  v a n  r e n d e l v e ;  — ’s e- 
zen alaptétel aztán alkalmaztassák is. Egy 
alkotmányszerinti szövetségvégzés, támo
gatva a’ szövetség t e l j e s  h a d i  e r e 
j e  által, t a l á n  csak felér még jacobinus 
clubjainknak, ide véve a’ h a m b a c h i  
népegyesületet is — végzéseivel ? — Min
den józanabb fő hálát adna kormányunk
nak illyetén bánásmódért, mivel abban 
egy tiszta jövendő legbiztosabb kezességét 
látná ; holott mostan fejedelmi házunk min
den hive gyászba volna borulni kénytelen, 
ha a5 pártosak garázdálkodása tovább is oily 
csenddel ’s nyugalommal nézetnék, meily- 
nek mi ugyan nem örömest volnánk szószó
ló ja 1 — Itt csak azt kérdhetni, van e fej
delem nép, nemzet nélkül? —

A bajor kormány népe nyugtatásaul a’ 
most szerte apostolkodó békétlenek ellen , 
nyilatkozást bocsáta közre, mellynek főbb 
pontjai szerint: az evangelika vagy római- 
katholika szentegyház’ üdvösséges czélja elé
rési tülekedésében annyi szabadságot en
ged önként, mennyit a’ korona fő felügye- 
lési s oltalmi jusaival egyezhetőnek talál; 
magának tartja ugyan ezentúl is fen a' haj
dani klastromok ’s egyházbirtokok jövedel
meinek, mellyek a’ korona igazgatása alatt 
vannak, a’ tudományos egyetem, iskolák,

vagy más czélirányos intézetek gyarapítá
sára szabad fordítását, számot fog mind- 
azáltal évenként a’ legkissebb költségről is 
az ország öszves Rendéinek adni ; a’ status- 
hatalom , ha mingyárt a’ Felségnél marad 
is egyesülve, de sok tetemesjus gyakorol- 
hatás az alattvalók képviselőségének is en
gedtetik, hogy a’ kormány status javára czél- 
zó irányzati annál biztosb sikerülést láthassa
nak,  minek könnyebb elérhetésére az or
szággyűlésen kívül ezentúl tartatni fognak 
megyei v. tartományi gyűlések is , annyi 
hatást engedvén ez utóbbiaknak, mennyi 
a királyság külön tartományi eggyé olvasz
tási czéijokkal megférhet; továbbá országos 
uj törvény-alkotásra , a’ meglevő törvények 
magyarázóijára, vagy változtatására egye
nes befolyással leend az országos gyűlés ; 
ugyan ennek egyeztével intéztetik el a’ ka- 
tona-állitás , valamint a’ többi alattvalók ju- 
sa i, vagy kötelességei is a’ katonaságra néz
ve; a’ katonai büntető törvény-alkotásra 
szinte ki fog a’ rendek tanácsa kéretni 
mindenben ’s t. ef.

A1 bajor Statusministerium, egyik re- 
scriptumában , kemény kifejezésekkel ros
szalja a’ hambachi-gyülést, ugyan azt, de a- 
tyai kifejezésekkel, teszi a’ ba de  ni  nagy- 
herczeg, ki az ezentuli bárminemű gyüleke
zeteknél csak a’ politikai tárgyú, nyilvá- 
nyos beszédrartást (peroratio) tiltja el.

Azon 250 porosz, ki az utóbbi zűrza
var alkalmával (I. Jelenkor 47) a’ kormány 
által St. YVendelbo szólittatotfr, innen csak
hamar visszavonult, mivel a lakosak ki- 
nyilatkoztaták, hogy nekik sem ételt sem 
szállást nem adnak. A' várasi tanács pro
testált ezen interventio ellen. Midőn aztán 
bizonyos hire volt, hogy a Poroszok el 
fognak menni, megvendégelték őket a’ pol
gárok saját költségikön.

Welcker professor, ki egy igen derék 
munkát (Von ständischer Verfassung und 
über Deutschlands Zukunft.Carlsruhe. Groos. 
1831. adott ki, a’ porosz kormány által hi
vatalától felfüggesztetett.
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A M E R I K A .
Fernambucoban (Brazília) katonai ös

szeesküvés ütött ki martziusban , melly dóm 
Pedronak a’ brazíliai császárságba visszaté- 
telére czélzott. Egy, többnyire Portugálok
ból álló, fegyveres csapat a’ fellegvárat el- 
foglalá; de a’ császárgyülolés csakhamar e- 
gész népmassákat fegyverze f e l , jelesül a* 
színesek közül; ezek két napi csatázás u- 
tán a’ portugál fegyvereseket szétverék, 
többet az e’ nemzetbeli polgárok közül is 
megöllek, ’s félő hogy a’ még eddig meg
kíméltek sem fogják a’ szinesek dühét ’s 
boszuját elkerülni.

Éjszakamerikában kiütött a’ cholera. 
Május 6 és 7dikén Philadelphiában 20 em
ber halt meg, New-Yorkban 100 beteg kö
zül 30. Hasonló nyavalya pusztít Connec
ticutban.

Jegyz. Rlőbbi leveliinkben A me r i k a  czikk. alatt a1 
ÍO számnál kimaradt Buenos-Ayres reapublica praesiden- 
se Kos as. (üzenjrespublicák elölülői most mind katonák).

BELGIUM.
A’ belga Moniteur hivatalosan Írja jú

nius ádikén Belgák királya O Felségének 
Luíza franczia királyi herczegasszonnyal 
leendő egybekelését, melly hihetőleg a’ jö
vő julius 21dikén fog történni. A’ francziák 
királya 0 Felségét a’ becsületrend nagyke
resztjével tiszteié meg.

Ugyancsak a’ belga M o n i t e u r  né
ni elly njságok tudósítását ( ’s ezek után a’ 
miénket is) G o b l e t  general kinevezieté- 
séről oda igazítja ki, bogy a’ general (Gob
let) csak r e n d k í v ü l i  megbízással külde
tett Londonba; van de Weyer ur pedig 
mind a’ királynál mind a’ conferentiánál 
belga biztosul folyvást m e g m a r a d .

TÖRÖK BIRODALOM.
Syrából május 9dikéről érkezett tudó

sítások szerint St. Jean d'Acre vára feladta 
magát april. 28dikán. — Ibrahim basa t. i. 
26dikán a’ Ilamai országúton megszalaszt- 
ván az Aleppói basa seregeit, mellyek tete
mes hadkészület 's élelemmel siettek Acre 
segedelmére, ’s ezer málhás (teherhordó) 
tevénél tőlök többet elzsákmányolván, azon
nal Iliiül adatá xAbdallah acrei basának nyert 
győzödelmét, még pedig nagyobb hitelessé
gül néhány fogoly által, mire ez látván 
utolsó reménye forrásit is elapadni, magát 
’s várát az aegyptusiak nagylelkűségére bíz
va, megadta. Ibrahim mindenkinek sze
mély-és privát vagyon - biztosítást ígért, 
Abdalláhnak'pedig Aegyptusban menedéket 
és 750,000 török piaszter évi tartást. Tri- 
poliba április utolján két gyalog aegyptusi 
eífred ’& 5000 főnyi lovasság érkezett. — 

E L E G Y  HÍR.
S a b r c g o n d i  lovag (Ritter) Bolog

nába visszatért. Felette tartózkodva szól ’s 
nem tudatik, mikép fogadták ajánlatit (az O- 
laszoknak adandó reformok iránt) Romában. 
Sok hiszi, hogy békítő, józan ajánlati közül 
egy sem fogadtatott e l , mert az angol rc- 
formbill ’s Greyr minisíeriumának akkori 
megbuktával a’ romai aristocratia is előbbi 
gőgjét ’s daczát újra felölté.

Pénzfolyamat:
Re cs (Junius lödikán) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 T\  p. p.
— 4 PC . ................................ 76 I f ----------
— I82l)diki nyeres. k ö l c s ö n ------------
— 1821 d ik i .......................122 * -------

Becs vár. 24pc. banko-kötel. . . 47 4 — —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . ——-----
Bank-actiák v. részvények darabja 1137---------

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius lOdikén 1832.
Pozs-. m. vtó. gar. l e g j o b b középszerű csekélyebb P 0 Z 8 . m . v tó  g a r . l e g jo b b középszerű csekélyebb

Tisziabuza 133 4 1 2 2 113 4 Zab 30 29 4 2 S 4
Kétszeres 93 4 8 6  4 83 4 Köles — — —
Rozs 58 4 56 4 . 53 4 Köles-kása n o  4 1 0 6  4 —
Árpa 42 4 41 4 40 Kukoricza ' 42 4 42 41 4

Szerkeztet! H e l m e - ’ z y  —  Nyomtatja L a n d o r e r .



J E L E N K O R .
50. szám P est, szombat. Junius 23. 1832..

F o g l a l a t :  Magyarország. (Kinerezásek. Állattenyésztő Társaság tudósítása minden magyar hazafihoz, királt Gaz
dáinkhoz. Stettner György pápai prof. Kaposvári gyászhir). Anglia (Keformbill. Angol követek. Conferentia). 
Francziaország (Alig. Zeit.-beli levelek az utóbbi zavarokról. (Jjabb hírek. Oppositio). Olaszország. (Anconai li
berálisok nemes nyilatkozása). Török Birodalom. (Bosznia. Jutalom Ali meggyilkolójának. Pénzfolyamat. Ga
bonaár.

MAGYARORSZÁG.
Felséges Királyunk méltóztatott junius 

lOdikén költ legfentebb rendelete szerint 
Galantai gr. Eszterházy Nép. János, Sz. Ist
ván m. kir. rende command., val. b. t. ta
nácsos Ő Excja helyébe , minekutána ez Vesz
prém vmegyei főispáni hivataláról lemon
dott , Vásonkői ifj. gr. Zichy István 0  Exc- 
já t, Ő Felségének Sz. Pétervárott volt nagy 
követét, Sz. Istv. m. kir. rende nagykeresz
tesét, cs. f  , ’s belső t. tanácsost, Vesz
prém vmegye főispánjává kinevezni.

Felséges Királyunk a’ bánáti kir. bá
nyászati igazgatóságnál megürült közbirói ’s 
ügyvédi hivatalra Tarjányi Ignácz eddig Lú
goson volt kam. fiscaiist méltóztatott kine
vezni.

A’ nagymélt. m. kir. udv. Kanezellaria 
a’ horvátországi ítélőtáblánál megürült jegy
zői hivatalra Dominich Sándor Varasd vme
gyei fősz.bírót nevezte ki.

A’ nagymélt. m. kir. helytartó-tanács 
f. e. junius 12diki rendeleténél fogva, a’m. 
királyi egyetemnél megürült füvészettanitói 
székre concursus hirdettetik f. észt. Octo
ber 27ikére.

Az Állattenyésztő Társaság
mindeo magyar hazafihoz, ’s kivált gazdáinkhoz.

A’ Magyarországi Állattenyésztő Társa
ságnak f. e. Május 31dikén tartott köz-ülése, 
azon erős meggyőződésből, hogy minden 
köz intézetnek legbiztosbb sikeresítője a’ 
lehető-legnagyobb nyilvány, (azaz publici
tás} szükségesnek tartá mind a’ jelen nem 
volt Tagokat, mind áltáljában az egész ne
mes Hazát, addig i s , míg az 1832diki Gyep

könyv megjclenend a’ Társasági mostani ál- 
ladalmáról eleve tudósítani.

Azok’ kedvéért, kik az 1827dik óta 
évenkint megjelenni szökött Gyepkönyve
ket nem olvasták, nem lészen fölösleg rö
viden előre bocsátni, hogy : a’ mostani „Á l
lattenyésztő Társaság“ czímet viselő hazai 
Intézet első kezdetét azon kevés tagokbul 
álló Egyesületben kell keresnünk, melly 
1826ban állván öszve, a’ lóversenynek,, 
mint a’ lónemesités legbiztosabb eszközé
nek divatba hozását vette czéljául. Elkez
dődött a’ Lóverseny 1827ben, Pesten, ’s 
ezen uj Intézet számos hazafiak’ adakozá
sából egy két év múlva olly állandó lábra 
kapott, hogy már most öszvesen 13,090 a- 
rany tőke lévén örökre megalapítva, ennek 
kamatjából évenként több rendű verseny- 
díjak járnak ki a’ Pesti téren , elmulhatla- 
nul; — nem említvén itt több nemeslelkü 
Fő-asszonyink ’s egyéb hazafiak által részint 
éltök fogytáig, részint bizonyos időre aján
lott és ajánlandó díjakat, — mellyek által 
már most a’ Lóversenyt elegendőleg ellátott" 
nak "s fenmaradandónak tekinthetni.

Örömmel tapasztalván azon Egyesület 
a’ hazafiak kész részvétét, ’s elégséges a 
jánlatokkal látván már biztosítva a’ Lóver
senyt, lassanként ön munkakörének tágbí- 
tásárul kezde gondolkodni, — *s egy rész
ről az 1828ban szinte szabad hazafi ajánla- 
tokbul felépült nemzeti Lóiskolát vevén gond
viselése alá, más részről még némelly uj 
közhasznú osztályokkal kívánta bővítnifog- 
lalatossági körét. Illyenek : az Állatmutatás, 
melly által juhok; szarvasmarhák ’s egyéb»



394

gazdasági állatok állíttatván ki egy közép
ponton , a’ haza' minden részeiből, a’ honi 
különféle termesztményekkel gazdáink köl
csönösen megismérkedhessenek. Illyen: a’ 
paraszt kanczacsikók jutalmaztatása , melly 
által az ország szegényebb sorsa lakosi jó 
lovak nevelésére serkentessenek. Illyen: a' 
lóárverés, és vásár, melly arra szolgáljon , 
hogy a' vevő az eladót, és ez amazt ismét 
egy középponton könnyen találhassa fel. Il
lyen a’ pénzért hágatás, melly mind a'mén, 
mind a' kancza birtokosának egyiránt hasz
not hajt. Hlyének végre az országos Ménes
könyv kiadása (melly nem sokára sajtó alá 
kerül) ; — ióidomitó intézet felállítása ’s 
állat-orvosok formálása s a’ t.

Az említett Társaság mind ezek hasz
nosságáról meg lévén győződve , de azt egy
szersmind jól tudván, hogy illy közintéze
teknek mind életbe hozása, mind fentar.tása 
egyedül a’Hazafiak részvételétől függ,több íz
beli meghívásokat és kéréseket bocsátott mind 
egyes Hazafiakhoz, mind a’nemes törvény
hatóságokhoz. Volt is sikere ezen felszólítá
soknak , úgy hogy az esztendei 10. pengő 
forint fizetésen felül, számos különajánlá- 
sok tétettek egyik, vagy másik osztályra.

A’ részvétel mindinkább ’s inkább ne- 
vekedvén , végre 1830ban 6 esztendőre aláí
rás nyittatott, mellyhez esztendei 10 pengő 
forintal leendő járulásra minden hazafi meg
hívatott, ’s a’ lóversenyzési Egyesület, a’ 
fent előszámláit kiterjedtebb körű, gazda
sági czélokhoz képest „Állattenyésztő Tár
saság44 czímet vön fel. Ennek következésé
ben az 1830diki versenyzés alkalmával szá
mos 10 forintos Részvényesek jelenlétében 
tartatott közgyűlés, a’ Társaság’ folyamat
ban tartására Pesten egy középponti válasz- 
tottságot, az ország minden részeiben pedig 
hazafiságokról ismeretes számosb képviselő
ket nevezett ki ’s kért meg uj tagok szer
zésére , ’s az egész intézet gyarapítására. 
Ugyanazon közgyűlés már most bizonyosb, 
és tágasb szerkezetet adván a’ társaságnak, 
elhalározá, hogy a’ 10 frtos ajánlatokból be

gyülendő pénz a’ már folyamatban vett ló
verseny alkalmával, a’ dijakon kívül elő
forduló közköltségekre, paraszt-lovak jutal
mazására és lóiskolára legyen fordítva; az 
ezen szükségek pótlásán túl megmaradó sum
ma pedig mindenkor a’ közgyűlés által meg- 
határzandó czélra használtassák , fennmarad
ván akárki által a’ 10 frton felül még a’ 
fentebbi czélok akármelyikére különösen 
tett ’s teendő szabad ajánlatnak az ajánló 
szándéka szerinti elrendeltetése.

Állandóbb alapra helyeztetve biztosab
ban munkálódhatván már most a’Társaság, 
a’ fennevezett külön czéljait, u. m. lóver
senyt, állatmutatást, paraszt kanczacsikók 
jutalmaztatását és lóiskolát évről évre fo
lyamatban tartván, az 1831diki nyári köz
ülésben , a5 köz szükségeken túl fenmara- 
dott pénzből, némelly egyes Részvényesek
kel együtt, Bhurtpore angol ménnek a’Tár
saság számára lett (mellyrc maga a* Társa
ság 6 részvényt vön) vásárlását eszközlé, 
melly mén 1832ben 40 kanczát hágván 50 
pengő írtjával, minden részvény után 42 
száztoli (perCent.) hasznot hajtott.

Még nagyobb állandóságra törekedvén 
a’ Társaság, a' közelebbi Május 31dikén 
tartott nagy számú köz-gyülésben, a’ Tár
saság számára leendő, ’s az idei téli közü
lésben már megpendített, későbben pedig 
több választottsági ülésben vitatott házvé
tel fordult elő. — Minden oldali vizsgálat, 
és alapos tanácskozás után az tetszett ki 
végre, hogy felszámíthatlan haszon eredne 
ezen naprul napra gyarapuló Intézetre ab
ból , ha a’ Társaság itt Pesten, egy alkal
mas fekvő telek és ház szerzése által magá
nak állandó középpontot alkotna, ’s igy e- 
zen országos Intézet, Hazánk fővárosában, 
minden Hazafiak részvéte, ’s bizodalmá
nak hozzá-járnltával örökre meggyökered- 
vén, nem csak eddigi szerencsésen folyta
tott munkálódásinak adna nagyobb kört,— 
hanem idővel, mindennemű gazdasági mű
szerek, minták (modell) ’s t. ef. kiállítása, 
’s az egy pontban egyesülendő gazdák véle-



menyei'- ’s tapasztalásinak közlése által, is
mét tágasb tért nyerne, ’s az egész mezei- 
gazdaságra, levelezések, hírlapok, későb
ben pedig tán az Intézet saját időszak-írá
sának útján kiterjeszkedni volna képes , — 
sőt idővel, a" mi földmivelő országunkban 
oily sürgető szükségü gazdasági, ’s inűtudo- 
mányi Társaságnak szolgálhatna előalapjául. 
Ezekhez képest elhatároztatott; hogy a' be
mutatott terv szerint Gr. Károlyi György
nek Pesten az üllői utczában fekvő 1200 Q 
öinyi ’s már több czélirányos épületekkel 
is ellátott telke 300 darab részvény által GO 
pengő írtjával számítva egyet, olly módon 
vétessék meg, hogy a’ Társaság maga szá
mára azonnal 20 részvényt vegyen, — az 
egyes Hazafiak által vett egyéb részvénye
ket pedig a’ folyamatban lévő munkálkodá- 
sira szükséges költségeken felül évenként 
fénmaradó társasági pénzből esztendőnkint 
tartandó sorshúzás utján magához váltsa, 
(addig is azoknak részint a’ ház jövedelmi
ből , részint a’ közpénztárból esztendei fi
tos kamatjait fizetvén), ’s igy bizonyos é- 
vek elfolytával minden részvényt bevált
ván , az egész házat sajátjává tehesse.“

( V é g é t  j Örő l e v e l ü n k b e  n).
A’ helvetiai hitvallást követők’ dunán

túli főtiszteletű superintendentiája folyó hó
nap 18dikán Rév-Komáromban tartott köz
gyűlése’ alkalmával, a’ pápai Collegiumban 
az egyetemi philosophiának, természeti és 
hazai törvényeknek nyilványos rendes pro- 
fessorává tek. Stettner György u r , királyi 
táblai ügyvéd, ns Torna vmegye táblabirá- 
ja , a’ magyar Tudós Társaság levelező tag
ja ’s a’ tisztelt Társaság által T u d o m á n y -  
t á r  czím alatt kiadandó folyóirat’ válasz
tott redactora, nevezteti ki. A’ tisztelt fér
fiú a’magyarlitcraturában F e n y é r y  Gyu- 
1 a név_ alatt magát több rendű iratai ’s 
legközelebb Kresznerics’ magyar szótárá
nak kiadása által is érdemesítette. Legú
jabb munkája a’ V á l t ó j o g  (Jus Cambia- 
le) sajtó alatt van ’s rövid' időn közvilágot 
fog látni.

Kaposvár jun. ISdikén : Felette érde
kel minden érzékeny szívet Kapos-Mérei 
Mérey Ernánuel’ , Somogy Várm. néhai ü- 
gyes és munkás szolgabirája’ szerencsét
len házának gyászos esete. Ezen derék férj- 
fiú , ki már ifjanta hazája s királya védel
mére az 1809diki felkelitek seregében fegy
vert foga . teljes életét nyilványos hivatalok
ban tölté, 's midőn férjfiuságának legszebb 
korában édes megelégedés közt inná az a- 
tyai érzet boldogító örömeinek poharát, fe
lette kedvelt leánykáját, ki épen fejlő 
bimbajában vala, elvesztő; kevés idő múl
va maga is tüdő gyuladásba esvén, kihunyt, 
csakhamar követé szeretett édes atyját leg- 
nagyobbik kisasszonya élete legszebb tava
szában, ’s e’f. hónap 3dikán hitese is, szü
letett Güthner Rozália, olly hirtelen elhunyt 
kedvesei után hanyatlott; és így csakhamar 
az egész nemzetséget egy szomorú sír födi. 
Annyival érzékenyebb ezen eset, hogymind 
ann)7i legszebben viruló korában dűlt el. — 
A’ szerencsétlenek nevét még fentartja e- 
gyetlen csemetéjök István , ki most a’ ka
pós vári Gymnasiumban a" szelíd tudományok’ 
másod évi tanulója.

A N G L I A .

A’ felső ház jun. 4diki ülésében, melly- 
ben a’ reformbill harmadszor olvastatott, 
’s elfogadtatott lord Carnarvon és Bucking
ham (herczeg) felszólításokra 17 nemes lord 
iratá protestatióját a’ jegyzőkönyvbe. Más 
nap (5dikén) jutván e’ bili az alsó házhoz 
vissza, még egyszer felemelő fejét az oppo- 
sitio ’s mély gyűlöletét a’ jelen ministcri- 
um ellen kirebegé. Mind hasztalan! — 0 ’ 
Connell ur mosolygva kívánt szerencsét a’ 
háznak, hogy a’ bili szélesebb hasissal ’s a’ 
választószabadság nagyobb kiterjedésével lé
pett a’ felső házból vissza, mint oda fel- 
küldetett. — A’ csekély, puszta kifejezése
ket illető mellékjavaslatok szavazás nélkül 
fogadtattak el ’s más nap a’ bili a’ felső ház
nak ismét megküldetett. Csak ekkor, a’ bili 
elfogadtatása után, jelent meg ismét herczeg
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Wellington a’ parliamentbe, mellyet ntóbb 
oily példás kudarcezal hagya el. 7dikén fel
hivatván ide az alsó ház, csak 9 pair jelen
létében, biztosság által ’s nem személyesen, 
mint a’ nagyobb rész ohajtá és várá, ada
ték meg a’ bilinek a5 királyi sanctio. Az al
só ház ez és előbbi napoki üléseiben kevés 
nevezetes történt; a’ scott reformbill czik- 
kelyeiből több fogadtatott el ’s kérelmek 
adattak be a’ végett, hogy az i r l a n d i  re
formbill nagyobb terjedéket ’s liberalitást 
kapjon.

A’ felső ház jun. 8diki ülésében azt kér
di lord Carberry, mikor fog a’ ház az ir
landi t i z e d b i l l  iránt tudósittatni. Mar
quis Lansdowne feleli, hogy az ebbeli biz
tosság munkája végéhez közelit ’s még ezen 
parliamenti ülések alatt bizonyosan fog ez 
iránt bili beadatni. Erre a’ ház jun. 13di- 
káig eloszlott. Ugyan ez nap az alsó ház
ban kérdé lord Althorp a’ scotiai tagokat, 
mikor akarnák a’ scott reformbillt tovább 
vitattatni, minthogy 13dikára az irlandi re
formbill van kitűzve. 0 ‘ConnelI indítványá
ra meghatároztatok;, hogy a’ scott reform- 
bili 13dikán, az irlandi pedig lődikén fog 
elővétetni; mire a’ ház szinte 13dikáig ha- 
lasztá ülését.

Lord H e y t e s b u r y  eddigi angol kö
vet P é t e r v á r á b ó l  visszahivatott. P e r 
cy ur helyett más küldetett Helvetiába, ’a 
több más változás váratik még ’s tétetett 
már a’ külföldi angol diplomatában. Azio- 
niai szigetek lord-főbiztosává sir Fr. Ad a m 
helyébe sir T. M a c d o n a l d  alsó házi követ 
neveztetett ki. Lord Granville követül P a- 
r i s b a n  megmarad.

Hg. Talleyrandot gróf F 1 a h a u t fogja 
a’ londoni követségben felváltani.

A’ conferentia utóbbi három u. m. a’ 
61, 62 és 63dik protocollumát közlötte Bel
giummal és Hollandiával. A’ 63dik Hollan
diának legújabb, vonakodó nyilatkozását 
foglalja magában.

B e n t h a m  Jeremiás, az európai pub

licisták veteránja , Londonban jun. 6dikán 
85 évében meghalt

FRANCZIAOBSZÁG.

(Alig. Zeit). A’ ministerek jun. 5dikén 
a’ királynak több óráig eltitkolák a’ párisi 
történeteket; néki csak annyit jelentének, 
hogy a’ fővárosban zavargás támadt, de 
nem, hogy a’ polgárok egymást öldöklik. 
Mihelyt a’ király ezen utolsót St. Cloudban 
meghalló, tüstént kéltetéalvó nejét és gyer
mekeit, királynénak és herczegasszonyok- 
nak pongyolán kelle kocsira ülniük, ’s imígy 
jött háznépével Lajos Fülöp Párisba, a’mi
nisterekre rendkívül neheztelvén, hogy a’ 
történt dolgokról őt korábban és hivebben 
nem értesíték. — Azonnal öszvegyiilt a’ mi
nisten tanács; itt vévé Montalivet mint 
belső dolgok ministere egyebek közt azon 
felelet’ terhét magára, hogy a* Tribune’ saj
tója zár alá vétessék, a’ mi másnap reggeli 
4 órakor végre is hajtatott. Hasonló sors 
érte a5 Quotidienne, Courrier de l’Europe, 
Bridoison, Courrier Fran^ais, Journal d u ' 
Commerce, ’s National czimü hírlapokat, 
melly utolsónak tegnapi száma azért foglal
tatott e l, mivel a’ támadás ügyét védlé, 's 
azt mondá , hogy mindennyi vér újra csak 
egy dynastiának érdekei mellett ontatik. — 
A’ lázzadás tegnap estve 6 órakor nyomat- 
tatott el. E’ rémesetek Páris szívét mély 
szomorúságba süllyeszték, ’s azok hihető
leg nem utolsók. A’ pártok dühét ápolja a’ 
kiontott vér. —- A’ király nagy veszede
lemnek tévé ki magát az által, hogy az öl
döklés’ helyein személyesen megjelent, de 
ezen tettével a’ nép elhajlott szívét némü- 
képen még is visszahódító, ’s reá csakugyan 
egy lövés sem történt. — Érdemes vala a’ 
börse körül lenni, midőn ide megérkezett 
a’ h ír , hogy a’ patrióták’ vesztesége már 
bizonyos; a’ tőzsér nép’ halavány arczán 
egyszerre legédesebb megelégedés mutat
kozott, ’s az egész börse, úgy szólván, 
mosolygásnak indult. Öt órakor — még az
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álgyuk dörögtek — már á* tőkepénzek’ be
cse 10 sous-val emelkedett. — Párisban ( ’s 
ezt a> Journal des Debats mondja) 40,000 
főből álló rendes katonaság volt jelen, ’s 
ide számítván 20,000 nemzeti gárdát} te
hát 60,000 fegyveres ellen harczolt egy gya
korlatlan népcsapat. Ezen bőszmerészek" bá
torsága egyértelmííleg dicsértetik, ők csuda 
jeleit adták a’ bajnok buzdulatnak. Váltig 
kiálták: Éljen a’ Respublica! de nem talál, 
tak viszhangot a’ nép keblében. Ók a’ sza
badságnak legtisztább, de nem legokosabb 
baráti voltak. És még is ma őket sokan a’ 
Carlistákkal való szövetkezés vétkével ter
helik I — Valóban , a’ ki szivének szent 
tévedése, a’ki egy ideális jövendőnek szép 
álma mellett illy életelszánással hal meg, 
az nem szövetkezik ama’ büdös tapadó sár
ral , mellyet az elmúlt idő nekünk a’ Car- 
listák neve alatt hagyott vissza. Én, Iste
nemre mondom! (így ír egy páriái levele
ző) nem vagyok republicanus, én tudom, 
ha a’ republicanusok győznek, nekem tor
komat metszik, csupán, mivel nem csudá- 
lom mind az t, a’ mit ók csudáinak; — és 
mégis ma egymást érték könyűim, midőn 
elvetődtem azon helyekre, mellyeket szí
vok1 vére pirosít. Egy magas, többi közül 
kiváló ház, melly a’ St. Mery útczaköz- 
nek végén áll Js Café Leclerque nevet visel, 
volt hihetőleg a’ republicanusok’ főszállása. 
Itt tárták magokat legtovább, itt tevék a’ 
végső ellentállást (6dikán estve). Nem kér
tek ők kegyelmet, ’s csaknem mindnyájan 
puskagyilok által hullottak halomra. Itt es
tek el a’polytechnikai iskolának legtöbb ne- 
vendéki» Itt folyt Francziaország legtüze
sebb vére. — Mindazáltal csalatkozik, a’ 
ki azt gondolja, hogy a’republicanusok csu
pa fiatal hagymáz fejekből állottak. Sok él
tes emberek voltak fegyveres társaik. Egy 
fiatal asszony, kivel St. Mery templománál 
szóltam, érzékenyen kesergé nagy atyja’ ha
lálát; ez az öreg különben elvonult csen
des életet élt, — de, midőn a’ vörös zász
lót megpillantotta, ’s — éljen a’respublica!

— hallottakiáltozni, kezébe szorította regi 
lándzsáját^ erőtlen inain az ifjú küzdők kö
zé sietett, ’s velők meg halt. — Szegény 
Ósz! ó ,,a’ hegynek“ pásztorsípját vélé hal
lani, emlékezetében első szabadságérzelme 
megújult ’s az ifjúság’ álmát még egyszer 
akará álmodni! Nyugodjatok békességben!
— E’ szerencsétlen revolutionak követke
zései előre láthatók. Már ezeren fellyül be
fogattak , ’s lehet hogy a’ visszarémítés 
theoriája még több áldozatokat is kivánand.
— Egy szabómestert, ki ma reggel a’ Yen- 
domepiaczon a’ republicanusok’ jó szándé
kát szóba merte hozni, egy izmos asszony 
(hihetőleg felesége) hatalmasan megpáholt. 
Ez valóságos contrarevolutio!

A’ házfiirkészések— a’ Moniteur sze
rint — jun. 8dikán Párisnak sok részei
ben folytak, ’s újra sok fegyver és puska
por jutott a’ kormány kezébe. Némelly ne
vezetesebb befogdozások is történtek. Több 
jövevény bujdosók már elmozdítattak a’ fő
városból. — Párisnak minden börtönei töm- 
vék. A’ fegyveres elfogottak többnyire mind
nyáján Yincennesbe vitettek el. A’ külön
féle kórházakba eddig 354 sebesült hoza
tott be; több mint fele katonákból és váro
si őrökből áll, a’ többi nagyobb részént csak 
a’ legalsó néposztályból való.

A’ sebhedtek és elhullottak számát nem 
tudhatni még pontosan. A’ rendes katona
ságból mintegy 400 sebes vitetett a’ katona 
kórházakba; a’ nemzeti'őrség sebesüld mint
egy 100—150et tehetnek. Az elhullottak 
szániát a’ sereg és őrségiek között mindössze 
120—150re teszik; mennyi hullott el a’ tá
madók (insurgens) közül lehetetlen vaía még 
eddig kitudni. Újabb hírek 600ra teszik az 
elestek számát; biztos neveztetett ki az 
ebbeli nyomozódásra.

Jun. 9dikén a’ király a’ következő le
velet bocsátá marsai Lobauhoz, (a’ seine- 
megyei national-garde fővezéréhez) : Ked
ves marsai í Midőn előre is kijelentem az 
Urnák örömemet, mellyet holnap érzeni
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fogok azon bajnoki nemzeti őrség gyüleke
zetén, rnelly olly vitézül harczolt a’ mi tör- 
vényink, intézkedésink ’s ama'1 korona mel
lett, mellyet én a’ n e m z e t i  a k a r a t  kö
vetkezésében dicsőségemnek tartok visel
nem : nem mulaszthatom el egyszersmind 
sajnálatomat fejeznem ki azon, hogy a’ be
csületrend keresztjeihez, mellyeket én ez 
alkalommal kiosztani szándékozám , tarto
zó előkészületek addig be nem végződhet
nek. Nyugtalanul kívántam mellökre függesz
teni a' becsület keresztjét azoknak , kik azt 
vitézségek ’s magok felajánlása által a’ nem
zeti ügyért olly igen megérdemlék , ’s szivem 
•bben nérnü vigasztalást talált volna mind
azért a’ mit szenvedett, midőn francziavért 
látott Paris utczáiban folyni. Kénytelenit- 
tetvén azonban e kiosztást elhalasztani, én 
azt a’jövő julius 29dikére teszem ált, mint 
a’ m i d i c s ő  r e v o l u t i ó n k  Qul. 1830) 
második évnapjára. Júniusban szinte mint 
júliusban ők ugyan azon ügyért harczoltak, 
ekkor és akkor egy-azon ügy győzött. Le
gyen tehát kedves marsai, azon hőslelkü 
nemzeti őrségnél, mellyet olly dicsőn ve
zérlett, nekem tolmácsom, és saját részé
re fogadja el mind azon érzések kifejezé
sét, mellyekkel vagyok — jóakarója (bien 
aífectionné) Lajos Filep.“ A’ jun. 5 és 6iki 
sebhedtek gyámolitására 50,000 frankot a- 
dott Ő Felsége.

Paris jun. lOdikén reggeli 11 órakor: 
„Paris tökéletes csendben van. A’ király 
szemléletet tart a’ seine-megyei nemzeti őr
ség, ’s valamennyi sorsereg felett. Minden 
jól megy.“ Délután 6 órakor: „A* revue 
végződik. Soha sem mutatta magát a’ ki
rály nyomdokain nagyobb lelkesedés; Pa
ris nyugta talán soha sem vala biztosabb. 
A’ kormány jó híreket kapott nyugotról. La- 
houssaie el van foglalva. G l i s s o n  kasté
lya, hova több pártvezér vonult, élénk el
lenállás után , meggyujtatott ’s leöletett min
den , vagy benégett. A’ neveket még nem 
tudjuk.“ (Strassburgba küldött telegraphi 
hírek).

A’ M o n i t e u r  ugyan ez nap (1 Óikén) 
igy ír :  Az a’ hir terjedezett, mintha töb
ben az utóbbi zavarokban részesültek közül 
részint a’ Vincennes-i védfal-árkokban , ré
szint a grenellei síkon már agyon lövettek 
volna. A’ kormány nem véli lehetőnek, 
hogy illyes, a’ leggyalázatosb gonoszság köl
tötte hírek a’ legvakabb könnyenhivőségnél 
is helyet találnának. Vádolni ollyas tettek
rő l, mellyek sem korunkhoz , sem honunk
hoz nem illenek, valóban lehetetlen olly 
kormányt, meilynek minden szitui ellen- 
féliek (oppositiobeliek) hol az egyik hol a’ 
másik pártbeli rendzavarok iránt mutatott 
lágyságát lobbanták szemére, ’s a’ melly 
minekutána az összeesküdt pártok ellen szi
gorúbb visszatoló rendszabásokra kénysze- 
rittetett, a’ legapróbb óvatokkal é l, hogy 
azon rendszabások hatása megszorittassék 
’s módosíttassák. — Kell e tehát még mon
dania , hogy a’ bűnösök vagy bűnhődhetek 
személyei, mihelyt a’ törvényszék kezei
ben vannak , előtte szentek, hogy egyedül 
a' törvény itélend sorsok felől, -s hogy a’ 
törvény által kiszabott formák a’ leglelkis- 
meretesb tekintettel fognak megtartatni? —“

Hogy a’ haditörvényszék Ítéleteiben a’ 
törvényszeres formák annál bizonyosabban 
megtartassanak, a’ hadminister azt kíván
ta, hogy azon törvényszék mindenik refe
rense mellé a’ királyi ügyvédnek egyegy 
helyettese (substitutus) adassák. Ebben a’ 
pecsétőr is megegyezett ’s a’ rendszabás a- 
zonnal teljesittetett. A’ haditörvényszék 8- 
dikán kapá az első, ide tartozó actákat ’s 
másnap azok vizsgálatához hozzá fogott.

A’ királyi törvényszék (Curia) azon 
nyilatkozást adván, hogy a’ junius \  és 5- 
diki politikai vétségekről Ítélni nem fog, 
hanem azokat az ostromállapotnak, melly 
csak 6dikán rendeltetett meg, következésé
ben állítandó haditörvényszékhez utasítja , 
minél fogva ezen utóbbi rendelés (az os
trom állapot) visszaható erejű lesz: a’ pá
risi ügyvédkar tanakodást tart ezen nyilat
kozás törvén) essége felett ’s mint hallik,
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Dupin uránnak semmisítését (cassatio) hoz
ta javalatba.

Pages és Laboissiére követkamarai ta
gok ellen kiadott elfogatási parancs nem 
alkalmaztatott. Sikeretlen fiirkészetek tör
téntek junius 9dikén lakjaikon. Fitzjames 
pairnek fi j a  fogatott cl, nem maga a’ dúc. 
Chateaubriand szinte szabadon van Parisban.

A’ legutolsó telegraphi hir,  melly Pa
risból c’ h. Ildikén délb. 1 órakor indult 
ki Strassburgba, ol)y épen megnyugtatónak 
hirdeti a' főváros állapot jár, hogy szükség
telennek tartja a’ minister ez iránt több te- 
legrapbi tudósítás küldését.

A* követkamarai oppositio nyilatkozá
sát (1. Jelenkor 47 és 48) a’ juste milieu- 
rendszer folytatása ellen, eddig elé 91 tag 
irta már alá. Hire van, hogy a’ parlament 
júliusban egybe fog hivatni.

A’ Moniteur is hivatalosan közli már 
a’ Belgák királyának Louise franczia kir. 
herczegasszonnyal leendő egybekelését. A’ 
két nemzet, úgymond, ezen szövetségben 
kölcsönös gyámol zálogát ’s Europa a' kö
zös béke természetes garantiáját fogja fel
találni.

OLASZORSZÁG.
(Alig. Zeit.) Ancona, jun. 3dikán. Már 

rég ki akarta városunk liberális felekezete, 
nem a’ szolgai, nem a’ támadó, hanem a’ 
világos eszü , ép szivü polgárság a’ maga 
ohajtásit saját Felsége és Francziaország e- 
lőtt fejteni. E’ végre a" mai nap választa
tott. Korán reggel már többet lehete közü
lök látni rózsával keblökön ’s a’ nemzeti 
(zöld-fehér-piros) háromszínnel. Nem tud
tuk, mi akar történni. Nyolcz óra tájban 
gyülekezni kezdének a’ játékszin-piaczán, 
11 órakor a1 piacz tömve volt. Ekkor nyolcz, 
köz tiszteletű ’s tekintetű férj fi jelent meg 
a’nemesség, ügyvédek, kereskedők *s kéz
művesek közül, kik, az egész néptömeg 
utánok, legszebb rend és csenddel a’ fran
czia general lakásához mentek ’s neki a’ kö
vetkező kérelmet adák által : Cubiéres ge

nerálhoz, a’ franczia sereg fejéhez Anconá- 
ban. General Ur! Ancona polgárai, nem ló
vén városi tisztség, melly őket képezhet
né, Önmagok ez ünnepélyes tettet (actus) 
rendelék, melly által a’ Szent Széknek , ’s 
Uraságodnak, mint képviselőnek, általában 
pedig a’ jelen és utó kornak azon meghatá
rozott óhajtásokat fejezzék k i, hogy nekik 
a’ (pápai) kormányszéktől egy bölcs és tö
kéletes reform adassék. Azon súlyos és szám
talan baj ’s ínség, melly ezen szép tarto
mányokat (Olaszországot) annyi idő óta sa
nyargatja, világos bizonyság, hogy a'jelen 
törvények a’ mai civilisatio szükségeihez, 
's kivánataihoz nem illenek. Tudja most 
mindenki, hogy a’ kormány jótékony és 
igazságos csak úgy lehet, ha azon hármas 
(törvényadó, végrehajtó, igazgató) hata
lom, mell} bői a’ felség (souveraineté) áll, 
pontosan osztatik e l ; hogy a’ pénzügyi, 
(financz) , v polgári, fenyítő s katonai tör
vénykönyvnek bölcs és világos szerkezetű
nek kell lennie, ’s hogy e’ törvények meg- 
tartatásáról garantiák (biztosítások) szük
ségesek. — E’ végett Ancona polgárai az 
európai nagy hatalmakat kérik eziránti köz
benjárásokért a’ Szent-Széknél. Ok mind
nyájan egyiránt a’ haza szent szeretetétől 
lelkesülnek , habár némellyeket talán a’ jö
hető történetek bizonytalansága ’s más te
kintetek akadályoznak is kivánataikat nyil
ván kifejteni. Kérik ezen előterjesztésüket 
keggyel fogadtatni, minthogy annak tartal
ma egyedül a’ még történhető rosznak el
hárítására czéloz; egyszersmind élnek ez 
alkalommal is alázatos hódolásokat ’s tisztele- 
töket fő urok, (a ’ pápa) iránt kifejezni. 
Ancona jun. 3dikán 1832.“ A’general fele
le , hogy ő ugyan helyeztetése által semmi 
egyenes lépésre e’ tárgyban felhatalmazva 
nincs; de a’ kérelem igazságos léte reményl- 
teti vele, hogy a’ pápai kormány nem fog 
vonakodni az Anconabéliek köz óhajtását 
tekintetbe venni *s ő magára válalja azt a’ 
franczia követtel is, Romában, közleni. Két
ségkívül, úgymond, az ausztriai kormány



is áltlátandja azon kérelem eszességét, melly 
neki a’védelme alatt lévő olasz (egyházbir- 
toki) tartományok népétől szinte áltadatott. 
E ' válasz a’ követséget és népet szerfelett 
megörvendeztető, folyvást zengett az: él
jen a’ t ö r v é n y i  éljen az egyeség! a’ gene
ral ! a’ franczia nemzet! — Ezután a’ kül
döttség gróf Fiorenzihez, a’ pápai prolega- 
tushoz, ment ’s annak az előbbihez hason
ló nyilatkozást és kérelmet nyújtott által, 
mellyet ez nem csak igazságosnak, hanem 
a’ kormány r é g i  ígéreteivel egyezőnek is 
találván , azt nyomban a’ statustitoknokhoz 
küldeni megígérte. Továbbá kinyilatkozta
tó , hogy ő a’ hozzá épen ma érkezett fel
sőbb rendelet szerint a’ város kormányát 
tovább is viendi. A* nép iít is az említett 
evvivákra (éjjenekre) fakadt, ’szászlóját, 
mellyen e’ szavak állottak: Buone leggi di 
garantita inviolabilitá (azaz: jó törvények 
biztosított sérthetlenséggel) a’ börse kapuja 
felett kifüggesztvén, aJ legnagyobb csend
del ismét eloszlott; a5 kérelmek kinyom
tattatván , a’ szokott helyeken fölszögeztet- 
tsek ’s estve a’ város és színház kivilágít
hattak.

T Ö R Ö K  B I R O D A L O M .
A’ boszniai legújabb hírek szerint Fir- 

dinr, livnói felköltségi kapitány szerencsé
sen ogyesité kisded csapatját a’ sereglioi ’s 
mostani felköltekkel, kiknek fegyveres ere
jük 15,000re terjed, ’s igy Osmánbég ve
zérlése a la tt, május 7dikén a’ nevisignei 
pusztán megtámadák az uralkodáshoz hiv 
fieliek seregét, mellyet a’ stolaczi basa Ali

vezérlett, azt tetemesen megverék ’s elszél- 
leszték; a’ szerte futottak, elfogottak vagy 
sebeseken kívül 300 a’ csatamezón maradt 
holtan, ’s ezek közt a’ vezér testvére is , 
’s maga Ali is csak ügyclbajjal menekhete 
valami 150 fegyveresivcl a’ stolaczi várba, 
hol már most a’ felköltektől kemény os
trom alatt tarta tik ; ezek a’ várost mint hir- 
Ielik felakarják gyújtani hogy az ostromlot- 
tat annál hamarabb megvihassák, egyébi
ránt mint győztesek az egész tartományban 
szerte kószálva dúlnak vagy rendre ölnek 
mindent, mi még az uralkodáshoz ragasz
kodik.

Mennél inkább kímélte a’ szultán előbb 
a’ hatalmas aegyptusi alkirályt, annál in- 
gérlettebb már most ellene bosszúja; a’ reá 
mondott átkon felül nagy pénzsummát teve 
fejére k i , mire már számosán is jelentkez
nek, legközelebb egy csapat ozmán ifjúság 
hagyá Konstantinápolyi el a* tett kivitelé
re , olly nyilatkozással azonban, hogy az el
nyert vérdíjt egy katona kórház alapításra 
ajánlandják.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Junius 19dike'n) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . .  87 A  P- P-
— 4pC .......................................7 7 --------------
— I820diki nyeres. kölcsön — — ------
— 1821diki . . . . . . 1 2 3 -----------

Be'cs vár. 2Jpc. banko-kötel. . . 47 | ------
Az udv. kam. 2^ perCnt kötél. . — — — —
Bank-actiák v. re'szve'nyek darabja 114tt--------- -

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius 22dikén 1832.

Pozs. m. ytó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 133 | 120 113 i Zab 30 29 i 28
Kétszeres 93 ; 86 • — Köles — — —
R ozs 56 54 * 53 * Köles-kása 100 — —
Árpa 43  i 42 40 Kukoricza ' 42 41 1 40

Szerkezteti Helme/* zy* Nyomtatja Länderer.



J E L E N K O R .
51. szám P est, szerda. Junius 27. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország. (Aigner Józs. f. Állattenyésztő Társaság tudósításának rege. Közlemény a’ Bu
dapest közötti állóhid-ápitás iigye'ben). Anglia, fi ord Palmerston. Grey. Hg. Wellington. Sir Ch. Bagót. Marq. 
I.ansdowne. Reform feletti öröm ’s ünneplések. Hír Rióból és Lissabonból. Francziaország. (Moniteur tudósítása. 
Berry hgné hirdetményei. Rendeletek a’ fegyreráltadás és idegenek iránt. J.affitte és társai. Oppositio. Uminshi. 
Carrel. Egyebek) Németország (Bajorkirályság. Német orvosok ’s természetvizsgálók gyülekezete). Lengyelor
szág. (Wilna. Dvernicki). Portugália. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Legfentebb rendeletnél fogyást a1 m. k. 

egyetemnél Imre János halálával megürült 
Logica, Metaphysica ’s Morális Philosophi- 
ai tanilói székre, mellyel, lia világi a’ ta
nító 1,200, ha egyházi 1,000, ha szerze
tes, és ollyan kinek lakása a’ városban ke
belezett rendje épületében van 000, külön
ben SCO ft. esztendei díj já r ,  f. e. October 
I ldikére concursus hirdettetik.

Budán e’ f. hónap 23dikán Aigner Jó
zsef u r, cs. kir. beváltói fiókpenztár gond
viselője meghalálozott.

Folytatása és vége az Állattenyésztő Társ. jelentésének.
Ezen idővel az egész hazára olly vilá

gos és bizonyos hasznot árasztandó czél 
elérhetése végett szükségesnek tartá a’ köz
gyűlés egyszersmind 1831 diki határozása 
szerint, a’ verseny, lóiskola, ’s állaímuta- 
tási osztályokhoz képest három egyenlő 
részre osztott pénztárt i s mé t  e g y e s i t e -  
n i , annál is inkább : minthogy ez által a’ 
már folyamatban lévő minden munkáiódá- 
sok nem csak meg nem szűnnek, sőt in
kább a’ lóverseny már egészen biztosítva 
lévén, a’ házvétel leginkább a’ többi osz
tály kiíejlődhetésére fog szolgálni, ’s a’ kü
lön ajánlók szándéka nem csak mindenkor 
sértetlenül marad , de a* mennyire ezen kü
lön ajánlások nem elegendők egyik vagy 
másik osztályra, a’ köz-pénztártól pótoltat
nak, valamint az 1831diki gyepkönyv sze
rint , a’ paraszt kanczacsikók jutalmaztatá- 
sára, lóiskolára, ’s paraszt lovak díjaira 
tett külön ajánlások öszvesen 735 pengő 
frtra mentek, ’s a’ 10 frtos közjövedelmek

ből ezen osztályokra ugyan azon é\ ben, a’ 
735 pengő frton felül még 2,926 fit 47-h 
pengő krajezár fordíttatott.

Ezekből világosan kitetszik, hogy ám
bár a’ Társaság a’ lóversenyen kívül egyéb 
osztályára nézve is eddigi jövedelmeihez ké
pest eleget te tt: hogy azonban ezen osztá
lyok még ekkorig olly kifejtésre nem jut há
tának , miilyenre már a’ lóverseny emelke
dett , abban kell keresni cg) edüli okát , hegy 
ezen osztály a’ fentebbiek szerint már tete
mes örök alapítványok által van biztosítva, 
midőn a’ többiek a’ 10 fitos részesek sza
porodásától , ’s talán hasonló örök ajánla
toktól várják még csak ezentúl nagyobb tö- 
kéletesiilhetésöket. Egyébiránt ezen osz
tályoknak szint olly fokra emelkedhctését, 
miilyen már a’ lóverseny áll, eg) edül a’ 
most történt házvétel fogja legbizonycsab- 
ban eszközleni. —

Ezen ház, míg a’ 10 frtos Részvevők
nek elegendő számú neVekedése a’ Társa
ságnak fent említett, még tágasb kiterjedé
sét megengedi , következő czélokra fog 
használtatni :

1). A 11atm u t a l á s r  a. A' Pestre hozan 
dógazdasági állatoknak illendő bér mellett ott 
fog alkalmas hely, födött állások, ’s ere
szek adatni, s maga az állatmutatás is u- 
gyan ott tartatn i; — csakhogy az állato
kat hozni szándékló hazai gazdák azok nti- 
nemiiségét, és számát legalább April. Iső- 
jéig az ugyan azon házban lakó felügyelő
nél bejelenteniméltóztassanak, mellyek ren
desen feljegyeztetni ‘s hírlapjaink által az 
egész hazával jó eleve közöltetni fognak-
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2 ) . Mind a’ Társaság' hágó ménjei, 
mind egyesek által ne talán Pestre állítan
dó csődörök számára szinte alkalmas istál
lók lesznek.

3 ) . A’ hágatásra hozandó kanczák ha
sonlókép illendő bér mellett oda állíttat
hatnak.

4 ) . A' paraszt kanczacsikók jutalmaz- 
tatása ezentúl szinte ugyanott fog végbe men
ni , valamint a' Ióárverés i s , — a’ mit a' 
lovat vásárlani kívánók jövendőre bizonyo
san tudván, ezen hasznos, de hazánkban 
u j, 's azért még csak fejledező intézet, mind 
a' vevők , mind az eladóknak kölcsönös ja
vára fog gyarapulni.

5 ) . A’ házban fog lakni egy Felügye
lő, ki egyszersmind kitanult baromorvos, 
’s mind a’ beküldendő kanczák, s egyel) 
állatok melletti cselédségre, mind az egész 
házban tartandó rendre felvigyázand, ’s a’ 
kérdezősködőknek tudósítással szolgálatid.

6 ) . Itt fognak végre kitétetni mutatá
sul akármelly hazai gazda által beküldendő 
gazdasági műszerminták.

Valamint tehát a’Társaság 1826dik óta 
a1 kisded magból évről évre mindinkább 
nevekedett, ’s annak jövedelme a’ közjó 
iránt buzgó hazafiak részvéte által mind
egyre szaporodván , a’ gyepkönyvek szerint: 
I827ben 847 arany -s 1210 pengő frtból,
1828ban 1037 ar. 2701 — frtból,
1829ben 1029 ar. 4545 frt. 35 krajcz.
1830ban 1282 ar. 7662 frt. 55 krajcz.
i831ben 1361 ar. 8330 frt. 14 krajcz.
ból állo tt: úgy most midőn a’ Társaság vég
ső megalapítására a’ múlt köz-gyülés a’ház
vételt határozó e l , mind a’ képviselők buz- 
góságától mind a’ hazafiak eddig tapasztalt 
részvevő készségöktül annál biztosabban re
ményiheti, hogy a’ 10 frtos Tagok száma 
szaporodni , ’s igy a’ Társaságnak nem csak 
más folyamatban lévő munkálódásai nagyobb 
kört nyerhetnek, hanem egyéb szándékai 
is valósulhatnak.

A’ Társaság tagjává lehet akárki esz
tendei 10 pengő frt fizetéssel *s ez által mint

Tag egyéb kiváltságin kívül a* köz-gyiilé- 
sekben elhatározó szóval, ’s a’ Társaság 
háza használásában a’ nem-tagok előtt ter
mészetesen elsőbbséggel bír. Aláírhatni Pes
ten a’ Nemzeti Casinoban, és Heinrich Já
nos Kapitány Úrnál, (Sütő utcza, 620) , va
lamint a’ Képviselőknél is, kiknek nevei a' 
gyepkönyvben láthatók. Az aláírt summát 
méltóztassanak a’ tisztelt aláíró Urak vagy 
Pesten tiszt. Heinrich Úrnál, vagy Bécsben 
Vaisz József Udvari Agens Urnái a’ szokott 
nyugtatvány vétele mellett letenni. A’ lehe
tő legnagyobb nyilványt tartván a’ Társa
ság mindenkor szeme előtt, minden ajánló 
neve a’ gyepkönyvbe évenkint közöltetik, 
hol egyszersmind a’ Társaság bevétele, és 
kiadása, valamint a'Tagok jusa , ’s az egész 
Intézet szerkezete elő van adva. Az 1832- 
diki gyepkönyv megjelenése hazai Ujságink- 
ban fog köz hírré tétetni. Költ Pesten Ju
nius 20dikán 1832.

G róf Károlyi Lajos 
mint a’ Társaság’ másod Elölülője m. k.

A’ Budapest közötti álló-híd-e'píte's ügyében.
A’ hazafiúi egyesület, melly Buda és 

Pest között egy maradóhíd’ épűlhetését gond- 
jáúl vévé, ’s mellyhez most egy különös 
meghívásnál fogva Dubraviczky Simon és 
Szögyényi László urak is csatolák magokat, 
e’ folyó hónap 12kén tartotta negyedik kö* 
ülését. Ebben mindenek előtt a’ hydrotech- 
niai nyomozatok’ és mérések’ következmé
nyei (resultatum) nézetének végig, niel- 
lyeket 0  cs. kir. Fenségének a* Főherczeg- 
Nadornak fényes kegyelme ’s a’ kir. fő Épí
tő-kormány’ segedelmezése szerzőnek meg; 
’s az egyesület ez iránt ismételve nyilatkoz
tatta ki mélységes hálaköszönetét.

- Ezen mérések, valamint a’ TT. két vá
rosi hatótág’ nyomozatai által most mind 
azon nehézségeket meg lehet ítélni, mellyek 
eddig egy álló vagy is inkább maradó híd’ 
építésével ellentétben voltak; most minden 
adatok egyszersmind végig tekinthetők, mel- 
lyeken egy illy erős átjárási pont’ szerke-



eődésének (Constructs) alapulnia kell. Bár
mi következésnek legyenek is most a' to
vábbi intézkedések; ezen valóságos adatok 
soha sem vesztik el gyakorlati hasznokat, 
5s az egyesület aszal egy czélját már most 
is elérte, mert okokkal nyilván megsemmít- 
heti azon eddigi előítéletet, hogy t. i. ma
radandó híd nem épülhet. —

(Vége jövp levelünkben.) 1

A N G L I A .
Lord Palmerstont a’ Bath-rend nagyke

resztjével ajándékozó meg Ő Felsége.
A’ ministeri körökben azt beszélik, 

hogy az uj parliament egybehivatása előtt 
lord Grey hivatalát le fogja tenni. Okul 
gyöngélkedése szolgáland. Mindegy; a’ par
liament fogja ezentúl a’ ministeriumot igaz
gatni, nem a’ ministerium a1 parliamentet. 
Mondják azt is : hg Wellington kinyilatkoz
tatta, hogy ő semmi esetre sem vállalatid 
ministeriumot,’s bármelly kézbe adatik is ez, 
ő megnyugszik, csak hű legyen. De kihez?—

Lord Heytesbury helyébe sir B a g ó t  
Károlyt emlegetik az újságok, ki a’ belga- 
hollandi ügyet ismeri ’s annak elintézésé
ben sikeresen hathat. — A’ Court Journal 
szerint ha gróf Grey, ki beteges, le találna 
lépni, aligha marq. L a n s  d o w n  (V mos
tani ministerium tagja) nem követendi őt, 
kit a‘ király igen becsül.

London várasi tanácsa 3,000 font st. 
£30,000 pengőt) ajánlott egy nagy ebédre 
melly a’ ministereknek ‘s a’ parliament Jeg- 
jelesb reformbarátinak fog adatni. A’ vá- 
rasbeli szegények is kapnak ételt. Mint örül 
a' polgár , ha egy kevéssel jobb repraesen- 
tatiot nyerhet; ’s ezt a’ kis örömöt is mi 
nagy roszra magyarázzák többen! A’Times 
szerint junius 25dikén kezdődnek a’ reform 
győzedelmének ünnepei, melly nap a’ char
ta magna aláíratásának évnapja. Birming
ham e’ hónap Ildikén ki volt világítva.

A’ legújabb tudósítások Rio de Janei- 
robol april. 17dikéről, a1 Lissaboniak jun. 
idikáról valók. Rióban támadás ütött ki dóm

Pedro mellett, de elnyomatott véres vere
kedés után. Lord R u s s e l l  Britannia linea- > 
hajón a’ Tajoban megérkezett. L. Portugália*

F R ANCZ I AOR S Z Á (L
A’ király, királyné ’s egész királyi ház 

e* hónap 12dikén Yersaillesba ment, ho
lott 0 Felsége a’ helybeli ’s környéki nem
zeti őrséget megtekinté.

A’ főváros jun. 13dikáig folyvást csend
ben volt, a’ haditörvényszék munkálatai 
lassan folytak; hire ment hogy az ostromál
lapot nehány nap múlva vissza fog huzat-
« » ' • o - o  .........................A’ Moniteur jun. 13dikan így ír : „A 
nyugotról jövő hírek mind inkább meg
nyugtatók. Több chouanchef (pártvezér) el- 
fogattatása külön pontokon, jelesül pedig 
a’ hires Tour-L ah o us s ay e fogságba este 
Morbihanban elvette a’ támadóknak min
den tüzöket. Sokan közülök alku mellett 
(capitulatio) kivánák magokat megadni, de 
a’ hivatalok feltételeden megadást sürget
tek. Berryer u r, ki Angoulemben fogatott 
el, kemény őrizet alatt Nantesbe vitetett/'

Nantes ban jun. 7dike éjjelén a’ követ
kező hirdetmények szórattak el: „ B e r r y  
h e r c z e g n é ,  M a d a m e ,  ’s F r a n c z i a -  
o r s z á g  r e g e n s n é j e .  Yendéeiak! Bie- 
tagneiak! a’ nyűgöd hiv tartományok min
den lakosi! Szárazra kelvén a’ deli része
ken, nem tartóztatott semmi félelem, ve
szélyek között utaznom keresztül Franczia- 
országot azon szent ígéretem teljesítésére , 
hogy derék barátim közökbe jövök ’s ve
szélyeiket és fáradozásaikat megosztom. Vég
re itt vagyok e? bősnép között! Készítsétek 
el Francziaország szerencséjét; én vezetni 
foglak, mert megvagyok győződve hogy 
illy férj fiákkal győznöm kell. Y. Henrik hir 
titeket; anyja, Francziaország regensnéje. 
magát boldogságtoknak szenteli. V. Henrik 
egykor fegyvertársatok lesz, ha talán hiv 
országunkat ellenség * fenyegetné. Újítsuk 
meg régi és újabb szózatunkat : éljen a’ ki
rály! eijen V. Henrik. Aláírva: M ar ié
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C a r o l i n e .  Legalul: V. Henrik királyi 
nyomtató-intézete.“ — Másik: Ordonnan
ce a’ hadi sereg eloszlatása iránt. Henrik 
I s t e n  k e g y e l m é b ő l  F . ran ez i a o r 
s z á g i  N a v a r r a  k i r á l y  a. (!) Megfon
tolván, hogy a’ sereg mostani való állapotja 
az ország költségforrásival nincs irányzat
ban, hogy az, az adózókat terheli’s a’ kül
ső hatalmasságokhoz való mostani viszo
nyainkban é p e n  ne m s z ü k s é g e s :  pa
rancsoltuk és parancsoljuk a’ mi követke
zik: 1 czikk. Az 1814, 1819, ’s 1820diki 
ujonezok haza bocsáttatnak. 2. A’ polgári 
és katonatisztek személy szerint tartoznak 
felelni azon akadályokért, mellyekkel a’je
len ordonnance teljesülését hátráltatnák. A- 
láirva: A’ királyért M a r i e  C a r o l i n e ,  
Francziaország regensnéje. (V.Henrik nyom
tató-intézete).“ Egy harmadik ordonnance 
az a f r i k a i  seregnek 1830ban Ígért, de a’ 
júliusi revoliitio által megszakasztott, elő
léptetések, jutalmak és díszjelek megada. 
tását rendeli. — Ezen hirdetményeket a’ 
franezia nép illő megvetéssel fogadta.

A Moniteur azon köz panaszra, hogy 
a’ jun. 7dikéii köz hírré tett ostromállapot 
’s annak törvényszéke visszaható erejű nem 
lehet ’s igy a’ jun. 5 és Gdiki csínyekről 
nem Ítélhet: a’ többi közt igen elmésen azt 
feleli, hogy az ostromállapot a’ törvény ér
telme szerint ezen utóbb nevezett napokon - 
már m eg v o 11 s azt a’ később költ kirá
lyi rendelés csupán k i n y i l a t k o z t a t t a ;  
mi után a’ respublika és császárság idejéből 
több törvényt s decretumot hoz fel, mel
lvek a’ kormány mostani lépését igazolják. 
L)e mi közünk nekünk — igy szól a’ Natio
nal — a’ ti veszekedett decretumaitokhoz ? 
Nem törlötte-e el azokat mind a’ charta, 70- 
dik czikkelyében, ha ezzel (a ’ chartával) 
ellenkeznének ? ’S mit mond tehát a* char
ta (a’ mi constitutionk) í Ez azt mondja, 
hogy a' sajtó szabad legyen (azaz : ccnsura 
nélkül de lezárhatással ’s feleletterhével); 
hogy senki természetes bírái elől el ne vo- 
nattassék; hogy semmi különös biztosság,

semmi rendkívüli törvényszék , soha semmi 
szín alatt ne állíttat hassák ’s t. e. Tartjátok 
e tehát a’ constitution vagy nem tartjátok? 
Ha igen, tartsátok magatokat annak vilá
gos és legfőbb szabásához ’s ne csevegjetek 
holmi pluviosei decretumokról’s más illyes- 
ről ’s a’ t. (All. Z.)

Generallieut. P a j o l  az első seregosztály 
vezére, fel lévén erre az ostromállapot ál
tal hatalmazva, e’ hónap lOdikén kiadá 
parancsolatban, hogy minden párisi fegy- 
vermives - és kereskedő a műhelyekben vagy 
raktárokban levő mindennemű fegyver jegy
zékét beadják ’s a’ fegyvereket is bemutas
sák. Továbbá minden, ki a’ nemzeti őrség
be beírva nincs, köteles fegyverét s lő
szereit 24 óra alatt általadni.

Ugyan ő jun. 12dikéu költ végzete ál
tal kihirdetted , hogy az idegeneknek ’s me* 
nekvőknek ezelőtt kiadott engedelem a’ fő
városban tartózkodásra ezennel megsemmi- 
sittetik. Azok tehát, kik a’ belministeriuin 
’s general-commando hírével tovább 
is maradhatnak, kötelesek uj engedményle
velet kérni ki; a’ ki pedig lődikéig illyest 
nem kap, utszabást köteles szerezni, nielly- 
nél fogva a' nemzetebeliek számára kijelelt 
franezia városokba induland, vagy pedig“út
levelet, melly szerint a’ kijelelendő irány
ban Francziaországból külföldi honába vis
sza menend. A’ különben cselekvők gend- 
armok (lovas politia) által fognak a’ ha
táron túl vitetni. — Olasz igen kevés 
vett részt a’ csatában.

Gisquet és Argont, amaz politia-prae- 
fectus ez minister, urak feJszóliták (jun. 
(Mikén), a’ párisi orvosokat, hogy azon seb- 
hedteket, kiket a’ városban gyógyítanának, 
név és lakás szerint adnák be. Az orvosok 
jobb része ezen őket meggyalázó kívánat 
ellen nyilván protestált.

A’ sereg jun. 5 és Gdiki veszteségeit 
ekkép adja a’ Nouvelliste: tiszt elesett 3 , 
sebhedt 18 ; altiszt és közember elesett 52, 
sebhedt 222; mindössze 29 ) halott vagy 
sebhedt. Legtöbbet vesztett közönök a' vá-
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rasi garda, melly maga 20 halottat ’s 52 
sebhedtct számlál. Ló 15 ütetett agyon, 
m e g s e b c s i t t e t c t t  1 3 .

General Uminski nyilatkozást ada be 
a’ Constitutionnel redactorához, mellyben 
ellene mond azon hírnek, mintha a’ bank
épületet ostromlott csapatot (jnnius Gdikán} 
egy lengyel tiszt vezérletté, vagy általában 
t ö b b e n  vettek volna a' Lengyelek közül az 
az napi történetekben részt. Erre úgymond, 
egy kettő ha tévedett ia , a’ többség igen 
is jól tudja, mi Ily kevéssé ülhetik hozzá 
egy nemzet belső ügyeibe avatkozni, melly 
őt vendégszeretőieg keblébe fogadá.

General Lafayette június 11, azaz: t i 
z e n e g y e d i k é n ,  Parisból falura ment.

Lafitte, Odilon-Barrot és Arago urak 
(kik mint tudjuk jun. Gdikán szólalkozáson 
voltak a’ királynál} a’ következő nyilatko
zást adák a’ Courrierba: „Egyik journal- 
ban , melly rendszerint a’ martzius 13ika em
bereinek orgánumok szokott lenni, egy czik- 
kely igen gyűlöletes vádakat szór az egész 
oppositio ellen. Hogy azon felekezet (co
terie} melly a’ júliusi kormánynak már an
nyi bajt szerzett, megsértett hiúsága *s gyű
lölete következésében azon történeteket, 
mellyek a’fővárost vérrel mocskolák 's mel- 
lyeken mi minden jó polgárral együtt szá
nakozunk , a’ maga hasznára 's részére ma- 
gyarázandja, azt igen is vártuk. Erre mi 
egyébbel nem fogunk felelni, hanem hogy 
Francziaország színe előtt kötelezzük ína
gunkat , bátran ’s állhatatosan vívni ezu
tán is a’ quasilegitimas tanitmányi ellen, 
valamint eddig tevők; de nem tűrjük azt, 
hogy a’ királynál (jun. 5 és Gdikán} tett 
lépésünk rágalmaztassék s elferdít}essék. 
Itt becsületünk forog fenn. Kemény, vissza
toló rendszabásoknak, inelíyeket akkor gya- 
nitánk, elejét venni, a’ királyt erőszakot- 
javaló tanácsiatokra figyelmeztetni és meg
óvni, — ez volt a’mi tettünk fő czéíja. A- 
zok, kik ezt gyalázzák, szerezzenek ne
künk engedelinet megszegni a' hallgatást, 
mellyre tiszteletünk kötelez; akkor látni

fogja az ország, ha eltértünk e mi ezen al
kalommal kötelességünktől a1 haza és király 
iránt.“ — Mondják hogy Lafitte, Arago és 
Barrot urak, mihelyt a’ királytól (ödikán) 
eljöttek, a’ mondottakat azonnal leírták, 
*s most már ennek másolatát nehány meg
hitt is bírja. E’ szerint, midőn a’ nevezett 
urak arra kérek a’ királyt hogy a’ véron
tás, ha csak lehet, minél előbb szűnjék 
meg: a’ király így felelt: Hallják az Urak 
az álgyukat ? azért vitettem azokat ki, hogy 
katonáim vérét a’ mennyire lehet kímél
jem 's a" támadásnak minél előbb véget 
vessek. —-

Armand G a r r e l ,  a’ National egyik 
Írója, kit különös gonddal kerestet a3 mi- 
nisterium , hogy őt haditörvényszék elébe 
állíthassa, úgy szinte P h i l i p p  on a’ Ca
ricature szerkeztetője , ’s Ca b e t követka
marai tag, rejtekhelyeikből azon nyilatko
zást adák a’ párisi ujságokba, hogy ők u- 
gyan r e n d e s  b i r á i k  előtt akármelly ó- 
rában készek megjelenni, de egy katonabiz
tosság vagy haditörvényszék tagjai lelkiis- 
méretét épen nem szándékjok kísérteibe 
hozni. —

Az oppositio ismeretes nyilatkozását 
újólag több parliament! tag irta alá; az a- 
láirottak száma most már 102 (más újságok 
szerint 112).

Totilontya telegraph által parancsolat 
ment,  hogy Superbe, Marengo és Marseil
le lineahajók nyomban készíttessenek fel. E- 
zekhez még három fregat járnland ; rendel
tetésük helye, mint hall Mc , Lissabon.

Jun. 13dikán már az a’ hír szárnyalott 
Parisban, hogy dom Pedro Portugáliába ki
szállott; ezen hirt egy lissabonai Courrier 
vitte volna meg Madridba.

A’ Moniteur jun. lődikén azon hirt ad
ja Bourbon-Yendéehól jun. Ildikéről, hogy 
némeliy elcsábított ’s most haza tért carlis- 
t,a támadók nyilatkozása szerint Larocheja- 
quelein asszonyság falkájából, ez, midőn 
tőlök elválnék, könnyező szemekkel azt 
mondá, hogy kénytelenőket elhagyni, mert
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egy igen nagy ,  k i  p ó t o l h a t a t l a n  v e sz 
t e s ég  érte ügyöket; miből sokan azt kö- 
vetkezteték, hogy a’ bcrryi herczegné la 
Penissiere kastélyban, több oda vonult chou- 
anvezérrel együtt a’ lángok martalékja lett. 
Ez azonban nemigen hihető; hihetőbb az, 
( a’ Temps szerint), hogy a’ herczegné Nan
tes körül (Alsó-Loire) elfogatott, a’ szoros 
vigyázalu tengerpartokon hajóra nem ül
hetvén.

Orleans herczeg jun. 7dikén Marseille- 
bc érkezett.

N É M E T O R S Z Á G .
(Alig. Z.) A1 speyeri újság visszahúzza 

azon tudósítását, hogy dr Wirth Franczia- 
országba vonult volna; csak Grosze ment 
oda. Eigyszersmind jelen ti, hogy a’ (bajor) 
Statusministerium pénzt juttatott a’ rajna- 
meíléki kormányszéknek a’ végett, hogy a- 
zon gabona vásároltassák a’ külföldön s ez 
a’ piaczinál o l c s ó b b  áron ollyan közsé
gek között osztassák k i , mellyek megszo
rult lakostársaiknak jutalmasb áron kenye
ret nem adhatnak. Végre még egy tudósí
tást közöl Bergzabernből (kisebb bajor vá
ro s ) , melly a‘mostani német kisvárasi poli- 
tia- és politikai szellemet igen jól festi: A1 
szabadság fa-emelés kórsága, úgymond e’ 
tudósítás, csakhamar elfutott egy helyről a’ 
másikra, ’s a’ többi közt ide is elérkezett. 
Fiatalaink — nem mesterlegények, sem si- 
hederek, kedvet kapának egy illyes fácskát 
emelni , de a* polgárok összejöttek s ta
nácsiak nekik, ne tennék; mire a* fiatalság 
eaakugyan reá állott. Azonban nehány nap 
múlva hire futott közöttük, mikép a’ 
felsőbbség (Landconimissaríat) azt rebes
geti, hogy ők tőle Féltök ben állottak el 
a' dologtól, mihez képest e’ hónap 2dikán 
estie 9 órakor szájról szájra ment amazok 
között, hogy a’szabadságfának ma még áll
nia kell. Most már semmi szó és tanács 
nem használt, kimentek fáklyákkal az er
dőbe ’s minthogy senki sem akart nekik 
szekeret adni, magok hozák az egész , ne

héz fát félórányi messzeségről a’ városba 
be, körüljártak vele musika-szó mellett 
minden utczát ’s éjfeli egy órakor a’ vásár- 
piaczon, épen a’ városháza előtt csakugyan 
fel is ütötték. A’ becsületes érzésű p o l g á 
r o k ,  hogy minden rendbomlásnak elejét 
vegyék, mindenkor v e l e k  m e n t e k ,  ’s 
maga a’ polgármester erős vaskapcsokkal 
úgy oda forrosztá a' fát a’ városházához, 
hogy e’ tekintetben akar örökké ott álljon, 
Negyed napra (ődikén) több fiatal ember 
összegyűlt estve a’ fa körül és énekelt, mi 
eddig igen czéltalanul tiltv a volt. De hiszem 
az utolsó hat esztendő alatt, a’ ki tiz óra 
után lámpa nélkül járt — fizetett, a’ kit öt 
minutummal tiz után a’ sorházban találtak 
— fizetett, a’ kinek ünnep vagy vasárnapo
kon libája az utczára talált futni — fize
tett, ’s több illyes balgaságok. Ez a’ polgá
rokat felboszontá. Ekkor is (5dikén) mega- 
karta a’ hivatal autóiitását mutatni, az ad- 
junctus és politiabiztos a’ városházára hi
vattak , ’s innen az egész tisztség katonák
tól ’s városi hajdúktól kísértetve lement a’ 
fiatalsághoz. Ezen udvari megszólítással: 
hát ti ezudarok (Lumpenvolk) nem men
tek haza? — hivá meg őket az eloszlásra, 
de minthogy még kilencz óra sem volt, az 
ifjak nem látták épen szükségesnek sem kö
telességnek az eloszlást ’s nem épen válo
gatott szókkal válaszoltak. Erőszakkal nem 
akart élni a’ felsőség ’s — bedugván a’ vá
laszt visszatért. — Azonban most már az lelt 
a’ végzés, hogy ide — katona kell ! Ez 
teljesittetett is. Tegnap reggel (Sdikáw) hal
lók, hogy Landauból két csapat (compag- 
nie) jön felénk a’ Cdik (bajor) ezredből, 
inindenik vitéznél hatvan töltés ; — ’s csaku
gyan cl is jöttek. De a’ v á r a s i  t a n á c s  a- 
zonnal egybegyült’s Landcommissarius (tar
tományi kormán) biztos, királyi biztos) ur
nák kinyilatkoztatá, hogy ha a’ katonaság 
ma reggel kilencz óráig einem megy, a’kö
vetkezésekért commissarius ur fog felelni; 
küldjék a’ katonát oda, hol törvényszegé
sek , igazi vétségek (Frevel) estek, nem

%
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ide , hol ollyas nem történt ’s hol a’ pol
gárság nem bántja ugyan a’ katonát, de tő
le nem is fél. — Ma reggel 8 órakor a1 ka
tonák tőlünk valóban el is mentek.“ Ez 
a’mostani korszellem Németországban,melly- 
tól sokan olly annyira félnek ; de bírni kell 
azzal uraim, moraliter birni, nem pedig 
félni, ‘s ellene petyegni.

A’ n é m e t  terraészetvizsgálók és orvo
sok idei köz-gyülekezete September 18di- 
kától 26dikáig Bé c s b e n  fog tartatni.

LENGYELORSZÁG.
(Alig. Zeit.) Wilna május 12dikén. Ná

lunk folyvást számos a’ katonaság. A’ nép 
lelke csüggedt. Senki sem meri a’ szeren
csétlen lengyel zendülést szabad szóba hoz
ni. Csak a’ szomszéd tájakról látogatja még 
egy két nemes ember \ árosunkat; a' több
ség távol fekvő birtokiban elvonulva él. A’ 
kereskedés gyászosan megcsökkent; egy kül- 
kalmár sem hozza portékájit Lithvániába. 
Minden famíliáknak általányosan tiltatott 
meg a1 külföldre utazás; még az ollyan be
tegeknek is, kik küifürdőkbenreményük az 
egészségjavulást visszanyerhetni, előbb St. 
Pétervárban kell kérniük utazásra engedel- 
met. E’ körülmény Lithvaniára nézve igen 
nyommasztó; mert eddig igen sok nemes 
ház évenként az időnek égy részét külföldön 
szokta volt tölteni. Vidor élet csak a’ kato
naságnál divatoz, a’ polgári kör csendes, 
ebből a’ mulatság lelke , az öröm szelleme 
kihalt. Hasonló állapot mutatkozik a’ tudo
mányos világban: a’ történetírás tanítószé
ke még most is üres, ’s hihetőleg tovább 
is az marad. A’ törvénytudományból kitil- 
tatott a’ természet törvénye, a’ lengyel li- 
teraturából a’ lengyel história, a’ classica 
philologiából Tacitus ; csupán az orvosi tu
domány áll változtatás nélkül. A’ lengyel 
literatura ezentúl nem lengyel hanem latin 
nyelven taníttatik.Továbbáitt minden könyv
árosnak megtiltatott akármi lengyel könyv
nek kiadatása, vagy illyennek árusboltba 
felvétele ’s a’ t.

Lengyel general Dwernicki Ausztriából 
jővén junius lsőjén S t r a s s b u r g  ba érke
zett. Az alig. Zeit. egyik levelében nyilvá- 
nyos köszönetét monda Steier városában 11 
hónapig tapasztalt szives fogadtatásáért, 
szándékozik egyszersmind ausztriai Császár 
O Felségének az őt illető kormányirendsza- 
básokban kimutatott magas kegyelmét is 
nyilványossá tenni.

Az orosz amnestia újabban, több, az 
austriai tartományokba menekedett lengyel 
tanulók, professorok , nemesek 3s altisztek
re is kiterjesztetett; az elsőbbekre nézve kü
lön beadandó folyamodások mellett.

P O RT U GÁ L I A.
Minap, midőn a’ reformbill ideigleni 

megbukása Lizabonba hírül érkezett, a’ mi- 
guelista elöljárók vagy katonasági vezérek 
fonák örömük tudatásáúl azonnal buzdító 
beszédeket tartottak alattvalóikhoz. Többi 
közt a’ politiatest vezére illy szavakkal lel
kesítő porkolábjait: Fiaim! örüljetek, a’ 
gondviselés ügyünknek, mellyet szolgálunk, 
pártolására nyilatkozik. A’ haramia l o r d  
Bi l i  meghalt, ’s megbuktak együtt vele az 
angol király gyalázatos ministeri is, ők mind 
ellenség! voltak szeretett királyunknak Iső 
Dom Miguel urnák; de megszabadultunk 
Perier úrtól is, Francziaország első mi
nisterétől, ki szinte barátunk nem volt. Él
jen Dom Miguel király! Fiaim esküdjetek, 
hogy őt halaiig véditek, valamint szent val
lásunkat is, mellyet Dom Pedro letapodni 
akar ’s a t. Ugyan mit mondanak most a’ 
koczka fordultával? Ezóta az elfogások uj 
divatba jöttek. így, múlt vasárnap a’ loret- 
toi Notre-Dame olasz templom plébánosát 
mint hiresztelt liberálist saját egyházában 
fogták el, de a’ pápakövet hatalmas közbe
járására 24 óra múlva ismét szabadon bo- 
csátatott. Santarem városban a’rendes sere
gek és királyi szabadosok közt vereségek tör
téntek, melly alkalommal sokan megsebesül
tek, sőt néhányan meg is haltak. Nyolczvan lo
vag poroszló küldetett innét, hogy némelly
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katonákat elfogjanak, *s ezek rögtön itt agyon 
i s i ö v e t t c s s e i i e k .  Hasonló zavarok keletkez
tek Almeidában sőt Lizabonban is. Itt a’ 
4dik ezredből 40 katonát fogtak e l , melly 
az utczákat „éljen donna Maria! éljen dóm 
Pedro !u hangos kiáltással járá végig. — 
Dom Miguel ismét visszatért Zamorába — 
vadászni.

Lissabon junius 2dikán. Hoppner ur 
tudtokra adá tegnap az itteni angoloknak, 
hogy az angol hadi hajók a’ kormány kéré
sére a’ Tajót elhagyni 3s kiilebb, közel a’ 
lissaboni sziklához, fognak feláilani. U- 
gyan oda több más hajó is gyiilekezend 
majd hozzájok ’s mindnyájan a’ legszigo
rúbb neutralitast fogják megtartani mind 
addig, mig a’ s p a n y o l  seregek Portugá
lia határain ált nem lépnek. De ha ez meg
történnék , úgy a’ britt hadi erő azonnal 
segedelmet adand dóm Pedronak. Ma Qun. 
Isőjén) jött ide Britannia, 120 álgyujával, 
’s lord Russellt a’ vesztegházba teve le ; A- 
sia és Revenge (lineahajók) vele mennek 
holnap a1 fenn megirt állásra ; több más 
angol hajót (hihetőleg fregatot) óránkint vá
runk. Lord Russellel együtt érkeztek el Mair 
és Hare ezredesek, amaz éjszakra ez délre 
fog indulni, hegy a’ spanyolokat szemmel 
tartsák, kik közül mint mondják 25,000 
ember áll az áltjövetelre készen. A3 n a g y  
h a r c z  m i n d e n  ó r á n  k i ü t e n d ő .

Don Pedro tengerhadereje május 28- 
dikán 15 hadi s 48 szállító hajóból álla, 
mind a1, legteljesebb készülettel ’s eleség- 
gel legalább is 6 hónapra ellátva. Ezen ki- 
vül van még egy kisebb flotillája, melly

15 álgyuzó sajkából ’s 24 talphajóból áll , 
amazok a’ kiszállás védelmére valók, ezek 
pedig a’ katonákat szállítják szárazra. Ezen 
utóbbiak olly nagyságúak, hogy egyszerre
2,400 ember szállhat ki sorba. A’ seregek 
junius 4dikén szállottak hajóra.

E L E G Y  HÍREK.
Romarino general belga szolgálatba szán

dékozik lépni.
Franeziaoi szagban jttn. Sdikáig az ed

digi számolások szerint choleráhan mindös
sze megbetegedtek28,34 len , megholt 9,257 
( ’s igy a* betegek száma a' megholtakéhoz 
közel 3 : 1 ;  máshol az emehez rendszerint 
úgy állott mint 2 : 1).

Gróf Rayneval jegyzéket nyujta be a’ 
spanyol udvarhoz ennek a’ holyroodi fel
séggel egyetértése ’s a* védelem ellen , melly 
különösen Cataloniában a’ Carlistáknak nyuj- 
tatik. Spanyolország nem tudja most, mel- 
lyik hatalmasságra hallgasson; Ballesteros 
(sp. minister) önállást és Anglia barátsá
gát, Calomarde és mások orosz barátságot 
ajánlanak.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Junius 23dikán) közép ár:

Státus 5 pC. kötelezőiét. . . .  87 T5T p. p.
— 4 pC....................................... 76 * ----------
— l820diki nyereg, k ö l c s ö n --------------
— 1 8 2 1 diki . * . . . . 122 4 ------

Becs vár. 2ypc, banko-kötel. . . 47 4 ------
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . — —- — —
Bank-actiák v. részvények darabja 1137 { ---- —

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius 26dikán 1832.

Pozs. m. yto. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó gar. legjobb középszerű csekélyebb
Tisztabúza 146 § 136 4 123 4 Zab 31 4 30 4 29  4
Kétszeres 100 93 4 ! 86  » Köles _____ —

Rozs 58 4 57  4 56 Köles-kása — —

Árpa — — Kukoricza 44 42 4 42

Szerkeztet! II e 1 ni e p i  y* —  Nyomtatja Lände r e r .I



J E L E N K O R .
6 2 .  szám P est, szombat. Junius 30. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (Kinereaás. Közlemény a’ Budapest közötti állóhid-e'pites ttgyáben). Ausztria (Felségünk 
útja. Előlepések a’ cs. kir. hadseregnél). Anglia. (Irland. Parliament dolgok. Hir Madeirából. Walter S cott Lon
donban). Francziaország (Chateaubriand, Fitzjames és Hyde de Neuville fogva. Oppositiobeli 15 tag ujabb nyi
latkozása. Haditörvényszék Ítéletei. Lavali conseilkamara ítélete. Egy nemzeti-őr nyilatkozása. Zavarok Colmar 
körül. Carlista-összeesküvés Toulonban. Moniteur tudósítása i yugotról. Egyebek). Belgium (A’ 61, 62 és 63 pro-' 

” tocoll. rövid tartalma. Ljabb hírek). Németország (Wirth és társai fogva. Freiburg. Wiesbaden). Olaszország. 
(Ancona). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Felséges Királynnk junius 6diki leg- 

fentebb határozata szerint Garanszeghi Gé- 
czy István kir. tanácsnok 's referendariust 
a’ nagymélt. m. udv. Cancellariánál 's Ugo- 
csa vmegye főispáni helytartóját, Zólyom 
vmegyei főispánná méltóztatott kegyesen 
kinevezni.

A* Budapest k özötti álló híd-építés’ ügyében i 
(Folytatása.)

Minekutána az Egyesület most a’ du- 
naterúlet1 minden irányait 's körülményeit 
ism éri, mellyek a’ két testvérváros’ öszve- 
köttetése’ tárgyában szemügyre vételt kí
vánnak , ‘s az már egy rajzképpel (Charte) 
is b ír, mellyen a1 gyakorlott szem minden 
hosszakat, szélessége két,oldaIrajzokat(Quer- 

. profile), parti magasságokat, mélységeket, 
vízfelületeket és árdagályokat a vizállás- 
escs - sebesség- és consumtio' külön mibenlé
te szerint általiáthat, rajta nem különben 
a’ parton álló épületek, menetelek 's kocsi 
feljárások végetti ügyeleteket is feltalálhat
ja ,  és abból, valamint sok tapasztalt fér
fiak értekezésiből is ’s a’ t. a' lehetséges 
gátiatok’, vizdagadások’, kiáradások, vagy 
jégtorlások okait megítélheti: tehát az E- 
gy'esület jónak találta, mindjárt az illő elő- 
leges intézeteket megtenni, hogy ezen ada
tok egy köz-értelmű iratban, hozzá mellé
kelvén egy paránymérő szerint kőre met
szett rajzképecskét, minélelőbb közismérte- 
tés végett a' Publicum elébe terjesztesse
nek. Az Egyesület ennél fogva tagjainak 
önkényes szabad segedelmezései által a’ 
módokat ehez megnyerő, ’s bízik is, hogy

képes az ügyjavalló vezérpontokat számo
sabb példányban nyilványos nézet okáért ki
adni. Addig is a’ nagyobb példány minden 
e’ tárgyat illető oklevelekkel, az Egyesület* 
jegyzőjénél minden műiudósnak tárán álL 
A’ technikai értelmeknek az út ezennel meg
nyittatott, hogy egy hídnak neme, ’s épí
tési elrendelése iránt javaslatikat való ada
tokon alapítsák. Az Egyesület az erre fel
szólítást azonnal egy illendő jutalommal o- 
liajtá öszvekötni; de mivel a’ költségek — 
egyr hídnak felállításához — csupán csak az 
ország1 köz-segedelmezésétől, ‘sjóvá hagyá
sától függnek, ’s az ország illetményeibe 
semmikép avatkozni nem lehet; tehát kény
telen magát saját hatáskörébe szorítani , és 
egyedül tulajdon javainak mértékéhez ké
pest ígérni, hogy mindegyik haszonveheto 
czélirányos munka illendő szerzési dijt nye
rem!. Az Egy esület ezt csak annál fogva is 
ígérheti, mivel ezen Magyarország'javára 
és díszére ezélzó fontos intézet iránt min
denhonnan a’ nemzet’ élénk részvétének 
igen serkentő bizonyságjeleit vette, a’ mint 
neki sincs e1 tárgyban egyéb érdeke és ki
nézése mint csupán a’ haza’ javát és fényét 
sugárzó fentebb díszre emelni.

Az Egyesület tehát elvégezte azt is r 
hogy az ország T. Törvényhatóságit a’ tör
vényes rend és mód szerint az eziránti rész
vétre megkérje; és a’ mint eddig Tek. Peat 
vármegye nemes gondolkodását kinyilatkoa- 
tatá , a’ legnagyobb bizodalommal remény- 
l i , hogy az ügy nagy lelkű pártfogást ér- 
segedelmezést találand. Mihely t az Egyesü
let némelly bizonyossággal a’ fonást inegr
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határozhatja, mellyből a5 czélra munkálko
dás* ereje látható, nem mulasztandja e l, 
hogy egyszersm ind a' híd’ minemüsége, szer
kezete, helye ’s azon lehetőségiránt, melly 
a’ hasznost az ország’ méltóságához illő ál
landóval *és széppel öszvefuzi, közelebb
ről magát kinyilatkoztassa.

Az Egyesület jelenképen folyvást még 
a’ szükséges nyomozatoknak kiegészítésével 
foglalatoskodik, köszönettel ismeri még azon
ban az eddig hozzá érkezett felvilágosításokat 
’s közléseket, és bizonyítja nevezetesen e’ kö
vetkezendő irományok átvételét: lször. Út
mutatás egy álló-hidnak építtetéséhez szük
séges jövedelem’ megszerzésére — Svv.tól. 
— 2szor. Értekezés egy álló-hidnak építe- 
téséről M. által. 3szor. Egy oszlop nélkül 
épülendő hídnak rajza. G-től. 4szer. Egy a’ 
törvényhatóságokhoz intézendő közlésnek 
javallata, az Egyesület’ czéljáról ’s az eh
hez vezető módokról. P. által. 5ször. Egy 
lánczhid’ rajza. Gszor. A’ Tordai hidról is- 
mértetések. Síntől. 7szer. Ajánlkozás egy 
uj hídépítési terv’közlésére. B. által. 8szor. 
Gondolatok egy Donahi'd" építéséről — egy 
rajzolattal együtt. Cs.tól.

A* további közleményeket az Egyesü
let Jegyzője, Paziazzi ur fogja öszvegyüj- 
teni és az Egyesületnek benyújtani. —

H a v a s.

AUSZTRIA.
ó  Felségük Triesztből tizennégy napi 

mutatások után június 18dikán utaztak cl 
Innsbruck felé.

A’ cs. kir. hidiseregnél következő tiszt
előlépések történtek: Hessen-Httmburg Fü- 
löp herczeg eddig lábornagyi helytartó tá
bori szertárnokká (Feldzcugmeister) ; — 
tábornagyi - helytartóvá general -őrnagyból: 
Paumgarten János báró, Stein Imre báró, 
Fleischer Férd. báró, Leiningen-Wester
burg Auguszt gróf, Rothkirch Leonhardt 
gróf, Salis Rudolf gróf, Scheibler Károly 
báró, Hammerstein Vilmos báró, Schnei
der Károly báró, Trautmann János, Ert-

mann István; — general-őrnaggyá ezredes
ből : Reinisch Ignácz báró, Ennhuber Ká
roly , Puchner Antal báró, Felici József, 
Sickingen-Hohenburg József gróf, Piret La
jos báró, Auenfels István, Accurti Mihály 
báró , N é m e t h  István , D’Aspre Constan
tin báró, Dahlen Ferencz, Ottlilienfeld 
Kristóf báró, Taborovich Arzén, és Koch 
György Sándor; Reichstadti herczeg 0 Fen
sége eddig alezredes lön másod ezredessé, 
Lippei herczeg Fridrik Albrecht Ágoston 
számfeletti őrnagy lön számfeletti alezre
dessé ; őrnagyokká pedig következő lovag’s 
gyalog kapitányok : Poliaczek Ferencz , Jo- 
kesch Ferencz, Louvrier József, Ehlert 
Ferdinand, és Buries János báró; Temes
vári várkormányzóvá Söldner József altá
bornagy; Salzburgi várkormányzóvá pedig 
Wernhardt Pál báró őrnagy-general; nj’Ug- 
pénzi állapotba helyeztettek: Mariássy An
drás báró, Raigccoiirt Károly gróf, és Gen- 
czy Ferencz altábornagyok ; Kurz András, 
Papp Ferencz , Síika József, Pichler János , 
Eitz Ágoston gróf, Kálnoky János gróf őr- 
nagy-generalok ; Wuesthoff Károly báró , 
Chaudelot Victor, Stürgekh Dominik gróf, 
és Dobler Bernát ezredesek ; Hein Antal , 
és Orto József őrnagyok; Volkmer Mátyás, 
Eperjessy József, és Wagner János kapitá
nyok,

A N G L I A .
Kilkennyben girland} ismét próbáltak 

kóty án eladni olJy marhát, melly a’ papságnak 
járó tized meg nem adásáért confiscaltatott. 
A’ próba nem sült el. 20,000 ember között 
egy sem találkozott, ki csak egypár forin
tot is adott volna a* marháért, minél fogva 
azt tulajdonosának visszaadták. Folyvást 
igen nagy számú gyülekezetek esnek Irland- 
ban hol a’ tized meg nem adása, hol a’ ti
zed ellen beadandó kérelmek készítése vé
gett. Ideje már hogy az uj t ö r v é n y  ezen 
veszélyes állapotnak véget vessen.

Az alsóhaz jun. lJdiki ülésében Stan
ley ur ajánlatára az irlandi reform bili véte
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tett fel. Nyomban előálla O'Connell ur azon 
javaslattal, hogy a1 négyven.sillinges sza
badosak v. bérlelők (freeholders in fee) is 
kapjanak választójust. Ennek megtagadása, 
úgymond , ellenséges indulatot mutatna Ir
land méltó kivánati iránt. A' bili rósz, ha
mis elven épül. Az angol reformbillnél az 
vétetett igen helyesen alapul, hogy a’ vá
lasztás jusát érdeklett visszaélések eltöröl
tettek , ’s most Irland grófságiban megha- 
gyatik ezen jus úgy mint elébb volt, min
den méltányos elosztás nélkül, pedig mig eb
ben változtatások nem történnek, addig igaz 
reformról álmodni nem lehet Ezen enged
mény az egyetlen eszköz, melly által An
glia az uniót Irlanddal fentarthatja. Men
nyit nem kell erőködniek most is azon férj- 
íiaknak , kikben Irlandnak népe bízik , hogy 
az elszakadást, legalább az arra törekvést 
még e’ pillantatban akadályozhassák. Mi 
lesz ezentúl, azt nem merem jövendölni. 
Részemről , én mélyen meg vagyok az ti
lt io  h a s z n á r ó l  győződve, én elszántam 
magamat, ’s mig csak élek. minden erőm
ből azon leszek, hogy az elválást megaka
dályozzam. — Kifejté továbbá a’ szónok a- 
zon igaztalanságot, mellyé Irlanddal An
gliához képest történik. Itt (Angliában) meg
hagyatott a’ 40 sillinges bérlelőknek vá- 
lasztójusok, mig Irlandban a’ jelen bili 7 
millió lakos közül csak 28 legfelebb 30,000- 
nek enged illyenjust. — Csaknem valamen
nyi irlandi tag támogatá az indítván) t s 
magok a' ministerek is elég gyöngén szó
lották ellene; de szólották még is, mert 
nyilván vala , hogy az ajánlat elfogadása ál
tal a’ protestant ascendancy (a'‘ protestán
sok vagyis angolegyháziak elsőbbsége) Ir
landban megsemmisül ’s ennek több sajnos 
következése is lehet. Az indítvány 122 szó
val 73 ellen félrevettetett. Más nap miután 
Bulvver urnák ajánlata az ujság-adó- v. ta- 
xajegy (stampel) eltoröltetése ’s a* posta
bér alábbszállitása iránt félrevettetett, Stan
ley ur engedelmet nyere egy bili behozatásá- 
ra az irán t, hogy az irlandi politikai felek

által időszakonként tartatni szokott proces- 
siok megszüntessenek.^ Jun. ladikén a’ scott 
reformbillt vévé föl a’ ház, mint biztosság, 
’s folytatólag annak 48 §át fogadta el.

A’ felsőház jun. 14diki ülésében lord 
King egy kérelmet ada be az irlandi tized- 
szedés ellen , ’s ez alkalommal újra előho- 
zá azon kérdést, melly el neki e’ tárgyban 
ezelőtt több hónappal a’ londoni püspök 
tett. T. i. a’ főtisztei, püpsök ur azt kérdezte : 
valljon ha a’ mint némelly emberek szünte
len rebesgetik, az egy házi jószágok a’ sta
tus sajátjai : nem lehetne e szintúgy az olly 
földeket is, mellyek jövedelme bizonyos jó
tékony czélokra (piae legationes) áldoztatotf, 
status jószágainak és sajátjainak nevezni ? — 
Nem, épen nem, felele lord King, a’ két tárgy 
felette különböző. Az egyházi birtokokra 
nézve, azokról a’ status mind a’ reformatio 
mind részszerint a’ revolutio alkalmával 
(1088) szabadon rendelkezett ’s ő (lord 
King) azt kérdi az igen nagy tiszteletű fő
paptól, valljon ha az egyház fejei, a’ püs
pökök, antinaiionalis azaz nemzetelleni ma
gok viselete által a* nép közönséges gyűlö
letét vonnák magokra , s ennél fogvást a’ 
státus jónak találná nem csak kiküszöbölni 
őket a' lordok házából (a’ zászlósok táblá
ja ) , hanem az egész püspöki méltóságot is 
eltörleni ‘s helyette a’ presbyterianus egy
házi kormány rendszert hozni be, nincsen e 
a’ statusnak azt tenni és rendelni jusa, a’ 
mit az egész fentartására jónak és szüksé
gesnek lát? — A’ püspök felele , hogy mi
nekutána a’ nemes lord csak több hónap 
múlva felelt az ő kérdésére , most ő is (a ’ 
püspök) szintanny i , sőt háromannyi időt 
kíván, minckelőttc az itt feltett kérdésre 
felelne ; s erre anny ival is inkább just fart 
magának, minthogy a’ nemes lord egy illy 
komoly és igen igen fontos kérdés felszege- 
tését minden előtudósitás nélkül kezdette 
meg. — Marquis Northampton másodszor 
akará azon bilijét felolvastatni, mellyé sze
rint ezentúl ne legyen szükséges a’ minis
terekké nevezett parliamenti tagoknak újon-
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nan választatniok. E z , ngy  mond, a’ re- 
formbill áltmente után mulhatlanul szüksé
ge». Sok követ vonakodik minister lenni, 
mivel az újon választatás költségeit nem 
bírja, különben is valakinek a' ministeri- 
uraba léphetését attól függeszteni fel, vall
jon ez az ő committenseinek tetszik e? fe
lette nevetséges dolog. — Hg. Wellington 
íámogatá az indítványt; lord Brougham azt 
mondá, hogy gondolkodni fog a1 dolog felől, 
addig is kéré a’ marquist, halasztaná el in
dítványát néhány nappal, a’ mit ez junius 
(25dikéig) meg is tett.

Újabb hírek szerint Sir Ch. B a g ó  t 'a ’ 
pétervári követséget nem fogadta e l , ’s he
lyette lord Gower, kit Fox u r , lord Hol
land második hja, kisérend, fog kinevez- 
letni.

Madeirából jött tudósítások szerint e- 
zen szigetnek elzáratása megszűnt ’s az azt 
eddig zár alatt (Blockade) tartott hajók 
máj. 25dikén Terceirába eveztek vissza.

Walter Scott betegen Londonba meg
érkezett.

FRANCZI AORSZÁG.
C h a t e a u b r i a n d ,  due d e F i t z j a m e s  

cs Hyde de Neuville jun. lödikán reggel 
Parisban önlakásaikban elfogattak. Rég tud
ták, hogy ezen urak a’ carlista összeeskü
vésnek nem csak részesei, hanem vezetői 
is voltak , de mind eddig nem volt elegen
dő bizonyítvány ellenük kéznél, végre mint 
mondják az ifjabb Berryer-nél (követkama
rai ta g , carlista) talált irományok bizo
nyítványt is eleget nyújtottak. (Berryer cl- 
fogatását utóbbi leveleinkben jelentők).

Marsall Victor ellen is adatott ki zár* 
parancs, de ez már ekkor nem vala Paris
ban. General R a m o r i n o  (nem Romarino) 
szinte elfogatott jun. lödikán,  de egyszeri 
kihallgatás után ismét elbocsáttatott.

Lahoissiére, Cabetés Garnier-Pagés kö
vetkamarai tagok , midőn a’ hadi törvény
szék elejébe állittatás ellen az ujságlevelek- 
ben protestáltak, felszóliták egyszersmind

követtársaikat: mondanák ki e’ tárgyról vé
leményeiket. Ezen felszólításra az itt kö* 
Vetkező nyilakozást adják a’ jun. 17diki 
újságok: „Az alólirt követek tisztelt tá r
saik felszólítása következésében ezennel ki
nyilatkoztatják , hogy ha szinte véleményük 
szerint a’ parlamenti követ még inkább kö
teles, mint akármelly más polgár, engo- 
delemmel lenni a’ törvények ’s a’ rend-és 
törvényszeres bíróság által kiadott paran
csolatok irán t; minden parlamenti (ország
gyűlési) követ egyszersmind még inkább 
köteles mint akármelly polgár, megtagadni 
a’ sanctiot minden , az ország törvényével 
’s alkotmányával ellenkező , kivételi rend- 
szabásoktól; a* mi nem történnék, ha a’ 
követek egy szintiilyen (í. i. kivételi, ex- 
ceptionalis) törvényszék előtt önkényleg ’s 
ön szabad szántókból jelennének meg. Az a- 
lólirtak teljes bizodalommal veszik követ
társaik abeli nyilatkozását, hogy ők a’ re  n- 
d e s  és szokott törvényszék előtt megje
lenni készek ’s helyben hagyják az t, hogy 
ugyan ók a’ h a d  itörvényszéknek, melly- 
nek illetőségét (Competenz) ’s törvényessé
gét méltán hozhaták kétségbe, magokat ált- 
adni vonakodtak. Paris, jun. lődikén Laf- 
f i t t é ,  O d i l l o n - B a r r o t ,  Arago,  Clau-  
z e l ,  Desaix, Girardin, Larahit és még 
nyolez; (mindössze 15.)

A’ párisi haditörvényszék, munkálko
dását junius lödikán kezdette el. Az ülés 
nyilván folyt, de néző nem volt sok. Leg
első vala P e p i n  kalmárnak, egyszersmind 
juliuskeresztes és nemzeti.őrségi kapitány
nak pőre, ki arról vádoltatott, hogy jun. 
5 és ödika napjain a’ támadásban munkás 
részt vett ’s háza ablakából a’ seregre ’s 
nemzeti őrségre lőtt. Néhány tanú ’s egy 
derék ügyvéd (neve Marie) szólván mellet
te az alpörös felmentetett.

Junius 17dikén Wachez (sütő; Mont- 
martre-uteza Nro. 42.) instruált pőrét vet
te fel a’ hadi törvényszék. Az alpörös ar
ról vádoltatott, hogy jun. 5 és ödikán a’ 
támadásban részt vett, ’s jelesül d’Arnou-
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vilié politiabiztost ő lőtte agyon. Ez is fel
mentetett. — Wachez protestalt a’ haditör
vényszék illetősége ellen, de ezen kérdést 
a' haditörvényszék által eddig hozott két 
Ítélet nem is érinti.

A’ lavali tömlöczökben (Mayenne dé- 
partem.) mintegy 60 fogoly ü l, kik a’ chou- 
an támadásnak valának részesei, 's a' kerü
let ostromállapotba helyeztetése e l ő t t  ne
hány nappal estenek fogságba. A’ r e n d e s  
bíróság nagy részét a* pörbeli instructionak 
már megtette, midőn a' bekövetkezett ha
ditörvényszék a' hadiminister utasításához 
képest a1 port maga elébe kívánta. Illy ké
nyes helyezetben a' statusügyvédség kér
dést tön a’ tanácskamaránál, mitévő le
gyen? ’s ez (a’ tanácskamara) hosszasan 
kifejtvén azt, hogy az ostromállapot a’ c h a r 
t a  55dik czikkelyének princípiumát, melly 
szerint senkit sem szabad szokott termé
szeti bírája elől elvonni, nem bonthatja fel 
annyira, hogy ez, visszahatólag, még az 
ostromállapotot megelőzött időre is kiter
jesztethessék, elvégzi: hogy a’pör átvétel
nek ezen esetben h e l y e  ni ncs .  — A’ sta
tusügyvédség ezen hihetőleg nem várt vá
lasz ellen appellált.

A’ párisi nemzeti őrség harmadik lé
giójának egyik közvitéze, ki ha kivántat- 
nék, magát kész meg is nevezni, a’ Messa- 
gerbe egy nyilatkozást adott, mellyben a’ 
többi között ezekjének elő: „Lajos Filep 
és az ó tanácsadóji ne véljék azt, hogy mi, 
kik a’ júliusi királyszéket az árulók és tá
madás ellen védelmeztük, ugyan ez által már 
a’ ministerium bármilly oktalan tetteit is 
jóvá hagyjuk. Ha m i, azon veszélyes csa
tában , melly Parist utóbb vérben fürösz- 
tötte az anarchiát mind a’ ministerium in- 
popularitása, mind a’carlisták pénze és csel- 
szövényei, mind pedig néhány eltévedt fia
tal ember szerencsétlen hőslelkűsége mellett 
is legyőztük ; ez azért történt , mivel mi 
sem az 1793diki sem az 181 Idiki (restau- 
ratio) kormányt vissza nem óhajtjuk. Azon 
erős segéd, mellyet mi egy nagyralátó mi-

nisteriumnak nyujtánk, nem bizonyít sem
mi mást, mint hogy mi mindenkor készek 
vagyunk instituiióink ellenségeit > legyen 
bár előttök Vendéeban fejér, Parisban vö
rös, vagy a’ határszélen más idegen zászló, 
elnyomni, visszaverni. De azt csakugyan 
nem tanácsoljuk az igazgatóságnak, hogy 
mostani erős ugyan, de mulékony állása ha
talmával visszaéljen, a’ hazafiui ’s tisztalel
kű oppositiot lánczra verje, kifegyverzett el
lenségeit üldözze, szóval, hogy az egész töf- 
vényt törvényen kívül helyezne. Mindenek 
előtt tisztelet azon törvénynek , mellya’ bíró
nak teljes függetlenséget, a’vádlottnak nvil- 
ványos és szabad védelmezést enged. ’S ha 
ezen kötelességekkel nem gondol a’ kormány; 
bizonyos lehet benne, hogy e’ protestatio, 
melly még most csak egykét tekintet nél
kül való polgárnak szózata, egy pillantat 
alatt magában a’ fővárosban 80,000 aláírót 
fog találni.“ — Egyébiránt a’ főváros foly
vást csendes; a’ lakosok az ostromállapot 
csörtetési között is vidámak és bátrak ’s a’ 
múlt veszedelmet mosolygó a feledik, az op- 
positio nyíltabban szól’s titkolni nem lehet, 
hogy a’ kormányt ön nagy hatalma ’s eddigi 
kemény föllépte nem kevés zavarba ejtik, 
mellyból önczáfolás’s ingatagság nélkül me- 
nekcdni nem tud. A’ parlament némelly 
lyságok szerint augustusban, mások szerint 
csak novemberben fog egybehivatni.

Az élet (gabona) drágasága folyvást 
rendetlenséget okoz több helyen , névsze- 
rint Thionville, Moulins, Gorze, Boulay- 
ben’s e. A’ Mctzben (jun. 5 és 6dikán) 
okozott kár 150,000 frankra megy.

A’ Carlisták és papok a’ nyugotihoz 
hasonló támadást gerjesztettek Colmar kö
rül jun. 12—14 napjain? Jelesül Bergbeim- 
ban a’ katonaság lőni volt kénytelen a’ rab
ló csoportra, melly bői több elesett vagy 
megsebesült; közelebb tudósítás váratik.

Toulonból írják junius 8dikáról: „Itt 
egy összeesküvés fedeztetett fel, mellynek 
legközelebbi czélja a’ város-elfoglalás volt. 
Az arsenalnak kell vala legelőbb is meg-
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gyujtatnia ’s -aztán a’ gályaraboknak a’ vá
ros rablására kibocsáttatniok. Mig igy az 
őrizeti sereg és nemzeti őrség egy felől a’ 
tűzzel, más felől pedig a’ rablógyilkosokkal 
küzd, a’ C a r l i s t á k  azalatt kitették vol
na a’ hivatalokat ’s V. Henriket kiáltották 
volna ki. (Valóban absolutistákhoz és le
gitimistákhoz méltó egy terv.) Már néhány 
nappal azelőtt visszavonás magva hintetett 
el az őrizeti és a’ hajóskatonák között, a’ 
minek több ízbeli veszekedés is vala követ
kezése ’s úgy látszik a' factio fejei e’ vitá
kat még inkább forralták és nevelték.“ —

Gallois hajóskapitány, kit a’ pápa en- 
gesztelésére Anconából Perier visszahiva, 
most Marseille linea hajó díszes commandó- 
ját kapta.

A’ Moniteur 17dikcn e’ következő tu
dósításokat adja nyugotról: „Sarlhe-megyé- 
ben nincs többé egy támadó-csoport is, 
mind elszéledtek. Többen azok közül, kik
nek elfogatása meghagyatott, nem mennek 
haza, hanem rejtekhelyeikből kívánják ma. 
gokat megadni. Bourbon-Vendéeban a’ pa
rasztok Önkény t és seregestől jönnek áltad- 
ni fegyverőket ’s bútoraikat; melly őszin
te szívvel cselekszik ezt, azon átkokból 
kitetszik, mellyekkel elcsábitóikat ’s volt 
vezéreiket terhelik. Ugyan itt két haditör
vényszék állíttatott. Minden oldalról jővén 
tudósítások a’ béke helyreállásáról, a’ főve
zér nem látta többé szükségesnek a* seregek 
egybehuzatását, ’s azokat lassanként előbbi 
szállásaikra visszaereszti. A’ zavar öldök
lőbb, de eldöntőbb is vala, mint a’ mar- 
seillei. A’ penissieri titok fel fog fedeztet
ni, szorgos vizsgálatok rendeltettek meg, 
mell) ek egy nyomozó biró által több közel 
lévő helységbirák jelenlétében fognak meg
történni.“

A’ Messager szerint Berry herczegné 
folyvást a‘ nyugoti megyék partjain bujdok- 
lik. A’ Temps ezen vidékről azon újabb 
hirt adja, hogy a’ herczegné szerencsésen 
elillant. Az itteni partokat, úgy mondják, 
igen bajos tökéletesen elzárni s a’ parasz

tok , kik a’ herczegnét igen szeretik, kön
nyen hajóra szöktethették őt. De mind ez 
bizonytalan ’s maga a’ Temps sem tudja, 
mit higycn.

A l a v a l i  conseilkamara végzését (I. 
feljebb) az angersi királyi törvényszék, ho
vá a’ feljebbvitel ment, megsemmisítette ’s 
minden, a’ támadást akar előbb, akar utóbb 
érdeklő nyomozatok ’s pörök áltadatását a’ 
katonai törvényszékekhez szintazon okok
ból, mellyeket eziránt a’ párisi türvény- 
székhozafei, meghagyta.

Orleans hg. jun. ladikén Nimesbe ér
kezett.

BELGIUM.
Adair ur (angol követ Brüsselben) igen 

fontos leveleket kapott junius 12dikén Lon
donból, mellyek iránt a’ követség minden 
tagjainak mély hallgatás parancsoltatok. A’ 
követség udvarában azóta igen eleven já
rás-kelés tapasztaltatik. —

A’ belga képviselők kamarája elfogadá 
azon ministeri ajánlatot, hogy a’ belga tar
talék sereg 50,000 fővel szaporittassék. Ál
talában a Brüsseliek háborús indulattal van
nak ’s erősen rebesgetik, hogy ha Thorn 
ur szabadon nem bocsáttatik ’s a’ Hollan
dok Antwerpből négy hét alatt ki nem ta
karodnak, ők a’határon túl lépnek. A’kor
mány erős nyilatkozásokat tett a’ conferen- 
tiának’s annak utóbbi protocollumi menny
dörgők lehetnek — de Hollandia bizonyos 
lévén az öt udvar neutralitásán nyugton 
várja a' protocollumokat 's a’ Belgákat.

Compiégneben a’ két felség között el 
lön határozva, hogy Belga király O Felsé
gének gyermekei a’ romai catholica vallás
ban fognak neveltetni.

A’ conferentia öldik protocolluma sze
rint (május 19dikéről) ekkor A. alatta’ hol
landi meghatalmazottak egy jegyzéket nyúj
tottak be május 7dikéről, melly a’ confe- 
rentiának ugyanazon hónap 4dikén kiadott 
közleményére szolgál válaszul. Holland meg
hatalmazotti a’ conferentia kérdésére kinyi
lat koztaták , hogy e’ tárgyban későbbi uta-
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sitást még nem kaptak , de azt minden órán 
várják. Ugyan ezen protocollumhoz B. alatt 
a’ belga meghatalmazottnak is egy, szinte 
máj. Tdikén költ jegyzéke járul, mellyet 
azonban a’ belga újságok még nem közle
nek. A’ 62dik protocollumban (május 29di- 
kéről) Thorn ur szabadon bocsáttatását sür
geti a’ conferentia, csudálkozván a’ hollandi 
kormány ebeli vonakodásán. Végre a' 63dik 
protocol!um (május 31dikén) egy későbbi 
nyilatkozását adja a’ hollandi meghatalma
zottaknak (május 29dikéről), melly szerint 
a1 hollandi kormány régibb nyilatkozásai
hoz képest folyvást vonakodik a’ novemb. 
15diki tractatust elfogadni (  s azt nem is 
említ i) , azonban kész a’ conferentiával m ás 
f ö l t é t e l e k  iránt alkudozni, mellyek a- 
latt Belgium Hollandiától elszakadjon; aza
latt sem Belgiumnak politikai függetlensé
gét , sem Sachsen-Coburg herczeg (Leopold 
király) souverainitását meg nem ismérheti. 
Illy nem reménylett nyilatkozás ’s hajthat- 
lan vonakodás után kinyilatkoztatja a’ con
ferentia , hogy részéről nincs mit tennie, 
mint hogy nyomban azon határozatokkal 
foglalatoskodjék, mellyeket részéről a’ do
log’s környülményekfontosságamegkiván.— 

A5 franczia Courrier után egy újabb, 
hihetőleg 64dik , protocollum végképi ’s ka- 
tegorikai nyilatkozást kíván junius 30dikaig 
a’ hollandi királytól az iránt: elismeri e a’ 
novemb. 15diki szerződést vagy nem, s a - 
karja e azt teljesíteni , vagy nem ? — Ila 
igen, úgy a’ teljesítésnek julius ISdikcn 
kellene kezdődnie. Mondják, hogy ezen 
protocollum leginkább a’ franczia udvar és 
követ sürgetésére készült, ’s igen termé
szetes hogy Lajos-Filep , minekelőtte leá
nyát Leopoldhoz adná , Belgium sorsát álla- 
podottnak szeretné látni. Azonban Vilmos 
király, ki eddig Europa békességére olly 
keveset hajtott, ’s ki talán tudja, hogy a' 
háborút ’s erőszakot egyik hatalmasság sem 
hajlik megkezdeni, — aligha fog e’ famí
liái tekintetekre ügyelni, ’s az érdekleít pro
tocollum még nem utolsó.

NÉMETORSZÁG.
A’ speyeri újság Írja jun. 18ikán : Hall

juk, hogy dr. Siebenpfeiffer Hartban Neu
stadt mellett ma reggel elfogatott ’s Landau- 
ba vitetett. Innen úgy mondják Zweybrü- 
ckenbe fog kísértetni, holott ellene ’s Wirth , 
Hochdörfer és mások ellen a’ pörbeli vizs
gálatok folyni fognak. Mondják azt is hogy 
a’ rajnamelléki seregek főkormányát general- 
lieut. Lamotte nyeri ’s ennek következésé
ben itt Speyerben veendi lakását.

Dr. Wirth fogva van, O maga jelent 
meg a’ hivatal előtt, ’s úgy mondják, két 
egész lovas-osztály (escadron) kisérte őt 
Zweibrücken be. Grosze egy hátuisó ajtón 
szökött meg , mig a’ gendarmok előajtaján 
zörögtek. A’ népség, noha némelly helyütt 
fölfegyverkezett, semmi akadályt nem tesz 
a’ hivatalbeli rendszabásoknak. Ellenben az 
összes statusniinisterium minapi nyilatko
zása ellen, (mellyben aztjelenté k i , hogy a’ 
lázasztókat minden hatalommal, mellyet a’ 
gondviselés a’ felség kezébe adott elfogja 
nyomni, — mintha a’ gondviselés adna a’ 
felségnek vagy ministeriumnak hatalmat ’s 
nem a’ törvény) sok község igen hevesen 
protestált. A’ dürkheimi protestatiot adja 
a’ legújabb speyeri újság is, de némelly ki
hagyásokkal , nehogy úgymond ismét elszed
jék leveleit. Schüler, Savoye ’s Geib ellen is 
kiadatott az elfogatási parancs ; Rost, könyv
nyomtató , már fogva van. Wrede feldmar- 
sall egy főbiztossal a’ rajnamelléki kerület
be ment.

F r e i b u r g  körül is (Baden), névsze- 
rint a’ kies fekvésű Badenweilerben tartat
tak politikaiczélzalu népünnepek junius kö
zepén, csakhogy józanabb , emberibb szel
lemben , mint a* hambachi. Emiit (Baden- 
weiler) a’ „Freisinnige“ redactorai, több 
más professor, ügyvédek, tiszt viselők s szá
mos tanulók is valának jelen. A* nap lelkes 
beszéd ’s vig poharak között tölt el, sőt az 
njabb tilalom ellenére Rotteck és titkos ta
nácsos Duttlinger politikai, de szelíd tar
talmú beszédeket is tartottak a’ gyülekezet
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hez. Sokkal nyomosabban ’s világosabban 
mint Rotteck, az utóbbi szónok (Duttlin- 
ger) ezeket monda: Viharos időkben, po
litikai és polgári buzgás idején , egyik első 
kötelessége a honbarátnak és polgárnak , el- 
liatározottan kijelelni a’ félt, mellyen áll 's 
mellyen őt a1 haza akármilly esetben talá- 
landja. — Utálva a’ revolutio véres nyom- 
dokit, csak a1 t ö r v é n y s z e r e s  reform 
békés útja a z , a’ mellyen mi ’s minden pol
gártársak polgári és politikai álladalmunk 
javulását keressük és várjuk. — Ez az ut 
az, mellyet 1831ben a’ nagyherczegség tör
vény hozósága megnyitott, útja a’ mi alkot
mányunk "s ebből eredő jósaink és szabad
ságaik mind inkábbi kifejledésinek. Adná 
az ég, hogy mindannyi német testvérünk 
a’ törvényszeres reform szintezen utján, 
olly nagy mértékben részesülne a’ polgár
szabadságban , miilyenre Németország né
pei, talán a’ világ minden más népe felett 
képesek és méltók!

A’ wiesbadeni 16 opponens követ, min- 
denik a’ maga kerületében, ugyan egy nap
ra és órára törvény elejébe idéztettek. Mind 
a’ tizenhat ugyanegy választ adott,azt, hogy 
országgyűlési tetteikről semmi törvényszék 
előtt sem tartoznak felelni. Nagy figyelem
mel várják, micsoda lépést fog a’ kormány e- 
y.en ügyben ’s illy környülményekben tenni.

Gróf Münch - Rellinghausen , ausztriai 
elólülő-követ a’ Németszövetségnél frankfur
ti út jában jun. lOdikén estve Münchenbe ér
keze* t. A’ németszövetségi gyűlés közelge- 
tő ülései hihetőleg fontos határozatokat szü- 
lendenek Németországnak mostani politikai 
szellemére ’s álíapotjára nézve.

OLASZORSZÁG.
Ancona jun. lOdikén. A’ pápai kato

nák (carabiniers), kiket mint jelentők a’ 
Francziáknak kelle a- lakosok előtt védeni, 
tegnap franczia kiséret alatt Osimoba taka
rodtak el. Ugyancsak tegnap (9dikén) pro- 
delcgatus gróf Fiorenzi is elhagyta vára- 
sunkat ’s most egy pápai tisztviselő sincs 
falaink közt ’s ime — a’ legnagyobb csend
ben és nyugalomban élünk. Ma minta’ libe
rálisok fontos nyilatkozásának (1. Jelenkor 
50) nyolczadnapja minden gondolható öröm 
jelekkel fog ünnepeltetni. — Romagnaban 
újólag zavarok történtek; a’ pápai seregek 
kigunyoltattak , lepiszkoltattak. — Minket 
mind folyvást elszigetezve tart a* minapi e- 
gyeség (megírtuk ezt is) ; egy órányi mes
szeségen túl nem szabad anconai polgárnak 
távozni a’ várastól, ha elfogatni ’s Osimo
ba vitetni nein akar. De —- igy álmodoz
nak könnyebbvérüe;nk — majd érkezik 
franczia segedelem Toulonból ’s ekkor a: 
korlát-vonal is tágulni fog. —

ELEGY HÍR.

Aguado (bankír) urat saját kézzel irt 
levele által financzministerségre hivá meg 
Ő legcatholikusabb Felsége, de a’ legbankí- 
rabb Aguado ur azt feleié, hogy neki mint 
nemzetisített Francziának ugyan ezen or
szágbeli helyezete nem engedi, magát 0 Fel
sége szolgálatára szentelnie.

Pénzfolyamat:
B e c s  (Junius 26dikán) közép ár :

Státus 5 pC. kötelezőlev. . . . 87 — p. p.
— 4 pC...................... • . • — -----------
— i820diki nyeres. kölcsön 175 4 ------
,— 1821 diki . . . . . . 122 | ----- -

Becs vár. 2£pc. banko-kötel. . . 47 4 ------
Az udv. kain. 2 ,  perCnt kötél. . — — — —
Bank-actiák v. részvények d a r a b j a ---------------

A’ gabonának pesti piaczi ára Junius 28dikán 1832.
l'n/,8. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó gar. legjobb középszerű csekély*!)!»

T a t a h á z a 146 | 136 4 116 | Z ab 31 4 30 4 29 4
Kétszeres 96 f 93 i 86 4 Köles — —
Rozs 57 4 56 53 4 Köles-kása —■ —
Árpa — — Kukoricza 44 42 4 40

Szerkeztet! II e 1 m e/* z y. — Nyomtatja Länderer.
A’ 47 számbeli- lóversenyi jelentésben T e r e n y e  helyett olv. B é l y .

Vé g e  az 1832  e l s ő  f é l é v n e k .
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Megjelent ’s minden hiteles könyvárosnál találtatik :
K i s f a l u d y  K á r o l y ’

minden

M U N K Á I ’
✓

első osztálya.
F  © g 1 a 1 a t :

Kisfaludy Károly’ V e r s e i .  Egy kö tet, 240 lap.
Kisfaludy Károly’ E l b  e s z e  l~é s e i és vegyes kötetlen iratai. Két kötet 

öszvescn 536 lap.
Kisfaludy’ minden munkáira t í z  k ö t e t b e n  az előfizetés’ ára nyomtató papi

roson h a t  f o r i n t  c. p ., velinen 9 ft. c. p. Az előfizetők a’ k i j ö t t  h á r o m  k ö 
t e t e t  azonnal átvehetik.

A’ második osztály, melly hasonlókép három kötetben Kisfaludy’ minden v íg 
j á t é k a i t  foglalja magában  ̂ sajtó alatt van. ( l )  * 1 2 3 4 5 6 7

Tekintetes Ns. Zemplény Vármegyében helyezett Tisza-Tokaj Városában lakott 
néhai Metzncr Katalin Asszonynak Löhr Károly özvegyének végintézeti örökösei’ ré
széről köz hírré tétetik, hogy a’ közelítő 1832-ik esztepdei Februarius 20-ik napján 
T. Tokaj városában a’ Vagy sóházzal majd átellenben fekvő, a’ Masszához tartozó ház
nál köz árverés szerint e’ következő csakugyan Tokajban fekvő ingatlan javak fognak 
e! adatni:

1- ör. Nagy és Kis Hét Ormó 190 kapás szabad szőlő.
2- or. Ovár 36 kapás szabad szőlő.
3- or. Porsdajka 15 kapás szabad szőlő.
4- er. Fórés 25 kapás szabad szőlő.
5- ör.; Bige, tmáskép Háromkő 35 kapás szőlő , mellynek egy része szabad, 

más része dézmaadó egy kis borházzal a’ végében.
6- or. Egy kerített puszta fundus, a’ hozzá tartozó, kaszálóval együtt, a 

iimclus a' Város kertje, ’s Gróf Szirmayak fundusa közt esvén
7- szer. A’ lakház tágas négyszegű fundusával, melly 9 szobából, konyhá

ból, kisebb nagyobb kamarákból áll; van ezen funduson több épület is , nevezete
sen: Sajtóház, Istáló, Szekérszin, tágas rakhely, pályinkaház, kővel rakott kút. 
Ezen házhelyre dől a* konyha és gyümölcsös-kert 129 élő gyümölcsfával, — ezen 
kert, és a' feljebb említett Hét Ormó szőlő közt közvetetten fekszik egy kő épü
let . 2 szqbával, konyhával, és 80 hordóra való pinczével.

£-or. A’ Sóház áitalellenében fekvő 100 hordót felfogó pincze. ( l )
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H a s z o n b é r  H  i r d e t é s.
N. Békés Vármegyében fekvő Füzes - Gyarmati Uradalom részérül köz hírül 

tétetik: hogy ugyancsak Füzes-Gyarmaton lévő, ’s az ahoz megkivantató, 's jó kar
ban lévő készületekkel ellátott S e r h á z ,  mellynek* körül-belül más nem lévén, 
nagy kiterjedésű keletje van, ’s melly egyszersmind Vendégfogadó is ; azon kí
vül szinte ott egy M é s z á r s z é k ,  mellyhez 20 hold szántóföld ’s 40 kaszáló 
rét adatik, — jövő 1832-ik esztendei Április 16-ik napján, a’ hely színén, jelesen 
pedig az Uradalmi Cancellariában tartandó árverés által, a’ többet Ígérőnek, három 
egymás után következő esztendőre haszonbérbe adatni fognak. — Kiknek azokat 
kibéríeni kedvök van, elég bánatpénzzel az érdeklett határnapra *s helyszínére illen
dően meghivatnak. f i )

U j  k ö n y v  j e l e n t é s .
„A” miveit érzékeny társalkodás — tiszkelkedés — üdvözlések — a’ magosabb, 

csinosságéi társaságba feljelenő ifjúság’ számára. Kiadták Sebők József Ügyvéd, s 
Moth Endre hites Jegyző. Pesten 1832-ben nyomtatta Fűskúti Länderer nagy 12 
rétben 140 lap.’* új esztendőre az Ígéret szerinte megjelent. Külseje, kevés sajtóhibán 
kívül — helyes, csinos. Belseje három részre szakad. Az első a’ miveit társalko
dás köreit’ kiemelvén , annak hasznát , édességeit , határait gyönyörködtet* e 
fedezgeti fel ’s az iíiut mint egy oda útasitja „mint kelljen a’ becsület korláti kö
zött a’ szép nemi társalkodásban tetszeni ”. — A’ második szakaszban a’ levél-általi 
társalkodásban mulattató változások által vannak rajzolva a’ liatalsági érzelmek 
’s ezen szavakban „Szív — Leány — Ifiu — Barátság — Szerelem — Boldogság 
— Fájdalom — Öröm — Epedezés” ’s a* t. mint egy az ifiu nyelvre illesztve: „mi
ként nyerhetünk széphangú szóváltogatásink által a’ társaságban koszorút’. — A" 
harmadik szakasz a’ tisztelkedések — ’s üdvözlések példáit nyitván elönkbe, meg
tanít „mint kelljen magát kedveltetni.” Az egész munka kellemesen kíván tanítani 
's igy az olvasók kedvezéseit megnyerni, melly mint látszik a’ kiadók első óhajtása.

A’ Budai, Kassai ’s Bécsi Lotteria-vonás napjai 1832.
Budán: Januar. 11, 21. — Febr. 1, 15, 20. — Márt. 10,

14, 28. — Máj. 9 , 23. — Jun. 6 , 10, 27. — Jul. 11, 25. — A 
Sept. 12, 22. —  Octob. 3, 17, 31. —  No ve mb. 10, 21. —  Dec.

Kassán: Jan. 11, 25. — Febr. 8, 22. —• Mart. 3 , 14, 28.
Máj. 2, 16, 30. — Jun. 9 , 20. — Jul. 4 , 18, 28. — Aug. 11, !
29. — Oct. 13, 24. — Nov. 7 , 17, 28. — Decemb. 12, 22.

Becsben: Jan. 14, 25. — Febr. 8 , 22. — Mart. 3 , 17, 31.- 
Máj. 9 , 19, 30. — Jun. 9, 20. — Jul. 4 , 14, 25. — Aug. 4, 18, 29. — Sept. 7, 
19, 29. — Öct. 10, 21. — Novemb. 7, 21. — Decemb. 1, 15, 29.

NB. A’ Bécsi és Kassai húzás előtt Pest- Budán 5 nappal záratik be a’ játék, s 
a‘ kivont számok a’ húzás után ötöd napra érkeznek meg.

A’Budai Loteria Dec. 2Ski vonása: 30, 54, 32, 65, 50. d közelebbi húzás 
1S32 Januarius. 11 kén esik.

-  April. 4 5
. 4 , 18, 29. —

15 , 29.'
Apr. 7, 18. —
— Sept. 5, 19,

V p r. 11, 28. —
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Fuskúti Länderer Könyvnyomtató Intézetében találtatnak:

E d i t i o n i s  O r i g i n á l i s
a u c t o r i t a t e  C o m i t i o r u m  i m p r e s s a e ,

C u n c t a O p e r a t a
Excelsae Regnicolaris Deputationis 1827 exmissae,

u t p o t e  R e l a t i o n e s
1. In Commercialibus. 2. Re Urbarii. 3. Contributionali - Comissariaticis. i. 

Juridicis. 5. Re Litteraria. C. Re Metallico-Montanistica. 7. In Ecclesiasticis et Fun- 
dationalibus. 8. In Publico-Politicis; 9. Banderialibus. Folio, Posonii IÄ31. 11 fl. C. M.

Operata Excelsae Regnicolaris Deputationis 1790 exmissae. 
Posonii 1826 impressa. 30 fl. C. M.

A‘ ki ezekből egy példányt ezen országosan meghatározott áron megvesz, 
az a’ feljebb jelentett új Rendszeres Munkák’ nyomtatván} iból egy Példánnyal in
gyen fog megtiszteltetni.

H í r a d á s.
Mivel a’ jelen Értesítőnek czélja, hogy benne mindenki 

tetszése szerint közölhesse azt, a’ mit nagyobb Publicuminal 
kíván tudatni; ennélfogva méltó tisztelettel kéretnek minden 
illető TT. Felek, méltóztassanak nagyobb hamarság ’s köny- 
nyüség okáért minden illyes beiktatandó hirdetést, tudósítást 
’s a’ t., vagy pedig már nyomtatva lévő, de az újsághoz mel
lékeltetni kívánt jelentéseiket Länderer Festi íiönyvnyofu
tató Intézetébe (Hatvani útsza, Horváth ház) , vagy pedig az 
Újság -szerkeztein hivatalhoz (Duiíásor Deron ház első emelet) 
küldeni vagy utasítani. Az Újsághoz nyomtatásban mellékeite- 
tendők mind a’ T. olvasó. Közönség, mind a’ inelíékcltető Felek 
megnyugtatására ezen Értesítő végén meg fognak neveztetni. 
Nem magyarul írt hirdetések pontos fordításáról illő árért gon
doskodni kész

a’ R e d a c t i o .
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Pesti könyváros Wigand Öttónál megjelent:s a  s
v e g y e s  t á r g y ú

I R A T O K
a z

olvasni és tudni méltó minden ágaiból, több tudósokkal egyesülve
kiadta

T h  a i s z  A n d r á s .
v VII. és VIII. K ö t e t .

Egyegy kötetnek ára 1 ft. peng. p. Tizenkét kötetre 8 ft. p. p. elfogadtatok meg az előfizetés.
A*' VII. k ö t e t  t a r t a l m a :  Az előjelekről a’ régi Görögöknél és Rómaiak

nál. E. Ili és Pál. —  Alapmondás. P. Thewrewk József. —  A’ négy életkor II. I. —  
Kisétálás Posonból az austriai határra (vége) Mindszenthy Antal. — Liza után. Ta- 
kácsy Józsa.—  A’ honfi. Zábori Záborszky Alajos. — Rotári István. Rurián Pál. — 
Julia feltámadása. 'Árvaffy Réla. — Alapmondások. P. Thewrewk József. —- A’ vcn- 
dégszeretés jutalma (Ovid után). F. A. Molnár Sándor. — A1 nyúl és békák. Róla 
János. — Népdal. A’ füredi halászleány. Árvaffy Béla. — Az ugar és tarló földeken 
és lekaszált réteken'való közös legeltetésről 's helységlegelőkről. Gr. Benyovszky Zsig- 
mond. — A'' busongó. Árvaffy Béla. — A’ zarándokok. Pfeffel után. M. A. S. — Az 
és Ez. — Bilincsem. — Arány. Árvaffy Béla. — ^Jelességck. E. I. P. — Alapmondás 
P. Thewrewk Józsefi — Felelet Döménynek a’ közhasznú esmeretek tárában lévő mu
zsikai czikkelyek iránt tett észrevételeire. Jakab. — Epigrammák: Szeget szeggel; 
Szemözen; Yendégmarasztás. Hrabovszki Dávid. — Panaszini. P. ..hoz. Zábori Zá
borszky Alajos. — Rejtett szók. — Könyvvizsgálat: Shakespeare Remekei. Magyarul 
Döbrentei Gábor által. A. Balogh Sámuel.

A’ VIII. kötet  tartalma: Montaigne gondolatjai az emberről. Sup. Kis 
János. — Mahmud török császárhoz. — A’ hirtelenkedő szerelem szomorú áldozati 
(Ovid után). F. A. Molnár Sándor. — A’ pygmaeusokról. Edvi Illés Pál. — A1 kevély
ség. Lengyel György. — Oroszlánkő. Horn okay Pál. — Kazinczy dicsőült árnyékához 
Lencsés. — A’ költés nemei röviden rs tulajdon versnem és versírás módja az olasz, 
franczia, angol és nemet Jiteratúrában. Döbrentei Gábor. — Hiúság. Hrabovszky Dávid. 
Erő nyílása. Hrabovszky Dávid. — Hazafiui észrevétel. Mindszenthy Antal. — Alap
mondás. P. Thewrewk József. — Sz...a barátom születése napjára. F. A. Molnár Sánd. 
— Chegery András. Burian Pál. — Alapmondások. P. Thewrewk József. — Az iste
ni gondviselés igazságos az életbéli szerencsére és szerencsétlenségre nézve. Horváth 
János. — Kettős kötelem. — A’ nyelvről és szüksége határairól. —gh— — Bölcső
dal. P. Thewrewk Józs. — A’ komondor és farkas. Béta Jám — Rejtett szavak. Lencsés.

(A’ mai postával küldetik széllyel két ide mellékelt jelentés, egyik av 31 e z c i 
G a z d á k .  B a r  á t j a’,; másik az 0  r v o s i T á r ’ folytatásáról.)



É r t e s í
Pest Január’ l l k*" 1832.

G r i m m  V. - és  t á r s a i n á l
Pesten, a’ theatrom-piaczon, az arany elefántnál  ̂ az lső emeletben újonnan meg

jelent és találtaíik :

B o k r é t a
TMagyar Nemzeti nóták gyűjtem énye, a’ pianoforte számára.

l  ső f ü z e t :  Két eredeti magyar nóta Schlesinger Károlyiéi.
2dik füzet: Két magyar nemzeti nóta Hunyady B-tóI.
Az eddig a’ pianoforte számára megjelent magyar darabok eredetileg mind 

hegedű számára készültek , Js a’ pianoforte számára csak alkalmaztatták.
Már pedig tudva van, hogy a* hegedű’számára készült darabokat nagyon nehéz 

a’ pianofortem játszani, ’s a’ legjobb előadásnál is elveszti tulajdon characterűségét.
Minthogy pedig ezen gyűjteménybe csak új eredeti, ’s e l e i t ő l  fogvás«t  

p i a n o f o r t e  s z á m á r a  k é s z ü l t  magyar darabok vétetnek fel, azzal kecsegteti 
magát a’ kiadó, hogy a’ magyar nemzeti muzsika barátjainak nem fog kedvetlen adó- 
Hiánnyal kedv eskedni. * 1 2 3

(2) Tekintetes Ns. Zemplény Vármegyében helyezett Tisza-Tokaj Városában lakott 
néhai Mctzner Katalin Asszonynak Löhr Károly özvegyének végintézeti örökösei’ ré
széről köz hírré tétetik, hogy a’ közelítő ]832-ik esztendei Februarius 20-ik napján 
T. Tokaj városában a’ Nagy7 sóházzal majd átellenben fekvő, a’ Masszához tartozó ház
nál köz árverés szerint e’ következő csakugyan Tokajban fekvő ingatlan javak fognak 
eladatni:

1- ör. Nagy és Kis Hét Ormó 190 kapás szabad szőlő.
2- or. Óvár 36 kapás szabad szőlő.
3- or. Porsdajka 15 kapás szabad szőlő.
d-cr. Férés 25 kapás szabad szőlő.
5-ör. Bige, máskép IJáromkő 35 kapás szőlő , melíynek egy része szabad, 

más része dézmaadó egy kis borházzal a’ végében.
\ 6-or. Egy kerített puszta fundus, a’ hozzá tartozó kaszálóval együtt, a’
ftindus a’ Város kertje, ’s Gróf Szirmayak fun dúsa közt esvén.

7-szer. A’ lakház tágas négyszegű fundusával, melly 9 szobából , konyhá
ból, kisebb nagyobb kamarákból áll; van ezen funduson több épület is , nevezete
sen : Sajtóház, Istáié, Szckérszin, tágas rakhcly, pályinkaház, kővel rakott kút. 
Ezen házhelyre dől a’ konyha és gyümölcsös - kert 129 élő gyümölcsfával, — ezen 
kert, és a’ feljebb említett Hét Ormó szőlő közt közvetetten fekszik egy kő épü
let 2 szobával, konyhával, és 80 hordóra való pinczével.

:8-or. A’ Sóház általellenében fekvő 100 hordót felfogó pincze.



i)

H a s z o n b é r -  h i r d e t é s .
(2) N. Békés Vármegyében fekvő Füzes-Gyarmati Uradalom részérül köz bird! 

tétetik: hogy ugyancsak Füzes-Gyarmaton lévő, ’s az ahoz megkivantató, ‘s jó kar
ban lévő készületekkel ellátott S e r  h á z ,  mellynek, köriil-belül mássa nem lévén., 
nagy kiterjedésű keletje van, ’s melly egyszer’smind Vendégfogadó i s ; azon kí
vül szinte ott egy M é s z á r s z é k ,  mellyhez 20 hold szántóföld ’s 40 kaszáló rét 
adatik, — jövő 1832-ik esztendei Április 16-dik napján, a’ hely színén, jelesen pedigaz 
Uradalmi Cancellariában tartandó árverés által, a’ többet Ígérőnek, három egymás után 
következő esztendőre haszonbérbe adatni fognak. — Kiknek azokat kibérleni kedvök 
van, elég bánatpénzzel az érdeklett határnapra s hely" színére illendően meghivatnak.

J u t a 1 o m - h i r d e t é s .
A’ Pesti m. k. Tudomány-egyetemnek orvosi kara egy az i831dik évi nyá

ron Pesten uralkodott cholerát legjobban megfejtő értekezés Írójának 100 darab arany 
jutalmat szánó , megnevezetlenűl maradni kívánó emberbarát által tett felszólítás kö
vetkezésében hirdeti az itt következő jutalom-kérdést:

Az 1831 ben P e s t e n  u r a l k o d o t t  c h o l e r a  t ö r t é n e t  o r v o s i  l e i- 
r á s a  k í v á n t a t i k ,  m e l l y  a’ v á r o s n a k  r ö v i d  h e l y  r a j z á t ,  a’ be  t e g s é g 
^ m e g j e l e n é s é t ,  k e z d e t é t ,  l e f o l y t é t ,  v é g é t ,  t e r m é s z e t é t ,  o r v o s 
l á s á t  és  m e g e l ő z é s é t  m a g á b a n  f o g l a l j a .

(  Desiderat ur descriptio h is t o ric o-tne dic a cholerae 1831 PestJiini obser- 
vatae , exponens succinctam top o graph iám urbis., morbi originem 3 decursum , ter
mi num , natúr am , therapiam ac p  rop hylaxim.)

Az Ön tapasztalásaiból merített értekezést az író kénye szerint magyar, de
ák, vagy német nyelven írhatja, ’s legföljebb 1832 December 3 ldikéig küldje be 
az Orvosi kar Dékánjának. Az értekezés egy a5 szerző tetszése szerint választandó 
jegyszóval legyen felkészítve, melly egyszersmind az író nevének aláírásával levél
be zárva az értekezéshez kapcsoltassák. Csausz Márton

Költ Pesten Dec. 31dikén 1831. az Orvosi kar’ e. i. Dékánja.

H i  r a d á s.
M ivel a’ jelen Értesítőnek czélja, hogy benne mindenki tetszése sze

rint közölhesse a z t, a’ mit nagyobb Publicummal kíván tudatni; ennélfogva 
méltó tisztelettel kéretnek minden illető T T . F elek , méltóztassanak nagyobb 
hamarsag ’s könnyűség okáért minden illves beiktatandó h irdetést, tudósí- 

itást ’s a’ t . , vagy pedig már nyomtatva lévő , de az újsághoz mellékeltetni 
kívánt jelentéseiket Länderer pesti Könyvnyomtató Intézetébe (hatvani lít- 
sza , Horváth ház) , vagy pedig az Ujság-szerkeztető liivatalha (Dunasor De
von ház első em elet) küldeni vagy utasítani. Az Újsághoz nyomtatásban mel- 
Ickeltendők mind a’ T. olvasó Közönség, mind a’ mellékeltető Felek megnyug
tatására ezen Értesítő végén meg fognak neveztetni. Nem magyarul írt hir
detések pontos fordításáról illő árért gondoskodni kész a  R e d a c t  i n .

(V mai postával küldetik széllyel egy ide mellékelt, W i g a n d  O t t o  Könyvárus" jelentése.



r t e s i t ő.
3 szám Pest Január' 18^n 1832.

Á l l a t t e n y é s z t ő  T á r s a s á g .
( o  A’ magyarországi állattenyésztő Társaság választottságának e f. h. 12dikéc ho

zott határozása’ következésében jelentetik, hogy a’ Társaság* alapjai szerint, a’ jöv.ő 
Februárnak Síkére esendő első vasárnapján téli k ö z - ü l.é s fog tartatni Pesten ; melly- 
're minden Részes urak ezennel meghivatnak.

A’ versenyzés, állatmutatás és lóárverések valamint a’ múlt években úgy az idén 
•is Május végén ’s Junius elején fognak véghez menni. Körülállásosb jelentés később 
következik újságlevelinkben.

M. B. Orczy Lőrincz Úr azon ajánlást tevén , hogy 1832ben kezdve évenkint -5 
hónapig, t. i. Márt. 15től Junius 15ig Pesten a’ nemzeti lóiskolában egy saját tnéne- 
sebeli esődört fog tartani , mellyel csekély tehetségű nemesek , városi polgárok ’s adó
zók ingyen hágathatják kanczáikat,, a’ kik ez alkalommal élni kívánnak, a* nemzeti 
Jóiskolában lakozó lovászmesternél jó eleve jelentsék magokat.

Csekély tehetségű nemesek, városi polgárok és adózók magok alkalmaztatása vé
gett köz hírré tétetik előre: hogy a’ nekiek szánt díjban a’ múlt versenyzéseken , kan- 
ezák’ híja miatt, ménekés heréltlovak is részesültek ugyan; minekutána azonban 
az intézet már most inkább köz tudomásra jutott az ország* részeiben, ’s így íöbbek 
.megjelenését reméllhetni, az említett díjért ezentúl, eredeti rendeltetéséhez képest 
egyedül kanczák fognak pályázhatni.

Minthogy a’ köz intézetek állandóságát egyedül az ajánlott pénzeknek rendes "be
kerülése biztosíthatja: azoknak minél előbbi rendes és hiánytalan behajthatása végett 
-kéretnek mind a’»díjalapító mind a’ 10 ftos. Részes urak, hogy az 1832-re járó vagy 
-netalán ezelőttről is hátramaradt ajánlatikát akár Pestre Heinrich János kapitány yr- 
jnint Pénztárnokhoz (sütő útsza 250) akár Bécsbe Yaisz József udvari Ügyviselő úr
hoz (Kruger-Strasse 1009) beküldeni vagy ugyanott megbízottaik által letétetni jje 
-terheltessenek.

A’ képviselők, kiket a’ Társaság czéljai előmozdítására az ország részeiben , "is- 
méretes hazafiságoknái fogva választott, és áltáljában hazánk minden illető Tisztvise
lői kéretnek: méltóztassanak ezen intézetet hathatós gyámolások alá venni. Pénz, ér
telem és nyíl vány az életszere minden illyes köz intézetnek. Eképen új aláírók’ szer
zése, minden rendű honfiak'" buzdítgatása , az intézetről tudandőknak azok közt is, 
kik hírlapokat nem olvasnak vagy nem olvashatnak, terjesztése, és számos efélék 
áltál tágos mező nyílik akárkinek is munkás részvételre. Ha m i n d e n  Magyar a' 
Jegterjedtebb hatáskörűtől a’ legalsóbb polgári helyzetűig, annyit tenne honunk* eme
lésére , mennyi tehetségében á ll; miily hamar jutna el édes hazánk a' forrón óhajtott 
jóllét’ és dicsőség’ fokára!!

Az 1831ki Gyepkönyvet minden Részes a' Pesti nemzeti Casino udvarmesteré
nél kaphatja meg ingyen; a’ jövő Józsefnapi Pesti vásár után pedig a következő 
helyeken is : .Bécsben Yaisz József udvari Ügy viselő úrnál, Aradon Schmidt József,
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Beszterczebányán Leicht Ferenc:«, Debreczenbeii Csáthy testvérek, Győrött Schwai
ger András, Kassán Vajda Pál, Kolosvárott Tilsch János, Pécsett Guild! Miksa, Po
zsonyban Schwaiger András, Szombathelyen Zsoldos István, Zágrábban Suppan Fe- 
rencz könyvarosoknal. Gróf Atidrásy György

Pest, Januar 14dikén 1832. mint a’ Társaság Titoknoka,
(1 ) Néhai T. Hangyás Dávid Ur masszájához tartozó különféle házi és gazdasá

gi eszközök, jármos ökrök, tehenek, heverő marhák, hámos- és ménesbeli lovak, 
disznók, juhok, és mindenféle takarmány f. e. Februárius 13dik és 14dik napjain 
Felső-Nyáregyházán tartandó árverés útján a’ többet Ígérőknek kész pénz fizetésért 
el fognak adatni. Melly alkalommal egyszer smind az ugyan ezen masszához tartozó 333 
holdnyi puszta rész is f. e. Április 24től számítandó három egymás után következő eszten
dőre árendába fog szinte árverés útján bocsáttatni. Mellyre nézve a’ Venni vagy Arendálni 
kívánók a’fent kitett helyen és napon tartandó árverésre egész tisztelettel hivatalosak.

(3) Tekintetes Ns. Zemplény Vármegyében helyezett Tisza-Tokaj Városában lakott 
néhai Metzner Katalin Asszonynak Löhr Károly özvegyének végintézeti örökösei’ ré
széről köz hirré tétetik , hogy a’ közelítő 1832-ik esztendei Februárius 20-ik napján T. 
Tokaj városában a’nagy sóházzal majd átellenben fekvő , a’ masszához tartozó háznál köz 
árverés szerint e’ következő csakugj'an Tokajban fekvő ingatlan javak fognak eladatni :

3-ör. Nagy és Kis Hét Ormó 190 kapás szabad szőlő.
2- or. Óvár 36 kapás szabad szőlő.
3- or. Porsdajka 15 kapás szabad szőiő.
4- er. Fórés 25 kapás szabad szőlő.
5- ör. Bige , máskép Háromkő 35 kapás szőlő , mellynek egy része szabad* 

más része dézmaadó egy kis borházzal a’ végében.
6- or. Egy kerített puszta fundus, a’ hozzá tartozó kaszálóval együtt, a*1 
Város kertje 'S Gróf Szirmayak fundusa közt esvén.

7- szer. A’ lakház tágas négyszegű fundusával, melly 9 szobából, konyhá
ból, kisebb nagyobb kamarákból áll; van ezen funduson több épület is , nevezete
sen: Sajtóház, Istáló, Szekérszin, tágas rakhely, pályinkaház, kővel rakott kút. 
Ezen házhelyre dől a ’ konyha és gyümölcsös - kert 129 élő gyümölcsfával, — ezen 
kert, és a’ feljebb említett Hét Ormó szőlő közt közvetetten fekszik egy kő épü
let 2 szobával, konyhával, és 80 hordóra való pinczével.

8- or. A’ Sóház általellenében fekvő 100 hordót felfogó pincze.
H a s z o n b é r *  h i r d e t é s .

(3) N. Békés Vármegyében fekvő Füzes-Gyarmati Uradalom részérül köz hírül 
tétetik: hogy ugyancsak Füzes-Gyarmaton lév ő , 's az ahoz megkivantató ’s jó kar
ban lévő készületekkel ellátott S e r h á z ,  mellynek körül-belüi mása nem lévén, 
nagy kiterjedésű keletje van, ’s melly egyszersmind Vendégfogadó is ; azon kí
vül szinte ott egy M é s z á r s z é k ,  mellyhez 20 hold szántóföld ’s 40 kaszáló rét 
adatik, — jövő 1832-ik esztendei Április IGdik napján, a’ hely szilién, jelesen pedig az 
Uradalmi Cancellariában tartandó árverés által, a’ többet ígérőnek , három egymás után 
következő esztendőre haszonbérbe adatni fognak. — Kiknek azokat kibérleni kedv ok 
van, elég bánatpénzzel az érdeklett határnapra "s hely3 színére illendően meghivatnak.

Budai Loteria Januar l l-d ikén: 66.77. 53. 75. 44.

fundus a’



É r t e s í t ő .
4 szám Pest Január* 21^ 1832.

J e l e n t é s.
£ l)  Feleletül azon számos és gyakori tudakozásokra ’s kérdezésekre, mellyek a' 

„H on n i V e z é r 44 czimű közhasznú kalendáriom után tétettek és tétetnek, szívből 
sajnálkozva jelenti az alólírt intézet, hogy a’ megszerezni kívánók magokat ennek ke
resésével ezután ne fárasszák , mivel mohón elragadtatván minden példányai, kívánsága
iknak ez idén eleget nem tehet; de jelenti egyszersmind előre, hogy azon megkülön
böztetett nagy kedvezés és helyben hagyás, mellyre II o nn i V e z é r é n e k  első éy- 
fotyamatját méltánylotta a’ nagy érdemű közönség, új ösztönt adott annak , ’s felbá- 
toritá azt, ennek a1 jövő esztendőben korábban , *s a’ csinosodás’ és miveltség’ kivá- 
r.atihoz még tökéletesebben és bővebben módosítva leendő kiadására, ’s reményű, 
hogy szerény ígéreténél mindenkor többel találandván a’ tisztelt közönség közhasznú ka- 
Jendáriomában, ez által érdemessé teendi magát a’ legnagyobb köz helybenhagyásra 
*s örvendeni fog, ha igyekezete ezen legédesebb jutalommal koronáztatik meg.—

Pesten, Jan. 20-ikán 1832. Füsti úti Länderer' Könyvnyomtató Intézete
Á l l a t t e n y é s z t ő  T á r s a s á g .

£2) A’ magyarországi állattenyésztő Társaság választottságának e’ f. h. 12dikén ho
zott határozása’ következésében jelentetik, hogy a’ Társaság’ alapjai szerint, a’ jövő 
Februárnak őikére esendő első vasárnapján téli k ö z - ü l  és fog tartatni Pesten; melly
re minden Részes urak ezennel meghivatnak.

A’ versenyzés, állatmutatás és lóárverések valamint a’ múlt években úgy az idén 
is Május végén ’s Junius elején fognak véghez menni. Körülállásosb jelentés később 
következik újságlevelinkben.

M. B. Orczy Lőrincz Úr azon ajánlást tevén , hogy 1832ben kezdve évenkint 3 
hónapig, t. i; Márt. 15től Junius lóig Pesten a’ nemzeti lóiskolában egy saját méne- 
sebeli csődört fog tartani, mellyel csekély tehetségű nemesek, városi polgárok *s adó
zók ingyen hágathatják kanczáikat meg, a’kik ez alkalommal élni kívánnak, a’ nemzeti 
lóiskolában lakozó lovászmesternél jó eleve jelentsék magokat.

Csekély tehetségű nemesek , városi polgárok és adózók magok alkalmaztatása vé
gett köz hírré tétetik előre: hogy a’ nekiek szánt díjban a’múlt versenyzéseken, kan- 
czák’ híja miatt, mének és heréltlovak is részesültek ugyan ; minekutána azonban 
az intézet már most inkább köz tudomásra jutott az ország" részeiben, ’s így többek 
megjelenését remélíhetni, az említett díjért ezentúl, eredeti rendeltetéséhez képest 
egyedül kanczák fognak pályázhatni.

Minthogy a' köz intézetek állandóságát egyedül az ajánlott pénzeknek rendes be
kerülése biztosíthatja: azoknak minél előbbi rendes és hiánytalan behajthatása végett 
kéretnek mind a’ díjalapító mind a’ 10 ftos Részes urak, hogy az 1832-re járó vagy 
netalán ezelőttről is hátramaradt ajánlatikat akár Pestre Heinrich János kapitány nr- 
mint Pénztárnokhoz £sütő útsza 620) akár Bécsbe Yaisz József udvari Ügy viselő úr
hoz (Kruger-Strasse 1009) beküldeni vagy ugyanott megbízottaik által letétetni ne 
terheltessenek. .
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A’ képviselők, kiket a* Társaság czéljai előmozdítására az ország részeiben, is- 
méretes hazafiságoknál fogva választott, és áltáljában hazánk minden illető Tisztvise
lői kéretnek: méltóztassanak ezen intézetet hathatós gyámolások alá venni. Pénz, e'r- 
telem és nyilvány az életszere minden illyes köz intézetnek. Eképen új aláírók’ szer
zése , minden rendű honfiak* buzdítgatása , az intézetről tudandóknak azok közt is, 
kik hírlapokat nem olvasnak vagy nem olvashatnak, terjesztése, és számos efélék 
által tágos mező nyílik akárkinek is munkás részvételre. Ha m i n d e n  Magyar a’ 
legterjedtebb hatáskörűtől a’ legalsóbb polgári helyzetűig, annyit tenne honunk’ eme
lésére , mennyi tehetségében á ll; milly hamar jutna el édes hazánk a’ forrón óhajtott 
jóllét’ és dicsőség’ fokára! 1

Az 1831ki Gyepkönyvet minden Részes a5 Pesti nemzeti Casino udvarmesteré
nél kaphatja meg ingyen; a’ jövő Józsefnapi Pesti vásár után pedig a’ következő 
helyeken is : Bécsben Yaisz József udvari Ügyviselő úrnál, Aradon Schmidt József, 
Beszterczebányán Leicht Ferencz , Debreczenben Csátliy testvérek, Győrött Schwai
ger András, Kassán Vajda Pál, Kolosvárott Tilsch János, Pécsett Gundl Miksa, Po
zsonyban Schwaiger András, Szombathelyen Zsoldos István, Zágrábban Suppan Fe
rencz könyvárosoknál. Gróf Andrást/ György

P est, Januar 14dikén 1832. mint a’ Társaság Titoknoka.
(2 ) Néhai T. Hangyás Dávid Ur masszájához tartozó különféle házi és gazdasá

gi eszközök, jármos ökrök, tehenek, heverő marhák, hámos- és ménesbeli lovak, 
disznók, juhok, és mindenféle takarmány f. e. Februárius 13dik és 14dik napjain 
Felső-Nyáregyházán tartandó árverés útján a’ többet ígérőknek kész pénz fizetésért 
el fognak adatni. Melly alkalommal egyszer’smind az ugyan ezen masszához tartozó 333 
hoüdnyi puszta rész is f. e. Április 24től számítandó három egymás után következő eszten
dőre árendába fog szinte árverés útján bocsáttatni. Mellyrenézve a’ Venni vagy Arendálni 
kívánók a’ fent kitett helyen és napon tartandó árverésre egész tisztelettel hivatalosak.

H í r a d á s .
Mivel a’ jelen Értesítőnek czélja, hogy benne mindenki tetszése sze

rint közölhesse a z t, a’ mit nagyobb Publicummal kíván tudatni; ennélfogva 
méltó tisztelettel kéretnek minden illető T T . F e lek , méltóztassanak nagyobb 
hamarság ’s könnyűség okáért minden illyes beiktatandó h irdetést, tudósí
tást ’s a’ t , , vagy pedig már nyomtatva lév ő , de az újsághoz mellékeltetni 
kívánt jelentéseiket Länderer pesti Könyvnyomtató Intézetébe (hatvani út- 
s z a , Horváth h á z ) , vagy pedig az Újság-szerkeztető hivatalba (Dunasor De
von ház első em elet) küldeni vagy utasítani. Az Újsághoz nyomtatásban mel- 
Jékeltetendők mind a' T. olvasó Közönség, mind a’ mellékeltető Felek megnyug
tatására ezen Értesítő végén meg fognak neveztetni. Nem magyarul írt hir
detések pontos fordításáról illő árért gondoskodni kész a  R e d  a c t i o .

(Mai postával küldetik szélijei két ide mellékelt hirdetés, egyik T. F á y  A n d r á s  
Úrtól, a’ másik G r i m m  V. s T á r s a i t ó l . )





^tír írna HíanoráTorle alléim
c. M.
fi. xr,

D ’A l q t i e m  F r .  M .  Souvenir de Champ de Bataille
de, Waterloo Fant. et Variat, op. 7. — 52

D l o .  Introd. et Variat. sur le th. le Gazcon
suisse, op. 9............................................... — 52

D t o .  Gr. Fant. 3. 1. th. ecossais, O, Logie,
O Buchan op. 8........................................ J —

D t o .  Six Vaises brill. op. 3. . . . — 30
A u b e r  D .  F .  E .  Fra Diavolo Clavier-Auszug ohne

Text von Rummel op. 8. . . — 45
C a r u l l i  G .  Six Sonatines op. 2...................................— 45
C z e r n y  C .  Rondo brillant op. 233. . . . 1 30

D t o .  Le Golfe de Naples, tableau nocturne,
ou fantaisie pittoresque op. 253 . 1 4

D t o .  Souvenir Theatral, Nr. 8 et 9 ans der
Oper Stranierä von Bellini . . . — 48

D i o .  Douze pieces faciles extrais d’Oevr. 239 — 38
E b e r w e i n  Ouvertüre zur Oper: Das Leben ein

Traum . . " ......................................— 38
H e r z  H .  Variations brillantes op. 55. . . . 1 15
H u n t e n  F r .  Fantaisie brill, op. 48 Nr. 1. 1 15

D t o .  Rondoletto op. 48 ,, 2. . — 38
H u n t e n  I V .  Variat. brill, sur la famille suisse op.8. — 23 . 
K u l e n k a m p  Intr. et Variat. sur un theme de Ca.

raffa op. 31. . . . . . — 45
K a l k b r e n n e r  God save the King varié op. 99. • . — 45
4 ( j ) l o .  Adagio et Allegro op. 102. , . 1  —

f D l o .  Rondo de Concert op. 101. . . 1  —
D t o .  La Brigantine Fant. op. 193. . . — 45
D t o .  Caprice op. 103 . . . . —- 45
D t o .  Rondo de Concert Theme őrig. varié 

suivi d’une Marche et d’un Finale brill, 
op. 105. . . . . . 1 —

K u l t l . a u  FivTrois airs varie'es op. 112. Nr. 1. ca-
vatine du Pirata . . . . . — 45

D t o .  „  , ,  „  2. Me
lodie Autrichienne . . . . — 45

! [ D t o . . -  „  ,, „ 3. The
ma de Hummel . . . . . — 45

3/ osch e le s s  J .  Souvenir de Danemarc Fant. op. 83 . 1 30
D t o .  Rondeau militaire sur Ie Duo (atttn-

dez-vcus) . . . . . . — 45
D t o .  ,, sentimental . . . . — 30

M ü l l e r  J .  Second Rondo brill, siir 2 motifs de
l'opara Le Dieu et la Bayadere op. 45 — 48 

D i e s  F r • Gr. Ottetto araiig, p. P. F. seul op. 12S 1 30
E e s n i l s c h e k  Wiener Tivoli Märsche Heft. 5. . — 21
S p o h r  L .  Polonaise aus der .Oper Faust . . — 12 i
S e c h t e r  S .  Einveihnng in die gebundene Spielart 

oder contrapunct. et canon. Sätze mit 
Fingersatz op. 51. Nr. I kis 4 compl. 1 30 

D l o .  dto einzeln, Heft Nr. 1 36 kr. et Nr 2
30 kr. et Nr 3 24 kr. Nr. 4 . . . — 30

W a l l e r e t e i n  Variations op. 3. . . . .  1 8
W o l f r a m  J .  Potponrrie aus. Bergmönch eing. von

Mockwitz . . . . . . — 45
Neuestes Motiven Journal, Auswahl 
des Schönsten aus Opern, Balletten etc.
Heft 9 aus Stranicza (Die Unbekannte)
Oper von Bellini . 1 . — 30

^ i t t  tms lliano-dFortf mit u Jenőéit.
Andre 4. Sonate facile op. 56. . . .  . • 1 —

1

C. M.
n .  kr

C z e r n y  C. S o u v e n ir  t h e a t r a l .  N r ,  8 . a u s  d e r  O p e r
Straniera (Die Unbekannte) von Bellini 1 12 

D r o l i n g  J . M .  Melange sur des motif, de Fra Dia
volo op. 32. . . . . . 1 1 »
Euterpe Nro. 280 bis 285 enthält die 
beliebtesten Stücke aus der Oper: die 
Braut von Auber á . . — 24

H u n t e n  F r .  Variat. militaire sur un theme franc.
op. 47.......................................................... 1 30

K u h l a u  F r .  3 Rondeaux op. 111. Nr. 1. Air au-
t r i c h i e n .............................................. 4 —

D t o .  Dto. „  „ 2. Air mi-
lit. anglais . . . . . . 1  —

D t o .  Dto. „ „  3. Galopa-
de hongroise . . . . . 1  —

M o z a r t  Die 10 vorzügl. Quartett Nr. 3 in B Din
ét Nr. 4 in Es Dur . . • . I 30

E i e s  F e r d .  50em Grande Sonate op. ICO . 2 46
. S p o h r  L .  Polonaise aus Faust . . . . — 1»
. S p o n t i n i  Die Vestalin Oper eing von-Ebers. Für

das Piano Forte mit Begleitung . . 7 30
G o l l r n i k  C . H .  2te Potponrrie p. P. F. et Flute sur

des themes laMuette de Portici op. 33 1 —
H u m m e l  J .  N .  Variat. in B Dur über ein Thema 

aus dem Local Singspiel: Das Fest 
der Handwerker op. 115 für P. F. mit 1 
Quartett . . . . . . 3  4»

D t o .  Oberons Zauberhorn Fant. f. P. F. mit
Quart, op. 116 » . . . 3 30

D l o .  Gesellschafts Rondo op. 117 f. P. F.
mit Quart. . . .  . . . . 2 45

D t o .  ,, , ,  ,, Vn . 1 45
D t o .  , ,  ,, ,, Flöte . 1 45

H e r z  H .  e t  P h .  L a f o n t  Variat. concert p. P. F. et 
Vn sur la Barcarole favorite de Fra 
Diavolo op̂  59. . . . . . 2  —

K i i f f n e r  J .  24 te Potponrrie p. P. F. Flöte od. Vn
sur des motifs de Fra Diavolo op. 234 1 30

K u m m e r  e t  L a s e o k  Divert, p. P. F. et Vllo ou Vn 
sur des themes de l’Opera: Teil , de 
Rossini op. 8. . . . . 1 3u

D l o .  Fant, sur, la Muette de Portici f. P.F.
et Vllo ou Vn. op. 7. . . . . 1 8

M a z a s  F .  Quatriéme Récréation-f. P .F . et Vn . 1 36
M o s c h e l c s  J .  Trio p. F. P. Vn et Vllo op. 84 . 3 30
T h a l b e r g  S .  Grand Concerto p. P. F. av.Orch. . 4 36

D l o .  ,. ,, av. Quai. . 3 —
D t o .  ,, seul . . 2 —

W i n k e l m a y e r  Rondo p. P.F. et Vn. op. 4 . — 50

Canjmuöiit für JT.
F a h r b a e h  P h .  (Mitglied des Strauüss’schen Orche

sters) Die Zwey und Dreissiger op. 2. — 30
D t o .  Schöne Welt Walzer o. 3. . . . — 30

L a n n e r  ./. Volksgarten Musik 2tes Heft. Die Ein
und Dreissiger op. 55. . . • — 48

M o r e l l y  F .  Schnepfen Walzer op. 5 . . — 24
D t o .  Wiener Promenade Walzer op. 21. . — 24

' D t o .  Glück auf! Gratulations Walzer op. 22 — 24 
D t » . ,  Huldigung .den Schönen, op. 24 . . — 24
D t o .  Paxroll Galoppe, Bratit Galoppe et Eil-

fahrt im Galoppe . . • • — 24
Ii ü l i e r  -A d . Bettel Musikanten Walzer . . . — 2 4



t e s t t é .
_ ____
5 szám Pest Január5 25Ua 1832.

J e 1 e n t é ' s.
(1 ) Minthogy az előre nem látott időviszontagságok miatt a’ múlt nyáron bírde- 

tett nálam megjelenendő „ Á g a z a t o s  T h e o l o g i a “ czímü munkára az előfizetés 
háborgattatott, 5s félbenszakadt elannyira, hogy csak most kezdenek számosabban 
begyülekezni az előfizetések, ezennel a’ jövő Józsefnapi vásárig halasztóm az előfi
zetési vég határidőt, mellyig az előfizetés 3 pengő forinttal elfogadtatik. A' munká
nak első része Medárdnapi Pesti vásárra, a’ többi pedig utána rövid időre fogja sajtó
mat elhagyni._____________________________________________Füsh'iti Länderer.

H i r d e t é s
a’ T* Hajdúkerületben megürült öt Seborvosi liivatalhely iránt.

(1) A’ Tekintetes Hajdú-Kerület részéről Ns Szoboszló, Vámos-Peres, Had- 
ház, Nánás, Dorog városokban megürült seborvosi hivatalhelyek olly jelentéssel 
adatnak köz h írü l: hogy a’ kiknek az érdemes Seborvos Uraknak közzül azokat meg
nyerni kedvük lenne, szándékjokat a1 Tek. Hajdú-Kerület Aljegyzőjének T. Fogthiiy 
János Urnák Hajdu-Szoboszlóra francózott leveleikkel jelenteni ne terheltedének. 
Száz ötven pengő forint készpénz fizetésen kívül szabad szállás és más mellék jö
vedelmek vannak mindegyik hivatalhelyhez kapcsolva. Bővebb értesitést adhat Táb
lai Ügyvéd Németh Lajos Ú r, Gróf Széchenyi háznál a’ Seminarium utszában 366 
szám alatt Pesten.

( O  N*. sz. kir. Pest városa Elöljárósága részéről közhírré tétetik : hogy f. e. 
Mártzius Udikén az egész városra terjeszkedő serfőzési jus a’ város pénztári hiva
talánál a' szokott hivatal-órákban árverés útján a’ többet Ígérőnek haszonbérbe ki fog 
adatni; a’ haszonbérlés feltételeit az említett hivatalnál vagy pedig a’ számvevő 
tisztségnél minden hétköznap megtekinthetni. A’ bérleni kívánók tehát a’ határo
zott napra bánatpénzzel felkészülve ezennel meghivatnak.

Á l l a t t e n y é s z t ő  T á r s a s á g .
(\3) A* magyarországi állattenyésztő Társaság választottságának e’ f. h. 12dikén ho

zott határozása’ következésében jelentetik, hogy a’ Társaság’ alapjai szerint, a’ jövő 
Februárnak őikére esendő első vasárnapján téli k ö z - ü l é s  fog tartatni Pesten; melly- 
re minden Részes urak ezennel meghivatnak.

A’ versenyzés, állatmutatás és lóárverések valamint a’ múlt években úgy az idén 
is Május végén ’s Junius elején fognak véghez menni. Köriilállásosb jelentés később 
következik újságlevelinkben.

M. B. Orczy Lőrincz Úr azon ajánlást tevén , hogy 1832ben kezdve évenkint 3 
hónapig, t. i. Márt. főtől Junius 15ig Pesten a’ nemzeti lóiskolában egy saját méné-
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sebeli csódört fog tartani, mellyel csekély tehetségű nemesek , városi polgárok ’s adó
zók ingyen hágathatják kanczáikat meg, a’ kik ez alkalommal élni kívánnak, a’ nemzeti 
lóiskolában lakozó lovászmesternél jó eleve jelentsék magokat.

Csekély tehetségű nemesek , városi polgárok és adózók magok alkalmaztatása vé
gett köz hírré tétetik előre: hogy a’ nekiek szánt díjban a’ mólt versenyzéseken, kan- 
czák’ híja m iatt, ménekés heréltlovak is részesültek ugyan; minekutána azonban 
az intézet már most inkább köz tudomásra jutott az ország" részeiben, ’s így többek 
megjelenését reméllhetni, az említett díjért ezentúl, eredeti rendeltetéséhez képest 
egyedül kanczák fognak pályázhatni.

Minthogy a’ köz intézetek állandóságát egyedül az ajánlott pénzeknek rendes be
kerülése biztosíthatja: azoknak minél előbbi rendes és hiánytalan behajthatása végett 
kéretnek mind a’ díjalapító mind a’ 10 ftos Részes urak, hogy az 1832-re járó vagy 
netalán ezelőttről is hátramaradt ajánlatikat akár Pestre Heinrich János kapitány ur- 
mint Pénztárnokhoz (sütő úts'za 620) akár Bécsbe Yaisz József udvari Ügyviselő úr
hoz (Kruger-Strasse 1009) beküldeni vagy ugyanott megbízottaik által letétetni ne 
terheltessenek.

A’ képviselők, kiket a' Társaság czéljai előmozdítására az ország részeiben, is
meretes bazafiságoknál fogva választott, és áltáljában hazánk minden illető Tisztvise
lői kéretnek: méltóztassanak ezen intézetet hathatós gyámolások alá venni. Pénz, ér
telem és nyilvány az életszere minden illyes köz intézetnek. Eképen új aláírók’ szer
zése, minden rendű honfiak3 buzdítgatása , az intézetről tudandóknak azok közt is, 
kik hírlapokat nem olvasnak vagy nem olvashatnak, terjesztése, és számos efélék 
által tágos mező nyílik akárkinek is munkás részvételre. Ha m i n d e n  Magyar a’ 
legterjedtebb hatáskörűtől a’ legalsóbb polgári helyzetűig, annyit tenne honunk’ eme
lésére , mennyi tehetségében áll; milly hamar jutna cl édes hazánk a’ forrón óhajtott 
jóllét’ és dicsőség’ fokára!!

Az 183Iki Gyepkönyvet minden Részes a" Pesti nemzeti Casino udvarmesteré
nél kaphatja meg ingyen; a’ jövő Józsefi!api Pesti vásár után pedig a’ következő 
helyeken is : Bécsben Yaisz József udvari Ügyviselő úrnál, Aradon Schmidt József, 
Beszterczebányán Leicht Ferencz, Debreczenben Csáthy testvérek , Győrött Schwai
ger András , Kassán Vajda Pál, Kolosvárott Tüsch János, Pécsett Gundl Miksa, Po
zsonyban Schwaiger András, Szombathelyen Zsoldos István, Zágrábban Suppan Fe
rencz könyvárosoknál. Gróf András?/ György

Pest, Januar Ildikén 1832. mint a’ Társaság Titoknoka.
(3 ) Néhai T. Hangyás Dávid Ur masszájához tartozóa különféle házi és gazdasá

gi eszközök, jármos ökrök, tehenek, heverő marhák, hámos- és ménesbeli lovak, 
disznók, juhok, és mindenféle takarmány f. e. Februárius 13dik és 14dik napjain 
Felső-Nyáregyházán tartandó árverés útján a’ többet Ígérőknek kész pénz, fizetésért 
cl fognak adatni. Melly alkalommal egyszcr’smind az ugyan ezen masszához tartozó 333 
holdnyi puszta rész is f. e. Április 24től számítandó három egymás után következő eszten
dőre árendába fog szinte árverés útján bocsáttatni. Mellyre nézve a’ Venni vagy Arendálni 
kívánók a’fent kitett helyen és napon tartandó árverésre egész tisztelettel hivatalosak.

Budai Lottaria Ján. 2ldikén : 51. 82. 65. 69. 80.
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szám Pest Január* 28kán 1832.

B ä u e r l e  A d o l f
a’ b é c s i

E g y e t e m i  Játék s z í n i  Ú j s á g n a k  
(HUgcnmne íJTijtater-Scttune)

s z e r  k e  z t e t ő j  e ’s k i a d ó j a
tisztelettel jelenti, hogy egész Magyarország részére B e n ke r t An t a l  Urat, (Pesten, 
Servita piacz, 425 szám, Dianához) hatalmazta fel biztosának, kinél s z o k o t t  
r e n d e s  á r o n  a’ fellendített 'közkedvességü újságra , mellynek „H A Z A“ czimű 
új osztálya a’ szép Magyarországot különös tekintetre méltatja, előfizetni lehet.

Az újság szembetünőleg jeles papiroson, példás csinossággal nyomtatva, heten* 
ként ötször jelenik meg, egyegy igen gyönyörű módiképpeí.

Ara postán küldve egész esztendőre 23 for. 36 kr., félesztendőre 11 for. 48 kr. 
pengő pénzben.

Mindenki tisztelettel kéretik, méltóztassék e' tárgybeli rendelését egyenesen 
Pestre Ben k e r t  An t a l  Úrhoz intézni.

T u d o m á n y o s  J e l e n t é s .
(1 ) Alólírt egész tisztelettel jelenti a’ magyar olvasó Közönségnek, nevezet 

szerint pedig a’ Nemzeti, és kisebb Deák oskolák helybéli Igazgatóinak, "s Tanítói
nak, valamint á* házi Nevelőknek is , a’ vallásnak minden különbsége nélkül, hogy 
ő most közelebbről a** legjelesebb német íróknak útmutatása szerént öszveszerkez- 
te te tt, és közre bocsátott egy munkát e" czim alatt: Didaktika, és Methodika 3 «* 
vagy a Tanításnak közönséges Tudománya 3 és a’ Tanítás módjának Tudománya.

E’ munka a’ fába metszett, és a* számvetésre való tanításnak megérzékítésé- 
hez tartozó két táblán kivid 49 ívet foglal magában, kiváltképen azért, mivel az 
alólírt szükségesnek találta a’ számvetésre való tanításnak módját sokkal hosszabban 
előadni, mint ezt a* Tanítás módjának magyar írói ő előtte .cselekedtek. Erre leg*- 
inkább az bírá ő te t, hogy honni nyelvünkön, legalább az ő tudtára, nem íaláltatik 
ollyan könyv, mellyben ez a’ legsziigségesebb, és leghasznosabb tanítás tárgy úgy 
adatnék elő , hogy azt a’ gyermekek világosan megérthessék. 0  tehát a' számjelek 
nélkül való számvetésnek tanítás módját Biermann, a’ számjelekkel valóét pedig Pöld- 
mann szerint adja elő 16 íven, erős bizodalommal lévén az iránt, hogy hazafiai által 
helyben fog hagyatni azon becses férfiaknak tanítása, kiknek munkáit ama’ nagy Nie- 
meyer e' pontban leginkább ajánlja.

A’ munkának ára 2 for. 24. p. p. mellyen azt megszerezhetni Debreczenben 
Csáthy, Kassán Sandvoss, Pesten Eggenbcrger, Koiosvárott Burján kőnyváros Urak*
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ii'íl; Nagy- Váradon az alólírtnál2 for. 12 xr pengő p. fizettetik érette, a’ vevők magofc 
kötelesek a’ munkát elvitetni.

Ugyan az alólírt szándékozik a’ reánk következő 1832dik esztendőben kiadni 
az Öreg Katechizmusnak magyarázatát a’ Katechetikának sarkigazságai, és törvényei 
szerint. Ez az egész munka 3 kötetre oszlik el, mellyek közül az első a’ Hit a’ 
második pedig az Erkölcstudományt foglalja magában, végre a’ harmadik az isteni 
malasztnak szükségéről, és a’ inalasztnak eszközeiről, azaz a’ Szentségről, szól. 
Minden kötet három füzetben jelenik meg, mellyek közül a’ két első egyenként 12 
ívet, a harmadik pedig ezeknél többet, vagy kevesebbet fog magában foglalni, a’ mint 
t. i. a’ kötetnek ívei 36-nál többre, vagy kevesebbre fognak rúgni.

Ezen munkára csak aláírni szükséges, a'' pénz pedig, minden ívért 3 xr. p. p. 
akkor tétetik le , midőn a’ fűzetek általvétetnek. Aláírhatni pedig a’ feljebb meg
nevezett Könyváros Uraknál, és az Érsek ’s Püspök-megyebéli Hivataloknál, mel
lyek általam ezennel megkéretnek, hogy ebbéli barátságos fáradságokat ne sajnálják, 
tőlem hájadatosságom jeléül minden Ild ik  példánnyal megtisztéltetendők. Az aláírás 
idejét Februariusnak utójáig terjesztem ki, ’s akkor az aláíró Uraknak neveit egész 
czímeikkel elvárom, hogy legfeljebb Április hónapban sajtó alá bocsáthassam a’ 
munkát.

Azon T. T. aláíró Urak, kiknek nevei már e’ folyó esztendőben hozzám bekül
dettek , nem iratnak fel többé, és a' máskor tett hirdetésnek tartalma mellett ha
gyatnak meg.

írtam Nagy-Táradon December ödikán 1831 Lesnyr'mszky András .

(2 ) Ns. sz. kir. Pest városa Elöljárósága részéről közhírré tétetik : hogy f. e . 
Mártzius 14dikén az egész városra terjeszkedő serfőzési jus a' város pénztári hiva
talánál a’ szokott hivatal-órákban árverés útján a’ többet ígérőnek haszonbérbe ki fog 
adatni; a’ haszonbérlés feltételeit az említett hivatalnál vagy pedig a’ számvevő 
tisztségnél minden hétköznap megtekinthetni. A’ bérleni kívánók tehát a’ határo
zott napra bánatpénzzel felkészülve ezennel meghivatnak.

II i r d e t e s
(3 ) Feleletül azon számos és gyakori tudakozásokra ’s kérdezésekre, mellyek a’ 

..H o ii n i V e z é r “ czimű közhasznú kalendáriom után tétettek és tétetnek, szívből 
sajnálkozva jelenti az alólírt intézet, hogy a’ megszerezni kívánók magokat ennek ke
resésével ezután ne fárasszák , mivel mohón elragadtatván minden példányai, kívánsága
iknak ez idén eleget nem tehet; de jelenti egyszersmind előre, hogy azon megkülön
böztetett nagy kedvezés és helyben hagyás, mellyre II o nn  i V e z é r é n e k  első év- 
íólyamatját méltánylotta a’ nagy érdemű közönség , új ösztönt adott annak , ’s felbá
torító azt, ennek a’ jövő esztendőben korábban, ’s a’ csinosodás’ és miveltség’ kivá- 
naíihoz még tökéletesebben és bővebben módosítva leendő kiadására, ’s reményű, 
hogy szerény Ígéreténél mindenkor többet találatul ván a’ tisztelt közönség közhasznú ka- 
Jendáriomában, ez által érdemessé teendi magát a* legnagyobb köz helybenhagyásra 
s örv endeni fog, ha igyekezete ezen legédesebb jutalommal koronáztatik meg.—

Pesten , Jan. 20dikán 1832. Fiiskúti Länderer Könyvnyomtató In tézete,

t
e



(2) Minthogy az előre nem látott idő viszontagságok miatt a’ múlt nyáron hirde
tett nálam megjelenendő „A gaza to s T h e o I o gi a44 czímü munkára az előfizetés 
háborgattatott, s félbenszakadt elannyira, hogy csak most kezdenek számosabban 
begyiilekezni az előfizetések, ezennel a’ jövő Józsefnapi vásárig halasztóm az előfi
zetési vég határidőt, mellyig az előfizetés 3 pengő forinttal elfogadtatik. A’ munká
nak első része Medárdnapi pesti vásárra, a’ többi pedig utána rövid időre fogja sajtó
mat elhagyni. _ Füskúti Länderer.

Honi terinesztményink közára pengő pénzb. Pesten Január 18dik 1832.
ft. 1 k r a  jk. ft. |kr1 ft* |kr
-tői 1 -i g -tói 1 -ig

Bor: veres: t> . . akőja 5 _ 10 — Gyapjú: téiinyiretű közönséges 36 — 40 —
— — éj — 2 — 2 30 — nyári nyir. finom 55 — 62 —
— fejér ó — 5 — 10 — — — középszerű 45 — 52 —
-  — «j — 2 15 2 45 — — közönséges 38 — 42 —
— kőbányai . . — 6 _ 10 — — bácskai közöns. téliny. 38 — 42 —
Borkő', veres: . mázsája 11 — 12 — — magy. juhgyap. kézmos. 23 — 25 —

— fejér . . — 14 — 15 — — — osztatott 23 — 26 —
Borszesz : (spi rítus) . akőja 16 30 17 — Halzst’r : honi mázs áj a 14 — — —
Bőr: borjúkor . . járja 2 30 3 •— Hamuzsir: egysz. salakos — 7 — 8 —
— juhbőr . . — 1 30 2 — — kétsz. — — 8 30 10 — i
— nyúlbőr . száza 35 _ 45 — Kender : apatini " . — 8 — 10 —1
— ökörbőr . párja 16 __ 22 — Kőrösbogár: (Canthariden) — 2 15 2 45
— tehénbőr . . — 11 _ 12 — í höhermag: . — 30 — 32 —
— lőbőr . . — 4 30 5 — Lő szőr: főzött . — 37 — 38 —
Doháni/: debrői lső faj mázsája 16 _ — — Mez: bánáti fejér — 14 — 14 30

— — 2ik . — 10 _ — — — — sárga •. — 12 30 13 —
— — 3 i k . — ' 6 __ 7 — — — barna . — 11 — 12 •---

Enyv: asztalosenyv mázsája 15 — 16 — — — darabos (sonkolyos) 11 — 13 —-
Faggyú: olvasztott . — 17 — 18 — rozsnyői mázsája 15 _ 16 —

— gömbüczb. (inWammen) 18 — 18 30 Olaj: vetett repczeolaj mázsája 13 — 13 30
— rúdban (in Stangen) 13 — 13 30 — — lenmagolaj — 15 — 16 —

Gabona: bánáti tisztabúza pozs. m. 2 24 2 28' Pálinka: gabona- . akőja 7 — 8 30
— budai rész — — 1 48 2 — — törköly- . — 7 30 8 30;
— pesti rész — — 1 48 2 12 — szilva- . — 9 — 11 —
— — kétszeres — 1 12 1 48 Piskolcz: rozsnyői mázsája 10 '— 11 —
— — rozs . — 1 4 1 6 Repcze: vetett pozs. mérője 2 — •2 12
— — árpa . — — 42 — 58 Szarv: szarvasé mázsája 32 — 40 —
— — zab . — — 32 — 36 — ököré . 100 darab 40 — 60 —

— — kukoricza — — 40 — 48 — bivalyé — 11 — 12 —
— — köles . — 52 — 56 — tehené — 16 — 18 _

Gubacsi ó köble 120 fontjával 4 30 5 30 Szarvhegy : — 4 30 6 —
— új — -  — 4 30 5 — Szilva : aszú . mázsája 5 — 6 —

Gyapjú: egy nyíre tű. egész finom Timsó: . — 5 5 12
nemesít, mázs. 80 — 85 — Toll: pehely . — 100 — — —

— — középfinomságu 60 — 70 — — ágyi — 32 — 40 —
— — jő közönséges 50 60 — irőtoll . 1000 darab 2 30 3 —
— téli nyiretű finom 54 60 _ Viasz: rozsnyői sárga mázsája 62 — 64 —'
— — középszerű 44 50 — Vizahólyag: . f o n i j a 6 30 7 —
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H a a s.
a’ T. Hajdú kerületben megürült öt seborvosi hivatalhely iránt.

(2) A' Tekintetes Hajdú-Kerület részéről Ns Szoboszló, Vámos-Pércs, IIa<U 
ház, Nánás, Dorog városokban megürült seborvosi hivatalhelyek olly jelentéssé 
adatnak köz hírül: hogy a’ kiknek az érdemes Seborvos Urak közzül azokat meg
nyerni kedvük lenne, szándékjokat a’ Tek. Hajdú-Kerület Aljegyzőjének T. Foglhüy 
János Urnák Plajdu-Szoboszlóra francózott leveleikkel jelenteni ne terheltessenek. 
Száz ötven pengő forint készpénz fizetésen kívül szabad szállás és más mellék jö
vedelmek vannak mindegyik hivatalhelyhez kapcsolva. Bővebb értesítést adhat Táb
lai Ügyvéd Németh Lajos Ú r, Gróf Széchenyi háznál a’ Seminarium utszában 366 
szám alatt Pestem

J e l e n t é s  uj  o r v o s i  h i v a t a l h e l y  i r á n t .
(A) Heves mezővárosa’s a'hozzá kapcsolt Uradalom földes Urai, kik a" legköze

lebb lefolyt pusztító cholera ideje alatt olly tetemes sogedelmi áldozatokkal enyhí
tették nyavalygó alattvalóikban a‘ szenvedő emberiség ügyét, minekutána már teljes 
készülelű patikát (gyógyszertárt) állíttattak Hevesen, most egy ügyes rendes or
vost is óhajtanának bírni kebelükben. A’ helybeli számos Földes Uraságon kívül a’ 
szomszéd környék birtokos Urai, egyházi Elöljáró]i, tisztviselőjimint szinte a'tőszom
széd Jászság, a’ M. Szatmári Püspökség Tisza-nánai Uradalma’s a11. kétségtelenül csak 
a’ közelség miatt is élni fog az itt megtelepedendő orvos tanácsával, segedelmével. 
Méltó bizodalommal szólíttatnak tehát fel a'T. T. orvosi közönségnek tagjai, hogy a’ kik 
ez uj alapitásbeli hivatalhelyre vágyakosznak , Tek. tudós Rajzinger János orvos 
doctor és királyi Professor Urnái Pesten az orvosi kar épületében magokat jelenteid 
méltóztassanak, hol egyúttal minden e1 hivatalhoz csaílott fizetésről’s egyéb kívántat ó 
feltételekről környülményescn értesíttetni lógnak.

J e 1 e n t e s.
Mivel a’ jelen Értesítőnek czélja, hogy benne mindenki tetszése sze

rint közölhesse azt ,  a’ mit nagyobb Publictimmal kíván tudatni; ennélfogva 
méltó tisztelettel kéretnek minden illető T T . F elek , méltóztassanak nagyobb 
bamarság ’s könnyűség okáért minden illyes beiktatandó h irdetést, tudósí
tást ’s a’ t ., vagy pedig már nyomtatva lévő , de az újsághoz mellékelteim  
kívánt jelentéseiket Länderer pesti Könyvnyomtató Intézetébe (hatvani v t -  

sza , Horváth liá z ), vagy pedig az Ujság-szerkeztető hivatalba (Dunasor De
von ház első emelet ) küldeni vagy utasítani. Az Újsághoz nyomtatásban rneí- 
lékeltetendőkmind a’ T. olvasó Közönség, mind a’ m ellékelteié Felek m egnyug
tatására ezen Értesítő végén meg fognak neveztetni. Nem magyarül írt h ir 
detések pontos fordításáról illő árért gondoskodni kész

a  R e d a c t i o .

t



É r t e s í t ő .
7 szám Pest Február* F 5j'n 1832.

(1) 1832 Mártzius lsőjén húzandó Lotteria az 1820iki
status-kölcsönzésre

10,400 sors
Egy millió nyolcz száz kilenczvenhét ezer négy száz hetven pengő forint nyerem 

seggel,. mellyek közt különösen
egy —  60,000 pengő for. 
egy —  30,o00 
egy —  15,000

2 —  7,500
3 —  3,500
4 —  2,500
5 —  2,000
7 —  1,500

15 —  1,000 és igy folyvást lefelé legalább 160 pengő
forintig ’s e’felett még 8czados, és 16todos nyereség-részek is vannak.

Mindezek Uífenheimer Max. által adattak ki Bécsben, hol az illető nyereség min
den fogyaték ’s lerovás nélkül ki fog fizettetni — Pesten pedig az alólírt kereskedő- 
háznál kaphatni e’ lotleriára sorsczédulákat,;iyolczadrészest t. i. hét pengő forintért, 
lCodrészest pedig négy ezüst forintért. Krausz Károly és Társasága

Vácziútsza a* kék egyszarvúnál (unicornisnál.)

J e l e n t é s  uj  o r v o s i  h i v a t a l h e l y  i r á n t .
(2) Heves mezővárosa Y a’hozzá kapcsolt Uradalom földes Urai, kik a’ legköze

lebb lefolyt pusztító cholera ideje alatt olly tetemes segedelmi áldozatokkal enyhí
tették nyavalygó alattvalóikban a’ szenvedő emberiség ügyét, minekutána már teljes 
készületéi patikát (gyógyszertárt) állíttattak Hevesen, most egy ügyes rendes or
vost is óhajtanának bírni kebelükben. A’ helybeli számos Földes Uraságon kívül a* 
szomszéd környék birtokos Urai, egyházi Előljáróji, tisztviselőji mint szinte a* tőszom
széd Jászság, a’ M. Szatmári Püspökség Tisza-nánai Uradalma’s a’t. kétségtelenül csak 
a’ közelség miatt is élni fog az itt megtelepedendő orvos tanácsával, segedelmével. 
Méltó bizodalommal szólíttatnak tehát fel a’T. T. orvosi közönségnek tagjai, hogy a’ kik 
ez uj alapitásbeli hivatalhelyre vágyakosznak , Tek. tudós Rajzinger János orvos 
doctor és királyi Professor Urnái Pesten az orvosi kar épületében magokat jelenteni 
méltóztassanak, hol egyúttal minden e’ hivatalhoz csatlott fizetésről’s egyéb kivántató. 
feltételekről környülményesen értesíttetni fognak.
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Téglavető mester kerestetik Szatmárra.
(1 ) Fél millió égetett téglának készítésére kerestetik egy [alioz értő mester, 

ki a’ téglavető hely mellett 2 szobából, 1 konyhából, ’s kis kertecskéből álló szállást 
kap. — A’ ki ezen munkát felvállalni szándékozik, a’ s z a t m á r i  ki r .  p o s t a h i v a 
t a l h o z  intézendő francózott levélben nyilatkoztassa ki a’ készítés-módot, mennyit 
kiván továbbá szükséges élelme ’s készítés’ fejében fizetésűi; adhat-e bánatpént vagy ke
zességet, ’s mineműt? tud-e írni olvasni? minthogy az, kinek czélirányos téglaké
szítése, tartási ’s mindennemű költségeit öszveleg véve, legjutalmasabbnak’s legol
csóbbnak találtatik, tarthat számot a’ félfogadásra ’s illő bánásmódra.

H í r a d á s .
a’ T . Hajdú kerületben megürült öt seborvosi hivatalhely iránt.

(2) A’ Tekintetes Hajdú-Kerület részéről Ns Szoboszló , Vámos-Pércs, Had
ház , Nánás, Dorog városokban megürült seborvosi hivatalhelyek olly jelentéssel 
adatnak köz hírül: hogy a’ kiknek az érdemes Seborvos Urak közzül azokat meg
nyerni kedvük lenne, szándékjokat a’ Tek. Hajdú-Kerület Aljegyzőjének T. Fogthüy 
János Urnák Hajdu-Szoboszlóra francózott leveleikkel jelenteni ne terheltessenek. 
Száz Ötven pengő forint készpénz fizetésen kívül szabad szállás és más mellék jö
vedelmek vannak mindegyik hivatalhelyhez kapcsolva. Bővebb értesítést adhat Táb
lai Ügyvéd Németh Lajos Ú r, Gróf Széchenyi háznál a’ Seminarium utszában 366 
szám alatt Pesten.

(3 ) Minthogy az előre nem látott idő viszontagságok miatt a’ múlt nyáron hirde
tett nálam megjelenendő „A g a z a  t o s T h e o l o g i a “ czímü munkára az előfizetés 
háborgattatott, "s félbenszakadt elannyira, hogy csak most kezdenek számosabban 
begyülekezni az előfizetések, ezennel a’ jövő Józsefnapi vásárig halasztóm az előfi
zetési vég határidőt, mellyig az előfizetés 3 pengő forinttal elfogadtatik. A’ munká
nak első része Medárdnapi pesti vásárra, a’ többi pedig utána rövid időre fogja sajtó
mat elhagyni. \  Füskúti Länderer.

J e l e n t é  s.
M ivel a’ jelen Értesítőnek czélja, hogy benne mindenki tetszése sze

rint közölhesse a z t , a’ mit nagyobb Publicummal kiván tudatni; ennélfogva 
méltó tisztelettel kéretnek minden illető T T . F e le k , méltóztassanak nagyobb 
hamarság ’s könnyűség okáért minden ijlyes beiktatandó h irdetést, tudósí
tást ’s a’ t . , vagy pedig már nyomtatva lév ő , de az újsághoz m ellékeltetni 
kívánt jelentéseiket Länderer pesti Könyvnyomtató Intézetébe (hatvani út- 
sz a , Horváth ház) , vagy pedig az Ujság-szerkeztető hivatalba (Dunasor De- 
ron ház első em elet) küldeni vagy utasítani. Az Újsághoz nyomtatásban mel- 
lékeltetendőkm ind a’ T. olvasó Közönség, mind a’ m ellékeltető Felek megnyug
tatására ezen Értesítő végén meg fognak neveztetni. Nem magyarul írt hir
detések pontos fordításáról illő árért gondoskodni kész_____ a  R e d a c t i o .

Mái Budai Lotteriahuzás 50, 12, 17, 22, 71.



É r t e s í t ő .
Pest Február* 8Un 1832.

Jelentés Hangyás Dávid masszájáról.
(1 )  Néhai T. Hangyás Dávid Ur masszájához tartozó különféle gazdasági eszkö

zök, jármos ökrök, tehenek, heverő marhák, liámos - és ménesbeli lovak, disznók, 
juhok és mindenféle takarmány árverése, melly Felső-Nyáregyházán folyó hónap 13dik 
és 14dik napjain tartatik, a’ Pói pusztán T. Heves Vármegyében Februarius 20kán 
fog folytattatni.

(2) 1832 Mártzius Isőjén húzandó Lotteria az 1820iki
status-kölcsönzésre

10,400 sors
Egy millió nyolez száz kilenczvenhét ezer négy száz hetven pengő forint nyere

séggel , mellyek közt különösen
egy —  60,000 pengő for.
e g y  —  30,000 
egy —  15,000

2 —  7,500
3 —  3,500
4  —  2,500
5 —  2,000
7 —  1,500

15 —  1,000 és így folyvást lefelé legalább 160 pengő
forintig ’s e*felett még 8czados, és lötodos nyereség-részek is vannak.

Mindezek Uffenheimer Max. által adattak ki Bécsben, hol az illető nyereség min
den fogyaték ’s lerovás nélkül ki fog fizettetni — Pesten pedig az alólírt kereskedő
háznál kaphatni e’ lotteriára sorsezédulákat, nyolezadrészest t. i. hét pengő forintért, 
16odrészest pedig négy ezüst forintért. Iíráusz Károly és Társasága

Vácziútsza a’ kék egyszarvúnál (unicornisnál.)

J e l e n t é s  uj  o r v o s i  h i v a t a l h e l y  i r á n t .
f3 ) Heves mezővárosa's a’ hozzá kapcsolt Uradalom földes Urai, kik a’ legköze

lebb lefolyt pusztító cholera ideje alatt olly tetemes segedelmi áldozatokkal enyhí
tették nyavalygó alattvalóikban a' szenvedő emberiség ügyét, minekutána már teljes
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készületé patikát (gyógyszertárt) állíttattak Hevesen, most egy íigyes rendes ’s 
a’ baromgyógyításban is jártas orvost is óhajtanának bírni kebelükben. A’ helybeli 
számos Földes Uraságon kívül a’ szomszéd környék birtokos Urai, egyházi Elöljárója 
tisztviselőji mint szinte a’ tőszomszéd Jászság, a’ M. Szatmári Püspökség Tisza-nánai 
Uradalma s a1 t. kétségtelenül csak a' közelség miatt is élni fog az itt megtelepeden
dő orvos tanácsával, segedelmével. Méltó bizodalominal szólíttatnak tehát fel a’ T. T. 
orvosi közönségnek tagjai, hogy a’ kik ez uj alapitásbeli hivatalhelyre vágyakosznak y 
Tek. tudós Rajzinger János orvos doctor és királyi Professor Urnái Pesten az orvo
si kar épületében magokat jelenteni méltóztassanak, hol egyúttal minden e’ hivatalhoz 
csatlolt fizetésről ’s egyéb kivántató feltételekről környülményesen értesíttetni fognak.

Téglavető mester kerestetik Szatmárra.
(2) Fél millió égetett téglának készítésére kerestetik egy [ahoz értő mester r 

ki a’ téglavető hely mellett 2 szobából, 1 konyhából, ’s kis kertecskéből álló szállást 
kap. — A’ ki ezen munkát felvállalni szándékozik, a’ szatmári kir. postahiva
talhoz intézendő francózott levélben nyilatkoztassa ki a’ készítés-módot, mennyit 
kíván továbbá szükséges élelme ’s készítés’fejében fizetésűi; adhat-e bánafpént vagy ke
zességet, ’s mineműt? tud-e írni olvasni? minthogy az, kinek czélirányos téglaké
szítése, tartási ’s mindennemű költségeit öszveleg véve, legjutalmasabbnák’s legol
csóbbnak találíatik, tarthat számot a’ félfogadásra ’s illő bánásmódra.

J e l e n t é  s.
Mivel a’ jelen Értesítőnek czélja, hogy benne mindenki t e t s z é s e  sze

rint közölhesse a z t , a’ mit nagyobb Publicummal kíván tudatni; ennélfogva 
méltó tisztelettel kéretnek minden illető TT . F e le k , méltóztassanak nagyobb 
hamarság ’s könnyűség okáért minden illves beiktatandó h irdetést, tudósí
tást ’s a’ t . , vagy pedig már nyomtatva lévő , de az újsághoz mellékeltetni 
kívánt jelentéseiket Länderer pesti Könyvnyomtató Intézetébe (hatvani út- 
sza , Horváth h á z ), vagy pedig az Ujság-szerkeztető hivatalba (DunasorDe
von ház első em elet) küldeni vagy utasítani. Az Újsághoz nyomtatásban rnel- 
lékeltetendőkm inda’ T. olvasó Közönség, mind a’ mellékeltető Felek megnyug
tatására ezen Értesítő végén meg fognak neveztetni. Nem magyarul írt hir
detések pontos fordításáról illő árért gondoskodni kész a  R e d a c t i o .

Dunaviz állása a’ budai vizmérték szerint;
Február 1jén: 4 láb, 10 hüvelyk, 0 vonás. Február 2ikán: 4 láb, 9 hüvelyk, 0 vonás —  

Február 3ikán: 4 láb, l l  hüvelyk, 0 vonás (ai 0 felett.)



É r t e s í t ő .
9 szám Pest Február3 1832.

Megürült kir. kam. Iskolai stipendiumok a’ bányász, ’s posta 
hivatalbeli tisztek fijai számára*

(O  A’ nagy mélt. kir. udvari M. Kamara rendeléséből közhírül adatik: hegy a’ 
múlt 18 jf esztendő végével megüresíílt esztendei l€0 V.. forintból álló két rendbeli 
iskolai stipendiumban, mellyek egyedül esak a’ kir. kamarai bányászi, és posta hiva
talt viselők fiainak számokra rendeltettek, az e’ folyó esztendőben magokat, mind er
kölcsökre, mind józan viseletökre, mind pedig a’ tudományokban tett dicséretes elő
menetelökre nézve megkülömböztető ifjak fognak részesíttetni.

Ehezképest tehát az említett kamarai bányászi, és postahivataltviselő tisztek, vagy 
ezek Özvegyei, valamint is árváiknak gyámatyjok , kik szülötteik ’s illetőleg gyámsá
gok alatt lévő árvák részére az eféle stipendiumot megszerezni óhajtanák, magok 
alkalmaztatása végett ezennel tudósittatnak; hogy az e* részben benyújtandó esede- 
ző-Jeveleiknek a’ nagy mélt. kir. udv. magyar Kamarához leendő beadására folyó észt. 
Mártzius utolsó napja legyen határnapul rendelve; és hogy esedező-leveleikhez a’múlt 
I8|y utóbbi iskolai félesztendő elfolyta alatt tett jelesebb előmenetelökről nyert isko
lai bizonyságot csatolni tartozzanak, hitelesen bemutatván egyszersmind az illető test
véreknek számát is; az magában értődvén, hogyr az ollyas esedező-levelek megújítá
sa , mellyek az utolsó iskolai esztendő eltölte óta időközben beküldettek nem kíván
tatik. Költ Budán böjtelőhava Sikán 1832.

I s z o l ra
a’ k é t m a g y a r h a z a ’ l i t t e r a t o r a i h o z .

(1) Az alól megnevezett egy magyar zsebkönyvet szándékozik hazánk’ fő
városában a’ jövő 1833ik évtől kezdve kiadni, melly czélra bátorkodik a’ két testvér
hazának litteratorait tisztelettel felszólítani, arra kérvén őket, hogy munkálkodások- 
beli részvétüket tőle e’ tárgyban meg ne tagadják. — Kötött és nem kötött Írások 
egyiránt kedvesek előtte, azonban ha válosztás engedtetnék, az utolsókat elébe tenné 
az elsőknek. — A’ békiildendő munkákat illy czímírás mellett méltóztassanak (franco) 
hozzá intézni: „Széplaki Petrichevich Horváth Lázárnak: Kolosvárott.“ — Kolos- 
várott Febr. 4kén 1832.

Magyar új táncz  j e l e n t é s .
Legújabb találmányom egy nemzeti páros magyar táncz, melly a’ méltóságos (ke- 

vély) lassút kellemes frissel váltogatja, ’s ezt megint amaz; tánczkedvellő urfiak ’s 
kisasszonyok S nap alatt megtanulhatják, s igy a báli társaságos tánczmulatságokba
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nem fognak az örökké egyforma rondeau, és quadrillre szorulni mert ez annak he
lyét kitölti.

Kik megtanulni óhajtanák e’ magyar kürtánczot, szintúgy kik egyes (solo) táncz- 
ban kívánnák magokat gyakorlani, parancsolhatnak kész szolgálatommal, illőszépsége- 
ért kezeskednek eredeti találmányiul ’s több izbeli, de főkép koronázási alkalommal 
a’ fels. királyi udvár parancsolatjára ismételt próbáim.

Utam hosszas mulatást nem enged, ’s meg állapodásom czélja találmányomnak tisz
telt hazafi társimmal közlése; hogy mint eredeti törzsök nemzet, tánczunkban is ere
detiek legyünk ,* ’s kedvtoltésinkben ne mindég majmoljunk. Szállásom a’ mélt. Báró 
Brüdern házba van, Kosfyál Ádám ur boltjában megtudhatni.

F a r h a s  J ó z s e f  nemzeti tánczmivész.

2 2

J e l e n t é s .
(1) A’ Duna mentiben Budától 3 órányira fekvő Ercsényi mészárszék f. e. ápril 

24ikétől 3 egymástkövető esztendőre, Ercsényben Márczius lsőjén tartandó árverés 
utján haszonbérbe fog adatni az uradalmi helybehagyás kikötése mellett. A’ kibérlés 
feltételeit az ercsényi inspectorság cancellariáján tudhatni meg.

Jelentés Hangyás Dávid masszájáról.
(2) Néhai T. Hangyás Dávid Ur masszájához tartozó különféle gazdasági eszkö

zök, jármos ökrök, tehenek, heverő marhák, hámos - és ménesbeli lovak, disznók, 
juhok és mindenféle takarmány árverése, melly Felső-Nyáregyházán folyó hónap 13dik 
és 14dik napjain tartatik, a’ Pói pusztán T. Heves Vármegyében Februarius 20kán 
fog folytattatni.

Téglavető mester kerestetik Szatmárra.
(3) Fél millió égetett téglának készítésére kerestetik egy ahoz értő mester, 

ki a’ téglavető hely mellett 2 szobából, 1 konyhából, ’s kis kertecskéből álló szállást 
kap. — A’ ki ezen munkát felvállalni szándékozik, a’ szatmári kir. postahíva- 
t álhoz intézendő francózott levélben nyilatkoztassa ki a’ készítés-módot, mennyit 
kiván továbbá szükséges élelme’s készítés’fejében fizetésűi; adhat-e bánatpént vagy ke
zességet, ’s mineműt? tud-e írni olvasni? minthogy az, kinek czélirányos tégiaké- 
szítése, tartási ’s mindennemű költségeit öszveleg véve, legjutalmasabbnak ’s legol
csóbbnak találtatik, tarthat számot a’ félfogadásra ’s illő bánásmódra.

Az  Á g o z a t o s  T h e o l o g i á r d l  szolid h ir d e tés , m ellynek előfize
tési határnapja ezennel-Józsefnapi vásárig halasztatik, ide m ellékelve kül
detik szélylyel.

Dunaviz állása a’ budai vizmérték szerint;
Február 4kén: 5 láb, 0 hüvelyk, 0 vonás. Februar 5ike'n: 5 láb, 2 hüvelyk, 0 vonás 

Február 6ikán : 5 láb, S hüvelyk, 0 vonás. — Február 7ikén 6 láb, 2 hüvelyk, az 0 felett.



É r t e s í t ő .
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10 szám Pest Február5 15k*a 1832.

10,000 Merinojuh ’s 650 mázsa Gyapjú eladó.
(1 ) Kaunitz Aloiz herczeg jószágai fő igazgató tisztsége részéről közhírré téte

tik : hogy az idén Morvában M. Bród, Austerlitz és Jaromeritz herczegi uradalmak bir
kanyájaiban 10,000 darab merinojuh leend számfeíetti, közülők 2000nyi öreg további 
tenyésztésre teljen alkalmas, 1000 egy- ’s kétévii jerke v. nőstény bárány, valami 
száz gyönyörű hágó v. fajkos, a’ többi jól táplált hizodalmas vágó. Szinte az idén fog 
árúba bocsátatni 650 mázsa cgynyíretű nemesített merinogyapju.

A’ fajzó’s vágó juh vagy gyapjuvevők a’ fen említett jószág igazgatósági főtisztsé
génél, (Brünnben, Krautmarkt Nro 293) vagy a’ M. Bródi, Austerliczi és Jaromeri- 
czi uradalma főhivatalinál, vagy végre Mélt. Gróf Károlyi Lajos Ő Nagyságánál, mint 
a’ herczeg’ jószágai igazgatójánál Pesten jelenthetik magokat, hol mindenütt egyszers
mind az említettek árát ’s az eladás egyéb feltételeit is megtudhatni.

Brünn Január Jdikán 1832.

Megürült kir. kain. Iskolai stipendiumok a bányász * ’s posta 
hivatalbeli tisztek fijai számára.

0 0  A\  nagy mélt. kir. udvari M. Kamara rendelésébül közhírül adatik: hogy a' 
múlt 18ff észtendő végével megüresűlt esztendei 160 V. forintból álló két rendbeli 
iskolai stipendiumban, meliyek egyedül csak a’ kir. kamarai bányászi, és posta hiva
talt viselők fiainak számokra rendeltettek, az e’ folyó esztendőben magokat, mind er
kölcsökre , mind józan viseletökre, mind pepiig a’ tudományokban tett dicséretes elő
menetelökre nézve megkülömböztető ifjak fognak részesíttetni.

Ehezképest tehát az említett kamarai bányászi, és postahivataítviselő tisztek, vagy 
ezek özvegyei, valamint is árváiknak gyámatyjok , kik szülötteik ’s illetőleg gyámsá
gok alatt lévő árvák részére az eféle stipendiumot megszerezni óhajtanák, magok 
alkalmaztatása végett ezennel tudósittatnak; hogy az e’ részben benyújtandó esede- 
ző-leveleiknek a’ nagy mélt. kir. udv. magyar Kamarához leendő beadására folyó észt. 
Mártzius utolsó napja legyen határnapul rendelve; és hogy esedező-Jeveleikhez a’ múlt 
18f£ utóbbi iskolai félesztendő elfolyta alatt tett jelesebb előmenetelökről nyert isko
lai bizonyságot csatolni tartozzanak, hitelesen bemutatván egyszersmind az illető test
véreknek számát is; az magában értődvén, hogy az ollyas esedező-Jevelek megújítá
sa , meliyek az utolsó iskolai esztendő eltölte óta időközben beküldettek nem kíván
tatik. Költ Budán böjtelőhava 8ikán 1832.

J e l e n t é s .
(2 ) A’ Duna mentiben Budától 3 órányira fekvő Ercsényi mészárszék f. e. ápril 

24ikétől 3 egymástkövető esztendőre, Ercsényben Márczius lsőjén tartandó árverés
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utján haszonbérbe fog adatni az uradalmi helybehagyás kikötése mellett. A’ kibérlés 
feltételeit az ercsényi inspectorság cancellariáján tudhatni meg.

F e l s z ó l í t á  s
a’ k é t  m a g y a r  h a z a ’ l i t t e r a  t o r a i h o z .

(2 ) Az alól megnevezett egy magyar zsebkönyvet szándékozik hazánk’ fő
városában a’ jövő 1833ik évtől kezdve kiadni, melly czélra bátorkodik a’ két testvér
hazának litteratorait tisztelettel felszólítani, arra kérvén őket, hogy munkálkodások- 
beli részvétüket tőle e’ tárgyban meg ne tagadják. — Kötött és nem kötött Írások 
egyiránt kedvesek előtte, azonban ha válosztás engedtetnék, az utolsókat elébe tenné 
az elsőknek. — A’ béküldendő munkákat illy czímírás mellett méltóztassanak (franco) 
hozzá intézni: „ Széplaki Petrichevich Horváth Lázárnak: Kolosvárott.u — Kolos- 
várott Febr. 4kén 1832.

(3) 1832 Mártzius Isőjén húzandó Lotteria az 1820iki
status-kölcsönzésre

10,400 sors
Egy millió nyolcz száz kilenczvenhét ezer négy száz hetven pengő forint nyere

séggel , mellyek közt különösen
egy —  60,000 pengő for. 
egy —  30,000 
egy —  15,000
2 —  7,500
3 —  3,500
4 —  2,500
5 —  2,000
7 —  1,500

15 —  1,000 és igy folyvást lefelé legalább 160 pengő
forintig ’s e’felett még 8czadös, és 16todos nyereség-részek is vannak.

Mindezek Uffenheimer Max. által adattak ki Bécsben, hol az illető nyereség min
den fogyaték ’s lerovás nélkül ki fog fizettetni. — Pesten pedig az alólírt kereskedő
háznál kaphatni e’ loítcriára sorsczédulákat, nyolczadrészest t. i. hét pengő forintért, 
löodrészest pedig négy ezüst forintért. Krausz Károly és Társasága

Váeziútsza a’ kék egyszarvúnál (unicornisnál.)

Az Á g a z a t o s  T h e o l o g i á n a k  a’ múlt újságban hirdetett előfizetési jelentése a' mai
újs ghoz van mellékelve.

Dunaviz állása a’ budai vizmérték szerint;
Február 8kán: 6 láb,, 5 hüvelyk, 0 vonás. Február 9ikén: 6 láb, 6 hüvelyk, 0 vonás —“

Február 1 Óikén: 6 láb, 6 hüvelyk, 0 vonás, (az 0 felett.)



r t eE S 1 t o.
Pest Február’ 18kcn 1832.

II í r d e t e s
(1 ) Hassenstab János ezennel közhírül teszi, bogy közelebb ímilt esztendőben a’ 

maga gyógyszer fűszerszám, festék és magbeli kereskedését ezen czím alatt: a’ „F e 
k e t e  k u t y á h o z , 44 a’ Servita piaczon lévő, 361 számú Krachenfels házabeli szeg
letboltba az Invalidusok palotája szomszédságába a’ Serviták temploma irányába 
szállította által.

Tisztelettel jelenti egyszersmind, hogy az ő kereskedése legkissebbet sem szenved 
az által, ’s hogy valamint ez előtti, úgy mostani esztendőben is minden gazdasági, 
kerti, és virág magokkal, teljes Georginiákkal, rózsafákkal, ugyszinte nyáron által 
mindenféle természeti érczes vizekkel felkészülve Ieend, ennél fogva valamint ezek
re , úgy más mindenféle fűszer czikkelyekre nézve is ajánlja szolgálatját a’ legillen
dőbb áron.

J e l e  n t é  s.
M ivel a’ jelen Érlesílőnek czélja, hogy benne mindenki tetszése sze

rint közölhesse a z t , a’ mit nagyobb Publicummal kíván tudatni; ennélfogva 
méltó tisztelettel kéretnek minden illető T T. F elek , méltóztassanak nagyobb 
hamarság ’s könnyűség okáért minden illyes beiktatandó h irdetést, tudósí
tást ’s a’ t ,  vagy pedig már nyomtatba lévő , de az újsághoz mellékeltetni 
kívánt jelentéseiket Länderer pesti Könyvnyomtató Intézetébe (hatvani út- 
sza , Horváth ház) , vagy pedig az Ujság-szerkezíető hivatalba (Dunasor De
von ház első emelet ) küldeni vagy utasítani. Az Újsághoz nyomtatásban mel- 
lékeltetendőkmind a’ T. olvasó Közönség, mind a’ mellékeltető Felek megnyug- 
tatására ezen Értesítő végén meg fognak neveztetni. Nem magyarul írt hir
detések pontos fordításáról illő árért gondoskodni kész a  R e d a c t  t o .

lOjOOO Merinojuh ’s 650 mázsa Gyapjú eladó.
(2 ) Kaunitz Aloiz herczeg jószágai fő igazgató tisztsége részéről közhírré téte

tik: hogy az idén Morvában M. Bród, Austerlitz és Jaromeritz herczegi uradalmak bir
kanyájaiban 10,000 darab merinojuh leend számfeletti, közölök 2000nyi öreg további 
tenyésztésre teljen alkalmas, 1000 egy- s kéíévii jerke v. nőstény bárány, valami 
száz gyönyörű hágó v. fajkos, a’ többi jól táplált hizodalmas vágó. Szinte az idén fog 
árúba bocsátatni 650 mázsa egynyíretű nemesített merinogyapju.

A’ fajzó ’s vágó juh vagy gyapjuvevők a’ fen említett jószág igazgatósági főtisztsé
génél, (Brünnben, Krautmarkt Nro 293) vagy a’ M. Bródi, Austerliczi és Jaromeii-
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ezi uradalma főhivatalinál, vagy végre Mélt. Gróf Károlyi Lajos Ő Nagyságánál, mint 
a' herczeg' jószágai igazgatójánál Pesten jelenthetik magokat, hol mindenütt egyszers
mind az említettek árát ’s az eladás egyéb feltételeit is megtudhatni. 

Brünn Január 3dikán 1832.

Megürült kir. kam. Iskolai stipendiumok a bányász, ’s posta 
hivatalbeli tisztek fijai számára.

(3 ) A nagy mélt. kir. udvari M. Kamara rendelésébül közhírül adatik: hogy a’ 
múlt 18f£ észtendő végével megüresűlt esztendei 160 V. forintból álló két rendbeli 
iskolai stipendiumban, mellyek egyedid csak a” kir. kamarai bányászi, és posta hiva
talt viselők fiainak számokra rendeltettek, az e’ folyó esztendőben magokat, mind er
kölcsökre , mind józan viselőtökre, mind pedig a’ tudományokban tett dicséretes elő
menetelökre nézve megkülömböztető ifjak fognak részesíttetni.

Ehezképest tehát az említett kamarai bányászi, és postahivataltviselő tisztek, vagy 
ezek özvegyei, valamint is árváiknak gyámatyjok , kik szülötteik ’s illetőleg gyámsá
gok alatt lévő árvák részére az eféle stipendiumot megszerezni óhajtanák, magok 
alkalmaztatása végett ezennel tudósittatnak; hogy az e’ részben benyújtandó esede- 
ző-leveleiknek a’ nagy mélt. kir. udv. magyar Kamarához leendő beadására folyó észt. 
Mártzius utolsó napja legyen határnapul rendelve; és hogy esedező-leveleikhez a’ múlt 
18f £ utóbbi iskolai félesztendő elfolyía alatt tett jelesebb előmenetelükről nyert isko
lai bizonyságot csatolni tartozzanak, hitelesen bemutatván egyszersmind az illető test
véreknek számát is; az magában értődvén, hogy az ollyas esedező-Ievelek megújítá
sa , mellyek az utolsó iskolai esztendő cítölte óta időközben beküldettek nem kíván
tatik. Költ Budán böjtelőhava Sikán 1832.

(3 ) A’ Duna mentiben Budától 3 órányira fekvő Ercsényi mészárszék f. e. ápril 
24ikétől 3 egymástkövető esztendőre, Ercsényben Márczius lsőjén tartandó árverés 
utján haszonbérbe fog adatni az uradalmi helybehagyás kikötése mellett. A’ kibérlés 
feltételeit az ercsényi inspectorság cancelJariáján tudhatni meg.

/
o 1

ra s
a' k é t l i t t e  r a t o r a i h o z .

F é l s z  
m a g y a r  h á z  

£3) Az alól megnevezett egy magyar zsebkönyvet szándékozik hazánk’ fő
városában a’ jövő 1833ik évtől kezdve kiadni, melly czélra bátorkodik a’ két testvér
hazának litteratorait tisztelettel felszólítani, arra kérvén őket, hogy munkálkodások- 
beli részvétüket tőle e’ tárgyban meg ne tagadják. — Kötött és nem kötött Írások 
egyiránt kedvesek előtte, azonban ha válosztás engedtetnék, az utolsókat elébe tenné 
az elsőknek. — A’ béküldendő munkákat illy czímírás mellett méltóztassanak (franco) 
hozzá intézni: „Széplaki Petrichevich Horváth Lázárnak: Kolosvárott.“ — Kolos- 
yárott Febr. 4kén 1832. _________ __________

Duna viz állása a’ budai vizmérték szerint;
Február 1 lken: G láb, 6 hüvelyk, 0 vonás. Február l2ke'n: 6 láb, 5 hüvelyk, 0 vonás —  

Február 13kán: 6 láb, 4 hüvelyk, 0 vonás. Február 14kén: 6 láb, 2 hüvely 0 von. (az 0 felett.)



12 szám Pest Február* 22k*n 1832.

B i z o d a l m a s  k é r é s  és f e l s z ó l í t á s .
Azon osztatlan részvétel, mellyel a’ nagyérdemű Közönség ez idén megjelent 

Ho n n i  V e z é r ü n k e t  fogadá, felserkente bennünket, hogy sem költségünket sem 
fáradságunkat nem kímélve, mindent elkövessünk. a’ mi azt ígéretünk szerint a' le
hető legnagyobb tökéletességre emelheti. Megszerezvén márigis a’ külföldnek minden 
jelesebb folyóírásait, hogy az oktatva mulató részt közmegelégedésre szerkeztethes- 
siik , Vezérünk' végszavában tett kérelmünket olly bizodalommal újítjuk meg, hogy 
a’ második osztályban vagy-is Tiszti Tárban részint netalán becsúszott hibákra figyel
meztetni , részint az időközben történt vagy történendő körökbéli változásokat köz
leni , az imitten illő hazafiui tisztelettel megkért T. T. Tisztviselő Urak és más buzgó 
Hazafiak méltoztatnának

L  a n d  e r  e r  K ö n y v n y o m t a t ó  I n t é z e t é v e l  P e s t e n .

E l a d ó  B ü k k ö n y m a g.
Kinek vennivaló szándéka vagyon, jelentse magát a' Méltóságos Ürményi Nemzetség 
Tisztségénél: Pesten Molnár Jósef Számtaríó, Szolnok - Abony ban pedig Gesztelyi 
János Ispán Uraknál. (1 )

Téglavető' mester kerestetik egy Pesthez közel fekvó'
jószágra.

(1 ) Ki legalább 500 ezer égetett téglának elkészítését felvállalni kívánja , je
lentse magát Házimester Bersce Jánosnál & 276dik szám alatt (szeglet háza a' Bál
vány utszának az Ország-úttal az Ürményi katonaszállással általellenben.)

N u ii c i u m.
(1 ) Opus sub Titulo „ P r a x i s  J u r i d i c a  C i v i l i s ,  e t  S t y l a r e  J u r i s t a -  

r u m L a t i n o  H u n g a r i c u m  — complectens in se Normám peragendarum diver- 
sarum Functionum Juridicarum, conficiendorumque desuper Instrumentoruin Littera- 
lium, ad praescriptum Patriae Legum , Curialium Decisionum, Ahissamarum Ordi- 
nationum Regiarum, vigentis item Praxis, et Consvetudinis elaboratumu — prae- 
terito mense Januario medio Ephemeridum publicarum annunciatum, — usque 
15-tam affuturi mensis Mártii prelum inomisse deseret. — Quapropter singuli , qui- 
bus illud sibi via praenumerationis comparandi animus est, provocantur, ac una 
interpcllantur , quatenus Obtingentias praenumerationales pro singulo exemplari in 
3 FI. 12 xris Conv. Mon. defixas, usque hunc Termin um , Budáé quidem apud D.
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Agentem Locumtenentiálém Ladislaum Oláh, Pesthini verő apud Curiales Advoea- 
tos Vinceníium JankovicsAndreám  Thaisz , et Ladislaum Waltherr Comitum Ká
rolyi Archivarium, nec non apud Bibliopolas ejates Eggenberger, Müller, Vigand , 
Hartleben, et Kilian, Posonii apud Bibliopolas Schwaiger, Vigand, et Landes, 
Cassoviäe apud Vigand, et Vajda, Zagrabiae apud Suppan, Debrecini autem apud 
Ilaeredcs Csáihy, Viennae denique apud Agentem Aulicum D. Ignatium Kassies de- 
poncre, subin autem constitute Exemplaria penes restitutionem Apocharum ab iis- 
dem recipi facere, haud dedignentur.

H i r d e t é s
(2 )  Hassenstab János ezennel közhírül teszi, hogy közelebb múlt esztendőben a' 

maga gyógyszer fűszerszám, festék és magbeli kereskedését ezen czím alatt: a’ „ F é 
ké t «  k u t y á h o z , “ a' Servita piaczon lévő, 361 számú Krachenfels liázabeli szeg
letboltba az Invalidusok palotája szomszédságába a5 Serviták temploma irányába 
szállította által.

Tisztelettel jelenti egyszersmind, hogy az ő kereskedése legkissebbet sem szenved 
az által, ’s hogy valamint ez előtti, úgy mostani esztendőben is minden gazdasági, 
kerti, és virág - magokkal, teljes Georginákkal, rózsafákkal, ugyszinte nyáron által 
mindenféle természeti érczes vizekkel felkészülve leend, ennél fogva valamint ezek
re, úgy más mindenféle fűszer-czikkelyekre nézve is ajánlja szolgálatát a’ legillen
dőbb áron.

10,000 Merinojuh ’s 650 mázsa Gyapjú eladó.
(-3) Kaunitz Aloiz herczeg jószágai fő igazgató tisztsége részéről közhírré téte

t ik : hagy az idén Morvában M. Bród, Austerlitz és Jaromeritz herczegi uradalmak bir
kán yájáiban 10,000 darab merinojuh leend számfeletti, közűlők 2000nyi öreg további 
tenyésztésre teljen alkalmas, 1000 egy- ’s kétévti jerke v. nőstény bárány, valami 
száz* gyönyörű hágó v. fajkos, a’ többi jól táplált hizodalmas vágó. Szinte az idén fog 
árúba bocsátatni 650 mázsa cgynyíretű nemesített merinogyapju.

A’ fajzó rs vágó juh vagy gyapjuvevők a’ fen említett jószág igazgatósági főtisztsé
génél; (Brünnben, Krautmarkt Nro 293) vagy a’ M. Bródi, Aüsterliczi és Járomeri- 
czi uradalma főliivatalinál». vagy. végre Mélt. Gróf Károlyi Lajos O Nagyságánál, mint 
a’ herczeg’ jószágai igazgatójánál Pesten jelenthetik magokat, hol mindenütt egyszers
mind az említettek árát ’s az eladás egyéb feltételeit is megtudhatni.

Brünn Január 3dikán 1832.

Budai Lotteria Februárius 15kcn 1832..
22.  40.  60.  6.  74.

Dnnavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Február 1 őkén: 6 láb, 0 hüvelyk, 0-vonás. Február Ili kán: 5 láb, 9 hüvelyk, 0 vonás 

Február 17kén: 5 láb, <> hüvelyk, 0 vonás (aaö felett.)

#



É r t e s í t ő .

13 szám Pest Február’ 29Ua 1832.

J e l e n t é s .

AJólirtak ajánlják uj érkezésbeli Gyolcs és Vászon portékáikat a’ legillőbb 
megszabott áron, Pesten a’ Váczi utszában ezen czím a la tt:

55 A ' K o z á k h o z . .

úgymint: valódi 54 rőfös Rumbiirgi Gyolcsot; szint ollyan és ^es szélességű 30 
rőföst; mindenféle keskeny és széles Hollandiai, egész nehéz fajta |est lepedőkre, és 
38 rőfös Creas-vásznakat, Asztalneműre szolgáló 30 és 44 rőfös Kamukákat és Garni
túrákat 6 , 12, 24, és 36 személyre; törülköző kendőket, középszerű és egész finom 
minemüségben ruhákra való legújabb kanavászt, fehér és színes Gradlit, s t. mint- 

szinte szabad válogatásra nagy mennyiségben kész

legújabb ’s jobbféle nyomtatott vászon zsebkeszkenőket,
bátorkodunk továbbá a’ vidéki Kereskedő - urakat e’ jövő Vásárra a5 mi valóban ju- 
talmas árú 21 rőfös festett béllés-kanavászinkra, 24 rőfös festett damis, és pamuk- 
tafotára, 42 rőfös sziléziai és pamukgyolcsainkra , mindenféle kemény és viaszos 

vásznainkra, szúnyogháló ’s több e' félékre emlékeztetni.

P é t z e l y  Sámuel  és társa.
N u n c i u in.

(2 ) Opus sub Titulo „ P r a x i s  J u r i d i c a  C i v i l i s ,  e t  S t y l a r e  J u r i s  t a 
n i  m L a t i n o  H u n g a r i c u m  — complectens in se Normám peragendarum diver- 
sarum Functionum Juridicarum, conficiendorumque desuper Instrumentorum Littera- 
lium, ad praescriptum Patriae Legum , Curialium Decisionum, Altissamarum Ordi- 
nationum 11 égi arum, vigentis item Praxis , et Consvetudinis elaboratum <fc — prae- 
terito mense Januario medio Ephemeridum publicarum annunciatum, — usque 
15-tam affuturi mensis Mártii prelum inomisse deseret. — Quapropter singuli , qui- 
bus illud sibi via praenumerationis comparandi animus est, provocantur, ac una 
interpellantur , quatenus Obtingentias praenumerationales pro singulo exemplari in 
3 FI. 12 xris Conv. Mon. defixas, usque huné Terminum , Budáé quidem apud D. 
Agentem Locumtenentialem Ladislaum Oláh, Pesthini verő apud Curiales Advoca- 
tos Vincentium Jankovics, Andreám Thaisz, et Ladislaum Valtherr Comitum Ká-
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rolyi Archivarium, nec non apud Bibliopolas ejates Eggenberger, Müller, Vigand , 
Hartleben, et Kilian, Posonii apud Bibliopolas Schwaiger, Vigand, et Landes, 
Cassoviae apud Vigand, et Vajda, Zagrabiae apud Suppan, Debrecini autem apud 
Haeredes Csáthy, Viennae dcnique apud Agentem Aulicum D. Ignatium Kassics de- 
ponere, subin autem constituta Exemplaria penes restitutionem Apocharum ab iis- 
dem recipi facéré, baud dedignentur.

H i r d e t é s
(3 ) Ilassenstab János ezennel közhírül teszi, hogy közelebb múlt esztendőben a’ 

maga gyógyszer fúszerszám, festék és magbeli kereskedését ezen czím alatt: a’ „F e
k e t e  k u t y á h o z , “ a’ Servita piaczon lévő, 361 számú Krachenfels liázabeli szeg
letboltba az Invalidusok palotája szomszédságába a’ Serviták temploma irányába 
szállította által.

Tisztelettel jelenti egyszersmind, hogy az ő kereskedése legkissebbet sem szenved 
az által, ’s hogy valamint ez előtti, úgy mostani esztendőben is minden gazdasági, 
kerti, és virág -magokkal, teljes Georginákkal, rózsafákkal, ugyszinte nyáron által 
mindenféle természeti érczes vizekkel felkészülve leend, ennél fogva valamint ezek
re , úgy más mindenféle fűszer- czikkelyekre nézve is ajánlja szolgálatát a’ legillen
dőbb áron.

Téglavető mester kerestetik egy Pesthez közel fekvő
jószágra.

(2 ) Ki legalább 500 ezer égetett téglának elkészítését felvállalni kívánja , je
lentse magát Házimester Bersce Jánosnál a’ 276dik szám alatt (szeglet háza a’ Bál
vány utszának az Ország - úttal az Örményi katonaszállással általellenben.)

E l a d ó  B ü k k ö n  j m a g .
Kinek vennivaló szándéka vagyon , jelentse magát a’ Méltóságos Örményi Nemzetség 
Tisztségénél: Pesten Molnár Jósef Számtartó, Szolnok-Abonyban pedig Gesztelyi 
János Ispán Uraknál. (2 ) <

Budai Lotteria Februárius 29kén 1832.
26. 80. 13. 25. 50.

Dunavíz állása a* budai vizméríék szerint:
Február ISikán 5 láb, 0 hüvelyk, 0 vonás. Február 1 9ke'n 4 láb, 7 hüvelyk, 0 vonás. 

Február 2 Okán 4 láb, 5 hüvelyk, 0 vonás. Február 21ke'n 4 láb, 5 hüvelyk, 0 vonás. Február 
22kén: 4 láb, 5 hüvelyk, 0 vonás. Február 23kán 4 láb, 3 hüvelyk, 0 vonás. Február 24kén 
4 láb, 2  hüvelyk, 6 vonás (az 0 felett.)



14 szám Pest Martius’ 3Ua 1832.

A’ budai  c s i l l a g v i z s g á l ó  I n t é z e t  t u d ó s í t á s a .
Mint a’ budai német Újságnál már hat esztendő óta történik, úgy ezentúl a’ Je

lenkor Értesítője által is azon észrevételekből, mellyek a’ magy. királyi Tudomány- 
egyetemhez tartozó csillagvizsga - intézetben időváltozási tekintetből folyvást ’s min
den lehető szorgalommal tétetnek, az azokban gyönyörködök számára, minden hónap 
végével, honi nyelvünkön rövid kivonat fog közöltetni.

Ennélfogvást az alólírt nem csak hasznos, hanem szükségesnek is v é li, mind a5 
vizsgálásra szolgáló eszközöket rövideden lerajzolni, mind pedig a’ vizsgálás - módot 
néhány szóval érinteni.

Az intézet levegőmérője ( légmérő - barometer)  azon fajtabéli, mellynek német 
nyelven „Phiolen Barometer“ neve. Fel vagyon ez készítve ölmérővel vagy pózná
val (Maasstab, virga mensoria), melly régi franczia mérték szerint hüvelykekre 
’s vonalokra (lineákra) van osztva , ’s mellyen Nonius által minden egyes vonalnak 
(lineának) nem csak tized hanem század része is észrevehető. — Minden előadandó 
levegőmérői magasságot tehát e’ franczia mértékben szükség érteni. Ezen eszköz fel
állításában 27 hüvelyk ’s 15 vonalnyi magasság van mértékkarul véve. — Hogy a’ kü
lönféle helyeken észrevett légmérői magasságok öszvehasonlitására bizonyos támasz 
pontot lehessen venni, minden tőlem köz tudomásra jutott vagy jutandó illy magas
ságok a’ fagyponthoz (  Reaumur szerint felosztott hévmérőnek semmi pontjához)  
vannak ’s lesznek illesztve. — Ezen illesztésinódnál (reductio) két híres franczia ter
mészet-vizsgálónak (Dulong ’s Petitnek) legújabb ’s legpontosb e’ tárgybeli próbatéte
leik szerint az fogadtatott alaptételül : hogy minden Reaumur lépcsőnyi emelkedésére 
vagy süllyedésére a’ mérséknek (Temperatur) a’ kényeső vagv szered-oszlop (Queck
silbersäule) ön magasságának 144edik részével nevekszik vagy fogy. Hogy minden 
magányos vizsgálásnál a’ levegőmérőnek mérséki állapotját meg lehessen határozni, 
azon eszköz tokjára egy hévmérő vagyon függesztve melly Reaumur szerint osztott 
mértéket visel. A’ légmérőnek helye a’ csillagász teremnek éjszaki fala; és sarkmer- 
tékkari pontjáig számlálva emelkedése 6 láb. 2 hüv. 9 von. a’ szála-föld ’s 72 öl. 4 
láb. 11 hüv. 4 von. a’ Duna közép tükre vagy színe felett.

Az azonkívül még előadandó meleg ’s hidegségi lépcsők a’ szabad levegő mér
sékletét is mutatják. Azon hévmérő, melly annak meghatározására szolgál, ama hí
res Forlin nevű párisi Mester műhelyéből származott ’s egyike az ottan csinált leg
jobb illy nemű eszközöknek, mértéke igen pontosan és szorgalmasan készült. — Az 
időváltozást illető vizsgálások naponként háromszor tétetnek : regveli 9, délutáni 3, 
's estvéli 9 órakor. A’ szelek irányát igen eg) iigyű vitorla vagy jelzászló, erejét pe
dig csak érzék határozza meg.

É r t e s í t ő .
/  * '  ' '
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Az eddig előeszméltetésiil mondottakat a’ vizsgálatoknak teljes érthetőségökre 
szükségesnek vélvén, a' mértékek öszvehasonlíthatásakedviért még azt említem: hogy , 
ha egy párisi láb 100,000 részre van osztva, 97,315 illyes rész teszcn egy bécsi lábat.

Kivonás az 1832dik Január, időjárást illető budai csillagász intézetbeli
vizsgálatokból:

magassága levegőmerőnek he'rmérőnek

legnagyobb . . . . 2 7h l l 1’, 47 (2 2 dilién) ■+" 7 ° ,4  (4kén délutáni 3 or.
2 5 m. kor.)

közép .......................... 27 6, 533 —  0,78S6
leg k iseb b ..................... 17 0, 35 (I4dikén) —— 9,7 (3dikán)

levegőnyomásban (Luftdruck) legnagyobb különbség =  l l 1, 12; mérsékletben =  17°,4.
E’ folyó esztendei első hónap időjártában némelly különösségekre akadunk. — 

Általányosan Január a’ mi éghajlatunk alatt közönségesen az esztendő leghidegebb 
hónapja szokott lenni, ’s természeti telünk (hyems physica) közepe is, mint benne eső 
hozzá számláltatik. — Eddig ugyan még ezidei télnek is Január, volt leghidegebb 
szakasza, ha mérsékletének esak középlétére ( médiumára )  tekintünk; hanem , ha 
ennek legmagasb ’s legkissebb (legmélyebb) létét (maximumát ’s minimumát) is 
tekintetbe vészük, a’ múlt évi December csak nem felülhaladja azt. — A’ szóban 
forgó hónap időjártában megjegyzésre méltó jelenség az: hogy nagy, sőt — mond
hatni kevés kivétellel — csak érezhető szele is alig volt. — E’ körülmény oka lehet 
talán az e’ hónapot bélyegző sok borúit nap, melly öszveleg 19re megyen, ’s azok kö
zött 11 melly közvetetlenűl egymást követé. — Eső esett 5 nap , hó egyszer sem. — 
Köd észrevehetőig a’ szent Gellért hegyén 2szer, a’ völgyben pedig 8szor volt. — E’ 
hónap elejét ldtünteté a’ nálunk igen ritka jelenség, hogy három nap e g y má s  u t á n  
egészen felhőtlen vala. — Még nevezetes tünemény az, hogy llk én  a’ mérséklet 25 
perez alatt rögtön 1,9 reaum. lépcsővel változott.
1 Albert Fereticz.

G az d asá g i  uj munka.
Lánghy urnák „Értelm es, gyakorlott és gondos szarvas - marha - tenyésztő Gazda 

és Orvos46 czimu munkája e’ legközelebb múlt esztendőben jelent meg 8czad rétben 
400 lapra terjedve. Minthogy Hazánk mindeddig egyedül földmivelő ország, földmű
velésre pedig hathatósb segéde nincsen szántó néposztályunknak a’ szarvasmarhánál, 
e’ szempontból ennek gyarapítására vagy fentartására vezérlő minden utasítást párt
fogó meleg részvéttel gyámolni hazafi tisztünk. ’S ezt mint T. Mayerfy Ferencz úr
t ó l , ki a’ könyvet jeles adakozásával létre segíté, úgy egyebektől is érdemes meg
nyerni Lártghy ur e’ gyűjteményi szerkeztetésért. Ara csinos borítékba kötve 3 e- 
ziist forint.
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P e s t i  k ö n y v á r o s  W i g a n d  Ot tónál
a közelgő József-napi pesti vásárra megjelenend:

Közhasznú esmeretek  tára
a’

Conversat ion  s - L e x i c o n
s z e r i n t

M a g y a r o r s z á g r a
a l k a l m a z t a t v a .

H a r m a d i k  k ö t e t .
J e l e n t é s .

CQ A’ nagy mélt. m. k. udv. Kamara rendeléséből az elhunyt Cardinál IXerczeg ’s 
magyarországi Prímás Rudnay Sándor ő Eminentiája különféle hagyománybeli szerei 
mint: több arany ’s ezüst emlékpénz, hintók ’s csézák, lószerszámok, fényesített 
fa-ramáju vagy foglalatú nagy tükrök, apróbb ’s nagyobb lámpakoszorúk (Xustre) ’s 
falgyertyatartók, asztalkészületek, különféle nemű ’s nagyságú ágylepedők, derékal
jak , ’s néhány átalag tokaji bor f. e. Martius 26ikán Esztergom érseki városban árve
rés- utón a’ többet ígérőnek azonnali készpénz fizetésért bocsáttatnak árúba.

A’ venni szándékozók tehát ezennel meghivatnak, hogy a’ délelőtti ’s utáni szo
kott órákban a’ kijelelt napon s helyen megjelenni ne terheltessenek, a’ vevők kön
nyebbsége miatt egy úttal arról is értesittetnek, hogy t. i. Martius 26ikán egyedül a’ 
kocsik ’s lószerszámok fognak eladatni, a’ többi holmi pedig az azt követő napokban.

Nagy mennyiségű valódi 54 rőfös

R u m b u r g i  G y o l c s o k ,
megkülönböztetést érdemlő készitőktiil, ezennel ismét az alólirtaknál Commissióha ér
keztek , ’s a’ legillőbb meghatározott fabrikai áron megszerezhetők, azon figyelmez
tetéssel , hogy minden végen a’ készítő neve ’s általa szabott ár nyomtatásban szem
lélhető. Alázatos kérelmünk ’s biztos reményünk odajárul, hogy a’ jószág olcsósága 
’s jóságára mindenki vevés-próba által fog legjobban meggyőződni.

P c c z c h /  S á m u e l  é s  t á r s a ,
Pesten váczi uczában ,,a ’ K o z á k h o z . “
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Téglavető mester kerestetik egy Pesthez közel fekvő
jószágra.

(3 ) Ki legalább 500 ezer égetett téglának elkészítését felvállalni kívánja , je
lentse magát Ilázimester Bérséé Jánosnál a’ 276dik szám alatt (szeglet háza a’ Bál
vány utszának az Ország-úttal az Örményi katonaszállással általellenben.)

N u n c i u m.
(3 ) Opus sub Titulo „ P r a x i s  J u r i d i c a  C i v i l i s ,  e t  S t y l a r e  J u r i s t a- 

r u m  L a t i n o  H u n g  á r i  c u m — complectens in se Normám peragendarum diver- 
sarum Functionum Juridicarum, confieiendorumque desuper Instrumentorum Littera- 
lium, ad praescriptum Patriae Legum , Curialium Decisionum, Altissamarum Ordi- 
nationum Regiarum, vigentis item Praxis, et Consvetudinis elaboratum 4‘ — prae- 
terito mense Januario medio Ephemeridum publicarum annunciatum, — usque 
15-tam affuturi mensis Mártii prelnm inomisse deseret. — Quapropter singuli , qui- 
bus illud sibi via praenumerationis comparandi animus est, provocantur, ac una 
interpellantur , quatenus Obtingentias praenumerationales pro singulo exemplari in 
3 FI. 12 xris Conv. Mon. defixas, usque liunc Terminum, Budáé quidem apud D. 
Agentem Locumtenentialem Ladislaum Oláh, Peslhini verő apud Curiales Advoca- 
tos Vincentium Jankovics, Andreám Thaisz , et Ladislaum Waltherr Comitum Ká
rolyi Archivarium, nec non apud Bibliopolas ejates Eggenberger, Müller, Vigand , 
Hartleben, et Kilian, Posonii apud Bibliopolas Schwaiger, Vigand, et Landes, 
Cassoviae apud Vigand, et Vajda, Zagrabiae apud Suppan, Debrecini autem apud 
Haeredes Csáthy, Viennae denique apud Agentem Aulicum D. Ignatium Kassics de- 
poncre, subin autem constituta Exemplaria penes restitutionem Apocharum ab iis- 
dem recipi facere, haud dedignentur.

E l a d ó  B t i k k ö i i y m a g .
Kinek vennivaló szándéka vagyon, jelentse magát a’ Méltóságos Örményi Nemzetség 
Tisztségénél: Pesten Molnár Jósef Számtartó, Szolnok-Abonyban pedig Gcsztclyi 
János Ispán Uraknál. (3 )

F i g y e l m e z t e t é s .
Ki a’ J e l e n k o r t  ’s T á r s a l k o d ó t  megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ild ik  

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldéssel.
' A’mai újsághoz van mellékelve két jelentés, egyik az Á l l a t t e n y é s z t ő  T á r 

s a s á g t ó l ,  a’ másik Gr i m m  V i n c z e  és^ t á r s a i t ó l ,  azon megjegyzéssel, hogy 
csak ollyan hirdetések neveztetnek meg az Értesítőben, mellyek teljes számmal, az 
az minden egyes újság példány mellett küzöltethetnek.

Dunavíz állása a' budai vizmérték szerint:
Február 25ikén 4 láb, 2 hüvelyk, 0 vonás. Február 26kán; 4 láb, 0 hüvelyk, 0 vonás. 

Febr. 27kén 4 láb, 0 hüvelyk, 0 vonás. Febr. 2Skán 3 láb, 11 hüvelyk, 0 vonás, (az ü felett.)



É r t e s í t ő .

15 szám Pest Martius’ 7k'° 1832.

P e s t i  k ö n y v á r o s  W i g a n d  Ot tónál
a’ közelgő József-napi pesti vásárra megjelenend:

Közhasznú esm eretek  tára
a’

C o n v e r s a t i o n s - L e x i c o n
s z e r i n  t

M a g y a r o r s z á g r a
a l k a l m a z t a t v a .

H a r m a d i k  k ö t e t .

H i r d e t é s
CO Szabad királyi Győr városa nemes Tanácsának végzése következésében a? 

folj ó esztendőben pünköst hava 21dik napján , egy azon belső városban fekvő tágas 
ház, az abban lévő Tímár-Műhellyel, ’smiinden a’ mesterséghez kivántató készüle
tekkel, nyilványos kótyavetye utján, a' legtöbbet ígérőnek fizetés idejére nézvést igen 
kedvező feltételek alatt elfog adatni. Hivatalosak tehát a’ venni szándékozók, hogy 
az érintett napon reggeli 9 órakor a’ nevezett Táros Tanácsházánál megjelenni, rs 
addig is a’ szükséges értesítés végett T* Kajdacsy János Tanácsbeli Úrhoz folyamodni 
ne terlieltessenek. Győrben Február. 28dik napján 1832.

J e l e n t é s .
(2 ) A1 nagy mélt. m. k. udv. Kamara rendeléséből az elhunyt Cardinál Herczeg1« 

magyarországi Prímás Rudnay Sándor ő Eminentiája különféle hagyománybeli szerei 
mint: több arany ‘s ezüst emlékpénz, hintók *s csézák, lószerszámok, fényesített 
fa-ramáju vagy foglalatú nagy tükrök, apróbb *s nagyobb lámpakoszorúk (Lustre) ’s 
falgyertyatarlók, aszíalkészületek, különféle nemű s nagyságú ágyíepedők, derékal
jak , ’s néhány átalag tokaji bor f. e. Martius 2Cikán Esztergom érseki városban árve
rés- utón a’ többet ígérőnek azonnali készpénz fizetésért bocsáttatnak árúba.
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A’ venni szándékozók tehát ezennel meghivatnak , hogy a’ délelőtti ’s utáni szo
kott órákban a kijelelt napon s helyen megjelenni ne terheltessenek, a’ vevők kön
nyebbsége miatt egy úttal arról is értesittetnek, hogy t. i. Martins 26ikán egyedül a’ 
kocsik ’s lószerszámok fognak eladatni, a’ többi holmi pedig az azt követő napokban.

J e l e n t é s .
Alólirtak ajánlják uj érkezésbeli Gyolcs és Vászon portékáikat a’ legillőbb 

megszabott áron, Pesten a’ Váczi utszában ezen czím a latt:

5 5 A’ K o z á k h o z “
úgymint: valódi 54 rőfös Rumburgi Gyolcsot; szint ollyan ■£■ és £es szélességű 30 
rőföst; mindenféle keskeny és széles Hollandiai, egész nehéz fajta |estlepedőkre, és 
38 rőfös Creas-vásznakat, Asztalneműre szolgáló 30 és 44 rőfös Kamukákat és Garni
túrákat 6 , 12, 24, és 36 személyre; törülköző kendőket, középszerű és egész finom 

mincmüségben ruhákra való legújabb kanavászt, fehér és színes Gradlit, ’s t. mint- 
szinte szabad válogatásra nagy mennyiségben kész

legújabb s jobbféle nyomtatott vászon zsebkeszkenőket,
bátorkodunk továbbá a’ vidéki Kereskedő - urakat e’ jövő Vásárra a5 mi valóban ju
tái inas árú 21 rőfös festett béllés - kanavászinkra, 24 rőfös festett damis, és pamuk- 
tafotára, 42 rőfös sziléziai és pamukgyolcsainkra, mindenféle kemény és viaszos 

vásznainkra, szúnyogháló ’s több e~ félékre emlékeztetni.

P é c z e l y  Sámuel  és társa.

F i g y e l m e z t e t é s .
Ki a* Jelenkort ’s Társalkodót megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ildik 

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldéssel.

Dunavíz állása a‘ budai vizmérték szerint:
Február 29ikén 3 láb, 11 hüv. 0 von. Márez. Isője'n 3 láb, 11 hüv. 0 von. Márcz. 2ikán 

3 láh? 9 hüv. 6 von. (az 0 felett.)



Legnagyobb különbség a’ levegőnyomásban =  81’, 74; a’ mérsékletben =  12°, 1.
A’ lefolyt Február, hónap, időjártára nézve, mint Január., némelly különössel 

tünteté magát ki. Már az sem közönséges benne, hogy mérsékletének középléte 
(medium temperaturae) zerus-pont felett v an ; mivel éghajlatunk alatt e’ hónap, Ja
nuár. után, rendszerint az év leghidegebb része, ’s amazt e’ tekintetben némellykor 
még túl is haladja. — Szintúgy szokatlan, mérsékleti legmélyebb-létének (minimum) 
csekélysége, ’s legmagasb-létének (maximum) nagysága. — Hanem, még ezeknél sok
kal szokatlanabb ’s a* hónap kezdetén volt esős és komor idő után , valóban váratlan 
’s annál meglepőbb volt az egészen felhőtlen egű napok sokasága ’s a’ kellemes szép 
idő tartóssága. 13iktól utolsóig az ég csak egyszer volt egészen felhős, ’s akkor is csak 
néhány óráig ; egészen tiszta egű nap ellenben 5; ’s majd egészen felhőtlen 7 ugyan
azon időközben. (1826 és 1828ban egész esztendő alatt nem volt annyi.) — E’ tavaszi 
kelleme a’ hónap másod felének, könnyen elfelejteté mind ama’ 7 esős napot (5 volt 
közűlök egészen borult éggel) mellyek a’ líónap elején valának; mind ama’ 15 ködöt 
is , mellyek egész hónap közben voltak észrevehetők; ’s annyival inkább, mivel sü- 
rűségök áltáljában mindig csekély maradt. — A’ szelek közűi az éjszaki uralkodott 
leginkább ; de szélvész, vagy csak erős szél egyszer sem , szélcsend azonban kétszer 
történt. ' A lb e r t F ere iicz .

J e l e n t é s .
( l )  Alólirt szíves kötelességének tekinti az érdemes közönséget tartozó tisztelet

tel értesítni: hogy ő f. e’ Martz I3dikán nyitandja meg Lantzky Mihály ur házában 
a’ hajó utszában 419dik szám alatt uj czukrász boltját e’ czim alatt:

„ A’ S t r u c z h o z
s azt állandóan folytatandja, jóllátván mennyit kívánnak általányosan illy nagy város 

jeles mivellségű, finom Ízlésű ’s csinosodásu lakosi, kivált egy czukrásztól találmányi
ra ’s miveire nézve : mihez képest az alólírt nem csak előlegesen gazdag késziiletü 
m iveivel, ’s ahoz tartozókkal különféle ’s minden kényü válogatásra szolgálhat; ha
nem egyszersmind a' megrendelt munkák szállítására is ügyelend ; név s születés- 
napi \agy akármi alkalmi ’s más asztali sütemények készítésében minden várakozás-

É r t e s í t ő .
Kivonás az 1832dik Február, időjárást illető budai csillagász intézetbeli

Vizsgálatokból:

magassága a’ levegőmérónek a5 melegmei ónek

legnagyobb . . . . 27h‘ 10u , 89 (20dikán) -+- 5°,8  (4dikén)
közép ............................ 27 7, 393 1,502S
le g k is e b b ...................... 27 2 f 15 (3dikán) —  6,3 (l4d ikén  regveli 7 * 

érakor.)
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nak megfelelem!, mellyek ’s nevezetesen újabb divatti képletei ’s jó Ízlésű találmányi 
bizonyitni fogják, mennyit tett müvészetebeli mivelődésére közelebb végzett külföldi 
utazása.

A’ legjutalmasabb ’s készebb szolgálati ajánlása ’s azon jelentés mellett, hogy 
ezukrász boltja olly készületet mutat, millyet tisztelt vendégeinek, kik hozzá pillan- 
tati megfrisülés végett betérni méltóztatnak, izlésök megkíván, mindenki szíves jó aka
ratjába ajánlkozik.

S t r  a u s z  J a k a b ,
ezukrász, hajóutsza 419 szám alatt.

(1) A’ múlt eholera uralkodása alatt a5 tudós orvosi kar véleménye szerint leg- 
foganatosb óvószernek találtatván levegőtisztításra a’ chlormész, mellynek kölönben 
nagy hiányát érezvén hazánk a’ nagymélt. Helytartó Tanács engedelme és segedelme 
által fabrikál (gyárt) állíttatánk készítésére, mellynek további hasznos féntarthatása 
végett ezennel kéretnek tulajdonosa által mind a’ kéthazabeli érdemes kereskedő urak, 
ezután ne külföldről hanem egyenesen tőle vásároljanak akár kisebb akár nagyobb 
mennyiségben. Forster L. V. ur boltjában „Az arany vasmacskánál“ a’ Sebes
tyén piaczon méltóztassanak jelenteni szükségeiket a’ vásárolni kívánók. Sz. P.

H i r d e t é s
(2 ) Szabad királyi Győr városa nemes Tanácsának végzése következésében a’ 

folyó esztendőben piinköst hava 21dik napján , egy azon belső városban fekvő tágas 
ház, az abban lévő Tímár-műhellyel, ’s minden a’ mesterséghez kivántató készüle
tekkel, nyilványos kótyavetye utján, a’ legtöbbet ígérőnek fizetés idejére nézvést igen 
kedvező feltételek alatt elfog adatni. Hivatalosak tehát a’ venni szándékozók, hogy 
az érintett napon reggeli 9 órakor a’ nevezett Város Tanácsházánál megjelenni, ?s 
addig is a’ szükséges értesítés végett T. Kajdacsy János Tanácsbeli Úrhoz folyamodni 
ne terheltessenek. Győrben Február. 28dik napján 1832.

J e l e n t é s .
(1 ) Pesten a’ kálvária háta megett a’ B. Orczy majorban felállott vászon és gyolcs 

fejéritő *s kalló intézet tulajdonosa az érdemes közönségnek eddig benne helyzett bi
zodalmát, midőn egész tisztelete mellett ezennel köszönné, ugyanazt továbbra is ki
kéri, uj készülettel tökéletesítvén intézetét; }s mint hogy e’ f. év kezdete óta Grün 
’s Deutsch társ-kereskedő urak számára már 6258 rőfnyi fehérittetett meg teljes elé- 
gedésokre, ezennel a’ többi áros urak ez iránti megbízásokat is tisztelettel bátor ki
kérni. Sz. P.

F i g y e l m e z t e t é s .
Ki a’ J e l e n k o r t  ’s T á r s a l k o d ó t  megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ild ik  

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldéssel.
Dunavíz állása a’ budai vizmerték szerint:

Martz. 3ikán 3 láb, 9 hüv. 0 von. Marts. 4ike'n 3 láb, 8 hfív. 9 von. Martz* 5ikén 3 láb, 
8 hüv. 0 von. Martz. 6ikán 3 láb, 7 hüv. 3 von. (az 0 felett.)

A’ mai ujságunkal kiildöztctik szerte a’ m. t. társaság Igazgatóságának jelentése.



É r t e s í t ő .
17 szám Pest, Martius’ 14kén 1832.

á S.G y a p j u - e 1 a d
f l )  M. GrófWenkheim József Antal Ur Jószágai Kormánya részérül köz hírré 

tétetik: hogy ezen esztendőben, Április 8kán T. N. Békés Vármegyében kebelezett 
Kígyósi pusztán, mintegy 270 mázsa, első rendbeli megnemesített, egy nyiretü , idei 
nyirésbeli gyapjú, árverés utján el fog adatni. Melly napra minden venni kívánók, 
szükséges felpénzzel felkészülve, hivatalosak. Az eladás feltételeit addig is a’ kígyósi 
Tisztségnél megtudhatni.

f i )  Pesten Eggenberger, Müller és Wigand’ könyvárosi boltjaikban leszállított áron 
találtatnak: Sokrates" nevezetességei Xenophon görög munkájából Kis János által for
dítva, ’s jegyzetekkel világosítva 40 ezüst krajtzáron, és Persius szatírái deákul és 
Kis János által versekben magyarra fordítva, ’s jegyzetekkel világosítva 20 ezüst kr.

Á r v e r é s i  h i rd e t é s .
f i )  A’nagymélt. m. k. udv. Kamara rendelésénél fogvást Maloveczky János hagyo

mányához tartozó könyvek Pesten a’ harminczadhivatal épületében april sikán regge
li 9 órakor; továbbá különféle muzsika - darabok, mintszinte a’ hangászathoz tartozó 
könyvek 4ikén délután árverési utón fognak eladatni. A’ könyvek czimsorát, vala
mint a’ hangászati darabokét ötszázas csomóra osztva megszemlélhetni akármikor Bu
dán az udv. kam. számvevő hivatalában, vagy Pesten a’ tudakozó ’s értesítő hivatal
nál a’ hídutszában.

f2 ) A’ mult cholera uralkodása alatt a" tudós orvosi kar véleménye szerint leg- 
foganatosb óvószernek találtatván levegőtisztításra a’ chlormész, mellynek különben 
nagy hiányát érezvén hazánk a’ nagymélt. Helytartó Tanács engedelme és segedelme 
által fabrikát fgyárt) állíttatánk készítésére, mellynek további hasznos fentarthatása 
végett ezennel kéretnek tulajdonosa által mind a’ kéthazabeli érdemes kereskedő urak, 
ezután ne külföldről hanem egyenesen tőle vásároljanak akár kisebb akár nagyobb 
mennyiségben. Forster L. V. ur boltjában „ A z  a r a n y  v a s m a c s k á n á l “ a’ Sebes
tyén piaczon méltóztassanak jelenteni szükségeiket a’ vásárolni kívánók. Sz. P.

f2 ) Pesten a’ kálvária háta megett a’ B. Orczy majorban felállott vászon és gyolcs 
fejéritő ’s kalló intézet tulajdonosa az érdemes közönségnek eddig benne helyzett bi
zodalmát , midőn egész tisztelete mellett ezennel köszönné, ugyanazt továbbra is ki
kéri, uj készülettel tökéletesítvén intézetét; Js mint hogy e’ f. év kezdete óta Grün 
’s Deutsch társ-kereskedő urak számára már 6258 rőfnyi fejérittetett meg teljes clé- 
gedésökre, ezennel a’ többi áros urak ez iránti megbízásokat is tisztelettel bátor ki
kérni. Sz. P.

é s.F i g y e l m e z t e t
Ki a’ Jelenkort ’s Társalkodót megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ildik 

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldessek

/
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J e l e n t é s .
£2} Alólirt szíves kötelességének tekinti az érdemes közönséget tartozó tisztelet

tel értesítni: hogy ő f. e’ Martz 13dikán nyitandja meg Lantzky Mihály ur házában 
a’hajó utszában 419dik szám alatt uj czukrász boltját e’ czim alatt:

„ A * 5 S t r u c z h 0 z  4Í
’s azt állandóan folytatandja, jóllátván mennyit kívánnak általányosan illy nagy város 
jeles miveltségű, finom izlésii ’s csinosodásu lakosik ivált egy czukrásztól találmányi
ra ’s miveire nézve: mihez, képest az alólírt nem csak előlegesen gazdag készületü 
müveivel., ’s ahoz tartozókkal különféle ’s minden kényü válogatásra szolgálhat; ha
nem egyszersmind a’ megrendelt munkák szállítására is ügy elend; név ’s születés- 
napi vagy akármi alkalmi ’s más asztali sütemények készítésében minden várakozás
nak megfelelend', mellyek ’s nevezetesen újabb divatír képletei ’s jó Ízlésű találmányi 
bizonyitni fogják, mennyit tett müvészetebeli mivelődésére közelebb végzett külföldi 
utazása.

A’ legjutalmasabb ’s készebb szolgálati ajánlása ’s azon jelentés mellett, hogy 
czukrász boltja olly készületet m utat, millyet tisztelt vendégeinek, kik hozzá pillan- 
tati megfrisiilés végett betérni méltóztatnak, izlésök megkíván, mindenki szíves jó aka
ratjába ajánlkozik. S t r a u s z  J  a hah r

czukrász , hajóutsza 419 szám alatt.

(3} A’ nagy mélt. m. k. udv. Kamara rendeléséből az elhunyt Cardinál Herczeg ’s 
magyarországi Prímás Rudnay Sándor ő Eminentiája különféle hagyománybeli szerei 
mint: több arany s ezüst emlékpénz, hintók ’s csézák, Lószerszámok, fényesített 
fa-ramáju vagy foglalatú nagy tükrök, apróbb ’s nagyobb lámpakoszorúk (Xustre3 ’s 
falgyertyatartók, asztalkészületek, különféle nemű ’s nagyságú ágylepedők, derékal
jak , ’s néhány átalag tokaji bor f. e. Martíus 26ikán Esztergom érseki városban árve
rés - utón a’ többet ígérőnek azonnali készpénz fizetésért bocsáttatnak árúba.

A’ venni szándékozók telíát ezennel megbivatnak, hogy a’ délelőtti ’s utáni szo
kott órákban a’ kijelelt napon Js helyen megjelenni ne terheltessenek , a’ vevők kön
nyebbsége miatt egy úttal arról is értesittetnek, hogy t. i. Martius 26ikán egyedül a7 
kocsik ’s lószerszámok fognak eladatni , a’ többi holmi pedig az azt követő napokban.

(33  Szabad királyi Győr városa nemes Tanácsának végzése következésében a" 
folyó esztendőben pünköst hava 21dik napján , egy azqn belső városban fekvő tágas 
ház, az abban lévő Tímár-műhellyel', ’s minden a’ mesterséghez kivántató készüle
tekkel, nyilványos kótyavetye utján, a’ legtöbbet Ígérőnek fizetés idejére nézvést igen 
kedvező feltételek alatt elfog adatni. Hivatalosak tehát venni szándékozók, hogy 
az érintett napon reggeli 9 órakor a’ nevezett Város Tanácsházánál megjelenni , ’s 
addig is a’ szükséges értesítés végett T. Kajdacsy János Tanácsbeli Úrhoz folyamodni 
ne terheltessenek. Győrben Február. 28dik napján 1832. / - ______

Budai Lotteria Martz. lOkén 1832: 68. 9. 32. 33. 24.
Duna víz állása a’ budai vizmérték szerint:

Martz. 7ikén 3 láb, 5 hüv. 6 von. Martz. 8ikán 3 láb, 5 hüv; 3 von. Martz. 9ikén 3 láb,
5 hüv. 0 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
18 szám Pest, Martius’ 17Ua 1832,

Elhagyó a’ sajtot: Vallási es egyházi tár.
Pesten Beimel József esztergomi könyvnyomtató betűivel 1832. 8. 208 lap. Az esz

tergomi fő templom homlokrajzával. Ara 1 pengő for, (A ’ második kötet Novemberi 
pesti vásárkor fog megjelenni, ’s így Martiusban és Novemberben minden évben kettő.) 
Első kötet foglalatja: I. Eden. Elmélkedés. G u z m i c s .  Versezet T a k á c s i .  II. Re
ligio. Gnzmics. III. Egyház. Guzmics. IV. A’ lelkipásztor az uralkodó korszellemnek 
arányában. Y. K. V. Sambuga válogatott levelei. YI. Egyházi é k e s  s z ó l á s  példái 
(  Pázmán és Májeré. )  VII. Egyházi én ek. Silberknoll J. VIII. Egyházi Régiségek 
és Jelességek 1.2. IX. Jótevőségek. X. Életirások. T u m p a c h e r  élete. XI. Könyv- 
ismértetés és kivonások. XII. Függelék. — A’ kiadó neve kezeskedik a’ munka mi- 
velt nyelvéről, miveit szelleméről ’s mint hisszük arról i s , hogy e* jelen kötet pél
dájára mindenkor úgy ’s ollyasakat közlend, mellyek képesek a’ világ practicus és 
emberszerető szellemű fijával vallást és egyházat megismértetni ’s kedveltetni; ’s ha 
bár néhol talán a” rideg indifferentismusz ellen lelkes vitára kel ’s a’ szelíd türedelem 
’s ellen meggyőződés korlátit mindenkor tiszteletben tartandja. Ilárom ívnyi Zsoltár- 
fordítás mellékeltetett hozzá pongyolán azon ígérettel., hogy így lassanként az egész 
szent írást fordítva veendi a’ közönség. E’ fordításnak azonban delibb, szabatosb nyel
vet óhajthatunk mostani álláspontunkon.

W i g a n d  O t t ó
pesti könyvárosnál a’ váczi útczában 39dik szám alatt találtatnak:

Sokrates’ Nevezetességei .
Xenophon munkája magyarra fordítva K is  J á n o s  által. — Hozzájok járul:

S o k r a t e s  é l e t e ,
néhány jegyzetekkel ’s magyarázatokkal együtt nagy 8rét 1831, kötve 40 kr. peng. p.

Aulus  P e r s i u s  F l a c c u s ’ Sat iráj i .
Magyarul és deákúl szükséges jegyzetekkel világosítva Kis János által. 8rét 20 kr. peng.

Grundlage zur Kenntniss der ungarischen Sprache
f ü r A u f ä n g e r .

E n t h a l t e n d :  das noth wendigste der ungarischen Sprachlehre , verbunden mit einem 
Lese- und Übungsbüchlein, samt den dazu gehörigen Wortbedeutungen.

Síét Pozsonyban 1832 , kötve 20 kr. pengő p.

Vajda Pál kassai könyvárosnál ön költségin jelent illy czimű uj könyvek talál
hatók: l )  Az Isten nékem mindenem, örömem ’s vigasztalásom, imádságos könyv’ 
pallérozott famíliák számára Cieynman után szabadon í'ordítá Sziiadi Károly. Kassán
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1830. Kötetlen 48 k r.; írópapiroson 1 fr. 12 kr. pengő. — 2) Útba igazító oktatás, 
hogy kell a' szarvasmarhát, juhokat, sertéseket *s mindennemű házi baromfit haszon
nal hizlalni. Egy toldalékkal „ A’ hamburgi marhahús, vesztfáliai sódarok "s a’ pome-
rániai ludmelyek füstöléséről. Seibt Antal után Staut József, csin. borit. 50 kr. peng.__
3) A’ férjeiktől tiszteletet és szeretetet érdemlő magyar szépnemnek nyújtott ajándék. 
Kniggéhől kiszedte Szépligeti. Kassán 1831. 20 kr. peng. — 4) Különféle rövid törté
netek , elmefuttatások , léleknemesitésre és szívjobbitásra. Összeírta idősb Szatmári Ki
rályi József. Kassán 1831. 30 kr. peng. — 5) Az én utazásom, vagy is Yaséki Méta. 
Clauren után Szatmári Királyi József. Kassán 1831. csin. borit. 1 for. peng. — 6) 
Kereskedési szemléletek, egy kivont része azon javaslatok egyikének, mellyek a’ pesti 
casinói egyesület 1828iki Júniusi felszólítására készültek. Kassán 1832. csin. borit. 40 
kr. peng. — 7) A’ kőmives és lakatos; mulatságos daljáték, 3 felvon, ford. Szerda
helyi József; muzsikáját szerzé A über. Kassán 1830. csin. borit. 36 kr. peng. — 8} 
A’ rozgonyi csata, eredeti hazai vitézi játék , irta Kiiestinai Klestinszky László. Kas
sán. csin. borit. 40 kr. peng. — A’fennevezett tulajdonosnál még ezeken kívül a’ jövő 
kassai májusi vásárra kerül ki sajtó alól: „A* falusi baromorvos“ csalhatatlan útmu
tatás , miként ’s milly szerekkel lehet a’ földmivelőnek ép ’s egészséges marhát bírni 
’s nevelni, betegségeit kiismérni ’s megyógyítni, valamint orvosságaikról is. Tapasz
talás után összegyüjté Gyarmati Sándor 1832.

J e l e n t é s .
(3} Alólirt szíves kötelességének tekinti az érdemes közönséget tartozó tisztelet

tel értesítni: hogy ő f. e’ Martz 13dikán nyitandja meg Lantzky Mihály ur házában 
a’ hajó utszában 419dik szám alatt uj czukrász boltját e’ czim alatt:

„ A 5 S t r u c z h o z 44
’s azt állandóan foly tatandja, jóllátván menny it kívánnak általány osan i Uy nagy város 
jeles miveltségű, finom Ízlésű ’s csinosodásu lakosi, kivált egy czukrásztól találmányi
ra ’s miveire nézve : mihez képest az alólírt nem csak előlegesen gazdag készületü 
müveivel, ’s ahoz tartozókkal különféle ’s minden kényü válogatásra szolgálhat; ha
nem egyszersmind a’ megrendelt munkák szállítására is ügyelend; név ’s születés- 
napi vagy akármi alkalmi ’s más asztali sütemények készítésében minden várakozás
nak megfelelend, mellyek ’s nevezetesen újabb divatú képletei ’s jó Ízlésű találmányi 
bizonyitni fogják, mennyit tett müvészetebeli mivelődésére közelebb végzett külföldi 
utazása.

A’ legjutalmasabb ’s készebb szolgálati ajánlása ’s azon jelentés mellett, hogy 
czukrász boltja olly készületet m utat, miilyet tisztelt vendégeinek, kik hozzá pillan- 
tati megfrisülés végett betérni méltóztatnak, izlésök megkíván, mindenki szíves jó aka
ratjába ajánlkozik. S t r a u s z  J a k a b y

czukrász, hajóutsza 419 szám alatt.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Martz. 1 Óikén 3 láb, 5 hüv. 6 von. Martz. Ilikén  3 láb, 5 hüv. 6 von. Martz. 12ikén 

3 láb, 5 hüv. 9 von. Martz. 13ikán 3 Jáb, 5 hüv. 6 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .

19 szám Pest, Martius’ 21 kén 1832.

H i r d e t é s
( l )  A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara rendeléséből fV e. April. Síkén a’ kir. kam. 

Pécskai számtartói tisztségnél arad-modenai kam. urodalomhoz tartozó királyi javak 
*s haszonvételek, 3 egymást követő esztendőre, azaz 1832 Novemb. lsőjétől, 1835 
Octob. végéig a’ többet Ígérőnek haszonbérbe adatnak ki : t. i. a’ vágószékek Magyar 
’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Benegen, Apátfalván, Csanádon, Nagylakon, Palotán, 
Sajtényon ’s Battonyán. 2) A’ halászat Magyar ’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Csalán, 
Apátfalván, Csanádon, Nagylakon, Palotán, Sajtényon ’s Battonyán. 3) A’ Vadászat 
Magyar ’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Apátfalván, Csanádon ’s Nagylakon. 4) A' ma
gyar pécskai ’s nagylaki Vásárjövedelem ; továbbá a’ Csanád melletti Mamota sziget 
haszonvétele; Kövegy pusztának 1763 holdnyí része; a’ csanádi rév ; ’s az 538T8r°5°6 
holdnyi Béka nevű majorság.

A3 bérleni szándéklók a’ kitűzött határnapra kivántató bánatpénzzel felkészülve 
a’ pécskai kam. Számtartói tisztség irnokszobájában megjelenni ne tcrheltessenek. Költ 
Budán Martz. I likén 1832.

J e l e n t é s .
(2} A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara rendeléséből köz hírré tétetik : hogy f. e. 

Martz. 2Gikán délelőtt az óbudai korona-uradalomhoz tartozó budaörsi pinczéből 800; 
délután pedig a’ budakeszi pinczéből 600 akó uj termésbeli veres bor, hordó nélkül 
árverés-uton a’ többet ígérőnek tüsténti fizetésért elfog adatni. Költ Budán Martz. 
7dikén 1832.

Á r v e r é s i  h i rd e t é s .
(2 ) A nagymélt. ni. k. udv. Kamara rendelésénél fogvást Maloveczky János hagyo

mányához tartozó könyvek Pesten a’ harminczadhivatal épületében aprii aikán regge
li 9 órakor ; továbbá különféle muzsika - darabok, mintszinte a’ hangászathoz tartozó 
könyvek 4ikén délután árverési utón fognak eladatni. A’ könyvek czimsorát, vala
mint a’ hangászati darabokét ötszázas csomóra osztva megszemlélhetni akármikor Bu
dán az udv. kam. számvevő hivatalában, vagy Pesten a’ tudakozó ’s értesítő hivatal
nál a’ hídutszában.

(2 ) Pesten Eggenberger, Müller és Wigand’ köny városi boltjaikban leszállított áron 
találtatnak: Sokrates' nevezetességei Xenophon görög munkájából Kis János által for
dítva, s jegyzetekkel világosítva 40 ezüst krajczáron, és Persius Szatírái deákul és 
Kis János által versekben magyarra fordítva, ’s jegyzetekkel világosítva 20 ezüst kr.
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G y a p j ú - e l a d á s .
(2 ) M. Gróf Wenkheim József Antal Ur Jószágai Kormánya részérül köz hírré 

tétetik: hogy ezen esztendőben, Április 8kán T. N. Békés Vármegyében kebelezett 
Kígyósi pusztán, mintegy 270 mázsa, első rendbeli megnemesített, egy nyiretü , idei 
nyirésbeli gyapjú, árverés utján el fog adatni. Melly napra minden venni kívánók, 
szükséges felpénzzel felkészülve, hivatalosak. Az eladás feltételeit addig is a' kígyósi 
Tisztségnél megtudhatni.

Vajda Pál kassai könyvárosnál ön költségin jelent illy czimű uj könyvek talál
hatók: l )  Az Isten nékem mindenem, örömem ’s vigasztalásom, imádságos könyv’ 
pallérozott famíliák számára Cleynman után szabadon fordítá Sziladi Károly. Kassán 
1830. Kötetlen 48 k r .; írópapiroson 1 fr. 12 kr. pengő. — 2) Útba igazító oktatás, 
hogy kell a’ szarvasmarhát, juhokat, sertéseket *s mindennemű házi baromfit haszon
nal hizlalni. Egy toldalékkal ,, A’ hamburgi marhahús, vesztfáliai sódarok 's a’ pome- 
rániai ludmelyek füstöléséről. Seibt Antal után Staut József, csin. borit. 50 kr. peng. —
3) A’ férjeiktől tiszteletet és szeretetet érdemlő magyar szépnemnek nyújtott ajándék. 
Kniggéből kiszedte Szépligeti. Kassán 1S31. 20 kr. peng. — 4) Különféle rövid törté
netek, elmefuttatások , léleknemesitésre és szívjobbitásra. Összeírta idősb Szatmári Ki
rályi József. Kassán 1831. 30 kr. peng. — 5) Az én utazásom, vagy is Vaséki Méta. 
Clauren után Szatmári Királyi József. Kassán 1831. csin. borit. 1 for. peng. — 6) 
Kereskedési szemléletek, egy kivont része azon javaslatok egyikének, mellyek a’ pesti 
casinói egyesület 1828iki Júniusi felszólítására készültek. Kassán 1832. csin. borit. 40 
kr. peng. — 7) A’ kőmives és lakatos; mulatságos daljáték, 3 felvon, ford. Szerda
helyi József; muzsikáját szerzé Auber. Kassán 1830. csin. borit. 36 kr. peng. — 8) 
A’ rozgonyi csata, eredeti hazai vitézi játék, irta Kliestinai Klestinszky László. Kas
sán. csin. borit. 40 kr. peng. — A’fennevezett tulajdonosnál még ezeken kívül a’ jövő 
kassai májusi vásárra kerül ki sajtó alól : „A* falusi baromorvos“ csalhatatlan útmu
tatás, miként ’s milly szerekkel lehet a’ földmivelőnek ép ’s egészséges marhát bírni 
’s nevelni, betegségeit kiismérni 's megyógyítni, valamint orvosságaikról is. Tapasz
talás után összegyűjtő Gyarmati Sándor 1832.

F i g y e l m e z t e t /e s.
Ki a’ J e l e n k o r t  ’s T á r s a l k o d ó t  megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ild ik  

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldéssel. * 3

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Martz. 14ikén 3 láb, 5 hüv. 6 von. Martz. tőikén 3 láb, 5 hüv. 3 von. Martz. lőikán

3 láb, 5 hüv. 3 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
20 szám Pest, Martins’ 24kén 1832.

Korántabb sorsvonás
Vorarlberg! Dornbirnben

helyezett lső ’s 3dik számalatti két ház kijátszásban
mellyért váltságul 5 0 . 0 0 0 bécsi becsű forint

üszveleg 5  ^  ^  ajánl tátik.
E ’ nyereséges játék, m eliy főkép sorsai szokatlan kevés mennyiségével minden

eddigi lotterrák közül magát kitünteti 1708 nyertes sorsot b ír ;

50,000, 5000, 1000, 500, 400, 300, 200, 100, 50, 25,
’s így tovább, nyereséggel.

Azon rendkívüli részvét, mellyel a’ D o r n b i r n i  lső é^ 2dik 
szánni két ház kijátszatása fogadtatott, azon kedvező állapot je
lentésére bírja az alolírt nagykereskedő hazat , hogy minekiir 

tana ezen lotteria sorsai csak csekély hátralevő mennyisé
gen kívül szaporán mind elkeltek,

a’ junius Mikére hirdetett húzás, már most
f.e. május 5kén változliatlanul vitetik véghez.

Milly kedvező hatásu ezen sorsjáték a’ részvevőkre nézve , csak az is kimeritőleg 
magyarázhatja, hogy f. e. február 18ikától, mint első jelentési napjától kezdve csak 
2 * hónap kivántatott tökéletes valósíthatására, mi csalhatatlan bizonyítványa kecseg
tető becsű szerkezete általányos elismerésének.

E gy  sors  ára 10 v á l t é  f o r i n t
B écs, martzius S íikén  1832. C o z t h  D . J y a i .

Ezen jeles lotteriára Pesten az alólírtnál válthatni sorsczédulákat, ’s társasági játék 
sorsrészeket is , hol, de csak meg igen rövid ideig, 10 váltott sorsra egy szabad vö
röst kaphatni.

Pest martzius 24ikén 1832. O f e n h e i m e r  S á n d o r  9
posztóárusa’ váczi utszáhan.
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J e l e n t é s .
Alólírt jutalmas szabott áron ajánlja legjobb gyárokból ( fabrikákbói)  érkezett 

szép, választékos fajú , ’s mostani divatu mousselineit nyári kabátokra ’s öltenye- 
gekre (Röcke); valamint szinte uj divatu satinetjeit is mindenféle színből, ( l )

O j e n h e i m e r  S á n d o r  ,
posztdárus a’ váczi utszában nagy Kristóf áltellenében*

G y a p j ú - e l a d á s .
(3 )  M. GrófWenkheim József Antal Ur Jószágai Kormánya részérül köz hírré 

tétetik: hogy ezen esztendőben, Április 8kán T. N. Békés Vármegyében kebelezett 
Kígyősi pusztán, mintegy 270 mázsa, első rendbeli megnemesített, egy nyiretü , idei 
nyirésbeli gyapjú, árverés utján el fog adatni. Melly napra minden venni kívánók, 
szükséges felpénzzel felkészülve, hivatalosak. Az eladás fel tété leit addig is a’ kígyósi 
Tisztségnél megtudhatni.

( 3 )  A’ nagymélt. m. k. udv. Kamara rendelésénél fogvást Maloveczky János hagyó* 
Hiányához tartozó könyvek Pesten a’ harminczadhivatal épületében aprií 3ikán regge
li 9 órakor; továbbá különféle muzsika-darabok, mintszinte a’ hangászathoz tartozó 
könyvek ükén délután árverési utón fognak eladatni. A’ könyvek czimsorát, vala
mint a’ hangászati darabokét ötszázas csomóra osztva megszemlélhetni akármikor Bu
dán az udv. kam. számvevő hivatalában, vagy Pesten a’ tudakozó ’s értesítő hivatal
nál a’ hídutszában.

(3 )  A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara rendeléséből köz hírré tétetik: hogy f. e. 
Martz. 26ikán délelőtt az óbudai korona-uradalomhoz tartozó budaörsi pinczéből 800; 
délután pedig a’ budakeszi pinczéből 600 ako uj termésbeli veres bor, hordó nélkül 
árverés-uton a’ többet Ígérőnek tüsténti fizetésért elfog adatni. Költ Budán Martz. 
Tdikén 1832.____________________________________________ __

(2 ) A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara rendeléséből f. e. April. Síkén a’ kir. kam. 
Pécskai számtartói tisztségnél arad-modenai kain. urodalomhoz tartozó királyi javak 
3s haszonvételek, 3 egymást követő esztendőre, azaz 1832 Novemb. lsőjétől, 1835 
Octob. végéig a’ többet Ígérőnek haszonbérbe adatnak ki : t. i. a’ vágószékek Magyar 
’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Benegen , Apátfalván, Csanádon, Nagylakon, Palotán, 
Sajtényon ’s Battonyán. 2) A’ halászat Magyar ’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Csalán, 
Apátfalván, Csanádon, Nagylakon, Palotán, Sajtényon ’s Battonyán. 3) A’ Vadászat 
Magyar ’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Apátfalván, Csanádon ’s Nagylakon. 4) A’ ma
gyar pécskai ’s nagylaki vásárjövedelem; továbbá a’ Csanád melletti Mamota sziget 
haszonvétele; Kövegy pusztának 1763 holdnyi része; a’ csanádi rév ; ’s az 538t8t°ö\  
holdnyi Béka nevű majorság.

A’ bérleni szándéklók a* 3 kitűzött határnapra kivántató bánatpénzzel felkészülve 
a’ pécskai kain. Számtartói tisztség irnokszobájában megjelenni ne terheltessenek. Költ 
Budán Martz. 14ikén 1832. _____________________________
______________ Budai lotteria Martz. 2lkén 1832 : 32. 4, 59. 20. 51.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint :
Marts. I7íkén 3 láb, 5 hüv. 0 von. Martz. 18ikan 3 láb, 5 hiir. 0 ven. Martz. 19ikcn

3 láb, 5 hív. 0 von. Martz. SOikán 3 láb, 5 hüv- 0 r. (az 0 felett.)



21 szám Pest, Martius’ 28Un 1832.

E l s ő  t u d ó s í t á s
azon ajánlásokról,

mellyek a K i s f a l u d y  K á r o l y n a k  állítandó em
lékre liazafilag tétettek.

A' Kisfaludy Károly5 emlékére és munkái' kiadására felügyelő társaság köte
lességének índúl eleget tenni, midőn ígéretéhez képest az, azon szándéidott emlékre 
tett ajánlatok' állapotját c helyt a’ közönség elébe terjeszti. Eiébb kívántuk ezen tu
dósítást kiadni, de több elmaradt aláírási íveket bevárván késnünk kellett, rs most 
sem jővén még nagyobb része be, azok' közlését őszig vagyunk kény telenek elhalasztani.

1. B a j z a  J ó z s e f n é l '
Farkas József, Tlieol. Prof. Pécsett. 
A’ szedő maga

2. f í á r i f a y  L á s z l ó n á l :
Gr. Károlyi György 
A' beszedő maga

3. f u g á t  V á l n á l :
Ó maga

4. < z u c z o r  Gerge/y Prof.nál Komáromban 
O maga és tarsai

o .  U a n í o  J á n o s , Tábiabíró ‘s  Arad Vár
megyei Levéltárnoknál :

Aczéí Antal , Tábiabiró 
Arzél János , Táblabíró 
Aczél József, kir. Kamarás 
Andrényi Antal, Táblabíró 
Arkosy János, Ügyvéd 
Hánhidi Antal, Táblabíró 
Bittner Imre, másod Főorvos 
Bittó János, Aliigyész 
Bochdanovics Dávid, Tábiabíró 
Boluis János, Főszolgabíró 
Bosnyák károly, Szolgabíró 
Briinek Károly , Számvevő 
Buday Jonatán, Ügyvéd 
Csontos István , Ügyvéd 
Czárán Péter, Tábiabíró 
Dániel Ödön, Táblabíró 
Dankó János, Levéltárnak 
Dellorto József, írnok 
Deseő Adám , Esküdt 
b.delspacher Imre , Esküdt 
Egyed Imre, Esküdt 
Faschó József, másod Alispán 
Handler Ferenci, Aladószedő

Aiáí
V.
ft.

rtak
Cz.
kr.

Fizettek 
V. Cz. 
f t  kr.

20

100
10

50

25

40

■ Házy Miklós, Táblabíró 
Hendrey P á l, Táblabíró 
Hofbauer Ferenrz , Táblabíró 
Hollósy József, kir. kam. Ügyvéd 
Institoris János, első Aljegyző 
Keszlern Fülöp , Főügyész 
Kiss Gergely, tiszti Aliigyész 
Kiss József, Tábiabíró 
Kornéli Ignácz , Szolgabíró 
Kornélt Sándor, Esküdt 
Kornia János , Sxolgabiró 
Kovács Ignácz, Szolgabiró 
Langó Ferenc/., Táblabíró 
Lázár Lázár, Táblabíró 
Markevics Imre, Kereskedő 
Mialovics Lázár, városi Jegyző 
Náray Antal, Ügyvéd 
Rózsa István , Quardian 
Salamon István, postai Exped.
Sánka Lajos, Táblabíró 
Serguel János, Sebész mester 
Somogyi István, Táblabíró 
Spech Imre, Esküdt 
Szóke Sámuel, Főjegyző 
Tessényi Antal, Ügyvéd 
Török Gábor, Főszojgabíró 
Urbányi András, Táblabíró 
Vásárhelyi Albert, Táblabíró 
Vásárhelyi János , első Alispán 
Vörös Antal . Alügyész 
Vörös Zsigmpnd , Tábiabíró 

öszvesen .
F á b i á n  G á b o r , Tábiabíró és Ügyvéd
nél Aradon

Aezél János, Táblabíró

V iá ír ta k  
V . C z . 
f t .  k r .

Fizettek 
V. Cz. 
ft. kr

40 77

12

30

30

É r t e s í t ő .
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Aláírtak Fizettek Aláírtak 1 Fizettek;
V. Cz. V. Cz. V. Cz. V. Cz. 1

7. F o r g ó  G y ö r g y n é l :
ft. kr. ft. kr ft. kr. ft. kr.'

Haszlinger Sebestyén ! Ő()
Andrássy János, Esperest 10 _ Hegedűs Ferencz 2 30Andrássy lstyán, Táblabíró 10 _ Sörös Therézia 2 30Bencsik György, Táblabíró 2 arri.ll A’ beszedő 2 30Csernus Borbála kisasszony 5 _ 12. S c h e d e l  F e r e n c i n é l :
Csernus Mária kisasszony 5 _ Egy uévtelen asszonyság £
Elenyák György, Phil D r.’s nevelő 25 — — Fáy András, Táblabíró 10
Markos Mihály, Gr. Károlyi nemzet- _ Gebhardt Ferencz , kir. Oktató 50

se'g igazai igazgatója 25 — Helmeczy Mihály, Táblabíró 38Nagy József, Pest Vmegyei. r. Sebész 10 _ Hinka József, udvari Ágens Budán 60 Li 1
Papp József, N. Abonyi segéd Pap 5 B. Jósika Miklós 50 _
Schreiber János , N. Abonyi seged Pap 5 _ Makszin Ferencz, Ügyész 10 _
Szily János, Táblabíró 12 30 Schedel Ferencz, kir. postai Ellenőr 1 aranv
Tallián Sándor, pattantyús kade't 5 _ Tasner Antal, Ügyvéd 5 _ ; J \
Vojnics Barnabás 25 — Gr̂  Teleki József, Főispán 50

1 |
A’ szedő maga 100 — A’ beszedő maga 100 _

8. H i n k a  J ó z s e f  Torve'nyhallgatónál: 13. S t e l l n e r  G y ö r g y 25 _
I Kutrovich Antal , Phil. Dr. 5 — 14. T h a l y  A n t a l ,  Ügyésznél:

Muslay Sándor, Törvényhallgató 5 — Balás Béla, Ügyész 2 30
Somoskeőy István, Törvenyhallgató 2 30 Baronvay József, Orvos 5 _

i A’ szedő maga 5 — 5 — Benyovszky Péter, Ügyész 5 _
9. K ö l c s e y  F e r e n c z , Szathmár Várme- Botka István , Ügyész 5 _
j gyei t. Főjegyzőnél : Decsy Károly, Ügyész 5 _1
1 Becsky József, Szolgabíró. 5 — Eckstein Adolf, Ü yész 12 30
| Darvay Ferencz , Szoigabíró 5 — Fáczonyi Tamás, Ügyész 5 _

Gabányi Sándor, Táblabíró 2 30 F'arkas József, Ü yész 7 301 Kende Zsigmond , Főszolgabíró 5 — Farkas Károly, Ügyész 5 _
I Lázár János, püspöki Titoknok 5 — Hajnik János, Ügyész 2 301Slachta Márton, Kanonok 5 — Hegyesy Péter, Ügyész 5 _

Szirmay György, első Alszolgabíró 2 30 Hengelmiiller Mihály, Ügyész 5 _
Vetésy Sámuel, Alügyész 5 — Jankovich Vincze , Ügyész 10

10- F é c z e l y  J ó z s e f ,  Prof.nál Debreczen- Kacskovics Lajos , Ügyész 2 30
j ben Keszler János, Ügyész 12 36

Aranyi István , Professor 2 39 Nedeczky Kálmán, hites Jegyző 2 30
Auer András, Kereskedő 5 — Németh Lajos, Ügyész 5 _
Ercsey Dániel, Prof. 2 30 Paziazi Mihály, Ügyész 5 _1

i Erdélyi József. Prof. 2 30 Stuller Ferencz, Ügyész 2 30
i Kalos Mózses , Prof. 5 — Szentiványi, Ferdinand, Ügyész 5 —
1 Kerekes Ferencz , Prof. 2 30 Tabódy P á l, Ügyész 10 _1

Molnár József, Nevelő 5 — Tokody István , Ügyész 2 30
Ónody Péter 2 30 Tolnay János, Ügyész 12 3(

| Sárváry P á l, Prof. 2 30 Ürményi László, hites Jegyző 12 3(
Szikszai D ániel, Hittudomány tanuló 2 30 Zarka János, Ügyész 5 _
Id. Tóth Mihály 2 30 Zúgó István , Orvos 1 2 3(

j Ifj. Tóth Mihály 2 30 Zsivora György, Ügyész 5 —

Török Pál 2 30 15 W a l l h e r r  L á s z l ó n á l :
Zákány József, Prof. 2 30 Bárczay Mihály , Abaúji Szolgabíró 2 30
A’ szedő maga 100 — Krajnyik József, Abaúji Főszolgabírí 7 3011. P ó l y a  J ó z s e f , Orvos Dr-nál: 16. B .  W e s s e l é n y i  M i k l ó s 50 —
Bánó Krisztina 2 30 17. V ö r ö s m a r t y  M i h á l y 25 —
Boros János 2 30 1

862 30 748 5
'a így öszveleg 1610 ft, 35 kr.

Kiknek neve ezen lajstromban nem találtatik (m ert sok beszedőnek biában 
vártuk értesítését mind eddig) fel leszen véve a? jövő ősszel teendő második tudó
sításunkban. Reményük pedig az aláírtak, hogy mind a’ még teendő ajánlatok, mind
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az elhunyt’ munkáiból fennmaradandó haszon által még ez évnek lefolyása előtt azon 
karban látandják az ügyet helyeztetve, hogy addig a’ művész ideája’ létesítéséhez 
foghasson. Kötelességünk szerint mind ennek folyamatjárói, mind a’ még gyűlendő 
ajánlatokról a’ nemes közönség ezen Értesítő  által tudósíttatni fog, nyilványos meg
nyugtatásul , köszönetül és buzdításul. Hogy az ügynek elválása után a’ siker mi
nél elébb el legyen érve, fő tárgya lesz gondjainknak. Végre az emlék’ felállása után 
annak leírása ’s rajzolata , hálául ’s örök emlékezetűi az ajánlók’ teljes lajstroma, a’ 
költségekről adandó hű számadás egy füzetbe szerkeztetve, ki leszen adva ’s min
den részes egy példánnyal megtisztelve.

K I S F A L U D Y  K Á R O L Y ’
M I K B E N

M U N K Á I ’
MÁSODIK OSZTÁLYÁNAK

jelennen már csak utolsó ívei vannak sajtó alatt. Igen váratlan bal környülállás, t. i. 
a’ velinpapiros’ elkésése, akasztotta-meg a’ nyomtatás’ folyamatját, a’ mellynek kü
lönben Martius 10 dikén kellett volna a’ kir. műhellyel kötött szerződés szerint el
végződnie. Most a’ hátra lévő négy kötetre is megszereztük előre a’ megkivántatott 
papirosmennyiséget, -s így semmi akadály nem adhatván többé magát elő, jelenthet
jük hogy Kisfaludy Károly’ munkái már most folyton fognak nyomtattatni Js így legkö
zelebb három kötet (Vígjátékok) , Medard-vásárkor legalább kettő (komoly drámák), 
’s az utolsó kettő  (komoly drámák, eddig nyomtatatlan dolgozások ’s élete) legfeljebb 
Augustusban meg fognak jelenni; ’s így mind a tíz  kötet egy év* lefolyása alatt.

Az előfizetés’ útja folyvást nyitva áll. Mind a’ tíz kötet á ra , noha már az 
első hat kötet tizenöt ívvel több 3 mint előre volt j e l e n t v e m é g  is megmarad jú
niusi vásárig nyomtató papiroson kát fo r in t, velínen a'* mai naptól fogva tíz forint 
C. P. Egyes kötetek vagy osztályok nem adatnak többé.

Újra védszárnyaidba ajánljuk, Nemes Haza! korán kidőlt méltó fiad’ emlé
ke zetét űjra figyelmedbe Neked hagyott örökségét.

Pesten, Martius’ 21. 1832.

Ä  K i s f a l u d y K á r  o l y 9 e m l é k é r e  é s  m u n k á i r a  ü g y e l d  t á r s a s á g :

B a j z a ,  ügyvéd, a’ m. tudós társaság’ r. tagja. — B á r t f a y ,  táblabíró, 
a’ m. tudós társaság’ 1. tagja ’s ellenőrje. — B u g á t ,  kir. professor ’s a’ m. tudós tár
saság’ r. tagja. — F o r g ó  Dr. Pest vánn. főorvos, a’ m. tud. társaság’ I. tagja. — 
H e l m e c z y ,  táblabíró, a’ m. tud. társaság’ pénztárnoka. — Sc he d e l ,  D r., ’s 
a’ m. tud. társaság’ r. tagja. — S t e t t n e r ,  táblabíró, ’s a’ m. tud. társaság’ 1. tagja. 
S z a l a y ,  kir, professor ’s a’ m. tud. társaság’ r. tagja. — V ö r ö s m a r t y ,  ügyvéd, 
a’ m. tud. társaság r. tagja. — W a l t h e r r ,  táblabíró, ’s Gr. Károlyi nemzetség’ le
véltárnoka.
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Honi tcrmékink józsefvásári ára pengő pénzben« Pesten mártz. 21ikén 1832.
ft. | kr kr ft. kr ft. |kr.

Bor: tokaji aszú . egy átalag
-tói 1 -ie -tói
— — — _ Gyapjú: nyári nyír. középszerű 42 _ 46 — 1

— ménesi — . . akója — — — — — közönséges _ __ __ _
— veres: ó . . — 10 — 12 _ — bácskai közöns. téliny. 34 — 36 —
— — új . — 2 24 3 12 — — —• nyár. 34 — 36 __
— fejér ó — 8 — 10 — .— bánáti raczka kézmos. 36 _ 38 .—
-  - ú j  . . — 2 24 3 12 — magy. juhgyap. kézmos. 20 — 24 —
— kőbányai . , — 4 — 10 — ■ — — úsztatott 20 _ 23 —
— kerti fejér . . — 2 —■ 2 30 Halzstr: honi mázsája — — —
— veres . . — 2 — 2 30 ílamuzsir: egysz. salakos — — —. — —
Borkő: veres : (boriéi) mázsája 13 — 14 — kétsz. — — 8 30 10 30

— fejér . —r 17 — 18 _ \Kender : apatini . — 8 30 9 _
Borszesz : 32 grád. . akója 14 — 14 30 '•Kőrösbogár: (Canthariden) — _ — — —
Bőr: borjubőr . . párja 2 — 2 45 Lóhermag: lucerna — 42 — 44 —
— juhbőr . . — 1 21 2 _ — stájer . . — 27 — 29 —
— nyúlbőr . . száza 36 — 40 Löszőr: főzött . — 36 — 37 —
— ' ökürbőr , . párja 22 — 24 — Mez : bánáti fej ér — 14 — 15 —
— tehénbőr . . — 12 — 13 12 — — sárga . — 11 — 12 —
— lóbőr . . — 4 — 5 12 — — barna — 11 — — __
Dohány: debrői 1 ső faj mázsája 18 — — — — — darabos (son kolyos) — .— — —

— — 2ik . ■— 8 — 10 — — rozsnyoi mazsaja — — — —
— — 3ik . — 6 — — — O/aj : vetett repczeolaj •—■ 13 _ 14 —
— debreczenilső faj — 7 15 — — vad — . — 11 30 12 _
-— —• 2 i k — — 5 -— 5 36 — — lenmagolaj — 15 16
— szegedi 2 i k — — 5 6 Pálinka: gabona- . . akója — _ — __
— — 3 i k — — 3 4 — — törköly- . — 7 30 ' 8

Entyv: asztaíosenyv mázsája 44 — 16 — — bánáti szi ív a- — 7 30 8
Faggyú : olvasztott . — 20 — 20 30 — szerem/ . — 8 _ 10

— gömböc/.b. (inWammen) 20 20 30 Piskolcz: rozsnyoi . mázsája 11 .— — —
— rűdban (in Stangen) 16 — — liptói — — — — .—.

Gabona: bánáti tisztabiíza pozs. m. 2 20* 2 28 Repcze: vetett pozs. mérője 2 30 2 45
— budai rész — — 1 36 1 44 — vad — — __ __ — __
— pesti rész — — 1 40 2 — Szalonna: mázsája 12 13 —

— •— kétszeres — 1 12 1 24 Szarv: szarvasé mázsája 42 44 —
— — rozs . — 1 — 1 4 — ököré . 100 darab 60 80 __
— — árpa . — 44 — 48 — bivalyé —■ — __ — -
— — zab . — 30 — 32 — tehene —- 16 18 _
— — kukoricza — — 41 __ 46 Szarvhegy : — 5 — 6 —
— — köles . — — 56 1 — Szilva: aszú . mázsája 5 — 6 —

Gnbac.s: ó köble 120 fontjával .— — — — Timsó: . — 4 54 5 __
— uj — -  — 4 — 6 30 Toll: pehely . — ■ 108 _ 112 —

Gyapjú: egynyiretű egész finom — — ágyi . — . 64 —. 68 —
nemesít, mázs. 90 — 95 — — irótoll . 1000 darab — — — —

— — jó középlinom 65 — 75 — tiasz:  rozsnyoi sárga mázsája 66 — 68 —

— — jó közönséges 52 — 60 — — bánáti . /-- — — — —

— téli kétnyiretű finom 54 — 58 — Vizahólyag: . . . fontja 5 — 6 —
— — középszerű 42 — 46 — Z sir : mázsája 15 — 16 —
— közönséges — — — — vaj — — — — —
— nyári nyír. finom 54 — 56 —
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H i r d e t é s :
(1) Bars vármegyében helyezett Szklenó (Glashütten) helységben f.e. april27ikén 

reggeli 10 órakor az ottani fürdők 6 egymást követő esztendőre tartandó árverési u- 
ton haszonbérbe adatnak ki. A’ haszonbérleti tárgyak e’ kövekezők:

1) A’ K o r c s m a ,  melly a’ nagy borivó-házzal 9 szobából, honyha, nagy pin- 
cze, pálinka-főző konyha, 2 istálló, ’s egy kocsi fészerből áll, az ahhoz tartozó kert
tel, tulajdon borát’s pálinkáját mérhető sőt az utóbbit főzhető szabadsággal is. Ezekhez

2) Az u r a k  va g y  F e r d i n a n d  k o r o n  a h  er  c z e g  f ü r d ő h á z a ,  15 szo
bával , 4 konyhával ’s 2 tágas közfürdővel.

3) A’ H e r c z e g f ü r d ő  8 szobával, 2. konyhával, egy nagy közfürdővel, ’s 
nagy konyhakerttel, hol azonban a’ vendégeknek sétálni szabad.

4) A’ c s á s z á r f ü r d ő  9 szobával, kétk onyhával ’s egy közfürdő ve,14 kamrával 
’s egy tágas kocsifészerrel

5 ) Az i z z a s z t ó f  ü r d ő 2 szobával ’s egy közfürdővel.
6) A’ s z e p e s i  f ü r d ő  2 szobával ’s nagy közfürdővel: és
6) Az úgy nevezett a m a l g a m a t i o i  m a l o m  4 térés szobával ’s 1 konyhavaL 

Szabadságokban áll a’ bérleni kívánóknak a’ kötelezés feltételeit az árverés előtt 
megtudni vagy a’ fő kamaragrófi hivatal tisztszobájában, vagy a’ k. Saffensteini ura
dalomnál Padoméren Bars Vmegyében.

A* haszonbérlők 2000 pengő frnyi óváspénzt (cautio) tartoznak letenni akár kész
pénzben , akar folyó statusi kötelezőkben; bánatpénzként pedig 90 pengő frtot, mint 
szokás az árverés előtt készpénzben. Költ Budán martz. 21ikén 1832.

(1 ) T. N. Heves vármegyében Kain. Szolnok városától másfélóra távolságnyira 
fekvő puszta Szentiványon egy tagban mint egy 1500 holdnyi föld, hozzátartozó 
lakó, és gazdasági épületekkel, korcsmával, két száraz malommal, és 18. Zsellér
rel , haszonbérbe ki adandók, jövő Sz. Mihály napjától kezdve hat egymás után kő
vetkező esztendőre. Az árrendálni szándékozók ne terheltessenek magokat helyben 
a5 Tulajdonosnál jelenteni, hol is bővebb tudósítást vehetni a’ feltételekről.

K i r. K a m .  J e l e n t é s :
(1 ) At nagymélt. m. k. udv. Kamara rendeléséből a’ Visegrádi, Monostori, Bog- 

dányi ’s Tótfalui koronái uradalom erdeiből 1800 ölnyi tűzi - fának Budára a’ Dunán 
hajókon leendő leszálittatása, f. e. aprill8ikán a’ Visegrádi k. kamarai erdőhivatal 
Írnok szobájában délelőtti szokott órákban tartandó nyilványos árverési utón a’ leg- 
kevesbet kérőnek kotelezólevél mellett által fog adatni. Az ezt felvállalni kívánók
nak szükség elegendő ’s jó készületéi hajókkal birniok, s az árverésre 200 pengő 
frnyi. bánatpénzzel megjelenniük. A’ kötelezés egyéb feltételeiről az óbudai Praefe- 
ctuság tiszti szobájában értekezhetni. Költ Budán martz. 21ikén 1832.
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K i r .  K a i n .  J e l e n t é s :
(1 )  A’ nagyinéit. m. k. udv. kamara részéről közhírré tétetik: hogy az óbudai 

korona uradalomhoz tartozó Monostor faluban a’ sz. Endrei duna-rév áltellenében 
helyezett faiskolából 22,280 darab tökéletes egészségű, ’s áltültetésre alkalmas ákácz 
fiatal tüsténti fizetésért darabja 6 pengő krajtzárjával elfog adatni.

Hasonlóképen a’ budakeszi uradalmi faiskolából legjobb fajból válogatott ’s ált
ültetésre egészen alkalmas alma ’s körtvélyfák szinte tüsténti fizetésért árúba bocsá- 
tandők: az első osztályi faj darabja 24 xrjával; a’ másodiké 18, ’s a’ harmadiké 12 
xrjával pengőben. Venni szándéklók a’ helybeli erdő - tisztséghez Monostoron t. i. 
az alerdőszhöz, Budakeszen pedig az erdőkerülőhez járulhatnak. Költ Budán martz. 
19ikén 1832.

J e l e n t é s .
Alólírt jutalmas szabott áron ajánlja legjobb gyárokból ( fabrikákból )  érkezett 

szép, választékos fajú , ’s mostani divatu mousselineit nyári kabátokra ’s Öltenye- 
gekre (Röcke) ; valamint szinte uj divatu satinetjeit is mindenféle színből. (2 )

O f e n k e i m e r  S á n d o r  ,
posztóárus a’ váczi utszában nagy Kristóf áltellenében.

( 3)  A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara rendeléséből f. e. April. 5ikén a’ kir. kam. 
Péeskai számtartói tisztségnél arad-modenai kam. uradalomhoz tartozó királyi javak 
’s haszonvételek, 3 egymást követő esztendőre, azaz 1832 Novemb. Isőjétől, 1835 
Octob. végéig a’ többet Ígérőnek haszonbérbe adatnak k i : t. i. a’ vágószékek Magyar 
’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Benegen, Apátfalván, Csanádon, Nagylakon, Palotán, 
Sajtényon ’s Battonyán. 2) A’ halászat Magyar ’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Csalán, 
Apátfalván, Csanádon, Nagylakon, Palotán, Sajtényon ’s Battonyán. 3) A’ Vadászat 
Magyar ’s Rácz Pécskán, Szemlakon, Apátfalván, Csanádon ’s Nagylakon. 4) A’ ma
gyar péeskai ’s nagylaki vásárjövedelem; továbbá a’ Csanád melletti Mamota sziget 
haszonvétele; Kövegy pusztának 1763 holdnyi része; a’ csanádi rév ; ’s az 538T8r0ö°o 
holdnyi Béka nevű majorság.

A5 bérleni szándéklók a* kitűzött határnapra kivántató bánatpénzzel felkészülve 
a’ péeskai kam. Számtartói tisztség irnokszobájában megjelenni ne terheltessenek. Költ 
Budán Martz. 14ikén 1832.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint :
Martz. 2 liken 3 láb, 5 hüv. 0 von. Marti. 22ikén 3 láb, 6 hüv. 0 von. Martz. 23ikán 

3 láb, 7 hüv. 0 von. (az 0 felett.)

A’ mai Értesítő mellé másod ízben csatoltatik a’nagymélt. m. k. udv. kamarának hir
detése a’ nemes Hen gehn idler Mihály gazdasági készületének eladatásáról árverési 
utón; és Hartleben C. A. könyvárosnák egy jelentése.



É r t e s í t ő .
22 szám Pest Martius’ 31k~ 1832.

H i r d e t é s
(1) Buda szabad királyi városa földbirtoki (ü rbaria tu s) Tisztsége által közhiriit 

adatik, bogy Báró I l e m s z  örökségében tartozó, Budán a’ Várban, Urak Irinájában 
4Gik szám alatt találtató , áltáljában jó szerekből épített, ’s legjobb karban lévő egy 
emeletes báz, mellynek egyik homloka az útzára, másik pedig a’ várfokra szolgál, 
tőszomszédságában lévő, ugyancsak hozzá tartozó 464 □  öles üres házhelyei együtt, 
végrendelés következéséül, ezen városi földbirtoki tisztségnél, folyó esztendő Ápri
lis 30ik napján árverés mellet el fog adatni.

S c h r e i b e r  F e r e n c  
Budai Tanácsnok.

K i r .  K a m .  J e l e n t é s :
(2) At nagymélt. m. k. udv. Kamara rendeléséből a’ Visegrádi, Monostori, Bog- 

dányi ’s Tótfalui koronái uradalom erdeiből 1800 ölnyi tűzi - fának Budára a’ Dunán 
hajókon leendő leszálittatása, f. e. aprillSikán a’ Visegrádi k. kamarai erdőhivatal 
rinok szobájában délelőtti szokott órákban tartandó nyilványos árverési utón a’ leg- 
kevesbet kérőnek kötelezőlevél mellett által fog adatni. Az ezt felvállalni kívánók
nak szükség elegendő "’s jó készületéi hajókkal birniok, ’s az árverésre 200 pengő 
frnyi. bánatpénzzel megjelenniük. A’ kötelezés egyéb feltételeiről az óbudai Praefe- 
ctusság tiszti szobájában értekezhetni. Költ Budán martz. 21ikén 1832.

H i r d e t é s :
(1 ) Bars vármegyében helyezett Szklenó (Glashütten) helységben f.e. april27ikén 

reggeli 10 órakor az ottani fürdők 6 egymást követő esztendőre tartandó árverési u- 
Ion haszonbérbe adatnak ki. A’ haszonbérleti tárgyak e’ kövekezők:

1) A’ K o r c s m a ,  melly a’ nagy borivó-házzal 9 szobából, hányba, nagy pin- 
cze , pálinka-főzőkonyha, 2 istálló , ’s egy kocsi fészerből áll, az ahhoz tartozó kert
tel, tulajdon borát ’s pálinkáját mérhető sőt az utóbbit főzhető szabadsággal is. Ezekhez

2) Az u r a k  va gy  F e r d i n a n d  k o r o n a h e r  c z e g  f ü r d ő h á z a ,  15 szo
bával , 4 konyhával ’s 2 tágas közfürdővel.

3) A’ H e r c z e g f ü r d ő  8 szobával, 2. konyhával, egy nagy közfürdővel, ’s 
nagy konyhakerttel, hol azonban a’ vendégeknek sétálni szabad.

4) A’ c s á s z á r f ü r d ő  9 szobával, kétk onyhával ’s egy közfürdővé,1 4 kamrával 
’s egy tágas kocsifészerrel

5) Az i z z a s z t ó  f ü r d ő  2 szobával’s egy közfürdővel.



6) A’ s z e p e s i  f ü r d ő  2 szobával ’s nagy közfürdővel: és 
6 ) Az úgy nevezett a r o a l g a m a t i o i  m a l o m  4 térés szobával ’s 1 konyhával- 

Szabadságokban áll a’ bérleni kívánóknak a’ kötelezés feltételeit az árverés előtt 
megtudni vagy a’ fő kamaragrófi hivatal tisztszobájában, vagy a’ k. Saffensteini ura
dalomnál Padoméren Bars Vmegyében.

A’ haszonbérlők 2000 pengő frnyi óváspénzt (cautio) tartoznak letenni akár kész
pénzben , akar folyó statusi kötelezőkben ; bánatpénzként pedig 90 pengő frtot, mint 
szokás az árverés előtt készpénzben. Költ Budán martz. 21ikén 1832.

K i r. K a in, J e  I c n t é  s:
(2 )  A’ nagymélt. m. k. udv. kamara részéről közhírré tétetik : hogy az óbudai 

korona uradalomhoz tartozó Monostor faluban a ’ sz. Endrei duna-rév áltellenében 
helyezett faiskolából 22,280 darab tökéletes egészségű, ’s áltültetésre alkalmas ákácz 
fiatal tüsténti fizetésért darabja 6 pengő krajtzárjával elfog adatni.

Hasonlóképen a’ budakeszi uradalmi faiskolából legjobb fajból válogatott ’s ált
ültetésre egészen alkalmas alma ’s körtvélyfák szinte tüsténti fizetésért árúba bocsá- 
tandók: az első osztályi faj darabja 24 xrjával; a’ másodiké 18, ’s a’ harmadiké 12 
xrjával pengőben. Venni szándéklók a’ helybeli erdő - tisztséghez Monostoron t. i. 
az alerdőszhöz, Budakeszen pedig az erdőkerülőhez járulhatnak. Költ Budán martz. 
19ikén 1832.

(2 ) T. N. Heves vármegyében Kam. Szolnok városától másfélóra távolságnyira 
fekvő puszta Szentiványon egy tagban mint egy 1500 holdnyi föld, hozzá tartozó 
lakó, és gazdasági épületekkel, korcsmával, két száraz malommal, és 18. Zsellér
re l , haszonbérbe ki adandók, jövő Sz. Mihály napjától kezdve hat egymás után kő
vetkező esztendőre. Az árrendálni szándékozók ne terheltessenek magokat helyben 
a* Tulajdonosnál jelenteni, hol is bővebb tudósítást vehetni a’ feltételekről.

F i g y e l m e z t e t é s .
Ki a’ J e l e n k o r t  ’s T á r s a l k o d ó t  megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ildik 

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldéssel.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Martz. 24ike'n 3 láb, 8 hüv. 0 von. Martz. 2őike'n 3 láb, 10 hüv. 0 von. Martz. 26ikán 

4 láb, 1 hüv. 0 von. Martz. 2 7kén 4 láb, 4 hüv. 0 vont (az 0 felett.)

A ’ mai Értesítő mellé harmad ízben csatoltatik a’ nagymélt. m. k. udv. kamarának 
hirdetése a’ nemes Hengelmüllcr Mihály gazdasági készületének eladatásáról árverési 
utón.



23 szám Pest April' 4k 1832.

Kéméndi híd haszonbérbeadása.
fi") Tekintetes Nemes Esztergám Yármegye közhírré téteti, hogy a’ fóképen 

hírt nrszág és kereskedésben, a’ Váczi csapáson és úton lévő, különben is a szá
mos nicuhahajtásrul ismeretes, és a múlt esztendőben újonnan helyreállíttatott, Ga- 
i a n  folyó vizén álló kéméndi nagy híd, a’ hozzá tartozandó épületekkel, és egyébb 
haszonvételekkel, folyó esztendei pünköst hava Skán Kéménden, mint hely színén, 
a1 Tekintetes Kiküldöttség előtt, nyilvánságos árverés által, előre lefizetendő száz 
ezüst forint bánatpénz mellett, három egymás után következő esztendőre, nevezete
sen a’ folyó 1832dik eszlendi Sz. András hava Iső napjától 1835dik esztendei Mind 
Szent hava utoljáig, a többet igeidnek haszonbérbe fog adatni, Önként értetőd\eu, 
hogy a’ szerződésnek további megerősítése és hitelesítése, a1 Tekintetes Nemes Vár-

^^A’ bérleni szándékozók ezennel illendően meghivatnak ; a’ haszonbérbeadás fel
tételeit pedig addig is Esztergámban a’ Tekintetes Nemes Vármegyeházánál az Adó
szedői hivatalban megszemlélhetik«______ ___________________ ~ ______________

Bátorságositás a’ jégverés ellen*
f i ')  A’ jégverés ellen bátorságosító Majlandi egyesült társaság szőlőket’s minden

nemű kerti ’s mezei veteményeket a’ jégverés ellen biztosítani kíván. Iránta kiadott 
rendszabásit láthatni ’s megszerezhetni Nagy-Abonyban Folinus János gyógyszeráros 
urnái, mint T. Heves és K. Szolnok t. e. vmegyére nézve meghatalmazott társasági
ágensnél._______________________ __ __________ ______________________________

H i r d e t é s
(2) Buda szabad királyi 's árosa földbirtoki Q Urbariatus)  Tisztsége által közhírül 

adatik, hogy Báró H e m s z  örökségéhez tartozó, Budán a’ Várban, Urak utzájábau 
46ik szám alatt találtató , áltáljában jó szerekből épített, ’s leg jobb karban lévő egy 
emeletes ház, mellynek egyik homloka az útzára, másik pedig a’ várfokra szolgál, 
tőszomszédságában lévő, ugyan csak hozzá tartozó 464 □  Öles üres házhelyei együtt, 
végrendelés következéséül, ezen városi földbirtoki tisztségnél, folyó esztendő Ápri
lis 30ik napján árverés mellet el fog adatni.

S c h r e i b e r  F e r  e n e z , 
Budai Tanácsnok.

K i r. K a  m.  J e l e n t é s :
(3 ) At nagymélt. m. k. udv. Kamara rendeléséből a' Visegrádi, Monostori, Bog- 

dányi s Tótfalui koronái uradalom erdeiből 1800 ölnyi tűzi - fának Budára a’ Dunán 
hajókon leendő leszáliltatása, f. e. aprillSikán a’ Visegrádi k. kamarai erdőhivatai

É r t e s í t ő .
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rinok szóbájában délelőtti szokott órákban tartandó nyilványos árverési utón a’ leg- 
kevesbet kérőnek kötelezőlevél mellett által fog adatni. Az ezt felvállalni kívánók
nak szükség elegendő ’s jó késziiletű hajókkal birniok, ’s az árverésre 200 pengő 
frnyi. bánatpénzzel megjelenniük. A’ kötelezés egyéb feltételeiről az óbudai Praefe- 
ctusság tiszti szobájában értekezhetni. Költ Budán martz. 21ikén 1832.

H i r d e t é s :
(3 )  Bars vármegyében helyezett Szklenó (Glashütten) helységben f.e. april27ikén 

reggeli 10 órakor az ottani fürdők 6 egymást követő esztendőre tartandó árverési u- 
ton haszonbérbe adatnak ki. A’ haszonbérleti tárgyak e’ kövekezők:

1) A’ K o r c s m a ,  melly a’ nagy borivó-házzal 9 szobából, honyha, nagy pin- 
cze, pálinka-főző konyha, 2 istálló, ’s egy kocsi fészerből áll, az ahhoz tartozó kert
tel, tulajdon borát’s pálinkáját mérhető sőt az utóbbit főzhető szabadsággal is. Ezekhez

2) Az u r a k  va g y  F e r d i n a n d  k o r o n a h c r c z e g  f ü r d ő  h á z a ,  15 szo
bával , 4 konyhával ’s 2 tágas közfürdővel.

3) A’ H e r c z e g f ü r d ő  8 szobával, 2. konyhával, egy nagy közfürdővel, ’s 
nagy konyhakerttel, hol azonban a’ vendégeknek sétálni szabad.

4) A’ c s á s z á r f ü r d ő  9 szobával, két konyhával ’s egy közfürdővel, 4 kamrával 
’s egy tágas kocsifészerrel

5) Az iz  z as z t ó f ü r d ő 2 szobával’s egy közfürdővel.
6) A’ s z e p e s i  f ü r d ő  2 szobával ’s nagy közfürdővel: cs
6) Az úgy nevezett a m a l g a m a t i o i  m a l o m  4 térés szobával ’s 1 konyhával. 

Szabadságokban áll a’ bérleni kívánóknak a’ kötelezés feltételeit az árverés előtt 
megtudni vagy a’ fő kamaragrófi hivatal tisztszobájában, vagy a’ k. Saffensteini ura
dalomnál Padoméren Bars Vmegyében.

A’ haszonbérlők 2000 pengő frnyi óváspénzt (cautio) tartoznak letenni akár kész
pénzben, akar folyó statusi kötelezőkben; bánatpénzként pedig 90 pengő frtot, mint 
szokás az árverés előtt készpénzben. Költ Budán martz. 21ikén 1832.

K i r. K a in. J e l e n t é s :
(3 ) A’ nagyin élt. m. k. udv. kamara részéről közhírré tétetik: hogy az óbudai 

korona uradalomhoz tartozó Monostor faluban a’ sz. Endrei duna-rév áltellenében 
helyezett faiskolából 22,280 darab tökéletes egészségű, s áltiiltetésre alkalmas ákácz 
fiatal tüsténti fizetésért darabja 6 pengő krajtzárjával elfog adatni.

Hasonlóképen a’ budakeszi uradalmi faiskolából legjobb fajból válogatott ’s ált- 
ültctésre egészen alkalmas alma ’s kortvélyfák szinte tüsténti fizetésért árúba bocsá- 
tandók: az első osztályi faj darabja 24 xrjával; a’ másodiké 18, ’s a’ harmadiké 12 
xrjával pengőben. Venni szándéklók a’ helybeli erdő - tisztséghez Monostoron t. i. 
az alerdőszhöz, Budakeszen pedig az erdőkerülőhez járulhatnak. Költ Budán martz. 
19ikén 1832.

Dunaviz állása a’ budai vizmérték szerint:
Mart/.. 28ikán 4 láb, 8 hüv. 0 von- Martz- 29ikén 4 láb, 10 hüv. 0 von. Martz. 3üikán 

4 láb, 1 0 hüv. 6 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
24 szám Pest April 7ken 1832.

N y i l a t k o z á s .
A’ közhasznú esméretek tárának 3dik kötete megjelenttével hírül adom, 

hogy folytatása körül én ezután rendes együtt dolgozó nem leszek, mert hivatalbeli 
sürü dolgaim m iatt, czikkelyeimmel idejükre el nem készülhetnék. Ezért nem is igen 
tudtam , mi vala eddig is belémenő , mi elmaradó. Lemondhatnék ugyan nyilatkozás 
nélkül is, de mivel szerkeztetőjének sokan engem állítának, mondanom kell me
gint , hogy azon érdem nem enyim és igy ingóság vagy gyáva elijedés nélkül, egye
dül az említett ok kényszerít el közelebbről mellőle. E ' tár dolgozói becses nevei 
mellé, az én nevem nyilvános akaratom nélkül, ’s csak inkább a’ kiadónak ben
nem bízásából tétetett, én az első mustra ívet, nem is láttam kéziratjában , de mel
léje azután azért állék, mivel e’ munka temérdek jó előismeretet terjeszthet egy
szerre minden karú több ezer földiéin! közé, ’s így közhasznúságáért a’ megtáma
dásokat hallgatva elmellőztem. Nemzeti miveltségiink ügye lévén reggeli első gon
dom esti utolsó óhajtásom, ha annak oltára előtt bánták is legszentebb érzéseimet , 
még inkább neki bátorodám tenni, a’ mi telhetek. Bíztathata lelkem tisztasága hogy 
az idő felfejti majd a’ megtámadás okait 's pirulni nem én fogok. Megengedhetnek 
tehát azon barátim, k i k a ’ munkát talán érettem ragadák-meg inkább, mert félrevo. 
nulásom nem áruló elhagyás. Azon óhajtással teszem ezt itt közzé, hogy a’ némelly 
elkerülhetetlen hijány mellett is olly sok jót ígérő intézet az érdemes szerkezteié és 
kiadó további munkássága által eddigi díszét ’s az el nem fogódottak kivívott méltató 
részvételét kötetenkint nevelje ’s a’ határnál akkor győzelmesen álljanak. Budán Mar- 
tzius 26dik 1832.

D  ö  b r  é n t  e l  G á b o r .______________  ✓ - ____ ______ _____________

H í r a d á s .
Az indiai öldöklő angyal’ (cholera) kártékonysága, mellynek tavaly édes hazánk

ban sok jók szomorú áldozataivá levének, több hasznos intézeteket megrekedtetc; 
nem különben a’ ma g y a r  A1 -Korán* megjelenhetését is, mellynek kiadói hason
lóul majd csak nem részesei lévén e’ szomorító ’s akadályoztató csapásnak, a’ mun
ka’ nyomtattatását néhány hónapokig felfüggeszté. Az alább írtt újra folyamatba 
vevén azt, bár az Előfizetők’ száma harmadában sem fedi a’ nyomtatás’ költségét, 
most már folyton-folytt nyomtattatja, ’s ennek vége felé jár. A’ p e s t i  m e d á r d i  
vá s á r i g  elkészül: a’ mikor, és azontúl Pesten, Nztes E g g e n b e r g e r  k ö n y v á r o s  
Urnái, (mint centrális helyen) minden ott Előfizető kezéhez veheti példányát. Május 
lődikéig az alólírttnál még elfogadtatik az előfizetés 3 fíjával pengő pénzben, annak- 
utána az ára 4 ftra emeltetik pengőben. Kassa Böjtmás hava’ 27ikén 1832.

W e r f e r  K á r o l y  9
cs. kir. priv. akad. könyv nyomtál o.
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F i g y e l m e z t e t é s .
Mivel e’ f. 1832diki Martius 18án költ Hirdetés, mellynél fogyást az általam 

előbb arendában birt Arad-Mutinai Kam. Uradalombeli pusztákon találtató és szintazon 
Uradalmi Uriszéke határozásából bírói zár alatt lévő mindennemű gazdasági készüle
tem (instructus fundusom) e’ folyó 1832diki Április 24én köz árverés utján a’ Me- 
gyesi pusztán el fog adatni, némellyeket bal véleményre hozhatna, Igazaim ’s Hite
lem fentartása ösztönéből kényteleníttetem köz tudomásra hozni: hogy minekutána én 
még a’ mult 183ldiki Április 25dikén e' haszonbérben birt puszták visszabocsátásával 
az azokon volt mindennemű instructus fundusomat legfelsőbb rendelésnél fogva előb
bi egyezés , 's reá következett törvényes határozás szerint a’ Kamarai Uradalomnak 
folytatandó gazdálkodás végett tulajdonos igazzal általadtam, ’s huzamosabb ideig 
azon gazdasági készületeket a’ Kamarai Uradalom bírta, használta és szabadon is ren
delkezett irántok, nekem az érdeklett pusztákon semmi ollyas instructus fundusom, 
melly bírói zár alá vétethetnék, nincsen, sőt nagyobb tekintető keresetimnek, mellyek 
annak általadásából származnak, kielégíttetését várom. Bécsben Április lső napján 1832.

N e m e s  H e n g e l m i i l l e r  M i h á l y  3
mint az említett Kain. puszták volt haszonbérlője.

Kéméndi híd haszonbérbeadása.
(2} Tekintetes Nemes Esztergám Vármegye közhírré téteti, hogy a’ főképen 

járt ország, és kereskedésben, a’ Váczi csapáson és úton lévő, különben is a’ szá
mos marhahajtásról isméretes, és a’ múlt esztendőben újonnan helyreállíttatott, Ga
rant folyóvizén álló kéméndi nagy híd, a’ hozzá tartozandó épületekkel, és egyéb 
haszonvételekkel, folyó esztendei pünköst hava 8kán Kéménden, mint hely színén, 
a’ Tekintetes Kiküldöttség előtt, nyilvánságos árverés által, előre lefizetendő száz 
ezüst forint bánatpénz mellett, három egymás után következő esztendőre, nevezete
sen a’ folyó 1832dik esztendei Sz. András hava lső napjától 1835dik esztendei Mind 
Szent hava utoljáig, a’ többet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni, Önként értődvén, 
hogy a’ szerződésnek további megerősítése és hitelesítése a’ Tekintetes Nemes Vár- 
meg3'étő! fog függeni.

A’ bérleni szándékozók ezennel illendően meghivatnak ; a’ haszonbérbeadás fel
tételeit pedig addig is Esztergámban a’ Tekintetes Nemes Vármegyeházánál az Adó
szedői hivatalban megszemlélhetik.

Bátorságositás a’ jégverés ellen.
‘ ( 2)  A’ jégverés ellen bátorságosító Majlandi egyesült társaság szőlőket’s minden

nemű kerti ’s mezei veteményeket a’ jégverés ellen biztosítani kíván. Iránta kiadott 
rendszabásit láthatni’s megszerezhetni Nagy-Abonyban Folinus János gyógyszeráros urnái, 
mint T. Heves és K. Szolnok t. e. vmegyére nézve meghatalmazott társasági ágensnél #

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Martz. 31ikén 4 láb, 10 hüv. 6 von. April lsején 4 láb, 8 hüv. 0 von. April 2ikán 4 láb, 

7 hüv. 0 von. April 3ikán 4 láb, 5 hüv. 6 von. (az 0 felett.)
Budai Lotteria April 4ikén: 45 . 47 , 2 ,  42 , 35.
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É r t e s í t ő .
Pest Aprir 11 1832.

Kivonás az 1832diki Martzius időjárást illető budai csillagász
intézetbeli vizsgálatokból:

magassága a’ levegőmeróuek a’ hővmérőuek

legnagyobb . . . . 2 2 h‘ 91',  201 (lsó'jén) ■+■ 1 2 ,°  (2 4 d ik é n )
közép ......................... 2 7 4 ,  7 8 S -+• 3 ,9 1 7 1
leg k iseb b ..................... 26 1 1 ,  4 5 1  (2 0 d ik á n ) —  1 ,7  (2 8 d ik á n )

Legnagyobb különbség a* légnyomásban: 9 ,750; a’ mérsékletben 13°,7.
Altaljában ezen tavaszi első hónap igen kellemes, gy önyörű idővel b irt; noha 

egyenként komorabb napok is voltak, különösen pedig a’ mérsékletben nagy és hirte
len változások nem ritkán estek. Úgy változott meg p. o. 28dikán a1 mérsékleti álla
pot 6 óra alatt 7,2 grádiccsal. — Nagy’s csaknem ártalmas volt a’ szárazság e’ hónap
közben. Csak háromszor ;s akkor is mindig kis mennyiségben esett eső. Való ugyan 
hogy lOszer volt a’ helyett köd a’ völgyekben, hanem a’ köd még is mindenkor csak 
gyönge pótléka az esőnek; főkép olly száraz tél után, mint a’ miilyen e’ múlt Vala. — 
Egészen felhőtlen egű napot 4et, majd egészen tiszta egűt 5öt számláltunk; egészen 
felhős éggel voltakat ellenben csak 3mat. — A’ szelek közül e’ hónapban az é j - nyu-  
g o t i  (Nordwest) uralkodott, hanem szélvészi sebességgel csak egyszer. — Más jegy
zésre méltó időjárási eset nem fordult elő; ’s a’ Bécsben lődikén látszott tűzgolyókig 
itt nálunk nem vétetett észre. — Albert Ferencz.

H i r d e t é s :
Alólirt a’ törvény tanulást elvégezvén, a’ tanításin ód’ próbatételeiből nyert bizo- 

nyitványira is hivatkozva, a’ magy ar ny elvet oláh ajaku honfelei közt elterjeszteni ha- 
zafiui buzgósággal óhajtván, e’ szent ügy re elkészültén legalkalmasbnak vélte, azon 
világos és kimerítő rövidséggel irt ,  ’s a‘ köz bizodalmát már öt kiadásban megérdem- 
lett magyar nyelvtudományi oktatást, meltyet TT. Szalay Im re, kir. egyetemi taní
tó, s magyar tudós Társasági rendes tag szerze, oláh előadással közre bocsátani; melly - 
nek szerkeztetésében arra is ügyelt, hogy a’ könyvben előforduló szavakat a’ beszéd 
részeinek betörende szerint’ magyar, oláli és deák lajstromban kitenné, ’s egy kis 
szótárocskával is a’ nyelvtanulást könnyítené. Reményű, hogy oláh lakosokkal biró 
minden vármegye, Törvényhatóság ’s Uradalom e’ valóban nagy hasznot Ígérő kézi 
könyvnek elfogadásával igyekezetében elősegítendik. A’ könyv árát 48 ezüst xrra. ha- 
tározzá a’ szokott 10 procentumot az#előfizetést szerző Uraknak ajánlván. Megkéret
nek pedig előfizetés szedésre : Aradon TT. Gávra Sándor, praepar. oláh iskolák’ Ta
nítója. Gy ulán: Ns. PJüffa Athanáz, hely-és kerületbeli Director. Lippán: Ns Szloj- 
ka György , szentegy házi Curator. Lúgoson: TT. Mihucz János, kir. kerül. Director. 
N. Váradon: TT. Püspöky János, kir. kerül. Director. Yerseczen: TT. Vaszics An
drás, aljegyző. Pesten pedig előrefizethetni alólirtnál Magyarutsza 461 szám alatt.

Maller Péter.
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A ’ s a j t ó  s z a b a d s á g a
épen most jelent meg és találtatik

W i g a n d  O t t ó
Könyvárosnál Pesten, a’ váczi utsza 29dik számja alatt.

Ezen köz figyelmet érdemlő munka’ foglalatja: Élőbeszéd. — Különbféle véleke
dések a’ sajtó szabadságáról. — Miben áll a’ sajtónak valóságos szabadsága? — Volt 
e már a’ sajtónak illy valóságos szabadsága? — Megszerzi e a’ sajtó szabadsága ama’ 
nagy hasznot, mellyet tőle otíy sokan reménylenek? — Kívánhatni e , hogy a’ sajtó 
által mind az előterjesztessék, a’ mi a’ társaságban valamelly tagnak eszébe jut? — 
Hogyan kell a’ sajtót, mivel azt korlátok nélkül nem lehet hagyni, legjobb móddal 
határok közzé szorítani? — Honnan jön az, hogy többeknek tetszik a* felelet terhe, 
mint a’ censura ? — Anglia systemája a’ sajtó állapotában. — Anglia systemája már 
magában tökéletlen. — Miért látszik a’ tökéletes törvényhozás lehetetlennek e’ tárgy
ban? — Anglia systemája tökéletlen az Ítélő bírákra nézve is. — A’ mocskolódó irók 
Angliában. — Ellenvetések ’s azoknak megczáfolása. — A’ sajtót érdeklő rendelések 
Francziaországban. — Szükséges e nálunk Magyaroknál a’ sajtó szabadsága? — In
dító-okok, mellyek többnyire a’ sajtó szabadságát kivántatják. — Csendes egyirány- 
latot szerez e az erkölcsi világban a" sajtó szabadsága ? — A’ Censura.

8rét kötve 36 kr. pengő.

CO Egy mezei gazda, ki 20 év előtt a’ keszthelyi Georgikonban három eszten
dőig a’ gazdaságot tanulta, azóta pedig tulajdon jószágán magának sokféle tapaszta
lást szerzett, a’ nemesített birkák tenyésztetését jól érti, leginkább jártas pedig min
dennemű beteg marhának, olcsó szerekkel ’s rövid időalatti gyógyításában, — most 
hajlandóságból munkásságának terjedtebb kört keresvén, nagyobb Uradalomban tudo
mányához alkalmaztatott gazdaságbeli tisztséget keres.

S m i d t  P á l  K e z s m á r k o n .

Bátorságositás a’ jégveres ellen.
A’ jégverés ellen bátorságosító majlandi társaság T. Heves és K. Szolnok t. e. 

vmegyére meghatalmazott Ágense Agnelli K. Fererrcz szolnoki gyógyszeres ajánlja 
említett kárügybeli szolgálatját, nem csak az imént tisztelt megyebelieknek, hanem 
a’ megyénkivüli vidékieknek is; kész lévén egyszersmind a’ nála megfordulóknak az 
általa magyarázott társasági statútumokkal ingyen kedveskedni az intézet bővebb is- 
mértetése végett.

Dunavíz állása a’ budai vizmérlék szerint:
April 4ikén 4 láb? 4 hüv. 6 von. April 5ikén 4 láb , 4 hiiv. 0 von. April őikán 4 láb, 

4 hüv. 0 von. (az o felett.)

Mai ujságlevelünkhöz van mellékelve két könyvárosi jelentés ; egyik E g- 
enberger József,  a’ másik Wigand Ottó könyváros UrtóJ.



26 szám 1832.

É r t e s í t « .
Pest April’ 14k‘"

Hazánk minden hiteles könyvárosai által megszerezhetők:

K IS F A L U D Y  K Á R O L Y
M I N D E N

M  U  N  K  Á  I .
ö s z v e s z e d t e

T o l d i /  F e r e n c  z . m

T Í Z  k ö t e t ,  a’ k ö l t ő  K É P É V E L  e g y ü t t .

Előfizetési á ra , nyomt. papiroson: h a t ,  velinen t i z forint peng. pénz. II a t 
k ö t e t  a z o n n a l  á t v e h e t ő .

Tartalmok. L kö tet: Ve r s e k ,  (megjelent.) II. és III. kötet: H i s t ó r i a i  
d r á m á k ,  (sajtó alatt.) IV. V. és VI. kötet: V í g j á t é k o k ,  (megjelentek.) VII. és
VIII. kötet: E l b e s z é l é s e k  ’s vegyes íratok, (megjelentek.) IX. ésXI. kötet: P ó t 
l é k o k ,  ezek közt Kisfaludynak még eddig nyomtatatlan munkái; ’s életrajza, (meg
jelennek .Júliusban.)

Ä  k i a d ó k .

T u d o m á n y o s  J e l e n t é s .
Alaptalanul vitatnék, hogy nemzeti történeteink* felvilágosítására semmi sem 

történt légyen eddig. Sok, igen sok sükcrűlt a’ szorgalomnak, sok a’ honszeretet
nek. Hálátlanok volnánk, ha azon munkás férjfiak’ érdemét, kiket a’ haza becsülve 
neveik’ felhordása nélkül is ösmer, nem tisztelnék, nem tagadhatjuk azonban hogy 
a’ történeti tág pályán van még parlag, melly mívelőkre vár, bizonyítékok nélkül 
kétségtelen, hogy nemzetségeink’ levéltáraiban , tudósaink’ kéziratiban, tömérdek 
kincs rejtöng, melly ha napvilágra kerülendene, sokakban megszűnnénk tapogatni. 
A’ történetnek legnagyobb haszna azt megmutatni, mint szármoztak törvények, gyö
keresedtek szokások, alapultak intézetek, mi foganattal hatottak mind ezek a’ nép
re , a’ nemzeti szellemre, mi sükerrel mozdíták elő egyes személyek* munkálódásai 
a’ köz jóllétet, vagy ellenkezőt, ’s ezek azok a’ mikre a’ történet-irók, nem ritkán 
kevés figyelmet szentelnek, ’s mint apróságokat felhozni elmulasztanak. Ezen hi-
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jány’ néminemű kipótlására; s a’ történet-tudomány terjedtebb megkedveltetéséért, 
elhatározám magam’ egy történeti Zsebkönyvet 1833ra illy czimezettel kiadni:

„A R P A D I A.“ _
HONI T Ö R T É N E T E K ’ ZS EBKÖNYVE.

Mind az a’ mi a’ történettudomány’ nagy terjedetű körébe tartozik. Zsebköny
vem’ tárgya lész. Nemágozatok, életrajzok, jeles oklevelek, várak’ és városok’ 
eseteinek hiteles leirása, egyéb felvilágosítások, sőt még a’ legendák, mondák, ho
ni balládák , ’s románczok is.

Külsejére nézve csak azt jegyzem meg, hogy a’ nyomtatást AVer f é r  K á r o l y  
Urra bíztam, ’s e’ kivűl három jeles férjfiak’ arczrajza és egy tájfestet nagy készsé
gű ’s ügyességű Mester által készítve, nevelendi csinosságát.

Örömérzettel jelentem hogy rokon hónaink’ több nevezetes és tudós fia, segéllé 
már is igyekezetem , ’s jövendőre szíves részvéttel ajánlá munkássága’ gyümölcsét.

Tisztelettel ’s kérelemmel járulok hazánk’1 Íróihoz, méltóztassanak nevendék in
tézetemet munkáikkal segíteni, ’s dolgozatjaikat Sz. Iván hava’ közepéig hozzám 
vagy biztos alkalommal, vagy postán béküldeni. Kassán Böjt más hava’ 15ikén 1832.

K o v a c s ó c z y  M .

H i r d e t é s
(3) Buda szabad királyi városa földbirtoki (  Urbariatus)  Tisztsége által közhírül 

adatik, hogy B á r ó He m s z  örökségéhez tartozó , Budán a’ Várban, Urak utczájában 
46ik szám alatt találtató , áltáljában jó szerekből épített, ’s legjobb karban lévő egy 
emeletes ház, mellynek egyik homloka az utczára, másik pedig a’ várfokra szolgál, 
tőszomszédságában lévő^ ugyan csak hozzá tartozó 464 □  öles üres házhellyel együtt, 
végrendelés következéséül, ezen városi földbirtoki tisztségnél, folyó esztendő Ápri
lis 30ik napján árverés mellet el fog adatni. S c h r e i b e r  F  er  en e z ,

Budai Tanácsnok.

(2 ) Egy mezei gazda, ki 20 év előtt a’ keszthelyi Georgikonban három eszten
dőig a’ gazdaságot tanúlta, azóta pedig tulajdon jószágán magának sokféle tapaszta
lást szerzett, a’ nemesített birkák tenyésztetését jól érti, leginkább jártas pedig min
dennemű beteg marhának, olcsó szerekkel ’s rövid időalatti gyógyításában, — most 
hajlandóságból munkásságának terjedtebb kört keresvén, nagyobb Uradalomban tudo
mányához alkalmaztatott gazdaságbeli tisztséget keres.

H m  h i t  P á l  K é z s m á r  k o n .

F i g y e l m e z t e t é s .
Ki a’ Je lenkort  ’s Társa lkodót  megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ildik 

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldéssel.
Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:

April 7ikén 4 láb, 5 hüv. 9 von. April 8ikán 4 láb , 6 hüv. 6 von. April Óikén 4 láb, 
10 hüv. 0 von. April lOikén 4 láb, 10 hüv. 6 von. (az 0 felett.)



27 szám 1832.

É r t e s í t ő .
Pest April’ 18 kán

Pesti könyváros W i g a n d  Ottónál
épen most jelent m eg: *

M agyar Játékszínről.
Gróf Széchenyi István.

Nyomtatta Länderer, 1832. Nagy 8adrét, finom postapapiroson borítékba
kötve 40 kr. pen. p.

K é r e l e m

D ö b r e n t e i  G á b o r h o z .
t  •

Az Értesítő’’ 24dik számában közre-bocsátott „Nyilatkozásban“ a' többek között 
ezen szavakat olvashatni: „Biztathata lelkem’ tisztasága, hogy az idő felfejti majd a* 
(Conversations-Lexikon ellen intézett) megtámadás okait’s pirulni nem én fogok:“ 
E’ szavak fekete gyanúba hozzák azokat, kik a’ magyar Conversations-Lexikon ellen 
felszólamlottak, mintha tettöknek alacsony — talán immorális — okai lettek volna, 
mellyek miatt, ha azok világosságra jöendenek, szégyenülve kell majd megpirulniok. 
Az illy gyanú bántóbb minthogy tiszta lelkű ember magán megszenvedhetné , kéretik 
tehát a’ nyi latkozó úr egész becsülettől, ne terheltessék az úgy nevezett m e g- 
támadás’ okait, mellyeket, minthogy általa szóba hozattak, tudnia kell, publi
cum előtt felfedezni. Ha a’ .,megtámadókat“ vétkes czélok vezették a’ tudva lévő 
tettre, igazságos dolog őket azon kénytelenségbe hozni, kogy in loco del icti ,  a’ 
publicum előtt megpirúljanak: ellenben azon esetre, ha e’ bizodalmas kérelem fele
let nélkül hagyatván, a' támasztott gyanú iránt semmi felfedezés nem történnék, tu
lajdonítsa a’ nyi latkozó úr magának, ha mind a’ gyanúba hozott fél, mind pe
dig az igazságot tisztelő publicum által Nyilatkozása miatt mint méltatlanúl  sér
teni akaró rovatik-meg. Pest April’ Ildik 1832.

B  a j  z  a.
H a s z o n  b é r i  é r t e s í t é s .

A’ Kalocsai Érseki Uradalom részéről köz-hirré tétetik , hogy f. e. pünköst hava 
21dikén T. Ns Bács Vármegyében helyezett Bács városában lévő, újonnan épfiit, min
den szükséges eszközzel, tudniillik kazánokkal, hordókkal ’s egyébnemű edényekkel
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és szerszámokkal, — lakásra ’s italmérésre rendelt szobákkal, konyhával, pinczével, 
gabonatárral ’s istállóval jól elkészült sörház, — nem különben a’ hozzá csatolt pá- 
lyinkaház, három kazánnal * egy száraz malommal — ’s két közel fekvő helységbeli 
szabad sör- és pályinkaméréssel együtt, a’ nevezett városban tartandó köz kótyán, a’ 
többet ígérőnek három egyfolytában következő esztendőre, f. e. szent Jakab hava 
lső napjától, I835ik esztendei szent Iván hava utoljáig értvén, haszonbérbe fog adat
ni. — A’ haszonbéri «feltételek, akár a’ kalocsai főtiszti iró-teremben , akár a’ bácsi 
tiszttartói hivatalnál mindenkivel közöltethetők , a’ kotyázás napja előtt is.

(3 ) T. N. Heves vármegyében Kam. Szolnok városától másfélóra távolságnyira 
fekvő puszta Szentiványon egy tagban mint egy 1500 holdnyi fold, hozzá tartozó 
lakó, és gazdasági épületekkel, korcsmával, két száraz malommal, és 18. Zsellér
rel , haszonbérbe ki adandók, jövő Sz. Mihály napjától kezdve hat egymás után kő
vetkező esztendőre. Az árrendálni szándékozók ne terheltessenek magokat helyben 
a’ Tulajdonosnál jelenteni, hol is bővebb tudósítást vehetni a’ feltételekről.

Kéméndi híd haszonbérbeadása.
(3 ) Tekintetes Nemes Esztergám Vármegye közhírré téteti, hogy a’ főképen 

járt ország, és kereskedésbeli, a’ Váczi csapáson és úton lévő, különben is a’ szá
mos marhahajtásról isméretes, és a’ múlt esztendőben újonnan helyreállíttatott, Ga- 
ram folyóvizén álló kéméndi nagy híd, a’ hozzá tartozandó épületekkel, és egyéb 
haszonvételekkel, folyó esztendei pünköst hava 8kán Kéménden, mint hely színén, 
a’ Tekintetes Kiküldöttség előtt, nyilvánságos árverés által, előre lefizetendő száz 
ezüst forint bánatpénz m ellett, három egymás után következő esztendőre, nevezete
sen a’ folyó 1832dik esztendei Sz. András hava lső napjától 1835dik esztendei Mind 
Szent hava utoljáig, a’ többet Ígérőnek haszonbérbe fog adatni, önként értődvén, 
hogy a’ szerződésnek további megerősítése és hitelesítése a’ Tekintetes Nemes Vár
megyétől fog függeni.

A’ bérleni szándékozók ezennel illendően meghivatnak ; a’ haszonbérbeadás fel
tételeit pedig addig is Esztergámban a’ Tekintetes Nemes Vármegyeházánál az Adó
szedői hivatalban megszemlélhetik.

(3 ) Egy mezei gazda, ki 20 év előtt a’ keszthelyi Georgikonban három eszten
dőig a’ gazdaságot tanúlta, azóta pedig tulajdon jószágán magának sokféle tapaszta
lást szerzett, a’ nemesített birkák tenyésztetését jól érti, leginkább jártas pedig min
dennemű beteg marhának, olcsó szerekkel ’s rövid időalatti gyógyításában, — most 
hajlandóságból munkásságának terjedtebb kört keresvén, nagyobb Uradalomban tudó. 
Hiányához alkalmaztatott gazdaságbeli tisztséget keres.

S m i d t  P á l  K é z s m á r k o n .

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Apid Ilikén 4 láb, 10 hüv. 6 von. April 12ikén 4 láb, 9 hüv. 6 vön. April 13ikán 4 láb,

8 hüv. 0 von. (az 0 felett.)
Mai postával küldetik széjjel Länderer könyvnyomtató intézete M u 1 a 11 a t ó j á n ak 

első füzete’ megjelenéséről szóló hirdetés.



É r t e s í t ő .
28 szám Pest April’ 28u* 1832.

H i r d e t m é n y .
(1 ) Az Ireghi Uradalomban, *8 nevezetesen T. Ns Tolna vármegyében helyheztetett 

Iregh mezővárosban, néhai méltóságos idősb gróf Wiczay Mihály ur Ő Nagyságának 
ama' híres és mindenütt isinéretes egész Ménese, mind a’ Mén-Lovak és Anya-Kan- 
ezák tudniillik, mind az istállóban felállított, úgy a' Legelőn lévő Nevendék-Lovak 
és Csikók (mellyek eladatását tavai az országot elborította Epekórság megakadá
lyoztatta), az idén Junius I ldikén árverés által fognak kész fizetésért eladatni.

Melly tetemes költséggel és különös gonddal nemesített Lovak 's Csikók száma 
és minemiisége így következik:

1. )  Mén-Lovak, mellyek közt egy arabs és két angol
teli vérű vagyon . . . . . . .  8 darab.

2. )  Próba Mén-Ló . . . . . . . . .  3 J9
3. )  Csődör és heréit Ló 7 esztendőstől 4ig . . . . 23 „
4. )  Mén-Csikók 1 esztendőstől 4ig . . . . . 43* „
5. )  Anyakancza . . . . . . . . .  85 „
6. )  Kancza-Csikók 1 esztendőstől 4ig . . . . 55 „
7. )  Paripa . . . . . . . . . .  2 „
8. )  Csikósok hátas lova . . . . . . . .  3 „
9. )  Szopós Csikó . . . . . . . . .  27 .,

mindöszve 249 darab.
A" megígért napon és helyen, regveli 9 órakor kezdődik az árverés.

Költ Ireghen Április lOdikén 1832.

(1) S c h l o s s e r  K á r o l y  az első austriai tüzkárpótlótársaság Ágense Rozs
nyón, ajánlja magát az assecuratiót minden 100 ftot felüihaladó értéknél, eddig- 
utána vetni szokott k ö l t s é g e k  e l m c l l ő z é s é v e l  kieszközleni. Egyszersmind a' 
valódi bécsi edényeknek, s a’ sima és metszett üvegeknek leszállítását is a’ nála lévő 
Depositoriumba közhírré bocsátja. *

El a d ó  s z á s z f á j a  kosok.
( l )  Pesten, (Újváros, bálványutsza 269dik szám alatt) eredeti szász fajú hágó ko

sokat kaphatni illendő áron.
K  a p  p  e l /  '.
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(1 ) Budán májú* Í2ikén reggeli 9 órakor a* városháznál eladatik Svábenszky 
József emeletes háza a’ halász városkában (Fischerstadlet)*, bővebben értekezhetni 
Fuchs polg. órás mesternél ugyanazon utszában a' 93ik szám alatt

Tek. Tud. Fábián Gábor Táblabíró ’s a" m. t. Társaság levelező tagja Ossian köl
teményeit saját eredeti mértéknemeiben fordítva kiadni szándékozik ; a' terhes nyomta
tási költség miatt szándéka teljesülését csak előfizetési utón reményű, mellyre a’ test
vér két haza érdemes fiait ezennel felszólítani bátor. A’ munka' 3 kötet lesz, min- 
deniket legalább 18 ívnyire számlálva, legcsínosb ízléssel nyomtatva; ’s formájára kis 
nyolczad rétben, ára mind a" háromnak 4 ezüst ftra van határozva. Előfizethetni f. 
e. pesti medardi vásárig, általányosan a’ két hazában minden hiteles könyvárosnál.

(1 ) A’jégkárpótlásra kölcsönösen szövetkezett majlandi társaság, szőlőket ’s minden
nemű vetemény-fajok at jégverés ellen biztosít. Pest vármegye körére az egyesület 
ügyvitelét (agensségét) Malvieux C. J. polgári nagykereskedő (Pest, Dorottyautsza 
Il ik szám) vállalá magára, ki a’ társaság piáimmá- és statutumival kész ingyen szol
gálni mindenkinek.

g& Szinte nála minden nemű status kötelező-leveleket is vehetni s eladhatni.

Pesti könyváros W i g a n d  Ottónál
jelent m eg:

M agyar  Já té k sz ín rü l.
Gróf Széchenyi István.

Nyomtatta Länderer, 1832. Nagy 8adrét, finom posíapapiroson borítékba
kötve 40 kr. pen. p.

F i g y e l m e z t e t é s .
Ki a’ J e l e n k o r t  ’s T á r s a l k o d ó t  megszerezni óhajtaná még, annak a’ Ildik 

számtól kezdve szolgálhat a’ kiadó tulajdonos akár helyben akár postai küldéssel.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
April 21ikén 3 láb , 9 lűiv. 0 von. April 22ikén 3 lá b , 8 hüv. 6 von. April 23ikán 3 

láb, 8 hüv. 6 von. April 24ikén 3 láb, 8 hüv. 6 von. April 25ikén 3 lá b , 8 hüv. 6 von. 
(az 0 felett.)

Mai postával küldetik széjjel W i g a n d  O t t o  könyvárosnak egy ide mel
lékelt magyar könyv-lajstroma.

Budai lotteria: 61. 49. 38. 57. 6. '



É t e s í a t O.
29 szám Pest Május 5 k*B 1832.

Kivonás az 1832diki áprilisi időjárást illető bndai csillagász
intézetbeli vizsgálatokból:

magassága a’ Ievegőmérónek a’ hévmerőnek

legnagyobb . . . . 2 7 h ' 9 1' t  5 1 4  (3 d ik á n ) “1- L & ° ,3  ( l 7 d i k é n )
k ö z é p .......................... 2 7 4 ,  6  5 6 •+■ 8 ,5 8 7
legk isebb ..................... 2 6 11 f 8 9 4  (3 0 d ik á n ) —  0 ,2  (9 d ik é n )

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban =  9 1 , 6 2 0 ;  a’ mérsékletben 1 5 íok' , 5 .
Mint eddig, ezen év’ folytában még egy hónapunk sem volt egészen felhőtlen 

egű napok nélkül, úgy e’ most múlt április n é g y e t  számlál napjai közül, mellyé« 
ken az ég kellemes lazúrszíne legkisebb felhőcske által sem boríttatott el. Voltak 
ugyan egészen beborúlt egű napok is , de olly kis számban (4 ) , hogy említést is alig 
érdemlenek. — Es ő ,  ámbár n é g y s z e r  esett vala is e’hónap közben, elégséges men
nyiségben még is itt csak k é t s z e r .  — De a’ mi tán mindnyájunkat bámulásra in
dított, azon hóesés vala, melly 6 és 7 ’s 9 és lOdike közti éjjel történt; nem mint
ha ezen, az időjárási állhatatlanságáról úgy is híres, hónapban hóesés valami rendkí
vüli történet volna, hanem mivel a’ hóesés-előtti napok oHy kellemesek ’s melegek vol
tak; ’s a’ mérséklet olly hirtelenűl változott meg. De illy mérséki hamar változások 
a’ múlt hónapban áltáljában nem ritkán fordúltak elő, főként elején, hol is ezen vál
tozások néha 5 | , 5, 4 fokra (grádicsra) is mentek 6 órányi időközben. — Köd e’ hó
nap közben 5ször szállonga ugyan a’ völgyekben , de sűrűsége mindenkor csekély volt. 
— A’ szelek, az é j s z a k i  uralkodván közűlök, majd mindig mérsékelt erővel fúj
tak. Szélvész egyszer sem volt, ámbár néhányszor a5 szél erősebb támadásu volt, 
szélcsend ellenben kétszer. Al be  r t  F er  en ez.

L o t t e r i a - s o r s o k
Roguzno fe N izniow

két nagy Uradalom ezen esztendő Nov. 27dik napján, bizonyosan végbe menendő ki
játszására , — szintén \  részesek és társaság-játékok is az alól írtnál tetszés szerint sze
rezhetők. — Pesten a’ hazai cs. kir. priv. kalap-fabrika tárában, a’ Szervita piaczon 
Mélt. Gróf Teleky házban.

5 sors-megvételnél, egy, legalább 10 forintot nyerő, veres sorsot szolgáltat.
S z é k i '  ény e s i  P d £■
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Á l l a t t e n y é s z t é s i  J e l e n t é s .
(1 ) Az Állattenyésztő Társaság e’ f. e. Február’ 15dikén költ jelentése szerint az ál

latmutatást, jövő versenyzéskor ben a' városban kívánta tartani. Mivel azonban ezt 
a’ körülállások még nem engedik, szükségesnek látszott a’ közönséget eleve értesít
ői , hogy az állatmutatás még ezidén is szintúgy mint tavaly a’ pályatéren fog menni 
véghez, ’s a’ juhok és szarvasmarhák állóhelyeit Schmidt András legelőbérlő ur (la
kása Rókus kápolna mellett gyöngy tyúk titcza, maga háza} rendeli eh

(2 ) Az Ircghi Uradalomban, 's nevezetesen T. Ns Tolna vármegyében helyheztetett 
Iregh mezővárosban, néhai méltóságos idősb gróf Wiczay Mihály ur Ő Nagyságának 
ama’ híres és mindenütt isméretes egész Ménese, mind a’ Mén-Lovak és Anya-Kan- 
czák tudniillik, mindaz istállóban felállított, úgy a’ Legelőn lévő Ncvendék-Lovak 
és Csikók (mellyek eladatását tavai az országot elborította Epekórság megakadá
lyoztatta) , az idén Junius 14dikén árverés által fognak kész fizetésért eladatni.

Melly tetemes költséggel és különös gonddal nemesített Lovak ’s Csikók száma 
és minemiisége így következik :

1.) Mén-Lovak, mellyek közt egy arabs és két angol
teli vérű vagyon . 8 darab

2.) Próba Mén-Ló . . . . . . . . . 3 »•>
3.) Csődör és heréit Ló 7 esztendőstől 4ig . 23 53

4.) Mén-Csikók 1 esztendőstől 4ig . . . . . . 43 55

5.) Anyakancza . . . . . . . . . 85 33

6.) Kancza-Csikók I esztendőstől 4ig . . . . . 55 33

7.) Paripa . . . . . . . . . 2 33

8.) Csikósok hátas lova . . . „ . - . . 3 33

9.) Szopós Csikó . . . . . . 27 ' 3

mindöszve 249 darab.
A’ megígért napon és helyen, rcgveli 9 órakor kezdődik az árverés.

Költ Ireghen Április lOdikén 1832.
(2) Schlosser Károly az első austriai tüzkárpótló társaság Ágense Rozs

nyón , ajánlja magát az assecuratiót minden 100 ftot felülhaladó értéknél , eddig- 
utána vetni szokott költségek elmel lőzésével  kieszközleni. Egyszersmind a’ 
valódi bécsi edényeknek , ’s a’sima és metszett üvegeknek leszállítását is a’ nála lévő 
depositoriumba (rakhelybe) közhírré bocsátja.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
April 26ikán 3 láb , 9 hüv. 6 von. April 27ikén 3 lá b , 10 hüv. 6 von. April 28ikán 3 

láb , 11 hüv. 6 von. April 29ikén 3 láb, 10 hüv. 0 von. April 30ikán 3 lá b , 8 hüv. 9 von. 
Május Isőjén 3 láb , 8 hüv. 0 von. Május 2dikán 3 láb , 8 hüv. 0 von. Május 3dikán 3 láb, 
0 hüv. 0 von. Május 4dikén 3 láb, 6 hüv. 0 von. Május 5dikén 3 láb, 6 hüv. 0 von. (az 0 felett. J

Mai postával küldetik széjjel Wigand Otto könyvárosnak egy ide mel
lékelt magyar könyv-lajstroma.

Budai lotteria april 2$dikán: 61. 14. 67. 59. 72.



E r t e s í t ó .
30 szám Pest Május 12 kén 1832.

J e l e n t é s  „ U r á n i á r ó  I “
£ l)  Ezen czimú almanach jövő I833dik esztendőre is okvetetleniil meg fog jelen

ni. Azon TT. Szerzők, kik azt becses munkáikkal díszesíteni szándékoznak, méltóz- 
tassanak Írásaikat ar jövő junius közepéig vagy hozzám Pestre , vagy a* szerkeztetó- 
hez TT. Szeder Fábián úrhoz Győrön által Pannonhalmára küldeni. Azért könyörgök 
egyedül, hogy az ezen czélra szánt darabok többnyire prósában, rövidek, letisztázva 
’s jó olvashatásuak legyenek. Pesten május Sdikán 1832.

B  e i m  e l  J ó  z  s  e f s
az Uránia kiadója.

Füskúti Länderer’ könyvnyomtató intézetében Pesten hatvani 
utszában 448 sz. a. már megjelent a’

M u l a t t a t ó
Szép literatúrai gyűjtemény’ II, kötete foglalván magában a’ „ L i l ó -

H a l a c s k a “ czímű románt.
A' harmadik kötet a’ „Liló-Halacska“ végeztével és „Román egy estve“ czímű román

nal , ?s a’ negyedik kötet „Skócziának fejér Lilioma“ nevezetű históriai romános novellával 
már sajtó alatt lévén, a’ közelgető pesti medárdi vásárra okvetetlenűl meg fognak jelenni.

Az előfizetés a’ kiadó intézeten kivűl az egész esztendei XII. kötetre 4 ezüst forinttal, egyes 
kötetre 24 ezüst krral. folyvást elfogadtatik minden hiteles könyváros és kötő uraknál.

H i r d e t m é n y .
(l) A’ nagymélt. M. Királyi Ldvari Kamara részéről ezennel köz hírül ada

tik : hogy néhai Felséges Császárné ’s Királyné Mária Theresia által a’ Pesti úgy ne
vezett Angol Kisasszonyok’ , vagy is Apáczák’ nevelő-intézetében a’ magyarországi 
Kamarai Tisztek Leányai számára alkotott, és a’ N. M. K. U. Kamara’ ajánlása alá 
tartozó két n e me s  születésű Leányok helyeiből az egyik megürülvén, azon n e m e s  
Kamarai Tisztek, kik Leányaikat az említett Intézetbe beadni kívánják, és a‘ Gyám
atyák, ezennel oda utasíttatnak, hogy esedező-leveleiket, az ezek mellé kapcso
landó kereszt-levéllel, ’s a’ himlő beoltásáról, vagy a’ felül, hogy a’ himlózést sze
rencsésen kiállották, egyszersmind a’ részesülendő leány állandó egészségéről, serős 
testalkotásárul szóló bizonyítványokkal együtt legfeljebb e’ f. e. junius havának utol
só napjáig a’ N. M. K. M. U. Kamarának nyújtsák be'; — egyébiránt azok, kiknek 
Nemességük közönségesen tudva nem volna, azt az illető Nemes Vármegyék által 
bebizonyítani el ne mulaszák.

(3 ) Az Ireghi Uradalomban, ’s nevezetesen T. Ns Tolna vármegyében helyheztetett 
Iregh mezővárosban, néhai méltóságos idősb gróf Wiczay Mihály ur Ő Nagyságának
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ama’ híres és mindenütt ismeretes egész Ménese, mind a' Mén-Lovak és Anya-Kan- 
czák tudniillik, mind az istállóban felállított, úgy a’ Legelőn lévő Nevendék-lovak 

Csikók (mellyek eladatását tavai az országot elborította Epekórság megakadá
lyoztatta) , az idén Junius lid ikén árverés által fognak kész fizetésért eladatni.

Melly tetemes költséggel és különös gonddal nemesített Lovak ’s Csikók száma 
és minemüsége így következik :

1. )  Mén-Lovak, mellyek közt egy arabs és két angol
teli vérű V a g y o n .............................................. . 8  darab.

2. )  Próba M én-L ó ...................................................................... 3 „
3. )  Csődör és heréit Ló 7 esztendőstől 4ig . . . 23 „
4. )  Mén-Csikók 1 esztendőstől 4ig . . . - . . 43 „
5. )  Anyakancza . . . . . . . . . 85 „
6. )  Kancza-Csikók 1 esztendőstől 4ig . . . • . 55 „
7. )  P a r i p a ....................................................  2 „
8. )  Csikósok hátas lo v a ......................................................................3 „
9. )  Szopós C s i k ó ............................................................................. 27 ,,

mindöszve 249 darab.
A’ megígért napon és helyen, regveli 9 órakor kezdődik az árverés.

Költ Ireghen Április lOdikén 1832.
(3 ) A’jégkárpótlásra kölcsönösen szövetkezett majlandi társaság, szőlőket ’s minden

nemű vetemény-fajokat jégverés ellen biztosít, és pedig e’ f. észt. eleje óta teteme
sen leszállított és így szerfelett jutalmas biztosítvány-dijért (Assecuranz-Praemien) 
Pest vármegye körére az Egyesület ügyvitelét (agensségét) Malvieux C. J. polgári 
nagykereskedő (Test, Dorottyautsza I lik  szám) vállalá magára, ki a’ társaság pla- 
numa- és. statutumival kész ingyen szolgálni mindenkinek.

Szinte nála minden nemű status kötelező-leveleket is vehetni ’s eladhatni.

L o t t e r i a - s o r s o k
Roguzno \ iz n io w

két nagy Uradalom ezen esztendő Nov. 27dik napján, bizonyosan végbe menendő ki
játszására, — szintén } részesek és társaság-játékok is az alól írtnál tetszés szerint sze
rezhetők. — Pesten a’ hazai cs. kir. priv. kalap-fabrika tárában, a’ Szervita piaczon, 
mélt. Gróf Teleky házban.

5 sors-megvételnél, egy, legalább 10 forintot nyerő, veres sorsot szolgáltat. (2 )
S z e k r  é n y e s y  P á l .

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Május 6dikán 3 láb , 6 hüv. 0 von. Május 7dikén 3 láb, 7 hiiv. 0 von. Május 8dikán 3 

láb, 10 hüv. 0 von. Május 9dikén 4 láb, 3 hüv. 0 von. Május lOdikén 4 láb, 6 hüv. 0 von. 
Május Ildikén 4 láb, 6 hüv. 6 von. Május 12dikén 4 láb, 6 hüv. 0 von. (az 0 felett.)

Budai lotteria május 9dikén: 44. 20. 88. 13. 45.



É r t e s í t ő .
31 szám Pest Május 16 kán 1832.

(1) Pest vármegye végzéséből köz hírré tétetik , hogy e’ folyó 1832dik észt. 
május 30ik napján, délutáni 3 órakor annak Cur. házánál tartandó közönséges kótya- 
vetyén 372. — pakrócznak — 372 lepedőre és 186 szalmazsákra ’s ugyanannyi ván
kosra kivántató vászon’ szolgáltatása a’ legjutalmasb áron fel tálalóknak fog adatni. 
Mellyre megjelenni szándékozók a’ mustrákat a’ kitett határnapon, vagy a5 kapitányi 
hivatalnál addig is megláthatják.

S e b o r v o s i  h i v a t a l .
(1 ) Horvátországban, nevezetesen nemes Körös vármegyében helyeztetett sza

bad királyi Kaproncza városában 200 pengő forint fizetéssel öszvekapcsolt városi Se
bészhivatal megürült. Azt megnyerni kívánók; kiktől tót vagy horvát nyelvtudása is 
kívántatik, hiteles tanúlevelekkeí támogatott kérelmüket e’ folyó esztendei július hó
nap 25dikéig a’ nevezett sz. kir. város Tanácsának nyújtsák be.

B o l t v á l t o z t a t á s .
(1 ) Koszgleba László selyem, pamut ’s gyapjú árus boltját sz. György óta a’ 

kis hid utczából a’ vácziba, nevezetesen a’ hét választó általellenében szállítván, tisz
telettel kéri a’ nagyérdemű közönséget: ezentúl is az eddig tapasztalt vásárlási meg
különböztetett bizodalomért; részérül továbbra is a’ legjobb fajú, kényszerinti válo- 
gathatásu ’s a’ változó divathoz mindenkor híven alkalmazott fentebb nemű áruival 
ajánlkozik, ’s mivel uj szállásán is tüztől ment raktárral bi r , kész bár mi nemű meg
bízással , vagy szállitásbeli szolgálattal is akárkinek szíveskedni.

J e l e n t é s J9ILr á n i á r ó V c
(2 ) Ezen czimű almanach jövő 1833dik esztendőre is okvetetieniil meg fog jelen

ni. Azon TT. Szerzők, kik azt becses munkáikkal díszesíteni szándékoznak, méltóz- 
tassanak Írásaikat a’ jövő június közepéig vagy hozzám Pestre , vagy a’ szerkezted
hez TT. Szeder Fábián úrhoz Győrön által Pannonhalmára küldeni. Azért könyörgök 
egyedül, hogy az ezen czélra szánt darabok többnyire prósában, rövidek, letisztázva 
’s jó olvashatásuak legyenek. Pesten május Sdikán 1832.

B  e  i  m  e l  J ó  z s  e f s

___________________________________  az Uránia kiadója.

H i r d e t m é n y .
(2) A’ nagymélt. M. Királyi Udvari Kamara részéről ezennel köz hírül ada

tik : hogy néhai Felséges Császárné ’s Királyné Mária Theresia által a’ Pesti úgy ne
vezett Angol Kisasszonyok’ , vagy is Apáczák’ nevelő-intézetében a’ magyarországi 
Kamarai Tisztek Leányai számára alkotott, és a’ N. M. K. U. Kamara’ ajánlása alá 
tartozó két n e m e s  születésű Leányok helyeiből az egyik megürülvén, azon n e m e s  
Kamarai Tisztek, kik Leányaikat az említett Intézetbe béadni kívánják, és a’ Gyám-
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atyák, ezennel oda utasíttatnak, hogy esedező-leveleiket, az ezek mellé kapcso
landó kereszt-levéllel, ’s a’ himlő beoltásáról, vagy a’ felül, hogy a’ himlőzést sze
rencsésen kiáltották, egyszersmind a’ részesülendő leány állandó egészségéről, ’serős 
testalkolásárul szóló bizonyítványokkal együtt legfeljebb e’ f. e. junius havának utol
só napjáig a’ N. M. K. M. U. Kamarának nyújtsák be; — egyébiránt azok, kiknek 
Nemességük közönségesen tudva nem volna, azt az illető Nemes Vármegyék által 
bebizonyítani el ne mulaszák.

Á l l a t t e n y é s z t é s i  J e l e n t é s .
(2 ) Az Állattenyésztő Társaság e’ f. e. Februar’ lődikén költ jelentése szerint az ál

latmutatást, jövő versenyzéskor ben a' városban kívánta tartani. Mivel azonban ezt 
a’ körülállások még nem engedik , szükségesnek látszott a’ közönséget eleve értcsít- 
n i , hogy az állatmutatás még ezidén is szintúgy mint tavaly a’ pályatéren fog menni 
véghez, ’s a’ juhok és szarvasmarhák állóhelyeit Schmidt András legelőbérlő ur (la
kása Rókus kápolna mellett gyöngy tyúk utcza, maga háza) rendeli el.

(3 ) S c h l o s s e r  K á r o l y  az első austriai tüzkárpótló társaság Ágense Rozs
nyón , ajánlja magát az assecuratiót minden 100 ftot felülhaladó értéknél , eddig- 
utána vetni szokott k ö l t s é g e k  el  m e l l ő z  é s é v e l  kieszközleni. Egyszersmind a’ 
valódi bécsi edényeknek, ’s a’ sima és metszett üvegeknek leszállítását is a’ nála lévő 
depositoriumba (rakhclybe) közhírré bocsátja.

L o t t e r i a - s o r s o k

Moguzno fe M zitiow
két nagy Uradalom ezen esztendő Nov. 27dik napján, bizonyosan végbe menendő ki
játszására , — szintén } részesek és társaság-játékok is az alól írtnál tetszés szerint sze
rezhetők. — Pesten a’ hazai cs. kir. priv. kalap-fabrika tárában, a’ Szervita piaczon, 
mélt. Gróf Teleky házban. -

5 sors-megvételnél, egy, legalább 10 forintot nyerő, veres sorsot szolgáltat. (3 )
t i z e k r  é n y  e s y  P á l .

I (4 ) A’ jégkárpótlásra kölcsönösen szövetkezett majlandi társaság, szőlőket ’s minden
nemű vetemény-fajokat jégverés ellen biztosít, és pedig e’ f. észt. eleje óta teteme
sen leszállított és így szerfelett jutalmas biztosítvány-dijért (Assecuranz-Praemien) 
Pest vármegye körére az Egyesület ügyvitelét (agensségét) Malvieux C. J. polgári 
nagykereskedő (Pest, Dorottyautsza I lik  szám) vállalá magára, ki a’ társaság pla- 
nurna- és statutumival kész ingyen szolgálni mindenkinek.

Szinte nála minden nemű status kötelező-leveleket is vehetni ’s eladhatni.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Május I3ikán 4 láb, 9 hüv. 0 von. Május 14dikén 5 láb , 0 hüv, 6 von. Május l a 

dikén 5 láb , 2 hüv. 0 von. Május lödikán 5 láb, 1 hüv. 0 von. (az 0 felett).___________
Mai postával küldetik széljel egy Károlyi István ur’ ide mellékelt félárkusi jelentése.



É r t e s í t ő .
32 szám Pest Május 19 kca 1832.

Híradás a’ szüléknek és gyámatyáknak.
(1 )  Gyakorta azon nem alaptalan panaszt hallhatni, hogy bajos Pesten olíy há

zat találni, hol Urfiak sorsokhoz képest szállást, tartást kapnának ’s nem csak erköl
csi tekintetben, hanem a’ finomabb társasági mivelódés felől is bizonyosakká tétet
nének. E’ szükségnek ’s a’ szülék ’s nevelők sokszor kinyilatkoztatott kívánságaik
nak megfelelésére egy a’ köz bizodalom által tisztelt família, melly iránt különösen 
Schedius kir. Tanácsos és Professor, és Liedemann J. S. Fridrik kereskedő Urak bő
vebb tudósítást adni készek, egy pár Uríinak Praefectusaikkal együtt a’ legközelebbi 
iskola-esztendő elején leendő asztalra és szállásra való béfogadását ajánlja. ígér egy, 
a’ környiilállásokhoz alkalmaztatott illendő asztalt, e‘ felett tetszés szerint magyar, né
met v. franczia nyelven folyó társalkodást, egy tágas, több szobából álló ’s az Univer- 
sitási épülethez közel eső lakást, egy, a’ használásra szabadon álló klavírral \s min
den más alkalmas készülettel és szolgálattal együtt. Nem különben kész azon famí
lia minden másod héten, vagy más megegyezés szerint magánál egy, válogatott, az 
Urfiak korokhoz és szükségeikhez alkalmaztatott kis estvéli társaságot adni, hogy úgy 
azoknak jó Ízlésükre ’s elméjük tökéletesítésere hasznos béfolyást eszközölhessen.

Azon tisztelt szülék és gyámatyák kik e’ jelen tudósítást használni kívánják, 
méltóztassanak a’ feltételek felől Liedomann Fridrik kereskedő házával szabad postáu 
levelek által értekezni és elhatározott szándékjokról ha lehet, julius végéig, azt tu
dósítani. Költ Pesten május 16ikán 1832.

(2 ) Pest vármegye végzéséből köz hírré tétetik , hogy' e’ folyó 1832dik észt. 
május 30ik napján, délutáni 3 órakor annak Cur. házánál tartandó közönséges kófya- 
vetyén 372. — pakrócznak — 372 lepedőre és 186 szalmazsákra ’s ugyanannyi ván
kosra kivántató vászon’ szolgáltatása a’ Jegjutalmasb áron felválalóknak fog adatni. 
Mellyre megjelenni szándékozók a’ mustrákat a’ kitett határnapon , vagy a’ kapitányi 
hivatalnál addig is megláthatják.

S e b o r v o s i  h i v a t a l .
(2 ) Horvátországban, nevezetesen nemes Körös vármegyében helyeztetett sza

bad királyi Kaproncza városában 200 pengő forint fizetéssel üszvekapcsolt városi Sc- 
bészhivatal megürült. Azt megnyerni kívánók; kiktől tót vagy horvát nyelvtudása is 
kívántatik, hiteles tanúlevelekkel támogatott kérelmüket e’ folyó esztendei julius hó
nap 25dikéig a’ nevezett sz. kir. város Tanácsának nyújtsák be.

B o l t v á l t o z t a t á s .
(2) Koszgleba László selyem, pamut ’s gyapju árus boltját sz. György óta a’ 

kis híd utczából a’~vácziba, nevezetesen a’ hét választó általellenében szállítván, tisz
telettel kéri a’ nagyérdemű közönséget: ezentúl is az eddig tapasztalt vásárlási meg
különböztetett bizodalomért; részérül továbbra is a’ legjobb fajú, kényszerinti válo- 
gathatá&u ’s a’ változó divathoz mindenkor híven alkalmazott fentebb nemű áruival



Ti
ajánlkozik, ’s mivel uj szállásán is tiiztől ment raktárral bi r , kész bár mi nemű meg
bízással, vagy szállitásbeli szolgálattal is akárkinek szíveskedni.

J e l e n t é s 3)ü r á n i /a f
o 1.a

(3 ) Ezen czimű almanach jövő 1833dik esztendőre is okvetetleniil meg fog jelen
ni. Azon TT. Szerzők, kik azt becses munkáikkal díszesíteni szándékoznak, méltóz- 
tassanak írásaikat a’ jövő junius közepéig vagy hozzám Pestre , vagy a’ szerkcztető- 
hez TT. Szeder Fábián úrhoz Győrön által Pannonhalmára küldeni. Azért könyörgök 
egyedül, hogy az ezen czélra szánt darabok többnyire prósában, rövidek, letisztázva 
’s jó olvashatásuak legyenek. Pesten május 8dikán 1832. B e i m e l  J ó z s e f e

az Uránia kiadója.

H i r d e t m é n y .
(3) A’ nagymélt. M. Királyi Udvari Kamara részéről ezennel köz hírül ada

t ik:  hogy néhai Felséges Császárné ’s Királyné Mária Theresia által a’ Pesti úgyne
vezett Angol Kisasszonyok’ , vagy is Apáczák’ nevelő-intézetében a’ magyarországi 
Kamarai Tisztek Leányai számára alkotott, és a’ N. M. K. U. Kamara’ ajánlása alá 
tartozó két n e me s  születésű Leányok helyeiből az egyik megürülvén, azon n e m e s  
Kamarai Tisztek, kik Leányaikat az említett Intézetbe béadni kívánják, és a’ Gyám
atyák, ezennel oda utasíttatnak, hogy esedező-leveíeiket, az ezek mellé kapcso
landó kereszt-levéllel, ’s a’ himlő beoltásáról , vagy a’ felül, hogy a’ himlőzést sze
rencsésen kiállották, egyszersmind a’ részesülendő leány állandó egészségéről, ’s erős 
testalkotásárul szóló bizonyítványokkal együtt legfeljebb e’ f. e. junius havának utol
só napjáig a’ N. M. K. M. U. Kamarának nyújtsák be; — egyébiránt azok, kiknek 
Nemességök közönségesen tudva nem volna, azt az illető Nemes Vármegyék által 
bebizonyítani el ne mulaszák.

Á l l a t t e n y é s z t é s i  J e l e n t é s .
( 3 )  Az Állattenyésztő Társaság e’ f. e. Februar’ lődikén költ jelentése szerint az ál

latmutatást, jövő versenyzéskor ben a* városban kívánta tartani. Mivel azonban ezt 
a’ körülállások még nem engedik , szükségesnek látszott a’ közönséget eleve értesít- 
n i, hogy az állatmutatás még ezidén is szintúgy mint tavaly a’ pályatéren fog menni 
véghez, ’s a’ juhok és szarvasmarhák állóhelyeit Schmidt András legelőbérlő ur (la
kása Rókus kápolna mellett gyöngytyúk utcza, maga háza} rendeli el.

( 5} A’ jégkárpótlásra kölcsönösen szövetkezett majlandi társaság, szőlőket ’s minden
nemű vetemény-fajokat jégverés ellen biztosít, és pedig e’ f. észt. eleje óta teteme
sen leszállított és így szerfelett jutalmas biztosítvány-dijért (Assecuranz-Pracmien} 
Pest vármegye körére az Egyesület ügyvitelét (agensségét) Malvieux C. J. polgári 
nagykereskedő (Pest, Dorottyautsza I lik  szám} vállalá magára, ki a’ társaság pla- 
numa- és statutuinival kész ingyen szolgálni mindenkinek.

Szinte nála minden nemű status kötelező-leveleket is vehetni ’s eladhatni.________
Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:

Május 17ike'n 5 láb , 0 hiiv. Ó von. Május 18dikén 5 láb, 0 hüv, 3 von. Május 19-
dikén 5 láb , 2 hüv. 6 von. (az 0 felett). ____________________  _

Mai postával küldetik széljel két Wi g a n d  O t t ó ,  és K á r o l y i  I s t v á n  ur ide
mellékelt jelentése.
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É r t e s í t ő .
33 szám Pest Május 23 kán 1832.

Egy uj Nemzeti Leány-Nevelő és Oktató
I n t é z e t ’ J e l e n t é s e .

fMária Dorottya Útcza, 18dik szára alatt 2dik em eletben).
Alábbírottak tisztelettel jelentik a’ Nemes Nemzetnek hogy a’ Felséges Magyar- 

Királyi Helytartótanács’ engedelmesei és felsóség. felfigyel m ezes,»ellett Nemes km- 
asszonyok’ számára egy N e m z e t i  nevelő és oktato Intézetet állították mellyben a 
r áioTbízott nevendfkek’ testi, erkölcsi és értelmi felnevelésére a’ leggondosabb 
szorgalom fog fordíttatni, és minden a’ szépnemtol ma közönségesen megkívántain« 
kézi ügyességek, szabad mesterségek. tudományok es nyelvek tapasztalt ügyesség,1 
mesterek által elő fognak adatni, és pedig e 1 ő sz  ö r . s M a gy a r  Ny eÍ v e n , azu- 
tin  röviden ismételve Franczia és Német nyelven is. A Pesten fennálló számos leány- 
nevelő Intézetek közt vagyon ugyan több ollyan is, melly méltó a tisztelt Sziliek bi
zodalmára, de legyen megengedve mint egy igazsággal gáncsolt lnbat említenünk, a 
nemzeti nyelvnek egészleni elmellőzését: holott ezen az utón illenek a le ket es szí
vet kimívelni Némellyekben közfilök még az a’ vetkes szokás ,s uralkodik, hogy a’ 
nevendék még meg is büntettetik, ha magyart, 1 beszél, es kenszenttetik azt hibás 
Némettel és még hibásabb Francziával felcserélni. S mennyien tapasztaltak mar azt 
a’ tisztelt Szülék közül, hogy leányaik kiléptökkor a’ nevendekhazbol az idegen nyel. 
veket csak törni tanulták, ’s mellettük a’ méltósagos Nemzeti Nyelvet szinte egeszlen 
elfeleitették Ha tehát e1 szerint az aláírttak fő iparkodasa leszen a nekik altaladott 
Növendékekből N e m z e t i  Hitveseket, Anyákat, Nevelőiteket formálni: azzal biz- 
tathatiák a’ tisztelt Szüléket, hogy gyermekeik azért a’ Német és Franczia Nyelvet 
sehoKV el nem fogják mulasztani, sőt azt tökélletesen megtanulni, ezt pedig annal 
bizonyosabban , mert az idegen Nyelveket tökélletesen megtamilni annal könnyebb, 
minél alaposabban isméri a5 Nevendék tulajdon Anyanyelvét. Mivel a nevendékek’ 
kiformálása csak lépcsőnként történhetik, annak egész egyetemsege a négy követke
ző osztályra fog szakadni: . v  , , , . , n e * '

El s ő  O s z t á l y .  1. Magyar, Német és Franczia Nyelvek olvasasa. 2. Szépírás
ezen a’ három nyelven. 3. Bibliai Hisztéria, Erkölcs-és Vallás - Tudomány Pap ál
tal elő-adva- azon észre-vétel mellett, hogy-a’ Református és Evangélikus vallásu 
Evermekek,’mihelyt Szüléik kívánni fogják, egy a1 nevezett Egyházhoz tartozó Pap 
által fognak a’ hittudományban oktattatni. 4. Számtudomány, Egyszeregy, s a’ négy 
első Számvetés-módok, t. i. öszveadás, sokszorozás ’s a’ t. a három nyelven.

M á s o d i k  Os z t á l y .  1. Bibliai Hisztéria, Erkölcs- és Vallás-Tudomány. 2. 
Szépírás. 3. Hazai történetek és Földirás. 4. A’ három nyelv etymologiája. 5. Az ösz- 
vetett számvetés-módok és fejbeli számvetés. 6. Formák’ tudománya.

H a r m a d i k  Os z t á l y .  1. Erkölcs-Tudomány. 2. Közönséges Földit as. 3. A’ 
három nyelv’ syntaxisa. 4. Az Ó-Világ’ hisztériája. 5. Fej beli számvetés és rövid szam- 
tartás* tudománya Campan Asszonyság’ szerint. 6. Formák tudománya bővebben, s 
rövid technológia.
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N e g y e d i k  Os z t á l y .  1. Levélírás három nyelven. 2. A* közép és uj kor’ tör
ténetei. 3. Mathematikus Földirás. 4. Természet-Hisztória, különös tekintettel az 
életre, p. o. kertészségre, gazdaságra, ’s a’ t. 5. Physika. 6. Mythologia. 7. A’ Ma
gyar, Német és Franczia Literatura’ rövid ismérete. Mind ezek mellett Rajzolás, 
Táncz, Muzsika és Asszonyi Kézi-munkák. A’ Nevendékek' előmeneteléről esztendei 
n y i l v á n )  os próbák fognak tartatni. Ámbár aláirottak nem szívesen emlékeznek itt 
a’ költségi pontokról; még is, a’ távollakó Szülék számára szükségesnek látják, a’ 
feltételeket ezen hirdetésben előadni. Állanak azok szállásért, asztalért’s tanításért 
(az egy Muzsika-Mestert kivévén, a’ ki külön fizettetik), esztendei 300 ftból ezüst
ben, mellyekből száz ötven forint félesztendőnként, vagy is hetvenöt forint ezüst
ben minden fertály esztendőben előre tétetik-le. Azonban nyitva áll ezen Intézet olly 
Kisasszonyoknak i s , kik az említett feltételnek ugyan egészen meg nem felelhetnek , 
de szerencsés tehetséggel bírnak, vagy magokat tökélletes M a g y a r Nevelőnékké 
kiképezni óhajtják. Pesten május 20dikán 1832.

Ns. Czejjka Mária, Lemouton hitvese, L e m o u t o n K .  J á  n o s ,
Cs. K. Hernálszi Nevelő és oktató intézetnek a' Pesti kir. Tudományok Egyetemében a’ Fran- 

volt nevendékje. czia-Nyelv és Literatura’ rendes Professora és
O Cs. K. Magasságának I s t v á n  Főherczegnek 

a’ Franczia-N’yelvben külön Tanítója.

(1 ) Tisztelettel jelenti az alólírt, hogy nála különféle arany, ezüst és réz pénz 
darabokat az ó ’s uj világból, egyenként vagy osztályként, mint szinte különféle ré
gi tobákszelenczéket is jutaimas áron szerezhetni meg.

Löfler J. fogorvos, 
„Miatyánkutcza“ , Bola ház 2ik emel.

(1 ) Egy ifjú ember mindennemű szabadkézi rajzolatban, úgy szinte az építő-mes
terség szépmivészi tekintetében, tanítást kíván adni. Közelebbi utasítást ad Eggen-  
b e r g e r  J ó z s e f ,  könyváros ur Pesten a’ barátok piatzán.

(3 ) Pest vármegye végzéséből köz hírré tétetik , hogy e’ folyó 1832dik észt. 
május 30ik napján, délutáni 3 órakor annak Cur. házánál tartandó közönséges kótya- 
vetyén 372. — pakrócznak — 372 lepedőre és 186 szalmazsákra ’s ugyanannyi ván
kosra kivántató vászon’ szolgáltatása a’ legjutalmasb áron felválalóknak fog adatni. 
Mellyre megjelenni szándékozók a’ mustrákat a’ kitett határnapon , vagy a’ kapitányi 
hivatalnál addig is megláthatják.______________________________________________

S e b o r v o s i  h i v a t a l .
(3 ) Horvátországban, nevezetesen nemes Körös vármegyében helyeztetett sza

bad királyi Kaproncza városában 200 pengő forint fizetéssel öszvekapcsolt városi Se
bészhivatal megürült. Azt megnyerni kívánók; kiktől tót vagy horvát nyelvtudása is 
kívántatik, hiteles tanúlevelekkel támogatott kérelmöket e’ folyó esztendei julius hó
nap 25dikéig a’ nevezett sz. kir. város Tanácsának nyújtsák be.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Május 20ikán 3 láb, 11 Iniv. 0 von. Május 21dikén 5 láb, 2 hüv. 9 von. Május 22- 

dikén 3 láb, 1 hüv. 3 von. Május 23diknn 4 láb, 11 hüv. 3 von. (az 0 felett). ____
Mai postával küldetik széljel Wi gand Otto ur’ ide mellékelt jelentése.
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Még egy ideig előfizethetni 6 forinttal pengő pénzb.
K I S F A L U D Y  K Á R O L Y ’

M I N D E N

M U N K A I ’
gyűjteményére TÍZ KÖTETBEN.

Az ELSŐ NYOLCZ KÖTETET AZONNAL ÁLTVEHETNI; a’ IX. és X.dik a’ 
dicsóült költőnek E n d e r  által rajzolt s Hoffmann által a c z é l b a  m e t s z e t t  képé
vel együtt Julius’ elején jöend-ki, ’s akkor a’ munkának ára felebb fog emeltetni. — 
Egy tökéletes velin példány’ ára még most 10 ft. peng. pénzb.

Minden hiteles könyvárosnál találtatik 4 forinton peng. pénz.
A’ M A G Y A R

P O E S I S ’ K É Z I  K Ö N Y V E .
T  o  l  d  y  F  e  r  e  n  c  z  á l t a l .

II. k ö t e t ,  nagy  8 a d r é t  ív .

Az ORVOSI TÁR’ hivatalában, P e s t , rakpiacz (A usladeplaz), Deronház,
2dik emel. 16 szám alatt találtatik:

Dr.  H u f e l a n d  K. V i l m á n  y
S Z E G É N Y E K ’ P A T I K Á J A ,

egyszersmind tapasztalt hasznú gyógyszerek’ és orvosságok’ választott gyűjteménye. A’ 
harmadik kiadás szerint fordította ’s a’ gyógyszerek’ magyar szótárával az Orvosi Tár’ 
Olvasói’ kedvéért megtoldva kiadá Dr. S c h e d e l  F e r e n c z .  Pest, 1331. Zsebkönyv 

formában öszvesen ICO lap, kötve 36 kr. pengő pénz.
Ugyan ott előfizethetni a’ prof. B u g á t  és Dr. S c h e d e l  által szerkeztetek

O R V O S I  T Á R
czímü folyóírás’ 1832diki évfolyamaijára is. Minden hónapban jő egy 6 ívnyi csino
san nyomtatott *s kötött fűzet; minden harmad hónapban pedig egy jeles orvos arcz- 
képe is. Ára helyben 5 ft., postán 6 ft. 24 kr. pengő pénz. A" kijött fűzetek az Elő

fizetőknek azonnal általadatnak.

É r t e s í t ő .
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J e l e n t é s
a' „ M a g y a r  E g y l i á z i  B e s z é d e k ’ G y ű j t e m é n y é r ő l * “

Azon ritka kedvezés, mellyel a' püspöki megyék, szerzetes rendek, ’s az egész 
magyar egyházi TT. közönség e’ G y ű j t e m é n y t  fogadni méltóztattak, szükségessé 
teve az első kötetnek másodszori ’s már készen levő kiadatását; mellyhez képest a’ 
második köteten elkezdve a5 következőket is több ívre terjeszthetem az elsőnél és ígé
rem , hogy illy kedvezés mellett 18—20 Ívnél kevesebbre ezután egy kötet sem fog 
szabatni, vagy valamelly kötetben a" rendszer miatt történhető hijány ki fog pótoltat
ni. — Már most tehát azok is , kik előre űzettek vagy aláírtak a’ két első kötetre, 
vagy kik azt még ezután megrendelni szándékoznának, mind a’ kettőnek, a’ követ
kezőkkel együtt, megszerzésére magokat jelenthetik ; és tisztelettel megkéretnek, 
hogy eziránt vagy magamnál vagy a’ püspöki hivataloknál, vagy a" könyvárosoknál 
rendeléseiket meg tenni méltóztassanak. És a’ kik talán példányaikat mind eddig ke
zűkhez nem vehették, a’ most közelítő medardi pesti vásárkor bizonnyal veendik.

A’ harmadik kötet a’ közbe jött akadályok miatt ezen időpontra el nem készül
hetvén , mihelyt a’ sajtó alól kiszabadul, mindenkinek azon úton, mellyen előfizetett 
vagy aláirt, ki fog szolgáltatni; úgy, hogy a‘ negyedik kötet is augustusi János fő
vételi vásárra folytában bizonyosan elkészítetvén, mind a’ négy darab készen lészen. 
Egyszersmind arra kérni bátorkodom a’ TT. közönséget: hogy a* harmadik kötet
re minél előbb, a’ negyedikre járandó előfizetést pedig (A fr. p. p.) a’ harmadiknak 
vételével vagy legfölebb Augustus végéig beküldeni ne terheltessenek.

Az Előfizető urak’ neveinek, a1 mennyire azok be nem érkeztek, közlésére is , 
az illető beszedőket e’ jelen kérelmemmel fölszólítom. Pest. május 22dikén 1832.

S z a l a y  I m r e ,
a’ Kiadó.

H i r d e t é s .
(1) 0 Cs. Kir. Fő Herczegsége Országunk Nádor-Ispánja kegyes parancsolatjára, a’ 

kir. magyarországi fő építő kormány részéről közhírré té te tik , hogy Vátz püspöki 
városban a' Duna partján helyezett, hajdan Therezianum, ’s majd Ludovicea nevet 
viselő katonai nevelő Intézetnek szánt épületek alábbirt kedvező kötés mellett a’ töb
bet ígérőnek áltengedtetnek:

1 szőr. A’ fizetendő’s felsőbb helybehagyást nyert summának harmadát lészen kö
teles az áltvevő mindjárt, két harmadát pedig hiteles kezesség állítása, és a’ rendes 
hatot-száztul kamatfizetés mellett csak tiz esztendő múlva lefizetni.

2szor. Azon esetben ha a’ vevő egy harmadánál többet szándékoznék lefizetni, 
elfogadható feltételek mellett azon kedvezés is megengedtetik, hogy a" fenmaradó 
summát készpénz helyett hiteles kötelező-levelekben fizetheti le.

3szor. A’ vevő ezen épületre nézve, minden földesurasági adózásoktól ment, és 
független, ’s csupán csak a’ közönséges adókra ’s polgári közterhek viselésére köte- 
leztetik.

Az előbb említett, és 42,835 vfrt. 53 xra igen olcsón becsült, jó szerekből egy 
emeletre régi klastromok módjára rakott 63^ öl hosszú öl széles épületnek mind
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két oldalról 13 öl hosszú, 7^ öl széles szárnyai állanak; a’ fő útcza felől az egész 
épület hosszában 11 ölnyi széles téré , a’ Dunára néző oldalán pedig 66 öl hosszú, 
46ől széles erős fallal kerített tágas udvara vagyon.

Továbbá vannak ezen épület alsó emeletében két fő pinczéin kívül £ mindegyik 
2000 akórai) 35 szép, magas és erősen boltozott erős vas ablakrostélyokkal készül 
szobák; a’ felső emeletben, £hová két szép széles lépcső vezet) pedig 24 részszerint 
régi, részszerint uj gerendákkal festett magas szobák, mellyek nagyobb részint te
remek, de az alsó boltozatok czélirányos felosztásánál fogva könnyen kívánt kissebb 
szobákra oszthatók. — Végtére még ezen épülethez tartozik egy 64 öl hosszú és 48 
öl széles házhely, mellyen jó szerekből tető nélkül 19 öl hosszú és 7 | széles de még 
egészen ki nem épült ház áll.

A’ venni kívánók ár-ajánlásaikat, kiváltott leveleikkel, nevök, characterök, 
vármegyéjük, lakhelyük hozzá tételével ezen kir. magyarországi fő építő kormánynak, 
legfeljebb julius lsőjéig 1832. annál bizonyosabban küldjék be, minthogy ezen időnek 
eltölte után beérkezendő e’íéle levelek többé el nem fogadtatnak.

Ezen épületnek rajza körüleíivcl együtt, és annak becsültetése, mind Budán a’ 
kir. mag3rarországi főépitő kormánynál, mind pedig Vátzon a’ fent említett Akadémia 
épületében a’ ház felvigyázójánál szemlélhető.

A’ kir. magyarországi főépitő kormány részéről. — Budán május 2ldikén 1832.

P’é tz e ly  Sáiiiuel és társa
ajánlják újonnan érkezett, legillőbb áru gyolcs portékáikat P esten , a’ váczi

uczában, ezen czím a la tt:

„A’ K o z á k h o z “
úgymint: valódi 54 rőíos rumburgi gyolcsot, a’ legillőbb szabott áron; ugyan oliyan 
± és -|es szélességű 30 rőföst; továbbá megkülönböztetett jóságu 38 rőfös creas vagy
is bőrvásznat; keskeny és széles hollandiai, és a’ legjobbminém'üségü |c s  ágylepedőkre 
alkalmaztatott vásznat; finom és közönséges asztalneműkre való kamukát; legújabb 
mód szerint ruhákra való kanavászt; fehér és színes pqjnuk, de főképpen a’ legújabb 
’s jobbféle vászon zsebkeszkenőket; mint szinte szabad válogathatásu nagymennyi
ségben kész

príméi, két és három rét szövetű teveszűr
különféle színekben nyári öltözetekre, keletindiai anginet’s mindenfélepamuk és gyap
jú szövetet, nyári nadrágokra. (1)

Á r v e r é s i  j e l e n t é s .
(1 ) Hétfőn junius 4dikén és a’ következendő napokon a’ Dunasoron lévő Deron 

háznak második emeletében árverés utján a’többet Ígérőknek kész pénz fizetésért fog
nak eladatni: különbféle papi és világi ruhák, szebbnél szebb házi bútorok, kanapék,
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zófák hozzá tartozó székekkel, asztalok, almáriumok, szekretärek, órák, mellyek- 
nek egyike nyolczféle darab muzsikát játszik , aranyozott tükrök, asztali ezüst esz
közök , fortepiano — azután különbféle híres képíróktól festett képek , némelly ás
vány darabok, régi pénzek, és nagy számú tudományos könyvek, mellyeknek lajstro
mát árveréskor megláthatni — végre egynéhány akó jó egri és szatmári ó bor, és 
különös aszúborok butéljákban.

Titl Mátyás , polgári kereskedő Aradon , az első ausztriai tűzkárpótló társaság, ’s 
a’ jégverés ellen bátorságosító majlandi egyesület ágense, ez utóbbinak ügyvitelét tek. 
Arad, Csanád ’s Békés vármegye körére vállalván fel tisztelettel ajánlja a’ bátorságo- 
sitást szőlő ’s minden nemű vetemény fajokra terjesztve, és pedig e’ f. e. eleje óta 
tetemesen leszállított, és így szerfelett jutalmas biztosítvány-díjért, különösen: a’ ta
karmány füvekért lOOtól | ; mindennemű gabona ’s hüvelyes veteményekért lOOtól 1; 
len, kender, kerti vetemények ’s gyümölcsös kertekért lOOtól 1£; végre szőlő, do
hány, komló ’s olajt-adó lermesztményekért lOOtól 2 forintért.

( l )  Csongrád vármégyében helyeztetett Vásárhely mezővárosában fekvő uradal
mi serháznál f. e. junius Ildikén délutánni 3 órakor 50 darab hízott ökör árverés út
ján fog eladatni, melly alkalomra tehát a’ venni szándékozók ezennel meghivatnak.

Vásárhely május lődikán 1832. K ö t h  J á n o s ,
Tiszttartó.

Az alföldre egy igen derék birtokéi nemes házhoz nevelő kerestetik , de ollyan 
ki szeplőtelen charactere m ellett, bő nevelési ’s tudománybeli isméretekkel készül
ten életét egyedül nevendéke teljes kimüveltetésének szánja; a’ nevelés végivel hol- 
tiglani nyugpénz is igértetik. A’ többi környülmények ’s feltételekről minden ajánl
kozni szándékozót értesítendi a’ szerkeztető hivatal.

Egy 30 esztendős, több nyelvet beszélő, gazdaságban jártas, ’s dicséretes bizo
nyítványokkal felkészült gazdaságbeli Tiszt önkényesen kívánván helyet változtatni, 
tisztelettel ajánlja a’ T. Uradalmaknak szolgálatját — különben felőle bővebb tudósi, 
tást adhat «’ szerkeztet6 hivatal.

(2 ) Egy ifjú ember mindennemű szabadkézi rajzolatban, úgy szinte az építő-mes
terség szépmüvészi tekintetében, tanítást kíván adni. Közelebbi utasítást ad Eggen -  
b e r g e r  J ó z s e f ,  könyváros ur Pesten a’ barátok piaczán.

B o l t v á l t o z t a t á s .
(3 )  Koszgleba László selyem, pamut ’s gyapju-árus boltját sz. György óta a’ 

kis hidutczából a’ vácziba, nevezetesen a’ hét választó általellenébe szállítván, tisz
telettel kéri a’ nagyérdemű közönséget ezentúl is az eddig tapasztalt vásárlási meg
különböztetett bizodalomért; részérül továbbra is a’ legjobb fajú, kényszerinti válo- 
gathatásu ’s a’ változó divathoz mindenkor híven alkalmazott fentebb nemű áruival 
ajánlkozik, ’s mivel uj szállásán is tiiztől ment raktárral bir , kész bár mi nemű meg
bízással, vagy szállitásbeli szolgálattal is akárkinek szíveskedni.

/C a ka
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Híradás a’ szüléknek és gyámatyáknak.
(2 ) Gyakorta azon nem alaptalan panaszt hallhatni, hogy bajos Pesten oITy há

zat találni, hol Urfiak sorsokhoz képest szállást, tartást kapnának ’s nem csak erköl
csi tekintetben, hanem a’ finomabb társasági mivelődés felől is bizonyosakká tétet
nének. E’ szükségnek ’s a’ szülék ’s nevelők sokszor kinyilatkoztatott kívánságaik
nak megfelelésére egy a' köz bizodaiom által tisztelt família, rnelly iránt különösen 
Schcdius kir. Tanácsos és Professor , és Liedemann J. S. Fridrik kereskedő Urak bő
vebb tudósitást adni készek, egy pár Urfinak Praefectusarkkal együtt a’ legközelebb 
iskola-esztendő elején asztalra és szállásra leendő béfogadását ajánlja. ígér t. i. egy, 
a’ környülállásokhoz alkalmaztatott illendő asztalt, e’ felett tetszés szerint magyar, né
met v. franczia nyelven folyó társalkodást, egy tágas, több szobából álló "s az Univer- 
sitási épülethez közel eső lakást, egy, a’ használásra szabadon álló klavírral *s min
den más alkalmas készülettel és szolgálattal együtt. Nem különben kész azon famí
lia minden másod héten, vagy más megegyezés szerint magánál egy, válogatott, az 
Urfiak korokhoz és szükségeikhez alkalmaztatott kis estvéli társaságot adni, hogy úgy 
azoknak jó ízlésükre ’s elméjük tökéletesítésére hasznos béfolyást eszközölhessen.

Azon tisztelt szülék és gyámatyák, kik e’ jelen tudósitást használni kívánják, 
méltóztassanak a’ feltételek felől Liedemann Fridrik kereskedő házával szabad postája* 
levelek által értekezni és elhatározott szándékjokról, ha lehet, julius végéig, azt tu
dósítani. Költ Pesten május IGikán 1832.

Egy uj Nemzeti Leány-Nevelő és Oktató
I n t é z e t ’ J e l e n t é s e .

, A "
(JVTária Dorottya Utcza, I8dik szám alatt 2dik emeletben).

. Alábbírottak tisztelettel jelentik a’ Nemes Nemzetnek, hogy a’ nagymélt. Magyar- 
Királyi Helytartótanács’ engedőimével és felsőségi felíigyelmezés mellett Nemes Kis
asszonyok* számára egy N e m z e t i  nevelő és oktató Intézetet állítottak, mellyben a’ 
rcájok hízott ncvendékek’ tes ti, erkölcsi és értelmi felnevelésére a’ leggondosabb 
szorgalom fog fordíltatni, és minden a’ szépnemtől ma közönségesen megkivántatott 
kézi ügyességek, szabad mesterségek . tudományok és nyelvek tapasztalt Ügyességű 
mesterek által elő fognak adatni, és pedig e l ő s z ö r  is M a g y a r  N y e l v e n ,  azu
tán röviden ismételve Franczia és Német nyelven is. A’ Pesten fennálló számos leány
nevelő Intézetek közt vagyon ugyan több ollyan is, meily méltó a’ tisztelt Szülék’ bi
zodalmára, de legyen megengedve mint egy igazsággal gáncsolt hibát említenünk , a’ 
nemzeti nyelvnek egészleni cluiellőzését: holott ezen az úton illenék a’ lelket és szí
vet kimívclni. Némcllyekben közülük még az a’ vétkes szokás is uralkodik, hogy a’ 
növendék még meg is hünfoftetik, ha magyarul beszél, és kénszeríttetik azt hibás 
Némettel és még hibásaid) Francziával felcserélni. S mennyien tapasztalták már azt 
a tisztelt Szülék közül, hogy leányaik kilépíökkor a’ nevendékházból az idegen nyel
veket csak tömi tanulták, ’s mellettük a’ méltóságos Nemzeti Nyelvet szinte egészlen- 
elfelejtették. Ha tehát e* szerint az aláírltak’ fő ipái kodása leszen a’ nekik általadott 
Növendékekből N e m z e t i  Hitveseket, Anyákat, Nevelónéket formálni: azzal biz-
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lathalják a’ risztéit Szüléket, hogy gyermekeik azért a' Németéi Franezia Nyelvet 
sehogy el nem fogják mulasztani, sőt azt tökéletesen inegtanúlni, ezt pedig annál 
bizonyosabban , mert az idegen Nyelveket tökéletesen inegtanúlni annál könnyebb , 
minél alaposabban isméri a' Nevendék tulajdon Anyanyelvét. Mivel a’ növendékek1 
kiformáitatása csak lépcsőnként történhetik, annak egész egyctenisége a1 négy követke
ző osztályra fog szakadni :

E l s ő  O s z t á l y .  1. Magyar,_ Német és Franezia Nyelvek' olvasása. *2. Szépírás 
ezen a’ három nyelven. 3. Bibliai Hisztéria, Erkölcs- és Vallás - tudomány Pap ál
tal elóadatva; azon észrevétel mellett, hogy a’ Református és Evangélikus vallásu 
gyermekek, mihelyt Szüléik kívánni fogják, egy a1 nevezett Egyházhoz tartozó Pap 
által fognak a1 hittudományban oktattatni. 4. Számtudomány, Egyszeregy, s a* négy 
első számvetés-mód, t. i. Öszveadás, sokszorozás ’s a1 t. három nyelven.

M á s o d i k  O s z t á l y .  1. Bibliai hisztéria, Erkölcs- és Vallás-tudomány. 2. 
Szépírás. 3. Hazai történetek és Földirás. 4. A’ három nyelv etymologiája. 5. Az ösz- 
vetett számvetés-módok és fejbeli számvetés. 6. Formák1 tudománya.

H a r m a d i k  Os z t á l y .  1. Erkölcs - tudomány. 2. Közönséges földirás. 3. A' 
három nyelv1 syntaxisa. 4. Az O-világ1 hisztériája. 5. Fejbeli számvetés és rövid szám
tartás1 tudománya Campan Asszonyság1 szerint. 6. Formák1 tudománya bővebben, s 
rövid technológia.

N e g y e d i k  Os z t á l y .  1. Levélírás három nyelven. 2. A* közép és uj kor1 tör
ténetei. 3. Mathematikai Földirás. 4. Természet-hisztéria, különös tekintettel az 
életre, p. o. kertészségre, gazdaságra, ’s a’ t. 5. Physika. 6. Mythologia. 7. A1 Ma
gyar, Német és Franezia Literatura1 rövid ismérete. Mind ezek mellett Rajzolás, 
Táncz, Muzsika és asszonyi kézi-munkák. A1 Növendékek* előmeneteléről esztendei 
n y i l v á n  y os próbák fognak tartatni. Ámbár aláirottak nem szívesen emlékeznek itt 
a1 költségi pontokról; még is, a1 távollaké Szülék számára szükségesnek látják, a1 
feltételeket ezen hirdetésben előadni. Állanak azok szállásért, asztalért ’s tanításért 
(az egy Muzsika-mestert kivevőn, a’ ki külön fizettetik) , esztendei 300 ftból ezüst
ben , mellyekből száz ötven forint félesztendőnként, vagy is hetvenöt forint ezüst
ben minden fertály esztendőben előre tétetik-le. Azonban nyitva áll ezen Intézet oily 
Kisasszonyoknak is, kik az említett feltételnek ugyan egészen meg nem felelhetnek , 
de szerencsés tehetséggel bírnak , vagy magokat tökéletes M a g y a r  Nevelónékké 
kiképezni óhajtják. Pesten május 20dikán 1832.

Le m ou t  o n K. J á n o s ,
Ns. Czepka Mária, Lemouton hitvese, a’ pesti kir. Tudomány-egyetemben a1 Fran- 

Cs. K. Hernálszi Nevelő és oktató intézetnek czia-Nyelv és Literatura1 rendes Professora él 
volt nevendékje. O Cs. K. Magasságának I s t v á n  Főherczegnek

a1 Franczia-nyelvben külön Tanítója.

Dunavíz állása a' budai vizmérték szerint:
Május 23ikán 4 láb, 11 hüv. 3 von. Május 24dikén 4 láb, 8 hüv. 3 von. Május iS -  

dikén 4 láb , 6 hüv. 0 von. (az 0 felett).

Bndai lotteria május 23dikán: 38. 71. 15. 77. 37.
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É r t e s í t ő .
31 szám ' Pest Május 30tán 1832.

Füskúti Länderer’ könyvnyomtató intézetében Pesten Hatvani utszában 448
m e g j e l e n t  a’

M u l a t  t a t a
szép literatúrai gyűjteménynek Illdik és IVdik kötete.

A* Illdik kötet foglalja magában a’ „L i 1 ó - I I a l a c s  k a4, román’ többiét, és ^R o
m án e gy e s t v eu nevezetű románt. A IVdik kötet, , , S k o c z i a n a k  f e j e i  L i l i 
o ma “ °»evű históriai romános Novellát. S valamint e’ szerint Ígéretéhez képest 
adá ki az intézet eddig ezen olvasó kézikönyvtárának négy kötetét, úgy fogja ennek 
a' iövő augustusi pesti vásárra is szinte négy kötetét a’ Iegválogatottabb mívekbő! 
közre bocsátni , s reményű hogy mind a’ darabok választása mind pontos kiadása 
által a’ legnagyobb kedvezésre fog tarthatni mindenkor számot, ’s annyival inkább 
vár pártfogó Itat ást, mivel a’ nagy érdemű közönség a’ miveltebb világdivathoz és 
ízléshez módosított olvasó könyvekben nem kevés hijányt tapasztal.

Előfizetésre még mindig nyitva áll az u t , az egész esztendei Xll. kötetre 4 p. p. 
forinttal, füzetenként pedig 24 p. [>• xrral.

Előfizetni á  kiadó intézeten kívül minden hiteles k ü l  város es koto uraknal lehet.

Árverési hirdetés (1036 számhoz 1832).
(1) A’ nagyméit. magyar kir. Helytartótanács 1832ik május 15iki, 13231 számalatti 

határozatában méltóztatott a’ Duna jobb partján a’ pesti katona kórház (Lagerspital) 
és Budán a’ nádorispáni kert közt egy erős és tartós hajó vonási ut készítését kegyel
mesen megrendelni. 1

Ezen felsőbbhelyi parancsolathoz képest a’ magy. kir. építtető főkormány részé
ről ezennel közhírré tétetik : hogy az említett építésre ’s nevezetesen az újonnan 
meghatározott hajóvonási ut hosszában készítendő kövezetre nézve a’ legközelebbi 
június 4ikén , Budán, a1 k. építtető hivatal épületében reggeli 9 órakor nyilványos 
árlejtés (árleverés) fog tartatni , mellyné! fogva ezen egyik tisztünk feliig) ciése alatt 
végbehajtandó munka az ahhoz kiválható köz-állítással együtt a’ kevesbet kérőnek 
engedtetik.

E’ szerint a' nevezett munkára vállalkozók, a’ jelelt helyen ’s időben leendő meg
jelenésre azon figyelmeztetéssel szólhatnak fel: bogy az árlejtésben résztvenni akaró 
előre száz tíz azaz 110 pengő fr. bánatpénzt, a* legkevcsbet kívánó pedig az árlejtés 
után 10 fitot a‘ megállapított árnak minden százától jót állás fejiben letenni tartozzék.

A' közelebbi feltételeket ezen kir. hivatal épületében , néhány nappal előbb ff 
hivatalos órákban, valamint épen az árlejtés előtt is bővebben megtudhatni. Budán 
május 23ikáu 1832.

A3 magy. kir. építtető főkormátiy által.

9
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H i r d e t é s .
(1 ) A* nagyméltóságú magy. kir. udvari Kamara részéről közhírré tétetik : hogy 

Budán a’ m. k. u. Kamara épületében folyó esztendei július 4dikén reggeli 9 órakor 
tartandó árverés útján e következő jószágok , úgymint:

Krassó vármegyében fekvő

Temes —

Bottyest
Drinova
Zsurest
Füzes
Ravna
Kakova
Guvesdia
Móritzfeld

315 ft. pengő pénz.
385 ft. 15 
278 ft. 58 

3344 ft. 
3202 ft. 
2162 ft. 
2481 ft. 
2680 ft.

kr. — 
kr. —

megállapított kikiáltandó ár mellett a’ többet ígérőnek fognak haszonbérbe bocsáttatni.
Az árverők kötelesek lesznek az illető kikiáltandó árnak tized részét bánatpénz 

fejében azonnal befizetni, a' többet ígérők pedig egy esztendei árendát caiitióúl előre 
letenni. Az árveréstől senki sem záratik k i, mint az, a’ ki egyébiránt is mind a* 
hazai törvények, valamint is a felsőbb rendelések értelmében fekvő jószágoknak ki
bérlésétől tiltatik. A’ fő feltételeké’ következendőkből állanak:

1. A1 jószág ugyan azon állapotban, mellyben most a’ m. k. u. Kamara által bi- 
ratik, folyó esztendei november lső napjától számítandó 15 esztendőre bocsáttatik bérbe.

2. A bérlő tartozik az esztendős haszonbért félesztendőnként jelesül április 24- 
dik és november lső napján a’ temesvári Harminczadnál lefizetni, különben, ha ezen 
határnapot csak egyszer is elmulasztaná, a, birtokból azonnal ki fog üttetni, és a’ jó
szág az ő kárára újonnan árverésre bocsáttatni , azon esetre pedig, hogy ha ne ta
lán a1 haszonbér az előbbihez képest alább szállana, a’ királyi fiscus mind az ebből 
származandó kárnak, mind pedig az egész költségeknek megtérítését a’ haszonbérlőn, 
's maradékin, vagy örökösein sommás per útján, a’ szokott formának és ügyorvoslá
soknak félretételével a’ debreczeni kerületi tábla előtt (V. szabad választást is l’entart- 
ván magának} követelni, azonban is pedig a5jószágon találtató mindennemű vagyonát 
Önnön hatalmával elfoglalni, és árverés mellett eladatni.

3. A’ cautio kész pénzben, vagy intereses status-papirossaiban az akkori eladás
beli értékjökben, vagy pedig elfogadható, elegendőképpen biztosított adóssági levelek
ben tétetik le , mellyek a’ haszonbérlőnek a5 bérlés végzetével a' magok valóságában 
ismét visszaadatnak. A’ haszonbérlőnek maradéki atyjok halála után, mellyet azon
nal a királyi Kamarának tudtára adni kötelesek^ fél esztendő alatt az árendáról le
mondhatnak, valamint szinte a5 m. k. u. Kamara is azon esetben, hogy ha azokat a 
bérlés folytatására alkalmatosaknak nem találandja, nékiek az árendát kimondhatja, 
az magában is értődvén, hogy ekkor az árenda azon esztendővel, mell) ben a* le-, 
vagy felmondás történik, megszűnik, hogy ha mindazáltal az örökösek a' kiszabott 
félesztendő alatt az árendáról le nem mondanak, a’ bérlést végig megtartani köte- 
leztcínek. —

4. Tartozik a bérlő a* Jobbágyok eránt a’ fent álló Urbarialis rendeléseknek szo
ros megtartásával, ‘s a' szükség esetére maga köitségin uriszékeket is tartani, ezek-
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nek határnapját pedig a’ kir. Kamarának előre tudtára adni , hogy a’ szükség úgy hoz
ván magával a' Kamara valakit az uri-székhez rendeltethessen ; továbbá a’ tartozá
soknak annyira való szaporodások, hogy azoknak beszedése a1 Jobbágyságnak külö
nös terheltetése nélkül nem eszközöltethessék, tilalmas. — Végtére a’ jobbágy-házakat 
szinte úgy, és azon számban, a’ mennyiben azokat általvette , ismét visszaadni kö
teles. A’ regulatio ott ,  a* hol mégnem történt, szabadságában áll a’ bérlőnek, csak 
hogy az iránt előbb a' ni. kir. udv. kamara engedelme kikivántassék , ezért is jelen
tését az okok előadása, és a’ regulatio plánumának előmutatása mellett beadni tarto
zik a' bérlő. —

5. A’ netalán részenként bérben lévő regálék iránt kötött Contractusokat tar
tozik az Árendás fentartani, és csak ezeknek eltelése után élhet azokkal tetzése sze
rin t, azonban az általa teendő uj szerződések a' nékie lekötött határidőn túl nem 
terjedhetnek.

6. Nem tiltatik ugyan, hogy az árendás az általa bérlett javakat másnak ki ne 
bérlelhesse , erről azonban a" m. kir. udv. Kamara semmi tudományt sem vesz , *s ő 
tovább is maga marad mindenekért a"Kamarának lekötelezve; oily változásokat azon
ban a’ jószágban tenni, mellyek a'contributio fundussának ártalmára, vagy kissebité- 
sére lehetnének, vagy a’ jószágot bár mi módon terhelni tilalmas.

7. A' netalán hátra lévő tartozásoknak beszedését a‘ szokott részesülés mellett 
magára vállalja a’ bérlő, és erről a’ jószág általvétele alkalmával vele fog végeztet
ni , az arcnda végével azonban a! hasonló restantiák iránt hasonló kötelezést vesz 
magára a* kir. Fiscus.

8. A* patronatusbeli minden terheket tartozik az árendás maga viselni pótlás nél
kül,  a' m. k. n. Kamara magának egyedül a' praesentát, és a3 templom 's árvák pén
zeikről való számadásoknak betekintése jussát tartja.

9. Az erdők maradnak a‘ Kamara erdő-tisztségének felvigyázása alatt; a’ rendes 
használás és fájzás azonban a' szükséges rendszabások mellett az árendásé; irtásokat 
a m. k. L. Kamara engedelme nélkül tenni nem szabad. —

10. Az esztendei reparatiokat tartozik az árendás magáéból megtétetni.
11. Új építményeket csak a' Kamarának előre nyerendő engedelme mellett tehet 

jó szerekből az árendás, lágy szerekből, és paraszt kézzel tett épületek nem adnak 
just az árendásnak a' visszafizetés követelésére.

12. Biztossá tétetik az árendás , hogy a’ bérlés ideje alatt a’ jószág más felkérő
nek királyi adomány utján nem fog máskép általadatni; hanem hogy ez a’ bérlési 
szerződést megtartani köteles légyen.

13. A bérlő tartozik contractusát minden ingó, és ingatlan annak rendje szerint 
bemutatandó vagyonjára intabuláltatni, és ha az elegendő nem volna, a3 fent írt cau
tion kivúl egy az egész arenda idejére jót álló Cavenst állítani, a’ ki szinte a’ contractust 
alá írja, ‘s magára intabuláltatja.

A‘ többi feltételek az árverés alkalmával megismértethetnek.
Egyébiránt az árverésben részesülők tartoznak magok ajánlásikat megtartani, 

és az árverési protocollum, mellyet kiki, de főképen a3 legtöbbet Ígérő aláírni tar
tozik; olly kötelező erejű, mint az ennek következésében készítendő contractus, mind
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addig, míg aJ bérlő a' contractus kiadásának, és a’ cautiónak letétele után ezen első kö
telességének eleget teend, vagy pedig előpénzének visszaadása által a’ kötelességétől 
feloldoztatik. —

Budán április 25dikén« 1832.

H i r d e t é s .
(2) Ó Cs. Kir. Fő Herczegsége Országunk Nádor-Ispánja kegyes parancsolatjára, a’ 

kir. magyarországi fő építő kormány részéről közhitre tétetik, bogy Yácz püspöki 
városban a’ Duna partján helyezett, hajdan Therezianum -s majd Lu do vice a nevet 
viselő katonai nevelő Intézetnek szánt épületek alábbirt kedvező kötés mellett a1 töb
bet Ígérőnek áltengedtetnek :

lször. A’ fizetendőd felsőbb helybehagyást nyert summának harmadát lészen kö
teles az áltvevő mindjárt, két harmadát pedig hiteles kezesség állítása, és a1 rendes 
hatotszáztól kamatfizetés mellett csak tiz esztendő múlva lefizetni.

2szor. Azon esetben, ha a’ vevő egy harmadánál többet szándékoznék lefizetni, 
elfogadható feltételek mellett azon kedvezés is megengedteíik, hogy a’ fenmaradó 
summát készpénz helyett hiteles kötelező-levelekben fizetheti le.

3szor. A1 vevő ezen épületre nézve, minden földesurasági adózásoktól ment, és 
független, ’s csupán csak a’ közönséges adókra ’s polgári közterhek viselésére köte- 
loztetik.

Az előbb említett, és 42,835 vfrt. 53 xra igen olcsón becsült, jó szerekből egy 
emeletre régi klastromok módjára rakott 63 | öl bosszú 7• öl széles épületnek mind 
két oldalról 13 öl hosszú, öl széles szárnyai állanak; a’ fő úteza felől az egész 
épület hosszában 11 Ölnyi széles téré, a’ Dunára néző oldalán pedig 66 öl hosszú, 
46öi széles erős fallal kerített tágas udvara vagyon.

Továbbá vannak ezen épület alsó emeletében két fő pinrzéin kívül (mindég) ik 
2000 akórai) 35 szép, magas és erősen boltozott erős vas ablakrostélyokkal készül 
szobák ; a’ felső emeletben, (hová két szép széles lépcső vezet) pedig 24 részszerint 
régi, részszerint uj gerendákkal festett magas szobák, mellyek nagyobb részint te
remek, de az alsó boltozatok czélirányos felosztásánál fogva könnyen kívánt kissebb 
szobákra oszthatók. —- Végtére még ezen épülethez tartozik egy 64 öl hosszú és 48 
öl széles házhely, mellyen jó szerekből tető nélkül 19 öl hosszú és 7 | széles de még 
egészen ki nem épült ház áll.

A’ venni kívánók ár - ajánlásaikat, kiváltott leveleikkel, nevök, characterök, 
vármegyéjük, lakhelyük hozzá tételével ezen kir. magyarországi fő építő kormánynak, 
legfeljebb julius Isőjeig 1832. annál bizonyosabban küldjék be, minthogy ezen időnek 
eltelte után beérkezendő e'íéle levelek többé nem fogadtatnak el.

Ezen épületnek rajza körüíetivel együtt, és annak becsültetése, mind Budán a’ 
kir. magyarországi főépitő kormánynál, mind pedig Yáczon a’ fent említett Akadémia 
épületében a’ ház felvigyázójánál szemlélhető.

A’ kir. magyarországi főépitő kormány részéről. — Budán május 2ldikén 1832.

El a dó  s z á s z f a j ú  ko s o k .
(2 ) Pesten, (Újváros, bálványuteza 268dik szám alatt) eredeti szászfáját hágó 

kosokat kaphatni illendő áron. K a p p e l  I \
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Füskúti Länderer’ könyvnyomtató intézézetében Pesten, hatvani
utczában 448. megjelent:

Graf  Stephan S z é c h e n y i

a l s  S c h r i f t s t e l l e r ,
Im Ungarischen herausgegeben, und deutsch bearbeitet

v o n
J o s e p h  O r o s z .

Pesth, 1832. Gr 8vo. Preis 2 fl. Conv. Münze.

Híradás a’ szüléknek és gyámatyáknak.
(3 ) Gyakorta azon nem alaptalan panaszt hallhatni, hogy bajos Pesten oily há

zat találni, hol Urfiak sorsokhoz képest szállást, tartást kapnának ’s nem csak erköl
csi tekintetben, hanem a’ finomabb társasági mivelődés felől is bizonyosakká tétet
nének. E’ szükségnek ’s a’ szülék ’s nevelők sokszor kinyilatkoztatott kívánságaik
nak megfelelésére egy a’ köz bizodalom által tisztelt família, melly iránt különösen 
Schedius kir. Tanácsos és Professor, és Liedemann J. S. Fridrik kereskedő Urak bő
vebb tudósítást adni készek, egy pár Uríinak Praefectusaikkal együtt a’ legközelebb 
iskola-esztendő elején asztalra és szállásra leendő béfogadását ajánlja. ígér t. i. egy, 
a’ környülállásokhoz alkalmaztatott illendő asztalt, e* felett tetszés szerint magyar, né.- 
met v. franczia nyelven folyó társalkodást, egy tágas, több szobából álló ’s az Univer? 
sitási épülethez közel eső lakást, egy, a' használásra szabadon álló klavírral *s min
den más alkalmas készülettel és szolgálattal együtt. Nem különben kész azon faíjii- 
lia minden másod héten, vagy más megegyezés szerint magánál egy, válogatott, az 
Urfiak korokhoz és szükségeikhez alkalmaztatott kis estvéli társaságot adni, hogy úgy 
azoknak jó izlésökre ’s elméjük tökéletesítésére hasznos befolyást eszközölhessen.

Azon tisztelt szülék és gyámatyák, kik e’ jelen tudósítást használni kívánják, 
méltóztassanak a’ feltételek felől Liedemann Fridrik kereskedő házával szabad postáju 
levelek által értekezni és elhatározott szándékjokról, ha lehet, julius végéig, azt tu
dósítani. Költ Pesten május löikán 1832.

Á r v e r é s i  j e l e n t é s .
(2 ) Hétfőn junius 4dikén és a’ következendő napokon a’ Dnnasoron lévő Deron 

háznak második emeletében árverés utján a’többet Ígérőknek kész pénz fizetésért fog
nak eladatni: különbféle papi és világi ruhák, szebbnél szebb házi bútorok, kanapék, 
zófák hozzá tartozó székekkel, asztalok , almáriumok, szekretärek, órák, mellyek- 
nek egyike nyoíczféle darab muzsikát játszik, aranyozott tükrök, asztali ezüst esz
közök, fortepiano— azután különbféle híres képíróktól festett képek , némeHy ás-
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vány darabok, régi pénzek, és nagyszámú tudományos könyvek, mellyeknek lajstro
mát árveréskor megláthatni — végre egynéhány akó jó egri ó bor, és különös aszú- 
borok butéljakban.

Pé t z e l y  Sám uel és társa
ajánlják újonnan érkezett, legillőbb áru gyolcs portékáikat P esten , a’ váczí 

; . uczában, ezen czím a la tt:

„A’ K o z á k h o z “
ugymint: valódi 54 rőfös rumburgi gyolcsot, a’ legillőbb szabott áron; ugyan ollyan 
± és ^es szélességű 30 rőföst; továbbá megkülönböztetett jósága 38 rőfös creas vagy
is bőrvásznat; keskeny és széles hollandiai, és a’ le'gjobbminémüségü |e s ágylepedőkre 
alkalmaztatott vásznat ; finom és közönséges asztalneműkre való kamukát; legújabb 
mód szerint ruhákra való kanavászt; fehér és színes pamuk, de főképpen a’ legújabb 
’s jobbféle vászon zsebkeszkcnőket; mint szinte szabad válogathatásu nagy mennyi
ségben kész

príméi, két és három rét szövetű teveszőr
különféle színekben nyári öltözetekre, keletindiai anginet’s mindenféle pamuk és gyap
jú szövetet, nyári nadrágokra. (2)

(2 ) Egy 30 esztendős, több nyelvet beszélő, gazdaságban jártas, ’s dicséretes bizo
nyítványokkal felkészült gazdaságbeli Tiszt önkényesen kívánván helyet változtatni, 
tisztelettel ajánlja a’ T. Uradalmaknak szolgálatját — különben felőle bővebb tudósi, 
tást adhat «’ szerkeztetö hivatal.

(2 ) Csongrád vármegyében helyeztetett Vásárhely mezővárosában fekvő uradal
mi serháznál f. e. jiinius Ildikén délutánni 3 órakor 50 darab hízott ökör árverés út
ján fog eladatiu, melly alkalomra tehát a’ venni szándékozók ezennel meghivatnak.

Vásárhely május 16dikán 1832. K Ö t h  J á n o s , ,
Tiszttartó.

(2 ) Tisztelettel jelenti az alólírtr hogy nála különféle arany, ezüst és réz pénz
darabokat az ó ’s uj világból, egyenként vagy osztályként, mint szinte különféle ré
gi tobákszelenczéket is jutalmas áron szerezhetni meg.

Löfler J. fogorvos, 
„Miatyánkutcza“ ,  Bola ház 2ik emel.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Május 27ikén 4 láb, 3 hüv. 0 von. Május 2Sdikáu 4 láb, 4 hüv. 0 von. Május 29- 

dlkén 4 láb,  7 hüv. 0 von. Május SOdikán 4 láb, 9 hüv. 0 von. (az 0 felett).
Mai postával küldetik széljel W i g a n d  O t t o  könyváros ur’ ide mellékelt jelentése.



É r t e s í t ő .
35 szám Pest Junius 2 Uo 1832.

aT u d ó s i t
(1 ) A’ nagyméltóságú királyi udvari magyar Kamara rendelése következésében 

közhírré bocsáttatik : hogy Breznóbánya szabad királyi város részérül következendő 
haszonvételek e1 folyó esztendei julius hónap 2dik napján tartandó kótyavetye által 
november Íjétól fogva 3 egymást követő esztendőre árúba bocsáttatnak, tudniillik:

a) Az Arany Szarvas vendég fogadó, mellyhez 42 ft. bánat-pénz kapcsoltatik.
b) Podhorán a' vendégfogadó bánat-pénz 85 ft.

Mihályon szinte a' vendégfogadó bánat-pénz 31 ft.
Ismét Mitnán ugyan a" vendégfogadó bánat-pénz 50 ft. nem különben 
A’ városi vendégfogadó bánat-pénz 50 ft.

ej Malmok: nevezetesen pedig az úgy nevezett közép malom, bánat-pénz 47 ft. 
Alsó malom, bánat-pcnz 48 ft.
Yagnári malom, bánat-pénz 10 ft.
Benyusi malom , bánat-pénz 20 ft.
Pothorai malom, bánat-pénz 14 ft.
Mitnai malom, bánat-pénz 14 ft.

d) A’ pálinka szabad árulást jelelő czégér, bánat-pénz 103 ft. 
e} A’ sorház-jövedelem, bánat-pénz 312 ft.
f) A’ pálinka-főzés, bánat-pénz 30 ft.
g) A’ mérték és mázsálási jövedelem bánatpénz 5 ft.
h) A’ piacz pénz, bánat-pénz 35 ft.
i) Az éhség szabad behozása, bánatpénz 33 ft.
k) A' vám-jövedelem , bánat-pénz 37 ft.
l) A’ mészárszék a' viz innenső részén , bánat-pénz 25 ft. És végtére
m) Ismét a' mészárszék aT Garam vize túlsó részén, bánat-pénz 30 ft. mind 

pengő pénzben.
Azon felekczcíek tehát, kik ezen arendában részesülni kívánnak, és ér

tékükben bíznak, az előbb meghatározott napon az illető városháznál reggeli órákon 
tartandó kótyavetyére ezzel meghivatnak. Budán PünkÖsthava 25dik napján 1832.

B i r k a - e l a d a s .
0 )  Székes-Fehér Vármegyében titl. Kempelen Famíliának Pázmánd helységé

ben az Országnak egyik legnemesebb birkafalkájábui a’ tenyésztésre tökéletesen 
alkalmas 1—6 esztendős 500 darab anya, és 300 darab 2—3 esztendős ür ü , mint 
számfeletti eladatik a’ mostani környüllásnkhoz képest legillendőbb áron ; venni szán
dékozók méltóztassanak magokat az 1832dik észt. pesti Medardi vásár alkalmával 
Pesten a kereskedő háznak átclieni Martsits sarokházban , hol a’ gyapjú minnmisé- 
gét is megláthatni, máskor pedig Pázmándon, Nyéknek a’ Fehérvári utón, szomszéd
ságában jelenteni.



90

Csongrád vmegyében helyezett vásárhelyi serháznál június Ilikére hirdetett 50 
darab hízott ökör eladatása elhalasztatik június 18diki délutáni három órára, mi
korra a" venni szándékozók ujra tisztelettel meghivatnak. Vásárhely május 23ikán 1832.

Jíöt/i tiszttartó.

Á r v e r é s i  j e l e n t é s .
£3) Hétfőn junius Idikéu és a’ következendő napokon a’ Dunasoron lévő Dcron 

háznak második emeletében árverés utján a'többet ígérőknek kész pénz fizetésért fog
nak eladatni: különbféle papi és világi ruhák, szebbnél szebb házi bútorok, kanapék, 
zófák hozzá tartozó székekkel, asztalok, almáriumok, szekreterek, órák, nicllyek- 
nek egyike nyolczféle darab muzsikát játszik, aranyozott tükrök, asztali ezüst esz
közök , fortepiano — azután különbféle híres képíróktól festett képek , némelly ás
vány darabok, régi pénzek, és nagy szánni tudományos könyvek, mellyeknek lajstro
mát árveréskor megláthatni — végre egynéhány akó jó egri ó bor, és különös aszú
borok butéljakban.

H i r d e t é s .
(2 ) A’ nagyméltóságú magy. kir. udvari Kamara részéről közhírré tétetik : hogy 

Budán a’ m. k. u. Kamara épületében folyó esztendei július teliken reggeli 9 órakor 
tartandó árverés útján e’ következő jószágok , úgymint:

Krassó vármegyében fekvő Bottyest 315 ft. pengq pénz.
— - — — Drinova 385 ft. 15 kr. —
— — — Zsurest 278 ft. 58 kr. —
— — .— Füzes 3314 ft. —
— — — Ravna 3202 ft. —
— — — Kakova 2162 ft. -—

Temes — — Guvesdia 2181 ft. —
— — — Móritzfeld 2680 ft. —

megállapított kikiáltandó ár mellett a’ többet ígérőnek fognak haszonbérbe bocsáttatni.
Az árverők kötelesek lesznek az illető kikiáltandó árnak tized részét bánatpénz 

fejében azonnal befizetni, a’ többet Ígérők pedig egy esztendei árendát cautióúl előre 
letenni. Az árveréstől senki sem záratik k i ,  mint az, a‘ ki egyébiránt is mind a' 
hazai törvények, valamint is a’ felsőbb rendelések értelmében fekvő jószágoknak ki
bérlésétől tiltatik. A’ fő feltételek e’ következendőkből állanak:

1. A’ jószág ugyan azon állapotban, mellyben most a1 m. k. u. Kamara által bi- 
ratik, folyó esztendei november lső napjától számítandó 15 esztendőre bocsáttatok bérbe.

2. A’ bérlő tartozik az esztendős haszonbért félesztendőnként jelesül április 21- 
dik és november lső napján a’ temesvári Ilarminczadnál lefizetni, különben, ha ezen 
határnapot csak egyszer is elmulasztaná, a" birtokból azonnal ki fog üttetni, és a’ jó
szág az ő kárára újonnan árverésre bocsáttatni , azon esetre pedig, hogy ha ne ta
lán a' haszonbér az előbbihez képest alább szállana, a’ királyi fiscus mind az ebből 
származandó kárnak, mind pedig az egész költségeknek megtérítését a’ haszonbérlőn, 
s maradékin , vagy örökösein sommás per útján, a1 szokott formának és iigyorvoslá-



soknak félretételével a' debreczeni kerületi tábla előtt (a’ szabad választást is fentart- 
ván magának) követelni, azonban is pedig a"jószágon találtató mindennemű vagyonát 
Önnön hatalmával elfoglalni, és árverés mellett eladatni.

3. A’ eatitio kész pénzben, vagy intereses status-papirosokban az akkori eladás
beli értékjök szerint, vagy pedig elfogadható, elegendőképen biztosított adóssági levelek
ben tétetik le, mellyek a’ haszonbérlőnek a’ bérlés végzetével a’ magok valóságában 
ismét visszaadatnak. A’ haszonbérlőnek rnaradéki atyjok halála után, mellyet azon
nal a' királyi Kamarának tudtára adni kötelesek, fél esztendő alatt az árendárói le
mondhatnak, valamint szinte a3 m. k. u. Kamara is azon esetben, hogy ha azokat a 
bérlés folytatására alkalmatosaknak nem találandja, nekiek az árendát kimondhatja, 
az magában is értődvén, hogy ekkor az árenda azon esztendővel, mellyben a’ le-, 
vagy felmondás történik, megszűnik, hogy ha mindazáltal az örökösek a’ kiszabott 
félesztendő alatt az árendárói le nem mondanak, a’ bérlést végig megtartani köte- 
leztetnek. —

4. Tartozik a1 bérlő a’ Jobbágyok eránt a’ fent álló Urbarialis rendeléseknek szo
ros megtartásával , ’s a’ szükség esetére maga költségin uriszékeket is tartan i, ezek
nek határnapját pedig a’ kir. Kamarának előre tudtára adni , hogy a* szükség úgy hoz
ván magával a’ Kamara valakit az uri-székhez rendeltethessen ; továbbá a’ tartozá
soknak annyira való szaporodások, hogy azoknak beszedése a’ Jobbágyságnak külö
nös terheltetése nélkül nem eszközöltethetnék, tilalmas. — Végtére a’ jobbág)-háza kát 
szinte úgy, és azon számban, a1 mennyiben azokat általvette , ismét visszaadni kö
teles. A1 regulatio ott ,  a* hol még nem történt, szabadságában áll a’ bérlőnek, csak 
hogy az iránt előbb a’ m. kir. udv. kamara engedelme kivántassék k i , azért is jelen
tését az okok előadása, és a’ regulatio plánumának elomutatása mellett beadni tarto
zik a’ bérlő. —

5. A1 netalán részenként bérben lévő regálék iránt kötött Contractusokat tar
tozik az Árendás fentartani, és csak ezeknek eltelésök után élhet azokkal tetszése sze
rin t, azonban az általa teendő uj szerződések a’ nekie lekötött határidőn túl nem 
terjedhetnek.

6. Nem tiltatik ugyan, hogy az árendás az általa bérlett javakat másnak ki ne 
bérlelhesse , erről azonban a’ m. kir. udv. Kamara semmi tudományt sem vesz , "s ő 
tovább is maga marad mindenekért a'Kamarának lekötelezve; olly változásokat azon
ban a’ jószágban tenni, mellyek a' contributio fundusának ártalmára, vagy kisebité- 
sére lehetnének, vagy a’ jószágot bár mi módon terhelni tilalmas.

7. A’ netalán hátra lévő tartozásoknak beszedését a’ szokott részesülés mellett 
magára vállalja a’ bérlő, és erről a’ jószág által vétele alkalmával vele fog végeztet
ni , az arenda végével azonban a3 hasonló restantiák iránt hasonló kötelezést vesz 
magára a' kir. Fiscus.

8. A’ patronatusbeli minden terheket tartozik az árendás maga viselni pótlás nél
kül, a'' lii. k. u. Kamara magának egyedül a" praesentát, és a3 templom ’s árvák pén
zeikről való számadásoknak metekintési jusát tartja fen.

9. Az erdők maradnak a’ Kamara erdő-tisztségének felvigyázása alatt; a’ rendes 
használás és fájzás azonban a‘ szükséges rendszabások mellett az árendásé; irtásokat 
a' m. k. u. Kamara engedelme nélkül tenni nem szabad. —
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10. Az esztendei reparatiokat tartozik az árendás magáéból megtétetni.
11. Uj építményeket csak a’ Kamarának előre nyerendő engedelme mellett tehet 

jó szerekből az árendás, lágy szerekből, és paraszt kézzel tett épületek nem adnak 
just az árendásnak a’ visszafizetés követelésére.

12. Biztossá tétetik az árendás, hogy a’ bérlés ideje alatt a’ jószág más felkéré
se k  királyi adomány utján nem fog máskép általadatni; hanem hogy ez a’ bérlési 
szerződést megtartani köteles légyen.

13. A’ bérlő tartozik contractusát minden ingó, és ingatlan annak rendje szerint 
bemutatandó vagyonjára intabuláltatni, és ha az elegendő nem volna, a* fent írt cau
tion kivűl egy az egész arenda idejére jótálló Cavenst állítani, a’ ki szinte a’ contractust 
alá Írja, s magára intabuláltatja.

A’ többi feltételek az árverés alkalmával megismértethetnek.
Egyébiránt az árverésben részesülők tartoznak magok ajánlásikat megtartani, 

és az árverési protocollum, mellyet kiki, de főképen a* legtöbbet ígérő, aláírni tar
tozik , olly kötelező erejű, mint az ennek következésében készítendő contractus, mind 
addig, míg a' bérlő a’ contractus kiadásának, és a’ cautiónak letétele után ezen első kö
telességének eleget teend, vagy pedig előpénzének visszaadása által kötelességétől 
feloldoztatik. —

Budán április 25dikén 1S32.

Árverési hirdetés (1036 számhoz 1832).
(2) A‘ nagymélt. magyar kir.Helytartótanács 1832ik május 15iki, 13231 számalatti 

határozatban méltóztatott a’ Duna jobb partján a* pesti katona kórház (Lagerspital) 
és Budán a’ nádorispáni kert* közt egy erős és tartós hajóvonási ut készítését kegyel
mesen megrendelni.

Ezen felsőbbhelyi parancsolathoz képest a’ magy. kir. építtető főkormány részé
ről ezennel közhírré tétetik : hogy az említett építésre ‘s nevezetesen az újonnan 
meghatározott hajóvonási ut hosszában készítendő kövezetre nézve a’ legközelebbi 
junius 4ikén , Budán, a’ k. építtető hivatal épületében reggeli 9 órakor nyilványos 
árlejtés (árleverés) fog tartatni, mellynél fogva ezen egyik tisztünk feliig) elése alatt 
végbebajtandó munka az ahhoz kivántató kőszáliitással együtt a’ kevesbet kérőnek 
engedtetik.

E szerint a’ nevezett munkára vállalkozók, a’ jelelt helyen ’s időben leendő meg
jelenésre azon fig) elmeztetéssel szólittatnak fel: hogy az árlejtésben résztvenni akaró 
előre száz tiz azaz 110 pengő fr. bánatpénzt, a’ legkevesbet kívánó pedig az árlejtés 
•után 10 fi tot a' megállapított árnak minden százától jót állás fejiben letenni tartozzék.

A’ közelebbi feltételeket ezen kir. hivatal épületében , néhány nappal előbb a’ 
hivatalos órákban, valamint épen az árlejtés előtt is bővebben megtudhatni. Budán 
május 23ikán 1832.

.1 magy. kir. ép illető főkormány állal.

Dunavíz áfása a’ budai vizmérték szerint:
Május 31ikén 4 láb, 11 hüv. 0 von. Junius Isőjén 5 láb, 3 hüv. 3 von. Junius 2- 

Wikán 5 láb , 3 hüv. 0 von. (az 0 felett).



É r t e s í t ő .
36 szám Pest Junius 6 k ith - 1832.

N u n c i u m  L i t t e r a r i u m .

( l )  Opus sub Titulo , , P r a x i s  J u r i d i c a  et  St yl  a r e  J u r i  st  a r u m  L a t i 
no H u n g a r i c u m  c o m p l e c t e n s  i n se n o r m á m  pe r age n da r u m d i v e r s a -  
r u m  f u n c t i o n u m  J u r i d i c a r u m  e o n f i c ie n d o r um <̂ u e d e  s u p e r  L i t t e -  
r a l i u m  In S t r u m e n  to r u m “ etc. in Svo majori, ac in duobus Tomis — pre
lum jam effective deseruit, et haberi potest a 3 fl. 30 xr. M. C. praeter Bibliopolas 
Pestienses, Posonienses, Cassoviensem, item et Debrccinensem ac Zagrabiensem; 
Budáé apud D. Agentem Ladislaum Oláh, Pestini apud Tabulares Advocatos DD. 
Andreám Thaisz, Yincentium Jankovits, et Ladislaum Yalther Familiae Comilum 
Károlyi Archivarium , Yiennae verő apud Authorem Agentem Aulicum Ignatium Kas- 
sics in Platea am Kohlmarkt sub Nro. 1146. habitantem. —_______________ ______

Megjelent Tek. Táblabiró F á y  A n d r á s  ur legújabb > legtetemesb románja ,,A’ 
B é l t e k y  H á z “ két köt., 46 í v ,  két képpel. Pest (Landerernél) 1832. Ára 3 pen
gő forint. A’ munka nagy hatást 's élénk javalatot követel; ’s valóban a’ tudomány, 
gond, csín, mellyel készüle, igen nagy és sok. A’ nélkül hogy itt a’ mű belső bírá
latába bocsátkoznánk, s t ú d i u m u l  ajánljuk azt mind azoknak, kik a’ magyar ma- 
gasb t á r s a l k o d á s i  nyelvben — vígjátékban, románban, epistolában, csinosb b e- 
s z é d b e n  — jó példányt akarnak követni, ’s csak teljes meggyőződésünket fejtsük 
ki azt vallva, hogy e’ részben ’s illy kiterjedésben hasonló gonddal, csínnal, szaba
tossággal ’s tiszta nemzeti színnel készült eredeti mivet literaturánkban nem ismé
rünk. Nyomtatása elég csinos._________________________________ ______

Füskúti Länderer’ könyvnyomtató intézetében Pesten hatvani 
utszában 448 sz. a. már megjelent a’

M u l a t t a t ó
szép literatúrai gyűjteménynek Illd ik és IVdik kötete.

A’ IHdik kötet foglalja magában a’ „Li ló - H a l a c s k a “ , román’ többiét, és „R o
m án egy e s t v e “ nevezetű románt. A’ IVdik kötet, „ S k ó c z i á n a k  f e j é r  Li l i -  
o m a“ nevű históriai romános Novellát. ’S valamint e’ szerint Ígéretéhez képest adá 
ki az intézet eddig ezen olvasó kézikönyvtárának négy kötetét, úgy fogja ennek a’ jö
vő augustusi pesti vásárra is szinte négy kötetét a’ legválogatottabb mívekből közre 
bocsátni, ’s reményű hogy mind a’ darabok’ választása mind pontos kiadása által a’ 
legnagyobb kedvezésre fog tarthatni mindenkor számot, ’s annyival inkább vár párt- 
fogoltatást, mivel a’ nagy érdemű közönség a’ miveltebb világdivathoz és Ízléshez mó
dosított olvasó könyvekben nem kevés hijányt tapasztal.

Előfizetésre még mindig nyitva áll az u t, az egész esztendei XIL kötetre 4 p_pa. 
forinttal, füzetenként pedig 24 p. p. xrral.

Előfizetni a’ kiadó intézeten kívül minden hiteles könyváros és kötő uraknál lehet..

N u n c i u m  L i t t e r a r i u m .
(1 ) Opus sub Titulo , , P r a x i s  J u r i d i c a  et  S t y l a r e  J u r i  st  a r u m  L a t i 

no H u n g a r i c u m  c o m p l e c t e n s  i n se n o r m a m  p e r a g e n d a r u m  d i v e r s a 
r u m  f u n c t i o n u m  J u r i d i c a r u m  eo n f i c ie n d o r uni p e  d e  s u p e r  L i t t e 
r a l i u m  I n s t r u m e n t o r u m 14 etc» in Svo majori, ac in duobus Tomis — pre
lum jam effective deseruit, et haberi potest a 3 fl. 30 xr. M. C. praeter Bibliopolas 
Pestienses, Posonienses, Cassoviensem, item et Debrccinensem ac Zagrabiensem ; 
Budae apud D. Agentem Ladislaum Olah, Pestini apud Tabulares Advocatos DD. 
Andream Thaisz, Vincentium Jankovits, et Ladislaum Valther Familiae Comitum 
Karolyi Archivarium, Viennae vero apud Authorem Agentem Aulicum Ignatium Kas- 
sics in Platea am Kohlmarkt sub Nro. 1146. habitantem. —_______________ ______
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Füskúti Länderer’ könyvnyomtató intézetében Pesten, hatvani
utszában 448. megjelent:

Graf  Stephan S z é c h e n y i

a l s  S c h r i f t s t e l l e r .
Im Ungarischen herausgegeben, und deutsch bearbeitet

v o n
.J o s e p h  O r o s z .

Pesth, 1832. Gr 8vo. Preis 2 fl. Conv. Münze.

T u d ó s í t á s .
(2 ) A’ nagyméltóságú királyi udvari magyar Kamara rendelése következésében 

közhírré bocsáttatik : hogy Breznóbánya szabad királyi várős részérül következendő 
haszonvételek e’ folyó esztendei juiius hónap 2dik napján tartandó kótyavetye által 
november Ijétől fogva 3 egymást követő esztendőre árúba bocsáttatnak, tudniillik:

a) Az Arany Szarvas vendég fogadó, mellyhez 42 ft. bánat-pénz kapcsoltatik.
b) Podhorán a’ vendégfogadó bánat-pénz 85 ft.

Mihályon szinte a1 vendégfogadó bánat-pénz 31 ft.
Ismét Mitnán ugyan a’ vendégfogadó bánat-pénz 50 ft. nem különben 
A’ városi vendégfogadó bánat-pénz 50 ft,

c) Malmok: nevezetesen pedig az úgy nevezett közép malom, bánat-pénz 47 ft. 
Alsó malom , bánat-pénz 48 ft.
Yagnári malom, bánat-pénz 10 ft.
Benyusi malom , bánat-pénz 20 ft.
Pothorai malom, bánat-pénz 14 ft.
Mitnai malom, bánat-pénz 14 ft.

d) A* pálinka szabad árulást jelelő czégér, bánat-pénz 103 ít.
e) A’ sorház-jövedelem, bánat-pénz 312 ft.
f) A’ pálinka-főzés, bánat-pénz 30 ft.
g) A’ mérték és mázsálási jövedelem bánatpénz 5 ft.
h) . A‘ piacz pénz, bánat-pénz 35 ft.
i)  Az eleség szabad behozása, bánat-pénz 33 ft.
k) A' vám-jövedelem , bánat-pénz 37 ft.
l) A' mészárszék a’ viz innenső részén , bánat-pénz 25 ft. t s  végtére
m) Ismét a1 mészárszék a' Garam vize túlsó részén, bánat-pénz 30 ft. mind 

pengő pénzben.
Azon felekezetek tehát, kik ezen arendában részesülni kívánnak, és ér

tékükben bíznak, az előbb meghatározott napon az illető városháznál reggeli órákon 
tartandó kótyavetyére ezzel meghivatnak. Budán Pünkösthava 25dik napján 1832.



H i r d e t é s .
(3) A’ nagyméltóságú magy. kir. udvari Kamara részéről közhírré tétetik : hogy 

Budán a’ in. k. 11. Kamara épületében folyó esztendei julius 4dikén reggeli 9 órakor 
tartandó árverés útján e’ következő jószágok , úgymint:

Krassó vármegyében fekvő Bottyest 315 ft. pengő pénz.
— — — Drinova ..385 ft. 15 kr. —
— — — Zsurest 27 8 ft. 58 kr. —
— — — Füzes 3314 ft. —
— — — Ravna 3202 ft. —
— — — Kak ova 2162 ft. —

Temes — — Guvesdia 2484 ft. —
— — — Móritzfeld 2680 ft. —

megállapított kikiáltandó ár mellett a’ többet Ígérőnek fognak haszonbérbe bociáltatni.
Az árverők kötelesek lesznek az illető kikiáltandó árnak tized részét bánatpénz 

fejében azonnal befizetni, a’ többet ígérők pedig egy esztendei árendát cautióúl előre 
letenni. Az árveréstől senki sem záratik k i ,  mint az. >a’ ki egyébiránt is mind a* 
hazai törvények, valamint is a’ felsőbb rendelések értelmében feloő jószágoknak ki
bérlésétől tiltatik. A’ fő feltételeké’ következendőkből állanak:

1. A’ jószág ugyan azon állapotban, mellyben most a’ m. k. u. Kamara által bi. 
ratik, folyó esztendei november lső napjától számítandó 15 esztendőre bocsáttatik bérbe.

2. A’ bérlő tartozik az esztendős haszonbért félesztendőnként jelesül április 24- 
dik és november lső napján a’ temesvári Ilarminczadnál lefizetni, különben, ha ezen 
határnapot csak egyszer is elmulasztaná, a’ birtokból azonnal ki fog üttetni, cs a’ jó
szág az ő kárára újonnan árverésre bocsáttatni , azon esetre pedig, hogy ha ne ta
lán a’ haszonbér az előbbihez képest alább szállana, a’ királyi fiscus mind az ebből 
származandó kárnak, mind pedig az egész^költségeknek megtérítését a’ haszonbérlőn, 
’s maradékin, vagy örökösein sommás per útján, a’ szokott formának és ügyorvoslá
soknak félrctételével a’ debreczeni kerületi tábla előtt (a’ szabad választást is fentart- 
ván magának} követelni, azonban is pedig a'jószágon találtató mindennemű vagyonát 
önnön hatalmával elfoglalni, és árverés mellett cladatni.

3. A’ cautio kész pénzben, vagy intereses status-papirosokban az akkori cladás- 
bcli értékjök szerint, vagy pedig elfogadható, elegendőképen biztosított adóssági levelek
ben tétetik le , melíyek a’ haszonbérlőnek aJ bérlés végzetével a’ magok valóságában 
ismét visszaadatnak. A’ haszonbérlőnek maradéki atyjok halála után, mellyet azon
nal a’ királyi Kamarának tudtára adni kötelesek, fél esztendő alatt az árcndáról le
mondhatnak, valamint szinte a’ m. k. u. Kamara is azon esetben, hogy ha azokat a1 
béri és folytatására alkalmatosaknak nem találandja, nekiek az árendát kimondhatja, 
az magában is értődvén, hogy ekkor az árenda azon esztendővel, mellyben a’ le-, 
vagy felmondás történik, megszűnik, hogy ha mindazáltal az örökösek a’ kiszabott 
félesztendő alatt az árendáról le nem mondanak, a’ bérlést végig megtartani köte
lezi etnek. —

4. Tartozik a’ bérlő a’ Jobbágyok eránt a’ fent álló L'rbarialis rendeléseknek szo
ros megtartásával, ’s a’ szükség esetére maga költségin uriszékeket is tartani, ezek-, *
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nek határnapját pedig a’ kir. Kamarának előre tudtára adn i, hogy a’ szükség úgy hoz
ván magával a’ Kamara valakit az uri-székhez rendeltethessen ; továbbá a’ tartozá
soknak annyira való szaporodások, hogy azoknak beszedése a’ Jobbágyságnak külö
nös tcrheltetése nélkül nem eszközöltethetnék, tilalmas. — Végtére a’ jobbágy-házakat 
szinte ugy, és azon számban, a’ mennyiben azokat általvette, ismét visszaadni kö
teles. A’ regulatio o tt, a' hol még nem történt, szabadságában áll a’ bérlőnek, csak 
hogy az iránt előbb a’ ni. kir. udv. kamara engedelme kivántassék k i , azért is jelen
tését az okok előadása, és a’ regulatio plánumának előmutalása mellett beadni tarto
zik a’ bérlő. —

5. A1 netalán részenként bérben lévő regálék iránt kötött Contractusokat tar
tozik az Árendás fentartani, és csak ezeknek eltelésök után élhet azokkal tetszése sze
rin t, azonban az általa teendő uj szerződések a’ nekie lekötött határidőn túl nem 
terjedhetnek.

6. Nem tiltatik ugyan, hogy az árendás az általa bérlett javakat másnak ki ne 
bérlelhesse , erről azonban a’ m. kir. udv. Kamara semmi tudományt sem vesz, *s ó 
tovább is maga marad mindenekért a'Kamarának lekötelezve; olly változásokat azon
ban a1 jószágban tenni, mellyek a’ contributio fundnsának ártalmára, vagy kisebité- 
sére lehetnének, vagy a’ jószágot bár mi módon terhelni tilalmas.

7. A’ netalán hátra lévő tartozásoknak beszedését a’ szokott részesülés mellett 
magára vállalja a" bérlő, és erről a’ jószág általvétele alkalmával vele fog végeztet
ni , az arenda végével azonban a3 hasonló restantiák iránt hasonló kötelezést vesz 
magára a’ kir. Fiscus.

8. A‘ patronatusbeli minden terheket tartozik az árendás maga viselni pótlás nél
kül, a’ m. k. u. Kamara magának egyedül a' praesenlát, és a5 templom 's árvák pén
zeikről való számadásoknak metekintési jusát tartja fen.

9. Az erdők maradnak a' Kamara erdő-tisztségének felvigyázása alatt; a’ rendes 
használás és fájzás azonban a’’ szükséges rendszabások mellett az árendásé; irtásokat 
a1 m. k. u. Kamara engedelme nélkül tenni nem szabad.—

10. Az esztendei reparatiokat tartozik az árendáto magáéból megtétetni.
11. Új építményeket csak a Kamarának előre nyerendő engedelme mellett tehet 

jó szerekből az árendás, lágy szerekből, és paraszt kézzel tett épületek nem adnak 
just az árendásnak a’ visszafizetés követelésére.

12. Biztossá tétetik az árendás , hogy a’ bérlés ideje alatt a’ jószág más felkéró- 
nek királyi adomány utján nem fog máskép általadatni; hanem hogy ez a’ bériési 
szerződést megtartani köteles légyen.

13 . A’ bérlő tartozik contractusát minden ingó, és ingatlan annak rendje szerint 
bemutatandó vagyonjára intabuláltatni, és ha az elegendő nem volna, a fent í r t  cau
tion kívül egy az egész arenda idejére jót álló Cavenst állítani, a’ ki szinte a' contractust 
alá írja, ‘s magára intabuláltatja.

A’ többi feltételek az árverés alkalmával megisinértethetnek.
Egyébiránt az árverésben részesülők tartoznak magok ajánlásikat megtartani, 

és az árverési protocollum, mellyet kiki, de főképen a5 legtöbbet Ígérő, aláírni tar
tozik, olly kötelező erejű, mint az ennek következésében készítendő contractus, mind 
addig, míg a5 bérlő a’ contractus kiadásának, és a’ cautiónak letétele után ezen első kö
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telességének eleget teend, vagy pedig előpénzének visszaadása által kötelességétől 
feloldoztatik. — Budán április 25dikén 1S32.

H i r d e t é s .
(3) ó  Cs. Kir. Fő Herczegsége Országunk Nádor-Ispánja kegyes parancsolatjára, a’ 

kir. magyarországi fő építő kormány részéről közhírré tétetik, hogy Vácz püspöki 
városban a’ Duna partján helyezett, hajdan Therezianum ’s majd Ludovicea nevet 
viselő katonai nevelő Intézetnek szánt épületek alábbirt kedvező kötés mellett a’ töb
bet Ígérőnek áltengedtetnek:

lször. A’ fizetendő’s felsőbb helybehagyást nyert summának harmadát lészen kö
teles az áltvevő mindjárt, két harmadát pedig hiteles kezesség állítása, és a’ rendes 
hatotszáztól kamatfizetés mellett csak tiz esztendő múlva lefizetni.

2szor. Azon esetben, ha a’ vevő egy harmadánál többet szándékoznék lefizetni, 
elfogadható feltételek mellett azon kedvezés is megengedtetik, hogy a' fenmaradó 
summát készpénz helyett hiteles kötelező-levelekben fizetheti le.

3szor. A’ vevő ezen épületre nézve, minden földesurasági adózásoktól ment, és 
független, ’s csupán csak a’ közönséges adókra ’s polgári közterhek viselésére köte- 
leztetik.

Az előbb említett, és 42,835 vfrt. 53 xra igen olcsón becsült, jó szerekből egy 
emeletre régi klastromok módjára rakott 63 | öl hosszú 7 \ öl széles épületnek mind 
két oldalról 13 öl hosszú, 7\ öl széles szárnyai állanak; a1 fő útcza felől az egész 
épület hosszában 11 Ölnyi széles téré, a’ Dunára néző oldalán pedig 66 öl hosszú, 
4GÖl széles erős fallal kerített tágas udvara vagyon.

Továbbá vannak ezen épület alsó emeletében két fő pinczéin kívül (mindegyik 
2000 akórai) 35 szép, magas és erősen boltozott erős vas ablakrostélyokkal készült 
szobák ; a’ felső emeletben, (hová két szép széles lépcső vezet) pedig 24 részszerint 
régi, részszerint uj gerendákkal festett magas szobák, mellyek nagyobb részint te
remek, de az alsó boltozatok czélirányos felosztásánál fogva könnyen kívánt kissebb 
szobákra oszthatók. — Végtére még ezen épülethez tartozik egy 64 Öl hosszú és 48 
öl széles házhely, mellyen jó szerekből tető nélkül 19 öl hosszú és 1\ széles de még 
egészen ki nem épült ház áll.

A' venni kívánók ár - ajánlásaikat, kiváltott leveleikkel, nevök, characterök, 
vármegyéjök, lakhelyük hozzá tételével ezen kir. magyarországi fő építő kormánynak, 
legfeljebb julius lsőjeig 1832. annál bizonyosabban küldjék be, minthogy ezen időnek 
eltelte után beérkezendő e íéle levelek többé nem fogadtatnak el.

Ezen épületnek rajza köriiletivel együtt, és annak becsültetése, mind Budán a’ 
kir. magyarországi főépitő kormánynál, mind pedig Váczon a" fent említett Akadémia 
épületében a' ház felvigyázójánál szemlélhető.

A kir. magyarországi főépitő kormány részéről. — Budán május 21dikén 1832. 3

(3 ) Egy 30 esztendős, több nyelvet beszélő, gazdaságban jártas, ’s dicséretes bizo
nyítványokkal felkészült gazdaságbeli Tiszt Önkényesen kívánván helyet változtatni, 
tisztelettel ajánlja a T. Uradalmaknak szolgálatát — különben felőle bővebb tudósí
tást adhat szerkeztető hivatal.
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(3 ) Tisztelettel jelenti az alólírt, hogy nála különféle arany, ezüst és réz pénz 
darabokat az ó ’s uj világból , egyenként vagy osztályként, mint szinte különféle ré
gi tobákszelenczéket is jutalmas áron szerezhetni meg.

Löß er J. fogorvos , 
„Miatyánkutczá“ , Fiola ház 2ik emel.

B i r k a - e l a d á s .
£2) Székes-Fehér Vármegyében titl. Keinpelen Famíliának Pázmánd helységé

ben az Országnak egyik legnemesebb birkafalkájábul a’ tenyésztésre tökéletesen 
alkalmas 1—6 esztendős 500 darab anya, és 300 darab 2—3 esztendős ür ü , mint 
számfeletti eladatik a’ mostani környüllásokhoz képest legillendőbb áron ; venni szán
dékozók méltóztassanak magokat az !832dik észt. pesti Medardi vásár alkalmával 
Pesten a’ kereskedő háznak átelleni Martsils sarokházban , hol a’ gyapjn minemüsé- 
gét is megláthatni, máskor pedig Pázmándon , Nyéknek a’ Fehérvári utón , szomszéd
ságában jelenteni.

Csongrád vmegyében helyezett vásárhelyi serháznál junius Ilikére hirdetett 50 
darab hízott ökör cladatása elhalasztatik június 18diki délutáni három órára, mi
korra a’venni szándékozók újra tisztelettel meghivatnak. Vásárhely május 23ikán 1832.

Iíöth tiszttartó.

H i r d e t é s .
(3) A.’ nagyméltóságu magyar udvari Kamara rendelésekül köz hírré tétetik : hogy e* 

folyó esztendő junius 1-8ikán a' megürült esztergomi érsekséghez tartozó Érsek-Újvár 
mező-városában tartandó köz Árverés alkalmával mintegy 400 mázsa egy nyirésü 
gyapjú, mellynck fele jobb mint félnemesitett, a’ másik fele pedig félnemesitett; ha
sonlóképen mintegy 32 mázsa bárány-gyapjú i s , melly augustus előtti nyírásból re- 
ménylhető, a’ többet Ígérőnek summásan, avagy pedig részenként elfog adatni. — 
Mellynek következésében a‘ venni szándékozók a’ szokott bánat-pénzzel felkészülve, 
ezen árverés a’fent jeleit napra, és helyre, meghivatnak. ^— Budán május 25ikén 1832.

(3 ) Csongrád vármegyében helyeztetett Vásárhely mezővárosában fekvő uradal
mi serháznál f. e. junius Ildikén déiutánni 3 órakor 50 darab hízott ökör árverés út
ján fog eladatni, mcily alkalomra tehát a’ venni szándékozók ezennel meghivatnak.

Vásárhely május lödikán 1832. K ö t h  J á n o s ,
Tiszttartó.

Duna víz állása a’ budai vizmérték szerint:
Junius 3dikán 5 láb, 2 hüv. 0 von. Junius 4dikén 5 láb, 1 hüv. 0 von. Junius 5- 

dikén 5 láb , 1 hüv. 0 von. Junius Gdikán 5 láb, 4 hüv. 6 von. (az 0 felett).

Budai Lotteria Junius Odikán: 62. 22. 45. 58. 66.



P e s t i  könyváros  ,

W I G A N D  O T T Ó
é s

M i s'k o 1 czi  K ö i iyv á r d s ok5
K r a u d y  é s  T á r s á n á l

t a l á l t a t i k :

G e o g r a p li i a i

K é z i t ©  ii ™y v,
v a g y

a’ világ inathematikai, physikai kiváltképpen pedig politikai leírása,
a’ l e g ú j a b b  h a t á r o z á s o k  s z e r i n t .

Felsőbb oskolai intézetek 's pallérozott olvasók számára 
Stein , Volger és Cannabich után

k é s z í t e t t e
Z  á  d  o  r  E l e k .

2 kötet, nagy 3rét Pesten, 1831 ft. kötve 2 ft. 12 kr. e. p.

A’ kis Gyula könyve,
vagy fin és leány gyermekek számára irt Elbeszélések D ö b r e n t e i  G á
b o r  által. 8rét egy rézremetszett képpel. P esten , 1829 kemény boríték

ba kötve 1 ft. 40 kr. c. p.
F o g l a l a t :

Sárkány bocsátás. — A' selyp Adám. — Három fogért három falu. — Némelly 
találmányok. — Három tréfás kérdés. — Egy kezetlen Franczia ügyessége. — Hogy 
kell a1 következő számokat kimondani ? — Hat féle mesterember. — Különbbféle 
jelek által való beszéliés. Péter mestersége. — Mit fog Imre csinálni. — Kérdések.— 
A’ már többé nem selyp Adám megkérdezi atyját. — A’ magyar helyes irás. Ténta 
csinálás. — Az ijedékcny B iri.—  Miért kell ezen elbeszéléseket olvasni? — Dénes 
egészen uj köntöst kap. — Számvetés négy neme. Öszveadás. Tér kérdés, — A’ nyi- 
lazó Béla. — Némelly gyermekek karaktere. — Kivonás. — Példabeszédek. — A’



piros tojások. — Mesterségek 's találmányok a’ magyarok között. — Lajosnak né- 
melly szavakat megmagyaráz Nevelője. Sokszorozás. — A’ kis Dénes Pestre utazik 
Szegedről atyával. — Dénes Félegyházán toborzót lát. Dénes az essőról, szivárvány
ról vilámról hall atyától holmit. — Dénes Ketskeméten majmot, tevét, és medvét 
lát. — Dénes tovább utazása, és atya tanításai. — Dénes Őcsáról Pestig. — Dénes 
Pesten. — Dénes könyvnyomtató műhelybe megy és máshová, és néhány mesterem
ber műhelyébe. — Dénes a’ lófuttatásnál — Magyarország nevezetességeiből néhány 
— a’ Dunán inneni kerületben, a’ Dunán túli kerületben. — Felosztás. — Jani és 
Biri kertészkednek. — Károly folytatja magyar országról beszédét — a’ Tiszán in
neni kerület, — a’ Tiszán túli kerület.

P ali és Minka
o l v a s n i  t a n u l .

Betűk isméretére ’s olvasásra tanító Abéczés könyv képekkel. Jó kis fiúk és leány
kák számára. írta Döbrentei Gábor. Srét 38 csinosan festett képpel. Pesten 1829 ke
mény borítékba kötve 1 ft. 40 kr. e. p.

F o g l a l a t :
ajánlás. — Egy két szó e’ könyvecskéről ’s a’ Tanítókhoz. Magyar kerek belük. — 
M. álló nagy betűk. — M. kerek betűk vagy A. B. Cz. egymás mellett. — A' fenn 
lévő Abéczé betűji egymás mellé foglalva szavakban. Értelmes magyar egy tagú sza
vak , két tagú szavat ismét az Abécze betűji rendjében. — Három ’s négy tagú sza
vak még és az Abécze rendjében. — A’ kis olvasni kezdőhez. — Almafa. — Bagoly- 
— Cseresnye. — Doh. Egér. — Fűrész. Gólya. — Hattyú. — Iga. — Juh. Kutya. 
Lúd. — Lyán. — Mókus. — Napraforgó. — Nyúl. — Orgona. — Óra. — Ökör
szem. — Őz. — Páva. — Rózsa. — Sas. — Szőlő. — Tok. —'  Úszó. — Ú t — 
Ürge. — Űzés. — Vas. — Zászló. — Zsivány. — Emlék* mondások. -— Az em
ber érzéke. — A’ magyar nyelvbeli szavak nyólcz felé osztása. — Egyféle hangzása 
de külön jelentésű szavak. — Ugyan azon egy szavak más más értelemmel. — Álla
tok hangjai ’s egyebeké. — Béfejezés. — Deák Ábéczé.

( S h a k s p e a r e  R e m e k e ) )

M a c  b e  t h,
szomorú Játék öt felvonásban Angolból mai eléadhatáshoz alkalmaztatva.

D ö b r e n t e i  G á b o r  által.
Srét Pesten, 1830 Velin pap. kötve 1 ft. 30 kr. c. p.
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r t e s í t o.
Pest Junius 9 Un 1832

Kivonás az 1832diki pnnkösthavi időjárást illető budai csilla
gász intézetbeli vizsgálatokból:

magassága a légmeiőnt-k a’ lievim l őnek

legnagyobb . . . . 27h‘ 8 l /  670 (ödikán) —1— 17° ,9  (31diken)
közép ......................... 27 4, 1725 - H  11,9522
legk isebb ..................... 27 0, 704 (isőjén) —  5,0 (lOdiken)

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban: 7 / 906 ; a' mérsékletben 12 ° , 9.
Május (pünkosthnva), legjelesb hónapja esztendőnknek ez idén a’ szokottnál kevesebb kiesseg

gel birt. — Teljes felhőtlen egű nap egyetlen egy sem volt ; ellenben egészen borult három. 
Tizenöt napon eső esett, hárman különösen bőven. A' mi máskor szokatlan, most e" hónapban 
kétszer volt t. i. köd,  melly azonban csak völgyeinket lepte be, a’ csillag-vizsgáló torony túl 
magasodott felette. 17dikén volt első égihábonínk , kevés jégesővel. Ezen kívül még volt egy 
más égihábonínk szinte jégesővel. Az éjnyugoti (Xordwest) szél, mint szokása többnyire, most 
is megtartó elsőségét; erőszakos szél nem ritkán főtt e’ hónap folytában; valóságos szélvészt 
hármat számláltunk; szé l nyug egy sem volt.  A’ hévmérsék nagy allhatatlanságín kivűl, 
mellynél fogva a’ mérsékelt meleg a’ legalkalmatlanabb hőségig emelkedett :s majd viszont a’ 
sérelmes hüvességig szállt alá, egyéb kiilönösségii időjárási tünemény nem fordult-elő.

A l b e r t  F er  e n cz.

H e s z  F ereit  ez,  polgári lakatos mester
Pesten, nagykereszfutszában , Nro. 330. *

tisztelettel jelenti, hogy a nála készült k o p s i  vagy is hintórugókat nem árulja aezél- 
rúgók gyanánt, hanem hogy azok külön e’ végre hámorozott m a g y a r  v a s b ó l  (M. 
Gr. Keglevics Miklós szilvási vashámorából) valók, mellyet ő készíttete legelébb ön 
Útmutatása szerint. Minthogy pedig ezen kocsirúgók az európai első e’ nemii gyárok
tól kívánható minden tulajdonságokkal bírnak , s még is tetemesen olcsóbbak , kö
telességének tartja azokat hazája’ nagyra tisztelt fiaival azon bizodalmas kérése mel
lett ismértetni meg: méltóztassanak tetszésük szerinti próbájok által meggyőződni, 
mint haladják felül ezen kocsirugók a’ munka’ tisztasága, hajlások, rúgósságok , és 
tartósságok által minden többi, álnokúl aczélnigóként árultakat. Tévedések s csalódások
elkerülésére, minden készítményére egész nevét üti fel, mi által kifogás nélkül kezes
kedik minden hibáért. Ha pedig valamelly nagyratisztelt vevőnek tetszenék kocsi- 
rúgóit t i s z t a  a c z é l b ó l  készíttetni, mellyek azonban negyed rész árral drágáb
bak a’ közönségeseknél, úgy bízvást megnyughatik benne, hogy csupán a’ kívánt 
aczélból fognak készülni.

Végezetül bátor remélleni a’ fennevezett, hogy különféle nemű f i n o m  a ez el  
és v a s k é s z í t m é n y e i n e k  jósága által már 20 esztendő óta nyert, ’s fenálló hi
tele , nagyratisztelt vevői bizodalmát ezután is megtartandja. Pesten Junius Óikén 1832.
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N u i i c i n m  Li t  ter ar iu  in.
(/23 Opus sub Titulo „ P r a x i s  J u r i d i c a  e t S t y l a r e  J u r i s t  a r u m  L a t i 

no H u n g a r i c n  in c o m p l c c t e n s  i n se n o r m á m  p e r a g e n d a r u m  d i v e r s a -  
r u m f u n c t i o n  urn J u r i d i c a  r u m  c o n f i c i e n d o r u m q u e  de  s u p e r  L i t t e -  
r a l i u m  In s t r u m  e 11 t o r u m“ etc. in 8vo majori, ac in duobus Tomis — pre
lum jam effective deseruit, et haberi potest a 3 fl. 30 xr. M. C. praeter Bibliopolas 
Pestienses, Posonienses, Cassoviensem, item et Debreciuensem ac Zagrabiensem ; 
Budáé apud D. Agentem Ladislaum Olúli , Pestini apud Tabularcs Advocatos DD. 
Andreám Thaisz, Yincentium Jankovits, et Ladislaum Yaltber Familiae Comitum 
Károlyi Archiyarium, Yiennae verő apud Authorem Agentem Aulicum Ignatium Kas- 
sics in Platea am Kohlmarkt sub Nro. 1146. habitantem. —

T u d ó s í t á s .
(3 ) A’ nagyméltóságú királyi udvari magyar Kamara rendelése következésében 

közhírré bocsáttatik : hogy Breznóbánya szabad királyi város részérül következendő 
haszonvételek e’ folyó esztendei julius hónap 2dik napján tartandó kótyavetye által 
november Íjétól fogva 3 egymást követő esztendőre árúba bocsáttatnak, tudniillik:

a) Az Arany Szarvas vendég fogadó, mellyhez 42 ft. bánat-pénz kapcsoltatik.
b) Podhorán a’ vendégfogadó bánat-pénz 85 ft.

Mihályon szinte a1 vendégfogadó bánat-pénz 31 ft.
Ismét Mitnán ugyan a’ vendégfogadó bánat-pénz 50 ft. nem különben
A1 városi vendégfogadó bánat-pénz 50 ft.

c) Malmok: nevezetesen pedig az úgy nevezett közép malom, bánat-pénz 47 ft.
Alsó malom, bánat-pénz 48 ft.
Yagnári malom, bánat-pénz 10 ft.
Benyusi malom , bánat-pénz 20 ft.
Pothorai malom, bánat-pénz 14 ft.
Mitnai malom, bánat-pénz 14 ft.

d) A’ pálinka szabad árulást jelelő czégér, bánat-pénz 103 ft.
e) A' sorház-jövedelem, bánat-pénz 312 ft.
f) A’ pálinka-főzés, bánat-pénz 30 ft.
g) A’ mérték és mázsálási jövedelem bánatpénz 5 ft.

A’ piacz pénz, bánat-pénz 35 ft.
i)  Az eleség szabad behozása, bánat-pénz 33 ft.
k ) A’ vám-jövedelem , bánat-pénz 37 ft. ,

5 ft. És végtére 
, bánat-pénz 30 ft. mind

pengő pénzben.
Azon felekezetek tehát, kik ezen arcndában részesülni kívánnak, és ér

tékekben bíznak, az előbb meghatározott napon az illető városháznál reggeli órákon 
tartandó kótyavetyére ezzel meghivatnak. Budán Pünkösthava 25dik napján 1832.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Junius ődikán 5 láb, 4 hüv. 6 von. Junius 7dikén 5 láb, 4 hüv. 7 von. Junius 8-

dikán 5 láb , 5 hüv. 0 von. Junius Odikén 5 láb 5  hüv. 0 von. (az 0 elett).

Íj A‘ mészárszék av viz innenső részén , bánat-pénz 2 
m) Ismét a’ mészárszék a’ Garam vize túlsó részén



É r t e s í t ő .
38 szám Pest Junius 13 Un 1832.

(1 ) Mélt. báró Orczy Lőrincz ur O Nagysága tek. Heves vmegyében fekvő Fegy- 
verneki pusztáján e.f. esztendő julius Ildikén kilenczvennyolcz, nagyrészint fiatal, ’s 
javában való tehén, öt harmad, negyed ’s ötödfű bika, mint gulyák meghatározott 
számát baladók; néhány mustra tinó , ’s a’ ménesek szinte megállapított számát felül 
múló 12 anya kancza, részszerint idei csikaikkal árverési utón eladatni fognak ; ki 
azonban azokat addig is megvenni szándékoznék, értekezzék a’ helybeli tisztséggel, 
’s ha a’ jószág igy eltalálna kelni, úgy a’ Közönség róla tudósíttatni fog.

N u n c i u m  L i t t e r a r i u m .
(3 ) Opus sub Titulo „ P r a x i s  J u r i d i c a  e t  S t y l a r e  J u r i s t a r u m  L a t i 

no H u n g a r i c u m  c o m p l e c t e n s  i n  se n o r m á m  p e r a g e n d a r u m  d i v e r s a -  
r u m f  u n c t i o n  um J u r i d i c a  r u m  c o n f i c i e n d o r u m q u e  d e  s u p e r  L i t t  e- 
r a l i u m  I n s t r u m e n t ő m m “ etc. in 8vo majori, ac in duobus Tomis — pre
lum jam effective deseruit, et haberi potest a 3 fl. 30 xr. M. C. praeter Bibliopolas 
Pestienses, Posonienses, Cassoviensem, item et Debrecinensem ac Zagrabiensem ; 
Budáé apud D. Agentem Ladislaum Oláh, Pestini apud Tabulares Advocatos DD. 
Andreám Thaisz, Vincentium Jankovits, et Ladislaum Valther Familiae Comitum 
Károlyi Archivarium, Viennae verő apud Authorem Agentem Aulicum Ignatium Kas- 
sics in Platea am Kohlmarkt sub Nro. 1140. habitantem. —

B i r k a - e l a d á s .
(3 ) Székes-Fehér Vármegyében titl. Kempelen Famíliának Pázmánd helységé

ben az Országnak egyik legnemesebb birkafalkájábul a’ tenyésztésre tökéletesen 
alkalmas 1—6 esztendős 500 darab anya, és 300 darab 2—3 esztendős ü r ü , mint 
számfeletti eladatik a’ mostani környüllásokhoz képest legillendőbb áron ; venni szán
dékozók méltóztassanak magokat az 1832dik észt. pesti Medardi vásár alkalmával 
Pesten a’ kereskedő háznak átelleni Martsits sarokházban , hol a’ gyapjú minemüsé- 
gét is megláthatni, máskor pedig Pázmándon, Nyéknek a’Fehérvári utón, szomszéd
ságában jelenteni.

Csongrád vmegyében helyezett vásárhelyi serháznál június Ilikére hirdetett 50s 
darab hízott ökör eladatása elhalasztatik junius 18diki délutáni három órára, mi
korra a’ venni szándékozók újra tisztelettel meghivatnak. Vásárhely május 23ikán 1832*

Köth tiszttartó.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Junius lOdikén 5 láb , 4 hiiv. 0 von. Junius Ild ik én  5 lá b , 3 hüv. 3 von. Junius 12 -  

dikén 5 lá b , 3 hüv. 0 von. Junius 1 3dikán 5 láb, 3 hüv. 9 von. (az 0 felett).
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Honi termékfnk medárd-vásári ára pengő pénzben* Pesten junius ődikén 1832.
ft. krj ft. |ki ft. kr 1 ft. |kr

-tói 1 -ig -tói 1 -ig
Bor: tokaji aszú . egy atalag — G yapjú: nyári nyir. közönséges i 1__
— ménesi — • . akdja — — bácskai közöns. téliny. _ — -

:— verest ó  . . — * 8 10 — — — nyár. _ _ _
— — tff . • — < 2 24 3 12 ~  bánáti raczka kézmos. _
— fejér é  . . 8 10 — — — — úsztatott 33 33
-  — iy. . . — 2 24 3 12 — magy.juhgyap. kézmos. 22 24
— kőbányai » « — 10 12 — — úsztatott 21 —
— kerti fejér . . — 1 48 2 12 H a lz s ír: honi mázsája — _

veres . . — — — __ H am uzsír;  egysz. salakos — — _ —
B orkői veres: (boriéi) mázsája — :_ — _ — kétsz. — — 10 30 11 30

— fejér . . — _ ■ ___ — _ K ender : apatiui • * 8 — 9
B o rsze sz: 32 grád. . akója 12 _ 14 — K ő rö sb o g á r: . egy font 2 20 2 30
B ő n  borjubőr . • párja 1 48 4 — Ló/term ag: lucerna . — — — —
— juhbőr . . — 1 36 2 36 — stájer • • — — _ —
— nyúlbőr . . száza 40 48 — L ó  szőr ; főzött 36 — 40 _
— ökörbőr . . párja 18 _ 24 — M e z ;  bánáti fejér . • — — _ — _

tebénbőr . « — 13 _ 14 — —■ — sárga . . ■—• — — — —
— lóbőr . • — 4 48 6 48 — —- barna . . _ — _ — _
Dohány: debrői lső faj mázsája 16 18 — — darabos . — — — — —

— — 2ik . — 10 — 12 — — rozsnyói . — — — — —
— — 3ik . — 6 — 7 — O laj : vetett repczeolaj . — 13 30 14 —
— debreezeni lső faj ■— 7 _ 7 30 — vad — . — — _ — —
— — 2ik — — * 5 36 6 « — — lenmagolaj — 15 — 16 —
— szegedi 2ik— — 5 — 6 — P á lin k a ; gabona- . . akója 7 12 8 —
— — 3ik— — '} _ — — — — törköly- . . — 7 30 8 30

E n yvi asztalosenyv mázsája 15 — 16 — — bánáti szilva- — 7 30 8 —
'^aggyú: olvasztott . — 18 — 18 48 — szeremi » . — 9 — 10 —

— gömböczb. (inWammen), 18 — 19 — Piskolcz: rozsnyói . mázsája 10 — — —
— rúdban (in Stangen) --- — — — — liptói . — — — —■—

Gabone: bánáti tisztabúza pozs. m. 2 30 2 40 Repcze: vetett pozs.mérőj 3 30 4 —
— budai rész — — , - — — — — vad • — — — — _ —
— pesti rész — — 1 36 2 12 Szalonna: . . mázsája 16 _ 17 —
— — kétszeres — 1 12 1 20 Szarvl szarvasé • mázsája 34 — 45 —
— — rozs . — 1 4 1 8 — ököré . * 100 darab 60 — 80 —
— — árpa . — __ 48 — 50 — bivalyé . • — — — —
— — zab .  — — 30 — 32 — tehené . — : 16 — 20 —
— — kukoricza — — 44 — 48 Szarv hegy: . • — — — _ —
— — köles . — !56 1 — Szilva : aszú . mázsája 4 24 5 12

Gubacsi ó köble 120 fontjával 5 — 6 - Timsó: — 5 — — —
-  Uj — — - 4 24 5 24 Tolt: pehely . — 100 — 120 —

Gyapjú: egynyiretű egész finom 97 — 117 — — agyi fosztatlan —• 30 — 48‘—
nemesít, mázs. 80 — 92 — — — fosztott — 40 — 80 —

— — jó kö/.épfinoni 65 — 75 — irótoil lOOOdarab 1 30 2 —
— —' j ó  közönséges 50 — 60 — V ia sz: rozsnyói sárga mázsája 65 __1 67
— téli kétnyiretfi finom 54 — 60 — — bánáti . . — — .—
_ ' — középszerű 40 50 — Vizahólyag: . fontja — — —
— közönséges 36 40 _ Z s í r : . . . . mázsája 16 18
— nyári nyír. finom — — — vaj . .  — 26 —
-  nyári nyír. középszerű —  1 “ ~1 — |



É r t e s í t ő .
39 szám Pest Junius 20ki" 1832.

Épen most jelent meg e’ kétrendű munka:
1) Nyíltszívű észrevételek a’ Magyarország számára javaslóit váltó- ’s tör

vénykezésrendre, ’s némelly ezzel rokon tárgyakra, írta Maci i  t i  e r  Bernát, nagy- 
kereskedő, a’ nagymélt. országos küldöttség volt tagja, ’s több ns megye táblabirá- 
ja. Magyarra fordította Tbaisz Endre. Pesten 1832, LanderernéJ, ára 1 ft. 20 kr. 
pengőben.

Szerfelett ajánlatos ezen munka minden Magyarnak, kinek a1 hazai kereske
dés, ’s igy a’ vele mellőzhellenüJ, ’s védpaizsként szövetkező váltótörvény szivén 
fekszik ; de elég fontosságú azokra nézve is, kik ismereteik g) arapítására törekcsznek.

2) B i m b ó k ,  irta Szalay László Budapesten 1832. 72 lap. Szerény czimé- 
nek megfelel e’ fiatal versgyűjtemény, mellynek örök virulású’s illatozásu koszorúra
fejledést óhajtunk. — Mind a’ két munkát csinos nyomtatása is ajánlja.
_ _ _ _ _  . —  - * ■ ' ■

E r c z e s  v i z e k .
(1 ) Hassenstab J. K. fúszeráros boltjában Pesten, a’ Serviták piaczán, a’ „feke

te kutyához“ a’ legjutalmasb áron találhatók minden orvosi érczesvizek a" legfrissebb 
minemúségben.

Vágószéki ’s halászati haszonbérlés.
(1 ) Méltóságos Nagy-kállói Kállay nemzetség részéről Mező-Túr T. Ns Heves vár

megyében helyeztetett mezővárosában július 30dik napján , reggeli 9 órakor az oda 
való Uradalmi Tiszttartónál e’ következő kir. haszonvételek (Regálék) f. e. sz. Mi
hály napjától kezdve, három esztendőre árverés utján fognak árendába bocsáttatni: 

lször a’ nevezett város’ felső részében lévő húsmérés, mellyhez a’ széken kivid, 
2 szoba, konyha, faggyútartó-szin , padlás és 50 hold kaszáló tartozik.

2szor Halászat a’ Berettyón, ’s a’ Kállay részen lévő Körösön is.

R e g á l é k  á r e n d á j a.
( ! )  Nagy-Kálió T. Ns Szabolcs vármegyében helyheztetett mezővárosában august. 

8dikán e’ következő haszonvételek f. e. sz. Mihály napjától kezdve három esztendő
re árverés utján fognak árendába adatni.

lször A* nagy vendégfogadó 6 szobával, konyhával, kamarával, pinczével, 80 
lóra istállóval, fészerrel; nem különben az úgy nevezett Csókos-korcsma 2 szobával, 
pinczével s konyhával olly módon , hogy nemcsak a’ két korcsmában mindenféle italt, 
de még több jobbágyházban is bort méretni szabad leszen. Ide tartozik még egy szá
raz malom, pálinka- és serház is, 4 különös szobával, 1 élésházzal, 2 nagy pinczé
vel és 20 öles istállóval.

2szorA* húsmérési jus a’ szükséges épületekkel és 50 köblös pusztai földdel.
3szor Az Öt országos-, és minden pénteken tartatni szokott heti-vásárok’ jöve

delme, a’ piaczi mindennapi bevétellel együtt.
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(1 ) Tekintetes ns Pest vármegyében kebelezett Palota helység határában lévő zá
ros árva Kocsner Ferenczi massához tartozó 7ed dézma alatti szőlő , melly 2738 D öl
ből , 1 lábból áll, 4 pásztára felosztva; közte különféle gyümölcsfák ’s végében egy 
borház szüretelő eszközökkel együtt lévén, Tekintetes ns Pest vármegye határozatánál 
fogva e’ f. 1832dik esztendei September 17dikén Palotán Pesttől mérföldnyire déle
lőtti 9 órakor árverés útján el fog adatni.

H á g a t á s i  j e l e n t é s .
( l )  A l t i t u d e  nevű 16$ markos vil. pej angol telivér mén, Tramp vagy Cap

sicum apától, Brunette anyától, gróf Andrásy Györgynek Gömör vármegyében, Rozs
nyóhoz  ̂ órányira fekvő jószágán Hosszúréten 1832- és 1833ban hágni fog. Hágatás- 
bér egy egy kanczától: 3 arany, és a’ lovásznak 2 pengő forint. Egy vagy két hága- 
tandó kanczának és egy lovásznak 9 napi szállása és tartása öszvescn 1 aranyért fog 
kiszolgáltatni.

K o t y a  v e t y e .
(1 )  Közhírré tétetik, hogy Gentz Mátyás Örököseinek 2000 akó ó és új legjobb 

moori és csókái fejér borai e’ f. e. julius 16- és 17dikén reggel 9 órakor Moor mező
városában az említett örökösek pinczejében kótyavetye által hordóstul, és a’ kinek 
tetszik a’ nélkül is, el fognak adatni. A’ venni kívánók a’ mondott helyre meghivatnak.

(2) H e s z  F e r e n c z ,  polgári lakatos mester
Pesten, nagykeresztutszában, Nro. 330.

tisztelettel jelenti, hogy a' nála készült k o c s i -  vagy is hintórugókat nem árulja aczél- 
rúgók gyanánt, hanem hogy azok külön e’ végre hámorozott m a g y a r  v a s b ó l  (M. 
Gr. Keglevics Miklós szilvást vashámorából} valók, mellyet ő készíttete legelébb ön 
útmutatása szerint. Minthogy pedig ezen kocsirúgók az európai első e’ nemű gyárok
tól kívánható minden tulajdonságokkal bírnak, ’s még is tetemesen olcsóbbak, kö
telességének tartja azokat hazája’ nagyra tisztelt fiaival azon bizodalmas kérése mel
lett ismértetni meg: méltóztassanak tetszésök szerinti próbájok által meggyőződni, 
mint haladják felül ezen kocsirugók a’ munka’ tisztasága, hajtások, rugósságok, és 
tartósságok által minden többi, álnokúl aczéh úgóként árultakat. Tévedések ’s csalódások 
elkerülésére, minden készítményére egész nevét üti fel, mi által kifogás nélkül kezes
kedik minden hibáért. Ha pedig valamelly nagyratisztelt vevőnek tetszenék kocsi
rugóit t i s z t  a a e z é l b  ól  készíttetni, mellyek azonban negyedrész árral drágáb
bak a’ közönségeseknél, úgy bízvást megnyugbatik benne, hogy csupán a’ kívánt 
aczélból fognak készülni.

Végezetül bátor remélleni a’ fennevezett, hogy különféle nemű f i n o m  a c z é l  
és v a s k é s z í t m é n y e i n e k  jósága által már 20 esztendő óta nyert,, ’s fenálló hi
tele , nagyratisztelt vevői bizodalmát ezután is megtartandja. Pesten Junius 9ikén 1832.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:

Budai lotteria Junius lödikán: 43. 25. 60. 16. 2.

Junius 14dikén 5 láb, 6 hüv. 0 von. Junius lődike'n 5 láb, 11 hüv. 6 von. Junius 16-
dikán 5 láb, 11 hüv« 6 von. Junius 17dikén 6 láb, 1 hüv. 3 von. Junius ISdikán 6 láb, 4
hüv. 9 von. Junius l9dikén 7 láb, 5 hüv. 0 von. Junius 20dikán 8 láb, 1 hüv. 0 von. (as 0 felett).



É r t e s í t ő .
40 szám Pest Junius 23Mn 1832.

Pesti könyváros W i g a n d  O t t ó n á l  és Miskolczi könyvárosok K r a u d y
és t á r s á n á l  találtatik:

Néhány Szó a’ k ó z ö n s é  g h e z

H i t e l
T a g l a l  a t ,  és V i l á g

ü g y é b e  n.
í r t á k

G r ó f  D e s e w f f y  A u r é l s  M a r c z e l  é s  E m i l .
Nagy 8adrét. Kassán 1832. Csinosan fűzve, ára 20 kr. peng. pénz.

Eggenberger és W igand könyvárosoknál m egszerezhetni:

B I M B Ó K .
í r t a

S  z  a  l  a  y  L á s z l ó .
B u d a p e s t e n  

1 8 3 2.
Példánya színes kemény borítékban, velin papiroson 

40 ezüst krajczár.

Hart l e be n  C. A d o l f  könyvárosnál
Pesten a’ Váczi utczában, a’ hét Választó Fejedelem  irányában m egjelent:

Nyiltszivű észrevételek
a’ M a g y a r o r s z á g  s z á m á r a  j a v a l l o t t

Váltó- s Törvénykezésrendre,
’s némelly ezzel rokon tárgyakra.

I r t a
T F  a  c  h  t  l  e  r  B  e  r  n  á  t  , 

Nagykereskedő, a’ nagvméltóságu Országos Küldöttség volt tagja, ’s Tekintetes Ne
mes Posony, Zcmplin, Torna, Esztergám ’s Liptó vármegyék* Táblabirája.

Nagy 8adrét. Pesten, 1832. Velinpapiroson kötve 1 ft. 48 kr. Kemény borítékban nyomt. pa*
piroson kötve 1 ft. 26 kr. pengő pénzben.
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E r e z e s  v i z e k .
(2 ) Hassenstab J. K. fűszeráros boltjában Pesten, a’ Serviták piaczán, a’ „feke

te kutyához“ a’ legjutalmasb áron találhatók minden orvosi érczesvizek a legfrissebb 
inineműségben. . ;

R e g á l é k  á r e íi d á j a.
(2 ) Nagy-Kálió T. Ns Szabolcs vármegyében helyheztetett mezővárosában august. 

Sdikán e’ következő haszonvételek f. e. sz. Mihály napjától kezdve három esztendő
re árverés utján fognak árendába adatni.

íször A’ nagy vendégfogadó 6 szobával, konyhával, kamarával, pinczével, 80 
lóra istállóval, fészerrel; nem különben az úgy nevezett Csókos-korcsma 2 szobával, 
pinczével ’s konyhával olly módon , hogy nemcsak a' két korcsmában mindenféle italt, 
de még több jobbágyházban is bort méretni szabad leszen. Ide tartozik még egy szá
raz malom, pálinka- és serház is , 4 különös szobával, 1 élésházzal, 2 nagy pinczé
vel és 20 Öles istállóval.

2szorA’ húsmérési jus a’ szükséges épületekkel és 50 köblös pusztai földdel.
3szor Az öt országos-, és minden pénteken tartatni szokott heti-vásárok’ jöve

delme , a’ piaczi mindennapi bevétellel együtt.

(23 Tekintetes ns Pest vármegyében kebelezett Palota helység határában lévő zá
ros árva Kocsner Ferenczi massához tartozó 7ed dézma alatti szőlő , melly 2738 □  Öl
ből, 1 lábból áll, 4 pásztára felosztva; közte különféle gyümölcsfák s végében egy 
borház szüretelő eszközökkel együtt lévén , Tekintetes ns Pest vármegye határozatánál 
fogva e’ f. 1832dik esztendei September 17dikén Palotán Pesttől f  mérföldnyire déle
lőtti 9 órakor árverés útján el fog adatni.

H á g a t á s i  j e l e n t é s .
(2 ) A l t i t u d e  nevű 16  ̂ markos vil. pej angol telivér m én, Tramp vagy Cap

sicum apától, Brunette anyától, gróf Andrásy Györgynek Gömör vármegyében, Rozs
nyóhoz í  órányira fekvő jószágán Hosszúréten 1832- és 1833ban hágni fog. Ilágatás- 
bér egy egy kanczától: 3 arany, és a’ lovásznak 2 pengő forint. Egy vagy két liága- 
andó kanczának és egy lovásznak 9 napi szállása és tartása öszvesen 1 aranyért fog 
kiszolgáltatni.

(23 Mélt. báró Orczy Lőrincz ur Ő Nagysága tek. Heves vinegyében fekvő Fegy- 
verneki pusztáján e.f. esztendő julius Ildikén kilenczvennyolcz, nagyrészint fiatal, ’s 
javában való tehén, öt harmad, negyed ’s ÖtÖdfű bika, mint gulyák meghatározott 
számát haladók ; néhány mustra tinó , ’s a’ ménesek szinte megállapított számát felül 
múló 12 anya kancza, részszerint idei csikaikkal árverési utón eladatni fognak ; ki 
azonban azokat addig is megvenni szándékoznék, értekezzék a’ helybeli tisztséggel, 
’s ha a’ jószág igy eltalálna kelni, úgy a’ Közönség róla tudósíttatni fog.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Junius 2Qdikán 8 láb, 1 hüv. 0 von. Junius 21dikén 8 láb, 4 hüv. 0 von. Junius 22-

dikén 8 láb. 6 hüv. 0 von. Junius 23dikán 8 láb, 7 hüv. 3 von. (az 0 felett).



É r t e s í t ® .
41 szám Pest Junius 27 Un 1832.

FIGYELMEZTETŐ KÉRELEM
a’ JELENKOR és TÁRSALKODÓ iránt.

Bizodalmas tisztelettel bátrak vagyunk emlékeztetni minden rendű ’s teljes czim- 
zetű mind vidéki mind Budapesti Olvasóinkat: méltóztassanak e’ közelgő féleszten
dőre az illető előfizetési díj megküldése ’s nevük, czimzetök, Jakhel)ök ’s az utolsó 
posta hibátlan feljegyzése mellett Ujságlevelciket menr.élelóbb megrendelni, hogy a’ 
kivántató boríték-nyomtatás, mint szinte a’ hírlapok példányi számát kellő renddel, 
czélirányos csínnal és takarékossággal igazíthassuk el. Nagybecsű szorgalmas Levele
zőinknek ’s az érdemes postahivataloknak eddig szolgáltatott kedveskedésünk ’s Ígé
retünk e’ következő félesztendőben is az marad mit a‘ most hanyatló félévben is olly 
híven olly édes örömmel teljesítettünk , szíves, buzgó részvétéi munkálkodásokat ezen
túl is hazafi őszinteséggel kérvén ki e’ kettős testvér Intézet szükséges gyámolitására. 
Ugyan e’ czélra eszméltetni merészkedünk minden Magyarfit , minden polgártársun
kat, minthogy e’ szövetséges ikerek , nem egyedül a’ szerkeztető tulajdonosé, hanem 
a’ Hazáé ’s igy édes mindnyájunké. A’ papiros nagyobbsága ’s az sem állván ellen, 
hogy mind a' Jelenkor mind a’ Társalkodó negyedrétü lapjait hosszokban és 
szélességűkben a’ jövő félesztendőre tetemesbítjük, ára mindkettőnek Öszveleg borí
tékostul postai utón félesztendőre 4 pengő forint. Pestbudán borítékkal ’s házhoz kül
detéssel szintannyi, boríték nélkül ‘s házhoz küldve 3 fr. 36 xr. pengő; Magáé a’ 
Társalkodóé postán és helyben borítékkal 3 fr. pengő boríték nélkül házhoz küldve 2 
fr. 24 xr. — ’s igy az Értesítőn’s mellékleteken kívül közel 80 ivet szolgáltat rész
vevőinek. Minden környülményt összevéve nyilványosan szembeotlik ezekből: hogy 
általányosan magyar politikai újságnál ’s ezek közt az Intézetiinkbelinél az Ausztriai 
Monarchiában, sőt tán e’ világon sincsen olcsóbb, jutalmasb; ls hogy ennek is egy ré
szét megkímélhessük, általányosan minden hazafitársunkat, ki szolgálatunkkal élni kí
ván , méltán kérjük minden rendű levélnek,  igazításnak, jelentésnek vagy 
bármi nevű küldeménynek hozzánk szabad postán vagy is francózva utasítandó szállí
tására, minthogy ez úgy is közdivatú szokás minden Újság-intézetnél.

A' Jelenkor és Társalkodó 
szerkeztető hivatala.

H i r d e t m é n y .
( l)  Köz hírül adatik: hogy Tek. Ozv. Rakovszk>né szül. Tarkó Anna Asszony

ságnak Pesten a’ Barátok Piaczán 610dik szám alatti sarok-háza, saját kívánságára, Sz. 
Kir. Pest Városának Földbirtoki (̂ Urbarialis) Tisztségében f. e. julius lOdikán reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a’ többet Ígérőnek eladatik. —
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E m l é k e  z t e t é s
A’ m a g y a r  n y u g p é n z i  I n t é z e t ’ Ta g j a i hoz .

(1 ) A’ múlt esztendőben történt, ésköz-hirré adatott meg határozás’ következésé
ben — a’ m a g y a r  n y u g p é n z i  I n t é z e t n e k  T a g j a i ,  kik a’ beiktatási Tö- 
kepénzekkel tartoznak, ezentúl ujjonnan felszóJlitatnak, hogy az említett — eddig 
kamatolag ön kezeiknél meghagyatott tökepénzeket — az utóbbi kamatok’ fizetésétől 
való megszabadulás végett is — az Intézet’ alapi rendszabásinak 5 és 8 czikkely’ ér
telmében, vagy egyszerre egészen, vagy részenként — négy év’ lefolytéval — váltó 
czédulában., vagy pedig 250f szerint számolván pengő pénzben az Intézet* Tárába befi
zetni igyekezzenek.

A’ magyar nyugpénzi Intézet’ választotísági üléséből. Budán június lődikén 1832.
F i g y e l t  é t é  s.

A’ v a l l á s i  és e g y h á z i  T á r ’ I. Füzetének csak a’ remélt; előfizetőkhöz sza
bott számú példányai csak hamar úgy elkapattak, hogy a’ magokat valamivel későb
ben jelentők részt nem vehetének. Ezennel alázatosan jelentem , hogy készen vannak 
Beimel urnái az újra nyomtatott példányok. Kérettetnek azért a’ TT. Segéd urak, hogy 
a’ még ki nem elégőlteket szám szerint, akar nálam, akar Beimel urnái jelenteni, egy
szersmind a’ már közlött Jelentés szerint a’ jövő Novemberben okvetetlen’ megjele
nendő II. füzetre az előfizetést beszerezni, ’s legalább is a’ teljes számról engem mi
nél hamarább bizonyossá tenni méltóztassanak.

Pannonhalmon jun. 19dikén 1832. Guzmics Izidor s. k.
Épen most jelent meg Pesten B e i m e l  J ó z s e f  könyvnyomtató intézetében:

1) Somogy Vármegyének polgári őnnepje. 8adrét 111 lap.
2) Gramniatica Linquae Hungaricae cum paralellismo inter Aramoeam, Uaebream , 

Arabicam et Hungaricam Orientales Linquas. Per Joan. Nép. Nagy A; Dioec. Sab. AIu- 
mnmn. 8adrét 241 lap.

Vágöszéki ’s halászati haszonbérlés.
(2 ) Méltóságos Nagy-kállói Kállay nemzetség részéről Mező-Túr T. Ns Heves vár

megyében helyeztetett mezővárosában július 30dik napján, reggeli 9 órakor az oda 
való Uradalmi Tiszttartónál e’ következő kir. haszonvételek (Regálék) f. e. sz. Mi
hály napjától kezdve, három esztendőre árverés utján fognak árendába bocsáttatni:

lször a’ nevezett város’ felső részében lévő búsmérés, mellyhez a’ széken kívül, 
2 szoba, konyha, faggyiitartó-szin , padlás és 50 hold kaszáló tartozik.

2szor Halászat a’ Berettyón, ’s a* Kállay részen lévő Körösön is.

K o t y a v e t y e.
(2 ) Közhírré tétetik, hogy Gentz Mátyás Örököseinek 2000 akó ó és új legjobb 

moori és csókái fejér borai e’ f. e. július 16- és 17dikén reggel 9 órakor Moor mező
városában az említett örökösek pinczejében kótyavetye által hordóstul, és a’ kinek 
tetszik a’ nélkül is, el fognak adatni. A venni kívánók a’ mondott helyre meghivatnak.

Dunavíz ailása a’ budai vizmérték szerint:
Jnnius 24dikén 8 láb, 10 hüv. 0 von, Junius 25dikén 9 láb, 0 hür. 9 voih Junius 26* 

dálián 9 láb, 0 hüv. 6 von. Junius 27dikén 8 láb, 11 hiiv. 0 von. (az 0 felett).



É r t e s í t é .
42 szám Pest Junius 30Un 1832.

................

H i r d e t é  s.
0 )  ó  cs. kir. Főherczegségének, az ország Nádorispánjának, Jászok és Kunok 

grófjának ’s főbirájának kegyes engedelméből, ns Nagy-Kun kerületben fekvő, sza
bad Nagy-Kun K a r c z a g ú j  s z á l l á s a  városába, orvos doctor vétetik fel, rendes 
és esztendőnként a’ következő pontokban kiszolgáltatandó fizetésre, úgymint:

lször. Vészén az helybeli kórház-pénztárból kétszáz ötven szám szerint, 250 fo
rintot pengő pénzben esztendőnként.

2szor. A’ város’ köz pénztára ád a) tisztességes lakást. — b) Harmincz kila bú
zát és harmincz kila árpát, két véka számíttatván egy kilába. — c) Négy öl kemény 
tűzi-fát. — d) Négy szekér szénát.

Kik tehát , ezek szerint, ezen orvos doctori hivatalt megnyerni szándékoz
nának; ne terheltessenek magokat, az említett szabad városi Tanácsnál, akár szemé
lyesen, akár folyamodó írások által f. e. October hónap lső napjáig jelenteni. KóltNagy* 
Kun Karczagujszálláson jun. 25dikén 1832.

Most hagyó-el az Egri érseki Lyceum’ sajtóját ezen igen különös
tárgyú könyvecske:

„H i s t o r i a  C A T A L E P S E O S  C O M P O S I T A E  S o m n a m b u l i s m  i q u e  p e r  
s e  e v o l u t i ;  o b s e r v a t a  p e r  M i c h a e l e m  H a n á k ,  m e d i c i n á é  d o c t o r e m ,
I. C o m i t a t u s  H e v e s  h o n o r a r i u m ,  a. e p i s c o p a l i s  c i v i t a t i s  Ag r i e n -  * 

s i s  O r d i n .  P h y s i c  u m,  A g r i a e  18fJ-.“
Ezen 83 lapot mutató munkában körülményesen elő van adva egy oily öszves (com- 
positus) nyavalya, melly az emberi életben igen kevésszer szokott előfordulni, ’s 
melly különben is nagyon rendkívülinek ’s majdnem emberiségfölöttinek mondathafik. 
Reményelhető ehezképest a’ könyvecskének a’ tapasztalt orvosok által is kedvesen 
leendő fogadtatása , valamint az érdemes közönség is ebben különös kór-tüneménye
ket látand, midőn egy ifjúnak a’ csudás extasissal szövetkezett dermengését (cata- 
lepsis cum extasi) ’s annak napról-napra való tetteit ’s álomjárásait is egyéb szerfö
lötti helyzeteivel együtt mintegy naplókönyvben olvashatja. Ezen munka mostani Ju
lius’ elejétől fogva a’ következő helyeken lészen szerezhető : Egerben PJank Ferenci 
könyvárosnál, és a’ szerzőnél is ; Gyöngyösön Gondos István fiskális urnái; Miskol- 
ezon Bárány Bertalan borsodi eskíitt urnái; Kassán Vajnárovich József orvos ’s Krausz 
László kir. convictusbeli praefectus uraknál; Pesten Eggenberger József könyváros 
urnái, és Szedliczky András kir. táblai ügyviselő urnái. Julius végével ezen munka 
már magyarul is megszerezhető leend. Ara 50 kr. pengőben.

E m - l é k e z t e t é s
A’ m a g y a r  n y u g p é n z i  I n t é z e t ’ Tag j a i hoz .

(2) A’ múlt esztendőben történt, ésköz-hirré adatott meg határozás’ következésé
ben — a’ m a g y a r  n y u g p é n z i  I n t é z e t n e k  T a g j a i ,  kik a’ beiktatási Tó-

■
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kepénzekkel tartoznak, ezentúl ujjonnan felszóJlitatnak, hogy az említett — eddig 
kamatolag ön kezeiknél meghagyatott tőkepénzeket — az utóbbi kamatok’ fizetésétül 
való megszabadulás végett is — az Intézet’ alapi rendszabásinak 5 és 8 czikkely’ ér
telmében, vagy egyszerre egészen, vagy részenként — négy év’ lefolytéval — váltó 
czédnlában, vagy pedig 250£ szerint számolván pengő pénzben az Intézet’Tárába befi
zetni igyekezzenek.

A1 magyar nyugpénzi Intézet’ választottsági iilésébül. Budán junius lődikén 1832.
H i r d e t m é n y .

(2 ) Köz hírül adatik: hogy Tek. Özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna Asszony
ságnak Pesten a’ Barátok Piaczán 6!0dikszám alatti sarok-háza, saját kívánságára, Sz. 
Kir. Pest Városának Földbirtoki ^Frbarialis) Tisztségében f. e. julius lGdikán reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a- többet ígérőnek eladatik. —

(^3) Tekintetes ns Pest vármegyében kebelezett Palota helység határában lévő zá
ros árva Kocsner Ferenczi massához tartozó 7ed dézma alatti szőlő, melly 2738 □  öl
ből, 1 lábból áll, 4 pásztára felosztva; közte különféle gyümölcsfák ’s végében egy 
borház szüretelő eszközökkel együtt lévén , Tekintetes ns Pest vármegye határozatánál 
fogva e’ f. 1832dik esztendei September 17dikén Palotán Pesttől mérföldnyire déle
lőtti 9 órakor árverés útján el fog adatni.

R e g á l é k  á r e n d á j a .
(3} Nagy-Kálló T. Ns Szabolcs vármegyében helyheztetett mezővárosában august. 

8dikán e’ következő haszonvételek f. e. sz. Mihály napjától kezdve három esztendő
re árverés utján fognak árendába adatni.

Iször A’ nagy vendégfogadó 6 szobával, konyhával, kamarával, pinczével, 80 
lóra istállóval, fészerrel; nem különben az úgy nevezett Csókos-korcsma 2 szobával, 
pinczével ’s konyhával olly módon , hogy nemcsak a’ két korcsmában mindenféle italt, 
de még több jobbágyházban is bort méretni szabad leszen. Ide tartozik még egy szá
raz malom, pálinka- és serház is, 4 különös szobával, 1 élésházzal, 2 nagy pinczé
vel és 20 öles istállóval.

2szorA’ húsmérési jus a’ szükséges épületekkel és 50 köblös pusztai földdel.
3szor Az öt országos-, és minden pénteken tartatni szokott heti-vásárok’ jöve

delme, a’ piaczi mindennapi bevétellel együtt.
(3 ) Mélt. báró Orczy Lőrincz ur Ő Nagysága tek. Heves vmegyében fekvő Fegy- 

verneki pusztáján e.f. esztendő julius Ildikén kilenczvennyolcz, nagyrészint fiatal, ’s 
javában való tehén, öt harmad, negyed ’s ötodfű bika, mint gulyák meghatározott 
számát haladók ; néhány mustra tinó , ’s a’ ménesek szinte megállapított számát felül 
múló 12 anya kancza, részszerint idei csikaikkal árverési utón eladatni fognak ; ki 
azonban azokat addig is megvenni szándékoznék, értekezzék a’ helybeli tisztséggel, 
’s ha a’ jószág igy eltalálna kelni, úgy a’ Közönség róla tudósíttatni fog.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Junius 27dikén 

dikén $ láb, 7 hüv.
8 láb, 11 hüv. 0 von. Junius 2 8dikán 8 láb, 8 hüv. 0 von. Junius

6 von. Junius 30dikán 8 láb, 9 hüv. 0 von. (az 0 felett).
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J E L E N K O R .
53. szám P est, szerda. Julius 4. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (Kinevezés. A’ Budapest közötti állóln'd-e'píte's ügyet ajánlja tek. Pest vnigye az Ország Tör
vényhatóságinak. Ipolysághi nagy tűz. Jolsfai vásár Gömörben). Anglia (készületek követváiasztásra. Wellington 
megcsufoltatása. 6dik protocollum). Francziaország (a’ cbouanok kódolása. Haditörvényszéki ítéletek. A’ berry ligné 
Párisban volta. Gazette de France elmélkede'se. Chateaubriand , Hyde de Neuville !sBerrier foglyoskodása). Belgium 
(Goblet jegyzéke a1 Conferentiáhoí). Ne'metország (bajor királyi rendelés rajnaniellékre nézve Nassaui hgségi tilalom 
’s több más). Olaszország. Görögország. China. Flegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .

Fels. Királyunk gróf Czernin cs. kir. fő 
kamarás legalázatosb előterjesztésére, junius 
21diki legfentebb határozata szerint Galánthai 
gróf Eszterházy György val. cs. aranykulcsost 
5dik Ferdinand ifjú Királyunkhoz szolgálat
beli kamarássá méltóztatott kegyelmesen kine
vezni.

A’ Budapest közötti állóhid-epites ügyében.
A’ hidegyesület a’ szándék sikeresbitése 

végett T. pest vmgyéhez ()iogy az orszag tek. 
Törvényhatóságit általa szokott rend és tör
vényes mód szerint az e’ tárgyi részvétre kér
hesse meg) következőleg folyamodott: „Tekin
tetes Rendek ! Mi alulírtak buzdíttatván azon 
kötelesség-érzettül, mellyel minden jobb keb
lű hazafi háladatos szívvel vonzódik anyaföl
déhez , e’ folyó esztendő Böjtelő haván ta
nácskozásra áliánk össze „kinyomozni ’s ki
tanulni: vallj on Pest-Buda városit állóhid ál
tal nem lehetne é összekapcsolni?“ — A tár
saság, melly e’czélra egyesült, igen is jól is
mervén tehetsége parányiságát, — a’ feltett 
munkának ellenben óriási létét, de bízván 
más részről egyedül honszeretet ébresztette 
’s állhatatos kebelben fekvő tiszta szándéká
ban, azon határozással kezdé meg vizsgála
tit: akár jutalmazná tökéletes siker a‘ fára
dozást, akár nem , de minden esetre olly ki
fejtésre bírni s világos tisztába hozni a’ dol
got, mellynél fogvásta’ tárgy természetes el
osztása szerint kiki tudhassa annakutána, mi 
valódi ’s lehetőleg bizonyosan elhatározott o- 
ka , hogy eddig téli napokban nem ritkán e- 
gész hazánk két darabra van vágva,’s nincsen 
csak egyetlenegy olly egybekötő kapocs is egész

honunkon keresztül, melly azt ,  az elemek 
viharinak ellenállván , mindenkorra egy elbo- 
molhatlan egésszé tenné. Hathatósan megpen- 
dí tni , ’s minden oldalrul felfogni e’ tárgj^at, 
’s legrosszabb esetben szerencsésbeknek adni 
át a’ fonalat ott, hol az kezeinkbül kiesett: 
im ez vala, ’s nem több , Tekintetes Rendek , 
a’ minek megfelelésére ’s feloldására bíztunk 
magunkban.

A’ társaság e’ czélnak elérhetése végett 
ohajtásit mindenek előtt szeretett Nádorunk
nak jelenté be hódoló tisztelettel, annak bölcs 
tanácsa ’s hathatós pártfogásáért legőszintébb 
bizodalommal esedezvén. A’ fenséges Her- 
czegnek országszerte isméretes kegj essége i- 
gj'ekezetünket különös buzgósággal előmoz- 
dítni méltóztatott, ’s minekünk — midőn leg
mélyebb köszonetünket O Fenségének ezen
nel bemutatjuk — szerencsénk van egyszers- 
mind a’ Tekintetes Rendek előtt jelenthetni, 
hogy méljen tisztelt Nádorunk kegyelméből 
a' társaság most már mind azon előtervek bir
tokában van, melljek legfelsőbb parancsábul 
az Építő Igazgatóság— Aedilis Directio — által 
csupán e’ czélra, eléggénem dicsérhető szor
galommal ’s pontossággal készittetének, ’S 
mellyek a’ folytatandó munkának szükséges 
és biztos alapit alkotják, úgy annyira, hogy 
midőn most a' Dunának két város-közti mély
sége , sebessége, áradásinak phasisai , fene
ke ’s a’ t. legpontosabban ismérve vannak, 
’s ezen kívül e’ tárgy körül a’ múlt idők ta- 
pasztalási is összeszedettek, — fontos okok
nál fogva, legnagyobb hihetőséggel állíthat
ják az alulírtak, hogy egy állóhidnak Pest 
és Buda-közti physikai létesítése előttük töb
bé nincs a’ lehetetlenségek során.
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Tekintetes Rendek! Az egész kérdés e’ 
tárgy körül most csak abban látszik fekünni: 
vallyon hasznos volna e , ha Pest-Budát egy 
állóhid kötné egybe ? Js vallyon kívánja, a- 
karja e Nemzetünk, hogy ez meglegyen? — 
és valóban csak ezen kettőre szoríttatik, Íté
letünk szerint, az egész tárgy; mert az , a’ 
mitül visszaijed a’ gyáva és mi felülmúlja e- 
gyesek erejét, mindazon diadalmaskodik Erő 
és Nemzet! A’ mi a’ hasznot illeti Tekintetes 
Rendek, az iránt nem akarunk egy szót is 
veszteni, mert azon — kivált most, midőn 
az idők ese ti---------- a’ külföld fergetegi an
nyira intenek szoros Összeköttetésre , Egye
sülésre , Egyességre — senki, a’ ki látni a- 
kar, többé nem kételkedik; ’s igy e’ részben 
egyedül a1 Nemzet köz akaratja szülhet si
k e rt------ , az e g é s z  N e m z e t  köz  a k a 
r a t j a  ; mert mire mehetnek egyesek, ’s még 
társaságok is — megpendítésen , felvilágosítá
son kívül e g y  o l l y  t á r g y b a n ,  mellynél 
ha csalni nem akarjuk magunkat, óriásibb a’ 
most élő emberek közt alig van , ’s mellynek 
diadalmas sikereztetésére , úgy szólván , az 
egész müveit világnak ebéli intelligentiáját 
felébreszteni ’s használni szükséges.

’S im ezen utolsó ok birt minket azon 
bátorságra, a’ Tekintetes Rendek elibe egy 
olly tárggyal járulnunk, melly az idő rövid
sége ’s egyéb körülállások miatt nem rendel
tethetett még tökéletesen el; a’ mi okbul ez 
úttal még nem is azt kérjük a’ Tekintetes 
Rendektül, hogy a’ dolgot magokévá tegyék , 
hanem alázatos kérelmünk mostanság egyedül 
oda j árul Mél t ózt assanak azt hathatós párt
fogások alá venni, ’s honunkminden törvény- 
hatóságinak kegyesen ajánlani úgy, hogy tar
tandó országgyűlésünkön — midőn mi addig 
is mind azt, a’ mi a’ dolog sikeresítésére 
szükségesnek látszik, mind jobban ‘s jobban 
kifejteni ’s felvilágosítni iparkodunk — az 
egyesült Nemzeti képviselésnek fejet ’s tér
det hajtván, minden idővesztés nélkül, leg
mélyebb tisztelettel, tiszta szándékú fárado- 
zásink gyümölcsét bemutathassuk. Kik egyébi
ránt kegyességükbe ajáldottak hódoló tiszte
lettel maradunk a’ Tekintetes Karoknak és 
Rendeknek alázatos szolgáji, — Az egész tár

saság nevében Gróf Andrássy György mk. Gróf 
Széchenyi István mk. Pesten Junius 14dikén 
1S32.

V é g z é s :  Különös örömükre szolgálván 
az egybegyült Rendeknek , hogy a’ folyamo
dó Társaságnak hazafiui buzgóságból eredt tö- 
rekedése és fáradozása által azon környülállás, 
hogy hazánk két fővárosinak egy állóhid ál
tal leendő összekapcsoltatása nincs a’ physikai 
lehetetlenségek sorában, mint a’ társaság állí
tása szerint már tudva vagyon, ’s hogy e’ 
szerint, habár ezen óhajtásnak sikereltetése 
nem meggyőzhetetlen ugyan, de fontos tekin
tetű akadályok elhárításától függ, még is azon 
kérdés, mellyet mindenekelőtt felvilágosíta
ni szükséges volt: ha valljon a’Duna mélysé
ge, sebessége, partjai s más e’félék engedik é 
egy illyetén állandó kapocs felállíttatását? — 
valahára már most a* haza előtt megfejtve lé
szen ; annálfogva valamint egy részről a’ Tár
saságnak ezen dicséretes és közhasznú mun
kálkodását illő figyelemre nem méltatni nem 
lehetett, úgy más részről, hogy a’ vármegye 
ezen ügyet magáévá tegye, ’s annak az ország
gyűlés által leendő előmozdíttatását eszkö
zölhesse, szükségesnek Ítélték az egybe
gyült Rendek , hogy ezen tárgy még bőveb
ben fejtessék k i , ’s a’ midőn nem csak a’ 
lehetőség bebizonyítva, de minden egyéb 
ezen tárgy felvilágosítására szolgálható kör- 
nyülállások, azon mértékben, mellyben azt 
minden a‘ haza egyesült Rendéinek bemuta
tandó dolog kívánja, kimerítve lesznek, az 
e képen ha nem is tökéletes, de, a’ mennyi
re lehetséges lészen, a’ tökéletességhez köze< 
lítő módon szerkezeti munka (mellynek esz
közlését a" Társaság maga is Ígéri) újólag ter
jesztessék elő, hogy ahozképest akkor, az 
iránt : valljon és mit kell e’ fontos tárgyban 
a’ jövő országgyűlésre küldendő megyebeli 
követeknek utasításul adni ? bővebben tanács
kozni lehessen. — Minthogy azonban már a’ 
szándék maga és azon tiszta indulat, melly 
a’ Társaságot lelkesíti, ’s eddig is annak lé
péseit vezérletté , olly jeles és dicséretre mél
tó, hogy attól a’ pártfogást megtagadni nem 
lehet; annál fogvásta’ folyamodó urak esede- 
zőleveiöknek közlése mellett az Ország min
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denTörvényhatósági felszólíttatni rendeltettek, 
hogy e1 közönségesen óhajtott tárgyat, melly- 
nek sikereltetése a’ haza részeinek állandóul 
leendő egyesíttetésök által a’ nemzeti erő a’ 
kereskedés virágzásának előmozdítására egy 
egy leghathatósabb eszköz lenne, — addig 
is míglen a' Társaság munkálkodásnak to
vábbi sikeréről bővebb tudósítást teend ‘s az 
egész tárgyra még nagyobb világosságot ter- 
jesztend, illő figyelembe és szinte pártfogások 
alá venni ne terheltessenek.“

Ipolysági) jun. 25dikén: Bús csapás érte 
városunk nagyobb részét, mély szomorúság
ba ejtette az élet javainak megszerzésében baj
lódó telkes gazdák ’s kézi munkások szorgal
mas felekezetét, mert, a’ midőn a" kaszálás 
’s egyéb mezei foglalatosságik után vidám 
’s nyugott szívvel látnának, a mindent emész
tő tűz haragos lángjai, egy a’ vármegyeházon 
túl,  az Ipoly mellett fekvő házból kiütvén, 
másodfél óra eltelte alatt 130 házat szériis 
kertekkel ’s pajtákkal együtt elhamvasztottak. 
Siettető e’ pusztító vész sebes elóhaladtát a’ 
megeredt szélvihar is , melly az éjszaki bér
ezek barlangiból bőszült orkán módjára zúdul
ván pusztító dühhel szórta ’s hordta szerte 
az üszköket, ’s a" zivatar szárnyain repiilve- 
villogó pernyét; rémitő volt a’ susztorgó láng, 
’s vad ropogással rohanó szarufák súlyos zu- 
hogását szemlélni — zokogó sirás , őrjöngő 
lárma hasogatták a’ levegőt ’s az elnyomoro- 
dottak öszvecsoportozott csapati keserű ér
zést gerjesztőnek az emberiség mostoha sor
sán szánakozó bús szivekben. — A' múlt nyá
ron épült megyeház , az ahhoz mellékelt vár
nagyi lakással áldozatja lön ezen iszonyú tűz
nek, a’ melly egész megyénkre terjedő vesz
teségnek csupán az enyhíti súlyát, hogy a’Le
vél-és Pörtár épsége, előbbinek ugyanBakay 
László u r , mint Levéltárnok gondviselése, 
utóbbinak pedig Okolicsányi Károly fő sz.bí
ró ur előrelátó igyekezete által, ámbár a’ leg
rettentőbb veszély közepeit, ügyesen fentar- 
tatott. Elégett az Ipoly innenső partján fek
vő káptalani épület is , ’s födele zsarátnagi- 
ból a’ szentegyház felé csaptak a’ lángok, melly- 
nek kettős tornya szővétnek gyanánt lobo
gott, harangjai pedig az izzó tűz forróságától

elolvadoztak. — Sűrű vastag füstgomolyokkal 
telt el a' levegő ürege , ’s messze terülvén a’ 
láthatáron, terhes felhők gyanánt kóválygott 
az égboltozat alatt. A’ sors vas keze illy kar
ba helyező szegény adózó népünket, melly 
ügyefogyott állapotja miatt könnyel ázó sze
mekkel sohajtoz az egek urához. — Almél- 
kodva tekint az utas a1 puszta házak szomorú 
sorain végig, egy edűl a’ kormos kémények meg
rongált falai ötlenek a’ néző szemébe, s a’ 
roskadó falfokok bús maradványai ősz régi- 
ségi romokat ábrázolnak elébe. A’ szenvedő 
Emberiség baráti előtt szép alkalom tárul itt 
jótékony adakozással ez Ínségre jutott ember- 
társink sorsát enyhíteni. A’ pénzbeli segedel
met legczélirányosb az ipolysághi plebanushoz 
nagytiszt. Királyi János úrhoz utasítani mind 
a’ közel mind a’ távol helyzetitektől. Milly vi
gasztalás volna illy esetekben, ha minden Me
gye ’s Törvényhatóság tűzkármentő intézet
tel bírna.

Gömörbül jun. fogytán : A’ kereszt. Jánoái 
vásár Jolsván igen nevezetes szokott lenni az 
egész körűlvidékre nézve. Ez idén részese 
volt a’ közönséges sáfrányos és zsidó szató
csokon kivűl pesti, losonczi, rozsnyói, brez- 
nobánj^ai ’s más tájbeli kalmárság is csinos 
árutárokkal. E ’ mellett számos kereskedő 
gyűlt össze — a mint ez minden esztendőn 
e’ v ásárkor meg szokott történni — kik min
denféle vásznat összevásároltak. E’ vásár e- 
lőtt már másfél héttel kezdődött ’s folyvást 
ta rto tta ’ vászonvásár, de főkép jun. 23dik 
és 2idikén nagyon népes volt, midőn a’ ve
vők is megszaporodtak. Azonban általányo- 
san a’ vászonnak nem volt nagy ára. — E’ 
vásár az egész megyére nézve úgy szólván 
megszabja a’ marha' árát, most ugyan keve
sebb marhát hajtottak ide , mint egyébkor, 
azért drága is volt a’ szép ; hanem annál ol
csóbb áron kelt a’ gabona, minthogy igen sok 
szekér volt jelen azzal rakodtam 

A N G L I A .
A’ conservativ club (Tory club) eget föl

det indít meg, hogy a’ legközelebbi, uj par
liament tagok választásán tory candidatusit 
tolhassa elé ’s talán majd a’ nemzet nyakára
is, — Tömérdek summát rakának össze a'vá-

*
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lasztókat megvesztegethetni. Két herczeg e’ 
czélra, mint mondják, 400,000 pengő forin
tot ajánlott. Ellenben a’ birminghami politi
kai egyesület (union) felszólítást bocsátott köz
re az egész királyság választóihoz olly czéllal, 
hogy ezek most már, a1 törvényesen refor
mált parliamentbe, senkit követül ne válassza
nak , ki előre meg nem Ígéri, hogy a’ n e m
z e t i  í n s é g  okainak ’s tartós orvoslás-mód
jának őszinte vizsgálat alá vételit fogja sür
getni. Mellyik felekezetnek szentebb , ne- 
mesb , emberibb czélja?

A’ lordcancellárnak (Brougham) testvé
re candidatus Kendale (város) részéről. Camp
bell Tamás a' hires költő, Glasgow részéről 
van candidatusnak meghiva; maga London 
(a ’ City, azaz belsőváros) a’ torykhoz hajló 
Thompson helyébe hihetőleg a’ mostani lord- 
mayort, ki utóbb a’ reformbill sikerültére fe
lette sokat te tt, fogja követül választani. — 
Továbbá Portsmouthban egy kávés kénytelen 
volt czimerét, melly „herczeg Wellington“hoz 
szólott levenni, mivel vendégei csak azért 
maradtak el. Birminghamban az eddigi Wel- 
lingtonutcza A t t w o o d u t c z á n a k  keresz- 
teltetett; miért? újságunk figyelmes olvasói 
tudni fogják. Ezek mintegy előjelei azon szel
lemnek, mellyben a’ jövő parliament nagyobb 
része választatni fog.

A' Globe szerint herczeg W e l l i n g t o n t  
jun. 18dikán, a' Waterlooi ütközet (I7ed é- 
vi) n a p j á n  a' londoni pórnép kifütyülte, 
kigúnyolta, sárral hajigálta, sőt az utczánleis 
akarta lováról rántani, ’s csak a1 segédül hitt 
politiahajduk menték meg a1 herczeget még 
durvább erőszakoskodástól. Hogy ez az angol 
nép ollyan intoleráns! —

Van már egy 65dik protocolluma is a’ 
londoni conferentiának, mellyben, párisi új
ságok szerint, a’ Belgium részére eső status
adósság kifizetése biztosittatik; az öt hatal
masság elszánt akaratját nyilatkoztatja k i , 
hogy a’ két ország között fenforgó vetekedés. 
nek valahára vége szakadjon már, mire néz
ve határidőt szab k i , mellyre a’ Hollandok az 
antwerpi fellegvárból elvonulván a’ belga föl
det egészen odahagyják. Ha az antwerpi vár 
julius 20dikaig ált nem lesz adva, akkor ezt

az öt hatalmasság fogja erővel is eszközleni- 
— A1 hollandi partmclléken vagy az úgy ne
vezett sekélyen (Dünen) már is áll egy angol 
hajósereg admiral P. Malcolm vezérlése alatt 
’s a’ Francziák, kik különben is vigyázó sere
get tartanak a’ határszélen, nem fognak késni 
hajócsapatjokat az Angolokéval egyesíteni.

F R A N CZI A ORSZÁG.
A’ Moniteur jun. 19dikén ezeket közli 

nyugotról : ,,A’ chouanok utóbbi veszteségük 
óta Jallais-nál (Maine et Loire megyében) 
folyvást adják meg magokat; vezéreik cserbe 
hagyák őket ’s elszéledtek, a’ fegyver clsze- 
dés rendesen történik. Ordener generallieute- 
nant azon nemzetiőrcsapattal, melly 12 nap 
óta St. Lamberg, Chemillé 's több más hely
séget megszállva tarta , Angersbe visszatért. 
Ugyanezt tévé (azaz haza vonult) a’ saumuri 
nemzeti őrség is, ’s minekutána Grenobleből 
a’ 35dik ezred megérkezett, elég embere lesz 
a’ generálnak az egész tartományt a’ sereg 
széttanyáztatása (cantonnirungssystem) által 
megszállatni ’s igy minden további támadást 
lehetetlenné tenni. Néhány gyógjithatatlan 
chouan, ’s több illy bordáju menedéket a’két
ségbeesésen kívül nem találván, minden mó
don azt igyekszik a’ síkságon elhitetni , hogy 
még nincs mindennek vége, ’s a1 vonakodó 
lakosokat folyvást bujtogatja. De erőködésök 
hasztalan; a’ nagyobb rész hinni és bízni kezd 
a’ kormány erejében. M o r b i h a n  folyvást 
nyugton maradt. A’ régi chouanságnak ez az 
egyetlen megyéje, melly a* jelen támadásban 
fegyveres részt nem vön.“

A’ párisi haditörvényszék előtt jun. 18- 
dikán Geoffroy képiró pőre fordult elő. A’ vád 
abból állott, hogy Geoffroy jun. ődikén egy 
vörös zászlót vett, mellynek lobogóján fejér 
és fekete betűkkel e’ szók látszának : Szabad
ság vagy halál! továbbá, hogy azoknak, kik 
a’ katonákra lőttek, puskaport oszta ki. A’ 
törvényszék Geoffroyt bűnösnek Ítélvén fejé
re halált mondott. Ez a’ revisio szokott útjá
ra folyamodott.

A’ berryi hcrczegné múlt májusban Pa
risban is volt, jelesül 13dikától lődikeigtöbb 
látogatást tett St. Germain külvárosban a’ nél
kül hogy felfedeztetnék. Az éjét azonban min
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denkor 2—3 órányira tölté Paristól. Május 
18dika óta folyvást Yendéeban tartózkodott, 
’s most mindinkább hihetővé válik azon hir, 
hogy a’ nyugoti partokon hajóra ült. —

(A. Z.) „De hová jutunk mi?“ igy szól a’ G a- 
* z e t t e  de F r a n c e :  „Chateaubriand, Fitz
james , Hyde de Neuville urak fogva; Ber- 
ryer az ifjabb Nantesben zár alatt; követka
marai tagok a’ katonatörvényszék elől futva; 
a’ párisi és nyugoti börtönök tömve, Fran- 
cziák franczia fegyver által Jeölve; tudományos 
iskolák eloszlatva; anuló ifjak száműzetve; 
Cathelineau gyilkolvá; hőslelkü asszonyok (V 
Berry herczegné) veszélyek között bolyongva, 
vagy talán katonahalállal kimúlva; egy ifjuMont- 
morency mint isméretlen tartóztatva le ; La
fayette, mint Bonaparte alatt, falujába vo
nultán; Paris és négy megye ostromállapot
ban; politiahajduk és a’ katonaság menekvő 
Francziákat üldözve; — ez, ez a’ mi legú
jabb helyzetünk rajza. Milly csapás, melly is
tenostora érte ez országot ? — O mi máskép 
vala ez 1821 b o l d o g  napjaiban! A’ hajdan 
olly fényes királyi udvar mivé lett? X. Ká
roly, kinek uralkodásra jötte köz örvende
zéssel fogadtatott, most száműzetve sirFran. 
cziaország sérvei felett (szép sirás !) ; minis
terek , Polignac és társai, ’s volt franczia kö
vetek elvonultan, erős zár alatt végzik nap
jaikat minden haszon nélkül az országnak; 
azaz oppositio, melly magát dicsőnek nevezé, 
eloszlott, elbágyadt; minden nagy név ho
mályba borult, minden remény, minden szép 
csalatás eltűnt; minden kifordult a’ maga ter
mészetes állásából. Ama’ nagy férjfiai a* res- 
publicának , kik Francziaország határit egész 
Europa ellen meg tudák védeni, ’s a’ Yen- 
déeiak, kik hitöket e’ nagy republicanusokel
len folyvást védelmezők, most egyiránt gúny 
és sérelem tárgyai. Brigand (zsivány, hara
mia) vagy terrorist nevezet éri mind azokat 
( t .i. a’ chouanokat és republicanusokat), kik 
szívre egyiránt nagyok és fellengők, csupán 
cselekvésmódjokban vétkesek. Nem, ez igy 
soká nem maradhat; az illy állapot a’ polgá
ri társaságnak valami nagy, mély sebére mu
ta t, melly ellen szinte hatalmas gyógy-szer 
k e ll/sa ’t. — Ezen gyógyszer pedig a’Gazette

hire szerint az ország összes statusai egybehi- 
vatásokban áll; noha ez annyi volna épen, mint 
újra és előlrül kezdeni a’ zavart, mellyből 
mind az ország mind a’ kormány egyiránt 
menekedni akar, bár milly áron, de azt nem 
tudja sem ez sem amaz megfejteni hogy ? mi
kép? —----- ).

A’ párisi első és második haditörvény
szék jun. 19—21 napjain az utóbbi támadás
ban résztvettek közül többet, kit halálra, kit 
10—15 esztendei rabságra ítélt. Geoffroy (igen 
ügyes carricatura- (t-orz-kép) festő , ki szinte 
halálra Ítéltetett) pőre még nincs eldöntve, 
’s a’ feljebbviteli törvényszék előtt hatalma
san fog védetni; még eddig egy halálos Ítélet 
sem hajtatott végre.

Chateaubriand és Hyde de Neuville urak 
a’ hozzájok küldött kérdő bírónak épen nem 
akartak felelni ’s az ujságlevelekben kinyilat- 
koztaták : hogy egy olly kormány itélőszéke 
előtt, mellyet ők vagy ex principio törvény
telennek, mint Chateaubriand, vagya’ tör
vény köréből kilépettnek ’s igy csak de facto 
fenállónak (mint Hyde de Neuville) ismér
nek, felelni, habár önvédelmökre is, nem 
fognak, minthogy minden legkisebb forma- 
szerint adott felelet az itélőszék illetőségének 
(Competenz) megismerése volna. Chateau
briand n e v é t  sem akará megmondani; ám
bár b e s z é l g e t ő l e g  ’s törvényes formá
kon kívül a’ kérdő bírónak mint p r i v á t  em
bernek a’ szükségesnek látszó felvilágosításo
kat adni nem vonakodott. Hyde de Neuville 
felelni kész, mihelyest a’ t ö r v é n y e s s é g  
újólag helyre áll. Hg Fitzjames egész hosszú 
protestatiot adott a’ politiapraefectusnak által 
a’ haditörvényszék incompetentiája , az 1830- 
diki chartán ennek behozatása ’s a’ sajtósza
badság elnyomatása által esett sérelmek, ’s az 
u r a l k o d ó  h a t a l o m  minden tettei ellen, 
mcllyek őt egy illyes (incompctens) törvény
szék elibe, bár tanuképen csak, állíthatnák, 
vagy őt egy visszaható törvénykezés befolyá
sa alá helyezhetnék. — Odillon-Barrot Hyde 
de Neuville urnák megírta, hogj  ̂ügye védel
mét egész készséggel vállalja fel.

B e r r y  er ,  az ifjabb, Nantesból jun. 19- 
dikén irt levelében kinyilatkoztatja, hogy ő
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jun. 6 és 7dike közötti éjjel a' charentei prae- 
fectus által, ki a* parancsolat okát nem tudá, 
egyenesen a’ belső minister, Montalivet ur , 
telegraph által érkezett rendeletére fogatott 
el 's legelőször is junius 18dikán kérdeztc- 
tett ki Nantesban. E’ szerint megczáfoltatik 
az, hogy Chateaubriand Hyde de Neuville és 
Fitzjames urak, kik mint tudjuk, jun. I6di- 
kán vitettek zár alá, az ifjabb Berryer vallo- 
mási következésében fogattak volna el. —

Hyde de Neuville ur, ki beteg, a' belső 
minister (Montalivet) parancsolatjára a' poli- 
tiapraefecturából, hol fogva volt, kórházba 
szállíttatott.

B E L G I U M .
Azon kemény jegyzék, mellyet a' belga 

meghatalmazott (Goblet) a’ conferentiának 
jun. 2dikán áltadott, eképen szól: Az alólirt 
megbatalmazolt vévé azon jegyzéket május 
20dikáról, mellyet Ő Excjok a' 61 , 62, és 
63dik protocollumok másolatival együtt hoz
zá utasítottak. E' protocollumok 's az azokhoz 
csatolt függelékek (1. Jelenkor 52) nyilván 
mutatják, hogy 0 Felsége, Holland királya, 
el van szánva, semmi tekintetbe sem venni a’ 
szövetkezett udvarok nyilatkozásig Ennélfog- 
vást az alólirt meghatalmazott kénytelen a' con
ferentiának ezennel kinyilatkoztatni, hogy 
míg hollandi király 0 Felsége a' novemb. 15- 
diki szerződést feltételeden nem fogadja el, 
Ó Felsége a’Belgák királya, ámbár nem örö
mest, kötelességének isméri, minden további 
alkudozást felbeszakasztani. — — Míg, igy 
szól alább, a’ conferentiát képző meghatal
mazottak , udvaraiktól oily utasítást 's föl
hatalmazást nem kapnak, melly semmi kétsé
get ne engedjen többé ezeknek szándékaik 
felől, 's inig hollandi király 0 Felsége jeleit 
nem adja, hogy szertelen követelésitől eláll: 
— addig belga király 0 Felsége nem látja ál
tal, mit lehessen olly alkudozások által nyer
ni, mellyek épen semmi következményt (re- 
sultatum) sem szülhetnek, a' mint ezt az u- 
tóbbi 18 hónap tapasztalási ‘s mindannyi pro- 
tocollumai bebizonyíták. Azonban az alólirt 
meghatalmazott kész leend az alkudozásokat 
folytatni, mihelyest hollandi király Ő Felsé
ge hajlandónak mutatkozik arra, hogy szö

vetségesei előterjesztésöknek engedjen ’s a 
november 15di ki szerződést, l e g a l á b b  i s  
ú g y ,  m i n t a '  t o v á b b i  a l k u v á s  a l a p 
j á t ,  elfogadja. De egyszersmind ünnepélye
sen (solenniter) kinyilatkoztatja fa' belga meg
hatalmazott), hogy ő semmi közleményt O 
Felsége a‘ hollandi király részéről ezentúl hi
vatalosnak nem ismér e l, mellyet a’ Hollan
diaknak a' belga földről eltakarodások's Thorn 
ur szabadon bocsáltatása nem követ. — És 
ha az itt említett két dolog hosszabb időig is 
elmarad, azon esetre belga király 0 Felsége 
fentartja magának, a’ november lodiki szer
ződés azon pontjait, mellyek erre képesek', 
f e g y v e r  e r e j é v e l  is v é g r e  h a j t a n i ,  
’s meg van győződve, hogy az azon szerző
dést aláirt hatalmasságok örömmel fogják lát
ni , ha annak valósíttatásához végre meg lesz 
téve a' kezdet. De a* király, békés indulattal 
lévén különben, csak a' legvégső esetben fog 
erőszakhoz nyúlni, de minekelőtte azt tenné, 
határidőt fog a'Hollandiaknak Belgiumból ki- 
takarodásokra szabni. Alólirt fentartja magá
nak e' határnapról tudósítani a' conferentiát, 
mihelyest arró ő maga tudósítva Jeend.“ — 
Goblet. — Hadi készületek, Brüsselben ki
vált , folyvást erősen tétetnek.

N É M E T O R S Z Á G .
A' baj  or rajnamelléki kerületi kormány

hoz következő királyi rendelés érkezett ju
nius 22dikén: La j o s ,  király. Annál igazsá- 
gosb vala fájdalmunk a'rajnai kerületben legú
jabban történt sérelmei miatt a' törvényes 
rendnek , minél inkább szivünkön fekütt min
denkor, lakosainak javát az idő elháríthatlan 
mostohasága mellett is előmozdítanunk. Milly 
kevéssé tulajdonítjuk is mi a' kerület egyete
mének, összeségének azt, a’ mit egyes rósz 
szándékuaktól néhány elcsábított általveve, 
szintolly elevenül érezzük magunkat kormány
zói kötelességinknél fogva felszólítva , kifej
teni a' törvények teljes erejét a’ dolgok olly 
állapotja ellen, melly a' status legszentebb 
érdekeit (interessé), Bajorországnak a' kül
föld iránti viszonyait (Verhältniss) s az al
kotmány által a’ csendes polgároknak bizto
sított személy - és vagyonbátorságot egyiránt 
támadja meg. — Ez okon küldjük statusminis.
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terünket Wrede tábornagy (feldmarsal) hget 
rendkívüli udvar biztosul, olly felhatalmazás
sal , mellynek kiterjedtsége a’ mi bizodalmunk- 
nake’statustiszt több ízben bebizonyított hűsé
ge - és belátásába teljesen megfelel. — Hogy 
pedig azon rendelések, mellyeket ő a’ tör
vény fentartatása végett hozand minden eset
re végre is hajtathassanak, egyszersmind ele. 
gendő katonaerőt rendeltünk parancsai alá. — 
Várjuk és hisszük , hogy az általunk rendelt 
udvari rendkívüli biztos szava ki fog hallgat
tatni ’s a’ törvényes rend minden község keb
lébe azonnal visszatér. Szintúgy bizhatnak ré
szükről rajnamellék lakosi Bennünk 's hon
atyai gondoskodásunkban , hogy minden igaz
gatási hiba, mellyrői t. i. törvényes utón fogunk 
értesittetni, szintazon jóakarattal lesz vizs
gálat alá véve ’s elhárítva, mellyel a’ bajor 
rajnamellék saját institutioit, annak a’ sta- 
tnsegyetemhez lett kapcsoltatásakor, egész e- 
rejökben meghagytuk, ’s az alkotmány közös 
jótétei mellett folyvást fentartottuk.

De ha bizodalmunk megcsalatnék: akkor 
magoknak tulajdonítsák egyedül az ellenállók 
mind azon kedvetlen következéseket,mellyeket 
a’ törvény illy esetekben világosan kijelel; de 
a’ mellyek alkalmazását mi országiásunk leg-̂  
szomorúbb pillantatai közé fognók számlálni. 
Kerületi kormányszékünknek meghagyatik, 
hogy jelen pátensünket ’s abban kijelelt e- 
rős szándékunkat a‘ hivatalos tudósításokban 
(Amtsblatt) hírré tegye, ezenkívül minden 
község által nyilványos fölolvastatás és föl- 
szegzés által tudassa, ’s annak végrehajtásá
ban teljes kötelesség szerint munkás legyen. 
Költ a’ mi szék- ós fővárosunkban, Mün
chenben, jun. 22dikén 1832. Lajos; (a’ mi
nisterek).

A’ rajnamellékre rendelt bajor seregek 
vezére generáli. Lamotte jun. 23dikán Speier- 
be érkezett. Zweibrückenben jun. 20dikán reg
gel házfürkészet tartatott Schüler , Savoye , 
Geib, Denis, Pistor, Eilfer és Nickel, a’ 
hambachi gyülekezetnél magokat inkább vagy 
kevesebbé compromittáltak lakásin. Mint hal- 
lik, nem sok nyomosat találtak. Hochdörfer, 
Grosze és Pistor ellen elfogatási-parancs ada
tott , de ezt szökéssel előzte meg mind a’ há

rom. Wirth és Siebenpfeiffer (a’ két kolom- 
pos) itt fogva ül. Schüler Francziaországba 
szökött által.

A’ nassaui uralkodó herczeg minden, ki
vált politikai czélu gyülekezetét, mellvre a’ 
hivataloktól engedelem adva nincsen, eltiltott, 
el a’ külföldön történhető illyes gyülekezetek
ben részvételt, el minden egyesületet, melly 
a’ politia tudta nélkül állana fel, el a’ külföldi 
egyesületek részére szánt pénzszedést, mint 
szinte a’ szokatlan, nem-országos jegyek és 
cocardok viselését is. A’ vétség ezen tilalmak 
ellen, ha más nagyobb bűnnel nincs egybe
kapcsolva, legfeljebb 30 ftta l, vagy testileg 
négyhéti fogsággal biintettetik.

OLASZORSZÁG.
Az anconai liberálisok utóbbi levelünk

ben említett nyilatkozását mint választottak: 
gróf Giuseppe, Barnaba Pichi, gróf Tommaso 
Ricotti, ügyvéd Felice Rossi, ügyvéd Tom- 
masini, Camillo Bianchi kereskedő, Baldan- 
toni A. hires mechanicus ’s Guiseppe Lesti kéz
műves nyújtották által. Estve ez függesztetett 
az utczasarkokra: Ancona polgárai ina , jun. 3- 
dikán, házok kivilágítása által fognak a’ köz 
kívánságnak megfelelni.44 A’ kivilágítás közös 
volt és pompás. A’ játékszín szinte kivilágit- 
tatott; Cubiéres generált és a’ pápai prodele- 
gatust itt örömzaj fogadta, ’s az éljen! után 
ezen köz kiáltás : Buone leggi ! jó törvények ! 
Lehet é szívrehatóbb ’s érzékenyitőbb valami, 
mint midőn egy keresztény kormány alatt élő 
várasi nép szinte a5 zajgásig és rendetlenke
désig csapó hévvel t ö r v é n y t !  t ö r v é n y t !  
kiáltoz. Törvényt, hogy a’ polgár jusai körét 
ismérje ’s a’ legszentebbek gyakorlatában őt 
méltatlankodó önkény ne akadályozza , ’s jó 
törvényt, melly az időhöz és emberekhez vi
lágos értelemmel szabva, minden rosznak , min
den zajnak ’s kivált az erőszakos reformnak 
elejét vegye!

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Corfui, jun. 4dikén költ tudósítások sze

rint Görögország a’ legnagyobb zavarban van. 
Morcából egész nemzetségek költöznek ki a’ 
joniai szigetekbe. Patrast Tsavella seregei 
tárták elfoglalva , s Corfuba hire jött már, 
hogy Naupliába a’ londoni szerződést aláirt
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három hatalmasság seregei bementek , 's Pat- 
rast is szándékjok vala megszállani. — Gróf 
Capodistrias Ágoston Corfuból Odessának in
dult; honnan Pétervárába fog utazni. — 

C H I N A .
Végre megkaptuk hivatalosan, igy szól 

a’ Canton-Register (újság), a' császár k é t  íi- 
jának születéséről szóló tudósítást. Legelső, a1 
mit parancsul adott irántok a’ császár az vala 
különös , hogy számokra Kang-Hi szótárának 
újabb kiadatása másoltassák le. Azóta parancso
lat jö tt, hogy az öregebb Yi-tsu, ’s az ifjabb 
Yí-tsung nevet kapjon és viseljen. —

Li kormányzó a’ minap szép szin alatt 
egy igen kedves ajándékot nyujta be a’ csá
szárnak. T. i. Chinában (hol a’ statushitel és 
bankok nincsenek olly vig divatban mint ná
lunk) a’ íinanczministereknek tisztük az , hogy 
a’ kiadást a’ bevételhez mindaddig egyenges
sék, mindaddiglan gazdálkodjanak , míg egyik 
a’ másikat épen felüti. Ennél fogva igen jól 
esik 0 Felségének, ha ők vagy más valaki 
egy kis privát cassát titkos kiadásokra, vagy 
egyik favoritanőjének tüpénzül juttatnak kezé
be. A1 csalfa L i, ki egy hongkereskedőtül nem 
rég 300,000 tail-t csikart ki, azt hazudá, hogy 
ő e’ pénzt leégett palotája romjai között ta
lálta , ’s minthogy az oda hihetőleg egy előb
bi kormányzó által rejtetett, 's azt a’ korona 
sajátjának tekinti, ezennel által is adja. — E- 
zen „jó maga viseletének“ köszöni a’ derék 
Li mindazon megtiszteltetést, mellyet utóbb 
az udvartól nyert.

E L E G Y  HÍ R E K.
Párisban a’ hadminister előterjesztésére 

a’ polytechnikai iskola viszonti elrendelése i- 
ránt a’ király 207 ifiúnak adott engedelmet 
tanulás folytatásra , mivel nyomosabb vizs
gálatok után nyilványos, hogy a’ minapi vé
rengző napokban nem csak nem harczoltak 
többi társikkal a’ jelenkormányi rendszer el

len, hanem azt tetemes szolgálatok által gyá- 
moliták is ; ennélfogva csak 60nan záratnak 
ki végképen.

Jun. Ildikén nyittatott fel B c n t h a m  
testamentoma , melly valóban ritka "s külö
nös. A’ végrehajtó , drBowring, kitB. tizen
két év óta meghitt barátjának mond. Ennek 
hagyá Bentham a’ Westminster-Review nevű 
(időszakirás) jövedelmeiből járó részét, min
den költséget, melly munkáji kiadatására (a’ 
Benthaméira t. i.) megkivántatnék, továbbá 
a’financziáról, statusgazdaságról, parliament- 
reformról,gyarmatok emancipatiójáról ’suj pan- 
optikonról szóló kéziratait és könyveit. Uno
kaöccsének, Bentham Györgynek, a’ logikát 
és t ö r v é n y t u d o m á n y t  érdeklő kézira
tait, nem különben a’nyelvészetet illető gyűj
teményét. Chadwick barátjának (ki egyszers
mind másod végrehajtó) minden törvényosz- 
tályi könyveit s már kijött munkáit, törvény
gyűjteményét, röpke-irásit (Flugschrift) ’s még 
100 font sterlinget. Doane volt segédjének ’s 
rokonának o r g o n á j á t ’s az angol törvények
ről szóló könyveket. John Koe törvénytudós
nak a’ neki kölcsönzött ’s mindeddig n á l a  
l é vő  könyveket. Végre a’ még megmaradó 
könyveket a’ londoni egyetemnek (universi- 
tásnak). Ezen kívül több más b a r á t i n a k  
gyűrűket hagyott képével és hajával ’s ezen 
barátok között van L a f a y e t t e ,  Sa y ,  van 
de Weyer , Bowring rs mintegy 17 más, ’s kö
zöttük egy a s s z o n y s ág is , Austin londo
ni j ur i s*professornak hitese. — 

Pénzfolyamat:
Be c s  (Junius 30dikán) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . . 86T7T p. p.
— 4 pC..........................................7 6 — ----------
— 1820diki nyeres. kölcsön 175 4 ------
— 1821 diki ........................... 122 4 ---------

Becs vár. 24pc. bankó kötél. . . 4 7 ----------
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . — — — —
Bank-actiák v. részvények d a r a b j a --------------

A’ gabonának pesti piaczi ára Julius 3dikán 1832.
Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabdza 140 133 j 120 Zab 31 4 30 29 4
Kétszeres 93 4 90 85 * Köles 45 4 — —
Rozs 58 4 56 4 53 4 Köles-kása — —
Árpa — — — Kukoricza 44 43 4 42

Szerkezted H e l m e  ez y. —  Nyomtatja L ä n d e r e r .



J E L E N K O R .
54. szám P est, szombat. Julius 7. 1832.

F o g l a l a t :  M a g y a r o r s z á g  ( F e j d e l m ü n k  B r i x e n b e n .  K i r á l y i  ’s  k a m a r a i  e l ő l é p t e t é s e k  ’s  j u t a l m a z á s o k .  S o l s i c z a  T e m e s b e n  k ir .  
a d o m á n y u l  C z i c c o  t e s t v é r e k n e k .  T u r ó c z  v m g y e  t i s z t v á l a s z t á s a  t i s z t i k a r a  n e 'v s o r á v a l .  A ’ d u n á n t ú l i  r e f .  S u p e r i n t e n d e n -  
t i a  h a z a f i  uj h a t á r o z á s i  ’s  k i n e v e z e ' s i .  A ’ p e s t i  c z é l l ö v é s z  t á r s a s á g  ü n n e p e .  B u d á n  a ’ k o l d u l á s i  t i l a l o m ) .  A n g l i a  ( a ’ f e l s ő 
h á z  j u n .  1 8 d i k i  ü l é s e .  A ’ k i r á l y  é l e t v e s z é l y e .  W e l l i n g t o n  e b é d e  ’s  a ’ r e f o r m i  ü n n e p l é s e k ) .  F r a n c z i a o r s z á g  C h a t e a u b r i a n d  
n y i l a t k o z á s a .  S o u l t ,  D u p i n  ’s  T a l l e y r a n d .  2 0 0  f o g o l y  e l b o c s á t t a t á s a .  T i t k o s  t a n á c s i  v i t a .  M a r n e i  j u t a l o m k é r d é s .  G u i -  
n a u d  é s  D e l e s s ^ r t  p á r v i a d a l a .  K ö l t ö t t  l e v é l .  B r ü s s e l b e n  a ’ c h o l e r a  ’s  t ö b b  m á s ) .  S p a n y o l o r s z á g  ( a ’ k o r m á n y s z é k  n y i 
l a t k o z á s a  p o r t u g á l i á r a  n é z v e ) .  N é m e t  a l f ö l d  (a’ h i r e s z t e l t  6 7  ’s  6 8  p r o t o c o l l u m ) .  C h i n a  ( a ’ c s á s z á r  é s  S u n g - K i u n ) .  
H e g y h i r e k .  P é n z f o l y a m a t .  G a b o n a á r .  ______________________________________________________

MAGYARORSZÁG.
Uralkodó Fejdelmink jun. 23dikán érkez

tek Brixenbe meg kívánt épségben, hol a’ szá
mos küldöttségek üdvezlő udvarlatinak elfo
gadása után kegyesek voltak más nap a’ siket
némák intézetét látogatásokkal megvigasztal
ni , ’s tőkealapjokat 500 pengő ft. ajándékkal 
gyarapítani; megszemlélék továbbá az önkény- 
tes dologházat, seminariumot, a’ két apácza- 
monostort ’s más jóltevő intézeteket minde
nütt a’ nép hódoló Örömzajától kísértetve.

Felséges Királyunk az egyesült udv. Can- 
cellariához utasított jun. 30diki legfentebb ha
tározata szerint a’ tengermelléki kir. kormány
nál megürült kormányszéki tanácsosságra Be- 
n i c z k y  Jánost ugjanottan eddigi titoknokot 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Koronás Fiunk Cz i c co  Constantin, 
György, István ’s Endre testvér, zemlini ’s 
pesti nagykereskedőknek, ’s már előbb elhunyt 
Péter 5dik testvérök György és András fiai
nak , hazánkra ’s a‘ státusra kereskedésük által 
szármázott érdemeikre, példás erkolcsiségök 
s egyébnemű jótékonykodásikra nézve, az i- 
niént idézett négy testvérnek ’s testvérök fia
inak ’s fiágon születendő maradékiknak örökö
sen T. Temes vármegyében keblesült Solsicza 
kam. jószágot kir. elegy adományképen, leány
ivadékaiknak pediglen a’ becsüár ’s javítási 
summák erejökiglen méltóztatott ajándékozni.

\essely Laníbert urat, a’ nagymélt. m.
k. kincstárnál volt jegyzőkönyvi számvevő 
tisztet, 40 évi hiv szolgálati tekintetéből, ki
rályi Felségünk, egész dijjal nyugalmazni ke
gyes volt, — Körmöczön pedig az ezüstol- 
vasztásnal megürült próbálói-segéd hivatalra 
Herbert Ferencz eddig bányapróbálói segé

det, ennek tisztébe viszont Salix Henrik bá
nyatanulót méltóztatott helyezni.

Koronás Fejdelmünk legmagasb rendelé
séből ezennel tudomásul adatik a" királyi leg- 
fensőbb tetszés azon hazafiaknak, kikl831ben 
a’ cs. k. katonaság javát ajánlatikkal gyarapí
tani szíveskedtek.

Tu r ó c z  vármegye jun. 7dikén tartá tiszt
újító székét mélt. báró Révay János örökös 
főispán ’s kamaragróf előlülte alatt részint 
szavazással, részint felkiáltással következő 
rendben: első alispánná lön: Lehoczky Imre; 
másoddá: Ruttkay Károly, főjegyzővé: Ra
kó vszky Adolf, á llá : Zathureczky László, 
tiszteletbeliekké: Zathureczky Lajos, ki egy
szersmind levéltárnok , Szmrecsányi Endre ’s 
Ruttkay Menyhért; főadószedővé : Jezernicz- 
ky István ; főügyvéddé: Újhelyi Lajos; állá: 
Zathureczky József; tiszteletbeliekké : Vano- 
vics József, Lehoczky Pál, Raksányi Lász
ló , Újhelyi Ferencz ’s Koncsek Lőrincz; ut- 
főigazgatóvá: Raksányi István; számvevővé: 
Csepcsányi Albert; biztosakká : Újhelyi Lász
ló és Thomka Pál; — Szolgabiró az első já
rásban: Ruttkay Boldizsár; a’ 2dikban : Ra- 
kovszky Ágoston; a’ 3dikban : Raksányi Fe
rencz; a’ ddikben: Lehoczky György; tiszte
letbeli szolgabiróvá lett Szenesy József; ala- 
dószedőkké: Sándor Károly, Csepcsányi Pál, 
Zorkóczy János, és Vladár Jónás; esküitek
ké: Kossuth Lajos, Lamos János, Tomcsá- 
nyi Vilmos, Velics Ferencz, Dávid Mátyás, 
Raksányi Antal, Velics Lajos és Lehoczky 
Simon.

A’ nagymélt. m. k. udv. Kamara munká
csi sóperceptorrá Gu n d e r m a n n  Andrást u- 
gyan ott ellenőrködő mázsamestert; szolnoki 
mázsamesterré P é t e r f  y Andrást bajai mázsa



mestert, ennek a’ szolnoki sószállítási hiva
talhoz iktatása által megürült bajai mázsames
terségre Pauer Károly szolnoki sóhivatalbeli 
írnokot; kinek tisztébe Hlatky István má
zsást; ezébe Grafllgnácz practicanft; — to
vábbá a’ harminczadnál megürült első áruvizs
gálói hivatalra Nimecz Károly másod vizsgá
lót, ennek hivatalára pedig Bácsmegyey Leo
pold wimpassingi harminczadost nevezé ki.

A’ főtiszt, dunántúli ref. Superintendcn- 
tia az 1831 diki észt. Junius Ildikén 's több 
napjain Balaton-Füreden tartatott közgyűlése 
jegyzőkönyvének 28dik száma alatt a1 8dik 
czikkelyben, a’ Superintendentia kebelében 
fenálló tudományos biztosság javaslatára azt 
végzé: hogy a’ pápai Collegiumban a' keresz
tyén Erkölcstudomány, egyházi történetek, lel
ki pásztorság, továbbá egy rövid polemica Theo- 
logia ’s a* Helvetica Confessio ; — erkölcsi Phi- 
losophia, a’ bölcselkedés hisztóriája ; Physi
ka , közép ’s újabb kor történetei, Statisti- 
ka ’s Földirás magyar nyelven taníttassanak.

Az 1832dik esztendei Junius 18dikán ’s 
következő napjain Rév-Komáromban tartott 
köz gyűlése alkalmával pedig ugyanazon Su
perintendentia azt határozá: hogy a1 pápai 
Collegiumban hazai törvény-tanitószék is ál
líttassák ; ’s valamint arra ;s a’ philosophia- 
tanításra tek. tudós Stettner György bites 
Ügyvéd, Táblabiró ’s m. t. társasági tag ne- 
veztetettki (Jelenkor 50 sz.) : úgy a' mathesi- 
séra ’s természettudományéra a’ pápai Colle
gium’ egy jeles készületü ’s nagy reményű 
nevendéke tiszt. Tarczy Lajos u r , — ki most 
a’ bécsi tudom. Egyetemnél tökéletesíti ma
gát, választatott, s ezt az illető Elöljáróság 
nov. lsójén iktatandja uj hivatalába.

Pest, jun. 28dikán: A’pesti polgári czél- 
lövész-társaságtól következő tudósítást vet
tük: Örvendetes visszaemlékezése e’ szabad 
királyi várasbeli polgári czéllövész társaságnak 
azon magas jóságra ’s kegyelemre, mellyelŐ 
Felségétől, hódolva tisztelt Fejdelmünktől eze
lőtt negyven évvel a’ koronázati magyar or- 
szággyülés alkalmakor tapasztalt, hatalmasan 
ösztönzé azt, e' törlénetet illően megüllnie. U- 
gyan is 1792 jun. 28dikán vala, hogy Ő Fel

sége mint koronázott magyarKirály a‘ pesti 
polgári lő-helyet fényes kíséretben meglátogat
ni ’s ugyanott nem csak hosszasabban mulat
ni , hanem kimondhatlan keggyel a’ polgári 
lövészek rendszeres gyakorlati ’s mulatozási- 
ban részt vevén, minden szivet azzal is na
gyobb örömre ’s hódolatra ragadni méltózta- 
tott, hogy épen Ó Felsége vala az, ki aznap 
a’ legjobb lövést tévé. Azon czéllap, mellyre 
ezen lövés esett ’s a’ cső, mellyból esett, az 
e’ helyre nézve szerencsés napok több szép 
emlékei sorában mind e’ mai napig nagy gond
dal fentartattak. ’S ez érdekes történet az, 
meilynek emlékezetére a’ sz. kir. várasi pol
gári lövésztársaság e’ folyó év júniusa 28dikán 
a’ váras érdemes polgármestere Seeber Ká
roly ur, mint társasági biztos, intézete alatt 
örömünnepet rendelt ’s valóban üllött is. E1 
czélra azon sok és valóban szép izletü ékesi- 
tésen kívül, mellyel ezen hely illyes alkal
makkor jeleskedni szokott, ma még, a’ nagy 
terembe (szála) vezető bémenet különös di- 
szesítésére, az előtt, szép álladékon Ő Fel
ségének borostyánnal (Lorbeer) koszorúzott 
mellképe állíttatott fel illő aláírással, ’s a’ 
bémenet két felén uj czéllapok függöttek nem
zeti színekből vegyült szalaggal ölelve , meily
nek széleit ismét ezen sz. kir. város színei 
köríték. Közepeit a’ magyar kir. korona lát
szott erős talpon helyezve, meilynek fölirása 
e’ következő szép szókat láttatá: „Negyven 
év előtt itt jó Fejedelmünk atyai kegye ki
tűnt; a’ jó polgársziv fentartja örökre szent 
emlékezetét.“ A’ békövetkezett igen gazdag 
és gyönyörű pompával rendelt ebédnél, inellyet 
Polgármester ur ’s a’ fő és al Lövészmester 
urak adtattak, előbb ugyan ama’ negyven év 
előtti nagy történetről akkori segédjegyző (most 
tanácsbeli) Weidinger ur által készített em
lékezetes protocollum olvastatván fe l, több 
s z í v -és észre ható áldomás (toast) harsoga, 
mclly minden jelen volt szivét a’ kegyes U- 
ralkodó iránt hálára és hódolatra gerjesztő, 
így legelőbb is polgármester ur Ő Felségük 
a’ Király ’s Királyné , Ő Fensége a’ Főher- 
czeg-Nádor, s az egész fels. császári-királyi 
Ház állandó boldogságára, egészségére köszön-
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té poharát el, mit több más, elmés és szives 
’s az ünnep alkalmához illő áldomás követett, 
viszon örömrivadással ’s együttérzéssel fo
gadva. Ebéd után következett aztán a’ ren
des czéllövés, a’ legelsőt báró Orczy Lőrincz 
mint legfőbb Lövészmesler tevén, ’s őt a’ 
többi lövész s lövészet baráti vidám , egész 
estveli 9 óráig tartó mulatozások között kö
vetvén.Pest derék példájára szomszéd testvére 
Buda is ellilalmazá az utczai koldulást, meliy 
mióta Pesten meggátoltatott, Budán annál in
kább kezde divatozni ’s hatalmasodni. Ezt 
tehetné minden város, minden helység, ön- 
kebelebéli ügyefogyotti ’s nyomorékiról kel
lőleg gondoskodva.

A i\ G L I A.
A’ felsőház jun. 18diki ülésében kérelme

ket ada be lord King a’ tized ellen s újólag 
kérdé, mennyire van már a’ tizedbill. Most , 
minekutána a* reformbill törvémi) élőn s ezál
tal annyi visszaélés forrása betömetett, re
ményleni lehet, úgy mond, hogy ezentúl a’ 
status jövedelmei csak a‘legjobb czélokra fog
nak forditlatni. Nem csak a’ statusügyekben 
kell a’ romlottságnak véget szakasztani, ha
nem szintannyi okkal az egyháziakban is. Az 
egyházi jövedelmek igazságtalan eiosztatások 
égbe kiált, Ts ó már adott erre a‘ minap ne
hány példát; most újabbat mondhat egy be- 
neficiatusról Lincolnban, ki egy ottani plébá
niából 6—700 font sterlinget (6—7000 pen
gő forintot) húz évenként s a’ valóságos ple- 
banusnak, ki az egyházi tiszt egész terhét 
viszi, nem ad belőle többet 30 fontnál. — 
Az alsóház ugyanazon napi ülésében 0 Connell 
ada be néhány kérelmet az iránt, hogy Ir
land, politikai jusaira nézve, egyenlővé té
tessék Angliával; beszéde folytában hevesen 
összekapott a' szónok Peel úrral, személyes 
érintések végett. Miután , az irlandi reform
bill jővén ismét szóba, 0 Connell ur a’ vá
lasztói censust (adósummát) Irlandban 5 font 
sterlingre kívánta leszállittatni, mivel úgy
mond Irlandban 10 font, (mennyi t.i. most az 
angol választóktól kívántatik) annyi mint An
gliában 2 0 , ’s némelly grófságokban a’ 10, 
font census által héttől egész háromszázig ol

vadna le a* választók száma. Ajánlatát a’ ház 
177 szóval 44 ellen félre veté.

A’ király élete veszélyben forgott. Ő Fel
sége jun. 19dikén Ascotban volt lóversenyen 
’s épen a’ számára készített loge ablakánál ál
lott , midőn egy mankós (falábú), rongy os gu- 
nyáju, czondráju ember egy köveccsel hom
lokban dobá ’s csakhamar egy másikat is 
röpített ellene, de azzal nem talált. Szerencsé
re a’ király föltett kalappal volt, ’s a’ kövecs, 
melly ezt épen előszélé vagy ernyője (ellen
zője) felett találá , sebet nem ejthete. De még 
is első ijedtében ezen szókkal: Istenein , meg 
vagyok ütve ! két vagy három lépést hátra ha
nyatlott Ő Felsége ’s lord Fitz-Clarence által 
(íija a’ királynak) ki épen mellette állott, 
egy székhez kísértetett. A’királyné, lady Er
rol (a’ király leánya) ’s az egész loge magán 
kívül volt ijedtében. De csakhamar levevén 
kalapját 0 Felsége ’s kezével homlokát, ho
vá asujtás esett, érintvén, mosolyogvamon- 
dá, nincsen semmi baja, ’s felmenté a’ királyi 
házat nehéz aggodalmából. A’ legszivesb ö- 
römnyilatkozás a’ királyné ’s minden körül- 
álló részéről követé ezen pillanatot, csak la
dy Errol sirt ‘s nem bírta elhinni, hogy fel
séges atyját többé veszély nem fenyegeti. Aza
latt a’ népség összetolonga, *s midőn Ő Fel
sége egykét percczel a’ tett után az ablaknál 
ismét megjelent, a’legharsogóbb , legszivesb, 
legközösb, háromszori éljen kiáltás fogadá. 
Megújult ezen Örömszózat a’ királyné ’s lord 
Fitzclarence megjelentével ’s a’ szeretet ’s 
kódolás kifejezése e’ kiáltozásokban olly for
ró , olly igen általányos, olly kétségtelen volt, 
hogy a’ király csak alig, a’ királyi hölgyek 
épen nem nyomhaták érzékeny könyeiket el. 
— A’gonosztevőt azonnal elfogák, ki is min- 
gyárt az első zaj után kérdőre vonatván eze
ket vallá : ő Collins Dienes, corki születés 
(Irlandból) , ‘s mint matróz több ideig szol
gáit a’ hajóseregnél. Egy baleset által a’ ha
jón egyik lábát elvesztvén a’ greenwichi ápo
ló intézetbe jutott, de innen 18 hónap múl
va egy fenyitéki csíny miatt elbocsáttatott ’s 
nyugpénzét elveszté. Adott ugyan be kérel
met az admiralissághoz az intézetbe újabb föl- 
vétctése végett, hanem ez megtagadtatok, s



most 6 egyenesen a’ királyhoz fordult folya
modásával ; de a’ király ezt az admiralisság- 
hoz utasítván vissza , itt kérelme újólag vis
szavettetett. Kétségbeesten, nem tudván mi
ből élni, most már mindegy lön neki, úgy
mond, akár igy vesződjék , akár felakasszák. 
Hanem előbb bosszút akart állani a’ királyon a’ 
szörnyeteg, ’s ezért jött Ascot-ba. Bűntársai 
neki nincsenek, őt senki nem bujtotta, nem 
ösztönzötte ; Önszántából tett mindent. Meg
mutató irományit, mellyekből a’ mondottakat 
igazolható. Az ember nyugott volt és józan; 
midőn tette iszonyuságát terjesztők elibe, azt 
mondá, hogy bánja; de előadásából kitet
szett, hogy ha öldöklőbb fegyverre tehetett 
volna szert, azzal is élt volna a’ kövecsek 
helyett. Tömlöczbe vitetett, holott kétségkí
vül „felségsértés44 miatt folyand por eliene.

A1 két ház conferentiát (értekezést) tart
ván jun. 2 0dikán felírást készite a’királyhoz, 
mellyben részint mély örömérzésit fejezi ki 
azon, hogy Ő Felsége olly iszonyatos veszély
ből kimenekedett, részint mély sajnálatát a- 
zon , hogy az egész királyságban találkozha
tott olly elvetemült ember, ki illy borzasztó 
tettre a’legjobb, legigazságosabb király szent 
személye ellen képes volt.

Hg. Wellington jun. 2 ddikére nagy, ün
nepélyes ebédet hirdete, mellyre király és ki
rályné Ő Felségük is kegyesen eligérkeztek 
’s a’ herczeg gróf Greyt, minden minis- 
tért , ‘s a’ két ház ministeri tagjait is meghí
vó. Közel 1000 meghívó (levél) osztatott ki.

Azon ünneplések, mellyek a! reformbiil 
szerencsés általmenteért országszerte készíttet
tek ’s több helyen tartattak is, London ’s e- 
gyéb nagy varasokban hihetőleg akkorig ha- 
iasztatnak el, mig a’ scott és irlandi reform- 
bili is áltmennek. Ez julius első hetében es- 
hetik meg. Azonban vannak reformisták, ki
vált az úgy nevezett radical (gyökeresdi) re
formisták között, kik ezen egész pompát ha
szontalannak tartják ’s inkább szeretnék, ha 
az azokra költendó pénzt szegények gyámoli- 
tdsára, vagy jó hazafiaknak a’ jövő parlia- 
mentbe segélésökre fordítanák. „Az illumina- 
tiók44 igy szól az Examiner, egy radicalis új
ság, „csak királyi név-vagy születésnapokra,

diadalmi ünnepekre, 3s más ilJyes mindenna
pi történetekre illenek, de nem egy illy nem
zeti diadalra mint a’ reformé!44 — A’ par
liament reformot (azaz képviseleti javítást) 
hihetőleg az egyházi reform követendi, mel- 
lyet mind két részről sokan óhajtanak, csak 
némelly világi aristocraták nem, kik azontúl 
gyermekeikre több több egyházi jövedelmet 
nem halmozhatnának. — Lord Hanley most 
egy irományt bocsátott közre e’ tárgy felett, 
teljest a' legajánlatosb javaslatokkal, melly- 
nek is annál inkább várhatni sikerét, mint
hogy Írója tory, több egyház pártfogóságával 
(patronatus) bir, több püspökkel barát, ’s áj- 
tatosságáról isméretes.

Londonban a’ conferentia eddigi protocol- 
lumai nyomtatásban megjelentek. Az egész 
5 vastag kötetből áll negyedrétben, magok az 
alólirt követek czimzeti három kötetnyit fog
lalnak el.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Chateaubriand nyilatkozásából mostani 

fogságára nézve következőket közöljük: — 
„Én a' mostani politikai rendnek hivséget so
ha nem esküttem, statusministeri tisztemről 
lemondásomat beadtam, mint pairt illető nyűg- 
pénzemről (pensio) lemondottam : — én te
hát Lajos Filep országlása iránt se áruló se 
hálátlan nem lehetek. Ellensége vagyok e 
tehát? ha az, úgy nemes (loyal) ’s fegyver
telen ellenség vagyok, meggyőzött ellenség, 
ki a’ tettbeli szükséget’s kénytelenitést tűri, 
de kegyért nem könyörög. Engem zár alá vet
nek ’s egy vélt politikai bűn vagy vétség miatt 
kérdeznek ki, mellyet mint mondják elkövet
tem. De mivel én az ujdonan behozott politikai 
rendet meg nem ismérem, mikép kívánhatni 
tőlem , hogy egy , ezen politikai rendből ere
deti törvényszék illetőségét szinte politikai 
tárgyakban ismérjem meg ? nem vastag ellen
mondás volna ez ? ha a’ princípiumot taga
dom , mikép engedjem meg a’ következményt ? 
— lm, látja az ur (Bertin-barátjához ir); 
hogy én az ostromállapot törvénytelenségét, 
kiáltó törvénytelenségét nem is érdeklem, 
én feljebb megyek, mert ez (az ostromálla
pot) csak csekély' következése amaz első, nagy' 
törvénytelenségnek, mellyből az szükség ide
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jén mintegy kitolatott. Megírtam egyik utób
bi | munkámban, hogy én most Francziaor- 
szágban csak a5 társasági rendet isme
rem el, hogy adót fizetni ’s t. ef. köteles va
gyok , és igy, ha csupán társasági bűn
ről vádoltatnám (miilyenek gyilkosság, lo
pás, személy vagy vagyonsértés ’s a’ t.), ak
kor igen is elismerném a’ törvényszék illető
ségét társasági tekintetben; de én p o l i t i- 
kai (polgári) vétségről vádoltatom; ’s azért 
szót sem vesztek. — Megengedem azonban, 
hogy ha a’ kormány engem valamelly önbá
torsága ellen czélzó politikai vétségben része
sültnek hisz, akkor az kényszerítve lehet ön
védelméül törvénybe idézni engemet ; de én, 
ki ezen kormányt csak tettképen ismérem el, 
’s igy noha ugyanazon társaságban élek, mel- 
lyet az igazgat, ellene bátran összeesküdhe
tem ! (ugyan micsoda polgár-lét ez?) még ez c- 
setben is felhagyhatok, saját káromra, saját
védelmemmel, ’s ha, a’ mivel leghathatósab- 
ban védhetnem magamat, szólani vagy felel
ni nem akarok, ez inkább az én vádolómnak, 
a’ kormánynak hasznos. — Megtagadám pedig 
a’ jelen kormánytól eskümet, mert az, jusát, 
véleményem szerint l) a’ régi monarchiából 
örökösülés által nem származtathatja, ’s 2) 
mivel ezen jus véleményem szerint a’ népfel- 
sőségből sem eredett, minthogy uj kormány
forma választhatás végett a’ nemzeti gyűlés 
nem volt egybe hiva. (Hát a’ nemzeti képvi
selők többsége ’s a’ nemzeti többség hallgató 
megegyezése nem elég?) — Legyen ebben 
igazam vagy ne legyen, akár merész és töb
bektől ostromlott az én theoriám , akár nem ; 
ez itt mindegy, nekem meggyőződésem ez, 
én azt megtartom ’s érette minden áldozat
ra, még pedig életemére is kész vagyok.44 
’s a’ t.

Egy hírlap azt jegyzi meg, hogy bár mi 
rendkívüli sietséggel munkálkodjanak is a’ bí
rák a’ Junius 5 s 6diki zavargók megítélésé
ben, még sem üríthetik ki a’ párisi tclides 
teli tömlöczöket 17, 18 hónap előtt ’s így a’ 
főváros ostromállapotja 1833kig tartana. De 
mint híhafni össze a’kamarákat ez ostromzá
ri martialis törvény divatozása közben? a' 
kamarák nélkül pedig mint kívánhatni meg az

adót ? Barthe ur, a’ pecsétőr (mint régi Car- 
bonaro) Renouard ur philanthrop (emberba
rát) ’s bölcselkedő titoknoka segedelmével a* 
respublica 5dik évéből egy törvényt kutatott 
fel, melly szerint a’ fegyveres kézzel elköve
tett vétségek elitélésére hadi törvényszékek 
hatalmaztatnak fel, e’ szempontot azonban 
számos törvénytudós hévvel gáncsolja ’s mél
tán , mivel csudálhatni valóban, hogy illy ké- 
sőcskén ötlöttek e’ találmányra, holott 18 hó
nap óta nyugtalanság ’s öldöklés nem olly rit
ka tünemény volt az országban.

A’ berryi herczegnéről folyvást különfé
le hirek szárnyalnak. Sokan hiszik, hogy az 
még mindig Vendéeban lappang, ’s magát meg
foghatatlan makaccsággal egy csaknem járha
tatlan erdőbe vette.

Hire röpkéd , hogy marsai Soult első mi- 
nisternek fog kineveztetni; mondják hogy e- 
zen kinevezés a’ Moniteurben is megjelent vol
na már, de a’ marsai Dupin urat szeretné 
előbb a’ ministeriumba vinni ’s még nem bi
zonyos: elfogadja e. Dupin ur a’ meghívást 
vagy nem? — Herczeg Talleyrand junius 
23dikán Londonból, honnan 2 0dikán indula 
el, Parisba megérkezett ’s kevéssel azután a’ 
királynak udvarlására ment. Ugyanaz nap ki
rályi meghívás következésében Dupin ur 
is, (királyi főügyvéd a’ cassatio-törvény
széknél) noha még kevéssé beteges, Paris
ba jött.

A’ franczia akadémia a’ nagy Cuvier he
lyébe ugyan csak Dupin urat választá tag
jául; vágy társára Salvandyra csak öt szavazott

A’ Moniteur jun. 21dikén örömmel je
lenti , hogy a’ hadi törvényszék által intézett 
nyomozások után a’ jun. 5 és 6dikán elfogott 
személyek közül 200zan részint elbocsáttat
tak már , részint nyomban el fognak eresztet- 
hetni. Nagy vitafoly a’ titkostanácstagjai kö
zött, úgy mond a’ Courrier, a’felett, ha ta
nácsos e a’ kamarákat eloszlatni ’s uj válasz
tásokat rendelni, vagy nem? Kik az eloszla
tás mellett vannak, szükségesnek látják hogy 
a’ mostani pairkamarai többség másittassék 
’s a’ követkamarai centrum vezetőinek adott 
ígéretek adassanak meg. Ellenben a’ minis
terek azt hozzák fel, hogy az ingerlettség a’



kormány rendszere ellen csaknem minden me
gyében igen nagy, rs a" Lafittei egyesület (op- 
positio) nyilatkozásához járulók száma mind 
inkább nevekedik. Most Qun. 24dikén) már 
129 kamarai tag irta ezen nyilatkozást alá, a . 
miből ezeknek megválasztatások szintúgy kö
vetkeznék, minta' miképen 1830ban az akkori 
ministerium ellen nyilatkozott 221 tag njdo- 
nan megválasztatott. Sót mi helyest a parla
ment eloszlatása kihirdettetnek, többen csak 
azért is járulnának az említett nyilatkozás
hoz , hogy annál bizonyosabban választassa
nak meg. — Mind ezen észrevétel igen is nyo
mós "s alaposnak találtatott, ‘s a’ cabinet jónak 
leié Talleyrand nr eljövetelét bevárni, kitói 
ha a' főministerség (mellyel mint hallik meg 
fog kináltatni) elfogadtatását nem is , de min
den esetre okos tanácsot reményiének.

Chateaubriand, Hyde de Neuville és Fitz
james urak minélelóbb szabadon fognak bo
csáttatni, nem sülvén ellenök a törvényes 
nyomozás utján semmi vád. Elfogatások csak 
a' kormány ellenségit szólitá elő "s bószíté 
fel, kiknek szembekelesökból zavar és szé
gyen háramlón a' kormányra elég, de haszon 
semmi. 2 2dikén hire volt Parisban, hogy az 
ostromállapot a' legközelebb vasárnapon (24- 
dikén) vissza fog vetetni, csak azért is, hogy 
a" kormány a" cassatio-törvényszék ítéletét, 
mellynek ostromállapot által bekövetkezett ka
tonai törvényszék - visszahat óságát kelle leg
közelebb kérdőre venni. megelőzhesse. Köz
hiedelem volt az is, hogy a' király július ele
jén bocsánatot (amnestiát) foga" vendeei és pá
risi támadásokban reszesülteknek hirdetni, "s 
a halálos Ítéletek közül alig fog egy kettő 
végrehajtatni, mire a'Moniteurnek előbb köz- 
lön hirdetvénye is mutatni látszik. — Szán
déka volt a" kormánynak mintegy 150 millió
nyi kölcsönt is hirdetni, mit a belga-hollan
di ügy7 miatt keletkezett háboruhirek megczá- 
folásának tekinthetni, minthogy-csakugyan a* 
Moniteur ezen hírek alaptalanságát emlité is.

Azt rebesgetik hogy7 a" belgasereg szapo- 
rittatása még Compiégneben határoztatott el, 
*s azon esetre ha Holland az ultimátumot vis
szautasítja, azt javaslandják a' Conferentiának, 
hogy 26 ezer franczia Belgiumba ny omuljon

a’ 9beri 24 czikkelynek divaterót szerzeni. 
A’ költséget előre Francziaország viselné mint 
későbben Belgiumtól visszatérítendőt.

A’ Marne-megyei fold mi ve ló , kereskedő 
*8 tudomány os társaság a" következő , neveze
tes jutalomkérdést tévé fel, mellyre a’ fele
leteket e’ folyó év augustus lődikére várja 
be: „valljon Parisnak az egész országra ható 
politikai befoly ása több kárt okoz e Fran- 
cziaországnak mint hasznot? "s ha többet, 
minő eszközökkel gyöngíthetni, csökkenthet- 
ni e" káros befolyást44 ? — A' jutalom: 500 
franknyű értékű emlékpénz (medaille).

Brüsselben a’ cholera jun. ISdikán kiü
tött; de 21dikeig még igen kevés lön martalék- 
jává. Egyik újság azt beszéli hallomásból, hogy 
a' belga királyi jegy es (Louise franczia kir. 
hgasszony) 17 millió frankot hoz magával 
mátkajegy ül fels. Vőlegényének.

SPAN YOL ORSZÁG.
A" spanyol kormányszék következő nyi

latkozást adott a" portugál ügyekre nézve: 
„Minthogy7 ar portugáli két testvér fejdelem 
között minden órán várandó a" harcz kiüté
se: az angol hajósereg elhagy ván a Tajot, a* 
lissaboni sziklánál vön állást, ‘s meg is sza- 
porittatott azon kettős czélból, hogy ar britt 
alattvalókat s interesséket védelmezze "s min
den elegy edést (interventio), akármelly ha
talmasság akarná is ezt; gátoljon meg, ki
nyilatkoztatván egyszersmind, hogy7 csak e- 
zen, utóbb nevezett, esetben térend majd a’ szo
ros neutralitástól el, mellyet különben tartani 
szándéka. Szintezen elvekből eredve, Urunk 
a'király épen mostan, hasonló politikai rend
szert fogadott el. De Ő Felsége , míglen igy a' 
portugál kérdés eldöntetését magokra a’ Por
tugálokra bizza, saját népei nyugalmát nem 
hagy hatja egy szersmind a’ jöhető történetek 
veszélyes behatásinak minden védelem nél
kül kitéve, s úgy an e' védelem tekintetéből 
meghagyá, hogy az eddig a" portugáli szélek 
külön pontin szerte tany ázott spanyol sere
gek figyelő haddá szerkeztessenek össze, melly
nek mind fő mind al vezéreit már ki is neve- 
zé. Ebben Ő Felsége a’ józan okosság tanács
latin kívül épen azon előgondos és óvó rend
szert követi, mellyet fenséges frigy ese, a'



nag} urnámnál w i« / , usan.nugy KeveseDD gya-
nu-okkal, magának sinórmértékül vett. Ezen 
sereg (a’ spanyol) egészen szenvedőleg fogja 
magát viselni s minden avatkozástól tartóz
kodni. De ha egy m e l l ő z h e t l e n  s zük
ség  úgy k í v á n n á ,  vagy e pörbe egymás 
hatalom elegyednék, akkor azon nemes erő
vel ’s állhatatossággal fogja az (a’ spanyol se. 
reg) az erőszakot visszanyomni, melly a’ Spa
nyolt mindenha megkülönbözteti, midőn az 
igazság mellett harczol. A’ mi Urunk tiszteli 
mások jusait; de azt nem fogja megengedni 
soha, hogy félre ismertessenek az övéi, sem 
azt , hogy ez által népei nyugalma háborit- 
tassék meg.“ —

A’ párisi újságokban minap elterjedett hí
rek dóm Pedronak Portugáliába kiszálltáról, 
még akkor igen korák voltak, de ez azóta, 
az azori szigeteknél tett készületekhez képest, 
kétségkívül megtörtént ’s az ez iránti érdek- 
letes hírek soká nem késhetnek immár.

N É M E T A L F Ö L D .
Az amsterdami Handelsblad szerint Há

gába a' 66dik protocollum megérkezett, melly- 
ben mint mondják, Thorn ur szabadon bo- 
csáttatását újólag sürgetik. Parisban immár a’ 
67 és 68dik protocollumnak is volt hire, mel- 
lyekben némellyek szerint haddal fenyegetik 
Hollandiát, ha az előbbi három protocollum
nak nem enged, mások szerint csak a’ már 
kiszabott határidő mellett marad a' conferen- 
tia , mellyre a’ Hollandiaknak Antwerpből s 
egész Belgiumból elvonultok kivántatott.

C H I N  A.
Sung-Kiun , ki egy pár évvel ezelőtt ter

hes betegeskedése miatt elbocsáttatását kérte, 
most újra felépülvén, ismét hivatalért esede
zett. A' császár őt general-őrnaggyá nevezé a’ 
tatárseregnél, hanem egyszersmind keményen 
megdorgálta, hogy előbb magát teljes tehetet
lennek nyilatkoztatván, most ismét egészen 
felépültnek és szolgálat-viselhetőnek állítja ; ’s 
ezt most nem először cselekszi. Én, úgymond a’ 
császár , mindig nj iltszivvel ’s őszintén bán
tam szolgáimmal, ’s kétségkívül kötelességük 
nekik is, kik tőlein annyi kegyelemben ré
szesültek , szintiilyen nyíltsággal s őszinte
séggel bánniok. Sung-Kiun kérdezze meg most

ön magát, ha élhet e az után, a’ mit tett, 
lelki nyugalommal ’s belső megelégedéssel? 
Milly csodálatosan vegyül a’ chinai kormány
szellemben, legalább annak nyelvében, a’des- 
potismus és morál! —

T Ö R Ö K  O R S Z Á G .
St. Jean d’A crc  várának eleste nem va- 

lósodik meg. A’ török Moniteur e’ helyről 
következő egenest jött tudósítást közöl május 
elejéről: Városunk kormányzója Abdullah ba
sa hírét vette hogy Ibrahim basa seregei na
gyobb részével a’ város alól elvonult ’s útját 
Balbek ’s a’ Libanon hegye tájainak vette. 
Ennél fogvást Abdullah az őrizet kisded ré
szével kicsapott a’ várból ’s tettetvén, mint
ha e’ kisded sereggel csatába ereszkedni akar
na, az ellenséget egész a’ vár álgyui alá csal
ta. Alig esett ez meg, kirohant az őrizet ben- 
maradott része, az álgyuk ropogni kezdőnek, 
’s a meglepett egyptusiak a’ legnagyobb za
varral futásnak eredtek. — Abdullah leront
ván sánczaik egy részét, beszögezteté ál. 
gyuikat ’s a’ mi azokból könnyen elvihető va- 
la , lőszertáraikkal együtt a’ várba hurczolá. 
— Ezen tudósítás elindultakor Acre körül 
már nem lehetett ellenséget látn i; az egyptu
siak messze vonultak vissza, pótolni veszte- 
ségöket’s uj segédes csapatokat várván ; aza
latt Abdullah az utóbb időben megrongált vár 
és védfalakat kezdé igazíttatni. —

A’ Szultán meglátogatá május 19dikén a’ 
belső ministert, Mehemed Said Pertew effen- 
dit, ennek nyári palotájában a’ sentarit ten
gerparton. Kevéssel a’ Nagy-ur után megér
kezett a’ két ifjú császári herczeg is : Abdul 
Medsid eífendi ([vélhető koronaörökös) és Ab
dul Asis effendi , sok, külön rangú tiszt kí
séretében. Minekutána az ifjú herczegek ma
gokat korokhoz illőleg kimulatták, estve felé 
a’ nagy-uri palotába ismét visszatértek, ma
ga a’ szultán pedig egész reggelig a’ minister- 
nél maradott. Elmentékor gazdáját brillanto« 
arczképével (portrait)ajándékozámeg, milly 
ritka ajándékot ezelőtt csak a’ legfőbb hiva
talbeliek mint a’ nagy-vezir, a’ kaimakam, 
a’ seraskier Js a’ kapudan-basa nyertének. 
Még elválta előtt mind ezen fő személyeknek 

s^iÁte p ertew eflendi két fijának és só-
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gorának is audientiát adott. Emlékezetes az, 
hogy midőn az nap előtt estve a’ palotához 
érkeznék a’ császár ’s látná, hogy épen akkor 
evez el a’ part előtt Stcphanaki \Vogoridi hot- 
man ’s a’ most Konstantinápolyban tartózko
dók között legelőbbkelő görög: azonnal meg- 
hagyá Achmet basának hogy ezen Görögöt hí
ja meg a’ mai társaságba, a’ mi meg is lön 

Wogoridi a’ napot a’ török belső ininister- 
nél, ’s a’ szultán társaságában töllé. Éljen a’ 
nagy*ur!

ELEGY HÍREK.
Varsóban egy erős fellegvár készül, mclfy 

I. Sándor nevet fog viselni. E’ szándékban 
forgó fellegvár a’ maga nemében egy óriási 
munka lesz ’s mint mondják majd egy har
mad részét foglalja el az egész városnak. A’ 
reá fordítandó költséget 20  millió lengyel 
forintra teszik. Módiin vára* ujdon erősitvé- 
nyinél is számos kéz foglalatos jelenleg.

Niemojowski a’ néhai lengyel országgyű
lési előlülő’s Bernazki volt minister Brüsszel
ből Londonba rándultak , oda gyülekezik most 
számos jeles, eddig parisban élt, Lengyel is 
mint Rybinski, Ostrowski ’s t. hogy a’ len
gyelség ügyében nem sokára támasztandó vi
tatásokon jelen lehessenek.

A’ lengyelországba viendő szarvasmarha 
’s ló-vám april. lsőjétőldec. lsőjeig leszállítta
tott. —

Az orosz czár az Országutak jókarban 
könnyebb tarthatások végett, mellyre ott is a’ 
jobbágyság koteleztetik, útépítő tisztség-isko
lát rendelt legközelebb állíttatni a’ polgári 
ingenieurökre nézve , mellyből keletkezendő 
személyeknek út, hid, ’s t. illy építés 's iga
zítás lesz kotelességök a’ tudomány ’s környé
ki környülmények kivánati szerint. Ezen in
tézet létesítése (vezér utasításit az illető fen
tebb hivatalok már előbb szoros vizsgálat u- 
tán elfogadván) az igazgató birodalmi Tanács

ra bízatott. Nálunk sem lenne illyes mi felesleg,
E’ napokban egy danczigi hajó négyszáz 

lengyel katonát szállitand Bordeauxba. A’ vi
telbért, az útközbeni tartásköltséggel 13 ezer, 
honjába visszatérni vonakodó, lengyel katona
főre alkuvá ki ’s áliapítá meg , mint beszélik, 
a’ porosz kormány.

Máj. 12kén jelent meg a’ cronstadti öböl
ben Buona speranza (jó remény) nevű hajón 
először a’ görög nemzeti lobogó (égszin ke
reszt fejér mezőn). Két colossz nagyságú vö
rös gránit Sphynxet szállita ez Alexandriá- 
ból, mellyet az aegyptusi basa külde ajándé
kul a’ moszka czárnak.

Münch-Bcllinghausen gróf, ausztriai e- 
lőlülő-követ a’ német szövetségnél, jun. 23- 
dikán Frankfurtba megérkezett.

A’ németországi természet vizsgálók ’s 
orvosok tizedik közönséges gyülekezetük Aus
tria! Császár 0 Felsége kegyes jóvá hagyásá
val Becsben fog tartatni, f. e. septemb. 18- 
dikán kezdvén üléseit, ’s 26dikaig folytatván, 
melly nap határvégül rendeltetett. A’ része
sülni szándékozó természetvizsgálók ’s orvo
sok felszólíttatnak: jelentenék magokat e’ 
végre sept. 12dikétől legfeljebb 17ikeig a’ cs. 
kir. egyetemi épületben, hogy tisztelt nevü
ket az ezen alkalomra választott elöljáróság 
jegyezhesse fel, ’s a’gyülekezet közelebb ezél- 
járól értesíthessen. Bécs Jun. 12dikén B. Jac- 
quin és Littrow.

Pénzfolyamat:
Becs (Julius 3dikán) közép ár:

p. p.Státus 5 pC.. kotelezőlev. • 86 VT
— 4 p C ............................................................

— 1S20diki nyerés, kölcsön — __
—  1821 diki ..................

Bécs vár. 24pc. bankó kötél. . 47 -
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . 47 —
Bank-actiák v. részvények darabja 1119 1

A’ gabonának pesti piaczi ára Julius Odikán 1832.
Pozs. m. vtó. par. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 133 4 120 Zab 32 30 28 1
Kétszeres 96 | 86 • 80 Köles — — —
Rozs 55 i 53 4 50 Köles-kása — — —
Árpa 45 | 44 \^ .4 Kukoricza 43 4 41 4 40

Szerkezted He Nyomtatja Lä nd e r e r .
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J E L E N K O R .
P est, szerda. Julius 11. 1832.

F o g l a l a t .  Magjai es Li dőlj’orszag (Sophia foherczegné fimag/.atot szül. Kir. kinevezések ’s jutalmazások. Udvarhely száki 
alkiralybiró s főjegyző választ is ’s egjTeb Székgyiilesi fontos határozások. Temes vmgj'e megújított tiszti névsora az 
alszolgahirókiglan. A gőzhajó /enilini útja. Sopronyi cholera. Csanálosou Szatmárhan 180 ház porrá e’g. Jégzópor Óka. 
nizsán). Anglia (a Glohe és Times észrevételei. A’ Hollandok neheztelése az utóbbi prntocollum ellen ’s egj'rbek). 
Francziaország (jun. 24diken hirlelt ministerium, haditörvénj s/éki uj it Jetek. Az Oest. Beob. és journal d'Débats Op- 
positio eileni gáncsa. Lelewel kitiltatása Francziaorszógból. Otto uj görög királj' iránti hírek ’s több más). Olaszország 
(átokbulla az egyházbirtoki nyugtalanok ellen. A’ sz. atya kifelé sürgeti a1 francziakat Anconából). Belgium (a’ CG plot, 
veleje), l egújabb hírek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.
Ő cs. k. Magassága Sophia Főherczegné 

Ferencz Károly Ő cs. k. Fensége hitvese jul. 
fidikán Schönbrunnban szerencsésen egy fő- 
herczegetszült, kit 7dikén déli 12órakorva- 
la szándék ünnepélyesen ugyanott megkeresz- 
teltetni ’s erre körudvailást (cercle) tartani. 
A’ fens, szüle ’s kisded frisen van.

Apostoli királyunk brixeni junius 25di- 
kén költ legfentebb határozata szerint Alago- 
vich Sándor urnák zágrábi Püspökké lette ál
tal megürült zágrábi nagyprépostságra ’s az 
ehez csatolt auránai priorságra (perjelségre) 
Ilaulik György pristinai vál. püspök, udv. 
Tanácsos és Referendárt a’ nagymélt. ni. k.
u. Canczellariánál kegyelmes vala kinevezni.

Yárady József Ur udvari titoknokká let. 
te által megürült m. királyi helytartótanácsi 
titoknokságra gróf Dessewffy Aurél eddig a’ 
nagymélt. m. kir. udv. Canczellariánál tiszte
letbeli udv. Concipista neveztetvén ki; e’ f. 
h. lOdikén a’ nagymélt. kir. helytartótanács
nál uj hivatalába iktatásul a" hitet le is tette.

Felséges Urunk a’ Borsán megürült ide- 
igleni bánya- ’s olvasztás-igazgató hivatalra, 
mint szinte bányabirósági helyettességre Hal- 
bendienst Ferencz kapniki bányamestert, ’s 
bírósági helyettest; e’ tisztre pedig grófNyá- 
ry Lajos nemesrendü fizetésbeli practicanst 
méltóztatott kegyesen kinevezni; Friesz Fe
rencz alföldi bánya-kerületi sebészt Sleplicz- 
hofon pedig 10 évi huzamos szolgálatit tekint
ve egész díjjal nyugalmazni.

Az Érd. Híradó után ezeket közölhetjük: Ns. 
Udvarhely anyaszékünknek hosszas szolgálat
ba által érdemes kir. főbirósági helytartója Áb-

rahámfalvi inéit. Ugrón János ur atyai elől il
lése alá hívta meg junius Jdikére a’ ns szék 
Rendéit, kiknek szivükön fekvén a’ közjó e- 
lőmozditása, szokatlan számban gyűllek ös
sze. Hírül adatván a’ fő kir. bírósági helytar
tó urnák egy követség által a’Rendek együtt- 
léte , maga is körükben megjelent ’s elfoglal
ván elölülői székét, fontos beszéddel nyitá 
meg a’ tanácskozást, kinyilatkoztatván: hogy 
a’gyűlés főczélja az al-királybírói ’s főjegyzői 
hivatalnak a’ törvény értelméhez képest sza
bad választás által leendő megújítása. — En
nél fogvást a’ szavak beszedésére biztosságot kí
vánt neveztetni mindenek előtt,melly meglevén 
a’ biztossági előliilést magának tartáfen a’ mélt. 
helytartó, de minekelőtte munkájához fogott 
a’ biztosság, némelly gyűlési tagok az egye
sülési hit (unionis juramentum) letételét ter- 
jeszték elő, melly erdélyi alkotmányunk sar- 
kalatja, ’s a’ szabad néphez, fejdelmét véré
vel is védlcni készhez, leginkább illő tör
vény-kívánat; ugyan is hazánk szent törvényei 
szerint csak úgy lehet a’ kebelbéli birtokos 
nemes közgyűlési taggá, ha előbb az egyesü
lési bitet leteszi, mellyben esküszik 1) hogy 
törvényes fejdelme ellen akár titkon, akár 
nyilván semmit sem csinál, hanem hiv’s en
gedelmes lesz hozzá. 2) hogy a’ három egye
sült nemzetnek , (Magyar, Székely, Szász) és 
négy bevett vallásnak (római catli. a’ két pro
testáns és unitaria) semmi jusait s privilegiu- 
mit, s az egyes hazafiakét sem sérti meg, ha 
pedig sértetnének azok, feljelenti a’ közgyű
lésnek , mellyel egyesülten a5 fejdelemhez fo
lyamodik kérelmével, ’se ’ végre a’többi tör
vényhatóságot is felszólítja, mellyeknek ha
sonló esetben a’ fejdelem elibe terjesztendő
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kérésével szinte segédül áll. Azonban e’ ja
vaslat nem fogadtatott el, részint mivel né
melyek azt állították hogy már a' hitet letet
ték; mások, hogy már ők éltökben egyebek
nek is elégszer megeskültek; sokan, hogy hi
telés nélkül is becsületes emberek tudnak len
ni ; részint, mivel az előlülő ur a‘ kinevezett 
biztossággal, munkájok folytatása végett, e- 
lőbb hogysem e’ tárgy elhatároztatott, vagy 
vitatott volna, a’ gyülekezetét elhagyá, kö
vetkezőleg a’ gyülekezet előlülő nélkül nem 
tanácskozhatott, ’s igy a’ mi igen népes köz
gyűlésünk érdemes tagjai egyenként szavazhat
tak (melly 3  ̂ óra alatt esett meg) ’s a’ biz
tosság hivatalos jelentését megtehette, mind
addig a’ ns Rendek foglalatosság nélkül ugyan, 
de egész csendben, csak barátságos és atyafi- 
ságos társalkodásban részeskedtek. Délutáni e- 
gyedfél óra tájban elvégezvén a’ biztosság mun
kálkodását, újra megjelent gyülekezetünkben 
a’ kir. főbírói helytartó úrral együtt, erre 
kezdődtek a’ gyűlési tanácskozások. Előter
jesztetvén a’ biztosság jelentése úgy találta
tott : hogy a’ szavak többsége áltáljában a' ma
gokat hosszas szolgálatjok által érdemesített 
*s most is szolgálatban levő, tisztatyafiakra 
esett. — Ezután felolvastatott két lófő és dara
bont (primipilus és pyxidarius) székely atya
finak csupán magok neve aláirtával, de a’ 
lófő ’s darabont Rend nevében benyújtott ké
relmük, melly szerint esedeztek, hogy a’ ló
fő és darabont Rend csupán a’ tisztek megú
jítása tekintetéből szavazni hivatván össze, 
a’ szorgos mezei munka idején tovább ne tar
tóztassák, ellene mondván egyszersmind min
den azon újításoknak, mellyek által ősi alkot
mányok csonkulást szenvedne , s a’ ne talán 
az ő közbejövetelök nélkül hozatandó végzé
seknek is; e’ kérelem a’ jegyzőkönyvbe iktat
tatok , a’ nélkül hogy a’ Rendek annak elha
tározásába ereszkedtek volna. Felolvastat
ván továbbá ns Maros-széknek ’s több magyar 
vármegyének felszólítások, melly szerint az or
szággyűlés kieszközölhetése végett minden tör
vényes mód használásra e’ nemes anyaszék is 
felszólittatik, elhatároztatott: hogy e' ns anya
székünk, melly köteles, példájával a töl̂ bi szé
kely széket is serkenteni, szólítaná fel egyen-
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ként azokat, előterjeszteni magok részéről a* 
fenforgó országos és sérelmes tárgyban lehe
tő véleményüket, ’s oily móddal egyesülni, 
hogy az egész Nemzet, mint egy test jelen
hessen meg, a’ nemzet pecsétje által mege
rősített, kérelmével a’ fejdelmi szék előtt. E’ 
gondolat és határozás örömet gerjeszte min
den igaz hazafi szívben , mint előkövete a’ ha
zafi és nemzeti szakadások enyészendésinek, 
’s kezdete a’ viszont-egyesülés ’s törvényes
összeolvadás jótékony malasztinak.----------

Hasonlólag ugyanez alkalommal határoz- 
tatottmegaz is: hogy sz. István napjának meg- 
ünnepeltetése iránt küldetett kegyelmes fejdel
mi rendelet csak a’Catholicusokat illethetvén, 
az Evangelicusok közül senki ne kényszeriltet- 
hessék tiszti erővel azt megiilleni. Másnap 
tovább folytatván a’ közgyűlési tanácskozást, 
ugyancsak azon két lófő és darabont székely 
aiyafi , de csupán magok neve aláírása alatt, 
a’ két Rend képében, két kérelem-levelet ad
tak a’ Rendek elibe, melly szerint a’ két Rend 
nagy sérelmét panaszolák az által, hogy a- 
zok egyedül tisztválasztási alkalomkor szok
tak összehivatni, egyéb tanácskozásokból pe
dig kirekesztetnek; másikban pedig a’ két rend 
nevében könyörgenek, hogy mivel a’ székház 
épülete még félben van, szorítná a’ tisztség 
őket arra: hordanának elég szereket ’s épít
tessék fel azt, az ország tárából fizettetvén a’ 
kivántató pénzköltség; ’s ha tán az adandó 
mennyiség elég nem lenne , pótolná azt a’ men
tes (immunis) nemesség ön részéről. Még több 
nevezetes tárgy vala, melly méltán tanakodás 
alá jöhetett volna, de az előlülő véletlen ki
mente után bontakozni kezde a’ gyűlés. Csak 
harmad nap olvastatott fel a’jegyzőkönyv ke
vés számra apadt gyülekezetünkben az idősb 
ál-királybíró ur előlülése alatt; gyűlésünket 
pedig a’főjegyző ur szives bucsúzattal rekesz- 
té be. — Táplál ugyan azon édes remény, hogy 
anyaszékünk jó útra indulva megfelelend azon 
elsőségéhez illő, vagy jobban mondva az által 
parancsolt kötelességinek, hogy a’ közérzés
ben , egymás jusai kölcsönös becsülésében ’s 
oltalmazásában több testvér székely széktár- 
sinak vezér csillag gyanánt szolgáland 3s öle- 
lend minden alkalmat, mellyek elaludt nem-



zetiségünk serkentésére ’s hajdani fényes , de 
elhanyatlott díszünk magasítására szentelte- 
tendők.

Tek. T e m e s vármegye , mélt. báró Ger- 
liczy Mihály cs. f , m. kir. helytartósági Taná
csos ’s főispáni helytartó előlülése alatt Temes
vár sz. kir. városában Junius 26dikán tartá 
tisztválasztását, lső alispán : Boros-Jenői Mus- 
lay László felkiáltással, 2dik Pacséri Császár 
Sándor, szavazással megmaradtak. Fizetésbeli 
táblabirákká lettek: Marsovszky Ferencz és 
Draskóczi Milecz László felkiáltással. — Fő
jegyző : Csei neki és Tarkői Dessewfíy Antal 
hivatalában mcgerősíttetctt. lső aljegyző: Vár- 
konyi Várkonyi Adám kinevcztetett, 2dik Tes- 
sényi János meghagyatott. —Tiszti főügyész: 
Nagy és Kis Semlaki Osztoics János felkiál
tással megmaradt. Alügyész: Zadjeli Slachta 
Lajos felkiáltással. Főadószedók 1) Doctoro- 
vics Miklós. 2) Laczkovics István. Számve
vő : Nebojszai Bogma István, felkiáltással. 
Levéltárnok: Jablonczay Adám. Főszolgabi- 
rók: Sédeni Ambrózy Lajos, Bétháti Kövér 
János, Laczkovics János és Sóskúti Szabó An
tal , felkiáltással. (Pótolékjat máskor).

0 cs. kir. Felsége jun. lldiki legfentcbb 
határozata a’ tyroli határszél , lombard-velen- 
czei királyság , ausztriai ’s magyar tengermel
lék hosszában vont egészségi korlát-vonalt 
felszabadultnak parancsolja ’s igy a’ járás-ke
lést az előbbi szabad lábra helyzi.

lső Ferencz gőzhajó Julius Cdika esté-̂  
jén jött meg Pestre Zemlinből, hova 3dikán 
indula útnak , igy tehát legelőször járta ebe- 
li útját négy nap alatt meg oda ’s vissza.

Felsőbb helyre hivatalosan érkezett tudó
sításoknál fogvást a’ cholera Soprony vgyé- 
ben ismét kitört, ’s kivált Sopronyban dúl
ni kezd, hol 15 ezernyi népségből naponként 
20—27 martaléka.

Nagy Károlyból julius lsőjén: Csanálos 
(egyike írtéit, gr. Károlyi György legszebb hely
ségeinek Szatmárban) mély gyászba borult az 
azt érte tűzveszély miatt, melly a’ legnagyobb 
szélvész alkalmával ütvén egy kovácsműhely- 
ben ki, tegnap délfelé egy pár óra közben 180 
házat emészte meg csűröstül ’s minden takar
mányostul, minthogy a’ munkás lakosok épen

szénagyiijtéssel foglalatoskodván mezőn vol
tak ’s ennélfogva úgy szólván semmit sem ment
hetének meg ; a* lángözön olly villám sebbel, 
és szerteágozva dühödött, hogy még az eleven 
és zöldcllő fákat is elmészté ’s a’ temetőn ál
tal még a’ szőlők venyige-garádit is nagy rész
ben elhamvasztá ; elégett a’ templom minden 
bel készületestül, el a’ torony ’s a’ harangok 
elolvadtan hulladoztak alá, el a’ parochia min
den épületivel ’s az urasági vendégfogadó is, 
hol a’ fogadósné a’ pinczében keresvén a’ lángok 
elől menedéket fiástul ’s leányostul a' füst ál
tal megfulva találtattak. Irtóztató nézni azon 
pusztulást, melly ezen valóban szép helysé
get olly hirtelen porrá tette. Koldusságra ju
tott a'Jegvagyonosb lakos is, mivel még pén
zét sem kaphatá ki. Eddig az omladékok közt 
3 gyermek találtatott elégve, azonban kétség
kívül több is lesz. A’ szerencsétleneket a’ szá
mosán kitódult N. Károlyi lakosok, ’s a’mélt. 
IJraság azonnal felsegíté élelembelivel, mint
hogy attól is egészen megfosztattak. Nem 
maradt az egész gyönyörű helységben több 
3ö háznál, mellyeket az oda érkezett fecs
kendők szabadíthatának meg. A’ jó plebanus 
osztozik a szerencsétlenségben híveivel, köz
tök kívánván uyomorú helyzetében is maradni.

Ó-Kanizsa Bácsban: a’ folyó Julius lső
jén hüs levegő, 2dikán hideg eső, 3dikán csí
pős szélű ’s télrokonú idő szorult kies körünk
be , ’s bélelt köntös kerité már a’ nyárhoz 
készült párolgó tagokat, 4dikén lanyha, 5di- 
kén délig fellegtorlatok közt bujkált a’ nap, 
délutáni két óráig forró meleg, 2—5tig re
kedt s felhős, 5 és 6 óra közt rettentő zápor 
villám ’s gerezdekké csapozott 7 lat nehézsé
gű sürü jégdarabokkal kisértetve, gabonáink, 
szőlőink, gyümölcsösink, kerteink nagyobb 
részétárván, pusztán, meddőn hagyá, szá
mos kéményt zuhanta le, sok palánkot és fe
delet rombolt összevissza, a’jégvész dühének 
kitett házak minden ablakit porrá zúzta, a’ 
bennok lévő bútorokat is kíméletlenül össze- 
ragyázta, tömérdek baromfit ölt el, a’ tiszaiX" 
malmokat pedig vagy habörvénybe dönté, 
vagy helyeikből kisodorván , a’ kormánytalan 
zajok közt hányatva sujtá a’ partoldalhoz, fáj
dalom----- 1

*
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ANGLI A.
A’király folyvást kívánt, jó egészségben 

van. A’ city a’ minapi gyászeset következésé
ben a’ parlamentéhez hasonlatos, hódoló felí
rást nyujta be 0 Felségéhez.

Mint halljuk, igy szól a’ Globe , a’ toryk 
folyvást azon reményben élnek, hogy nem so
kára ismét hatalomra jutnak; sőt némellyek 
a1 napot is jövendőigetik (aug. lsőjét), melly- 
re a’ pecsét mulhatlan kezeikbe kerül. Sze- 
retnők tudni, meddig fogna ez maradni ke
zekben? Mint toryk ’s a5 reform ellenjei nem 
hathatnak többé , e’ czímek alatt hitelök ele
nyészett. Uj pártot kell tehát formálniok , uj 
princípiumot vállalniok, hogy a’ nép bizodal
mát újra megnyerhessék, ’s e’ nélkül mit ér 
az udvar pártfogása, mit a’ katonasággal pa- 
rancsolhatás? (Angliáról értve t. i.) — Azuj 
parliament kétségkívül még hajthatlanabb lesz 
mint a3 mostani, annyiban t. i. a’ mennyiben 
az, egy megvesztegetett igazgatást, ha akar
na, sem fog gyámolithatni. Ugyanis a5 válasz
tók minden választatandóval meg fogják ígér
teim f hogy ezek a’ parliamentben a’ békét, 
takarékosságot az országos költségekben, ’s 
a’ nyilványos interesséket sértő minden mo
nopólium eltörültetésétsürgetendik. — ’Silly 
alsóház elibe mernének a’ reformelleniek ré
gi principiumikkal lépni??

A’ Times igen bölcs és helyes észrevéte
leket közöl a’ franczia dolgokról. Ha, úgy
mond , a’ franczia kormány önmagát zavarba 
nem ejté az ostromállapot hirdetése által, 
ugy a’minapi támadások inkább nevelték mint 
gyöngítették volna tekintetét. Azon félelem, 
hogy a’ rendzavarokkal egy sorba fog vettet
ni, mind a’ két oppositiot (a’ liberálisokat t. 
i. és royalistákat) egyiránt zabolán tartotta 
volna, mig a’ lakosok ama’ legnagyobb ré
sze, melly mindenek felett békét *s vagyon- 
bátorságot óhajt, annál biztosabban simult 
volna a’ királyszékhez. De az ostromállapot, 
melly, mint a’ vizsgálatokból tetszik, csak 
egykét polgárt ’s nyomorult csavargókat állít
hat törvény elibe, a’ győzödelem minden gyü
mölcsétől megfosztó a’kormányt; sőt egy igen 
keserű gyanút, igen hatalmas fegyvert szol
gáltatott ellene; ugyan is felfiiggesztetvén az

ostromállapot által az 1830diki (júliusi) char
tának legsarkalatosb rendeleti: nyilván látha
tók mind azok, kiket az elnyomott utóbbi tá
madáshoz erősb vagy kevésb sympathia kap
csol , melly igen csalatkoztak ők abeli hie
delmükben, hogy a’ mostani charta nem en
ged többé semmi szint és eszközt az elnyo
más és despotismusnak. lm ez a’ charta, melly- 
nek örök gátul kell vala az önkény ellen 
szolgálnia, mégnem élt két esztendőt. Micso
da biztositása van most a’ nemzetnek, hogy 
alaptörvénye nem fog megsértetni, valahány
szor egy névtelen lázadás az ország vala- 
mclly szögletén a’ kormányt hasonló kivéte
lekre hatalmazhatja föl? — E’ kérdés, úgy
mond av Times, komoly és szomorú, de nem 
idegennek dolga megoldani azt, vagy a’ jö
vendő gyászképét a’ hihetőh is túl, gyászabb- 
nak festeni.

Londoni hírek szerint az ottani admira- 
lisság tudósítást vön, hogy dom Pedro serege 
San Miguelből (azori szigetek) elindult. An
nyi bizonyos, hogy a’ lissaboni egyházi-ügymi- 
nister egy, jun. lödikán költ, kerülőlevélben 
hírül adá ,,miképen az azori lázadók csaku
gyan azon bolond ’s vakmerő szándékban van
nak, hogy Portugáliát megtámadják.“ —

Amsterdami levelek azon neheztelésről 
szólnak, mellyel a’ hollandi nép és kormány 
a’ conferentiának utóbbi protocollumit fogadó. 
Különösen csudálkoztak azon , hogy a5 Hol
landiaknak Antwerpből elvonulások kívánta
tik , minekelőtte a’ pör legfontosb kérdési el 
volnának döntve. Mondják hogy azt a’ confe- 
rentiá végképi felszólítással sürgető, ’s e’hó
nap (jun. 25dike) lenne a’ határnap, meddig 
a’ vár áltadatásának meg kellene történnie, 
’s ha talán ez idő elfolyta után a’ hollandi ud
var semmi választ nem adna, e’ hallgatás is 
formaszerinti nem-akarásnak fogna tekintet
ni. — Továbbá panaszkodnak a’Hollandiak, 
hogy ők az iránt, a’ mi a’ jun. 12diki confe- 
rentiában történt, megcsalattak. Ugyanis ők 
azt hivék, hogy a’ nov. 15diki szerződésnek 
Oroszország által javaslóit módosítási és sze- 
liditési a’ többi hatalmasság jóváhagyását is 
megnyerők. Illy értelmüleg tudósittatott a’ haa- 
gai udvar Londonból, 3s e’ tudósításon épit-
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ve teve a' külminister a’ generalstatusoknak, 
kedvező előterjesztését. De midőn a1 proto- 
collum megérkezett, akkor tetszett ki, milly 
kétértelműek azon szók , mellyekbe a* Hol
landiának adandó kedvezések öltöztettek, ’s 
az édes csalódás egészen eltűnt, midőn most 
Antwerp áltadatása nyilván kimondatott. E- 
gyébiránt e* levelek magasztalva említik a’ 
Hollandiak bátor, nemes szellemét ’s a’ ké
születeket, mellyeket az ellenségeskedés elfo
gadására :s megkezdésére tesznek. — 

FRANCZI  AORSZÁG.
Junius 24dike elmúlt ’s az ostromállapot 

még sem szűnt meg. Sőt a’ Messager, Natio
nal és Echo Fran̂ ais (politikai újságok) ügy- 
vivőji ugyan ez nap jelennek meg a‘ haditör
vényszék előtt, hová a’jun. 5 és ödikát meg
előzött vagy e’ napokon letartóztatott czikke- 
lyeikért idézve voltak. Mindnyájan protestál
tak a’ törvényszék illetősége ellen. A’ Natio
nal ügyvivője Paulin ur azt is kinyilatkozta- 
tá, hogy magát nem fogja védeni, sem ügy
védet választani, ez okon neki a’ haditör
vényszék nevezett ügyvédet. —

Azonban a’ junius 2-ldikén tartott cabi- 
neti nagy tanács , mellyben maga a’ király vi- 
vé az előlülést ’s Talleyrand és Dupin urak 
is, meghivatások szerint, jelen voltak, fon
tos határozatokat szült, kivált a’ministerium 
módosítására nézve, mellyről ugyan az nap 
estve következő hírek szárnyaltak Parisban: 
első minister, egyszersmind pecsétőr, Du
pin ur lett; oktatásminister: Barthe ; ke- 
reskedésminister T h i é r s ; finanezminister 
gróf d’Argout; statustanács elölülője ministe- 
ri osztály nélkül Girod de l’Ain. Montalivet, 
Soult, Rigny és Scbastiani urak osztályikat 
megtartják. — Az ostromállapotról nem vég
zett a’titkos tanács semmit, mivel a’vélemé
nyek eziránt igen viszongának egymással; de 
hihető a’ c as s ati o törvén) szék Ítélete nem 
sokára eldöntendi e’ tárgyat. —

A’ Tribune , jun. 23diki számában, egy 
levelet közlött, mellyet ugyanazon hónap 12- 
dikén marsai Soult (a* hadminister) irt vol
na a’ koronaherczeghez, ’s mellyben az (Soult) 
a' háború kiütését közellevőnek, az ország ál
lapotát pedig felette szomoritónak festi’s töb

bek között azt mondja, hogy Francziaország
200 ,000 embernél többet a' fegyverrel közel- 
gethető idegenek ellen nem állíthat. A‘ Moni
teur junius 24diki száma e’ levelet egészen 
költöttnek állítja.

A’ második haditörvényszék előtt jun. 25- 
dikén Desaulle mecbanicus és juliusi-keresz- 
tes fenyitőpöre fordult elő. Ez arról vádol
tatok, hogy jun. 5 és 6dikán a* kormány meg
buktatására törekedett, másokat ugyan e* czél- 
ban segített, ‘s gyilkos szándékát több kato
na ellen eléggé bizonyitá be, noha mellékes 
akadályok miatt nem teljesítheté. A’ törvény
szék őt e* szándéklott gyilkosságban bűnös
nek ismervén, némeJJy szeliditő környülmé- 
nyek miatt tiz esztendői fogság és fenyitő 
munkára Ítélte ; egyszersmind tudatá vele az 
előlülő, hogy a’júliusi-keresztet tovább vi
selni méltatlan. Ugyan itt ’s ekkor Didier ne
vű lócsiszár pőre is lefolyt. Ez egy fegyveres 
csoporttal a5 várasi gárdának egyik őrhelyét 
támadá meg. A’ törvényszék őt húsz esztendei 
fegy-munkára (Correctionsarbeit) itélé. Végze
tül e’ hadi törvényszék magát a* jul. 5 és 6 iki 
vétségekbe illető  bírónak ismérte ; — de 
mit fog majd a’ cassatío - törvényszék mon
dani? —

Az Oest. Beob. minekutána azt mondá, 
hogy azon általányos rósz, melly most az em
beri társaságot nyommasztja, a’ liberalismus, 
mellyből előbb utóbb, akarva nem akarva, 
vérengző támadások és végre respublica ered, 
a’ következő kivonatot adja a’ Journal des 
Debats ezimű franczia újságból , mellyben a’ 
franczia oppositio viselete gáncsoltatik. 
„Nem, nem vádoljuk mi az oppositiot arról, 
igy szól a’ nevezett journal, hogy valósággal 
összeesküvők, a’jun. 5 ’s Cdiki bűnökben tett- 
képen ’s egyenesen részt vett volna, hanem 
igen is arról, hogy a’ republicanus szövetke
zést ’s a’ polgárháborút elősegélte 's mintegy 
előre készítette az által, hogy a‘ külön nemű 
támadás-és lázadásokat mentegeté, a charta 
tekintetét megtámadá, a’ királyi méltóságot 
szünetlen gáncsolá s azt a’ nép tekintetében 
lealacsonyítani ügyekezett; végre 's legköze
lebb pedig az által, hogy május 28dikán (La- 
fitte urnái) olly tanakodást és feszegetéseket
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nyitott meg , mellyekben a’ respublica és mo
narchia összehasoniíttatván, utoljára is csak az 
határoztatott meg, hogy a' követeknek nincs 
jusok a’ nemzetre e’ vagy ama’ kormányfor- 
niát tolniok, ’s igy, az akkori ülés helyben 
hagyott jegyzőkönyve szerint, a' nemzet jö
vendőjét függőben ’s kérdésben hagyván , a’ 
respublicai forma barátit szertelen remények
re buzdítá és szándékaikban megerősítő. Ezért 
vádoljuk mi az oppositiot, ezt tulajdonítjuk 
neki vétkiil, még pedig egyetemleg, nem egy 
kettőnek, mert egyetemleg tanakodott itt, e- 
gyetemleg irá az itt elfogadott nyilatkozást 
(compte rendu) alá. Midőn a’ kérdés beli jö
vendő , vagy, egyenesen szólván , a’ respub
lica jőve itt szóba, mit tettetek ti , opposi- 
tioféli követek, kik magatokat az oppositio 
egyeteméből kihúzni ’s azt összeleg vádoltat- 
ni nem akarjátok? megszüntetek-é összeleg, 
együtt tanakodni? kimondottátok e, hogy a’ 
respublicát akarók’s a’júliusi monarchia mel
lett megmaradók között többé semmi közösü
lés nem lehet? szóval elváltatok é tőlök nyíl
tan és őszintén? Nem; sőt azontúl is együtt 
tanakodtatok velők, együtt készitétek a’ nyi
latkozást (Jelenkor 48. 49.) ’s itt méltán il
let titeket is egyetemleg a* vád. Ti feláldoz
tátok azon nyilatkozásformát, mellyet előbb 
ti készítettetek, azon óhajtásnak, hogy egy 
mást az oppositio minden tagja elfogad
hasson , e’ miatt superlativus helyett csak po- 
sitivust kívántatok, szóval elkövettetek min
dent, hogy az oppositio egyetemleg munkálhas
son, ’s most még sem akarjátok hogy mi azt 
egyetemleg vegyük ? — „De mi nem vagyunk 
republicanusok , igy szóltok, mi a’respubli
ca ellen szólottunk , ’s ha erre világos próba 
kell, ott van Odilon-Barrot ur levele Köch- 
lin úrhoz.“ — De hiszem ez mind szó csak; 
nekünk tett kell, azt mutassatok. Mondjá
tok meg a’ napot, mellyen az oppositiótól 
nem csak szóval, hanem tettképen is elvál
tatok; hiszem volt erre fényes alkalmatok, 
mikor? az oppositio nyilatkozásakor; ekkor 
kellett volna a’véleményben külön válni, ek
kor a’ monarchiái vallástételt el nem gyön- 
gittetni.“ ’s a’ t.

A’ Lafitte-i oppositio nyilatkozását eddig

elé 137 követkamarai tag irta már alá. (A’ 
legelső aláirottak száma május 2Sdikán csak 
41 volt. —)

Lelewel ur parancsolatot kapott a’ belső 
ministertől a’ Courrier Francais szerint, — 
hogy Parist és Francziaországot nyomban hagy
ja el. Parisban a’ cholera újabb erővel öldököl. 
(Me Becsben ’s Londonban ’s Holsteinban is).

Junius 2 2dikén Guinaud ur, a’ párisi, 
eloszlatott pattantyusság tisztje és generál De- 
lessert párviadalra keltek. Okot erre a’ gene
rálnak egy kemény kifejezése szolgáltatott, 
mellyel ez egy nyilványossá tett tudósításban 
a’ nevezett pattantyusságot illető. Guinaud 
lőtt legelőbb és hibázott; ekkor a’ generál a’ 
levegőbe lőtte pisztolyát ’s bármint sürgető 
ellenfele, sem újra lőni, sem a’ vitát kard
dal folytatni nem akará. Midőn igy az egész 
viadalnak vége lön, a’generál, a’nélkül hogy 
ez tőle kivántatott volna, önkényt kinyilat- 
koztatá, hogy neki nem volt szándéka vala- 
melly, a’ volt pattantyussághoz tartozott pol
gárt megsérteni, legyen annak politikai véle
ménye akármi nő. —

Bizonyosnak állítják, mond a’ Messager 
(párisi újság), hogy a' Görögországot védő 
hatalmak követei egy uj protocollumot írtak 
alá Londonban a* nevezett ország ügyeire néz
ve— mellyben ezek volnának a’fő pontok: 1) 
Otto bajor herczeg, mint ujdon kinevezett 
görög király, minél előbb statusaiba fog utaz
ni , hova őt 3000 bajor fegyveres kisérendi.
2) Számára a’ három hatalmasság 20 millió 
franknyi kölcsönt biztosít. 3) Ha Otto király 
fi örökös nélkül haland el, a’ görög korona 
nem száll a’ bajor fejdelmi házra vissza, ha
nem uj király fog a’ három udvar által válasz
tatni. —

OLASZORSZÁG.
Papa 0 Szentsége az anconai liberálisok 

minapi tettét (1. Jelenkor 50, 52, 53) igen 
rósz szemmel nézni ’s jun. 23dikán költ bul
lája által egyházi átokkal (excommunicatio) 
büntetni méltóztatott. Ezen bullának neveze- 
tesb szavai imígy következnek: „E’lázasztók 
(az anconai liberálisok) fenyegetések és gyil
kolás által rezzenték a’ becsületes polgárokat 
el a’ nyilványos ügyek vitelétől, csakhogy ne
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kik kelljen ezt aztan altvenni, nehogy külön
ben a1 tiszteitől elhagyatott város a’ szeren
csétlenség mélyébe sülyedjen. E’ végre táma
dólag 7 férjfiut választottak az összeesküttek 
(neveiket lásd Jelenkor 53), kik hihetetlen 
hivtelenséggel a nép nevét ruházván magok
ra fel, prodelegatusunkhoz mentek, hogy a’ 
mi az egyes várasok s az egész status kor
mányzása, a törvénykezés és vámrendszer, 
a’ kincstár és katonaság állapotja felől eddig 
határozva volt, az ő kényök szerint másit- 
tassék meg, uj törvénykönyvek adassanak , 
s a kormányzásban is uj rendszer állapít
tassák, melly által a’ catholica vallás ’s az 
egész status kifordittatnék sarkiból s nyomo
rult módon sietne vesztire. E’ kétnyelvű kép
mutatók (bilingues, hypocritae) azzal dicse- 
kesznek ugyan, hogy ők a’ status és religio 
ellen semmit nem akarnak; mert igen rava
szok ők s csalfák s ezt csak azért mondják, 
hogy a’ népeket ámítsák’s azoknak jóindulat- 
jókat megnyerjék: holott a’ leggyalázatosabb 
fondorkodás által a’ hitet, szentegyházat ’s 
törvényes uralkodást láb alá tapodni és sem
mivé tenni ügyekeznek. Ez és több más, tud
va levő , tanuk által bebizonyított, nyilvá- 
nyos tettek estek a’ legnagyobb fájdalommal, 
biztos tudósítás által, értésünkre. Az anya- 
szentegyház és status illyes sérelminél vétek 
volna tovább is hallgatni, minthogy huzamosb 
elnézés részünkről, a’ lázasztók merészletit 
nevelni, a’ legszomorubb égés lángjait terjesz
teni, ’s Reánk a’ henyeség mocskát, vagy ta
lán a’ religio ügyével nem gondolás gyalázat
bélyegét is sütni fogná. Szeretnék ugyan ez 
eltévedett embernyájat mint tavai az intés, 
szánakozás, és jóság szavaival ismét magunk
hoz hívni; de mivel hagymáz-képzetökben az 
olly gyakran hivó atyát mindannyiszor fel
re értettek, ’s istentelen összeesküvési dühök
ben az anyaszentegyházra hallgatni nem akar
tak . sőt magokat mind szörnyebb és ször- 
nyebb bűnokvel fertőzteték: tehát mi most, 
minekutána több hónapi tapasztalás után a’ 
feleslegjóság, türelem és szeretet minden esz
közét egészen sikeretlennek látjuk , kénysze
rítve érezzük, noha szomorú szívvel, de a’ 
szükség megismerése mellett arra határozni el

magunkat, mire a’ szent kánonok ’s a’ min
ket megelőzött római pápák példája vezet
nek, t. i. hogy lázadó alattvalóink ellen ki
vonjuk a* kardot, mellyet Isten a’ religio és 
igazság védelmére kezünkbe adott. — Miu
tán tehát nyilványos, hogy az összeesküttek 
említett tettei által a’ religio szentsége ’s a’ 
romai egyház jusai megsértetnek és szorit- 
tatnak, minthogy továbbá félő, hogy más 
helyütt még gonoszabbak fognak történhetni, 
ha mi ennek kötelességünk szerint elejét nem 
vesszük: ez okból mi nyilványos, alázatos 
kön) örgéssel lelki világosságot kértünk a’ szent 
Lélektől, ’s kinyilatkoztatjuk a’ mindenható 
Isten, szent Péter és szent Pál apostolok és 
a’ mi magunk nevében, ’s tiszteletre méltó 
cardinal feleink válogatott tanácsának meg
hallgatása után, hogy mindazon alattvalóink, 
kik Anconában támadást, hitszegést, kor
mányváltoztatást és szent Péter, az aposto
lok fejedelme, örökjének bármi megcsorbulását 
akarták ’s előmozditák; kik a’ pápai tarto
mányokban a’ helybeli 's tartományi fő tör
vényhatást, melly minket ’s a* római egyhá
zat illet, bitorlani , háborgatni, tartóztatni 
’s akármikép akadályoztatni merészkedtek; 
kik az egyházi szabadságok ’s az egyház és 
e’ szent szék összes, vagy egyes jusai ellen 
akármikép ’s akármi szin alatt vétettek ; a’ 
kik megbízásokat adtak, vagy azok kivitelét 
segélték; kik pápai katonák ellen fegyvert 
viseltek, ’s kik a’ szentegyház birtokának más 
helyein összeesküvést forraltak ’s a’ támadást ’s 
elpárolást tovább terjeszteni iigyekeztek: hogy, 
mondom, mind ezek akármi rang, czim , hi
vatal -s foglalatosságban legyenek, a’ na g y  
á t o kb a  ’s az ezzel járó egyéb egyházi fe
nyíték - és büntetésekbe estek, ’s mi őket, 
ha szükség, ezennel újólag átokba vetjük (ex- 
communicamus), úgy, hogy ezen egyházi bün
tetésektől senki más által hanem csak álta
lunk ’s a’ mindenkori romai pápáktól oldoz
tathatnak fel, — kivevőn halálok óráján (in 
articulo mortis), de ha felgyógyulnak, me
gint visszaesnek az átokba; — továbbá ki
nyilatkoztatjuk még, hogy a’feloldoztatásnak 
mind addig foganatja nincs, mig tévedésikről 
szóval is tettel is le nem mondanak ’s éret-
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tök az egyháznak ’s nekünk ’s e’ szent szék
nek az idő és személy kivánati szerint ele
get nem tesznek. — Minthogy mi ezt a’ val
lás és szent széknek Istentől reánk bizolt vé
delmeül ’s csak a’ szükség által kényszerítve 
rendeltük és tesszük: tehát mi bizony szo- 
morkodunk és sírunk annyi fiaink boldogta
lan vakságán ’s esedezve emeljük szemeinket 
a’ minden vigasztalás atyjához, mint a1 mi, 
vagy is inkább a’ maga saját ügye védőjéhez 
*s oltalmazójához : tegye irgalmának csudájit 
’s törje meg azok kemény daczát, hogy így 
a’ kik előbb balgák voltak , az anyaszentcgy- 
házba visszatérjenek, ’s mi őket örömmel 
fogadván ismét karjaink közé , egyszersmind 
a’ catliolica ügynek ’s az igazságnak (nem ve- 
ritas, hanem justitia) ezen uj diadalán (tri- 
umphus) vígan örvendhessünk. — Költ Ko
mában, szent-Péternél, a’halász-gyürüpccsét 
alatt, junius 21dikén 1832ben pápaságunk má- 
sodikában. (A’ mostani pápa XVI. Gergely, 
előbb Mauro Capellari, áldott jó ember}.

A’ sz. Atya újólag ‘s erősen sürgeti a’ 
Francziáknak Anconából eltakarodásokat. Ez- 
iránti jegyzékét gr. St. Aulaire franczia kö
vetnek Romában már áltisadatá, ’s ez azt a- 
zonnal Parisba küldé. Igen megneheztelt O 
Szentsége, hogy Cubióres general, adott ígé
rete ellen, a’ liberálisokat mindenkép biztat
ja ’s a’ pápai kormány tekintetét a’ nép előtt 
folyvást csökkenti. Legújabban rósz néven 
vették tőle , hogy azon isméretes felírást, mel- 
Jyet a’ liberális küldöttség Ancona nevében 
nyujta neki által, elfogadá, ’s Romába küldé. 
Meglátjuk , ha e’ felszólításra kész lesz e a’ 
franczia kormány, minekeiőtte még az ígért 
institutiók az egyházi birtokiaknak megadat
nának, sergeit Anconából visszahúzni.

BEL G I ü M.
A’ 66dik protocolíumot, melly jun. la

dikén költ, közük a’londoni újságok. Ebben
A’ gabonának pesti piaczi

Pozs. ni. yió. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 146 4 120 113 4
Kétszeres 96 * 90 86 4
Rozs 56 4 55 • 53 4
Árpa 44 42 4 41 4

a’ conferentiának egyéb tagjai felszólítják Ausz
tria és Burkusország követeit: fordítanák a’ 
németszövetség figyelmét Thorn ur szabadon 
bocsáttatásának kieszközlésére, melly a’ bel
ga meghatalmazottnak (Goblet urnák) ezen 
protocoilumhoz kapcsolt ujabb, sürgető jegy
zékéhez képest mind inkább szükségessé ’s 
halaszthatianná válik. Egyszersmind tudatnák 
a’ németszövetséggel, miképen „négy hétnél 
több idő telt el eziránti sikereden előterjesz
tésekben a’ király - (luxembuigi) nagyher- 
czeg előtt; ’s igy minekutána Thorn ur olly 
birtokon fogatoltéi, mellynek neutralitását 
a‘ németszövetség is kimondá, ez most azon 
törvényes hatalomnál fogva, mellyet minden
kor olly nagy bölcseséggel gyakorol, nem te
het egyebet, mint a’luxemburgi vár katonai 
kormányzóját minélelőbb hatalmazza fel an
nak valósítására, hogy Thorn ur azonnal sza
badon bocsáttassák.“ Ausztria és Burkusor
szág követei kinyilatkoztaták, hogy e’kíván
ságról tüstént értesítendik a’ nevezett szövet
ségi gyűlést.

L E G Ú J A B B  H Í R E K .
D Acre várát Ibrahim seregei máj. 27kén 

mcgrohanással elfoglalák.
Irland három negyede megszűnt fizetni 

tizedet, ’s egész egyházmegyék zúdulnak fel 
támadólag ellene.

A’ jun. 30iki moniteur közöl egy kir. pa
rancsolatot , melly Paris ostromállapotját meg
szünteti.

Pénzfolyamat :
B é c s  (Julius 7dikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . . 86 44 p. p.
— 4 pC. ...................................76 4 -----------
— 1820diki nyeres. kölcsön 176 4 ------
— 1821 diki ............................. 123 4 ----------

Bécs vár. 2 4 pc. bankó kötél. . . 47 4 -------
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. . ---------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1131----------
ára Julius lOdikén 1832.

Po/.s. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb
Zab 33 32 30 4
Köles — — —
Köles-kása — 106 4 —
Kukoricza 46 4 43 4 42

Szerkezieti H e l m e  czy.  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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J E L E N K O R .
P est, szombat. Julius 14. 1832.

Fje g l>a I a t : M agjarorizág (Felsegink Innsbruckban. Schönbrunni keresltei*?«. A1 kisgyermekóvó ’s nevelő intézetek allapotja 
Budapestéin. Árvái s horrator.zagi hír a1 magyarodásról. Horváth Klek Kaposvárott. Gáspáry Ferenci f. Pest halotti 
száma. Gőzhajó júliusi utjai). Anglia (a’ felső ’s alsóhúz jun. 2i>diki tanácskozási). Frauczuország (Montalivet tudósitá* 
■a a’ királyhoz. A’ Cassatio-törvényrze'k jnn. 29iki ü lésé’s Ítélete Geoffroy ’s így a’ haditörvényszék illetősége ügyé
ben. Odillon-Barrot szavai velejével. Lafayettenek egy levéltöredéke). Olaszország (Ancona, Bologna 's a* Dulla. Maria 
Luiza kormány-utasítása). Németország (Frankfurt). Törökbirodalom (a’ boszniai zavarok vége). Amerika (Veracruz, 
Calderon, Santana). Elegyhir. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Utazó Felségink június 30ikán érkeztek 

meg délutáni 2 \  órakor Tyrol anyavárosába 
Innsbruckba szerencsésen.

Mint előbbi levelünkben említők f. h. 7- 
dikén délben kcreszteltetett meg ünnepélye« 
sen Fcrencz Károly fólierczeg O Fensége uj- 
don szülött magzata ifj. Királyunk O Felsége 
’s bitvese, özV. bajor királyné 0  Felsége, Má
ria bajor kir. herczegné Őmagassága, számos 
előkelő nemzetség tagjai, az egész diplomatiai 
test, apostoli követ (nuntius), fényöltözetű gár
dák ’s a* gyülöngött nép díszes jelenlétében , a’ 
Schönbrunni császár-palota szertartási teremé
ben ; egyházi szolgálatot tön a’ bécsi érsek 
több püspök ’s főpap segéddel; keresztatya 
ifj. Királyunk volt, ’s a’ herczeg-kisded Fer
dinand , Miksa, és József nevet kapott; a’ 
szentség fölvétele után nem sokára körudvar
lás (cercie) volt, melly közben Ferencz Károly 
Ó Fensége a’ diplomatiai test,’s az udvariak ö- 
römiidvezlcsöket fogadá el. Egyébiránt a’ fen
séges anya ’s kisdede 7 ’s 8 1ki orvosi jelenté
sek után a’ köruyülményekhöz képest kívánt 
egészségnek.

Újabb orvosi tudósítások után a’ fensé
ges anya szerencsésen áltesvén a’ tej-lázon 
(Milchfieber) n) ugalmasan tölti éjeit és szem
látomást üdül.

Budapest: Előttünk fekszik a magyarorszá
gi „négy első kisgyermek-óvó és nevelő intéze
tekről,azoknak jelen állapotjok, jövedelmeik 
s költségeikről szóló legelső nyilványos tudósí
tása az ezen intézeteket honunkban megkezdett 
egyesület igazgatóságának (igazgató: Korom- 
pai gróf Brunszvik Theresia); nyomtatva

Pesten Beiméinél 1832 4. 24 1. Első képzete 
ül) res intézeteknek Angliában vévé eredetét, 
azon országban t. i., melJyet mindig legelői 
kell nevezni, valahányszor fel világosodott ’s 
vallásos emberszeretetű igyekezetekről ’s azok 
szerencsés sikeréről van szó. Csakhamar meg
ismerték ott az illyes intézet hasznát, javát, 
kivitele módját 's most csak tiz év leforogta 
után csupa önkényti adakozásokból 11 ezer
nél több kisdedóvó iskola áll már ott fen. U- 
g> an is lehet e szivrehatóbb valami azon ta
pasztalásnál, midőn a’ szegényebb, alacsonyabb 
sorsú emberek nagy része, kiket a’ Teremtő 
ugyanazon ész - és szivajándékokkal ruháza 
fed mint másokat, csak azért aljasodik cl an
nyira, süllyed el olly mélyen, merül bűnbe ’s 
válik a’ hazának gyalázatterhére : mivel az 
gyermekségi gyöngéd korában, hivalkodás, he- 
nyeség vásottság ’s minden rósz példának jut
ván martalékul, a’ józanabb, nemesbelct be
csét és mibenlétét ismérui nem szokta. Mege
lőzi az erkölcsi nevelés az oktatást, ’s legel
ső, legsziikségesb amabban is, a’ gyermeket 
rosztól megóni. Uly czéllal ’s minthogy 
erre az alabb rendű emberek rendszerint nem 
ügyelnek, nem ügyelhetnek: valóban szent és 
emberszerető gondolat vala magányos (privát) 
egyesületek állal olly intézeteket szerkeztet- 
ni, mellyekben a’ szegényebb, alacsonyabb, 
leg aljasabb pórrend gyermekei jámbor és ki
művelt emberek társaságába és szüntelen fel
vigyázata alá vétessenek ’s tőlök a’ jónak , i- 
gaznak és szépnek legelső, legsziikségesb el
veit vegyék. Itt egy térés, világos, szellós, 
és egészséges lakban, mellyhez szabad-égalat- 
ti játékhely is járul, 150—200 kis gyermek 
napestig derülten együtt mulat, az idősb ta



4 4 2

nítja az ifjabbat (Bell-Lancasteri mód szerint), 
’s mindnyájan az ügyelők ’s ügyelőnek, taní
tók ’s tanítónők vezetése alatt a’ vallásos er- 
kölcsiségben ‘s mindennemű hasznos ismere
tek elemeiben gyarapulnak, idővel legalább 
is becsületes, jólelkii, írni és olvasni tudó 
cselédekké, vagy ha többre’s kellőre ido
mulnának, még segéd nevelőkké ’s oktatók
ká is kisebb helyeken és osztályuaknál, (kikre 
olly igen nagy a’ szükség) válandók. — Egy 
illyes intézetet hazánkban a’ nemes , ritka mű
veltségű ’s lelkesedésü gróf Brunszvik The
resia pendíte legelőször meg ’s aláírást kezd
vén 1828ban február 12ikén, mint f. Királyunk 
születés-napján, 1830 júniusa 30dikaig, (med
dig t. i. e‘ tudósítás terjed), már kétszáz adako- 
kozó ’s egyesületi tag részvételit nyerő meg, 
melly által nem csak itt helyben, (Budapes
ten) 4 , ’s az egész ausztriai birodalomban 
mindöszve, három év leforgása alatt, már 
33 óvó-iskolája virágzik, hanem figyelmét már 
egy, a’tanítók és tanítónők, felvigyázók és 
felvigyázónék művelésűkre s formáltatásokra 
alkotandó példaiskolára (Musterschule) is for- 
dithatá. — Összes jövedelmi és költségi ezen 
intézeteknek a’ fenirt idő alatt (1828 febr.— 
1830 júniusig) 7,474 frt. 12^xrt tesznek pen
gő pénzben; jövedelmei adakozásokból — mel- 
lyek közt fels. ifjabb Királyunk ’s fens. N á- 
dornénk kegyes adományik főkép ncvezen- 
dők — gyűjtögetésből, játékszini’s hangászati 
előadásokból’s az olly igen ajánlatosnak látszó 
centumviri (v. választottpolgárrá-Iéti) levelek 
esvényeiből folytak; kiadásai közül csak a’bu
dapesti négy intézetre tetteket jeleljük ki, mel- 
lyekből a’ legelőbb, u. m. 1828 júniusa első
jén , megnyitott krisztina-városira (Budán leg
nagyobb gyermekszám 185) költ 1506 for. 
2 xr pengő; a’ felső-várasira (Budán , legna
gyobb gyermekszám 95) 770 frt. 18 xr. pen
gő; a’ vizi-városira (ismét Budán, Iegn. gy. sz. 
80) 873 frt. 43 xr. p. p.; végre a’leopold-vá- 
rosira (Pesten, 3koronautcza, Eisenfeld-ház; 
legna. gysz. 195) 936 frt 55* xr. p. p. E’ költ
ségek előábrázoltából, ’s a’ tudósítás egyéb 
helyeiből, mint szinte az e’ tárgyban megje
lent értesítő munkácskákból bővebb ismére- 
tet ’s utasítást nyerhetni az intézet belső

értékiről ’s folyamáról. Nincs kétségünk, hogy 
e’ nagy hasznú intézetekben a’ magyar nyelv 
szükséges taníttatására is fordíttatik elegendő 
gond ’s igy minden okkal ’s a’ legnagyobb 
szívességgel bátorkodunk azokra fordítani a’ 
hazafiak ’s hazai törvényhatóságok ’s minden 
emberbarát pártfogó figyelmét, erős hiedel- 
miiek lévén a’ felől, hogy munkás iigyekeze. 
tök az egész hazára ’s emberiségre teljes fo- 
ganatú leend ’s hazai tőkébe ’s így nemzeti
ségünkbe oltandó szaporittatások ’s czélirá- 
nyos rendeltetésük által nem csak menedékeik
ké ’s gyámaikká válnak elárvult ’s ügyefo- 
gyott honi csemetéinknek szükséges és hasz
nos isméretek szerzésére , hanem biztos ka
lauzokká is lelkes oktatók ’s ügyes nevelők 
képzésére úgy, hogy csiiggedetlen hatások ál
tal ezekre nézve (kiknek híja úgy is ország
szerte érezhető) nemzeti tekintetben is fogy
hatatlan sarjadéktár alapíttassék.

Árvából ezt Írják : (igyekszünk mi is a’ 
nemzeti nyelvet divatba hozni, ’s mindenki- 
telhető szorgalommal eddig annyira vittük ár
vái [Irodalmunkban, hogy a’ fényitő porokét 
már magyarul folytatjuk; de az egész előter
jesztést még most eszközleni nem tudjuk illy 
mostoha helyzetünkben , ha csak pártfogás, 
segéd kéz, támasz és alkalmas mód nem jut 
számunkra nem csak test ’s lélekben buzgó, 
hanem hazai nyelvben is született ’s nevelt 
véreinktől ’s rokoninktól!

Hasonló örvendetes hirt vettünk a’ ma- 
gyarodásról délszak felől Horvátországból, 
különösen Lakocsa helység lakosiról a’ Dráva 
mentiben, kiknek öregeik, az elöljáróság két 
esztendei hazafi szorgalma és buzdítása u- 
tán, honi nyelvünköt értik, közép koracsu 
férfiaik ’s asszonyaik törik, ifjaik ’s gyerme
keik pedig beszélik is már, magyarul köszön
tének mindenkit, úgy is fogadnak, úgy társal
kodnak egymás közt, úgy végzik isteni tiszte
letüket is; ajkokkal szokásik is változnak, csi- 
nosbul az egész, különösen a’tisztaságra néz
ve, ’s munkásodik eddigi léhasága helyett. 
Már ha illy tovaságu részeken is foganatra si
keresül az országos óhajtás, kétkedhetni ea- 
laposan mennélelőbbi nemzetisedésünkön ? ki
vált ha annak eszközlésében tehetsége sze
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rint iparkodnék minden egyházi ’s világi e-
lóljáró !

Kaposvár jnl. 25.: T. Somogy vgye Rendei 
’s Karai mint a kaposvári Gymnasium ala- 
pitóji annak igazgatójává T. T. Horváth Elek 
urat négy év előtt kinevezvén, mostanában ér
kezett meg s a1 Junius 18diki gyűlésben hir- 
dettetett ki O Felségének azon kegyelmes jó- 
váhágyása, melly által a’ nevezett férfiú idézett 
hivatalában megerósíttetik több kijött mivei 
által bizonyított tudományos jártasságára néz
ve. E1 fáradhatlan polgártársunkra bátrak va
gyunk hazafi társinkat figyelmeztetni, kinek 
már napfényt látott szerzeményin kívül még 
következő irományi állanak nyomtatásra ké
szen : Ovidius Heroineise magyarra fordítva. 
A’ Poesis tudományának első része. Eredeti 
ódák. Plinius 2 us válogatott levelei, tudós 
jegyzetekkel. Hazafiui buzgalmak. Corneille 
Cidje. A' németujvári ostrom és Szápári Pé
ter czimü szomorjátékok ’s némelly ifjabb- 
kori niunkáji: Poémák ’s poétái levelek. Hegy
háti szerelmek. Elek keservei Megasz sirhal- 
mánál. Ámorok Hymenek; továbbá az emberi 
szeretet és türedelem (Eckartshausenből) *s 
többek. — Az említett gyűlést főkép neveze- 
tesíti azon rendelés, melly szerint egy válasz- 
tottságra bízatott annak kidolgoztatása: mi mó
don tehetni a’nem-magyar helységekben nem
zeti nyelvünket közönségessé, ’s kívánt si
kerrel valósíthatni, hogy minden lakosa hazai 
nyelvű legyen.

K. Kun Félegyháza Julius 7dikén : Mély 
szomorúság fogta szivünket el e’ f. hónak 3- 
dikán nagy tiszt. Gáspáry Ferencz alespe- 
res, váczi sz. széki’s több megyei táblabiró, 
szeretett lelki pásztorunk 5 napi súlyos be
tegsége ’s a* haldoklók szentségeiben része
sülte után élte 41ikében történt elhunytén. 
Benne egy példás életű papot, ügyefogyotti 
gyámolt, szives emberbarátot, nyájas társal
kodót, széles tudományit, mély belátásit és sok 
tapasztalásu férfiút, szóval oszlopembert sira
tunk. Nem csak egyházi megyénk, mcllynek 
jeles dísze vala, érezheti kárát kora eltűn
tén, hanem honi nyelvünk is, mellynek elő
mozdításán mi buzgón fáradozott legyen, ta
núja több munkái közt a’ múlt évi hazai uj-

ságlevelekben közre bocsátott jeles készületit 
versezete is. Ezentúl még többet réméllhe- 
ténk csüggedhetlen szorgalmától, ha nem her
vadt volna sebten illy virító férfiusági élet
szakaszban enyészetre, áldás porainak! G.

Pest városában e’ f. c. april. Isőjétől juh 
Isőjeig, következőleg egy évnegyed alatt 744- 
cn haláloztak meg, ’s ezek közt 80 —90 evü 
életkor közt lOzen, 90—97 közt ketten.

Első Ferencz gőzhajó Júliusban a’ követ— 
kezó napokon indul útnak lefelé Győrbül Pest
re 13ikán és 31ikén ; Pestről Zemlinbe lGikán, 
innen felfelé vissza Pestre 21 ikén ’s Pestről 
Győrbe 28ikán.

A N G L I A .
A* felsőház jun. 25dikén a’ halálbünte

tést némelly vétségeknél (u. m. hamisításnál, 
ló-juh- *s házi apróbb lopásoknál} eliőrlő bil
iéi foglalatoskodott. Lord Eldon ellene vala a’ 
bilinek, mivel ő úgymond hosszas gyakorlatából 
(praxis} tudja, mi sokszor tartóztató a’ bű
nöst a’ halál-félelem vissza. Ellenben lord Da- 
cre azt bizonyította be, hogy a’ halálos bün
tetés gyakor divatúsága mellett sok csíny e- 
gészen büntetetlcnül marad, mivel a’ törvény 
kiszabja ugyan a’ büntetést, de az eskiittek 
(jury) csak igen ritkán mondják ki a’ „bü- 
nös -̂t, ’s az elítéltek közül is csak igen ke
vesen végeztetnek ki. így 1826—31ig, tehát 
6  év alatt, csupa juhlopásért 935 halálos-íté
let hozatott ’s e’ sok közül csak 14 hajtatott 
végre. Ha, úgymond a’büntetés lágyabb, ak
kor az idézés ’s bebizonyítás is könnyebb, bi
zonyosig Ezen okokat sürgeté a’ lordcancel- 
lár is (I. Brougham), és több példát hozott 
fel támogatásokra. Ezelőtt, úgy mond , szin
te közmondássá vált, hogy a’ ki váltó (ke- 
reskedő)-leve!eket hamisít, halál fija ’s azt 
el nem kerüli; most csaknem szintolly bizo
nyos, hogy nem halál fia, ’s a’halálbüntetést 
elkerüli. 0  tehát azt kérdi a’ nemes lordok
tól : valljon a’ nyilványos, a’ köz vélemény 
illyetén változta után mind vagyonbátorság- 
mind igazság-szolgáltatásra nézve nem ta- 
nácsosb e a’ halálbüntetést a’ kitett esetekben 
eltörleni? Mi az ezt pótló lágyabb büntetése
ket, névszerint a’ deportatiot (száműzésbe
vitelt) illeti, azokat nem olly nehéz kemé-*
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nyebb- ’s ijesztőbbekké tenni, hanem ezen Iá* 
gyabb büntetések mostani hijányos létükben 
jobbak, mint semmi büntetés, miilyen a’nem 
teljesített halálfenyegetés. A’ biztosságneve
zés e’ tárgyban máskorra halasztatott. Az al
sóház, ugyanez napi ülésében, az irlandi re- 
formbill néhány további szakaszát fogadá e l; 
egyszersmind a’ politikai ezélzatú processio- 
kat girlandban) eltiltó bili másodszor olvas
tatott fel.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ cassatiotörvényszék, ezen iidvössé- 

ges intézete a’ franczia polgári alkoiHiánynak, 
az ostromállapot által bekövetkezett állandó 
haditörvényszék nem illetőségét mondotta ki 
június 29dikén; mire 3Qdikán az ostromálla
pot egy királyi ordonnance által visszavétc- 
tett. A' belső ministernek, ez ordonnanceot 
megelőző, tudósítása a’ királyhoz eképen szól: 
Sire! Felséged kormánya azt határozó, hogy 
az ostromállapot visszavételét Parisra nézve 
azonnal meg fogja rendelni, mihelyt a1 cassa- 
lio-itélőszék a’ hozzá érkezett appellatiók fe
lett végezni fog. ’S valóban, miután rcményl- 
hetni, hogy nincs többé fegyver Parisban e- 
gyébnek kezében , mint kik a’ királyszéket, 
's a’ júliusi institutiokat szintolly vitézséggel 
mint hódolattal védelmezők; miután a' pat- 
tantyusság, nemzeti őrcsapat, polytechnica is
kola’s az alforti tanító intézet eloszlatott, ’s 
az ugy nevezett népegyesületek annyira ju
tottak, hogy lételöket a’ nép előtt, mclly fe
lölök hallani sem akart ’s a’ törvény előtt, 
inelly őket roszallá, egyiránt titkolák: ek
kor már föltehető a’ kormány Paris nyugal
mához biztában, hogy mind a’ közvélemény 
mind a’ törvényes hatalom elég erővel bir e’ 
nyugalom és csendnek továbbiam biztosítására, 
’s azért önkényleg hajlott egész készséggel és 
bizodalommal adni ki kezéből a’ rendkívüli 
eszközöket, mellyeket előbb a’ törvénytől kök 
csönzött. Ez vala szinte szándéka, midőn ma 
a’ cassatiotörvényszék Ítélete bekövetkezett, 
mclly több más királyi törvényszékek ítéleté
vel ellenkezőleg, az állandó haditörvényszé
kek nem-illetőségét mondotta ki, a’ fegyve
res kézzel elfogott személyek ügyeiben, E’vé« 
Icmény-ktUőnbögés arra határoz» a’ kormányt

szükségképen, hogy a’ párisi ’s nyugoti tör
vényhatóság iránt újabban kiadott utasításit! 
változtasson. Mi a’ rendkívüli igazgatóságot 
(administration) illeti, mellyel megtartani 
vagy letenni folyvást szabadjában áll, ezt u- 
gyan , mint különben is szándéka volt, Pa
risra nézve leteszi, de, a5 fenforgó körülmé
nyek kivánatihoz képest, megtartja még azt 
a1 nyugoti megyékben , hol sajnálva látná min
den jó polgár, ha a’ hivatalok hal hatósága’s 
ereje meggyöngittetnek. A1 fenyitő-törvény- 
kezést illetőleg, fontolóra veendi Felséged 
kormányszéke: van e ok, olly visszanyomó 
rendszabásokat kivánnia az országos törvény- 
hozóságtól, mellyekkel a’ szabadság és nyil- 
ványos rend védelmeül a’ fegyveres támadás 
ellen talán elegendőleg még nem bir? — Mi
dőn ma az ostromállapot minden következ
ményinek Parisra nézve véget vet a’ kor
mány , önkényt megismeri mindazoknak bol- 
cseségöket s honszerotetöket, kik igen jól 
áltláták, bogy a' nevezett rendszabások (az 
ostromállapot) által sem jusaik sem javaik 
sem szokásaik legkevesebb csorbulást sem 
szenvedtek, 's kik mind bizodalmok mind 
munkásságok által nyilván bebizonyíták , h o g y  
ők a’ kormány rendszabásiban szükségnél, 
mellyet az (a’ kormány) épen nem okozott, 
’s ugyan azon rend principiuminak biztosítá
soknál egyebet nem láttak, melly rend egy con- 
trarevolutios párt felett 1832’s 1830ban egyi
ránt győzött. Szerencsém van, Felségednek, 
a’ f. évi jun. Gdikán kihirdetett ostromálla
pot visszavételét ajánlani, ’s vagyok hódolat
tal Felségednek legalázatosb ’s engedelmesb 
szolgája: pair és belső ügyi minister-statnsti- 
toknok Mon talivet.

Midőn jun. 29kén a’ cassatiotörvényszék 
fenyitő osztálya összegyűlt, hogy az ostrom- 
állapot által bekövetkezett haditörvényszék 
illetősége, legközelebb pedig a’ haditörvény
szék által halálra ítélt Geoífroy kérelme felett 
ítéletet mondjon,a’ néptolongás az épület körül 
olly nagy volt, hogy midőn 11 órakor az ajtó 
megnyittatott, a* berohant nép közül sokan 
helyszük miatt a palota szobraira (statpa) is 
felültek, A’ törvényszék , Bastard de V E t a n ?T 
elölülőbe alatt őkivúle még tizenegy tagból álíoM*
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Merilhou nem volt jelen. Legelőbb Gilbert de 
Voisins beszélt mint tudósitó Geoffroy kérelme 
iránt, 's miután ő az itt fenforgott fő kérdé
seket kifejté, üdülőn-Barrot szólamla meg 
mint az elitéit Geoffroy ügyvéde. Mély csend 
uralkodott a* teremben , de ezt csakhamar a' 
forró részvéttel hallgató közönség zajló jóvá
hagyása 's élénk kifakadási követték. Nem 
Írhatni le a’ behatást , mellyet a’ következő 
szavak és helyek okoztak. „Tehát az urak, igy 
szólt Barrot ur, csak mindennapi, közönsé
ges esetekben fognak ítélni, bírnak hatalom
mal 's megbízással? Ha egy gyilkosról, egy 
tolvajról van szó, kinél a’jury-lajstrom hibá
son vitetett, akkor igen is, szabad az uraknak 
megsemmítni az Ítéletet; de ha egy ősz, egy 
ifjú, egy asszony állittatik kivételi törvény
szék elibe, mivel az utczán valamit osztoga
tott, (mert ennél többet nem vallottak a' ta
nuk) —• ’s e’fiatal ember, ki maga egyedül 
maradt meg anyjának busz gyermeke közül 
.— a’ constitutiót hívja segédül, melly nem 
engedi, hogy más Ítéljen felette, mintáz il
lető tizenkét eskütt (jury) , akkor ne legyen 
szabad neki az urak hatalmához akármelly 
gyilkos, akármelly tolvajként folyamodnia ’s 
nincs neki mit tenni, mint lemondani és — 
meghalni! Ezen kivánatmegalázza az urakat, 
megalázza ’s kétségbe ejti az országot. ’S 
csakugyan igaz volna tehát, hogy a’ constitu
te megsértése ellen az urak hatalma semmi 
törvényes kezességet nem ad ? Midőn a’ hal
hat lan emlékezetű nemzeti gyűlés (Í789) min
den garantiát előszámlált , mellyre a* polgár 
számot tart, akkor e’ garantiák védelmeül al- 
kotá a’ cassatioudvart. E’ nemes hatóság ke
zeskedik practice minden institutioinkért, —- 
Vagy talán általában minden institutio csak 
Írott papiros , mellyet «V haditörvény zugba 
vet, egy sergent elszakaszt? Oh, akkor a’ 
constitutio csak vakítvány, csak kelepcze, 
rosszabb az önkénynél, melly magát kivallja, 
Uraim, ha én azon pillanatban, midőn itt szó
lok, a’ katonatörvény kardja alatt állok, ha 
magok az urak csak e1 katonai törvénykezés 
kegyelnie ’s magas türelme által foglalnak itt 
széket, mellyről az által elüzethotnének, s 
ha az ember iüy országos állapotról tovább

gondolkozik, nem kell e minden legalitás (tör
vényesség) iránt FrancziaorSzágbau kétségbe 
esnie? nem kell e felhagynunk azon remén
nyel, hogy valaha végét lássuk azon szó ’s i- 
géretadásnak és meg nem tartásnak, melly- 
nck annyi példáját crtiik meg a’ legközelebb 
lefolyt cvnegyvened óta? lm a" (nemzeti) 
Convent (1791) decrctiimot hozott a1 „pol
gár jusai“ tiszteletben tartatásokról, ’s nyom
ban ezután különös (special) törvényszéke
ket állíta; a’Dircctorium (1795) nyilván ki- 
mondá a’ törvényesség (legalitás) szentségét, 
’s mingyárt ezután számos kivételi törvéoyt 
szabott, a’ Consulatus, a’ Császárság noha 
mind a’ két tőt csak a’ törvény teljesithetése 
’s tiszteletben tartatása alkotá, ugyan ezen 
törvényeket katonai biztosságok által sze
geié meg. A’ restauratio noha megígérte* 
hogy a’ polgárok természeti birájok elől nem 
fognak elvonatni, fentartá magának prevo- 
talis (katonabirói) székeket állíthatni; s ké
sőbb az egész törvényalkatot felforgatá. Vég
re azt kelle megérnünk , hogy a’ júliusi kor
mány (1830), melly a’ törvényben helyezé 
üdvét ’s dicsőségét, szánandó tanácsiatok ál
tal elcsábítva, magát ’s az országot törvény- 
sértések és erőszakoskodás örvényeibe ha- 
gyá ragadtatni. Ez kimondhatlanul szomorú. 
I-Ia nem tehetnek az urak igazságot, ha igaz 
az, hogy nincs többé törvényes eszköz, 
melly egy inconstitutionalis törvényszék által 
halálra Ítélt polgárt védelmezzen, akkor fö
dő zz ük gyásszal arczinkatel, akkor kétségbe 
kell esnünk az ország , Francziaország felett.“
-— Ezen beszéd után a’ széki főügyvéd, Gar- 
tempe ur szólott Geoffroy cassatiokérelmét vis
szavettetni kívánván. A’ bírák visszavonul
tak s két órai titkos tanácskozás után a’ te
remben (szála) újra megjelenvén, az előlülő 
az itt következő nevezetes ítéletet olvasá fel; 
Megfontolván , hogy sem a’ charta, sem más 
utóbbi törvény az ostromállapotról szóló ré
gibb törvényekkel ’s decrotumokkal nem fog
lalatoskodik ; hogy ezen régibb törvényeket 
’s decretumokat teljesíteni kell, a' mennyiben 
azok a’ charta betiíszcrinti értelmével nem 
ellenkeznek; megfontolván a’ Vili. év (1800) 
vemose 27ki törvénye 77dik ’s a’ ÍV. év
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(1796) mfcssidor 2 2 ki törvénye lső czikkc- 
Jyeit, ,s összevetvén ezekkel a’ charta 53dik 
czikkelyét, mclly imígy szól: „Senkit sem 
szabad természeti bírája elől elvonni“ ’s az 54- 
ket, melly ezt mondja : „Következőleg nem 
szabad semmi rendkívüli törvényszéket bármi 
név alatt is állítani,“ továbbá ugyancsak a' char
ta 56ik czikkelyét, melly igy szól: „Az esküitek 
széke (jury) megtartatik4- ’s a’ 69diket, melly 
az eskünek illetőségét politikai vétségekre is 
kiterjeszti; ugyszintc az 1830 octob. 8 iki tör
vényt, melly a’most említett czikkely követ- 
kezetében ezen politikai vétségeket közelebb 
meghatározza; megfontolván az 1811 dec. 24- 
dikén költ decretum 103dik czikkelyét illy 
szavakkal: Minden ollyas vétségekre , mel- 
lyekről az elitélést a’ katonai kormányzó (gou- 
verneur) vagy vezér (commandant) a’ ren
des törvényszékekre nem bizhatónak véli: 
katonai biró (prevót militair) állittatik ’s a’ 
szokott törvényszék helyét katonai foglalja 
el; megfontolván, hogy e’ czikkely a’ con- 
stitutionalis charta fenidézett czikkelyeivcl, 
azok szelleme ’s betűért elmével meg nem e- 
gyeztethető, ’s hogy a’ katonatörvényszék 
nem rendes törvényszék, kivevén ’s csak a- 
zokra nézve, kik katonák, vagy katonákhoz 
hasonlatosak (assimilirt), következőleg, hogy 
a’ katonatörvényszék rendkívülivé válik , mi
helyest ollyasokra terjesztik illetőségét, kik 
nem katonák ; végre megfontolván, hogy Geof- 
froy se katona, se katonához nem hasonla
tos, ’s hogy még is a’ párisi második katona 
(v. hadi) törvényszék közvetve a’ maga ille
tőségét Geoffroy ügyében kimondá ’s abban 
ítéletet is hozott, következőleg hatalmán till 
lépett ’s a’ constitutionalis charta 53 és 64dik 
czikkelyeit megsérté : tehát cassálja ’s meg
semmisíti a3 cassatioszék a’ Geoffroy ellen in
tézett egész pörfolyamot (procedúrát), ’s min
dent a’ mi abból következett, névszerint a’ 
reá (jun. 18dikán) kimondott halálos Ítéle
tet; Geoffroyt zár alatt, további pörfolyam 
végett a’ párisi szokott törvényszék nyomo
zó bírósága elibe utasítja, ’s ezen ítéletének 
az említett halálos ítéletet hozott törvényszék 
jegyzőkönyvébe iktatását meghagyja.“ — — 

A’ párisi két haditörvényszék ugyan ez

nap (jun. 29) tartáutólsó ülését ’s többet frgy- 
munkára (Zwangsarbeit) egyet halálra Ítélt. 
De a’ cassatioszék jun. 30dikán ismét Össze
ülvén valamennyi eddig hozzá hivatkozott Íté
letet megsemmisítő ’s a’pörhcidéztekct a’szo
kott, rendes törvényszékekhez utasítá.

A’ párisi oppositiobeli újságok örömdia- 
dalmokat iillik a’cassatio törvényszék feljebb 
kijelelt ítéletén. Csak a’ Journal des débats 
(utóbb ministeri szellemű) szompolyog ’s azt 
hiszi, hogy a’ parlament nyomban Össze fog 
hivatni. —

Caro , chouan-vezér. kegyelemhez folya
modása visszavettetvén Rennesben kivégez
tetett.

Gen. Lafayette egyik barátjának azon kér
désére: ha igaz e hogy ő (a’ general) jun. 5- 
dikén egy pózna hegyére függesztett vörös sap
kát, mint a’ revolutio 1792 és 3iki véres idő
szaka példázatát tündökfüzérre! (immortelle) 
koszorúzott meg? azt. feleli: hogy ez csupa dó
ré költemény és hazugság. ’S miután a’jun. 5- 
dikén történteket csak egy szánandó félbesza- 
kasztásnak nevező, mellyel Paris 100,000ek- 
ből álló hazafiui lakosságának nem vala semmi 
köze, levelét következő szavakkal végzi: „Ha 
én magamat az 1792 és 93iki vérengző for
téiéin ’s véres erőszakoskodásnak , mellynek 
azon időben a’ vörös sapka lön symboluma, né
mi hatással ’s dicsőséggel szögeztem ellene : 
szintolly kevéssé hajlottam én meg azon kü
lönféle, contrarevolutioi bitorlások előtt, mcl- 
lyek egymást váltogatva, az 1789ben kivívott 
szabadsággal élést hátráltaták. £ ’ szilárdság 
(Festigkeit) ’s állhatatosság az én 56 eszten
dős politikai pályámon már maga is elég pro
testatio azon újabb rendszer ellen, melly miu
tán egy utczai támadást ötvenszerte nagyobb 
erővel elnyomott, annyi, őt megelőzött, kor
mányok törvénytelenségihez ’s immoralitási- 
hoz nyúlt csak azért, hogy elduló munkáját 
a’ júliusi revolutio elvei 's köteleztetési ellen 
folytathassa. De ezen revolutio (a’ júliusi t. 
i.) megcsalatott reményűik mellett is. végren
deltetésit ’s az én életem egész kívánságát be 
fogja tölteni! ------

A’ Courrier Fran£ais szerint Nimes- 
ben, a’ seminariumot’s püspöki lakot jun.
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19dikén kifürkészték. A’ Nouvelliste állítja, 
hogy egy előkelő asszonyságot (a’ berryi hg- 
nét) keresték ott, de nem találták.

OLASZORSZÁG.
Ancona jun. 25dikén. A’ tegnapelőtti pos

ta hozá meg hozzánk az átokbullát. Az ab
ban említett rendetlenségekről mi itt semmit 
sem tudunk, ’s ennek kell tulajdonítani, hogy 
a’ liberálisok a’ bullát fel sem vették, a’ pa- 
palinik (pápafélék) pedig rajta boszonkodtak. 
E’ szerint a’ bullának épen nem volt azon fo
ganatja , mellyet talán a’ romai udvar várt, 
Vnyilván kitetszik abból, mi ferdén tudósi- 
ták Ő Szentségét ministerei. Itt folyvást a’ leg
szebb csend és nyugalom uralkodik, mellyet 
az ünnepélyes gyülekezetek épen nem zavar
nak meg; olly igaz az hogy a’ hol erkölcsi- 
ség van, ott nincs anarchia.

Bologna, Jun.25dikén, u. m.hétfőn szö- 
geztetett itt a’ nagy templom ajtajára fel azon 
bulla, mellyel XVI. Gergely különbség nél
kül mind azon alattvalóit sujtá, kik az ő főu- 
rasága (souverainité) ellen szóval vagy tet
tel támadlanak. Lehetetlen azon neheztelést 
leírni, mellyel Bologna lakosi ezen , a’ jelen 
században hallatlan, bullát fogadák. Kétségkí
vül kevés vagy semmi hasznot sem fog ezen 
egyházi fegyver a’ világi zivatarokban hajtani, 
de borzasztó lehet annak következése a’ dé
libb (egyházi) tartományokban, hol a’ pór
nép rablásra ’s gyilkolásra vélendi magát fel- 
szabadítottnak, hogy az anyaszentegyházért 
boszut álljon.

Mária Luíza uralkodó főherczegasszony a' 
parmai kormánybiztossághoz a’ következő i- 
rományt utasitá T ri es t b ől jun. ödikáról: 
Minthogy igen is bizonyos , nyugtalanító hí
reket kaptam szeretett üjamnak a’ reichstadti 
hgnek egészsége felől, melly hírek az én a- 
nyai szivemet mélyen mcgszomoritották: te
hát elhatároztam magamat néhány nap múlva 
innen egy időre Becsbe mennem. Birtokim- 
ból távollétem a’ lehető legrövidebb idejű 
leszen, ’s azért a’ statusügyek vitelére általam 
addig is kinevezett kormánybiztosságnak csak 
azt kötöm szivére, hogy megjövetemighatal
mát *s munkásságát szeretett alattvalóim ja
vára szintazon buzgalommal ’s ügyekezettel

gyakorolja, mellyel eddig is a’ reá bízott kö
telességekben eljárni szokott. Marie Loui
se. Az uralkodó főherczegné azóta jun. 19ikén 
Bécsbe megérkezett, a* viszonlátás közte ’s 
enyészetre hanyatló Hja között szivszaggató, 
leírhatatlan volt; magok a’legutolsó szolgák, 
kik csak távolról valának a’ gyászjelenet tanú- 
ji kócsolt kezekkel, könnyező szemekkel bo
lyongtak a’ palota folyosóin fel Js alá. 

N É M E T O R S Z Á G .
Frankfurt, jun. 28ikán. Az uj törvény, 

melly a’ város által a’ nyilványos, politikai 
gyülekezetek ellen nem sokára ki fog hirdet- 
tetni, nem olly kemény és szigorú, hogy azt 
megkerülni ne lehessen. Többi közt megvan 
benne engedve az olly gyülekezetekhez járu- 
lás, mellyek olly statusokban tartatnak, hol 
t. i. az illyes gyülekezetek nyilványosan meg 
vannak engedve. Minthogy tehát a’ szomszéd 
kurhessi statusalkotmány egy saját czikkelyt 
foglal magában, melly a’ politikai közlekedés 
végett teendő egyesületeket megengedi: en- 
nélfogvást igen jó alkalmok esik a’ Frankfur
tiaknak, gyülekezetiket a’ csak félórányira 
fekvő hess városkába, Bockenheimba, által* 
tenni.

Frankfurtból Írják, hogy ott Andrea nyom
tató-intézete, melly a’ németszövetségi gyű
lés actáit ’s protocollumit szokta nyomtatni, 
hétfő, u. m. jun. 25dike óta szint ezekben e- 
rősen foglalatoskodott. De mi lehel ezen uj 
protocollumokban ? annál kevesebbé tudhatni 
még, mivel a’ szedők ’s nyomtatók munkája 
mély hallgatási parancs alatt ’s bezárt ajtók
nál történik.

TÖRÖK BI RODALOM.
Serajevot jun. 5dikén foglalák el a’ győ- „ 

zödelmes nagyúri csapatok, Mahmud vezér 
basa azonnal napi parancsot ada, melly sze
rint kemény fenyíték alatt tiitalik a’ zsák
mányzás , vagy bárminemű sértésük a’ város 
lakosinak. Husseinbég felköltségi vezér hollé
téről semmit sem tudhatni, de az bizonyos 
hogy seregei a’ május 28 s 30iki véres csa
ták után elszélyedtek vagy lekonczoltattak. A’ 
Bihach városiak hallván a’ császári sereg gyó- 
zödelmét és Serajevohoz közelgését, valahára 
(mint eddig ingadozók) szabad utat engedtek
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magokhoz a' szultán kövednek, kik már régó
ta határok szélein várák bebocsáttatásokat; ezt 
valóban szerencsés jelnek tekinthetni egész tö
rök Croatiara nézve, mivel Bihach lo erőssége ’s 
városa lévén, az egészre igen nagy hatással 
bir, Jun. 9iki hírek szerint a1 maradék fel
költség Livnó várába vonult vissza, hol ama’ 
hires Firdus kapitány vezérlése alatt végcsep- 
vérig szánták el magokat védeni. lOiki hírek 
szerint pedig Herczegovinából sergcstiil tódul
nak a’’ magyar tartományokba, nem lévén ké
pesek ügyöket tovább oltalmazni. Ozmanbég 
’s Ibrahim Xinovich mostari aga követőikkel 
Gliubuschiba vonultak, honnan mint rebesge
tik Dalmatiába szándékoznak menekcdni; ha 
ez való, úgy kevés idő alatt Herczegovina 
csendes lesz, s helyre áll a1 kívánt rend, 
nyugalom, ’s biztosság. —

A ME RI  K A.
Az egyesült szabad statusok elölülője tu

dósító a’ congressust: hogy a’ statustitoknok 
ajánlatára az egyesült statusok kikötőibe ér
kezhető portugáli hajók ezentúl a’ tehervám- 
tól (Tonnengeld) mentetnének fel, mivel u- 
gyanez rendeltetett Portugáliában is az egye
sült statusokiakra nézve.

Veracruz máj. 12dikén: ,,E’ hónap első
jén egy hirkövetet (pariainentair) külde ge
neral; Calderon a1 városba a’ congressus egy 
decretumával, mcliybcn bocsánat hirdettetik 
az itteni támadás fejei *s tiszteinek olly fel
tétel alatt, hogy ezek a’ respublica határin túl 
menjenek s abba négy esztendő leforgása e- 
lőtt vissza ne térjenek. Ezen idő alatt a1 had
nagyok és kapitányok fizetésük felét, a’ főbb 
tisztek pedig harmadát fognák huzni. A’ láza
dásban elesett (támadó) katonák1 özvegyi ’s 
árvái a’ szokott pensióban részesülnek. Aláír
ták e’ decretumot a' képviselőkamara praesi- 
dense (Castillero), és titoknoka (de Viga y 
Cosio); a’ senatus elölülője (Verdugo) és ti

toknoka (Joseph Justus Corro). A’ hírvivő 
bévezettetvén, a’ decretumot álladó, ’s a’ ta
nakodás felette azonnal elkezdődött. Néhány 
óra múlva azonban az a’ válasz ment, hogy 
Santanna és társai a’ ministcrium-változta- 
tást tovább is sürgetik. Alig ment valaele’vá
lasz, azonnal megszólaltak ismét a’várfok ál- 
gyui. Más nap ismét újra összegyűlvén a’ ha
ditanács , azt végzé, hogy minden nőtelen Spa
nyol , ki a’ mostani ministerium alatt jött Ve- 
racruzba, a’ városból tiltassék ki. Máj. 5 és 
Cdika közti éjjel general Calderon (az ostrom
ló kormányseregek vezére) is clkezdeté lö
vetni a1 várast. Kevés óra alatt 400 nagy golyó 
's 86 bomba és gránát röpült a’ városba, több 
embert megölt ’s rettegést gerjeszte a’ lako
sok közt. Más éjjel a5 bástyák ’s kaszárnyák 
lövettek ’s ismét ontatott vér. Május 10 és Il
dikén megújult a* tűz, melly még ma is ( 12- 
dikén, reggeli 11 órakor) folyvást tart. A’ 
lakosok felelte csüggedtek , de az őrizet úgy 
látszik inkább a’ vár omladéki alatt akar te
metkezni, mint magát megadni. — Ez a’mi 
helyzetünk.

E L E G Y  HÍR.
Berlin szomszédjában Jun. lGdikán kez- 

dék a' lóversenyt, a’ pálya 4 angol mérföld 
’s a’ nyertesek azt öt perez (minutum) alatt 
futák meg. Az első királyi díjt, egy hárome
zer ezüst tallérra becsült telivér kanczát, Neu
mann nevii birtokos nyeré.

Pénzfolyamat:
Becs  (Julius lOdikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . . 87 |  p. p.
— 4 pC. . ....................... 76 TA — —
— 1820diki nyeres. kölcsön 177 — — —
— 1821diki .......................... ■..............— —

Becs vár. 2*pc. bankó kötél. . . 47 f  — —
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. . — — — —
Bank-actiák v. részvények darabja 1133 4 ------

A ’ gabonának pesti piaczi ara Julius 13dikán 1832.
i'o/.s in v i o .  tar it'"ji>íib K ö / . f p s / . e r ü c s e k é l y e b b P o / . s .  in . v t ó .  g a r . ) l e g j o b b k ö z é p s z e r ű csekélyebb

Tisztabúza 146 1 126 4 113 4 Zab 36 4 33 4 32
Kétszeres 93 ■ 86 i — Köles ____ — —
Rozs 53 4 52 50 Köles-kása —. — —
Árpa 44 42 \ 41 4 Kukoricza 48 46 4 44 {

Jve-i l.ezleti H e l m e c z y .  —-  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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57. szám Pest, szerda. Julius 18.

F o g l a l a t :  Magyarország (Ötödik közlés a’ magyar tudós társaság részéről. Kir. kamarai hivatalokról tudósítás. Grada- 
csevics, boszniai pártütők vezére, Eszéken). Anglia (Parliament ülések jun. 27, 28, 29dikéről. Fergusson újabb in
dítványa a’ Lengyel nép ügyében. Scott és irlaudi reformbill). Francziaország. (Moniteur habozásai. A1 liberális és 
royalista oppositio szabadon. Ministerium ingatagsága. Egyebek). Hollandia. (A* 04 és öödik protncollumok kivonat
ban). Németország. ( Mannheimban zavargás egy ujságczikkely végett. Németszövetségi gyűlés végzései a’ nagy lép
tekkel közelgetó németországi revolmio elnyomására —). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Ö t ö d i k  köz  l e s

a’ magyar tudós társaság részéről 1832. 
Örvendve nézi a’ társaság, hogy f. e. 

Mart. iSkán és 30kán költ 's a1 pesti két ma
gyar újságban hivatalosan kiadott felszóllitá- 
sára, a’ tudományos munkák 6t czikkje kö
zül máig Ötvennek; a’ C9 játékszíni mívek- 
ből pedig huszonegynek találkozott magyar
ra tevője, kik között hétféle tudományos 
munkán ketten is dolgoznak, mert három ’s 
négy is jelentvén becses nevét ugyan azon 
egy könyvre, a’ társaság, versenytfordítha- 
tás megállapítását találta legigazságosabbnak.

Mindig érkezvén pedig a‘ már elfoglalt- 
takra is jelentés, egyszersmind szükségesnek 
vélé a’ társaság annak közzé tételét ezennel, 
hogy a’ máig elfoglalt tudományos vagy játék
színi munkára csak az e’ f. e. Septembcre íső 
napjáig fogad el még uj jelentést; azon túl 
egyedül ezen itt alább előterjesztendő még 
fenn maradt munkák közül jelelhet ki magá
nak a’ fordítani akaró; ide értvén azt, hogy 
ezek közül jövő Septemberig is akármellyik 
választható.

Emberét várja még, mint eddig fennma
radt munka:

A.
A’ nyelvtudomány osztályából.

1. Q u i n t i 1 i a n u s. De institutione oratoria é s de oralori-
bus sive de causis corruptae eloquentiae.

A’ történettudomány osztályából.
2. J u l i u s  C a e s a r  minden munkájú
3. G i l l i e s ,  History of ancient Greece, its colonies and

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

4 vol. 8. Reiner német fordításának hasznavetevel.
5. M a c k i n t o s h ,  History of England 2 vol. 8. 
tj. P e r c e v a l ,  History of Italy.

A’ mathesis osztályából.
7. E u c l i d  is elementa, (<rro<%f«*).

A’ természettudomány osztályából.
8. A r n o 11 Elemente der Fhysik.
9 S c h ma l z ,  Diagnostische Tabellen.
10. C a r u s Gynaekulogie.
11. Ho r n  Geburtshülfe.

B.
A’játékszíni munkák közül még fordítóra vár : 

Olaszból.
1. Al f i e r i t ó l .  1. Bruto primo 2. Bi utosecundo.

Angolból.
S h a k s p e a r e t ó l .  3. The tempest. 4. Merry wives of 

Windsor, b .  What You will. 0. Much ado about nothing. 
7. Love’s labour ’s lost. 8. Merchant of Venice. 9. King 
John. 10. King Richard 11. 11. King Henry V. 12 —14. 
King Henry VI. Part. 1—3. 15. King Richard III. 16. 
King Henry VIII. 17, Julius Caesar. 18. Romeo and Ju
liet. S he r i  dánt ól .  19. The school for scandal. 20. 
The rivals.

Francziából.
P. C o r n e i l l e t ó l .  21. Le Cid. Je an  R a c i n e b ó l .  22. 

Andromaque. 23. Britanniens. 24. Pitédre. 25. Athali« 
V o l t a i r e t ö l .  26. Alzire. 27. Tancrede. M o l i e r e -  
tól .  28. Le tartufTe. 29. Les femmes savantes. Ké g 
li ar d tói .  30. Le joueur. L eg  r and tói .  31. Le roi 
de Cocagne. C o 11 i n d’ H a r I e v i I 1 e t ó 1. 3Z.  Le vieux 
garzon. D e l a v i g n e t ó l .  33. L’école des vieillarcs.

Németből.
L e s s  i ng tői  34. Minna von Barnhelm. 35. Nathan der Wei

se. S ch  röd ér t ő l .  36 Das Testament. 37. Der Murr- 
knpf. I f f l a n d t o l .  38. Die Jäger. ,39. Gö th e  tói .  
Götz von Berlichingen.

Spanyolból.
Lope* de Vega, Calderon de la Harca es Moreto y Eavana Je- 

lesh darabjai , mellyek a’ játékszínen is előfordulnak. —
Továbbá a1 fennforgóbb énekesjátékok. 
Kivehetni e1 czimekből a’ fenn említett 

napokon költ hirdetésben foglalt munkákkal 
összevetés után, mikre jelentheti magát a’ 
fordítani akaró még September lső napjáig.

Ismételtetik, hogy a’ társaság ezen fenn- 
maradottak fordítására nézve is, az említett 
helyeken már hírül adott kikötéseinrk megte
kintésére figyelmezteti azon hazafiakat, kiket
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további részvétre tud gerjeszteni a’ tudomány 
és szép nitiv boldog szerete ’s kiket hallga
tásból kiemel az éltető nemzeti buzgalom.

AJ bejelentés folyvást, alólirtnál történik, 
levélben, ki minden tisztelt jelentőnek tud
tára fogja adni akadható versenytársát azon 
kérdéssel, ha kiván e’ azzal vívni vagy eláll 
’s inkább kényére lévén az egyedül dolgozás, 
más munkát választ. Meddig tart az e’ fenn
maradt munkák elfoglalhatásának ideje, ar
ról később szóll majd híradás. Tudtául leszen 
téve minden ollyan hazafinak is, ki magát már 
rég jelentette ’s hihetőleg fordításhoz is fo
gott,' ha valaki septemberig melléje akarna 
állani a’ pályán; midőn pedig a’ legtávolabb 
lakóhoz is, September közepéig a’ felől tudó
sítása nem megy, akkor kiki bizonyos lehet, 
hogy versenytársa nincsen "s fordítását, mi
helyt kész , méltóztassék , csinosan írva , e- 
gyenesenhozzám küldeni. Julius lökén i832.

D ö b r e n t e i  G á b o r 3 m. k.
T i t o k n o k.

L a k i k  B u d á n  , * a ’ h í d n á l ,  P i s t o r i  h á z  N r o .  8 1 .

( K i r .  k a m .  t u d ó s í t á s ) .

A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara Fuccini 
kam. Kasteilán-hivatalra Pavacich Antalt; a’ 
lipsei bánya kamarai urodalini kasznárságra 
pedig Niki Jánost nevezte ki.

Thann Ferencz k. Sebész, és Sax János 
ellenáros, mindkettő Maluzsinán, a’Szomol- 
noki bánya kerületben , meghalt.

Klcnaki kir. harminczados Reiter Sándor 
e’ h. 3 dikán megholt.

Eszékről jul. 10. e’ hiteles tudósítást vet
tük: Hajdani szokások fentartása ürügye alatt 
pártot ütvén a’ boszniai népség (a’tusa kime
neteléről 1. Jel. 56 sz.) látszott ugyan a’ sze
rencse jobb sikerrel kedvezni eleinte a’ párt
ütőknek , de midőn a’ szerviai népség a’ tö
rök császári haddal egyesült, "s rendszeresen 
gyakorlott katona lépett csatamezőre, ált nem 
törhetvén ezek rendéit a’ tanittatlan lázadók, 
’s az álgyugolyók öldökléseit ki nem állhat
ván, szétüzettek, ’s futásban keresék mene- 
déköket. Fővezérök a’ pártütőknek (ki is sa
ját vallomása szerint kénytelenítve volt a’ fő- 
kormányt elválalni) Gradacsevics Hus
sein bég a’ zsupanyei rév ’s veszteg-intézet-

nek hárántos áltellenében épült Gradacs nevű 
várában lakozó eddigi Aga (százados} leve , 
ki is Pop Ilia nevezetű szerzetes unszolására 
Boszniának nem csak török hitü népét, ha
nem az úgy nevezett Rájákat is (nem muzel- 
manhitü török jobbágy) felfegyverezve szál
lott a’ csatatérre, hol a’ boszniai keresztyén- 
ség legirtóztatóbb helyzetbe jutott: kétked
vén t. i. a’ lázadók a’ Rájáknak eddig nem ta
pasztalt hitökben, őket vért (paizs, autemura- 
le) gyanánt haditestök elibe állították min
den harcz hevét rájok hárítván, a’ pártosok 
szétüzetése után pedig, midőn a’ török sereg 
kényszeríttetésöket megértené, haza bocsát
tattak, azonban itt is mint félénk szökevé
nyek ’s török hitü sorsosik elárulói nagy ré
szint agyonverettek. A’ fényes porta teljes 
feledést (amnestia) hirdete a’ lázadóknak, 
mellynek tartalmából csak a’ fővezér Grada
csevics , bátyjával, s az említett Pop Ilia szer
zetessel vannak kizárva: ezt midőn a’ láza
dási vezér tulajdon jobbágyi, mint a’ pártos 
sereg fő része, megértett, urának javait ro
hanván meg, azt nagy részint kirablotta, 5s 
mint hirlelik egyébb jószág "s marhákon kí
vül pénzben számos milliónyi aranyat és e- 
züstöt tön martalékká; a* fővezér részére 
mindazáltal már ezek előtt több számba nem 
vett marhát, értéket, Js pénzt tétetett a’Szá
ván által a’ nevezett szerzetes fáradalma bá
torságba, miket is egy rég ismerős vinkov- 
czei sütőnek bízott hitére. Maga Gradacsevics 
száműzve lévén menedékét futásban kéré
sé ’s a’ Száván áltkelte előtt hivebb cselé
dei által saját Gradács várát, mellyet a’ tö
rökénél jobb ízléssel épitgete, földig leronta- 
tá, nehogy ellensége kezére juthasson; ált- 
kelvén pedig a’ Száván ’s kiállván a’ veszteg- 
lés rendszeres időszakát marháit nagyobb 
részben az említett sütő által eladogattatá. 
Több száz megszökött hívei különféle végvi
déki várak ’s helyekben lévén eloszolva ma
ga a’ vezér házi családjával (népével) együtt 
előbb Bródban tartózkodott, onnan a’ nagy
mélt. udv. haditanács rendelése következésé
ben a’ slavoniai hadi főkormány ezekiránt jun. 
24ikén 24 szám alatt T. Verócze vmegyéhez 
intézett levele szerint, a’ fenálló rendszeres



451

egyezések mellett, ideigleni tartózkodás he
lyül az eszéki várba tétetett által, minekutá
na e’ f. e. jun. löikan kezdődvén az átköl
tözések, a1 végvidék a’ sokaságot kebelébe 
nem foghatná, az emberiségtől javait mene
déket pedig főbb szerződések után, bármilly 
részre hajló pribéknek lefegyvereztetése ’s a’ 
veszteg-intézeti időszak kiállasa után megta
gadni nem lehetne: a’ menedéket kereső pár
tos család az eszeki var igazgatóság felvigyá- 
zására bízatván , a’ mellett csend biztosítás 
végett mind a’ T. N. vmegye, mind a" városi 
tanács megkérettek , hozzá adván azon felté
telt , hogy a’ mennyire a’ várkörében elegen
dő szállás és hajlék az embernek és marhá
nak nem találtatnék, egy része a'külvárosok
ba is szállíttathassák, a’szállásbér pedig , va
lamint az élelmek alku szerint kész pénzben 
leendő fizetésért szolgáltassanak ki. — Julius 
4ikén érkezett meg Bródból Diakováron ke
resztül az első szállítás , melly a’ vezér báty
ja hűségére bízott egyetlen feleségét, kisfiát 
nem különben a’felvigyázó bátya nőjét, több 
rendű házi tiszttel, cseléddel, és szolgákkal, 
(kik számába egy pár szerecsen him és nő is 
tartozik), továbbá mintegy 20  szekérnyi bú
tort, ’s több vezeték paripát foglalt magában. 
A’ kiváncsi nép tolongva tolté el az eszéki 
vár utczáit, a’ vezérné mindenfelül elzárt hin
tájából addig nem szállott ki, mig katona ő- 
i ök kelvén elő az újság-vadász csoport jobba
dán félre nem vonult. Sergenként nóditja e- 
széki nőinket a1 kíváncsiság látogatni a1 vc- 
zérnét, kit is hó ’s liliom fejérségü mintegy 
26 évii különös szépségnek hirlelnek : ő hely
zete súlyát érezvén busongásban tölti óráit, 
’s honja felé sóhajtozik, beszél illyr nyelven, 
kívánságát abban nyilatkoztatá ki hölgyeink 
előtt: hoznának neki illatos virágokat, mcl- 
lyek zamatjában felette gyönyörködik, szol
gáló cseléde 10 asszonyból áll, társalkodónéi 
sógora nője, kit nála szebbnek tartanak, ’s 
egy őrnagyné, ki nálok merészebb lévén fá
tyol alatt a' küszöbön is túl mert már lépni.— 
Julius óikén a’ vezért (Gradacsevicset) a’ dia- 
kovári püspök vendéglé meg, több hivatalos 
ur együtt létében : a’ vezér beteges állapotja 
miatt csak julius Odikán délutáni 2 óra tájban

érkezhetett Övéihez meg Eszékre; termete kö
zépszerű , karcsú , ábrázata halvány, sápadt, 
barna, mellyet csak kikelt tüzes szemei kii- 
lönösitnek, idejére nézve mintegy 32 eszten
dős. A’ slavoniai katona főkormány által kér
dés tétetett vagyonának kinyilatkoztatása i- 
ránt, nehogy annyi ember a’ polgári hatósá
gok terhére essék; következése hivatalosan 
előttünk tudva nincs. Felsőbb rendelésekig E- 
széken marad Gradacsevics cselédivel, az em
lített szerzetes Pop Ilia pedig a’ bródi monos
torban tartózkodik; Gradacsevics Bécsbe ké
szül. Egyébiránt a’ bródi veszteg.intézet által 
hivatalosan közlött jegyzék 84 férfi ’s 39 nőt 
öszvesen 123 személyt foglal magában; az 
itteni szállítási hivatalos feljegyzés szerint pe
dig van örege apraja férfi 71, nő 41, mindös
sze 1 1 2 , az asszonyok Öt háremre felosztva. 
A’ lovak száma 125, mellyek közül 20 a’ 
vezér, 5 fia tulajdona. Julius 8ikán a’ vezér 
Réth faluba Pejachevich grófhoz lévén ebéd
re hivatalos, asztal után embereivel különös 
ügyességgel mutogatá Dzsilidzsik játékát, som
fa vesszőket egymás ellen hajgálván a’ ló 
legsebesb futtában kapdosák azokat a’ földről 
fel. Értékéről hivatalos hírek után csak annyi 
van tudva hogy embereinek ideigleni élelmé
re az eszéki vár igazgatóságnál nyolez ezer 
frnyit adott légyen által pengőben. Yan kö- 
zöttök 4 bégh (földesur) egy bimbaja (ezre
des) egy bulibasa (kapitány) egy subasa (há
rom falujbirója) egy sarak (pénzváltó), Ilia 
Davidovich, ki is a’ német nyelvet jól érti, 
egy kadia (biró), a’többiek a’vezér házi tisz
tei és cselédei.

A N G L I A .
Az alsóház jun. 27iki ülésében elébe ter

jeszti lord Palmerston a’ háznak a’ holland
orosz adósság iránt (1815böl) a’ múlt 1831 
nov. lGikán ez utóbbi hatalmassággal kötött 
egyezést. Baring ur ezután azt kérdé a’ nemes 
lordtól, megvannak e most már Görögország 
újabb határi állapítva? mire lord Palmerston 
azt feleié, hogy az eziránti egyezés rövid időn 
elkészül ’s azonnal elébe fog a’ háznak ter
jesztetni. Erre lord Althorp a’ napirendet, u. 
m. az irlandi rcformbill harmadszori felolvas-
tatását sürgeté, mi is kevés szólalkozás után*
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minden szavazás nélkül megtörtént. Ez meg- 
levén, Baring ur azon bilijét kívánta másodbiz
tosság elejébe (be recommited) adatni, melly 
az alsóbáz tagjaitól az adósság miatt be nem fo
gathatás privilégiumát kívánja elvétetni. Lord 
Althorp ellene vala most a’ bilinek , mert bő
vebb megfontolás után úgy találta, úgymond, 
hogy annak több káros következése lehetne 
mint haszna. Ugyan illy értelemben szólott 
Hunt, Hume , Willoughby, Sliiel és J. Rus
sel urak, az utóbbi különösen fölhozván, 
milly káros visszaélések ‘s pártos fondorkodá- 
sok eshetnének, ha egyik vagy másik parlia- 
menti tag hirtelen adósságba kevered vén vagy 
kevertetvén , egy ideig a’házon kívül kény- 
telenittetnék lenni; — s még is ez indítvány 
69 szóval 15 ellen elfogadtatott. Végre lord 
Althorp jelenté, hogy Stanley ur holnap in
dítványt fog tenni az irlandi tizedek iránt. 
(Végre valahára!)

A’ felsőház jun. 28diki ülésében felvitte 
a1 lordadvocat több alsóházi tag kíséretében 
a'" scot reformbiilt. Előadván ezután marq. 
Lansdown az irlanditizedekről szóló biztos
sági utolsó tudósítást, számosán sürgették a* 
lordok, hogy a’ billek is ez iránt minélelőbb 
hozassanak már be, minthogy a' parliament 
eloszlásához közel’s több más dologgal isnyom- 
masztva van. Gróf Grey az Oroszországgal kö
tött, fenn említett egyezést adá elő. Mire lord 
Brougham a’ scoít reformbiilt először kiváná 
olvastatni 's ez meg is történt; a’ másodszori 
felolvastatás juh Jikére tétetvén.

Minden oda mutat, igy szól a’ Courrier, 
hogy a’ hollandi királynak a’ conferentia u- 
tólsó protocollumára (mellyben Antwerp ált- 
adatása kivánlatott) adott felelete már megjött. 
Mondják a’ válasz nem oüyan, millyet a’ 
conferentia várt, sőt némellyek szerint a’hol
landi király röviden *s egyenesen kimondá, 
hogy az (oct. lodiki) 21 ezikkelyt el nem 
fogadja, akármi történik. Ez máraz alkudo
zásoknak elválasztó pontja; itt kell kitetsze
ni , fogja e a’ conferentíának szavait ’s fenye
getést tett is, és mikép követni? — (A’
hollandi király feleletét jövő levelünkben. 
L. Hollandia.)

A1 visszahívott lord ITeytesbury helyébe

gróf Durham (gróf Grey veje , lordpecsétőr 
’s a’ mostani ministerium legnemzetibb 
érzésű tagjainak egyike) indul Pétervárá- 
b a követül.

All.Z. Az alsóház jun. 28iki ülését újólag a’ 
szerencsétlen Lengyelek ügye foglalá el ’s tet
te nevezetessé. Lord Ebrington t. i. kérelmet 
nyujta be az országban lakó Lengyelek részé
ről , kik az orosz iga ellen panaszkodván, az 
alsóház hathatós közben járásáért esedeznek. 
Azon megjegyzésre hogy a’ ház idegenektől, 
csak őket illető panaszt és eziránti kérelmet 
nem fogadhat el, Fergus son ur álla fel, 
’s régibb Ígérete szerint indítványt tön, melly- 
nél fogvást a’ február. 26diki orosz hirdet- 
vény (manifest) ’s az ahoz kapcsolt organi- 
ettm statútumok, ugyszinte az akkori angol 
orosz követnek ez ügyben érkezett hivatalos 
levelei terjesztetnének elő. Fergusson ur nem 
válogatta liiíejezéseit. O az alsóház tagjai
hoz mint emberekhez, ’s mint nemzethez, 
az emberi-és nemzetiség nevében szólott; ’s 
a’ visszaélt statushatalom — legyen az bár a’ 
legfőbb—iránt gyöngéd tekintettel lenni nem 
találá szükségesnek; ,,A’ czáru úgymond , ma
gát az árvák atyjának, gondviselőjének ne
vezi. Ocsmány képmutatás ! Ezek a’ gyerme
kek az ország külön részeibe hurczoltattak el 
hogy itt honjok ellenjeivé ’s egy tyran szkláv- 
jaivá neveltessenek, ki maga is csak szkláv- 
ja a’ régi moszkovai pártnak (Halljuk!). A’ 
czár oda czéloz , hogy a’Lengyeleket nemze
tiségükből kivetköztesse, semmivé tegye; de 
ellenben Angliának jusa van, sőt kötelessége 
a’ Lengyeleket védeni ’s kikelni Oroszország 
bánalma ellen, melly Europa békességét és 
interesséit sérti, valamint önmagában rósz és 
erkölcstelen. Mert, azt csak senki sem mon
dotta még, hogy a’ fejedelem egy önszántá
ból adott constitutiot megtartani nem köte
les. Már pedig Miklós, thronusra léptekor 
megesküdött, hogy a‘ (Sándor által adott) 
lengyel chartát híven megtartandja; ’s ő azt 
minden pontjaiban nyilván, durván, szemte
lenül hagyta megsértetni. Nem volt tehát a’ 
lengyel nemzetnek feltámadni jusa ? Úgy nem 
volt az angol nemzetnek sem II. Jakab hitsze- 
gése ellen (1688ban) feltámadni jusa, úgy a’
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mostani, 150 esztendős angol kormány, úgy 
Europa minden szabad nemzetének mostani 
kormányformája törvénytelen. . . .“Hasonló, 
sőt még keményebb ’s a’ czárt személyesen 
érdekló kifejezésekkel éltek a’ háznak egyéb 
tagjai, kiket az egy Baring, az egy Peel hasz
talan igyekeztek enyhíteni. Maga lord Pal
merston (kiilsöminister) ekép szólott : „Mint
hogy szándékom, nemes barátomnak indítvá
nyát támogatnom, nem fogok bővebben eresz
kedni azon okokba, mellyekkel ő azt gyá- 
molitá. Kérem az urakat, jegyezzék meg, 
hogy a’ kormány igen jól tudja azon just, 
mellyet neki a’ bécsi szerződés ad Lengyel- 
és Oroszország viszonyaiba szóllalkozhatnia; 
hogy (a’ kormány) ezen szerződést a’ kel
lő szempontból tekinti ’s már is olly lépése
ket tett, mellyek vélekedése szerint Lengyel- 
ország és Europa mostani állapotához leg
jobban illenek. Azorosz bánásmódnak bővebb 
fejtegetésébe én ugyan a’ jelen környülmé- 
nyekben — mint a’ház is érzeni fogja—nem 
ereszkedhetem ; a’mi Oroszországnak még le
hető , jövendő rendszabásait illeti, azokra 
csak azt jegyzem meg, hogy Oroszország po
litikája megkívánja, a’ lengyel nép bizodal
mát ’s érzelmeit magához hóditnia. — Túr 
nevezetűt, ki szinte emlittetett, a’ mi illeti, 
ő szász alattvaló, ’s zár alá vétele elkerül- 
hetlen volt.“ Egyik újság helyesen jegyzi meg 
az ezen napi heves tanakodásokra , hogy ha 
a’ még nem reformált angol parliament igy 
szól e’ dologban, mit fog a’ majd reformált 
még tenni és mondani ? — —

Jun. 29dikén O’Connell kérdésére je
lenté Stanley ur , hogy az irlandi tizedek i- 
ránt három bilit fog a’ jövő csütörtökön Qul. 
ődikén) behozni, mellyekből kettőnek lega
lább még e’ jelen ülések alatt ált kell menni. 
Az első, úgymond, a’ tized iránti alkukat 
illeti, mellyek állandókká, változhatlanokká 
fognak tétetni; másik az egyházi administra- 
tiorólszóll; harmadik a’ tizedmegválthatást 
határozza el, bizonyos, a’ parliamenttől füg
gő , esztendőszámra. Stanley ur ugyan ekkor 
az irlandi politikai processiok iránt tett in
dítványát húzta még vissza, minthogy azt, 
mint monda, ez úttal a’ hevesen készülgető

oppositio miatt nem reményű idején áltvihe- 
tőnek. O'Connell ezeni örvendezésére azt jegy
zi meg lord Althorp, hogy a’ mi halad, el 
nem marad. — Végre Robinson ur jelenté, 
hogy a’ következő parliamenti ülésben ugyan
csak a’ parliament hét évigleni ujithatlansága 
ellen fog indítványt tenni.

FRANCZI AORSZÁG.
A’ Moniteur hosszú elmélkedést közöl 

a’ cassatioszék érdeklett ítélete felől ’s azt ál
lítja, hogy ha az i828diki törvényegyetem 
minden utai használtatnának, talán ugyana
zon tárgy felett egy más, ellenkező végítéle
tet lehetni 113 érni; de a’ kormány illy hos
szas , halasztékos utókba nem ereszkedvén, 
fcntartja magának az ostromállapot törvényes
ségét a’ nyomban összehívandó parlament e- 
lébe terjeszteni ’s azt ott megfejtetni. Azon
ban méltán csudálkozik a’ Messager, mikép 
tekintheti a’ ministerinm a’ nevezett kérdést 
csupa juristica controversiának , holott a’ cas
satioszék, melly legfőbb itélőszéke az ország
nak, n) ilván kimondd, hogy a’ charta a’ha
ditörvényszék bitorlása által meg van sértve, 
még pedig az azt behozott, felelni tartozó ko
ronatanácsok (ministerek) által van megsért
ve. —

Garnier-Pages , Laboissier és Cabet kö
vetkamarai tagok junius 30ikán a’ párisi szo
kott első bíróság előtt megjelentek’s kinyilat- 
koztaták : hogy most, minekutána a' törvény 
ismét áll, készek az illető törvényszékek e- 
lőtt ’s törvényes felszólítás után akármikor 
is megjelenni ’s a’ nekik vétkül tulajdonított 
tettekért felelni.

Chateaubriand, due de Fitzjames és Hy
de de Neuville jun. 30ikán szabadon bocsát
tattak. A’ kormány felette nag} zavarban van; 
a' ministeri változások pedig újabb habozás
ban ; Dupinur, ki30dikán, mint mondják, 
kevéssé keményen ’s csípősen nyilatkoztaid ki 
magát az udvarnál, PárishóI elutazott, ’s most 
már újabb szövevényes alkudozások folynak; 
Soult hasonlólag ferdőbe utazott, ’s újabb hí
rek szerint a’ parlament nem fog October előtt 
összehivatni. —

A’ koronaherczeg Parisban megérkezett.
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! A’ Tribune, National, és Quotidienne 
julius 2diki leveleik a1 postán lefoglaltattak.

HOLLANDIA.
A’ hollandi újságok hitelesen közük a’ 

conferentia 64 és 65dik protocollumát, ez u- 
tóbbinak 7 függelékével (A—G.), mellyeknek 
velejét itt közöljük.

A’ 64dik protocollurnban (jun. lOdikéről 
1832) emlékezés esik egy javaslóit tractatus- 
ról, mellyet a’ hollandi meghatalmazottak f. 
e. januarius 31dikén, tehát a’conferentia kez
dete után 6 hónappal nyujtának be a’ confe- 
rentiának ’s mellyre ugyanők május 29diki 
szóbeli jegyzékökben is hivatkoztak. Mint
hogy ezen javaslóit tractatus csak külön igaz
gatást, nem egyszersmind külön politikai ál
lást akart Belgiumnak adatni, ámbár már aze
lőtt a’ hollandi meghatalmazottak hivatalos 
közleményeket is fogadtak el Belgák királya 
0 Felségétől, — azért arra a’conferentia nem 
is válaszolt; de most az újabb reá hivatkozás 
következésében irományai közé csak azért is 
felveszi, hogy abból kifessék, mikép az ügy 
halogatása nem a’conferentia hibája volt, ha
nem a’ szüntelen ’s idétlenül is vonakodott 
Hollandiáé.

A’ 65dik protocollum (jun. Ilikéről) hét 
függelékben, részint Hollandia részint Belgi
um részéröl közleményeket, ’s a’ conferentiá- 
nak azokra adott válaszait foglalja magában. 
A. függelékben mentik magokat a’ hollandi 
meghatalmazottak az iránt, hogy máj. 29diki 
szóbeli jegyzékük (Verbal-Note) foglalatja u- 
gyanaz , melly gróf Orloífnak , Haagában mu
latósakor küldetett; de ők azt a’ conferentiá- 
nak hivatalosan nem adhatók be mind addig, 
mig ennek saját nyilatkozása szerint a’ no
vember lődiki tractatust mind az öt hatal
masság alá nem irta; ennél fogvást, miu
tán az aláírás megtörtént ’s ez máj. 4dikén 
nekik (a’ hollandi meghatalmazottaknak) tud- 
tokra adatott, ők legillőbbnek’s alkalmasabb
nak találták az alkudozásokat ott kezdeni meg 
ismét a5 hol az megszakadt, azaz a’ nevezett 
szó-jegyzéket hivatalosan benyújtani. — A* 
conferentia B. függelékben erre válaszolja: 
hogy az alkudozások halasztásának okát, mi
re a’ hollandi jegyzék czélzani látszik, ma

gára hárittatni nem engedi. Hollandia volt az, 
melly szünetlen vonakodása által, gróf Orloff 
nyilatkozása szerint is, önkényt szalasztotta 
el az utolsó alkalmat, mellyben neki a’ con
ferentia, hasznára munkálhatott volna. Kzen 
vonakodás következésében történt a’ novem
ber lődiki tractatus megerősítése, ’s most már 
olly alkudozásokról szó sem lehet többé, mel- 
lyek az abban foglalt köteleztetésekkel (t. i. 
Belgium politikai függetlenlétének megismeré
sével ’s a’ t.) ellenkeznének. Minden, a’mi
re ezután a’ conferentia ajánlkozhatik, csak 
az, hogy egy, Belgium és Hollandia közt kö
tendő, de a’ nov. lődiki tractatus pontjain a- 
lapuló, békés végegyezés eszközletében köz
benjáró akar lenni ’s ez iránt a’ hollandi kö
veteknek adandó újabb felhatalmazást annál 
sürgetőbben ’s rövidebb idő alatt várja és kí
vánja, minthogy különben egyéb roszon ’s fe- 
lelettcrhén kívül Hollandiára nézve, Belgium 
a’ németalföldi közös statusadósság 1332 ja- 
nuariusa lsőjétől reá eső részét nem fogná—■ 
’s igen méltán — megfizetni, mivel azt saját 
birtokának törvényes védelmére kénytelenít- 
tetik fordítani. — Ennek következésében C. 
függelék alatt a’ conferentia két ajánlott-egye
zést közöl a’ hollandi meghatalmazottakkal, 
mellyeknek egyike Hollandia ’s a’ conferen
tia (az 5 hatalmasság) között, ha t. i. erre a’ 
hollandi képviselők felhatalmazást kapnának, 
másika pedig egyenesen Hollandia és Belgium 
között volna végleg, a’ conferentia értelmé
hez képest, kötendő. Egyszersmind a’ confe
rentia minél előbbi, meghatározott feleletet 
kíván Hollandiától az iránt, el akarja e ezen 
ajánlott-egyezéseket azon esetre fogadni, ha 
már az utóbbit, t. i. a’ végegyezést illetőt Bel
gium elfogadta, vagy nem? — A’D. függelék
ben csak emlékezteti a’ conferentia Holland 
meghatalmazottitarra, hogy, ha az 1831 beli 
October lődiki 24 ez ik k e ly értelme és vég
rehajtásmódja felett kétségek támadnak, a- 
zokat a’ conferentiának januarius 4dikén 
(1832) kiadott felvilágosítási szerint kell el
hárítani. Az E. függelék közli már azon aján
lott-egyezést (Entwurf) is, melly Hollandia ’s 
az Öt hatalmasság között volna a’ további al
kudozásokra nézve kötendő, — E’ szerint Hol-
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1 an dia felhatalmazná követeit, a’ Németal
földi királyságban 1830ban kiütött (belga) tá
madás következésében, olly véget-vető Js el- 
intéző-egyezésre lépni az öt hatalmasság — 
mint a’ párisi és bécsi tractatust aláirottak — 
követeivel, mellynek a' párisi és bécsi pon
tok ellenére most már ezek volnának alap
pontjai: 1) Hollandiának Belgiummal a’ bécsi 
tractatus által (1815 máj. 15dikén) megálla
pított egyesülete felbomlottnak 2) Belgium 
független, neutrális statusnak ismértetik. En
nek határai ’s elváltának föltételei a’ jelen e- 
gyezéshez kapcsolt czikkelyekből lesznek lát
hatók ; mellyek szintannyi divatuak és ere
jűek , mintha ezen egyezésnek egészítő ré
szei volnának, ’s a' mellyek nyomban Hol
landia és Belgium közötti egyezéssé fognak 
változtatni, melly az öt udvar védelme ’s ke
zessége alatt a’ hollandi királyi, s egy bel
ga, meghatalmazottak által fog aláíratni. 3) 
E’ jelen egyezés erösittetnék meg ’s ratifica
tion 6 hét, vagy ha lehet, még hamarabb Lon
donban cseréltetnének ki. —

A’ 24 czikkely fekvén e’ kötendő vége
gyezésnek mind folyvást alapul, következnek 
F. alatt némelly felvilágosító czikkelyek, mel
lyek amazokkal hason értéküeknek ismértet- 
nének, ’s mellyek amazok végrehajtásának i- 
dejét és módját határozzák meg. T. i. 1 czik
kely: A’ kölcsönös kitakarodásaz uro- 
kat váltandó városokból, várakból és he
lyekből legfeljebb e’ folyó év julius 2 0 di- 
káig megtörténjék. 2) Nyomban azután mind 
a’ két status biztosokat küldjön Antwerpbe, 
kik ott békés alkudozás utján s a’ mostani 
kölcsönös viszonyok szerint minden pont iránt 
közelebb végezzenek, jelesül a’ 24 czikkely 
9 és 12dik pontjai iránt, mellyek végrehaj
tása azon alkudozás bevégeztéig felfüggeszte- 
tik. 3) Ha a’ hollandi és belga biztosok, kik 
Utrechtben fognak egybegyülni megegyezhet
nek azon módok iránt, mellyek szerint a’ bel
ga részre eső évenkint fizetendő 8,400,000 
németalf. forintnyi statusadósság mérsékelt 
cursussal capitalisáltathatik: úgy ez az egye
zés szintolly erejűnek fog az öt udvar által 
tekintetni, mint az egyezésnek egyébb egé- 
szitő pontjai. (Folytatjuk,)

NÉMETORSZÁG.
Mannheimban jul. 2 és 3dikán rendetlen

ségek történtek egy, a’ nagyherczegi főtör
vényszék által hozott ítélet következésiben- 
melly egy, a’ Wächter am Rhein (Rajnai őr) 
czimü újságban megjelent czikkelyért Stroh- 
meyer kamarai practicanst mint irót két hó-- 
napi, és Schlund Ferenczet mint szerkeztetőt 
három héti házi-fogságra Ítélte. A’ sulian- 
czok , mesterlegények, ’s néhány Lengyelből 
álló népcsoport Strohmeyernek a’ nevezett 
napok estvéjén vivatot kiáltozott ’s kiakará 
őt erővel házából menteni, de a várasi tiszt
ségnek s polgárságnak segédére ment katona
ság a’gyülevész népet csakhamar szétoszlatá; 
múlttal nehányan megsebesültek ’s 40 elfoga
tott. Az udvari törvényszék Strohmey ért sza
badon bocsáttatta. —

Mit gróf Miinch-Bellinghausennek Frank
furtba érkezte után feszült figyelemmel vár
tak, ’s mivel Andrea officinája olly titkosan 
foglalatoskodott, az egy nyilványos protocol- 
luma a’ német szövetséggyülés 2 2 ik ülésének 
(junius 28káról), mellyben ausztriai császár 
és burkus király 0 Felségüknek követei az é- 
rettséghez nagy léptekkel siető németor
szági revolutio megelőzésére bizonyos, 
a’ szövetségnek régi princípiumaiból fo
lyó javaslatokat tettek, ’s a’ többi szövetsé
gi statusok határozólag el is fogadtak eképen: 

I. Minthogy a’ bécsi vég-acta 57ik czik- 
kelye szerint (német statusokban) az egész 
statushatalom az egy fejedelem személyében 
vagyon egyesítve ’s abban egyesülve keli ma
radnia, és igy a’ fejedelem valamelly képvi
seleti alkotmány által csupán bizonyos jusai 
gyakorlatában köttethetik a’ rendek vagy 
követek együtt munkálkodásához: tehát min
den német fejedelem , mint a’ szövetségnek 
tagja, egy ezzel ellenkezésben álló kérel
mét (Petition) a’ rendeknek nem csak egész 
jussal visszavetheti, hanem a’ szövetség czél- 
jához képest (melly Németország külső és bel
ső bátorsága) visszavetni kőteleztetik is.

II. Minthogy a’ bécsi vég-acta idézett 57, to
vábbá 58ik czikkelyei szerint a’ rendek által 
egy német fejedelemtől sem tagadtathatnak 
meg a1 szövetségi köteleztetések és külön sta
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tusalkotmány szellemeben viendő kormány
zásra megkívánt költsége k: tehát azon e- 
setek, rneliyekben valamelly német rendek 
gyűlése (országgyűlés) az adókat közvetve, 
vagy közvetetlen megtagadná: — azok sorá
ba tartoznak, rneliyekben a’ vég-acta 25 és 
26ik czikkelyei alkalmazandók. (T. i. illyen- 
kor a’ szövetség erővel állíthatja a’ ren
det azonnal vissza. —)

III. A’ szövetségi statusoknak belső tör
vénykezésük sem a’szövetség czéljár, — mint 
ez a’ szövetség-acta 2 ik 'sa1 bécsi vég-acta lső 
czikkelyeiben kifejtve van —, sem más szö
vetségi köteleztetések, jelesül az e’ czélra te
endő pénzadományok teljesítését nem akadá
lyoztathatja.

IV. Hogy a’ németszövetség ’s az azt 
képező szövetségi gy űlés tekintete és jusai min
den sérelem ellen biztosíttassanak , egyszers
mind pedig egyes szövetségi statusokban a’ 
kormányszékek és rendeik között fenáiló al
kotmányszeres vi szonyok fentarthatása 
könnyebbíttessék: *) e’ végre a’ szövetségi 
gyűlésnél előlegesen is 6 esztendőre egy kü
*) E1 helyett ezt kiváná a’ b aj o r - királysági kö

vet tétetni : ,,egyszersmind pedig egyes szö
vetségi statusokban a’ kormányszékek
nek a l kot mányszer i nt i  jusai  k fen
tarthatása ’s gyakorolhatása könnyebbíttessék" 
a’ mi felette különböző, minthogy ez által meg
ismertetik , hogy az alkotmány fconstitutio) a’ 
kormányszék és nép között nem csak kölcsönös 
vi szonyokat ,  hanem kölcsönös jusokat  
is szülhet. Különben, igy szála a’ bajor követ, 
ha csak vi szonyok fentarthatásáról vagyon 
szó , ezt úgy is lehetne érteni, mintha a né- 
inetszövetség a’ külön statusok belső kormány- 
és igazgatási ügyeikbe is avatkozhatnék, a’ mit 
pedig nem akar mondani. De ezen észrevéte
lét a’ bajor követnek a’ gyűlés elmellőzte.

lön biztosság (Commíssio) állittatik, mellya’ 
németszövetségi statusokban előforduló or
s z á g g y ű l é s i  v i t a t á s o k r a  ügyeljen ’s 
ha azokban némelly, a’ szövetség iránti kö- 
teleztefésekkel vagy a’ szövetség által bizto
sított kormányjusokkal ellenkező végzéseket 
's ajánlatokat találna, ezeket a’ szövetségi gyű
lésnek bejelentse, inelly irántok mind maga, 
mind az illető kormánnyal tanakodni fog. Hat 
esztendő mnlva ezen biztosság iránt újabb e- 
gyezés fog tétetni.

(Vége jövő levelünkben.)

E L E G Y  HÍ REK.

Lafayette generált Lagrange jószágába vo
nultakor az egész vidéki népség a’ legnagyobb 
lelkesedéssel fogadá.

Francziaország népessége az utóbbi ös- 
szeirat szerint, inellyet a’ franczia kormány 
f. e. jan. lsőjétől kezdve 5 egész esztendőre 
határozott hivatalosnak, 32,560.931re terjed. 
Parisé egyedül 774,338ra.

Darmstadtban június 24ikén halt meg Dr. 
Zimmermann Ernest, jeles egyházi szónok ’s 
iró , az egyetemi egyházi újság alapítója és 
szerkeztetője , rövid betegeskedés után élte 
4Gdik évében.

A’ Göttingai tanulók száma a’jelen félév
ben 847 , közülök 227 hittudományt , 321 
törvényt, ’s 167 gyógyászságottanul, a’ többi 
bölcselkedik.

Pénzfolyamat :
Becs (Julius 14dikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . .. 87 — p. p.
—  4 pC. , . é . . . . -------------—
— 1820diki nyeres. kölcsön ------------
— 1821diki . 123 —

Be'cs vár. 2jpc. bankó kötél. . 47 i
Az udv. kam. 2 £ perCnt kötél.
Bank-actiák v. részvények darabja 1132 i

A’ gabonának pesti piaczi ára Julius 17dikén 1832.
Pozs. nt. vió. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 133 4 120 113 4 Zab 34 4 33 4 32
Kétszeres 93 4 86 4 — Köles — — —
Rozs 54 4 53 4 46  4 Köles-kása — — —
Árpa 44 * 44 — Kukorica 48 46 4 44

fezei kezteti H e i m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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J E L E N K O R .
58. szám P est, szombat. Julius 21.

MAGYAR és E R D É L Y O R S Z Á G.
Ó cs. kir. Felsegök július lOikén hagyák 

el Iusbruckot. utjokat Becs fele folytatván, 
hova 29ikére váratnak vissza.

A főméit, cs. kir. közönséges udv. kama
ra Jezerniczky József udv. Concipistát, a’ cs. 
kir. legfőbb udv. posta-direcliohoz segéd-tiszt
viselővé nevezte ki.

Felséges Királyunk julius 3iki Jegfentebb 
határozata szerint gróf Nemes János Fogaras- 
Föld főkapitányi, rs Fejér vmegye főispáni 
helytartóját, ugyan Fogaras-Föld főkapitá
nyává ; Fejér vmegye főispánjává pedig Var- 
gyasi. Alexis Daniel urat, az érd. kir. Ítélő
tábla vak közbiráját; továbbá Közép-Szolnok 
vmegyei főispánná gr. D< genfeld-Schonburg 
kormányszéki vak titoknokot; Torda vmegyeié 
Ugrón István kormányszéki vak titoknokot; 
Zarándic báró Bánffy7 György urat; és Kolos 
vmegyeié gr. Bethlen János urat; Hun) ad 
vmegye főispáni helytartójává pedig N’optsa 
László ugyan azon megye fősz.biráját méltóz- 
taíoit kegy elmesen kinevezni.

(Kir. Kam. tudósítás.)
A’nagymélt. ni. kir. udv. Kamara a’ Hor- 

váezkai kir. fiscalat. urodalom megürült tisz- 
tartóságára Boroviák Antal eddig Zágrábban 
a’ kam. igazgatóságnál volt Írnokot nevezte ki.

O e h 1 b e r g János Antal bánáti bányá
szat-igazgatósági titoknok megholt.

Az Állattenyésztő Társaság ügyében.
Az Állattenyésztő Társaság meglevőn ar

ról győződve, hogy ezen h a z a i  Intézet, 
mellynek hasznai jövendőre a* mezei gazda
ság' minden ágaira jóltevőleg áradnak ki, e- 
gyedül úgy juthat állandó létre ’s óhajtott vi

rágzásra, ha annak valamelly Te 1 e k ’s Ház  
szerzés által az ország’ külön részeiben lakó 
Tagjai, mint egy középpontban egyesület
nek: ennek következésében 1) A’ Társaság, 
Gr. Károlyi Györgynek Pesten az üllői utczá- 
ban lévő, tágas, és kies fekvésű 1200 Q öl- 
nyi telekjét, a1 Társaság’ czéljainak megfele
lő épületeivel együtt, folyó I832dik eszten
dei május’ 21ikén tartott köz-ülésében meg
vette. 23. A’ lelek’ megszerzése aláírás ut
ján , 60 pengő forintos 300 részvény által esz
közöltetett, meily ékből a’ Társaság' számára 
is, saját pénztárából, 20 részvény7 vétetett 
meg. 3j. Ezen részvényeknek esztendőnként 
fizetendő 5ös kamatja az Állattenyésztő Tár
saság’ pénztárából kerül k i, mellybe a’ ren
des ajánlási pénzeken kivid , ezentúl a' te
lek’ jövedelmei is befolynak , úgymint a’ bá- 
gatás , eladás vagy mutatás végett oda állított 
kanczák-, s egyéb gazdasági állatokért fize
tendő hely pénzek. 43. Esztendőrü! esztendő
re hírül adatik : hány7 részvény7 fogaz Állat
tenyésztő Társaság' pénztárából sorshúzás ál
tal bevállalni, mi iránt ezennel előre is biz
tosokká tétethetnek a’Részvény esek, hogy «- 
venként legalább is t íz  részvény bizonyosan 
’s eliuuihatlanúi beváltani:. A beváltott rész
vény ek’ jövedelme is a még forgásban leen
dők1 beváltására fordítlalván , néhány eszten
dő múlva az egész telek, épületeivel együtt,  
a’ Társaság’ tulajdonává lészen. 53- Mind a’ 
telek’ átvételére, mind a’ még teendő építé
sekre, ’s az egész Intézet’ pénzeinek czelirá- 
nyos elrendelésére, a’ május 31iki köz-idős, 
Fő-Gondviselői tiszttel ’s névvel gr. K a r o 
l y i  L a j o s t  hatalmazd meg teljes bizoda- 
lommal, ki ennél fogva, az Állattenyésztő

F o g l a l a t :  Magyar es Erdelyoi szág (kinevezések. Kir. Kam. tudósítás. Állattenyésztő Tán. ház és telek vétele. 1 ngvári 
's  Szepesi gyűlés. Nógrádi tisztujitás. Erdélyben árvizek. Buichkardt Orv. Dr f). Anglia. (Parliament dolgok. Hir dón 
Pedroról. Eg) ebek) Francziaország (150 milliónyi kölcsön hirdettetik. Nyugnti hírek. Gróf Ostrowski és Lelewel. A’ 
St. Simouis'áU. Bartlie kör-levele). .Németország. (A5 szövetséggyiilési protocollum vége. Rajuaniellék). Hollandia (üódik
prot. vége-, reá felelet; újabb hirek. Maestrichtj. Törökbirodaloni (Acre és Abdallah. Az orosz czár). Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.
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Társaság pénztárnokától a’ Társaság' szüksé
ges kiadásúi felül maradó pénzeket minden 
esztendőben gondviselése alá veszi, ’s a’ fent- 
irt czélokra fordítja. 6). A’ Társaság’ telke- 
’s épiih teinek minél előbbi jövedclmezteté- 
siie a’ megbízott Főgondviselő log ügyelni, 
’s ez által ezen jövedelmek is az említett ezé- 
lokra fordíltathatván, a’részvények’nagyobb 
számmal , ’s így hamarább leendő beváltása 
biztosíttatik. 7). Mind a’ részvények’ kama
tinak, a1 kamat-levelkék’ (coupons) előmu- 
tatása mellett leendő fizetése, mind a részvé
nyek kisorsozása, esztendőnként junius 1 Il
dikén Pesten , a’ gr. Károlyi Nemzetség pénz
tárnoki hivatalánál fog elmiilhatlanul végbe 
menni. 8). Minden zavar’ eltávoztatásáért 
megkéretnek a’ részvényesek : ne idegenítsék 
el még most eleinte részvényiket, s vagy 
magok személyesen , vagy megbizottik által 
jelenjenek meg a’ meghatározott időn s he
lyen a’ kamat’ felvétele végett, melly alka
lomkor eg)szersmind a’ részvények húzása 
’s kifizetése is végbe fog menni, de a’ kihú
zott részvények után a* meghatározott időn 
túl kamat nem jár. 9). Ki az Intézettül kö
zelebbi értesítést , s a’ telek’ vételéről ŝ el
rendeléséiül bővebb világosítást kívánna, az 
a’ Társaság’ Jegyzőjénél találtató irományok
ban ezek iránt eléggé kimerítő utasítást talá- 
Idiid. 10). E’ rendszabásokat crősbítés végett 
aláírták Pesten, jun. Iáikén 1832. Gróf Keg
le vi eh László mk. Első-Előlülő. Gróf Ká
rolyi Lajos mk. Másod-Előlülő. Gróf An- 
drásy Györgyink, az Állattenyésztő Tár
saság' Titoknoka.

A’ részvényt biztosító levél ím ez: Kö
telezés hatvan pengő forintról, mellynek száz
tól ötös kamatját az Állattenyésztő Társaság’ 
pénztára, az 1832iki május’ 31dik napján tar
tott köz ülésnek a ház-vétel iránt tett hatá
rozatán épült terv következésében, ezen kö- 
telezó-iráshoz tartozó kamat-leveJkék (cou
pons) előmutatójának évenként kifizetendő 
Költ Pesten az Állattenyésztő Társaságpénz
tár a} részéről.

A' llívs/.venypsek aláírása: Károlyi Lajos gr. 50 reszv. 
Festetics Ant .l 3 icszv. Festetic* Ágoston, Sámuel, iíien-s 3 
lea/.v. (Jnoi'iiyi Jó/.séf 1 res/,v. Pichy Ferenc/. 1 reszv. Bl.is- 
kovics József 1 res/.v. M.rey Lúsrló 2 rtsatv. Keglevich Lász

ló  g r .  JO ré s z v .  S e m s p y  J ó b  8  r e s z v .  K a p p e l  F r i d r i k  2  r á s z r .  
P o d m a n i c z k y  K á r o l y  b á r ó  2  r e s z v .  P r e g a r d t  J á n o s  1 ,  l . a c z -  
k o v i c s  J ó z s e f  2  ré sz .  A n d r á s y  G y ö r g y  g r .  10  re 'szv .  M a r c z i -  
b á n y i  L e j o s  0  r e s z v .  B a t t h y á n y  L a j o s  g r .  10 r e s z v .  A l n t á s y  
A l o i z  g r .  8  re 'szv .  D e r c s e n y i  P á l  4  re 's zv .  S z é c h e n y i  I s t v á n  
g r .  5 0  r e s z v .  C s e k o n i c s  J á n o s  4  re 's zv .  Á l l a t t e n y é s z t ő  T á r s a 
s á g  2 0  r e s z v .  C s a p ó  D á n i e l  2  re 'szv .  C z i n d e r y  L á s z l ó  2  r é s s v .  
F e s t e t i c s  M i k l ó s  2  r é s / v .  H u n y a d y  g r .  10  r e s z v .  A c z é l  A n t a l  
1 re 'szv .  U z o v ic s  S á n d o r  1 r é s z v .  F e s t e t i c s  I s t v á n  1 r é s z v .  
F ö l d v á r y  A n t a l  1 r é s z v .  F ö l d v á r y  L a j o s  I r é s z v .  H u s z á r  
K l e k  2  r é s z v .  K á n f f y  P á l  b á r ó  1 r é s z v .  S z a b ó  I s t v á n  4  r é s z v .  
B á l l á  K á r o l y  2  r é s z v .  T e l e k y  D o m o k o s  g r .  7  r é s z v .  J e s z e -  
n á k  J á n o s  b á r ó  i  r é s z v .  B u r g m a n n  K á r o l y  2  r a s / .v .  G h y c z y  
I g n á c z  I r é s z v .  M i l k o v i c s  A n t a l  1 r é s z v .  H u s t á r  F e r e n c z  1 
r é s z v .  H u n y a d i  L a j o s  1 r é s z v .  T e r s z t y á n s z k y  J á n o s  1 r é s z v .

Lngvárt f. h. 4dikén tartatott kö/gyülés 
alkalmával különös elbájoló érzet fogta el a' 
megye számosán gyűlt Rendéit. Tekintetes id. 
Pongrácz Ferencz ur, ki ifiusága első zsengéjé
től különféle főhivataloknak a’ Jegviszontagsá- 
gosb időkben lett viselése által a’ késő mara
déknál is fenmaradandó díszes érdemeket szer
zett, ’s már 1817 óta, midőn t. i. a’ hadi 
pénztár főbeszedői hivatalt megköszönvén fi
ainak adta ált a’ polgári érdem pályáját, 
csendes magányban ugyan, de a’ közjót soha 
sem feledve folytatta nestori becses életét: 
megélte félszázadát táblabirói kinevezteté- 
sének. Melly ritka példa diszesitéseiil, ’s a’tisz- 
telt Ősz érdemkoszorújaként ugyan ő mélt. Lá- 
nyiímre főispán ur által újonnan táblahiróvá ne
veztetvén ki, Berhelyi Bertalan első aljegyző 
ur, unokája, által olvastaték fel a’ hit formá
ja; buzgó tiszteleti részvéttel ’s hosszas „éljen-“ 
nel követvén azt a’számos egy begyült hazafi.

Lőcse július 14ik.: f. h. 3ikán Szepes Vár
megye Rendéinek közgyűlése azzal nyittatott 
meg, hogy fó-ispánnénk, meltóságos grófCsá- 
ky Károlyné, Vasa hg magyar gyalog ezrede- 
beli Lőcsén fekvő harmadik osztályának zász
lójára szép, ezüsttel kivarrott szalagot kö
tött ezen felülírással: Szepes Védj ein ek 
1831 esztendőben Gróf Csáky Er
zsébeti!.  Ezen katonaság volt t. i. az, melly 
a’ tavalyi paraszt lázadás idején Szepes Vár
megyét a’ nagyobb veszélytől megmentette. 
Az említett ünnepélyes pompát nevelte az is, 
hogy az Eperjesen fekvő Mazzuchelli gyalog 
ezred ezredese, néhány tisztjeivel, ’s azon 
ezered muzsikakarjával jelen volt. Egyébi
ránt ezen közgyűlés fő tárgya volt az or
szágos rendszeres munkák vizsgálatára ren-
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delt megyebeli kiküldöttségnek tudósítása, a' 
publico-politieum, ui banale, adózásbeli és 
kereskedésbéli tárgyakról; — a’ juridicum , 
egyházi nevelésbéli, ’s bányászati munkák 
az időnek rövidsége miatt más időre halasz- 
tatván.

Julius 18ikán tartotta Tek. Nógrád vme- 
gye Buzini gróf Keglevich Gábor főispán Ő 
Excja előlülése alatt tisztválasztó székét illy 
renddel: első alispán lön Tihanyi Ferencz, 
másodikká Jankovicli Antal; főjegyzőnek ne
veztetett Balázs István, tisztel, főjegyzőnek 
pedig Huszár József, első aljegyzőnek Sréter 
János, másodiknak Szontagh Samuel; főadó
szedő hadi, Szerémy Antal, házi, Básiy Dá
niel ; aladószedők: Demők János, B'ke Gá
bor, Yatay Ferencz, Kasza Ferencz; fóügy- 
véd Luchkovits Gábor, al Rutkay Lajos; 
főutigazgató Beniczky Lajos; számvevő So- 
mosköy István ; fősz.bírák : a’ Kékkői járás
ban : Traitler István, al Széchenyi Miklós és 
Szily István; eskütt: Horváth Elek, Jezer- 
niczky Mihály ; a' Széchenyi járásban fősz.bí
ró Kubinyi Ferencz, al Yattay László, Frá
ter P á l; esküttek Dubraviczky Zsigmond , 
Jankovich László; a" Losonczy járásban fősz.- 
biró Pongrácz Antal, a l, Prónay Antal, Bo- 
ry László; esküttek: Gellény József, Okoli- 
csányi Miksa; a’ Füleki járásban fősz.biró 
Horváth Antal, al Baros Miksa, Repeczky 
Ferencz; eskütt: Horváth István, Laczay 
Károly; főbiztos: Kubinyi Ágoston, bizto
sok: Ambrózy Gábor, Plachy József, Szabó 
Lajos, és Okolicsányi István.

Az Érd. Híradó szerint iszonyú pusztítá
sokat tön Erdély számos helyein junius utol
ján az árvíz; több héti tartós essőzés után t. 
i. a’ havasi patakokból annyira megáradt a' 
Maros , Kükiillő 's több más apróbb folyó, 
hogy tulcsapván szokott járásokon a' vidékö. 
ki réteket, vetéseket, s lakhelyeket iszapos 
vizeikkel messze borítnák el, megszaggatnák 
a’ töltéseket, elsodranák a hidakat sa  közö
sülés útjait elzárnák, fókép Szebcn s Brassó 
tájékiu , sőt magokban a nevezett városok
ban is tömérdek károkat okoztak; e mel
lett borzasztó szerencsétlenségeket is , igy : 
gróf Tholdi Adámué asszony kocsijában szo

baleányával ’s elől egy legényével Szebenből 
Szászsebes felé sebesen utazván junius 30ikán 
Százssebeshez közel a’ Kelneki fogadó mellet
ti kőhidon akarván keresztül hajtatni, azon 
pillanatban midőn a’ kocsis a’ hidra érkezett, 
az a’ szekérrel együtt beomlott, ’s a* szeren
csétlen utasok a’ ragadó árvíz hullamiban ta
lálók sirjokat.

Bukarestből julius 2ikáról vett tudósítás 
szerint Burckhardt orvos Dr. ki több eszten
dő óta Constantinápolyban tartózkodván, nem
zeti museumunknak sok ritka természeti gyűj
teményekkel kedveskedék, minekutána Silis. 
triában a’ napkeleti pestis ellen akarná a’ ho- 
moeopathiát próbálni, veszedelmes tapaszta
lása áldozatja lön.

A N G L I A .
Jul. 3dikán marquis Londonderry három, 

négy kérdéssel is ostromlotta egyszerre a’ fő- 
ministert. Szerette volna főképen tudni, mi
ért küldenek olly fontos embert mint lord 
Durba n Pétervárába, talán úgy mond: hogy 
a' czárt az alsóházi illetlen beszédekért meg
engesztelje — vagy hogy a’ belga-hollandi ügy 
egészen elakadt; továbbá vonakodik e tehát 
még Hollandia, mit csinál Portugal, Algier*, 
Ancona, Belgium?------Gróf Grey ezt mon
dó: Nem vagyok képes a’ nemes marquis- 
nak egyszerre mindent ’s mindenre felelni. 
Az oroszországi követséget a’ mi illeti, er
ről most csak annyit mondhatok, hogy igen 
fontos körii) élmények kívánták a’ nevezett 
lordnak küldetését. Az alsóházi illetlen kifa- 
kadásokra mindenek előtt megjegyzem , hogy 
a* kormány egyesek beszédjeikről nem felel. 
A' külföld uralkodóji iránt tekintettel tarto
zunk ; sértő kifejezésekkel élni ellenök nem 
illik a’ parliamenthez, az ország javának árt 
’s bajt okoz o tt, hol még nincs, a’ már meglé
vőt pedig szaporítja. (Tetszés). — Belgium- 
mot hozó fel a marquis. Igaz, hogy meddig 
a’ belga kérdés eligazítva nincs, addig Euro
pa békéje inkább vagy kevésbé , de folyvást 
ingadoz, a’háború mindenkor lehető ; ugyana
zért a* niinisicriuin mindenkor oda igyeke
zett , hogy ezen ügy minél elébb ’s olly mód
dal intéztessék el, melly minden rész javát 
illő tekintetbe vegye ’s Europa csendeségét

*
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fentarthassa (Halljuk! halljuk! —)  Sajnosán 
esik, nem mondhatnom, hogy az alkudozások 
már ennyire eljutottak volna ’s óhajtva vá
rom a’ pillantatot, meliyben azt jelenthes
sem.— “ Herczeg Wellington némelly észre
vételeket tett az épen hallottakra. Szeretem, 
úgy mond, hogy a’ nemes grófnak nem tet
szenek ’s ő sajnálja azon kifejezéseket, mel- 
Jyekkel az orosz császár viselete felől az al
sóháziján szó esett; de még inkább szeret
tem Volna, ha kimondja a’ nemes gróf sa
j á t  vélekedését az e' fenséges személy ellen 
fölhozott vádak iránt. Én részemről teljesen 
meg vagyok edződve , hogy 0 Császári Fel
sége a'szerződések minden czikkelyeit, men
nyiben én azokat ismerem, pontosan meg
tartotta. (ah! oh! — Halljuk!} Másnap a’ 
felsóházban a‘ scott reformbill olvastatott fel 
másodszor.

A’ londoni börse jun. -Idikén nagy hab
zásban volt ; annak hire hogy tegnap u. m. 
3ikán admiral Malcolm három hajóval kelet
felé csakugyan elevezett, a h o 1 1 au  d i pa
pirosokat valamennyire lenyomta. Gróf Grey- 
nek nyilatkozása (I. feljebb} a' hollandi kér
dés iránt ’s az admiral elevezte egybefüggés- 
ben látszottak lenni.

A’ Morning Chronicle nem találja ugyan 
helyesnek, hogy az alsóház több tagja oily 
épen meztelen kifejezésekkel élt az orosz ino. 
narcha iránt (jun. 28dik ülés}; de azt még is 
sokalja a’ mit ugyan e’ tárgyban ’s ugyana
zon személy iránt, ellenkező extremumba es
ve , marquis Londonderry és Wellington hg 
(1. feljebb} állítani nem vonakodtak, ma, 
midőn e’ tárgyról még a’ censura alatt álló né
met újságok is más hangon szólhatnak.

Lord Durham juh dalikén háznépestől, s 
P o n s o n  b y ,  White, Ward és Lillee urak 
kiséretéban Woolwichban hajóra ült. (Péter- 
várának).

A’ Globe szerint újra sürgetik az Éj- 
szakamerikaiak azon 500.000 font sterling- 
nyi követelést a’ nápolyi kormányon, mel
lvet azon a’ Murat idejében elfoglalt éjszaka
merikai hajókért támasztottak. Mi czéllal tör
ténik most e’ sürgetés, abból tetszik ki legin
kább , hogy a’ követelők készpénzfizetés he-
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Jyett Syracus áltengedtetését hozák ajánlatba. 
— Nápoly Lampedosa szigetét kínálta, de a’ 
kínálat megvetéssel utasittaték vissza. Már 
rég óhajtanak az Amerikaiak, úgy mond a’ 
Globe, egy jó kikötőnek birtokába jutni a1 
földközi tengeren, ’s most Europa zavart ál
lapotát örömest használnák, szándékjok ki
vitelét a’ nápolyi gyönge kormánytól kicsi
karhatni. —

A’ Globe egy levél után azt a’ hirt hozza 
még , hogy don Pedro jun. 17ikén Terceirából 
kievezett. Korábbi eliwdultát rósz idő ’s ellen
kező szelek hátrál taták.

A’ cholera Londonban, de kivált Dublin- 
ban folyvást pusztít. Parisban jul. 7dike ’s e- 
lőbbi napjain újólag negyvenkiat haltak e’ nya
valyában el.

FRANCZI AORSZÁG.
A’ király, jul. 8dikán költ ordonnance 

által 150 milliónyi hitel valósítására hatalma, 
zá fel a’ finanezministert.

Marsall Sault távoliéíe alatt a’ hadosztályt 
Rigny tengeriigy-ministerre bízta Ó Felsége.

A’ nyugoti haditörvényszékek ismét két 
chouan-vczcrt it éhek halálra, többet gályára.

Morbihauhól jelentik : ott az a’hire, hogy 
C a do u d a l  testvérek Jersey szigetéi egy, 
fegyverrel és lőszerekkel megrakott gőzhajón 
hagyák e l, minekutána oda két nappal előbb 
a’ berryi herczegné szerencsésen eljuta. —

A’ Messager szerint valamint professor 
Lclewel, ugy gróf Ostrowski Antal is (a“ len
gyel nemzeti-őrség volt vezére} parancsola
tot kapott Francziaországot öt nap alatt el
hagyni, ’s abba többé vissza nem lépni. Le- 
lewei ur jul. 2dikán már elutazott (Calais fe
lé ) , a’ gróf még szólalkozni akart a’ (belső) 
ministerrel.

Juh Isőjén rgy politiabiztos nehány lo
vag-őrrel (gendarme) Meniimontantba a’ St. 
Simonisták m a g á n y á b a  ment, holott az uj 
hit apostolai sok  né ző  jelenlétében épen 
ásással ’s énekkel foglalatoskodtak. A* biz
tos Enfintin urat kiváná, vele akarván szól- 
lani, de Chevalier úrhoz (a’ politechtiica is
kola volt nevendékjéhez s a’ megszűnt Glo
be redactorához) utasitíatott , ki is a’ biztos 
kérdéseire magát apostolnak nevezvén, kinyi
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latkoztatta, hogy ő, négy vened magával (mind 
apostolok), s Enfantin legfőbb atyjokkal itt 
e’ magányban élnek ’s mig a' világot por és 
kormánytalanság zavarja, addig ők azon cul- 
tus szerkezetével ’s munkáival foglalatoskod
nak , melly utóbb az asszonyokat és népet az 
uj hitre hódítsa. Különösen most épen a’ he
lyet akarják egyengetni, hol legelső t cm-  
p l o m j o k  állani fog. Minden vasárnap, úgy 
mint ma beszokott a’ nép gyűlni, munkájo- 
kat nézni , s énekeiket hallgatni. — Midőn 
erre a’ politiabiztos jelenté, hogy neki pa
rancsolatja van, a’ házból minden embert, 
lakót vagy nem lakót kiigazítani, Chevalier 
ur kérte őt várna egy két órát, mig a’ nép 
a’ kertből önkényt ki fogna takarodni, egyéb
iránt ők (a’ St. Simonisták) a’ kormány ke
mény rendszabásait is mindig nyugalommal 
fogadandjak. — Erre a’ politiabiztos eltávo
zott, jelentvén hogy más nap újra el fog jőni.

Azon körlevélben, mellyel a’ pecsétőr 
(Bartiie) a’ sajtó-vétségek iránt minden kir. 
törvényszék főprocuratorihoz e' hónap elsőjén 
bocsátott, a’ következők fordulnak elő: ,,A' 
sajtó, kivált az időszaki (az újságok), a'sza
bad tanakodás határán túl csapong. Nem egy
szer vevék alkotmányunk ellenségei magát a’ 
király személyét is megtámadások czéliapjáuh 
A’ köz megvetés nem elég e csíny ujuiásait 
meggátlani, erre a’ t ö r v é n y  szigorú alkal
mazása szükséges. De még másra is akarom 
az urak figyelmét fordítani. Nem elégelvén 
azt, hogy az igazgatóság elveit ’» cselekede
teit vegyék bírálat alá, némelly Írók magát a 
kormányt is kérdés alá veszik. Minden nap 
olvashatni egyenes felszólításokat, mellyek 
vagy az előbbi bourl on dynastin, vagy a- res- 
publica behozására unszoljak a népet. Ez a’ 
garázdaság megtenné gyümölcsét, a‘ szót tett 
is követte, ’s mind nyűgöt mind Paris látta 
azoknak véres tetteiket, kikannak,  mit má
sok szóval javaslottak, végrehajtását is lehe
tőnek vélték. Ideje már, hogy ez a kicsa
pás, ez a’ visszaélés véget érjen, melly 
végre a’ népek bizodalmát a’ sajtószabad
ság dogmája iránt megcsökkenthetné. Ez a’ 
szabadság nem mehet annyira , hogy a' kor
mány ’s az 1830iki charta (consíimtio) meg

nem ismerése nyilván kimondassák, hogy 
a’ t ö r v é n y  ellen támadni fel szóval, sza
bad legyen. Ha nem büntetjük azokat, kik 
a letett dynastia legitimitását (törvényszék 
rességet) nyilván vitatgatják , mikép leheta- 
zokat büntetni, kik ezen dynastiát fegyveres 
kézzel vagy összeesküvés által tett képen akar
ják visszaállítani? ha szabad, törvény szerint 
szabad azt m o n d a n i ,  bogy a’ respublica 
jobb Francziaországnak, mint a1 királyság, 
mikép lehessen törvénybeidézni azokat, k ike’ 
theoria következésében a’ respublicát erőszak
kal is be akarják hozni ? Ez lehetetlen, ’s ha 
alkotmányunk szerint közös jnsa a’ status- 
polgárnak az, hogy az igazgatás r e n d  sz a 
b á s a i t  a’ nyilványos birálgatás ellenőrsége 
(controlle) alá vegye; úgy minden bizonnyal 
a’ kormány p r i n c í p i u má n a k  megtagadása 
legalább is vétség, melly a* hozzá járuló tett 
által valóságos bűnné ’s törvényszegéssé vál
tozik. A’ kónnányváltoztatás szükségit theo- 
retice vitathatni, annyi mint annak végrehaj
tását is megengedni, s amaz ezt előbb utóbb 
szükségképen maga után vonja. Utóbbi szo
morú tapasztalataink ezeket kétségen kívül te
szik ’s a’ kormány legszentebb kötelességét 
mulasztaná el, ha illy borzasztó eseteknek ele- 
jet nem venné. T irtsa tehát az ur magát szoro
san a’ jelen utasításhoz (instructio), melly 
sem több sem kevesebb mint ez: teljes sza
badság a’ kormány cselekedetei és rendsza- 
b.ísai bírálatában; de kemény büntetés azok
nak , kik a’ charta és kormány léte ellen 
támadván fel, az országban veszélyes hábor
gást s véres rendbomlásokat gerjesztenek. — 

N É M E T O  íi S Z Á G.
(Vége a1 szövetséggyiilési protocollum iiontjainak).

Y. Minthogy a’ bécsi vég-acta 59dikczik- 
kelye ott, hol az országgyűlési tanakodások 
alkotmányszerint nyilványosau folynak, a’ 
vélemény s z a b a d  kimond tintását akár ben 
a- gyűlésben akár nyomtatás által nem  en
g e d i  annyira kiterjesztetni, hogy az a’ kü
lön szövetségi status vagy egész Németország 
nyugodalmát is megháborithassa, minek az 
országgyűlési rendtartás kiszabása által kell 
elejét venni : ennél fogyást kölcsönösen kö
telezik magokat a’ nénietszovetségi kormány
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székek , az illető eziránti rendszabásokat, ki
ki saját belső statusalkotmánya szerint, meg
tenni. —

YI. Minthogy a" bécsi acta 17d«k czik- 
kclye szerint is a' szövetséggyülésnek tiszte, 
a' szövetségacta igaz értelmét magyarázni 's 
az eziránti kétségeket a' szövetség czéljához 
képest hárítani e l : ennél fogyást magában ér
tetik, hogy a1 szövetség-és bécsi vég-actá- 
kat törvényes hatással egyedül a' szövetség 
maga 's annak gyűlése magyarázhatja.

Az időszaki sajtó visszaéléseit (zabolát- 
lanságát) tekintve: várva várja a' gyűlés, 
hogy a' németszövetségre nézve hozandó e- 
g y e n l ő  s a j t ó r e n d e l e t e k  kidolgozásá
ra általa (april. 26dikán) kinevezett biztos
ság , munkáját minélelébb benyújtsa, hogy 
igy a' gyűlés eziránt is véghatározásra jöhes
sen. — Aláírva Münch-Belünghausen, Nagler, 
Lerchenfeld, Mantenffel, Stralenheim, 's még
12. (Minden képviselő több vagy kevesb ok- 
felbozással s hosszabb vagy rövidebb hálál- 
hozással Ausztria és Burkusország iránt tévé 
szavazását; csak Baden, az e' tárgyban olly 
igen nagy figyelmet érdemlő constitutionalis 
kis Baden (képviselője báró Blittersdorf) adá 
egyszerűn és röviden szavát eképen: ,,A' kö
vetség utasítva van , a' cs. kir. ausztriai és 
kir. burkus udvarok ajánlatihoz járulnia.4—)

A' zweibrückeni Alig. Anzeiger bizonyos
nak állítja, hogy több (bajor) rajnamelléki 
község közakarattal tudlokra adatta minden 
katonaságban lévő honosinak 's rokonainak, 
hogy ha akármellyik is közülök Bajorország 
valamelly vidékén vagy Németország akar- 
melly részében a' polgárok ellen csak egy lö
vést is tesz , vagy irántok más törvénytelen 
erőszakkal e l , honosaiktól 's rokonaiktól nem 
csak egészen megtagadtatik és soha többé test
veinek vagy rokonnak nem ismértetik, ha
nem még szülővárosában sem szenvedtetik 
meg s a' legmélyebb megvetés lesz örök bün
tetése. (Stutig. Z.)

H O L L A N D I A .
(A' t)5dik protocollum vége.)

Yégre a' G. alatti függelék tudósítja, kér
déseikre , a' belga meghatalmazottakat, hogy 
a’ conferentia Hollandi király Ő Felségénei

megtette az illő lépéseket a' kölcsönös birtok 
minélelőbbi áltadatása, a 'Schelde és Maas vi
zein szabad hajózás 's minden egyéb vitás kér
désnek a' birtok áltadás után leendő feloldha- 
tása végett. —

A' hollandi kormánynak ezen két proto- 
collumra adott feleletét (jun. 30dikáról) köz
ük már az újságok, úgy szinte a* hollandi 
meghatalmazottoknak egy másik , ugyancsak 
jun. 30dikán költ jegyzékét is , mellybcn Hol
landia kinyilatkoztatja, hogy a' birtok-álta- 
dásról mind addig hallani nem akar, mig az 
elszakadás feltételei nincsenek megállapítva 
és elfogadva. Erre nézve eg}' uj  s z e r z ő 
dé  s t fog tenni, úgymond, ajánlatképen, mint 
részéről legutolsó engedményt. Ez utóbbiban, 
mint hallik, Belgium függetlensége 's neutra- 
litása megisinértetik, tőbirtoka úgy, mint a 
24 czikkelyben kitűzve van, meghagyatik, de 
a' liollandbirtoki folyókon hajókázhatás 's t. 
e. nem emiittetik.

Maga a’ f e l e l e t  hosszadalmas és min
den érdek nélkül való megczáfolások 's iga
zításoknál (a ' 64 és 65ik protocollum ál
talányos állításaira) nem egyéb. Újabb tu
dósítások szerint is a' Hollandiából később ér
kezett hírek kedvezők; a’ király az aján
lott pontok nagyobb részére hajlandó, sőt 
Antwerp áltadására és kész, ha az általa kí
vánt biztosítást (garantia) az öt hatalmasság 
aláírja. — Azonban magokat az actakat még 
az újságok nem közük.

A' belgák királya jul. ődikén reggel Ant- 
vverpbe utazott el. — A' képviselők kamará
ja egy uj katonai rendnek álüttatását fogad
ta el.

Mästrichti levelek szerint az e’ város kö
rül álló belga élő-őrség (Vorwachen) gyalog 
és lovag csapatokkal tetemesen szaporittatott 
jul.2dikán. Ezek nyomban, köröskörül, mint
egy egy órányija a' várostól őröket állítottak 
ki, kik a' városba gabonát vagy szarvas mar
hát juttatni ne engednének. Jul. 3ikán ugyan 
ők letartóztaták az Aachenből Maestrichtbe 
jövő postakocsit's Wyngand fősebészt ésVer- 
schur (hollandi) pattantyushadnagyot fogva 
a’ belga főhadiszállásra, Meerbe, vitették. 
Mint Maestrichtben mondják, a' bel^a sere
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geknek meghagyhatott, hogy minden, Aachen
ből Maestrichtbe menő hollandi tisztet tartoz
tassanak le.

OLASZORSZÁG.
Ancona julius 4kén : Parisból érkezett pa

rancsolatok következésében general Cubiéres 
kemény rehdszabásokat tesz a’ nyilványos 
rend akármelly színű zavarói ellen. A' Colon- 
r.a mobile (Tégy veres polgárság) el van oszlat
ja . Julius lsőjén többek elíögatására Íratott 
a’ general parancsokat, mellyek közül hat 
végrehajtás végett, nehány franczia altiszt
nek ált is adatott. Ezen parancsok foglalatja 
ez: „Magalotti urnák, a'katonapolitia fejének 
ezennel meghagyatik, hogy N. N.-t, akárhol 
találja, elfogassa; ki is azonnal a’ városi fog
házba vitetni 's az anconai törvényszék által 
a’ következő vádpontok iránt fog elítéltetni:
1) hogy részt vett az anconai gonfaloniere 
május 23kán történt meggyilkoltatásában. 2) 
hogy részese a' Colonna mobile nevű fogy veres 
törvénytelen egyesületnek, melly a’ várason kí
vül és belől erőszakkal 's fenyegetőzéssel élt a’ 
lakosok elűzésére, elfogatására's pénzcsikarás 
ra. 3) hogy részt vett azon megtámadásban, 
melly május 12dikén a’ Pidochionál álló po- 
litia-őr ellen történt. Az alól irt vádolja N. 
N-t az itt megirt tettek felől 's a' törvényszé
ket oda utasítja, hogy a' fenálló törvények
hez képest eziránti nyomozódásit megtegye. 
Ancona, jul. lsőjén 1832 General Cubiéres.“ 
Jul. 3dikán felhivatta a’ general a1 városi 
tisztséghez, úgy szinte a' polgári és fenyitő 
törvényszékhez tartozó személyeket a1 város
ház épületébe 's a’ következő iromány t olvas
ta fel előttük: „Ancona, jul. 3dikán. Gene
ral Cubiéres a’ törvényszék és városi tiszt
ség tagjaihoz. Uraim ! Hogy e’ városban az 
anarchiának vég vettessék 's azon magára vá- 
lalt köteleztetésnél fogva, melly szerint e’ 
várast oltalma alá vévé, meghagyta nekem 
az én kormányom, hogy a1 nem sokára vis
sza térendő pápai delegatio megérkeztéig sa
ját hatalmammal 's tekintetemmel éljek. Meg
hagyta nekem, a’ szükséges lépéseket meg
tennem , hogy a' pápai kormány nak ’s az or
szág törvényeinek tekintetek fentartassék. Egy 
törvénytelen egy esület rettegést terjeszte An

cona lakosai között; fenyegetőzést 's erősza
kát követett e l, hogy a’ lakosokat elűzze, el
fogja ’s tőlök pénzt zsaroljon. De a’ vétkesek 
ki fognak nyomoztatni ’s tetteikért a1 tör
vényszék előtt bűnhődni. Ha e’ rendetlensé
gek megújulnának, a’ franczia sereg nyom
ban és kemény igazságot fog eszközleni. A’ 
gonfaloniere(Bosdarí)gyilkosai rövid időn tör
vényszék elejébe fognak állíttatni, vétkes tár
saik közül egy sem kerüli el a’ büntetést. 
Bizodalommal számot tartok ez iránt azon u- 
tálatra, mellyet e’ gonosz tett az egész váro
si népben gerjesztett, ’s a' franczia seregek 
buzgó fáradozásara a' bűnösök fölkeresésébei!. 
Az urak függetlenségük tökéletesen biztosit- 
tatik , ’s én kötelességemmé teszem , minden 
szót, minden fenyegetőzést, melly annak árt
hatna , azonnal megbüntetnem. Számot tar
tok az urak segedelmére kormányom megbí
zása teljesítésében. Egyébiránt higyék el az 
urak, hogy nekem őszinte kívánságom az lí
rák országa javát előmozdítanom 's Ancona 
minden lakosát védenem.“ Aláírva Cubiéres.

A’ bajor koronaherczeg Nápolyból Ro
mába érkezett.

TÖRÖK BIRODALOM.
St. Jean d’Acre vár bevétele hire Ale

xandriába május utolján érkeze meg, melly 
szerint Ibrahim több napi szünet után 19ikén 
kezdé a’ régiül ostromlott erősséget újra lö- 
v öldöztetni, s nyolez nap alatt négy nyílást 
törvén a" falakon seregeit azokon parancsoló 
berohanni, de háromszor űzetvén vissza, vég
re maga jelene személyesen meg a’ tűz köze
peit vezérül, ’s uj lelket öntvén példájával ka
tonáiba valahára a’ várfalak hatalmába jutot
tak ; Abdallah ekkor egy minát vettetvén fel, 
a’ gy őzőknek általa tömérdek veszteséget oko- 
za , maga pedig haremjével, ’s némelly hi- 
vebb vitézeivel egy toronyba vonult ujonti 
ellentállásul ; ezalatt a’ papság Ibrahimhoz fo
lyamodott a' vár hős oltalmazójának kegyele
mért , mit tőle mégis nyertek, mivel Ibra
him egyedül azt kiváná, hogy magát azon
nal adja meg, biztosítván mind a' basa , mind 
annak követői életét, "s személyes vagyonát. 
A' vezér tehát azonnal megadá magát ‘s a’ nagy
lelkű győztes Ibrahimtól az említetteken ki-
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vül még szabad költözködési engedeJmct is 
nyere, de ő önkénytesen Alexandriába ki- 
vánkozék, hová azonnal elis indulván, jú
nius 2ikán érkeze meg.

Az orosz czár Alexandriából főconsuiát 
vissza parancsoló, mivel ő a’ lázadó alkirál- 
Jyal sem kereskedési sem egyéb segedelmi köz
lekedésben lenni nem akar.

E L E G Y  H Í R E K .

Varsó népessége legközelebbi számítás 
szerint 112,000; ’s így esztendő alatt 25,000- 
rcl fogj a, kik közül 15,000 li, a’többi nő ne
mű. Az egész összvelegbe 29,214 izraelita van, 
kik főkép a’3ik várososztályt lakják, hol szá
mok haladja a’ keresztyénekét. Nemre nézve 
Varsóban 7̂ 423 fot el több az asszony a’ férj- 
finál.

Éjszakatnei ikában az idei statusjövede
lem 8 millió dollárral haladja meg a‘ kivetett 
mennyiséget, 22 millióra számítgatták t. i. de 
lesz közel 30.

1000 millió ember közül, kiket ma föl
dünk számlál, a’ ISik századvégin 140 millió 
muzelman volt, 3 zsidó, 657 pogány, ‘s 200 
keresztjén; ez utóbbiak száma égj század óta 
45 millióval szaporodott, egyéb vallásuaké 
pedig csak a’ régi maradt. De még szembetű
nőbb a’ keresztyénség gyarapodta 19ik száza
dunk kezdete óta. A bibliát már 110 nj'el- 
ven olvassák, ennek 97re fordíttatása ez utol
só 20 év szüleménye. Az egész világon 311 
missionarius apostoikodik szerte, számos se
géddel ’s 360 missionariusi iskola 16,000nél 
több gyermeknek nyujt tanítást.

Algiernak keresztény népessége (Euró
pából) szaporodik. A’ múlt május 31dikén 
4021 személyből állott, miből 225 ugyanazon 
hónapi szaporodás.

Az Angol hírlapok egjr bassorai levelet 
közlenek, mellyr szerint a’gondviselés számos

csapási közt, mellyekkel tartományok déli 
részét mindenfelé ostorozza (Mesopolamiát), 
legkülönösebbek Hamadanban (a’ régi Ecba- 
tana) a' tüzes kígyók, mellyek múlt észt. 
augustusa utolja óta keletkezve annyira el
szaporodtak hogy már a’ lakosok többé allig- 
ba menek< dhetnek ; harapások olly mérges 
bőgj' azonnal dühödni kezd az általa sértett 
’s kevés perez alatt kimúlik. Az utczák töm
ve,k az iiij' szerencsétlenek bolt testeikkel, 
mellyeket a’ kutyák és schakalok (róka faj) 
faldosnak fel.

Anglia premierministerei 3dik György ki
rálykodása kezdete óta következők, hozzá- 
jok tevén a’ pairek számát kik alattok ne
veztettek ki: lord Chatam 9, lord Bute 9, 
Grenville George 4, lord Rockingham 4, 
Grafton herczeg 0, lord North 27 , lord Shel- 
burn 0, Fox 7. Pitt 90, Addington24, lord 
Grenville 3, Porllandi herczeg 4, Perceval 0, 
lord Liverpool 50, Canning 7, lord Goderich 
6, Wellington herczeg 2, s gróf Grey 25.

Vclenczei hírek szerint június liike éj
jelén „ii Bravo44 austriai hajót két rabló táma
dó meg, de egy igen véres harcz után futásra 
kénszerílettek, 13 embert vesztvén holtak
ban , midőn részünkről csak három sebesít- 
tetett meg. Későbbi hírek után a’ két rabló
hajót a’ görög kormány küldte volt ki piráta 
vadászatra, de kapitányokot a’ szárazon hagy
ván magok is azokká váltak. — 

Pénzfotyamat :
Becs (Julius 17dikén) közép ár:

Status 5 pC.. kötelezőlev. . . . 87 — p. p.
— 4 PC. .  .................76 4 -------
— lS20diki nyeres. kölcsön 177 | ----
— 1821diki ...................  122 44 -----

Bécs vár. 24pc. bankó kötél. . . — —*----
A/, udv. kain. 2 4 perCnt kötél. . ----------
Bank-actiák v. részvények darabja---------------

A gabonának pesti pia,-zí ára Julius 20dikán 1832.
iozs. ni viú. gar. legjobb köz.eps/.erü csekélyebb J

Tisztabúza 140 120 113 4 1
K étszeres 93 4 86 4 80
Rozs 53 1 50 46 4
A rpa 46 4 43 i 40

Po/.s. ni. vtó. gar.

Ẑ b
Köles
Köles-kása
K ukorica

legjobb középszerű csekélyebb

3 3  4 3 2 31 4
— —

1 2 0 1 0 0 —
4 8 4 6  4 4 4  4

S zerkezteíi  í l e i m e c z y .  — 
Ei.'lbi levelünk !. 150 . !*<» szelete I9ik

- Nyofiit at ja Länderer.
során at. olíer.áros helyett öle. e l l e n ő r .
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F o g l a l a t :  Magyarország (iW. Kir. üdv. Kamara számvevóhivataldnál előléptetések. Kinevezések. Magyar academia idei 
nagy gyűlésé. Vic,ínyei level). Anglia (Parliamenti dolgok. Görögország. Don Pedro. Angol tudósok. Cholera. Egye- 
bek). Fiancziaoiszag (Moniteiir és az oppositio. Nouvelliste Temps. Törvényszéki dolgok. Olasz és lengyel nienekvók. 
Egyebek). Is emeta o . (Ejabb hirek). Lengyelország. (Elmélkedés). Görögország. Elegyhirek. (lieichstadti herczeg 
megholt). Pénzfolyamat. Gabonaár.

MA G Y A R O R S Z Á G .
(Kir. Kam. tudósítás).

Ö Császári’s Ap. Királyi Felsége a’nagy
inál t. in. kir. utlv. Kamara budai számvevő
hivatalánál uj tiszti ’s fizetési rendszert álla
pítani méltóztatván, következő tiszt urak 
nyertek jó tulajdonik ’s szorgalmok tekinte
téből ugyancsak a’ nagyinéit. kir. udv. Ka
mara által fentebb hivatalt ’s előléptetést, u. 
in, Frölich Adám , Ribáry Berta , Szánka Ta
más, Schraczenthaler József, GroszmayerAn
tal, DolezsálLépőid, Prohászka Ferencz, Pod- 
hráczky József, Mayer József, Placby Jakab, 
Langer János , Nagy János , Szclestey József, 
Gulden Sámuel ’s Petermayer Antal eddig in- 
grossisták számvevő-tisztekké ; Seidl Ferencz, 
Szabó Antal, Trettina János, Fritz Károly , 
Fischer Károly, if. Hobbling Antal, Mészá
ros István, Csermák György, Jabloniczky 
Gyenes, Kudelaky Ignácz, Schiffner Antal, 
Minász Móricz, Frankenhusch Aloiz, Noze- 
da Antal, Horváth József, s Frankenbusch 
Antal előbb accessisták,—továbbá Csaíhó Zsig- 
inond, Rechner János, Drcxler Ferencz és 
Csausz János előbb fizetésbeli practicansok 
ingrossisíákká ; Puschmann Ferencz , Koller 
Antal, Blauverth Gáspár, Grunschnek La
jos, Teller Ignácz, Riedl Fridrik, Schum- 
bensa György, Grabacsay Ferencz, Axaméty 
Károly, Gyömbery Márton , Jurzena József, 
Lovak Vilmos, Steiner Máté, Nározsnyi Ist
ván, és Grobeíty Ignácz practicansok acces- 
sistákká; ’s végre Fogé! Ferencz, Sziich 
György , Uhljarik András , Szabó ignácz , Ka- 
rove Albert ’s SchlegI Antal fizetésbeli prac- 
ticansokká neveztettek ki.

Királyi Felségünk Kengyeczky János kir. 
kam. levéltári lajstromzót 41 esztendei hű

szolgálatját tekintve egész díj meghagyással 
nyugalmazni méltóztatott.

A' nagyinclt. m. k. u. kamara e’ f. hónap 
Ifikén a’ kir. ügyek fő-igazgatásánál néhai 
Brodszky Imre halálával megürült iktatói hi
vatalra Vlkolinszky András hites ügyvédet ’* 
eddig a’ fentisztcít m. Kamara kebelbeli ir- 
noki hivatalánál volt accessistát, tizenegyévi 
szolgálatja, szerzett isméretci s jó maga vi
seleté tekintetéből volt kegyes kinevezni.

A’ nagymélt. in. k. u. Cancellaria a.’ fiu
mei kereskedés- és váltótörvényszéknél meg
ürült kereskedő osztályból választandó díjat- 
lan közbiróságra, Accurti Aloiz ottani keres
kedőt nevezte ki.

H í r a d á s
(a’ magyar tudós társaság nagy gyűlése tartásáról.)

Ő cs. kir. Főhcrczegsége a’ Nádor mint 
pártfogó helybenhagyásával , az említett tár
saság tiszteletbeli rendes és levelező tagjai
nak 1832re szólló nagy gyűlése következő 
Augusztus 28kán , Igazgató tanácsáé pedig 
September 2kán kezdődik. Elindult már az 
elölülői meghívás mindenüvé, de ha vaiamelly 
eset akadályoztatná kézhez jutását, minden 
karbeii tagot ezen hivatalos híradás emlékez
tet hazafiúi tisztére. Pesten, Julius 25di- 
ken 1832. Dobrentei Gábor m. h.

T i t o k n o k.
Vichnye, jnlius lakén: A’ meleg évszak 

kezdetétől számos vendégek örvendeztették 
fürdőnket, ’s különösed a’ magyar Kanczel- 
lár Ő Exja. itt mulatása nagy élénkséget adott 
c’ tájnak ; az egymást felváltó szomszéd me- 
gyéki, kamarai ’s városi fényes kiküldöttsé
gek igen érdekes vendégváltozattal kellemcsí- 
tik mutatásunkat; végre a’ selmeczi!bányász 
ifjak is hódoltak bányászi módon Ő Exjának, 
t. i. bányász köntöseikbe 's lámpáikká! éjjel

J E L E N K O R .
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megjelenvén, katonai renddel az ünnepelt név 
első betűit ügyesen formálták ’s bányász da
lokat énekelve a’ betűket lámpáik’ felemelté
vel világiták, mi után 0  Exjaaz ifjúságot egy 
kertben a’ csendes éj kellemes hűsében meg- 
vendéglette, ’s személyes megjelentével örven
deztette. — Különös hálával köszönheti mind 
fürdőnk, mint szomszéd városunk (Selmecz) 
Ő Exjának két jeles férfiak t. i. gr. Steinlein 
Ő Exja ’s mélt. gr. Széchenyi István a’ koszo
rús honfi’ megjelentöket és rövid mutatásu
kat. A’ lelkesedés- ’s köz örömben, mellyel 
e’ kedves hir okozott vendéginkbe ’s melly 
őt megelőzte, híven osztoztak velünk a’ sel- 
meczi magyar és erdélyi fiatal bányász szom
szédink is , ’s sokan összegyűlvén körökből 
többeket választottak, kik nemzeti köntösben 
’s nyelven O MIsga hazafiui páratlan érde
meinek hódolásukat megvigyék, ’s vele tu
dassák, hogy a’ tiszta honszerctet ’s fejdelem 
iránti hűség , mellynek legszebb példányát Ő 
MItsgába bírja kedves honunk, bánya-üre
geikben is visszhangra talált.

A N G L I A .
A’ felsőház jul. 5diki ülésében panaszké

pen hozá fel marquis Londonderry azon egy- 
beköttetést, mellyben némelly újság, különö
sen a’ Times a’ ministeriummal látszik len
ni. Ő úgymond a’ múlt aprilisben egy aláza
tos kérelmet nyujta be 0  Felségének a’ lon- 
donderryi mesterlegények ügyében s mint
hogy reá a’ választ igen szomoritónak találá, 
kérdést tön Ő Felsége privát titoknokánál, 
valljon a' válasz az illető félnek tudtára men
jen e. Innen azt az utasítást ve tte , hogy ké
relme a’ belső ministeriuinhoz m ent; azon
ban alig kapá meg (május lsőjén) innen ő 
maga a’ választ, már május 2dikán az egész 
dolog minden környülménnyel és irománnyal 
együtt a’ Timesben állott. Ezen ő olly szerfe
lett megütközött, hogy másnap mingyárt szó
lott iránta a’ nemes viscounttal (Melbourne 
belsőminister), ki részéről szinte csudálko- 
zott a5 dolgon ’s meg nem foghatta, mi utón 
jöhetett a’ Times az érdeklett levelek birto
kába. — Általában, úgy mond továbbá a’mar
quis , lehetetlen észre nem venni, hogy ez 
az újság (a ’Times) igen gyakran, hiteles kút

főkből tudósit. Minden politikai dolog és vi
tatás legelőször ’s egész pontossággal jő ben
ne szóba. Már az illyes egybeköttetés a’ mi- 
nisteriumra nézve csakugyan káros ’s annak 
gyanúját el kell ennek magától hárítani. Lord 
Melbourne újólag azt feleié, hogy a’ dolog 
magában igaz lehet, de mennyiben a’ kérdés 
őt érdekelhetné, ő nem tud felőle semmit. 
Midőn aztán a’ marquis tovább sürgetve azt 
kérdé tőle, ha nem tett e lépéseket annak 
kinyomozására, ki az érdeklett leveleket a’ 
Times redactoraival közölhette, lord Mel
bourne igen hidegen és röviden ezt válaszo- 
lá: Nem. Ugyan az nap az alsóházban kérdést 
tett marquis Chandos a’ görög kölcsön iránt. 
Beszélik, úgymond, hogy egy bajor herczeg 
van a5 görög thronusra kijelelve, ’s angol, 
franczia és orosz országok vettek részt az e- 
gyezésben , melly neki ezt a'királyszéket biz
tosítsa, ’s egyszersmind 2 millió font sterling- 
nyi kölcsönért is részére jót álljon. Szeret
ném a’ nemes lordtól (Althorp) érteni, vall
jon ez mind igaz e , ’s valljon Anglia mind 
azok után, a’ miket értünk, újra jót akar e 
idegen kölcsönözésekért állani. Lord Althorp 
felele valamit, de a’ galleriákkal háttal fordul
va , ’s olly halkon, hogy lehetetlen volt az 
újságok tudósítóinak amott, beszéde értelmét 
kivenni. (I. alább) Ezután Stanley ur az irlandi 
tizedekről szólott ’s '(mint említők) három bilit 
hoza ajánlatba, mellyek szerint 1) a’ tized 
felvetése s kiegyenlítése ezentúl ne önkény- 
tes legyen, hanem határozott, szabott és ál
landó. 2) minden egyházi megyében állíttas
sák egy, a’ püspökből és a’ jövedelmcs (be- 
neficiati) papságból álló egyesület vagy cor- 
poratio, melly az egész öszvelegnek járó ti
zedeket ’s más tartozásokat beszedje ’s az il
lető tagok között elossza. 3) a’ földes urak
nak szabad legyen a’ birtokaikból járó tizede
ket megvenni, vagy beváltani, ’s viszont a’ 
megyei jövedelmes papságnak is megengedte
tik tizedét földbirtokká változtathatni. — 
Grattan ur szólott legelébb ezen javaslatok el
len. Ez az ajánlat úgymond, senkit sem elé
gíthet k i; az irlandi nép csak a’ tizedrend- 
szer tökéletes megváltoztatásán nyugszik meg. 
A’ tizedfelvetés mindenütt igazságtalan , ki-
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vévén hol a’ pásztor (plebanus) Ön jósága ’s 
emberbarátsága után segít a’ dolgon. Én a’ 
háznak a’ következő végzések elfogadását a- 
jánlom. 1) Irland békessége megkívánja, hogy 
a’ tizedszedés és rendszer ezentúl ne csak 
névszerint hanem valójában is eltöröltessék.
2). Megismertetik a’ birtokjus azoknál , kik 
Irlandban egyházi jövedelemmel bírnak ’s a’ 
parliament köteles nekik azért kárpótlást ad
ni. 3} Az irlandi földbirtokosok kötelesek 
egy bizonyos tőkét vagy jövedelmet (fonds) 
alapítani meg, mellyből a’ polgári és egyhá
zi tanítók (papok) fizettessenek, de ez a’jö
vedelem és fizetésmód könnyebb és kedve
zőbb legyen mint a’ tized. — 4) Ezen jöve
delem-bevétel ’s kiosztásmódjának közelebb 
megállapítása a’ már reformált parliamentre 
hagyatik. — A’ ház 2^ órakor (reggel) el
oszlott, minekelőtte a’ vitatások megkezdőd
hettek volna.

A’ parliament juh 6 és 9diki ülései nem 
érdekesek. Az angol b a n k  privilégiumát vizs
gáló biztosság nagy nehézségekre ’s igen fon
tos fölfedezésekre akadt, minél fogvást mun
kája húzódni ’s hihetőleg a’ bank egyész szer
kezete tetemes változtatást fog szenvedni.

A5 Görögországot illető egyezés Anglia, 
Orosz- és Francziaország között megerősítte- 
tett. 2,400,000 font sterlingnyi kölcsönt ad 
Otto királynak a’ három hatalmasság, (min- 
denik egyegy harmadát a’ summának) , mint 
mondják azonnal, mivel a’ fizetés ideje nincs 
említve. ’S ez a z , a’ m it  l o r d  A 1 t h o r p  
Chandos marquisnak f e l e l t ,  (I. feljebb), hoz
zá adván azt is , hogy ezen iromány rövid 
nap alatt elejébe fog a’ háznak terjesztetni.

Csodálatos hir terjedett el a’ napokban, 
mond a’ Court-Journal: hogy az angol reform- 
bili mit sem ér ’s a’ ministerek azt hiszik, 
hogy egy m ás reformbill megnyerésén ’s ált- 
vihetésén kell igyekezniük. — Ha ez igaz, 
úgy a’ mostani parliamentnek még egy évi ü- 
lést kellene folytatólag tartania, a’ miről va
lóban már szó is kezd lenni. Ugyan ez a’jour
nal azt a’ még csodálatosabb hirt hozza, hogy 
Ó Felsége (az angol király) lord Greyröl mit 
sem akar tudni, sem vele 14 nap óta nem

szólott. (Ezeket más újságok is, de mind czá- 
folólag említik.)

Dublini privát levelek az irlandi pártok 
zajgását nyugtalanítónak festik. Több város
ban illyes hirdetmények ragasztattak fe l: „Mi, 
16—60 esztendős lakosok senkinek sem dol
gozunk a’ ki egyházi tizedet vagy taxát fizet.“ 
Turner ur (Barrotheryben lelkipásztor) rét
jét szeretné lekaszáltatni, de nem kap kaszást. 
Bourne ur postabérlő, több munkást elvesz
tett, kik azon nyilatkozással mentek el, hogy 
nekik parancsolatok van, senkinek se dol
gozni , a’ ki tizedet fizet.

I r 1 a n d b a újólag négy gyalogezred kül
detett.

Don Pedro junius 26dikán hagyá el San 
Miguelt, ’s elindultakor mind az Azori lako
sokhoz, mind katonáihoz, mind végre a’ P o r- 
t u g á l i a k h o z  proclamatiot bocsátott. Ju
lius 6kán már Portugáliában ki fogott szál- 
lani. — Mihelyest kiszállta után ’s akar- 
melly részében az] országnak kormányszéket 
fog felállítani, azt Anglia mint dona Maria 
királyné de facto fenálló kormányszékét azon
nal megismeréndi, a’ just különben is már 
mind Anglia, mind minden, csak az egy dón 
Miguel és pártja nem, megismerte. (Times.)

A* Courier ellene mond azon hírnek, mint
ha a’ parliament mingyárt elhalasztatása után 
nem fogna egyszersmind el is oszlattatni.

Oxfordban közelebb az Angol természet
vizsgálók ’s orvosok, mint a’ németek Bécs- 
ben, évi-gyülést tartottak, mellyre Anglia 
minden részeiből számos tudós gyülönge össz- 
ve , ’s mint hirlelik az előolvasottak felettéb 
érdeklők valának. Esztendőre Cambrigdebe 
fogják tartani a’ társaság egyezése szerint, 
hol szinte hires egyetem van, de aztán a 
gyárok ’s kereskedés által elhirült kisebb va
rasokban.

Angliában ’s Irlandban még mindig foly
vást nevekszik a’ cholera; az elsőben julius 
9ikén 550 beteg’s 224 holt, az utóbbiban jul. 
7ikén 390 beteg ’s 130 holt számláltatok. De 
Qu»becben is kiütött már, mint szinte Mon
trealban ’s Canadában is , hol junius lOdikén 
80 betegült közül 60 halálozott meg.
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FRANCZI AORSZÁG.
A’ Moniteur egy igen hosszú czikkelyt 

közöl, mellyben az oppositionalis sajtó ellen 
azintazon princípiumok vitattatnak, mellyeket 
Bartlie, a’ minister, utóbbi levelünkben köz
lőit körlevelében kifejtett.

Francziaország mostani véleménye a’ kor
mány és oppositio rendszere felől, legjobban 
kitetszik,, úgy mond el Nouvelliste, az újabb 
követválasztásokból. Azon tizenhárom követ 
közül, kik az utóbbi parlamenti ülés óta vá
lasztattak, csak kettő szit az oppositiohoz, 
a’ többi ministerialis. Kár hogy a' Francziák 
a’ juste milieure nincsenek születve! Azt a’ 
boldog közép utat ők, kormányokkal együtt, 
még eddig soha sem találták el.

A’ Temps, melly egy idő óta hol az op
positiohoz, hol a’ ministeriumhoz ha jlo tt's 
igy mind a’ kettőtől megtámadtatok, moste- 
zen felírás alatt: „Mit akarunk m i?“ nyíltab
ban mondja ki politikáját s a’ fenforgó kor- 
mánykérdésekrül nézeteit. Egy pár nappal 
előbb vagy utóbb, igy szói a’ többi között, 
ált fogják annak szükségét látn i, hogy egy 
ministerelőlülő neveztessék; mert a’' király 
az által, hogy az előliilést maga viszi, felelő
vé lesz, mit a’ charta betűje tilt. Szintolly 
könnyű előre látni azt is, hogy a’ leendő fő- 
ministernek a’kamara majoritásával kell bír
nia , ’s őt ennél fogvást, a’nélkül hogy a 'ka
marák együtt legyenek, nem nehéz kijelelni. 
Azon minsterieken k ívül, kik önfentartatá- 
sok miatt akármeliy kormányhoz is önkényt 
simulnának , két hatalmas követrész (fracliu) 
van a’ másik kamarában, mellyeknek egyi
két D u p i n  (az idősb), másikat ü d i l l o n -  
B a r r o t  urak vezetik. Egyedül ez a' két szó
nok az, véleményünk szerint, kiknek szemé
lyes befolyások ’s tagadhatlan talentumok a’ 
kormányhoz hódíthatja a’ többség gyámolát. 
De Barrot ur a’compte rcndu-höz (oppositio! 
nyilatkozáshoz) állása ’s a’ júniusi napok ál
tal sokkal messzebb távolodott a' kormány
széktől, hogysem a’minisíeriumba lépte most 
hihető volna. Azonban az ő neutralitása igen 
szükséges arra, hogy a" többség megszcrez- 
lessék , ’s mi úgy hisszük: ő azt nem lógja 
megtagadni D u p i n  ur tói , ki most minden

kormányférjíitól ugy tekintetik, mint a’ kin 
mehet egyedül a’ martz. 13diki rendszer az 
oppositio szempontira által. Most ő rajta van a* 
sor, melly k é s ő b b  fog az oppositiora jutni. 
Mi szintúgy tudjuk, mint a’ Journal du Com
merce, mi híjával vannak azon férjfiak, ki
ket a* közvélemény jelenleg a' kormányra 
hiv. Nem bírnak ők azon belátással az ország 
materiális interesséjibe, melly egyedül képes 
a’ mi műszorgalmas népségünket helyesen ve
zetni ; de az oppositio fogyatkozása e’ tekin
tetben még szembcszökőbb. Nem állítjuk azt, 
hogy Dupin ur többet értene a’ stalusgazda- 
sághoz mint Odillon-Barrot, de a’ pillantat 
szüksége amazt kívánja, 's ha c’ szükség meg
szűnik, mi azt hasonló nyíltsággal ’s minden 
személyhez ragaszkodás nélkül fogjuk meg
mondani. A’ mit tehát mi akarunk az, hogy 
a'többség (maioritas) győzzön; a’ voxpopu- 
l i , ar közvélemény szentebb előttünk most 
mint valaha, s ha a' maioritas a’ jelen pii- 
laniatban a’ ministcriinn és oppositio közölt 
áll, ugy ott állunk mi is; ha a’ mi szempon
túik vagyis inkább a’ nemzetéi jutnak a’ kor
mányra , akkor mi ministerialisok leszünk ; 
ha pedig, a’ mit nem reményiünk, csak egy 
kisded párt jutand hatalomra, akkor mi az 
oppositionál állandunk. A’ közvélemény látsza- 
tos habozásai minket nem fognak eltéveszte
n i, az éles figyelmező annak logicai, folyvást 
haladását igen jól látja és követi, ’s ez a” ha
ladás sem igen lassú, sem hirtelen, hanem 
bizonyos és megállíthatatlan. Jól mondá tehát 
a’ France Nouvelle (másik újság) , hogy mi 
a’ győztesekkel tartunk, mert minden lehető 
crisisekben, v é g r e  mégis mindig a’ több
ség g} őz. — “

Jui. ődikén állottak a’ Prouvaires-utczai 
összeesküvés részesei (múlt fcbruarius 1 és 
2dik napjaib.) a’ párisi törvényszék előtt. A5 
vádlottak száma nagy; tanú közel 400 volt 
jelen. A’ kérdő más nap is folyvást tartott.

Gäbet és Garnier - Pagés urak Leblond 
nyomozóbiró előtt jul. 8ikán kihailgattattak. 
Semmi tetemes vád, semmi zár-ok nem sült 
reájok. A’ kérdések előre fel voltak téve ’s 
még is alig lehet üresbeket, haszontalanab
bakat gondolni. Például Pagés úrhoz: „Hal
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lotta az u r , hogy mondták, hogy a’respubli- 
cát kellene kikiáltani?44 „Ismeri az ur Ramo- 
rino generált? 4 ,,Hallotta az u r, hogy mond
tak, hogy general Ramorinot kellene a* res-
publica dictatorává kinevezni ?4f ’s a’ t. __Ca-
bet ur jul. 20ikán ismét kihallgattaték. Pro
testált az ellen , hogy az ostromállapot alatt 
s az ő távollétében irományait elszedék ’s 
néhányat közülök a’ ministeri Journalokkal 
közlöttek. —

A1 Velenczei fogházból kiszabadult ola
szok (számszerint 67 , közöltök igen sok 
főtiszt, vaskorona-és becsületrendi vitéz, or
vos, professor, ügyvéd, kereskedő s t.) Tou- 
lonba érkeztekkor azon ministeri parancsot 
vevék, hogy magokat A f r i k á b a  mene
telre készen tartsák. — Kétségbeesve ezen 
rendszabáson, protestatiot készítettek nyom
ban a’ franczia kormányszékhez, mellyben 
kérik, hogy ha Francziaország őket ven- 
dégszeretőleg befogadni nem akarja, legalább 
pillantati nyugtot és enyh-helyet engedjen, 
honnan inkább mintsem Afrikába katonáskod
ni menjenek, mire sem erejük sem kedvek , 
máshol fognak az Ínség és tümlöcz után nyu
godalmas életet keresni. — Addig is kérel
mükre a’ touloni révmelléki vesztegbázat adá 
nekik a1 touloni praefectus lakhelyül.

Az alforti (baromorvos) iskola a ’ jövő 
October lsőjén fog ismét, újon szerkeztetve, 
m e g n y i t t a l n i .

Több ezered, melly még zászlóit nem 
kapámcg, e’ hónap 27dikén, mint a’ j ú l i u 
si  r e v o l u t i o  é v n a p j á n  Parisba jövend, 
hogy azokat a’ király kezeiből ált vegye. —

Mondják, de lehetetlen hinnünk, igy 
szól a’ Messager , hogy áOOLengyelt, kik'Bur- 
kusországból jöttek a határra , a minLterium 
nem engedett kiszáílani s őket erővel az afri
kai sereghez vitette.

Bonpland, a’ hires utazó és tudós, több 
esztendei fogságából Paragnayban, (_ r. ran 
cia praesidenssége alatt) , kiszabadu t. ai z 
13dikán Buenos-Ayresbcn volt s onnan mi
nél elébb Francziaországba szándékozott.

Az Académie frányáké juh 9diken titok, 
nokát választotta a’ kibolt Cuvier he ye e.

A’ szótöbbség Dulong urra esett, kinek mcge- 
rosittetése most a’ királytól függ. Cuvier pro- 
fessorságára a’ Jardin du Roi-nál Blainville ur 
választatott.

A’ Parisban lévő oppositioi követek is
mét tanakodást tartottak L a f f i t t e  urnái jul. 
ödikán, mi úttal ismét panasznyilatkozásról 
vala szó a’ ministerium ellen.

Don Pedro expeditiojáról a’ Gazette de 
France nem épen ostobául, ekép elmélkedik : 
Portugália jövendő állapotja egész Európára 
nézve nagyobb hatású lesz, mint talán hin
nék. Oda , Portugáliába , akarja mind Anglia 
mind Francziaország, noha különböző czél- 
la l, a' iiberalismust és constitutionalismust 
általültetni ’s azt aztán az egész pyrenaei fél
szigeten (Spanyolországon is) elterjeszteni. 
— Anglia azzal kecsegteti magát, hogy az 
ebből okozandó zivatarok alatt hajdani befo
lyását az európai szárazföldi dolgokba vissza
állíthatja: Francziaország pedig azt remény- 
l i , hogy ha egyszer Portugáliát és Spanyolor
szágot saját politikai szellemébe és systemá- 
jába ragadja, akkor azokkal együtt olly ha
talmas principiumi frigyet és szövetkezést ál
líthat az éjszaki (Burkiis, Orosz ’s a’ t.) ab- 
solutismusnak ellenébe, melly előtt ennek 
meg kell hajolnia. Ezek valóságos inditóokai 
azon egyenes vagy közvetett lépteknek, mel- 
Jyekkel Anglia 's Francziaország dón Miguelt, 
ki egyedül áll még utjokban , megbuktatni i- 
gyekeznek; ez az oka azon segedelemnek, 
mellyel ők dón Pcdronak nyújtanak. E’ sze
rint a’ portugáü történetek nem csak dóm Mi
guelt magát, hanem minden népet, minden 
uralkodót érdekelnek44 ’s a’ t.

A’ St. Simonisták, menilmontanti zárán- 
dokságokban, furcsa különösséggel oszták egy
más közt fel házi fogSalatosságikat: Talabot 
Leo u r, előbb kir. alügyvéd , sokáig tányért 
mosogatott, nem rég Eichthal , rs Lambert lí
rák állal váltatott fel hivatalában, legközelebb 
pedig báró Duveyrier ’s Retourct Móses hires 
szónok által; Barrault Emil néhai professor 
csizmát tisztit, Chevalier, előbb a’ természet- 
tudomány professora, ’s Duguet kir. itélőszé- 
ki ügyvéd , tisztségedéi; a‘ ház padolatját Ri-
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gaud Dr., Holstein, Duveyrier báró , ’s Che
valier a’ Globe egykori szerkeztetője, súrol
ják; ez utóbbira egyébiránt a’ ház felügyelés 
is bízatott; Fourmel ur, előbb a’ Creuzoti 
vas-gyár főigazgatója, kertészkedik, Boniteu
re professor, Roger hangász, Justus festő, 5s 
Macherau rajzmester urak, legényei; az ut- 
czát ’s az udvart Eichthal ur sepregeti, de 
Macherau ur neki is segít; végre Terson catli. 
pap, ’s hires szónok asztalt térit, s Petit egy 
gazdag földes ur hja, gyertyatartókat tisztogat.

A’ Franczia újságok szerint New-York 
status törvényhozó gyülekezete utóbbi ülésé
ben 24 privilégiumot adott vas utak felállítá
sára 24,775,000 dollárnyi tőkepénzel; Js hetet 
bank alkotásra 1,450,000 doll, tőkével.

Walter Sc o t t  felgyógyulásához éledez 
remény.

NÉMETALFÖLD.
. A’ Memorial-Belge (belga újság) igy szól 

közelebb, a’ Hollandia által végkép ajánlat
ba hozott, újabb tractatusról : „Ez a’ trac- 
tatus, a’ mennyire azt eddig ismérjük, sok
kal többet kíván, és sokkal tovább megy, 
mint a’ mit Oroszország, Borusszia, és Aus
tria a’ novemb. 15diki egyezés megerősítése
ko r, részére fentartottak, sőt ezt (a’ nov. 15- 
diki) tractatust minden részeiben feldúlja, 
felforgatja. Ugyan is 1) Elveszi tőlünk két 
cantonon kívül e g é s z  Luxemburgot és Lim- 
burgot. — 2) Elveszi tőlünk a’ Scaldist és 
Rajnát egybekötő vizeken hajózhatás jusát.
3) Nem enged országutat vagy csatornát épí
tenünk Limburgban. 4) Megszorítja a’ Scal- 
dison (Schelde) hajózhatást igen tetemesen 
az által, hogy ezen víznek őrizetét, hajós- 
és terehvámjusát egyedül ’s egészen Hollan
diának adja. 5) Még is, kereskedésünk 
illy tetemes csonkítása mellett is, a1 közös a- 
dósság reánk vetett felét úgy hagyja meg, 
mint azt a’ nov. 15diki szerződés szabá. 6) 
Sőt még ezen adósságrész nagyobbodását is 
lehetőnek veszi, ’s annak capitalisaltatását 
megengedi. — Ennél fogvást minden vitás 
pontja a’ nov. 15diki szerződésnek ezen aján
lott újabb tractatus által Belgium kárára van 
megoldva. Mi itt bővebb fejtegetésébe e’ do
lognak nem ereszkedünk, mert általában sem

mi uj ajánlást nem fogadhatunk el. Mi raj
tunk volna a’ sor uj kérdést vagy ajánlást te
hetni; de a’ november 15iki egyezés minden 
vetekedést bevégzett; most már csak ennek 
önkényü vagy erőszakos végrehajtásával fog- 
lalkodhatunk.“ —

Párisi újságok ugyan e’ tárgy iránt a’ követ
kező levelet közük Brüsselbőí jul. 8dikáról: 
Ma ministeri tanács volt a’ királyi palotában, 
maga a’ hirály vitte az előlülést. Az vala szó
ban , milly választ kellene a’ conferentiának 
adni a’ hollandi ajánlott-egyezésre. A’ külső 
és hadminister (Meulenaere és Éváin urak) 
hathatósan szólották a’mérsékletet javaló Rai- 
kem , deTheux, Merode és Coghen urak el
len Amazok t. i. azt vitatták, hogy a’ pör- 
nek fegyverrel kell véget vetn i, mihez a’ di- 
plomatia ’s még inkább a’ conferentia utján 
nincs remény. Ez az ajánlat győzött ’s a’ ki
rály felhatalmazá Meulenaere urat egy jegy
zék készítésére , melly minden alkudozás vé
gidejéül a’ folyó julius utolját tegye. A’ jegy
zék megkészült, áltadatott Adair urnák s 
nyomban Goblet generálhoz küldetett olly meg
hagyással , hogy ő azt haladék nélkül a’ con
ferentiának adja be. A’ jegyzék végszavai — 
mint mondják — ezek: A’ hollandi seregek 
elvonulta előtt birtokából a’ belga kormány 
semmi rendszabás-, semmi alkuvásba nem e- 
reszkedik. Ha jul. 25dikéig a’ conferentia 
semmi, formaszerinti véghatározást nem hoz, 
’s ha ugyan az ideig Hollandia az eltakaro
dást el nem kezdi, akkor a’ belga kormány 
azon szomorú kénytelenségbe látja magát he
lyezve , hogy fegyvert fogjon ’s kevés nap a- 
latt erővel nyerje meg az t, mit a’ conferen
tia 18 hónap alatt meg nem nyert. — Egy 
rendkívüli kurír e’ jegyzéket egyszersmind 
a’ franczia udvarhoz is megvitte. “ A’ Cour- 
rier fran^ais mind ezekre azt a’ megjegyzést 
teszi, hogy a* belga király válasza a’ képvi
selőkamarai felírásra csaknem ugyan ezeket 
foglalá magában, ’s még sem volt semmi kö
vetkezése. A’ brüsseli cabinet sokkal inkább 
követi a’ mienk nyomdokát, hogy sem vala
mi elszánt határozást lehetne tőle várni. Fe
nyegetőzni fog — és béküíni.

Ilaaga, jul. 9dikén. Épen most érkezik
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hozzánk az angol posta, melly azon váratlan 
és fontos hirt hozza, hogy a’ conferentia (hi
hetőleg julius 5ikén) a’ H o l l a n d t ó l  a j á n 
l o t t  (u j) t r a c t a t u s t  el  nem f o g a d h a -  
t ó n a k  ítéli. (Levél az Alig. Z.ból). Jul. I l 
dikéig ez a’ hir nem valósodott meg, lega
lább nem minden pontra nézve.

A’ belgák királya egybekelése augustus 
elejére halasztatott el.

LENGYELORSZÁG.
Az Oesterr. Beobachter a’ berlini polit. 

Wochenblatt után a’ következő el nem fogó- 
dott czikkelj t közli Lengyelország állapotjá
rói ’s Oroszország az iránti rendszabásairól: 
,,Az orosz fegyverek hatalma helyre állította 
a’ békét Lengyelországban ’s a’ megérdemlőit 
diadalt (triumphus) a* monarchiái princípium
nak ezen országban megszerzé. Egy illy ke
mény csapás a’ lázadás ügyén sokkal inkább 
sebzé meg azon megromlott lelkeket, kik azt 
(a’ lázadást) az egész földkerekén el akarnák 
terjeszteni, hogysem a’ csapást jóvá tenni, 
’s helyre ütni ne igyekeznének. E’ végre a’ 
legszomorubb híreket terjesztik Lengyelor
szág állapotja felől, annak jövendőjét nj ve
szélyekkel ’s zivatarokkal fenyegetőnek festik 
’s az azt kormányzó és igazgató hatalom min
den cselekedeteit a’legriasztóbb , legborzasz
tóbb fénybe állítják. — Ez a’ fortély nem 
tetszhetik különösnek, ha meggondoljuk mind 
azon hittelen megtámadást, mellyel a’ revo- 
lutionalis sajtók a’ lengyel insurrectio kitöré
se óta Oroszországot szünetlen sértegették. A’ 
támadás ideje alatt Lengyelország gyásszal 
és omladékokkal borítva, adók és zsarlások 
által bágyasztva volt ’s vérpatakokkal mocs
kolta Varsó utczáit a’ benne büntetlen elköve
tett gyilkosság; de ekkor a’ külföld sympa- 
thiája hallgatott, mert ezt a’ revolutio követ
te el. ’S most, — midőn az ország a’ rend
hez vissza té rt, midőn egy erős kéz a’ múlt 
gyásznyomdokit eltörleni ’s a’ lengyel nép
nek, ha lehet , azon boldogságot készül vis
szaadni, mellyet revolutiója semmivé tett, — 
most egész erővel tör ki a’ szinlett szánako
zás és siratják: nem  a’ Lengyelség sorsát, 
hanem azt, hogy egy törvényes uralkodás a’ 
lázadáson győzödelmeskedett! — A’ lengyel

insurrectio, miután a’ műszorgalom, keres
kedés és nemzeti jóllét minden forrásit kia
pasztotta, a’ győztes orosz kormányra hagyá 
azon sok ezernyi katona eltartatása gondját, 
kik elébb kotelességök biztos köréből kira
gadva, most csak az éhei halás és idegenbe 
bujdoklás között választhattak. Ha az épen 
ekkor visszaállított legitim (törvényes) kor
mány ezenzsoldtalan, féktelen, vezér-és fe- 
nyitéktelen katonamassát vaktában osztotta 
volna a’ lengyel földön szélt, az által a’ bir- 
toki bátorság, ’s a’ nyilványos rend a’ legna
gyobb veszedelemnek lett volna kitéve. Egy 
erős, sietős, általányos rendszabás kelle te
hát ,  melly a’ bajnak véget vessen, ’s ezt a’ 
császár egyedül abban leié, hogy a’ lengyel 
fegyvereseknek az orosz katonaság sorait meg
nyitotta. — Illy szempontból lehet és kell e- 
zen olly keserűn birálgatott rendszabást te
kinteni, mellynek egyéb indító oka nem is 
gondolható, mint először, hogy ama’, minden 
élelemmódból kipusztult katonaságnak biztos 
álláspont adassák az életben, ’s másodszor, 
hogy kivonassák az országból egy olly kato
nasereg, melly mindaddig nem képes a5 pol
gári életbe vissza lépni, mig újólag meg nem 
tanul az engedelmesség törvénye alá hajolni.
— Mert ha bosszúról, vagy büntetni akarás
ról vagyon szó, ugyan micsoda büntetés le
hetne a’ lengyel sereg katonáira nézve azon 
b e c s ü l e t ,  hogy orosz zászló alatt szolgál
hatnak ? micsoda büntetés: egy sorba tenni 
a’lázadás ügyéért vivottakat azon (orosz) ka
tonákkal, kik esküket soha sem szegék meg?
— Elhiszem, jobban szerették volna az eu
rópai béke ellenségei, ha az orosz kormány 
a’ lázadó lengyel seregek maradványaiból egy, 
elcsábítható, a’ bel és külföldi demagogusok 
kezére szolgálható lengyel nemzeti sereget al
kotott volna. De egy kormánytól azt várni, 
hogy ön maga alatt vágja a’ fát, hogy olly 
támadóknak adjon fegyvert, kiket épen most 
győze meg , ’s kik jobbára még nem is bán
ják , a’ mit tettek: — ez épen annyi volna, 
mint olly p o l i t i k a i  b o t l á s t  tanácslani, 
miilyenre a’ történetekben példa nincs ’s melly- 
től a’józan ész elijed. — Ha a’ mostani fran- 
czia kormány nem kételkedett, a’ júniusi tá*



472

Kiadásban résztvetteket haditörvényszék ele
jébe állítani, — ha Lajos Filep a1 párisi pat- 
tantyusságot, a’ lyoni és grenoblei nemzeti 
őröket eloszlathatja: miért ne volna Orosz
országnak jusa a' lázadott lengyel seregek om- 
ladványit s a j á t  seregei közé osztani szél
jel , 's a1 győztesek között adni díszes helyet 
a’ meggyőzőiteknek? — Még egy másik tet
tet sem lehet elhallgatni. Azt mondák, hogy 
Varsóból kis korú gyermekek ragadtattak ki, 
az elementáris iskolákból hurczoltattak el, 
hogy messze szüleiktől, az orosz föld belse
jébe zárassanak — A1 való te tt, inclly e- 
zen , a*' legforróbb gyűlöletből támadóit vádat 
megczáfolja, a’ következő: Sok kisded, a’ 
háború szerencsétlen következésében, á r v a  
leit; elhagyta őket az egész világ, martalékul 
a’ bűnnek és éhelhalásnak. Védtelen, falat
kenyér nélkül bolyongtak Varsó utczáin ’s a’ 
falukon. lit felkerestette őket a’ császár ’s a’ 
katonakisdedek legközelebb fekvő iskoláiba 
vitette , hogy ott a’ status költségén neveltes
senek. — Ezen egyszerű elbeszélése a* do
lognak az egyetlen czáf, mellyet ama’ rága
lomnak ellenébe kell szegezni. A’ legönké- 
nyesb , legvérszopóbb, legvadabb kormány 
tetteinek, még az oily alléinak is , melly mind 
azon vádat megérdemíené, mellyet most az 
orosz kormányra halmoznak, valami h a s z 
n á n a k ,  ezé  Í j á n a k  kell lenni, ügy de az 
ember nem tudna ollyan czélt gondolni, meliy 
a’ császárt arra bírhatta volna, hogy a’ mint 
költik, kard ciivei szakassza ki a’ gyermeke
ket kétségbeeső szüléik öléből. Ellenben ak
kor érhette volna az orosz kormányt méltó 
vád, ha a1 rcvolutionak azon ártatlan áldo
zatják segély nélkül hagyta volna az utczákon 
‘s országutakon elveszni. — De mig a’ rosza- 
karók Lengyelország sorsát szomorúnak , jö 
vendőjét kétségesnek festik , azalatt a’ rend
szabás, meily e’ revolutionalis haragot ger-

A’ gabonának pesti piaczi

jeszté, mind Varsóban mind a'palatinatusok- 
ban csendesen teljesittetik. Semmi rendbom
lás, semmi ellenállás nem történt, erőszak
kal sehol sem kellett élni, ’s a’felsőség ügyel, 
hogy czéljai szilárdsággal ugyan de egyszers
mind igazsággal hajtassanak végre.14 —

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Corfui levelek szerint Tsavella vezér má

jus 19dikén a’ görög-bajor zászlót ezen felí
rással „I Otto, Görögország független (sou- 
verain) fejedelme44 Patras falain kitüzeté. 
Hasonlót tön több más hadvezér a’ görög szá
razon ’s peloponesuson.

E L E G Y  HÍ REK.
A’R c i c h s t a d t i  hcrczeg tüdősorvadásban 

elhunyt. — (Többet jöv. levelünkben).
A’ spanyol kormány sokkal nyugottabb 

szempontból látszik már Portugal ügyét tekin
teni mint kezdetén; mivel Anglia ’s Fran- 
cziaországtó! az esetre, ha győz Dom Pedro, 
’s Portugáliában Dona Maria leánya nevében 
regensséget állít fel, nyomosán bizlositatott a’ 
felől, hogy a’ pirenéi félsziget zavargó álla
pot j a csillapításában segédkart nyujtandanak.

Negyedik Vilmos királyságra lépte óta 
Angliában már 24 general és 2G admiral tűnt 
ki az élők sorából; még Napoleon idejében 
sem történt illy kis idő folytán ennyi gene
r a l ’s admiral-veszteség, mint m ost, midőn 
Anglia naponként veszi a’ béke fentaríásruii 
újabb biztosításokat.

Pénzfolyamat :
P é c s  (Julius 2üdikán) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . 87 T P- P-
— 4 pC......................... T --- ---
— 1820diki nyeres. kölcsön 178 1 __ __7
—  1821diki ...................... . __

Becs vár. 2£pc. bankó kötél. # __
Az udv. kam. 2 ;  perCnt kötél. . __ .— —  __
bank-actiák v. részvények darabja 1131 i  __T

Cozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb 1 Pozs. ni. Vtó. gar.
Tisztabúza 146 4 133 I 113 4 Zab
Kétszeres 100 93 4 86 4 I Köles
Rozs 53 I 50 46 4 Köles-kása
Árpa 46 4 44  f 43 4 1Kukorica

legjobb
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113 4
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középszerű
32
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csekélye b 
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46
Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .  

Előbbi lev. 1 lap. 1 szel. 12 sor. Alexis Daniel h. olv. Daniel Elek.
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F o g l a l a t :  M a g y a ro r s z á g  (k i r .  ’s k a m a ra i  k inevezések .  N y u g p é n z in té z e t i  tudós í tá s .  M a rkov ics  M á ty á s  f ) .  A u s z t r i a  ( a ’ 

re ic h s ta d t i  h g  te m e t te te s e  s g y á s z o l ta tá s a ) .  A ngl ia  (a lsó  ’s felsóiiázi t an ácsk o záso k .  Indus  ké re lem  az  özvegyek  h o l t r a  
e g e lk e z é s e  i i a n t .  S o m m erv i l le  ’s a ’ korbácso lás .  A ’ cho lera .  L ondoni  n ag y  lak o m a  ’s e g y eb ek ) .  F r a n c z i a o r s z á g  ( a z  
o la sz  szam üzö.t tek  H e lv e c z iá b a  u ta s i t t a tn a k .  A ’ M e s s a g e r  ’s M o n i te u r  e l lenkezése .  A’ C o u r r ie r  fontos e lm é lkedése .  L g y  
d. a. r e sp u b l ica i  pénzetlei i  á g en s e  S ebas t ian iva l .  Az 1832 ka to n a  t i s z t t á r  ’s több  más).  N ém eta l fö ld  ( a ’ k épv ise lők  t a 
nakodás !  ’s e g y e b e k ) .  N é m e to r s z á g  (b i rá lg a tá s o k  , b e r z e n g é s e k , z a k la tá s o k ) .  A m er ik a .  L e g ú ja b b  h írek .  P é n z fo ly a m a t .  
G a b o n a á r .

MAGYARORSZÁG.
Felséges Királyunk Szögyényi László lí

rát T. Pest vmegye tiszt, főjegyzőjét a’ nagy- 
inéit. m. kir. udv. Cancellariához tiszt, titok- 
nokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni; 
Julius 20diki legfentebb határozata szerint 
pedig Péchy Ferencz ó-budai plebanus urat 
Szépiákról nevezett boldog-asszonyi czimzeti 
apátsággal kegyeskedett felruházni.

(Kir.  K am . tu d ó s í tá s ) .

A’ nagyúriéit, m. kir. udv. Kamara Win- 
kovics Lajos bezgai barminczadost Miszmat- 
ra harminczadi ellenőrré; Hofmann József 
pozsonyi harminczadi tiszt-irnokot bezgai 30- 
dossá ; Hacker Károly győri 30di practicanst, 
pozsonyi 30di tiszt-írnokká; Pillepich Antal 
Szelczi 30dost Sz. Józsefre SOdossá; helyé
be pedig Szelczre Domazetovich Yenczel zen
gi 30di tiszt-irnokot; ennek tisztébe Raben- 
lialdt Gyula fiumei 30di practicanst; s végre 
a’ carlopagoi 30di revisorságra Osvald Fridiik 
az érd. 30di revisorságnál lévő dijatlan prac
ticanst nevező ki.

A’magyarnyugpénz-intézeti küldöttség jú
lius 8kán tartotta rendeletszerinti ülését nagys. 
Komáromy Péter kir. tanácsnok ’s m. k. H. kan- 
cellaria-igazgató ur előliilése alatt. Az előter
jesztések szerint, jelenleg az intézet valósá
gos tagjai , az elhunytakat, kilépteket, tö- 
rülteket, ’s nyugalmazottakat levonva, 1,121; 
tőkepénze, betudván a’ kir. kincstár száz
toli kamatú kötelezvényeit is, 636,878 Irt; 
a’ rendelet szerint kiadandó nyugpénzt huzza 
30 tag, 256 özvegy, ’s 43szüléden árva. To-, 
vábbá , ugyan ez alkalommal elhatároztatott: 
hogy, minekutána még a’ múlt évben meg- 
nyitiatott az intézeti tagoknál kamatra meg
hagyott tőkéknek befizetése, — cselekednék

azt az illető intézeti tagok, ha nem egészben 
is, legalább az intézeii rendelet 5 's 8ik czik- 
kelye értelméhez képest a’ tőke negyedrészé
ben , s pedig e1 f. e. nov. utoljáig, — ha e- 
gyébiránt az intézeti társaságból kizáratni nem 
szándékjok ; ha pedig ennek következésében 
a’ távolabb eső részekben a1 kir. kamarai pénz
tárakba teszik pénzüket le , az arról vett ideig- 
leni nyugtatványt eredetiben , vagy hiteles má
solatban, szabadpostán azonnal az intézeti 
küldöttséghez küldjék fel.

Nagys. Markovics Mátyás kir. tanácsnok , 
egykor a’ nagymélr. ni. kir. Helytartótanács 
mellett a1 tudományokra ügyelő biztosság tag
ja , ’s a’ kir. tudom, egyetem könyvnyomtató 
intézetének igazgatója, élte 8Ük évében Pes
ten, f. e. julius 23ikán teljes elgyengülésből 
az örök életre áltszenderedett. Kesergik a’ bol
dogíthat díszes tisztéi fiai János a’ tek. kir. 
Tábla előadó közbirája, ’s a’ m. kir. tud. c- 
gyetemi törvénykar igazgatója, Ferencz cs. 
kir. őrnagy , József; ’s leányi: Antónia, The- 
rézia, és Maria számos rokonik s ismerőseik
kel egyetemben. —

A U S Z T R I A .
Schönbrunnban f. h. 22ke reggelén hunyt 

el mint előbbi leveliinkben említők, Ferencz 
József Károly reichstadti herczeg 0 Magassá
ga huzamos mellbeli betegeskedés után, mel- 
lyet az ottani leghíresebb orvosok szorgalma 
’s tudománya nem vala meggyőzni képes. Vi
gasztalhatatlan a* korán üdvezültnek édes an- 
nya Maria Lniza Parmai herczegasszony O 
Felsége, ki megérkezte óta édes anyai szives 
szorgalommal ápolgatá kedves szülöttét; de 
mély illetődéssel kesergi az egész cs. kir. ud
var is e’ nagy reményű herczegnek élte nyil- 
dokló tavaszán eltűntét; ’s e’ méltó bánatban 
az egész nép egyetem is osztályos. A’ boldo
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gult martzius 20ikán 1811ben született. Tete
mei, szivén kivül, a’ cs. kir. Família sírboltjába 
2ükén herczegileg tcmettettek el. 25ikén ’s 
26ikán gyászmise tartatott a' boldogultért; az 
udvarigyász pedig legfentebb határozatnál fog
yást 24dikétól, mint temetési naptól kezdve, 
6 hétig rendeltetett különösen négyig egész, 
’s kettőig félgyász viselettel.

A N G L I A .
Jul. 8dikán a’ Haagából megtért Bagót 

urnák adott audientiát Ő Felsége Windsor- 
ban. A’ palota tornáczai itt néhány nap óta 
nincsenek a’ népnek nyitva, mivel Louise 
Weimari hgasszony ben halálán van. A’ ki
rályné, s Bernhard Szász-Weimari herczeg 
hitese két éjét virrasztottak egymásután a’ 
betegnél.

Az alsóház jul. lOdiki ülésében Evans 
ezredes jelenté , hogy harmadnapra (12ikén) 
a’ Lengyelország iránti conventiot (egyezést) 
fogja szóba hozni, melly 1815ben Anglia és 
Oroszország között köttetett, ’s egyszersmind 
azon határozást sürgetni, hogy ha Oroszor
szág ezen conventiot meg nem tartja, Anglia 
sem köteles azt megtartani. — Stanley ur az 
irlandi tized-billek vitatását sürgette, melly 
a‘ minap el lön halasztva, ’s jelenté, hogy ez 
idei ülések alatt csak az első bilit (a’ tized- 
felvetést) kívánja áltvitetni. Azonban a‘ tárgy 
újólag 13dikaig halasztatott el.

Az alsóház minden tagja fel vala szólít
va, hogy a’ jul. 12diki ülésben, a’ ministe- 
rium által teendő fontos közlemény megvis- 
gálására jelenjék meg; azonban csak 219 tag 
volt jelen , midőn lord Althorp előleges jelen
tése szerint az o r o s z - h o l l a n d i  adósság 
iránt kötött újabb egyezést előterjesztvén, an
nak meghányatására külön biztosságot kívánt 
neveztetni. Kifejté a’ minister, mikép Nagy- 
britanniának becsülete megkívánja, hogy az 
Oroszországgal e’ tárgyban még l815ben kö
tött egyezés, noha annak megtartására a1 be
tű értelme szerint Anglia többé nem köteles, 
ujittassék meg. Ellene Herriesur (Wellington 
alatt kincstárnok) lépett fel, állítván, hogy 
minekutána a' Belgiumot Hollandiától elsza- 
kasztó t rác tat us Anglia részérül már a’ múlt 
1831iki november ladikén elfogadtatott ’*

megerósittetett, a4 ministerek nem voltak töb
bé felhatalmazva az érdeklett hollandi adós
ságtól járó kamatot e’ folyó I832iki januariu- 
sa Isójén túl fizetni, ’s erre a’ parliamenttől 
kell vala fclhatalmaztatást kérniek, a’ mit ők 
nem tettek. E’ szerint egy határozatban azt 
kiváná Herries ur kifejeztetni, hogy ezen u- 
jabb kamatfizetés a'statuspénzének törvényes 
felhatalmazáson kivül történt eltulajdonítása 
volt. Dr. Lushington czáfolá meg hosszasan 
a’ volt kincstárnokot, ’s utána a’ kormány 
rendszabásit Macauley ur védelmezé. A’ kér
dés,, úgy mond ez utóbbi, két ágra oszlik,
u. m. 1) Fizessen e tovább is az ország 0- 
roszország helyett, 's 2) ha volt e a’ kormány
nak jusa e’ folyó év januáriusától kezdve a’ 
parliament felhatalmazása nélkül fizetéseit foly
tatni ? Mi az elsőt illeti, rósz gondoskodás 
volna az a’ népek békességéről ’s az egyezé
sek értékiról, ha ezeket mindig csak és csu
pán betű szerint, nem egyszersmind szelle
mük szerint is tcljesítenők. — Midőn a’ szö
vetségesek 1815ben Parisba bementek , ak
kor egyezés szerint köttetett k i, hogy a’ ha
di szereket kivéve, minden nyilványos bir
tok tiszteletben fog tartatni, de midőn még is 
a’ Louvre festeményei (Gemälde) szétraga- 
doztattak, akkor azt felelte hg Wellington az 
ez ellen protestált Francziáknak, hogy hiszem 
meg volt a‘ kölcsönös, hallgatag (tacticus) egyet
értés , hogy a’ képek nem fognak a’ tisztelet
ben tartandók közé számíttatni. — És igy a’ 
herczeg példája is mutatja, mikép szenvedhet 
a’ tractatus betűje változtatást. Tegyük fel, 
úgy mind továbbá a' szónok , hogy épen mi- 
nekelőtte a’ puskapor feltaláltatnék, két sta
tus oily egyezést kötött egymással, melly 
szerint, ha p. o. egyiknek birtokába ellenség 
rohanna, a’ másik azonnal néhány száz l á n 
c s á s  s a 1 siessen segedelmére ’s ezért amat
tól 1000 arannyal tiszteltessék meg. Tegyük, 
hogy a’ berohanás megtörtének, de mivel e 
zen idő alatt a’ puskapor feltaláltatik , az el
ső fél azt kívánja, hogy neki a’ frigyes társ 
ne láncsásokat, hanem p u s k á s o k a t  küld
jön. Ez is megvan. S most már, midőn az 
1000 aranyat kellene fizetni, az első fél azt 
feleli, hogy az egyezés betűje láncsásokat ki
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vaut, láncsások pedig nem küldettek, hanem 
puskások, tehát ő nem fizet. — A’ két eset 
úgy mond Macauley ur egészen egyenlő, itt 
is amott is, ámbár az egyezés betűje mást 
kíván , fizetni kell. Mi pedig a második kér
dést illeti, az iránt több más szónokkal e- 
gyütt úgy vélekedett Macauley, hogy mig O- 
roszország a’ nov. lodiki tractatust alá nem 
ir ta , addig abból ő reá semmi teher nem há
ramolhatott, s igy a' ministerium még janua- 
riusban a’ fizetéseket megteheté. Több más 
szónok után szavazásra kelvén a' dolog, lord 
Althorp ajánlata mellé esett 213, ellene 197’s 
igy a’ minister! többség 46 szó. Evans ezre
des ez napra jelentett indítványát máskorra 
halasztotta. Az ülés reggeli 5 óráig tartott.

A’ scott reformbill jul. 13dikán a’ felső
házban is harmadszor olvastatott fel.

Az öt udvar meghatalmazotti, úgymond 
a1 Courrier , hosszú conferentiát tartottak teg
nap (jul. lOdikén) a’ hollandi király utóbbi 
közleménye felett. A’ végzés az lön, hogy u- 
gyancsak a’ hollandi udvarnak még egy , u- 
t ó l s ó  ajánlatot tegyen a’ conferentia, melly 
véleménye szerint mind a1 két félt kielégít
heti. H ív maradván azon kötelcztetésekhez, 
mellyeket Belgium iránt magára vállalt, a’ 
conferentia azt kívánja, hogy minden alku
dozást megelőzőleg, a' Hollandiak Belgium
ból takarodjanak ki; ez a’ fő feltétel; ellen
ben Hollandia részére olly concessiokat (en- 
gedvényeket) talált fel, mellyek a’ nélkül 
hogy Belgium materiális hasznait és interes- 
séit sértenék, Hollandia által is ezen uj, és mint 
a’ conferentia mondja, végkép elhatározott 
ajánlatot elfogadtathatják. De ha még is azo
kat Vilmos király el nem fogadná: akkor min
den alkudozásnak vége, ’s Anglia ésFranczia- 
ország Belgium mellett — fegyverhez nyúl.— 
Mit mond Leopold király ezen ajánlatra, még 
nincs tudva.

Jul. 7dikén ülést tartott a’ titkos tanács, 
mellyben Hindostan lakosainak (India) abeli 
kérelmük vétetett fe l, hogy az indus özve
gyeknek szabad legyen magokat tűzbe ölniök , 
— mit az angol főkormányzó eltiltott. Az il
lésben Radsah Rammohun Roy is jelen volt. 
A’ keletindiai (angol) társaság nevében Ser

geant Spankie ur szólott, védelmezve a‘ gou- 
verneur tilalmát; de dr. Lushington azon e- 
légületlenségre figyeltető a1 titkos tanácsot, 
mellyet az Indusokban legszentebb vallásos 
szokásik eltiltása fogna okozni. A’ végzés , 
melly Ő Felsége elejébe fog terjesztetni, még 
nincs tudva.

Az irlandi lordlieutenant (királyi hely
tartó, m. marquis Anglesea) kerülő-levelet 
bocsátott a’ városi tisztségekhez, mellyben ő- 
ket szorosan figyelmezteti a’ tilos egyesületek
re ’s különösen megjegyzi, hogy némelly il- 
lyes egyesületek eleinte nem törvénysértők, 
de utóbb úgy intéztetnek, hogy a’ törvénye
sen szabott kört áltlépik.

A’ parliament minapi ülésinek egyiké
ben újra szóba jött a’ korbácsolás megszün
tetése a’ katonaságnál. Okot erre egy újabb 
eset adott, melly a’publicum részvételét most 
nagy mértékben foglalatoskodtatja. T. i. Som
me r-ville nevezetű ujoncz (Rekrut) alig volt 
négy hónapig egyik scott ezeredben , midőn 
egy levelet adott a’ londoni újságok egyiké
be, mellyben azt állítá, hogy az ő ezrede 
(regiment) nem fogja magát a’politikai egye
sületek (uniók), ’s általában a’ közszabadság 
elnyomatására bármi mód használtatni, ellenben 
minden rendbomlást és erőszakoskodást meg- 
gátlani kész. — Ugyanekkor ezen Sommerville 
valamit vétett a* lovagiskolában (Reitschule), 
’s azért fogházba küldetett. Innen, mineku
tána ott az obristlieutenant négy szem közt 
keményen megdorgálta és fenyegette, a‘ le
gény haditörvényszék elejébe állíttatott, ’s ez 
őt nem a’ l e v é l é r t ,  hanem a’ lovagisko
lái csínyért 200 (kiienczágu szíj-) korbácscsa
pásra itélé. Az obristlieutenant helyben hagy
ta az ítéletet, de a’ büntetésnek csak felét 
verette a’ legényen el, ‘s hogy minden ember 
tudhassa, miért kapott Sommerville illy ke
mény büntetést, a’ végrehajtás után beszédet 
tartott az ezeredhez, mellyben velősen ki
fejté, milly csúnya és tilalmas a’ katonának 
politikai tárgyú leveleket írni újságokba. — 
Azt már minden okos ember látja, hogy 
egy köz-katonának nem lehet szabad a poli
tikába nyilván avatkozni ’s arról jó vagy rósz 
vélekedésit újságban közleni, de más rész
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ről itt az is bizonyos, hogy Sommerville vagy 
másért kapott Ítéletet, és másért büntetést, 
vagy ha ugyanegyért: a’ katonai törvények 
felette sanyarúk ’s azokat már csak a’ lehető 
visszaélések miatt is szelidebb és emberibb 
büntetésekre kell szorítani. — Sommerville 
természetesen elbocsáttatott, ’s a’ dolog fo
lyamata szoros vizsgálat alá vétetett; de ez 
még nem mindenkor segít a’ dolgon Angliá
ban kivált, hol a’nép sympathiája olly élénk 
’s könnyen tettekbe is általinegyen. így juh Il
dikén egy csoport kézmives járta be London 
utczáit vörös és háromszin zászlókkal ’s egy 
képpel, mellyen a’ korbács alatt szenvedő Som
merville vala ábrázolva. — Kétségkívül a jö
vő parliament eziránt törvénykezői fog.

A’ yorki törvényszék ülései a’ cholera 
m iatt, melly általában az egész országban u- 
jabb erőre kapott, elhalasztattak. A’ lég-mér
sékletnek hirtelen változásai, meghűlések, 
ét-italrendi hibák ’s a’ nem gyógyított, hosszasb 
hasmenések okai e’ nyavalya megújulténak, 
melly egyébiránt tapasztalt ’s tudós orvosak 
véleményi szerint szintúgy itthonos lehet Euró
pában, mint más előbb itt isméretlen beteg
ségek azokká váltak. Különösen tiltják az an
gol orvosak a’ gy ü m ö I c s - é t e 11, melly az 
ottani tapasztalások szerint 50 személy kö
zül csak egynek használ. (Hazánk egészségi 
áliapotjáról, különösen a’ Sopronyiról nem 
hallunk semmit; hihetőleg javul.)

A’ plymouthi újság írja e’ hónap 12kéröl, 
hogy kedden, u. m. lökén érkezett meg oda 
a’ tiz-álgyus Leveret Lissabon elől azon hírrel, 
hogy don Pedro expeditiója az úgy nevezett 
lissaboni sziklánál (Cabo da Rocha) megérke
zett ’s azt a’ Stag nevű angol fregát egész a’ 
Tajo torkolatjáig kísérte. Innen tehát minden 
órán fontos újságok várandók.

Juh 17kén tartott a5 nagy vendégség, 
mellyet London városa a’ dicsőén kivitt re
form emlékeid a’ ministereknek, különösen 
lord Greynek és Althorpnak ada. Jelen volt 
az alsó háznak azon örökre nevezetes több
sége (228-an), melly a’ nemzeti nagy rend
szabás mellett szavazott, ’s minekelőtte a’ 
hivatalos 800 személy ebédhez ülne , áltada- 
tott a’ két nemes lordnak az őket London

polgáraivá nevező oklevél. Lo»d Grey ezen 
alkalommal abbeli reménységét fejezé ki, hogy 
ezen rendszabás (a ’ reformbill) áldandó sike
rével fogja ellenségit megczáfolni; ohajtá min
denek felett a’ belső béke fenmaradását, most, 
midőn a’ külső politikában olly sok és fontos 
tárgy ingadozásban van. — Ezen utóbbi sza
vai a’ lordnak a’ papírosak becsét valamen
nyire lenyomták.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Moniteur: „Egyik Roueni újság azt je

lenté , hogy egy privát társaság használatára 
nap-és éjjeli telegraphok fognak állíttatni. 
Ez aligha úgy van ; ’s ha úgy van, nem tud
ják talán a’ szándékozók, hogy a’ kormány 
a' magáéin kívül más telegraphi lineákat nem 
enged állíttatni.“ —

Gróf Ostrowskinak szólalkozása a’ belső 
ministerrel (1. Jelenk. 59.) olly kívánt sikerű 
volt, hogy nem csak neki, hanem gróf Le- 
lewelnek is megengedtetett a’ Parisban lakás. 
Ide újabban general Dwernicki is megérkezett.

Toulon, juh 6dikán. Elvégeztetett, hogy 
a’ szerencsétlen olasz számüzöttekct Fran- 
cziaország keblébe nem fogadja. Ma tele
graph által jött parancsolat , hogy nekik 
útlevelek adassanak Helvetiába, ‘s menjenek 
minélelőbb a’ franczia határokon túl.

A’ Messager újabb támadást említ, melly 
nyugaton július 15dikén készüle kiütni. — 
Egy levél Angersből igy ir juh lOikén: Teg- 
nap éjjeli 11 órakor general Ordener egy lo
vas és két gyalogcsapattal Latour-Landryba 
ment (Falu Chemillé és Chollet között), ho
lott, mint mondják, egy chouancsoport a’fa
luban fekvő 20 katonát meggyilkolta. — Min
den a’ mit hallunk , oda mutat, hogy egy u- 
jabb támadás készül. Ségré és Chateau-Gon- 
tier körül folyvást fegyveres chouancsoportok 
tanyáznak. — Hasonló értelemben Írnak Fon- 
tenayból, juh Sdikáról , holott különösen a’ 
hiresztelt gyújtogatásoktól rettegnek. —

Juh Ükén (a’ Bastille lerontafásának év- 
napja) Parisban tökéletes csendben folyt le, 
de éjjel számtalan carlista-hírdetvény szóra- 
tott a’ városban széjjel, ’s többet fogtak el, 
kik a’ falakra Y. Henrik proclamatioját ra- 
gasztgaták. — Azon hírekre, mellyeket a’ fo
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lyó hónap 14 vagy 27dikén kitörendő nyug
talanságok felől a’ Messager des Chambres is 
terjesztgetett, illy megjegyzést tesz a 'F ran
ce Nouvelle ’s utána a’ Moniteur: „Nem kér
hetjük eléggé a’ publicumot, hogy az illyes 
híreszteléseknek óvakodva higyen. Mi ré
szünkről meg vagyunk győződve, hogy a1 jú
niusban meggyőzőitek (a’ republicanusok)sem- 
mi uj támadást nem fognak merni. A’ politia 
azóta több titkos czimboraságnak nyomára 
jött ’s ha szinte valami elsikamlott volna is 
figyelme elől, minden rendszabás meg van 
téve, hogy Paris derék lakossága hamar ’s 
bizonyosan fegyvert kapjon ’s a’ rendbontó
kat megbüntethesse. De újabban is azt mond
juk , hogy akármit regél is a’ Messager a’ poli
tia felfedezésiről ’s az eziránt tartott minis- 
téri tanakodásokról, mi tökéletesen hisszük, 
hogy a' kormány által tett különös rendsza
bások feleslegek is voltak ; mert a’ nyilvá- 
nyos rendet nem fogja még egy két suttogó 
hir a’ Messagerben megzavarni, melly újság 
örömét keresi abban , ha minden estve vala
mi rósz hírrel kedveskedhetik olvasóinak.“— 

Minél közelebb jut Anglia, igy szól a’ 
franczia Courrier, azon ponthoz , mellyen a’ 
belga kérdésnek akármikép meg kell oldatnia, 
annál inkább érzi a’ mind inkább tornyosuló 
nehézségek súlyát, 's annál inkább kell saj
nálnia , hogy Franeziaországot annak idejé
ben nem segítette. Mi nem fáradunk el foly
vást ismételni, hogy ha akkor, midőn a' fran
czia sereg Belgiumban volt, az angol kormány 
a’ francziát támogatta ’s elvonulás feltételéül 
azt kötötte volna ki, hogy az antwerpi fellegvár 
Belgiumnak adassék által ’s ennek a' Scaldi- 
son szabad hajózás engedtessék : akkor Hol
landia minden bizonnyal engedett s magát a’ 
rendszabás kivitelének egy éjszaki udvar sem 
szegezte volna ellene. Van a’ nemzetek po
litikai ügyeikben is, valamint az egyes em
ber életfolyamában egy szerencsés perez, melly 
vissza nem tér, ha egyszer elszalasztók. An
glia megisméri most hibáját, de jóv á nem tud
ja tenni. Megisméri azt is, mellyet Lengyel- 
ország iránt követett e l , nem akarván mel
lette Francziaországgal együtt munkálkodni. 
AJ londoni újságok ebbeli panasza elég bizony

ság arra, mikép a’ st. jamesi cabinet váltig 
sajnálja most, hogy Oroszország állását nem 
jól fogta volt fel ’s Francziaország iránt nem 
vala őszintébb. De még egy harmadik bánat
pont készül Angliára nézve. Milly hatalma
san segítheté vala ő Franeziaországot az éj
szaki udvaroknak a’ német statusok ellen in
tézett szándékjok akadályzásában. IVdik Vil
mos mint hannoverai király befolyással van 
a’ németszövetségre : ’s volt jó alkalmatosság 
e’ béhatást nemesül és sikerrel használni. Al
kotmány volt a’ Hannoveriaknak Ígérve. Ha 
ezt a* kormány liberális alapok szerint adá 
vala meg, ha megfelelt volna az által a’ nép 
szükségeinek , kivánatinak, úgy ez igen jó 
példa volt volna a’ kisebb felségeknek, kik 
a’ szabadabb rendszertől nem olly igen félnek 
’s bátorítás azon népségeknek, kik illyes rend
szert akarnak kivíni. De mind ezek helyett 
a’ hannoverai rendeknek egy olly alkotmány
javaslat adatott elejökbe, melly sokkal aris- 
tocratiaibb a’ bajor , baden, és hess consti- 
tutióknál. Meg nem bocsátható vétek volt az 
angol kormánytól ált nem látni az egész hasz
not, mellyet illy rendszabásból vonhatott vol
na; de jő talán idő, midőn ezen uj hiba egész 
nagyságát és terjedőkét ált fogja látni.

A’ dél-amerikai respublicák egyike ágen
séről a’ következő különös történetet beszéli 
a’ Gazette de Tribunaux, miután megjegy- 
zette, hogy ezen ágensek nem előkelő ’s nagy 
urak ám , kikt. i. királyi pompával aranyon és 
selymen nyugosznak palotáikban, vagy csil
logó kocsikban, drága öltözetű cselédcsoport 
között robognak a’város utczáin , hanem egy
szerű kereskedők csak, kik statusaik szint 
ezen nemű érdekeikre ügyelvén olly gazdál
kodva élnek Parisban , a’ mennyire tisztük 
engedheti. Egyike tehát ezeknek (az újság nem 
mondja mell) ik), kit a’ honából várt hajó kima
radása két hónap óta már nagy zavarba ejtett, 
kereskedési szerződést irt alá minap statusa 
’s a’ franczia kormány között. E’ napokban 
szüksége vala e’ tractaiusra, dolga lévén irán
ta a’ külső ministerial. Haza megy tehát, 
hogy majd azt elviszi magával; de mint el- 
csudálkozott, a’ház asszonyától hallván, hogy 
ez, nem lévén a’ szobáért egy idő óta kifi-

♦
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zetve, azt (a' szobát} az ágens távolléte alatt 
másnak adta bérbe ’s ennek bútorát és i r o 
m á n y a i t  zár alá vette. — Mit vala tenni? 
Az amerikai ágens félt, hogy halasztás által 
országa javát veszélyeztetni fogja, ’s igy jobb
nak találta tudtára adni Sebastiani urnák a’ 
dolgot azonnal ’s őszintén. — A’ minister e- 
gyik titoknokát kiildé el 350 frankkal, ki
szabadítani zár alól egy ollyas tractatust, 
melly talán egykét év múlva milliókat forga
tó kereskedést nyitand meg a’ két nemzet 
között.

A’ francziaországi katona-tiszttár ('Sche
matismus} a’ folyó 1832re megjelent. Elől áll 
a" kiadó könyváros privilégiuma (XVIII. La
jostól), utána az 1830diki (júliusi} charta; 
ezután a’ tisztek. A’ könyv szerint jelenleg 
Francziaországban van marsai 13 (egy tisz
teletbeli}, generallieutenant 160, (25 reser
ve, 5 a’ király mellett), maréchal de Camp 
279 (activ 208}; sorezred (linienregiment, 
négy-négy bataillon ; 3000 ember) 67 ; kön- 
nyügyalogság (bárom bataillon; 2400 ember) 
21; idegen-legio (hat bataillon; 5000 ember) 
1; genie-ezred (két-kétezer ember) 3; pat
tantyús-ezred (ezer emberrel) 11; carabiniers- 
ezred (mintegy 800 emberrel) 2; vasas-ezred 
(cuirassiers , nyolcz-nyolczszáz emberrel) 10; 
dragonyosak 12 ezred; láncsások (lanciers) 
6 ezred; vadász-ezred 14; huszár-ezred (ez 
is mintegy nyolcz-nyolczszáz fővel) 6 ; Afri
kában vadász-ezred (nem teljes számmal) 2 ; 
mindössze, a’ traint, gendarmeokat, és vete- 
ranusokat ide nem számítva: 314,200 legény 
és altiszt. A‘ Belgiumban marasztalt tisztek 
is fel vannak hozva, s mindenik ezrednél 
mostani szálláshelye. Az Anconában levő két 
bataillon (66ik sor-ezred) úgy van felhozva 
mintha a’ több ugyanazon ezrediekkel Tou- 
Ionban és Digneben volna. Ezzel hihetőleg a’ 
romai udvart (a’ pápát) kímélik.

Parisban Jul. 14dikén 107en haltak meg 
cholerában.

Válasz a’ conferentiától a’ hollandi utol
só (jun. 30diki) ajánlatokra jul. lOdikeigHaa- 
gába még nem jött. (Még is Frankfurtban 
julius 15dikén már egy újabb, 69dik proto- 
collumról beszéltek, melly Hollandiának ked

vező, tetemes módosításokat foglalna maga- 
ban ’s mellyet lord Palmerston oily igen szi
vére kötött volna a’ belga királynak, hogy 
elfogadtatása reményelhető).

NÉMETALFÖLD.
A’ belga képviselők kamarája jul. 13ikáft 

titkos biztossággá változván, kihallgatá a’ 
külső minister tudósítását a’ londoni alkudo
zások újabb menetele felől, inellyből a’ legú
jabb közlemények iránt ezeket adhatjuk. Miu
tán a' ministerium, úgy mond a’ m inister, 
tudósittatott azon ú j a b b  t r a c t a t u s  felől, 
mellyet Hollandia hozott ajánlatba, azonnal 
irt a’ belga meghatalmazotthoz Londonba, 
tiltván neki az ezen tractatus feletti alkudo
zásokba ereszkedést , és meghagyván , hogy 
minden ajánlatot, m elle i c* részben a’ con- 
ferentiálól kapna, küldjön vissza. — Goblet 
ur ebben a’ ministeriumot megelőzte ’s már 
jul. 7ikén adott be a’ conferentiának egy jegy
zéket, mellyben a1 Belgák királya részéről 
újólag kinyilatkoztalá, hogy az a’ belga bir
tok áltadatása előtt épen semmi alkudozásba 
nem fog bocsátkozni. E’ jegyzék a’ kamara 
előtt felolvastatván, a’ legélénkebb tetszéssel 
és jóváhagyással fogadtatott. — Francziaor- 
szág — igy szóla továbbá a* minister — O 
Felsége gondolkodása iránt egy pillantatig csa
latkozván, lehetőnek vélte, hogy Llollandiá- 
nak utóbbi ajánlata elfogadtassék. Dea’Brüs- 
selből legújabban hozzá bocsátott közlemé
nyek jobban felvilágositák a’ franczia kor
mányt 0 Felsége másolhatatlan szándéka fe
lől , mellytől Belgium többé el nem tér ’s azt 
olly állhatatosan fogja végre is hajtani, hogy 
tőle eziránti jóvá hagyását Francziaország sem 
fogja megtagadni. — Végre azt mondá Mue- 
lenaere ur, hogy naponként várja a’ conferen
tiának újabb feleletét; ő azonban tökélete
sen hiszi, hagy ebben Hollandiának végaján
lata v i s s z a  f og  v e t t e t n i ,  de minden e- 
setre Belgium semmi szín, semmi tekintet 
miatt nem fog többé megkezdett utjától el
térni. Dumortier ur ezen közleményre meg- 
jegyzé, hogy ő ugyan egészen helyben hagy
ja a’ kormánynak ezen utóbbkori viseletét ’s 
a’ Belgium méltóságához illő jegyzékeket is 
javalja; de azt szeretné tudni, mit szándé
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kozik a’ kormány azon esetre tenni, ha az 
antwerpi fellegvár jul. 20dikaig még sem lesz 
áltadva. Ahoz, úgymond, nem lehet remény
ség, hogy az öt hatalmasság erőszakhoz nyúl
jon , de sokkal hasznosabb is Belgiumra néz
ve , ha ön ügyét ön maga vívja ki. — E sze
rint ő reményű , hogy a’ kormány tettei meg
fognak nyilatkozásival egyezni, ’s ő azt kér
d i : el van e végezve, hogy a’fen kitett eset
ben Belgium fegyverre kel? — A1 külső mi
nister feleié, hogy a’ kormány minden lehető 
módot el fog követni a1 békülésre, minekelőt- 
te harczot kezdjen, mellynek következéseit 
nem mindenkor vehetni számba; ’s ó épen nem 
titkolhatja el a’ kamara előtt, hogy a1 kor
mány mindig szem előtt tartotta azon kárt 
melly Artwerpet érné, ha a’fellegvár megtá- 
madtatnék, ámbár ezen megtámadás sikere 
a’ legtapasztaltabb hadvezérek Ítélete szerint 
nem lehet kétséges; — de most már a’ ha
bozás és kételkedés ideje minden esetre el
múlt, ’s az elkerülhetetlent fogadnunk kell. 
— Több más követ után még Gendebien ur 
szóla fe l, ’s keserűn szemére hányá a3 mi- 
nisteriumnak léhaságát, melly azt minden fen- 
héjazó szavai ’s a' legjobb hadsereg mellett is 
folyvást tartóztatja egy fényes győzedeleramel 
mosni le a’ múlt esztendő mocskát. Hányszor 
mondotta már a’ conferentia, hogy ultimátu
mát adta ki ’s kétség kivid most megint egy 
újabb ultimátumon dolgozik. (L. Anglia) Resz
ketve és fájdalommal mondja ki a’ szónok azon 
clőérzetét, hogy az antwerpi fellegvár idegen 
hatalmasság kezeibe fog adatni. De ha egy illy 
gyalázatban egyeznek meg a’ ministerek, úgy 
ők ’s a’ velek talán egyetértő kamarák ha
za-árulóknak fognak ismértetni. Egyébiránt 
Thorn ur foglyoskodása ’s a z , hogy a Maes- 
trichtnél fogságba esett két hollandi tiszt nyom
ban ismét szabadon bocsáttatott elég tanúság 
a’ ministerium hiresztelt energiája felől. — 
Mueleneare ur főkép Antwerp iránt ügyeke- 
zett a’ kamarát megnyugtatni, s azt állítá, 
hogy mig ő és társai a’ ministerramban lesz
nek, mig ezen kamara, mellyhez szól, Bel
gium képviselője lesz, addig a lehetetlenek 
sorába tartozik, hogy Antwerp idegen őrize

tet fogadjon be. Thorn ur állapotja, úgymond, 
rövid időn változni fog; ama’ két hollandi 
tiszt pedig nem a’ kormány parancsolatjára 
bocsáttatott vissza, hanem maga Magnan ge
neral találta illetlennek, további erőszakkal 
élni oily két ellenségi tiszt iránt, kik kocsi
ban ’s fel nem fegyverkezve fogattak el.

Az a m s t e r d a m i  borsén julius 13ikán 
minden papirospénz becse alább szállott. Hi
re ment, hogy Leopold király igen hathatós 
jegyzéket külde a’ conferentiához, mellyben 
a’ 24 czikkely teljesítésén kiszabott határidőt 
sürgeti, hozzá tevén, hogy ha ebben a’ confe
rentia nem találna módot, ő akkor saját ere
jéhez fog folyamodni.

Egy maestrichti levél e’ hónap 2dikáról je
lenti , hogy az ezen várt bekerítve tartott bel
ga sergek tetemesül megfogytak ’s most nem 
tesznek 2000 főnél többet. A’ közösülés hol
landi részről újra visszaállott, csak gabonát 
és takarmányt nem engednek a’ Belgák bevi
tetni. Ellenségeskedés nem történik.

NÉMETORSZÁG.
A’ hannoverai újság jul. löikáról egy ki

rályi rendelést közöl, melly a’ németszövet
ség által 22dik ülésében hozott végzéseket 
azon parancsolat mellett adja hírül, hogy 
a’ hannoverai alattvalók azokat pontosan tel
jesítsék.

A’ német publicisták és újságok felhány
ják actáikat s kezdik már birálgatni a’ szövet- 
séggyülési protocollum pontjait. A’ baden, ba
jor , würtemberg, hess birtoki rendek, úgy 
látszik, nem fogják azokat constitutiójokkal 
séma’ bécsi végacta 56ik czikkelyével megfér- 
hetőknek találni, melly utóbbi ekép szól: ,,A’ 
megismert hatásban lévő képviseleti alkotmá
nyok csak alkotmányszeres utón szenvedhet
nek változtatást.“ — A’ würzburgi (bajor) 
Volksblatt az első, melly az idézett protocol
lum és pontok ellen nyilván kikel. A’ „Frei
sinnige“ (Baden) hasonló értelemben, de még 
igen keveset szól, mert, úgymond, e’ váratlan 
csapás, mellyet minden előteges híresztelé
sek mellett is lehetetlennek tartánk, olly igen 
megráza bennünket, hogy e' pillantatban nem 
merjük érzésinket kifejteni, sem arról, mit
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kelljen ezen esetben tenni vagy nem tenni, 
elhatározott véleményt mondani. —

A' badeni „Szabadelmü“ jul. 16diki szá
ma egy, az épen most említett szövetséggyü- 
lési protocollumot bíráló czikkely végett el- 
szedeíett, ’s kov. jul. 17iki száma sem jelent 
meg. Szintezen sors érte a' Rajnai Ort (Wäch
ter am Rhein) ’s az ebben roszallott, még 
hevesebb czikkely Írója is Heidelbergben el
fogatott. — A’ mannheimi njság vigasztalá
sul mondja: hogy a’ kormánynak elég eszkö
ze van, ujabb nyugtalanságok kitörését meg- 
gátlani ; a’ hanaui’ újság pedig már némelly 
készületekről szól, mellyek a’ délibb német
szövetségi statuskák hadierejének cgybehuza- 
tására mutatnak. —

A’ kurhessi rendek gyűléséhez ministeri 
nyilatkozás ment , hogy a’ legsürgetőbb tár
gyakat végezzék, a’ s a j t ó - t ö r v é n y i  ta
nakodást pedig h a g y j á k  má s k o r r a ,  mert 
a’ regens herczeg fürdőbe utazta miatt a’ren
dek gyűlése e’ hónap ‘27ikén be fog rekesztetni.

Jul. Ildikén újólag 700 burkus katona 
szállott St. Wendelbe. Okát így adják. Egy 
Lengyel mulatott St. Wendelbe , kit a’polgár
ság megkülönböztetett szívességgel ’s barát
sággal látott. A’ kormányszéki praesidens pa
rancsot adott a’ vendég kiigazittatására. Pol
gárok, professorok kértek és állottak jót a’ 
Lengyelért, hanem a’professorok letétettek, az 
iskola bezáratott. Erre a’ város zavarogni kez
dett, a’ praesidens sebespostát küldött, ’s a’ 
Poroszok megérkeztek. (Alig. Z.)

A’ kurhessi rendek csaknem egy szóval 
protestatiot adtak a’ népgyülekezést és feke
te - sárga - vörös cocardok hordását eltiltó , 
(nem régen kiadott) kormányszéki rendelet 
ellen. Az indítványt Jordan ur tette; Pfeifer 
támogatta.

A M E R I K A .
A’ Journal du Havre Tampicoból május

25diki híreket hoz, ‘s igy két héttel újabba
kat, mintáz utolsó angol hírek, mellyek sze
rint a’ Veracruz-ot ostromlott mexicoi kor
mányseregek general Calderon alatt az utóbb 
nevezett helyet május 12 és 13dika közti éj
jel nagy sietve elhagyók 's az ország belsőjé
be vonultak vissza. Ellenben Santanna egye
nest Mexico (főváros) alá készült, hova, 
mint mondá, nyolcz nap alatt be fog ronta
ni. — Puebla, Jalapa és Perote már részére 
nyilatkoztaták magokat, ’s general Teran Tam
pico ostromával felhagyott. — A’ nevezett 
journal szerint e’ híreket nem csak a’ tampi- 
coi és veracruzi újságok, hanem onnan érke
ze tt, hitelt érdemlő kereskedői levelek is e- 
rősítik.

L E G Ú J A B B  HÍ R E K .
A’ Hinduk (Indusok) fentebb említett 

kérelmét a’ Suttie szokás vagy is az elözve- 
gyült nők megégetési szabadságának fenma- 
radása miatt az angol király megtagadó.

Luise, Szász Wesimari hgasszony, (az 
angol királyné unoka-buga), jul. Ildikén ki
múlt. A’ herczegi hölgy 16 évet élt, halálát 
hátcsont-eliágyulás okozta.

Cambridge herczeg, hannoverai vice-ki
rály, ősszel Angliába váratik vissza, honnan 
többé, minthallik, vissza sem megy.

Murat Achill herczeg, belga ezredes, Lon
donban van , hol is hitvese Amerikába hajó
ra száll. Ezután a’ herczeg nyomban vissza 
fog utazni Brüsselbe.

Pénzfolyamat:
Becs  (Julius 24dikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. I00

— 4 pC. .........................
— 1820diki nyeres. kölcsön 178 —
— 1821 diki ....................

Becs vár. 2 4 pc. bankó kötél. . 47 i
Az udv. kain. 2 i  perCnt kötél. . ----- -
Bank-aetiák v. részvények darabja H28 4

A’ gabonának pesti piaczi ára Julius 27dik»n i832.
Pozs. ni vtó. gar. legjobb középszerTi csekélyebb Pozs. ni. vtó. gai'. legjoltb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 1 4 6  4 13 3  4 — Zab 32  4 32 30
Kétszeres 9 6  4 93 4 86 4 Köles — — —
Rozs 5 3  4 50 4 6  4 Köles-kása — 93 i —
Árpa 4 4  4 43  4 42 Kukor< í»a 52 50 48

Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyország (Felségink Schönbrunnban. Kinevezés. Adományok a’ Ludoviceára. Somogyi hírek 

Szatmári földrengés. Gyöngyös-Patai hat rendű arany-menyekző. A’ cath. Székelység száma. Gyulai Zófia végintézete 
’s tordai és kolosvari tanuló ifjúság). Anglia (alsó ’s felsőházi tanácskozások Baring , Hume , Palmerston beszédik tö
redékivei. Malcolm hajóserge ’s t). Francziaország (a’ nemzeti őrség szerkeztetése. Francziaország jövedelme. Apponyi 
gr. követ. Figyelmeztető elmélkedés ’s különféle más). Németország (a’ szövetségi gyűlés jul. 5 ’s 19iki végzetei. A ’ 
hannoverai követkamara). Portugália (d. Pedro kiszáll Oportóban ’s azt környékestül elfoglalja). Belgium (a’ külminis- 
ter nyilatkoztatása). Legújabb hirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.
Utazó Felségink Linzből, hova 19dikén 

érkeztek, a* dunaparti erősitvények ’s a’ Linz 
és Budweis közötti vasút megszemlélte után 
23ika reggelén elindulván, 27ikén délután 
szerencsésen Schönbrunnba jutottak.

Erdélyország alszámvevőjévé FelségesU- 
runk Csatószegi Győrffi Mihályt méltóztatott 
kegyesen kinevezni.

A" magyar nemzeti katona-nevelő intézet 
(Ludovicea) tőkepénzét legközelebb tek. Bi
har vmegye 2,200 f r t ., Fejér vmegye Rendéi 
174 frt. ’s 6 xral, Nagy-Szombat sz. kir. vá
ros pedig 100 pengő írtai gyarapíták.

K a p o s v á r  j u l i u s  16 i kán :  Néhány 
nap óta a’ különben magára hagyott Kaposvár 
csendes környéki egész mozdulat ’s elevenség
ben látszanak lenni. A’ Kapos folyója, melly in
nen nem messze veszi eredetét, és számta
lan mocsáros berkekre fajulva századok óta 
nem csak a’ legvirulóbb réteket ’s termékeny 
mezőket elöntvén a’ gazdák’ reményit semmi
vé tette, hanem dögleletes párolgásival a’ le
vegőt is betöltvén, a3 körül lakók egészségi* 
re nem kevés ártalmat okozott, sok száz ke
zet foglalatoskodtat most. Már ezelőtt is szám
talan ásással (igyekeztek az elöntött iszapos 
helyeket használhatókká tenni, ’s nevezete
sen itt Kaposvárott a’ meggázolhatlan berke
ket, mellyek a’daliás századokban a’vártke- 
ríték, annyira lecsapolá az uradalmi fárodat- 
lan szorgalom , hogy azok peshedt helyén a’ 
leggyönyörűbb rétek nyilának. De azt haszná
latossá tenni egészen ’s áltáljában magányos erő 
nem bírhatván, az utolsó országgyűlésen annak 
egyesített elintéztetése határoztatott el, melly- 
nek következésében e’ hasznos munkához fo
gott azonnal a’ kir. Biztosság a’ körül fekvő

uradalmak önként vállalkozván a’ kivántató 
áldozatokra; ’s már most haladólag közelget 
a’ folyam eredetéhez : Kaposfőhöz. A’munkát 
rendszeresen és igen serényen folytatják; 's re- 
ménylhetni, hogy ez idén tökéletes végre is 
jut. A3 csatorna mintegy tiz öl szélességű, ’s 
mennyire a’ hegyes táj fekvése engedi, egye
nes folyását kevés szöglet fogja gátolni. Majd 
minden öl távolságra tömérdek, szorosan ösz- 
veszorított, ’s az óságtól egészen megfeke- 
tült czövekekre akadnak az ásók. — Rcméll- 
jük, hogy ott, hol a3 hajdani vár’ ellenében, 
ezelőtt több évvel az uradalmi tiszttartó ásat- 
ván, egy földalatti csatornában, két egészen 
ép embervázra találtak, mellyek közül egyik
nek kezein ’s lábain rablánczok látszatának, a’ 
régi háborgó világnak több ollyan nyomaira 
is fognak akadni , mellyek Kaposvár történe
tire ’s viszontagságira néminemű felvilágosí
tást adandnak.

E’ f. h. 5kén nagy vihar támada nálunk 
kevés dörgéssel, de annál vészesb felhőkkel, 
mellyek zuhogva lerohant jégesőre nyíltak *, ’s 
néhány határban az aratást óhajtva váró gaz
dák’ reményit semmivé dúlták. Különben itt 
a’ gabonák minden kiállott mostoha viszon
tagság mellett is alkalmas aratást ígérnek, de 
nem ollyan szüretet áltáljában a’ szőlők.

Boldogasszonyfán (ugyan Somogybán, 
mellyet az ott lakó svábok Pulytikásznak ne
veznek) tek.Boldogasszonyfai Igmándy Emmá- 
nuel cs. kir. százados kapit. ’s táblabiró u r , 
ki nyugalomra lépve hű jobbágyi között töl
ti jóltevő napjait, elvégezvén az itt általa 
kezdett ’s boldog szűz tiszteletére ajánlott csi
nos és tágos sz. egyház-épiíést e’ f. hónap 8- 
kán tartá annak ünnepélyes felszenteltetéséí, 
mellyre, noha az előzött nap’ iszonyú förgete- 
ges zápora sokat visszatartóztata, számos hi-
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vatalos vendég jelent meg. Az egyházi szer
tartást és misét számtalan mozsárdurrogás és 
muzsikai zengés közt a’ kerületbeli esperes 
végzé segédeivel, az egyházi beszédet pedig 
az illető plebanus, ez ünnepre helyes, értel
mes, egyszersmind érzékenyen alkalmaztatva. 
Az ájtatosság után tisztelt kapitány ur magya
ros barátsággal fűszerezett étitallal ’s reggeli 
két óráig tartott igen víg táncz ’s egyéb mu
latsággal fogadá vendégeit egy tágos, e’ végre 
zöld gallyakból igen ügyesen készített, egészen 
kipadolt, ’s virágfiizéres és lombozatos egy
szerű piperézetű szín alatt. Az isteni szol
gálat végeztével a’ helység elöljárói plebanu- 
sok szószólása mellett eljövéüek, ’s a’ kegyes 
lelkű építőnek jótéteményit, ’s atyai gondos
kodását szivreható érzékeny szavakkal köszö- 
nék meg; ez pedig mint jobbágyinak édes 
atyjok lelkes oktatást adván azoknak az uj 
templom miképen leendő használásáról, más 
napra az egész helység lakóit hiteseik gyer
mekeik ’s minden tartozóikkal meghivá ’s az 
előbb leirt színben megvendéglé ’s viradtig 
tartott tánczmulatsággal örvendezteté; sőt hogy 
e’ jószívűség annál kellemesb legyen, maga is 
nemeslelkű hitesével ’s kisasszonyival egész 
a’ mulatság végeztéig jobbágyi közt fenma- 
radván, azokat majd maga, majd tisztelt ö- 
véi nyájas, szelíd ’s vidámító biztatásokkal 
lelkesítették. Szép vala látni a’ már félig 
mcgmagyarosult svábokat, mikép nemzeti tán- 
ezaik közé a’ magyart is vegyítve, azt nem 
ugyan nemzetünki egész ügy es lejtéssel, de 
jó szívvel magyarosodni vágyva aprózgatták. 
Mi szép , midőn a’ földes ur gyermekei gyanánt 
tekinti jobbágyit s azoknak viszon gyermeki 
hddolással párosán tapasztalja ömledezni tisz
telettel vegyült hív szeretetét! Illy mennyei 
érzet csak a’ valódi jók mellében fakadoz
hat. Éljen a’ nemeslclkii hős! ki életpályá
ját Mars mezején töltve nyert dicső sebeinek 
érdemit ’s koszorúját jobbágyinak áldásival 
óhajtja végkoronául környékeztetni!

^ Nagy-Káról) ban és szomszéd környékin 
jul. 15ikén esti hét órakor IC kisebb mérték
ben különös intensitásu földrengés volt, melly 
a’ templomok és számos egyéb , kivált nagyobb 
’s kőépületek falaitmegrepcdezícté'saz I830iki

földingottsági állapotra jutfatá. A’ csanálosi 
jobbágyoknak minap említett tűz által okozott 
kár becsű szerint 357,500 forintra rúg, ’s így 
az uradalmi ’s középületekbelivel nem igen 
messze jár félmilliótól !

Gyöngyös-Patáról július 22dikén. Ritka, 
szívemelő, ’s elérzékenyítő jelenést tüntetett 
elő ma nagy tiszt. Grieger Ferencz u r, G. Pa
tai plebanus és több megye’ táblabírája, mi
dőn 2125 személyből álló kisded nyájából hat 
koros párt állítván az oltár’ zsámolyához, 
megujítá felettök azon szent áldást, mellyet 
félszázad előtt, házassági kötelességükre meg
esküdvén, vettek akkori lelkipásztorjoktól. E’ 
tisztelt buzgó papnak az ünnep* különösségé
hez illesztett beszéde’s egyházi szertartása után 
az aranymenyekzősök gyermekeik’, unokáik’, 
egyéb rokonik’ , ’s polgártársig kíséretében 
mentek muzsika-zengés mellett a’ parochiai 
épületbe, hol lelki pásztorjok által megven- 
dégeltettek. Ez ünnepre a’ vidékről számo
sán összesereglett vendég, érzékeny részt vön 
az elaggott házasok’ örömében, ’s csudálták 
a’ gondviselés e’ ritka áldását. Megható lát
vány volt: mint borult a’ hat Öreg vőlegény 
félszázados mátkája nyakába, mint fűzték egy
másra a’ béke és szeretet’ je lé t, milly hálá
val viszonzák a’ vendégek által az ő további 
boldogulásokért felköszöntött áldomás-poha
rakat , ’s mint intették unokáikat e’ hozzá- 
jok mutatott szívesség hálás emlékezetben 
tartására. Ebéd után az Öreg lakodalmazók 
nyiták meg a’tánezot, ’s néhány közűlök majd 
fiatal elevenséggel szedegeté lábait, ’s forgatá 
mátkáját (aráját); tánezravivék a’ vendégeket 
is. Ezután lelki atyjok különös szívességét meg
köszönvén, muzsikával kísértetve , hajlékjok- 
ba takarodtak. — Az idős nász-párok ezek : 
1776ban egybe kelt Czéh István ’s Táby Rozá
lia, élő gyermekeik ’s unokáik 9; !780ban 
Tót István ’s Bognár Anna,  élő gyermekeik 
’s unokáik 24; Bernáth Mihály ’s Légár Bor
bála, élő gyermekeik’s unokáik 16; Kórós 
Ferencz ’s Kontos Borbála, élő gyermekeik 
’s unokáik 19; 1781 ben Bede János és Bol
dog Ilona, élő gyermekeik ‘s unokáik 4; Ba- 
bik Ferencz és Szappanos Borbála, gyermek
telenek. A’ hosszú élet’ ezen példáit más o
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kokon kívül a’ hely’ jó fekvésének, ’s leve
gői tisztaságának is tulajdoníthatni. Éljenek 
törzsök magyar palóez atyánkfiái őszinte ’s 
boldog egyszerűségben!

Az érd. egyházi megye legújabb névtára 
a’ nemes hős és ős Székely nemzet rom. cath. 
hitűéi számát 129,097re teszi; bár a’többi fe
lekezetűekét is említené, hogy valaháralassan 
’s lépcsőnként jöhetnénk magyar népségünk, 
’s elegy ajkú laknéptársink számára nézve tisz
tába , annál inkább, mivel statistikáink, mint 
tapasztalható, mindeddig többnyire végsősé- 
geket pártolnak.

Örvendetes nap vala Tordán julius 7ike 
az ottani unitarium gymnasiumbeli ifjúságra 
nézvést, midőn consistoriumi két biztos ’s 
több érdemes szüle jelenlétükben tanulási iigye- 
kezetök megvizsgáltatása után nsTorda vme- 
gyének huzamos ideig volt alispánja, néhai Pá- 
pay István ur Özvegye szül. Gyulay Zófia as
szony végrendelése, az eddig előfordult aka
dályok elhárítási után, az ifjúságra nézve tel- 
jesitteték. Ugyan is a’ tisztelt özvegy vérsze
rinti atyafiai mellett, a’ tordai unit. gymna- 
siumot és szentegyházat is egyenlő mértékű 
hagyományosnak nevezvén javaiban (a ’ kolos- 
vári unit. fő-iskolának ’s templomnak külön 
külön adott 1000 vtó frton felül) a’ tordai 
gymnasiumot végrendeletül illető’s közel 4000 
vtó ftra terjedő jószág után bevett jövedelem
ből, a’ tisztelt végintéző czélja szerint, az 
eddig eltölt iskolai 4 esztendőre a’ jó előme
netelő diakok, jó igyekezető és szépen iró 
kis osztályiak közt 480 vtó frt. osztatván k i, 
tetemes jutalmat ’s ösztönt nyert az ifjúi szor
galom, ’s mellette a’ gymnasium könyvtára 
is gyarapult. Ezek előterjesztése után

Az erdélyi híradó különösen magasztalja 
bátor viseletű munkálkodását a’ tanuló ifjú
ságnak az utóbbi szélvészkori tűzoltásban , ’s 
ebből a’ Kolosvárra egyenesen háramló káre
lőzés ’s mentesitésben.

A N G L I A .
Az alsóház juh löki ülésében újólag elő

került az orosz-hollandi kölcsön ügye , lord 
Althorp a’.napi rend szerint azt kívánván, hogy 
a’ kormány ez iránt tett léptei vizsgálatára a’ 
ház biztossággá változzék. Baring ur ellenke

ző indítvánnyal lépett fel ’s az 1815ki egye
zést, ’s az azt illető irományokat kiváná elő
terjesztetni, mert úgymond az ország olly kön
nyen 5 | millió font sterlinget csaknem fizet, 
hét; a’ ministerium pedig minapi szavazás
kor (I2kén 1. Jelenkor 60) igen csekély szó
többséggel győzött, Js igy meg keli mélyeb
ben vizsgálni: köteles c valóban Anglia e’ 
kölcsönt tovább is fizetni vagy nem? Az in
dítvány mellett Robinson és Peel, ellene Hu
me, Shiel, lord Althorp és Palmerston urak 
szóltak. Igen nevezetes Hinne ur nyilatkozása: 
,,Én úgymond el valék szánva a’ ministerek el
len szavazni, mert úgy hittem , ez úttal nincs 
igazságok; de látván, hogy az oppositio egész 
ellenkezése e’ tárgyban csak oda czéloz, hogy 
a’ whigministeriumot kizaklassa ;s helyette 
toryministeriumot toljon be, melly azonban 
szintúgy fogott volna majd Oroszországnak 
fizetni, m inta’ whig: — eltökéltem akár le
gyen a’ ministeriumnak igaza akár nem, mel
lette szavaznom, mert az ország javával kü
lönösen a’ reformbill sikerével egyezőbbnek 
találom , hogy a’ kormányt tovább is ők vi
gyék’s ez a’ toryk kezébe ne kerüljön.4' Lord 
Palmerston röviden ezt mondát „Ha ezelőtt 
Anglia érdeke azt kiváná, hogy Belgium Hol
landiával egyesüljön, most változván a’ poli
tikai környiilmények, ugyanazon érdeke ’s 
java Angliának kívánja meg, hogy Belgium 
független királyság legyen , ezt pedig Anglia 
maga is így akarta. Oroszország vele mind 
a’ két esetben őszintén bánt: következőleg 
az irántai kötelcztetések is folyvást teljesíten- 
dők.44 Szavazáskor 191 szóvolt a’ministerek 
mellett, 155 eilenök, ’s így 36ttal győztek. 
A’ felsőházban marquis Londonderry jelenté, 
hogy szerdán (18kán) kérdést fog tenni a’ gö
rög királyságot illető protocollum iránt, mi 
úttal az orosz-hollandi kölcsön is újra szóba 
jöhet. -— Mint az angol újságok, különösen 
a’ Courier és Globe a’ németszövetségi gyűlés 
újabb végzeteiről szólanak; az, úgymond az 
Alig. Zeit. a’ franczia legkeserűbb czikkelyek- 
nél is keserűbb. L. Németország.

Admiral P. Malcolm hajóhada u. m. a’78 
álgyus Donegal (rajta az admiral), a’ 36os 
Castor, 18as Orestes, és 18czas Trinculo juh

*
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13ikán Portsmouth előtt evezett el Plymouth 
felé; de hová ’s mi czéllal ? nem tudatik. — 

A’ miben még a’ conferentia ’s Vilmos 
(hollandi) király egyezni nem tudnak, igy 
szól a’ Times, az: hogy amaz legelőbb a’ 24 
czikkelyt kívánja a’ király által aláíratni ’s 
ígéri részéről, hogy a’ kívánt módosításokat 
Belgiumtól aztán kieszközlendi; ellenben ez , 
(V király) a’ 24 czikkelyt nem , hanem a’ 
vég-egyezést akarja mingyárt készíttetni ’s 
aláírni.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ belső minister kerülőlevelet bocsátott 

a’ megyei praefectusokhoz , mellyben utasítá
sokat ad a’ megindítandó, (hadi szolgálatra 
alkalmazandó) nemzeti őrség szerkeztetése i- 
ránt. E’ levelet jónak találta a’ minister kö
vetkező elmélkedésekkel kisérni: Most, mi
dőn a’ béke Európában naponként erősül ’s a’ 
mi állásunk és kapcsolatunk a’ külföldi hatal
makkal annak tartósságáért kezeskedik, va
lóban épen nem szükség eszközökrül gondos
kodnunk, mellyek a’ kül ellenséget határink- 
tól messze űzzék. De bár az ország bátorsága 
még olly nagy is, bár a’ lehető háború ideje olly 
messze is , még sem veheti a’ kormány an
nak feleletterhét magára, hogy olly előrend- 
szabást mulasszon e l, mellynek hasznos létét 
a’ kamarák megismerék s mellynek kivitelé
ről a’ kormány jövendő parlamenti üléskor tu
dósítani köteles. Azonban habár egy részről 
a’ múlt évi april. 19iki eziránti törvényt a- 
zonnal teljesíteni kell is, más részről szintolly 
fontos, hogy ezen teljesítés és rendszabás kel
lő szempontból fogassék fel. Roszakarók, kik 
minden csekély környülállást hasznokra for
dítanak , e’ puszta előgondos rendszabást kön
nyen aggodalom okává magyarázhatnák ’s a’ 
nemzeti őrség számba és sorba (liste) véte
lét annak tekintetnék előjeléül, hogy az (a’ 
nemzeti őrség) rövid időn zászlóji alá fog 
gyüjtetni. Ennélfogvást az al-praefectusok és 
mairek (bírák) tegyék bizonyossá a’ népet, 
hogy e’lajstromzás csupa gondoskodásból tör
ténik , ’s épen nem jelenti azt, hogy a’ nem
zeti őrség hazaszeretete rövid időn annak vé
delmére fog felszólittatni.“

A’ Moniteur legújabb közleménye szerint

Francziaország adó - ’s egyéb rendkívüli jö
vedelme 1832 hat első hónapiban öszvesen
267,930,000 francra megy; az utolsó három 
hónapi jövedelem 9,274,000 franccal haladja 
meg az első háromét, általában pedig az 1831- 
diki utó-félévét 14,117,000 franccal, minden 
legujabbkori zavargások ellenére is.

A’ Moniteur ellenmond kereken azon hír
nek, mellyet némelly német újságok terjesz- 
tének, mintha t. i. a’ franczia kormány elő
re tudta ’s forma szerint javalta volna a’ né
metszövetség újabb, elnyomó végzéseit. Mit 
akar ez által a’ Moniteur ? kérdi a’ National, 
azt talán, hogy nem adott azután sem for
maszerinti megegyezést? —

Bizonyosnak hirlelik , hogy marsai Mor- 
tier (trevisoi hg) Pétervárából jövő hónap
ban visszajő ’s követül oda többé meg sem 
tér. — Beszélik, hogy Orleans herczeg újó
lag nyugatot fogná meglátogatni. — A’ köve
tek uj gyüléstereme ’s maga az egész palota 
augustus közepéig készen lesz ’s így ez lega
lább nem fogja összehivatásokat hátráltatni.— 
Braunschweig Károly herczeg Nizzából, Avig- 
nonon keresztül, Parisban megérkezett. —

Alceste brigg jul. lOikén indult ki Mar- 
seilleből, ’s rajta Lamartine Alphonse, a’köl- 
tő , háznépestül. Az utóbbi Máltát érintve 
Konstantinápolyba, innen kis Asia ’s Afrika 
emlékezetes tájira fog utazni. —

Don Pedro kiszálltának hire (I. Portugá
lia) jul. 17ikén érkezett Parisba ’s ennek tu- 
lajdoniták a’ pénz-ár e’ napi csekély emel- 
kedtét.

Jul. 17ikén a’ cholerában elhunytak szá
ma 205.— Egy, jul. 6ikán költ királyi rende
lés a’ lyoni nemzeti őrség ujdon szerkezteté- 
sét hagyja meg. — A’ Collége de France pro- 
fessorai a’ kihunyt Remusat Abel helyébe (ki 
general Lamarque-kal egy nap’ temetteték) 
J u l i e n  Szaniszló urat választék tagtársul.

Több párisi újság, ’s köztök a’Gazette, a- 
zon hirt adá jul. 19kén : hogy ausztriai nagy 
követ Apponyi gr. súlyos beteg, ’s már a’ hal
doklók szentségeiben is részesült. A’ Messa
ger ugyan e’ hónap 20kán estve ellenmond e’ 
hírnek azt állítván, hogy a’ gróf e’ napokban 
kevéssé roszul érzé ugyan magát, de fekvő
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beteg nem volt ’s mind 20, mind 19kén ki- 
kocsizott.— A' király jul. 17kén audientiátada 
Lehon belga követ urnák, miután azon és 
más nap is több ministerrel dolgozván, St 
Cloudba visszatért.

Ezeket írják Párisból jul. 15ikéről: Ma 
az ifjú Henrik névnapja van ’s a’ Carlisták- 
tól excessusokat várnak. Tegnap estve hirdet- 
vényit hordozák széjjel némelly rongyszedők 
s álöltözctü papok. Az mondatik benne, hogy 
ő Francziaországot szerencséssé teszi ’s ide
genek berohanásától megója. Jövőre érett kor
ra ju t ; mert a’ franczia királyok 13 eszten
dős korukban már teljeskoruak ’s legfőbb ki- 
müveitségöket elérik. — Ama’hirdetvényben 
legelőször jelenik meg Henrik koronával ’s 
pálczával; eddig scott gyermek, vagy zarán
dok ruhában festették, vagy a’ mint erszé
nyét egy koldusasszonynak kezébe nyomja 's 
a’ t. De ez nem okoz nagy bajt. A’ Cailis
ták igen szomorúk. Berry hgné vakmerő megá- 
talkodottsága nekik sokat ártott. Híjában kül
dözték hozzá a’ párisi Carlisták Berryer urat 
fáz ifjabbat) , hogy t. i. ez őt elmenetelre bír
hassa ; híjában sürgették ugyanezt Lajos-Filep 
ágensei, híjában kérték külföldi követek, 
hogy ugyan az Isten szerelmiért hagyjon most, 
csak most szándékival fel; nem használt, nem 
m ent, ’s bár sehol többé gyámolt, pénzt, se
gedelmet nem talál, a’ hgné folyvástVendée- 
ban van s’ ott akar meghalni. — A’ társasá
gokban sokat beszélnek itt a’ német, legújabb 
dolgokról, u. m. a’szövetség végzésiről, mel- 
lyek itt minden keblet megindítottak. Most 
már a’ legfurcsább Ítéleteket hallhatni a’ do
log felől. Ezek a’szeles Francziák azt hiszik, 
hogy a’ fejdelmek el akarják a’ szabadságot 
Németországban nyomni; és sehogy sem lát
ják által, hogy csak az anarchiának akarnak 
véget vetni a’ liberálisok között, ’s hogy a- 
zon végzések Németország egységét 's boldog
ságát valósággal előmozdítják. Egy isméretes 
pietistamár jóval előbb mutatott nekünk ezen 
végzésekből kivonatkákat ’s mindnyájunkat 
igen igen megvigasztalt. — Lajos-Filep foly
vást azt hiszi hogy erős , az udvariak mindig 
azt rebesgetik , hogy ők milly erősek ! Mint 
a’ beteg, a’ ki mindig egészségről beszél,

mindig azt emlegeti, hogy őjól emészt, nem 
kap rágást ha feláll, igen könnyen lélekzik, 
’s a’ t. A’ diplomaták szinte minden reggel fel
ballagnak a’ palotába, megtapintják a’ pul- 
sust (liiköt), megnézik a’ nyelvet ’s t. e f., 
’s megírják haza az egészségbulletint. Már hi
szen, Lajos-Filep akár erős akár gyenge , a’ 
Francziák ugyan most is erősek. Ők hatalmas 
frigyesekre találtak más nemzetieknél. Láttat- 
lan szellemtábor ví mellettük , azonban testi 
karjaik is ugyancsak épek. A’ franczia fiatal
ság szintolly kész harczra és lelkes mint 1792- 
ben. Vig muzsikával járnak az újon beirottak 
városunk utczáin, kalapjokon szalag és virág 
’s a’ czédula leng mellyet lmztanak; a’ dal, 
mellyet danolnak’s a’ marche, mellyen lépnek 
1790diki.

NÉMETORSZÁG.
Újabb végzések a1 szövetséggyiilés 2ldik üléséből (jú

lius 5ikén 1832) a’ törvényes rend és béke fentartatása iránt 
a’ németszövetségben:

„Megfontolván a’ jelen időkörnyühné- 
nyeket ’s míg azok meg nem szűnnek, a’ szö- 
vetséggyülés, kihallgatván önkebléből válasz
tott biztossága’ tudósítását, a’ nyilványos bé
ke ’s törvényes rend fentartatására követke
zőket határoz:

I. Semmi ollyas, politikai tartalmú, idő
szaki, vagy húsz ívnyinél kisebb más munka 
(nyomtatvány) , melly német nyelven, de va- 
lamelly, a’ németszövetséghez nem tartozó 
statusban jelenik meg, nem bocsáttathatik ’s 
árultathatik valamelly németszövetségi status
ban az illető kormányszék előleges engedelme 
nélkül. E’ tilalom általhágóit szintolly bün
tetés éri mint eddig általában az eltiltott mun
kák terjesztőjit.

II. Minden politikai, vagy más nevű u- 
gyan, de politikai czélokra használt egyesü
let az egész németszövetségben tilos, ’s az 
illyest kezdők vagy azokban részvevők ellen 
illő büntetések szabassanak.

III. Rendkívüli népgyülekezetek ’s nép
ünnepek , mellyek t. i. idő ’s helyre nézve 
mindeddig se megengedve , se szokásban nem 
voltak, az illető hivatalok előleges engedel
me nélkül egyik németszövetségi statusban 
sem tarthatók. Az illyesekre összebeszélők
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vagy írásban felszólitók meg fognak büntettet- 
ni. A’ már engedve lévő népgyülekezetek-’s 
népünnepeknél se szabad politikai tárgyú 
beszédeket tartani (a’néphez); az ebben vét
kezők keményen bűntetteinek meg, Js kik az 
illyes gyülekezeteknél felírásokat ’s végzése
ket hoznának szóba’s azokat aláírás vagy csak 
szóegyezés által is elfogadtatni ügyekeznének, 
még keményebb büntetés alá veendők.

IV. Bizonyos jegyek , fpéldázatok), u. 
m. szalagok , fpántlikák), cocardok’s ef.nyil
ván hordozása, ha ezek más színűek, mint 
azon országéi, mellynek viselő alattvalója, 
akár belföldiektől , akár idegenektől történ
jék ; nem különben zászlók és lobogók enge- 
delemnélküli kifüggesztése, szabadságfa-álli- 
tás ’s más illyes lázadási jel-tüzés irgalom nél
kül büntettetik meg.

V. A’ tudomány-egyetemekre funiversitas) 
nézve az 1819 September 20iki’s 1824 augus- 
tus 2iki ideigleni fprovisorius) határozatok, 
különösen azoknak 2 és 3 §ök, a’ mennyiben 
ez még eddig nem történt volna, most általá
ban ’s mulliatlanul teljesittetni fognak. Az ér
deklett §ek pedig így szólanak:

§ 2. A’ szövetségi kormányok kötelezik 
magokat, hogy statusaikban az oily egyetem
beli ’s más professorokat, kik hivatalok kö
rén túl lépvén , az ifjúság szivére való tör
vényszeres hatásokkal visszaélnek, ’s káros, t. i. 
a’ nyilványos rend és békét sértő , vagy a’már 
fenálló statusintézkedések fnem alkotmányok) 
alapjait feldúló oktatmányokat terjesztvén , 
eléggé kimutatók, hogy a’ reájok bízott fon
tos hivatal (tanítóság) viselésére nem alkal
masak, hivatalaiktól elmozdítják. — Az igy 
elmozdított tanító semmi más szövetségi sta
tusban sem kaphat nyilványos oktatói hivatalt.

§ 3. Az egyetemeknél felállított titkos 
vagy engedmény-nélküli szövetkezések s tár
saságok ellen hozott régibb törvények teljes 
erejökben ’s egész szigorúsággal alkalmaztas
sanak, különösen pedig a’ néhány év előtt 
kezdődött „allgemeine Burschenschaft“ nevű 
egyesületre annál is bizonyosabban terjesztes
senek, minthogy ez folyvást tartó közösülést 
’s levelezést vesz czélul az universitások kö
zött , a’ mit általában nem engedhetni meg.

E’ pontra különös figyelemmel legyenek a5 kor
mány megbízotti. Egyszersmind megegyeznek 
a’ kormányok abban: hogy azok, kik a’ je
len végzés kihirdetése után , bebizonyítható- 
lag, valamelly titkos vagy meg nem engedett 
egyesületbe léptek, vagy abban megmaradtak, 
semmi nyilványos hivatalra sem fognak bo
csáttatni.

VI. A’ szövetségi kormányszékek a’ leg- 
pontosb politiai szem alatt fognak tartatni min
den ollyas hazabelit (belföldit), ki nyilvá
nyos te tt, beszéd, vagy iromány által lázitó 
planumokban vett részt, vagy legalább illyes 
részvét alapos gyanújába esett. Minden sta
tusveszélyeztető titkos közösületet ’s-illyesek- 
be avatkozott személyek iránt tett fölfedezé- 
siket egymással közlendik, ’s az ez iránti, 
további nyomozásokban egymást egész kész
ség és sietséggel segítendik.

VII. Hasonló figyelem fordittassék azon 
idegenekre, kik politikai vétségek miatt me- 
nekedtek valamelly szövetségi statusba, úgy 
szinte azon bel - és külföldiekre, kik ollyas 
helyek ’s vidékekről jőnek, hol a’ szövetségi 
vagy egyes német kormányok felforgatására 
szövetkezések alakultak. Erre az útlevelek 
iránti rendeletek pontosan teljesítendők ’s ha 
szükség, keményebbekké teendők.

Vili. A zok, kik egyik szövetségi status
ban politikai vétséget követvén el, másba 
szöktek, mihelyest kívántatik 's ha nem e’ 
másik szövetségi status alattvalóji, nyomban 
kiadatnak.

IX. A’ szövetségi statusok kölcsönös és 
rögtöni fegyveres segedelmet Ígérnek egymás
nak, ’s e’ végre az 1830 oct. 21diki végzés 
rendszabásit folyvást ’s mindaddig, mig ezt 
Németország békesége kívánatossá teszi, tel- 
jesitendik.

X. A’ szövetségi gyűlést mind arró l, a’ 
mit e’ pontok teljesítéséül külön statusaikban 
a’környülményekhez képest rendelendnek, tu
dósítani fogják.
Kivonat a1 26dik ülés protocollumából Jul. IOdiki 1832. $246.

Végzés:
1. A’ Badenben megjelenő „F r e i s i n- 

n i g e “ ’s „ W ä c h t e r  a m  R h e i n “ czimü 
újságok elnyomatnak (unterdrückt), minden
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német statusban eltiltatnak ’s további folyta
tások tilos.

2. A’ badeni kormányt kérendi követsé
ge , hogy e’ végzést nyomban teljesítse ’s er
ről tudósítson.
t- 3. Következőleg Wagner Fridrik az el
sőnek és Schlund Fridrik a’ másodiknak ne
v e z e t t  szerkeztetőji hasonló munkák szer- 
keztetésétől öt esztendőre mától eltiltatnak.

4. Minden szövetségi kormány meghiva- 
tik e’ végzés kihirdetése ’s teljesítésére , egy
szersmind az erről négy hét alatt adandó tu
dósításra.

5. A’ badeni nagyherczegi kormányszék 
különösen felszólittatik a’’ múlt májusban megí
gért tudósítást a’ nevezett két újság valósá
gos redactorai felől két hét alatt beküldeni.—

Micsoda szempontból tekinti az európai 
valamennyi liberális újság a’ németszövetség 
előbbi ( ’s annál inkább a’ mostani) végzésit, 
legjobban kitetszik abból, hogy az Oesterrei- 
chischer Beobachter jónak Ítélte azokat (az 
előbbieket, 1. Jelenkor 57 , 58), azoknak tör
vényességét, szellemét ’s irányzatit a’ fran- 
czia Constitutionel jul. löiki czikkelye ellen 
védeni. A’ franczia újságok különösen az el
len panaszkodnak, hogy e’ végzések a’ fran
czia kormány tudta nélkül hozattak ; hogy a- 
zok egyenesen Francziaország ellen intéztei
nek, ennek nyugalmát ’s békeségét veszélyez
tetik; következőleg azt kívánják a nevezett 
újságok, jelesül a1 Constitutionel sürgeltet- 
n i , hogy a’ hatalmak általányosan k a t o n á i 
k a t  fcgyvereztessék ki. — Erre azt feleli a’ 
Beobachter (jul. 26ikán): A’ hatalmak már 
rég kívánták e’ kifegyverzést, ’s valóban nem 
az ő hibájok, ha Europa az olly rég óhajtott 
nyugalommal nem élhet. A’ Constitutionel s 
az ő pártja, és mind azon párt, mellyek szám
talan színezetben ’s osztályozatban a" lelki 
nyugodalmat zavarják , a’ helyett hogy a’ kor
mányoknak tesznek igazságtalan szemrehányá
sokat, tartsák féken inkább ön vad tiizöket 
's akkor az általányos béke bizonyosan bekö
vetkezik. Nem a* hatalmak kívánják a’ poli
tikai csendet megzavarni, sőt inkább ők szü
netlen a’csend fentartatásán dolgoznak, ’s ha 
a’ pártvezérek ugyanezt akarnák, akkor kö

vetkeznék a’ nyugalom (requies) , mellyet ők 
ugyan szájjal emlegetnek, de mellynek vissza- 
állittatása ellen elméjük’s munkásságok intéz
ve van.“

A’ hannoverai követkamara jul. 14iki ü- 
lésében dr. Christiani azon, igen igen számo
saktól támogatott indítványt tévé: végeznék a’ 
Kendek, hogy a’németszövetségi gyűlés jun. 
28iki rendelési ellen, mennyiben azok az or
szág alkotmányát, a’ király, rendek, ’s a’ nép 
jusait sértő határozatokat foglalnak magok
ban, most tüstént a’ legünnepibben , leghat- 
hatósabban ’s leghatárzottabban protestálnak , 
egyszersmind pedig Ő Felsége kéressék : hogy 
országa és hiv népe jusai, úgy szinte az al
kotmány (constitutio) ’s maga ezen protesta
tio mellett is a’ szövetség előtt szólani’s köz- 
benjárulni méltóztatnék.“ — A’ tanakodások 
e’ fontos indítvány felett julius 19ikére ha- 
lasztattak.

PORTUGÁLIA.
Lissaboni levelek julius 3ikáról ezen fő

város környülményit don Pedro részére ked
vezőknek írják. Köz volt a’ hiedelem, hogy 
a’ sereg dón Migueltől elpártol, mert a’ szö
kést minden kemény rendszabás olly kevéssé 
tudá hátráltatni, hogy nem rég dón Pcdro- 
nak egyik hajója 60 legé.iyt vett fel a’ par
tokon tiszteikkel együtt. A’ ministerek ’s fő 
hadi tisztek, nem tudhatni mi okból, azt látszot
tak hinni, hogy don Pedro Oporlonál akar 
kiszállani ’s mindenek előtt egész hatalmával 
ezen várast venni birtokába. E ’ miatt az opor- 
toi polgári ’s katona tisztségekhez parancsolat 
ment, hogy a’ városból vonuljanak vissza, mi
helyest az expeditio elérkezik, melly úgy is 
sokkal erősebb, hogy sem foganattal ellen áll
hassanak; a’kincs- és levéltárt s minden nyil- 
ványcs okleveleket vitessenek Spanyolország 
felé, magok pedig az amarantei utón, vagy 
ha úgy kivántatnék, a’ Tamega partjain hú
zódjanak ellenállásra össze. A’ készületek, 
mellyek e’ parancsolat végbehajtására Opor- 
lóban tétettek, egészen elrémítik a’ lakosa
kat, kik attól félnek, hogy a’ katonák, mie
lőtt elvonulnának, a’ várost kirabolják vagy 
épen fel is gyújtják. A’ Miguelisták főbbéi 
Öportóban szintén el vannak e’ rendszabás ál
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tál kedvetlenítve, mert az nyilván mutatja, 
hogy a5 kormány e’ város oltalmára semmit 
sem fog tenni.

Dom Pedro jul. Sdikán Oporto előtt ki
szállott ’s más nap e' várost csaknem minden 
kardcsapás nélkül elfoglalá. E ’ hir jul. Iáikén 
jött Falmouthba , hová azt Firebrand nevű 
angol gőzhajó , melly egyenest Oportotul jőve, 
hozá. T. i. don Pedro hajóserege vasárnap est
ve (jul. 8dikán) Oporto előtt megérkezvén, 
kihányta vasmacskáit (horgonyait) ’s látván 
don Pedro, hogy semmi készület sincs téve 
őt a’ kiszállásban meggátlani, rendeléseket 
tön sergeinek más nap mingyárt kiszállittat- 
hatásokra. Ez meglett, ’s a’ 7,500 főbül (kik 
közt 1000 angol és franczia) álló kisded tá
bor jul. 9ikén reggel a* Douero-tól éjszakra 
fekvő Matozinhos falu előtt állott. V iva! Vi
va! kiáltozások közt a’ sereg Oporto ellen 
készült’s don Pedro látván, hogy egy csapat
ka lovasságon kívül, melly egyszeri lövés u- 
tán nyomban visszatért, ellene senki sem jő , 
az indulást megparancsolá. Oportoban azalatt 
a’ miguel-párti főhivatal, valamint a’ kiszál
lást minden ellenzés nélkül megengedé, úgy 
most elhatározá, az ország másod fővárosát 
is áltbocsátani. A’ katonákkal ’s Miguel híveivel 
tehát áítalkelt a’ Duero folyamon, ’s a’hidat 
maga után lerombolta. Az igy védtelenül ha
gyott Oportóba don Pedro még azon nap est
ve a’ nép örömrivadozási között bement ’s 
minthogy dón Miguel seregei Oportoval szem
ben, Villa Novaban , állának, parancsot adott 
elüzetésökre. E’ végre a’ gőzhajói pattantyuk 
védelme alatt 3000 ember száll it tatot t sajká
kon a’ túlsó partra, kik csekély ellenállás u- 
tán az ellenséget magok előtt hajtván Villa 
Novat is szerencsésen elfoglalák. Jul. Ilikén 
reggel, midőn a' Firebrand (angol gőzhajó) 
Oportot elhagyá, don Pedro mind a' két part 
birtokában volt s győzödelmit folytatva egye
nest a’ fővárosnak szándékozott. Don Miguel

azon esetre ha veszt, (a’ mi elkerülhetlennek 
látszik) Amerikába szándékozik. Boston ne
vű éjszakamerikai Corvette a' partok mellett 
szállong, don Miguel kincseinek egy része több 
ládában máris reá szállíttatott, ugyanott van 
vicomte de Queluz, kit a’ többi kincs ’s ma
ga dón Miguel is fog hihetőleg követni.

D. Miguel decretumot bocsáta ki jul. 4i- 
kén , melly azon esetre, ha d. Pedro kiszál- 
land, Lissabont ’s a’ tengermelléki helyeket 
mindj ostromállapotba helyezteti. Aláírta a’ 
hadminister gróf S. Lourengo.

B E L G I U M .
A’ belga képviselőkamara jul. 17ki ülé

sében több tag felszólítására kinyilatkoztatá 
a’ külminister: 1) hogy a’kamarák ülése leg
közelebb bé fog rekesztetni, 2) a’ kormány 
mindeddig újabb ajánlatokról, mellyeket a’ 
conferentia Hollandiának tett volna, tudósí
tást nem kapott. 3) hogy a’ kormány minden 
javaslatot visszavet, melly az eddig követett 
rendszerrel az érdeklett tárgy iránt ellenke
zik. — Hasselti tudósítás szerint belga rész
ről hirkövet küldetett legújabban Maestricht- 
be felszólítani a’ commandanst, hogy ez a’ 
belga földről juh 20ka előtt vonuljon ki.

L e g ú j a b b  h í r e k :  AJ Scottbill jul. 17ike'n 
kir. megerősítést kapott. ■— Anglia Frankfurttal 14 
czikkelyü ’s kölcsönös érdeken alapult kereskedési 
's hajózási szerződést kötött. — Xdik Károly ház
népe felső Scotiát utazza most a’ bordeauxi hggeh 
•— Walter Scott honjában Abbotsfordban teteme
sen felüdült ’s hintőszéken kocsizgat könyvtárszobá
jában.

Pénzfolyam at :
Bé c s  (Julius 28dikán) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . 8 7 |  p. p.
— 4 pC. ...........................
— 1820diki nyeres. kölcsön 1 7 9 ----------
— 1821 diki ...................... . 123----------

Bécs vár. 2£pc. bankó kötél. . __ _ _ —
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. . ------ --------
Bank-actiák v. részvények darabja !1-lei<Mco

A’ gabonának pesti piaczi ára Julius 31dikén 1832.
Pozs. m vtó. gar- legjobb középszerű csekélyeb Pozs. m. vtó. Kar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 150 140 133 i Zab 32 31 4 30
Kétszeres 100 93 I 90 Köles — —
Rozs 53 4 50 48 Köles-kása 100 — —
Árpa 44 42 4 41 4 Kukorieza 53 r 51 4 50

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
Előbbi lev. 2 lap. tacticus h. olv. tacitus, — ’s 5 sorral ntánna mind h. mond.



J E L E N K O R .
G2. szám P est, szombat. Augustus 4dikén. 1832
Fogl al at :  Magyar es Erdei} ország (kinevezés. Temesi uj tisztikar pótle'ka. [Szeremben a’ magyar nyelv. Bachmayer pri

vilégiuma. Sziliigysági ’s több táji hirek a’ földrengésről *s időjárásról. Ipolysági másod tűz. Moldvai marhadög). An
glia (also ’s felsőházi tanácskozások Londonderry, Grey, Aberdeen ’s t. beszedik velejével. Pantaloon hírei d. Pedro- 
1 ól ’f egyebek). Francziaország (a’ pápai egyezés egy amerikai társasággal. Újságok elmélkedése a’ frankfurti végzé
sekről. Lyoni vendégség. Az algíri politia uj elintéztetése ’* a’ t). Belgium (a’ Németszövetség Thorn iránt, Goblet 
Palmerstonnal , ’• több más). Olaszország (Cubiéres szigoruskodnsa Anconában). Németország (Freiburg hirdetvén}-«.

_____A’ gyapjú ár ’s t). Amerika. Legújabb hirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és ÉRDÉL YORSZÁG.
A’ horvátországi ítélőtáblához Osegovich 

István ur helyébe közbiróvá Sp i s s i c h Gá
bor ur tek. Körös vármegye eddigi első alis
pánja neveztetett ki.

A’ temesi uj tisztválasztás pótoléka.
Aisz.bírák : Vizkeleti Vizkelelhy ígnácz , 

Baráczházi Cabdebo Antal, Papházy Miklós, 
Germani Constantinovics Sándor , Draskóczi 
Milccz József, Nebojszai Bogma Mihály , As- 
giíthi Körtvélyesy János, és Csáky István ; 
esküttek: Papházy Gábor, Rétháti Kövér Ger
gely, Szabó József, Felső-Kubínyi Meskó E- 
zéchiel, Almánfalvi Niamesnyi György, Kla- 
niczai Lajos, Capdedo János, Sz. Péteri Dá
vid József, Trstyánszky Andor, Balásy Sán
dor, Pothorányi József, ’s Lukács Antal; al- 
adószedők: Niamesnyi Gábor, László Mike, 
Fekete Ferencz ’s Capdebo János; termeszt- 
niényi biztosak: Ballya István, Dluholoszky 
István, Rózer Péter, Kirovich Damaszkin ; 
csendbiztosak: Korényi Zsigmond, Pruzsinsz- 
ky Miklós; várnagy: Szilágyi ígnácz; had
nagy : Zsolnay Antal. —

A’ vnkovárijul. 16ik’skÖv. napoki köz- 
gj ülésben a’ többi tárgy között felvétetett ns 
Yerőcze vmegyének azon határozata, mellyet 
anyai nyelvünk terjesztésére saját megyéjében 
tett, hogy t. i. a’ slavoniai kisebb iskolákban 
is magyarul intéztessék a’ diák nyelvtanítás; 
ennek következésében itt is Szerémben kül
döttségrendeltetett ollyutasítással, hogy nem 
csak az iskolákra nézve , de a’ ns megyének 
egyéb tagjai is , különösen tisztviselőji, kik 
jobbadán magyarul beszélnek, olly módon ü- 
gyekezzenek e’ tárgyban munkálkodni, melly 
legbiztosabban czélra vezet.

cs. kir. közönséges udv. kamara f. e.

jun. 18ikán különös privilégiumot engede a’ 
többi közt B a c h m a y e r  József kádár- ’s 
polgárnak Pétervárott 3 esztendőre, egy uj 
erőmű (jnachina) feltalálásáért, melly a’ fo- 
lyói hajózást tetemesen könnyíti, mivel a’ 
hajókra illesztve általa legnagyobb terhek szál- 
littatása is viz ellen, vagy viz mentiben kisded 
erővel eszközölhető , és pedig minden irány
zatban ; használható röpülő-hidakra, kompok
ra, ’s más legizmosabb szállító-hajókra is, 
mcllyeknek eddigi 20 ló erőnyi vontatásukat, 
16ra kivántató költségkíméléssel, 4re kevesbí
ti minden mellékes evezést kerülve.

Zalathnán a’ kir. bánya- ’s olvasztásra fi
gyelői segéd hivatalt j mellyel évenként 750 
fi t. díjul, 1G8 frl. 3 lótartásul, és szabadszál
lás járul, megörültnek jelenti a’ nagymélt. m. 
kir. Kamara.

A’ szathmári, érmelléki, és szilágyságig 
földrengésekről újabb ’s bővebb tudósítások 
után ezeket közölhetjük: négy napi rendkí
vüli rekkent hőség után jul. lóikén alkonyai
kon 6 és 7 óra közt hirtelenül kerekedett 
szélzivatar után történt a’ földrengés, nagy 
földalatti morajtól kalauzolva’s nyugatról ke
letre irányozva; legnagyobb mértékben vala 
érezhető Nagy-Károlyban ’s körén u. m. Den. 
gelegen , Vasadon , Endréden , továbbá Zila- 
hon ’s az Érmelléken, hol mindenütt sajnos 
károkat okozott, kivált a’ kőépületekben , 
mellyek löktetésitől jobbadán meghasadoztak 9 
sok helyütt a’ boltozat, kémény, sőt néhol az 
egész épület is összeomladozott; az első ren
dűiét legerősb és leghosszabb mint egy 9 per- 
czig tartott, a’ második éjjeli 11 órakor hin- 
táztatott meg, de kisebb erőszakkal, a’ 3ik reg
geli 5kor ujult meg csekélyebb ingatással, 
de azért rémülésbe hozá az egész környéki 
lakosságot kivált a’ Nagy-Károly vidékieket,
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kik egy pár év előtt is tetemes károkat szen
vedőnek rongálásitól. E’ nyugtalanító tünemény 
óta szünetlen szeles, borongó, hideg, őszelgő 
october-szerii napok ’s éjek uralkodnak; sok 
téli köntöst ölte. 27ike reggelén Zilahon dér 
is lepte a’ földet. Képzelhetni milly aggódás
sal redőzik szemöldökeiket ’s homlokaikat a’ 
szőlő- dinnye- ’s egyéb gyümölcstermesztő 
gazdák, ha Annák éjjelén is, ’s így nyár de
rekán, dérzománczot ’s fagypaplant nyer élte
tő harmatgyöngy ’s érleltető hév helyett a’ 
növény-országnak annyiféle részint zsengede- 
ző, részint idülő csemetéje! Valóban igen hi
degek igen mostohák voltak tájunkon An
náink az idén nem csak Pomonához , hanem 
a’ gerezdek vidor istenéhez is. Kár pedig mert 
magok is rájok szorulnak. —

Ez ártalmas őszforma nyárról hasonló tu
dósítást vettünk Gömörbül is, hol jul. lGikától 
fogva szünetlen hideg’s őszi borús napok jár
nak, egy éjjel dér is volt; a’ Garanon pedig 
két éjjel egymásután olly fagy, hogy a’ pata
kon jéghártyák lebegtek; a’ kolompár (burgo
nya Vagy pityóka) melly ekkor kapáltatott meg 
először, leveleiben szárában eífagyott; de 
gumójából is keveset várhatni; a’ kalászba 
induló árpa ’s zab , úgy szinte a’ káposzta-pa
lánta is megsárgult. — E’ kártékony időjá
rásnak némi eredeti felvilágosításául szolgál
hat az, mit a’ szomszéd sziléziai újság julius 
19ikéről ir :  nálok t. i. ekkor egy rettentő or
kán diihösködött tartós havazással , mellynek 
következésiben más nap a’ Riesenkoppe, Tei
che és Brunnberg térdig érő hóval vala bo
rítva; a’ hévmérő 19ike reggelén a’ Riesen
koppe tetőn =3 10 R. másnap reggel =  30 R. — 
Szinte Gömörbül érkezett hiteles levelek sze
rint az ottani berkek ’s erdőkben valami 8 
főbül álló fosztogató haramia csoport tanyá
zik , ’s miatta a’ szomszéd környékbeli köz
lekedés bátortalan; fejők, Dovecz nevezetű, 
vakmerő elszánt gonosz, már egyszer a5 me
gyei fogházból kiszökött, ’s most borzasztón 
zsiványkodik újra, 50 pengő frt. van hirdet
ve jutalmul annak, ki elevenen behozza, ’s 
fele, ki holtan. Közelebb, rendes gyalog ka
tonaság rendeltetett elfogatásokra.

Ipolyságon, mellyet a’ junius 25iki bor

zasztó égés annyira elpusztított, julius 16di- 
kán újra kiütött a’ tűz ’s oily rettentőleg 
dühösködött, hogy e’ nagy ’s népes mezővá- 
rosbul most már csak néhány ház áll épen.

Az Érd. Híradó szerint Moldvában a’ pfol- 
ti kerületben kiütvén a’ marhadög, mindazon 
marháknak, mellyek Erdélybe hajtatnak há
rom napig vesztegelniök kell; a’ készittetlen 
marhabőr kihozatala pedig további rendelésig 
általányosan megtiltatott.

A N G L I A .
A’ scott reformbill, mint említők, királyi 

megerősítést kapottjuk 17ikén a’ felsőházban. 
Az alsóház ugyanaz napi ülésében felhozá Gor
don u r, hogy a’ napokban Ballyhaleban (Ir
land) 200,000ren gyülekeztek össze a’ tized 
ellen, ’s e’ gyülekezetben a’ megye ál-ispán
ja (vice-lordlieutenant) volt az előlülő. Stan
ley ur megengedő, hogy igen is Butler ezre
des, a’ nevezett megye (Kilkenny) alispánja, 
egy számos, ’s mint a’ szóló hiszi, törvény
telen gyülekezetben előlült, de már az irlan- 
di lordcancellár őt fel is szólította, hogy ezen 
magaviseletéről adjon számot. Lord Ingestrie 
kérdő: igaz e , hogy Stag fregát, melly dón 
Pedro kiszálltánál jelen volt, ez utóbbit , mint 
fejdelmet, köszöntő, ’s valljon erre a’ neve
zett fregát kapitányát utasítása fölhatalmazta 
e? Lord Althorp feleié: hogy ő ugyan nem 
tudhatja, köszöntötte e valóban a’ Stag don 
Pedrot vagy nem;  de annyit mondhat, hogy 
erre a’ kapitány utasítva nem volt. A’ többi, 
helybeli érdekű tárgy felett, nem levőn 40 
tag sem jelen, szavazás nem történt.

A’ felsőház jul. 18iki ülésében tévé mar
quis Londonderry jelentett indítványát Gö
rögország iránt. Hivatalosan vala, igy szólott, 
az alsóházban mondva, hogy Anglia *s Fran- 
czia- és Oroszország egyezést kötőnek, melly 
szerint Otto bajor hg görögországi királlyá 
választatik ’s 20 millió forintnyi segédkölcsön 
biztosíttatik részére, ő pedig 3000 bajor ka
tonával uj királyságába indul. De valljon, 
miért nem vön ez egyezésben Ausztria is 
részt? "s micsoda haszon háramlik a’ hazá
ra (Angliára) ezen újabb, közel 1 millió font 
sterlingnyi teherből ? — Görögország békité- 
se igen kívánatos ; hanem előbb tudnunk kell,
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mikép kötelezhető Anglia magát a’ nevezett 
rendszabásokra,' minekelőtte aGörögöket meg
kérdené, tetszik e nekik az ajánlott monar- 
cha vagy nem, a’ mi a’ békités legfőbb fel
tété. Részemről, én mindig ellene valék An
glia elegyedtének a’ görög ügyekbe, ’s bizony 
jobb lett volna, mindenik félnek a’maga dol
gaihoz látnia inkább mint az idegenéhez. I- 
gaz, hogy Görögország állapotja igen nyugta
lan lett ’s megbocsátható, ha a’ kormány ezt 
lecsillapítani ügyekezett; de én nem látom ál
tal ,. miért csinál a’ nemes gróf olly örömest 
királyokat ? Nem rég hozta zavarba a’ nem
zetet belga királya által, kinek az ember alig 
igér még hat hónapot, ’s ime most megint 
egy görög királlyal áll elő, kinek thronja hi
hetőleg szintolly biztos alapokon nyugszik. 
Azon környülmény, hogy Ausztria nem von 
részt az egyezésben nem igér e’ dolog
nak semmi jót. Miért mellőztetett itt olly meg- 
sértőleg el Ausztria, hanem ha azon szép al- 
lianre-ért (Belle Alliance) Francziaországgal, 
mellyért a’ nemes gróf Törökország és Por
tugal és Hollandia ’s az ország több más régi fri
gyesének javát ’s érdekeit feláldozá ? Való
ban a’ nemes gróf kiil-politikájának úgy lát
szik nincs egyéb czélja, mint mindent más
kép tenni mint hivatalbeli elődei tettek, csak
hogy a’ mi uj frigyesünknek, Francziaország- 
nak, revolutíonalis elveit elősegélje. Em
lítvén azután a’ marquis, hogy Hollandia, 
Belgium és I r l a n d  mostani zavart állapotját 
is egyedül a’ ministerium politikájának kell 
tulajdonítani, végzetül azt kérdezé; szán
déka e a’ grófnak a’ Görögországot illető con- 
ferentiai protocollumot előterjeszteni ’s meg
hívni a’ két házat, hogy a’ biztosított görög 
kölcsön kifizetésére a’ ministeriumnak mó
dot, engedelmet nyújtson? — Gróf G r e y :  
Nem akarom a’ nemes marquist geographiai, 
igen szükségtelen digressiojiban követni, mel- 
lyeket ő Törökországon kezdett ’s igen czéli- 
rányosan — Irland ban végzett, hanem egye
nesen az indítvány velejére szólok. A’ nemes 
marquis beszédében fő tévedés az , mintha a* 
ministerek egészen uj politikát szőttek volna 
a’ külső ügyek iránt össze, holott legnagyobb 
részben épen csak megelőzötteik politikáját

követték, mennyiben t. i. ezt a’ környülmé- 
nyek engedők. Abban ’s csak az egyben va
gyok egy értelemben a’ nemes marquis-val, 
hogy Görögország belső ügyeibe avatkozásun
kat én is eleitől fogva roszalám. De hivatalba- 
léptünkkor ezen elegyedés már megtörtént, 
meg annak következményi is , u. m. a’ tosök 
háború, a’ török flottának elégetése (Navarín- 
nál) általunk, ’s a’ török szárazföldi erőnek 
meggyőzetése Oroszország által. Ki volt már 
Görögország erővel szakasztva a’ Török ke
zéből, ’s azoknak, kik azt kiszakaszták, lön 
kötelességök, véget vetni abban az anarchiá
nak ’s vérontásnak. E’ végre hg Wellington 
köté az alkut, mellynek Szász-Coburg Leo
pold herczeget kell vala a’ görög kormányra 
emelni, ’s az előbbi ministerium e’ czélra 60 
millió frankot biztosíttatott, és szintolly mód
dal , hogy mindenik fél a’ summának egyegy 
harmadát viselje. Az egyezés, itt általam fel 
nem hozandó okokbul, kivitetlen maradt. De 
Görögország ismét fejtelen’s féktelen. Ugyane
zért köttetett újabb egyezés, ’s a’ pénzse
gély, melly most Otto hgnek igértetik, mind 
summában, mind elvében ugyan az, melly 
előbb Leopold herczegnek Ígérve volt. (Hali
juk !) Ezen segély csak biztosításból áll (ga- 
ran tie), ’s minden lehető óvás meg van té
ve , hogy az ország ne károsodjék. Gróf A- 
b e r d e e n :  Én az egyezést itt bírálni nem 
akarom , hanem arról teszek csupán megjegy
zést : miért és mikép igértetett Leopold hg
nek az előbbi ministerium által pénzsegély? 
A’ herczeg illyes segedelmet óhajtván, ezért 
az én nemes barátomhoz (Wellington , ki alatt 
a’ szóló külső minister volt) fordult , de ez 
pénzt nem adott. Azonban, minthogy szük
ségesnek találtatott idegen sereget adni a 'her
czegnek gyámolul, de egyszersmind alkalmat
lan és káros volt volna angol, franczia és o- 
rosz seregeket adni együtt, e’ végre fél mil
lió font sterlingnyi kölcsön biztosítása ajánl- 
tatott, melly summán helveta vagy más nem
zetbeli seregek fogadtatnának. Minthogy e’ föl
tételtől a’ herczeg (Leopold) épen nem akart 
elállani, elfogadá azt, ámbár nem örömest 
az angol kormány is, csakhogy a’ herczegnek
kifogása többé ne legyen az egyezés egyéb

*
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pontinak teljesítésében. De még ekkor az egye
zés megkötve nem volt, 'sén részemről épen 
nem kételkedtem, hogy a’ lierczeg más alkal
mat is fog találni az alkudozás megszakasz- 
tására. Gróf Capodistrias levele neki erre a’ 
szükséges ürügyet megadá ’s ó azt azonnal 
használván, megfoszta minket annak remé
nyétől, hogy ollyat emelhessünk a’ görög ki
rályszékre, a’ki méltán a n g o l  herczeg gya
nánt tartathatott. Ekkor mi kinyilatkoztat
tuk , hogy a’ dologhoz többé semmi közünk 
’s tetemesb pénzsegedelmet csak akkor adunk, 
ha a’ választandó herczeg Anglia kivánarinak 
teljesen megfelelne. Otto bajor herczeg válasz
tatását illyesnck nem találom. Ez akkor csak 1 i  
évű volt ’s kiskorúsága a’ hatalmak beavatkozá
sát folyvást megkívánja. Másik akadály az, hogy 
a’ hg. catholicus, a‘ Görögök pedig még a’ Zsidót 
és Törököt is inkább szenvedhetik mint a’ 
Catholicust. Ezeknél fogva nem akart válasz
tásába az előbbi kormány megegyezni, ’s én 
meg nem foghatom, mi történik majd illyes 
kórnyülmények közt azon országban ; mert 
hogy a* nagy hatalmak szünetlen dolgaiba ele
gyüljenek , azt nem hagyja senki helyben. —• 
Gróf Grey nem fejtheti most ki mind azon 
fontos okokat, meliyek a’ szövetséges hatal
makat e’ választásra bírák. Azt megengedi, 
hogy némelly nehézség gördült elő, ’s küztök 
p. o. a’hg kiskorúsága. Végre roszalja azon fa
nyarmegjegyzést, mellyet a’gróf (Aberdeen) 
Leopold herczegről tett ’s melly épen nem a- 
lapos. Herczeg Wellington is gáncsolá a’ ba
jor hg választatását, annál is inkább , hogy 
most Anglia befolyása a’ földközi tengeren 
megcsökken. Algier a’ franczia kormány el
lenkező ígéretei mellett is folyvást a’ Franczi- 
ák kezében van, ott Ancona is. Gróf Grey 
azt feleié, hogy a* franczia kormánynak idé
zett ígéretei felől (Algier meg nem tartása 
iránt) nem tud semmit. Wellington és Aber
deen újólag erősítették, hogy illyes Ígéret ad
va volt ’s meg is ujittatott; de itt a’ ház az 
egész vitát és indítványt abban hagyá. —»

Az alsóházban ugyan ez nap megjegyzé 
Peel u r, hogy a’ cholera Londonban ismét 
megjelent; kérdi tehát, nem fognak e újólag na
ponkénti hivatalos tudósítások adatni? Thomp

son ur feleié, hogy naponként nem betegszik 
több 30 — 40nél, nem hal több 10 — 20nál. 
Ha naponként adatnék tudósítás, félő , hogy 
London kereskedése minden európai kikötő
ben vesztegzár alá vétetnék; holott a’ londo
ni kikötőben épen nem mutatkozik a’ nyava
lya. Ezután Stanley ur ajánlatára az irlandi 
reformbil! olvastatott fel harmadszor, az ir
landi tizedbill pedig másodszor.

A’ Globe szerint lord Minto megy köve
tül Berlinbe, Fox Henry (lord Holland fija) 
küvetségi titoknokul Turinba, lord Nugent 
biztosul a’ joniai szigetekbe.

Hiteles tudósításokat vettünk Pétervárá- 
ból, mond a’ Courier, mcllyekből kitetszik, 
hogy a' mit előbb az orosz bánásniódrul Len
gyelországban , irtunk, épen nem vala nagyít
va. Burkusország ’s Austria is roszalják e' 
bánásmódot, de a’ mit annak megszüntetésé
re tesznek csak az, hogy Oroszországnak sze- 
lídebb systemát ajánlanak.

Pantaloon salup, melly e’ hónap 12ikc:i 
hagyá el Oportot, hivatalos leveleket hozott 
a' kormányhoz. Ezek szerint ’s a’ nevezett 
napig don Pedro még Lissabon felé nem in
dult el, ütközet nem történt, sem pedig vele pol
gári vagy katona szökevények (nagyobb szám
ban t. i.) nem egyesültek. — Hg. Welling
ton, ki mint katona Portugália földét jól is
méri, nem sok jót jövendői don Pedro vál
lalatának , ha ez minélelőbb Lissabon alá ju t
ni nem (igyekszik. Itt őt a’ Spanyolok lega
lább nem fogják akadályozni, az erős angol 
hajóerőtől féltőkben. A’ Portugáliában tartóz
kodó spanyol szökevények (constitutionali- 
sok) feszült figyelemmel követik don Pedro 
mozdulatit, azt hívén, hogy YII. Ferdinand 
azonnal liberális rendszerhez nyul ’s a’ leg
felvilágosultabb ministeriumot választja, mi
helyest a’ szomszéd Portugáliában constitutio- 
nalis kormány kelekedik. Sokan roszalák dón 
Pedro planumában azt, hogy oily messze a’ 
fővárostól, az ország legfelső végén szállá 
ki; mások ellenben ugyanezt javalják , állít
ván , hogy oily csekély ’s nagy részben fegy
vertelen hajókkal a‘ Tajóba nem ronthatott 
volna be, minthogy itt a’ bémenetelt védő 
San-Juliao erősség álgyuji jó karban vannak ’s
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a’ pattantyússá^ igen gyakorlott. Mint hallik, 
don Miguel szándéka az, hogy minden sergeit 
(mellyek 50—C0,000ct tehetnek) összehuz- 
ván, egy csapással vessen a’ vitának véget ’s ad
dig semmi kétes ütközetbe ne ereszkedjék.

A’ nevezett salup, (Pantaloon), a’ Cour- 
rier szerint még azon hirt is hozta, hogy dón 
Pedro a’ Migiielisták iizésére kiküldött 3,000 
fegyverest áOOOre szaporitá. A’ dologhoz értők 
ezt igen dicsérik, mert, minthogy don Pedro 
más 3,000et Figucirához (középhely Oporto 
és Lissabon között) rendelt, kik ott hihető
leg szinte akadályozatlanul szállottak ki, ezek 
szembe kapják a’ visszavonuló Miguelistákat 
's nem engedik őket más csapatokkal egyesül* 
ni, inig hátul az 5,000nyi űző sereg által fog
nak szoriltatni.

FKA NCZ1AOR SZAG.
A’ pápa egyezést kötött a’ múlt jun. 30- 

dikán egy amerikai társasággal, melly sze
rint ez a’ sózott-hal - árulhatásjusát a’ pápai 
birtokokban ezentúl kirekesztőleg birandja ’s 
ezért a’ pápának előre 300,000 római tallért 
(azaz 1,650.000 vtó frt.), továbbá évenként, 
tizenkét év leforgása alatt, 50,000 tallért 
( ‘275,000 forintot) fizetend. A’ társaság feje 
Bonaparte József (Napoleon testvére) , ’s any
ja , Laetitia, tévéié érette az említett 300,000- 
ret. Mint mondják, titkos politikai czélok rej
teznek az egyezés mögött, ’s az angol követ 
erősen ügyekezett azt meggátolni, de a’ car- 
dinal-statustitoknok a’ szükség kényteleníté- 
sét emlegeté, — a’ pápai kincstár t. i. egészen 
kiürült — ’s az alkut megkötötte.

A’Moniteur minden tagadása mellett sem 
kétkedhetni, igy szól a’ National, hogy igen 
bátorító jegyzéket küldöttek innen az ausz
triai és burkus udvarokhoz a’ német ügyiránt. 
Csakhogy most senki sem isméri meg a’ mi- 
nislerek közül, hogy a" jegyzéket ő csinálta. 
Az egész ministerium tagadja ezt, ’s még az 
olly engedékeny Sebastiani is sokalja e’ dol
got, állítván, hogy most már csakugyan el- 
ső-ministerre van szükség, ki az ország előtt 
feleljen , egyszersmind pedig tiszttársai be
csületükért kezeskedjék. Soult marsait is kér
dik : valljon nem ő volt e , ki a’ németszö
vetség képviselőihez ekép irt Frankfurtba:

„Üssétek a* sajtót! üssétek a’ képviseleti kor
mányt, Francziaország nektek tapsolni fog.“ 
— De a’ marsai baráti erősen állítják, hogy 
ő illyetén árulásra képtelen. Rignv ur szint
úgy nyilatkozik, hogy már ez méltatlanság, 
’s őt egy bizonyos cottcrie (felekezet) azon 
gyanúba veszi, mintha a’ haladás pártjával 
alkudoznék’s a’ t. Azonban nem hihető, hogy 
a1 kamarák egybehivatásaig neveztessék első 
minister, vagy a’ ministeriumban egyéb vál
tozások történjenek. Dupin, Talleyrand, Soult 
urak folyvást távol vannak. Lafayette szint- 
ngy, ki a’júliusi revolutio évnapjára sem fog 
Parisba jőni s ezen ünnepet úgy látszik ez 
úttal csak en famille (háznál, királyi háznál) 
fogják megülleni.

Azon behatásról ’s Ítéletekről, mellye- 
kct a’ frankfurti végzések Parisban gerjesz
tőnek , igy írnak ugyan onnan jul. 17kén: Itt 
a’ szövetséggyiilés végzései általában nem csak 
a’ legszorosb criticát, hanem valóságos aggo
dalmakat is ébresztettek. A’ szent szövetség 
nyakunkra jő , igy szól az oppositio, a’ Vis- 
tulánál kell vala őt legyőznünk, most, miu
tán ő győzött, elér bennünket a’ Rajnánál ’s 
innen hat nap alatt Parisban teremhet! Igaz, 
hogy környülrnényink rosszabbulnak; igaz, 
hogy az absolutismus principiumi szerint kor
mán) zott része Európának nem csak kiépült 
veszteségeiből, hanem e’ pillanatban való
sággal erősb is, és helyesen jegyzi meg a’Na
tional, hogy Francziaország most, legfölebb 
Belgiummal és Helvetiával, egyedül áll, míg 
vele szemközt ’s ellenségesen négy nemzetsé
gi status u. m. a’ slav, német, olasz, és spa
nyol áll szövetkezve. De mind e’ mellett hir
telenkedésnek ’s időelőtti félelemnek véljük 
hinni, hogy a’ háború elkeriilhetlen. A’ kül
föld seregei közelítnek ugyan határinkhoz, 
de nem fognánk e ma szinte győzödelmesen 
víni ellenük , nem tarthatnánk e ma is azon 
frigyesekre számot, kik velünk mind folyvást 
egy, ugyanazon egy, princípiumot védenek í 
Késő volna e a’ propaganda (politikai hitter
jesztés), mellytől kormányunk eddig öntaga- 
dólag elállott? — Ezen kívül változott e va
lamit Anglia-iránti viszonyunk, mellytől a’ 
béke fentartatása különösen függe? — Hogy
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az előhaladás pártja Németországban kemény 
rendszabaszásokra nyújtott okot, azt senki 
sem tagadja, ’s a’ Journal des Débats nem 
lát ezekben egyebet, mint természetes vissza- 
nyomatását a’ hambachi ’s más hasonlatos ki
csapongásnak. Ugyanazért nem is akar kor
mányunk a’ szomszéd ország házi vitáiba e- 
reszkedni; jól tudván, hogy elegyedése, ha 
fegyveres kézzel nem történik, mit sem hasz
nál. De hogy ezen rendszabások ínye szerint 
volnának, azt nem fogja állítani senki, a’ ki 
Francziaország régi politikáját Németország i- 
ránt isméri. Bármilly engedékenyül szól is 
a’ France nouvelle (újság) > a’ titkos tanács 
tagjai vélekedését a’ Journal des Débats elég 
világosan kifejti. Arról — igy szól ezen új
ság, — hogy valamennyi német kisebb sta
tus e g y  egészbe egyesüljön, nem is álmod
hatni, igen is na g y  külön statusok alakultak 
már Németországban, — ’s épen ez a’ rósz!“ 
A’ Moniteur is több Ízben ’s általában tagad
ja , hogy a’ franczia kormány ez ügybe a- 
vatkozott, vagy a’ frankfurti végzéseket jó
vá hagyó jegyzékei által előmozdította volna. 
Ezeken a’ franczia kormány nem örül, nincs 
miért örülnie, sőt inkább vigyázatra ’s elő- 
gondosságra van általok ébresztve , ’s épen 
nem vehetni neki rósz névén, ha most keleti 
határira nagyobb erőt küld ’s a’ nemzeti őr
ség megindíttathatását kettőztetett szorgalom
mal sürgeti. Egyébiránt e’ tárgy publicumjo. 
kat azért érdekli olly szerfelett, mert ama1 
hat czikkelytől hihetőleg olly következéseket 
vár, mellyeket ez nem  vonand maga után. 
Isméri jól cabinetünk kényes csaknem félénk 
óvakodását ’s még is azt hiszi, hogy ez Ausz
tria és Burkusország végzéseinek magát elle- 
nök szegzendi. —

Lyonban julius Isőjén egy vendéglőben 
gazdag lakoma tartatott a1 novemberben elfo
gott ’s a’ riomi törvényszék által feloldott re
publicans lázadók tiszteletéül; mindössze 44- 
gyen jelentek meg, az előlülésta’ kiszabadul
tak egyike vitte. Végzetül kiutasítattak az i- 
nasok, bezárattak az ajtók, ’s őröket állit
ván melléjök kénye szerint tárt kiki szabad 
szellemének mezőt. Barthélémy a" hires köl
tő épen ez alkalomra készített ’s felolvasott

dithyrambját mindnyájan nagy lelkesedései 
fogadák, toastokat (áldomás-poharakat) ürit- 
gettek utána a’ királyok megbukására, a’ lyo
ni novemberi hősökre, a1 riomi törvény ’s es- 
kütt-székre, június 5 *s 6ika áldozatira, a’ 
respublicára, végre Marat ’s Robespicrrere, 
mi különösen enthusiasmust fakasztott; ’s 
ez Lyonban történt, Lyonban Marat’s Robes
pierre emlékezetének, kik egykor e’ várost 
földig lerontatni, lakosit lemészároltatni, ’s a’ 
nemzeti gyűlés egyik határozata szerint pusz
ta helyén egy, romjaiból állítandó, emlék osz
lopra ezt akarák Íratni : „Itt álla Lyon!“

A’ franczia hírlapok igen mélyen kezde
nek a’ német dolgokba avatkozni; a’ Consti- 
tutionel Zweibrückent Ilannoverába teszi, mi 
ugyan nem olly messze van tőlök mint Ma
gyarország, niellynek fővárosául a’ Journal de 
Débats Prágát emlegeti.

Az algíri monitcur szerint: az ottani gyar
mat-igazgató tanács Savary marsai előlülése 
alatt június 27ikén tartá első gyülekezetét , 
mellynek határozati a’ gyarmati politiát újó
lag intézgetik el egy franczia generál-biztos 
kormánya a la tt, a’mór (maurus) politiát pe
dig, melly eddig többet árta mint használt, 
eltörlik. Nálok az aratásnak már vége. Con
stantine állapotja igen nyugtalan , mivel Ach- 
met ellen újra egy hatalmas fél szegült, ’s 
pezsdült fel. A’ gyarmat 6 hónap óta ismét 
egy uj közlekedési hatáskört nyitott, melly 
ablakosoknak szép jövendőt igér. Az előőrök , 
mellyek eddig csak a’ Mustapha basa kaszár
nyái körül állongtanak, most már 2 mérföld- 
nyi térre terjeszkednek, ’s naponként újabb 
vidék-köröket foglalgatnak el , mellyeknck 
majd minden pontin utak készülnek, a’ pat- 
tantyússág közösülhetése, s a’ szállítás, já
rás, kelés könnyítése végett, úgy hogy a’ la
kosság földmivelését most már nyugton gya
korolhatja.

A’ talált gyermekek száma Francziaor- 
szágban Parison kívül is annyira nevekszik 
m ár, hogy az illyes gyermekápoló intézetek
re tett költség az utolsó 10 évben egyedül a’ 
Loiret megyében 1,014,133 fcra menne, kö
vetkezőleg a' nevezett megye észt. jövedelme 
|  dára.
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B E L G I U M .
Thorn ur szabadon bocsáttatása iránt a’ 

conferentiának 60dik protocollumában kifej
tett kivánatára a’ németszövetség (junius 28- 
dikáról) azt feleié, hogy mihelyest Belgium 
ajánlandja a’ részéről elfogottakat ’s különö
sen a’ Namurban zár alatt lévő Luxemburgiak 
kibocsáttatását, azonnal ’s Örömest teend 
rendeléseket, hogy azokkal egy időben Thorn 
ur is szabadon bocsáttassék.— E’ tárgyban igen 
erős jegyzéket ada be Goblet general julius 
I3ikán lord Palmerstonhoz, mellyben többi 
közt ezeket mondja: „Mylord! szabad legyen 
nekem, midőn Thorn ur szabadon bocsátta- 
tását újólag sürgetem , azon megjegyzést ten
nem , hogy ennek eddigi nem teljesülte a* 
belga népet szerfelett felingerlé, mig más ol
dalról azon megvetés , mellyel a’ hollandi kor
mány a’ conferentia ajánlatit fogadni szokta, 
ez utóbbit szükségképen olly rósz hitelbe hoz
za , meilynek további terjedezését a’ nemzet 
előtt meggátolni, a’ mostani környiilmények- 
ben, igen fontosnak és szükségesnek látszik. 
Már is észrevették azt, hogy valahányszor a’ 
haagai cabinet makacsságát ’s megátalkod- 
ságát kellene meggyőzni, a’conferentia mind
annyiszor tehetetlenségét árulja el. Nem tit
kolhatom el Exc. előtt, hogy a’ belga kormány e’ 
pontban engedni nem fog, ’s minekutána már 
minden békés eszközt hasztalan próbált, miu
tán a’ közös békességért, mellyet neki szün
telen emlegetnek, olly sok áldozatot tett, 
kénytelenítve látandja magát, a’ nemzet és 
kamarák kivánatinak megfelelés m iatt, olly 
rendkívüli eszközökbe/ nyúlni, mellyek Bel
giumot a’ béke ’s békiilés eddig olly szorosan 
követett utjától el fogják téríteni . . . ,u é  
a" t. — A’ belga kamarák üléseinek jul. 18- 
dikán végok szakadt. —

Az antwerpi belga commandans azt irá 
jul. 19ikéna’ város tanácsa ’s biráinak, hogy 
neki sem szándéka, sem parancsolatja az el
lenségeskedést (a’ fellegvár ellen) megkezde
ni , hacsak erre az ellenfél maga okot nem a- 
dand. — Párisi levelek szerint a’ conferentia 
a’ nov. 15iki szerződés elfogadása határidejét 
Hollandiára nézve újólag augustus lsőjeig ha
lasztó (jul. 20dikáról). Mire való ezen tiz

napi halasztás, igy szólnak az érdeklett leve
lek , mellyel se Hollandia nem gondol, se 
okát Belgium ált nem látja? Továbbá mon
dák azt is , hogy a’ conferentia, újabb proto- 
colluma által, jul. Midikéről, felszólította u- 
gyan ismét Hollandiát a’ 24 czikkely elfoga
dására, de a’ belga földről eltakarodást nem 
sürgeti, mig a’ végegyezés külön szerződés ál
tal a’ két ország között meg nem köttetik. E’ 
szerint a’ conferentia most is minden erősza
kot elmellőz; de újólag azt kérdhetni: mire 
vezet mind ez? mikor lesz e’ danaidi mun
kának vége ? —

O L A S Z O R S Z Á G .
Cubiéres general Anconában folyvást gya

korolja szigorú rendszabásit a’ vétkesek, de 
csak a’ vétkesek ellen : Cherubini, egy má
sik feje a1 colonnamobilenek elfogatott; Ma- 
cerata kalmár egy névtelen levelet vön, melly
ben halállal fenyegettetik, ha azonnal egy bizo
nyos helyen 15 scudit „Eufemio Purgatorio46 
czimzet alatt le nem tenne ; közli tehát dol
gát a’ generállal, kitől azon tanácsot vévé, 
hogy a’ kívánt pénzt tegye le, ő pedig tit. 
kon őröket állitand a’ kijelelt helyre; úgyis 
lön, ketten, kik a' levelet és pénzt felvenni 
jöttek, befogattak. Az excommunicatio, mint 
előre látható vala , legkisebb benyomással sem 
hatott az Anconabeliekre, sőt a’ colonna mobile 
még formaszerint szándékozék ellene protes
tálni, különösen két tagja töltött pisztollyal 
lépett a’ nyomtató műhelybe ’s protestatió- 
jok kinyomtatását erőszakkal kiváná. Cu
biéres tudósittatván felölök, fegyveres erőt 
kiddé rajtok, melly az egész szedést szétt 
hányta, az épen levont példányokat eiszag- 
gatta, ‘s a’ két pisztolyost fogházba kisérte. 
Hanem még nagyobb figyelmet gerjeszte Cu
biéres maga iránt az Anconaiakban azon be
széde által, mellyet legközelebb a’ törvény
széké magistratushoz tarta. Mennyire tetszik 
a’ római igazgatásnak a’ general illyes visele
t é , már onnan is eléggé kitetszik, hogy an
nak kívánságára Monsignor Fabrici helyett, 
ki az Anconaiak előtt már általányos utálatuvá 
lön, Grasselini előbb ascolii delegat, igen 
dicséretes liirü férfiú, neveztetett ki.
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N É M E T O R S Z Á G .
" A* I r e i b u r g i  yárositanács (Baden) kö

vetkező hirdetvényt bocsáta közre jul. I6di- 
kán: A’ fenálló ’s már rég kihirdetett határ- 
zások ellenére is nyilványos gyülekezetek tar
tattak újabban ’s mint haliik mások is készül
nek. Egy, sebes posta (Staffete) által jött mi
nisten rendelés következésében ezek és min
den csoportozás, éjjeli muzsika, fáklyázat 
’s más hasonló ünneplések ezennel általában 
’s azon fenyegetés alatt tiltatnak e l, hogy nem 
teljesítés vagy épen ellenállás esetén az e’ vá
rosi főiskola (universitas) be fog záratni. E’ 
mellett nem titkolhatja el a’ városi felsőség 
hogy országunk 's városunkat még nagyobb 
roszak is fenyegetik , ha béke ’s rend meghá- 
borittatnék benne. Bízik azonban az iticni 
polgárság béke- ’s rendszereidében, hogy e’ 
legújabb rendeléseknek engedelmeskedni fog 
és szivére vevén a’ veszélyt, melly felettünk 
lebeg, mind azon rendszabások kivitelére e- 
gyesülend velünk, mellyeket a’ csend ’s egye
ség, városunk java, magunk’s utóink érdeke 
(interesséje) megkíván. A’ többi cziránti u- 
tasitások későbben fognak közzé tétetni, 's a’ t.“ 

Az újságszámok eltiltási, lefoglalási (confis- 
catioi)Németországban naponként szaporulnak: 
közelebb a5 „Verfassungs Freund“ szerkezte- 
tője (Casselben) azt adá liirfll, hogy mivel 
hírlapja 57dik számából a’ Censura egy tem
plomi beszéden kívül mindent kitörlött, te
hátnevezett lapja száma nem jelenhet meg.— 

Németországi hiteles tudósítások szerint 
a’ gyapjú ára az ottani vásárokon nem csök
ken t, sőt a’ középszerű 5—15 ezüst frtig ö- 
regbült becsében a' tavalyi vásári árokhoz ké
pest ; ugyan is Würtembcrgben június fogytán 
következő áron kelt a’ gyapjú: a szászorszá
ginak mázsája 170—210 pengő frt. finom ne
mesítené 110—140ig, közönséges nemesitet
té 90—11 Óig, az úgy nevezett német gyap
júé 50—90ig. —- Ha, mintreméllhető, honi vá- 
sárinkra is elhat ennek következése, úgy biz

tos nyereségű jövendő kecsegtetheti gazdáin
kat e’ kevés szénáju esztendőben is birka-jöve- 
delmezésre nézve.

A M E R I K A .
A’ veracruzi utóbbi történet okairól fran- 

czia újságok a’ következő levéltudósitást ad
ják Mexicoból jun. Isőjéről: „General Inclan 
San Agostinoban, a’ fővárostól csak három ó- 
rányira, Santana részére nyilatkozott, egy
szersmind a’ mexicoi fellegvárban foglyosko- 
dott patrióták az őrizettel egyetemben fellá
zadtak ’s „Le a’ bitorló kormánnyal! Halál 
Guerrero gyilkosainak!“ kiáltozása közben e- 
gyesiiltek. A’ főváros illy helyezete okozá 
főképen , hogy general Calderon Veracruz os
tromával felhagyott, és Santana a’ főváros el
len indulhata. Angol újabb tudósítások sze
rint is Santana csakugyan győzött 's ezóta hi
hetőleg a’ főváros birtokában van.

L E G Ú J A B B  H Í R E K .

Londoni tudósítások szerint dón Pedro- 
hoz a' 19dik (miguelisla) ezred ’s a’ 12iknek 
egy része általment.—Madridból Bayonnen ke
resztül egy Courier azon hirt hozá Parisba , 
hogy don Pedro expeditiojának másik része , 
t. i. a’ már említett 3000 emher Figueirasnál 
szerencsésen kiszállott ’s e’ helyet elfoglalá. 
— Don Pedronak egyik hajója (Conde de Ma
deira) Madeira előtt szállong ’s a’Restauradort 
(portugáli hajó) , melly hivatalos leveleket ho
zott Lissabonból kormányzónkhoz, elfogá.

Jul. 13 ’s lükén verekedések történtek 
a ’ polgárok ’s katonaság között Aix-ban. — 
Parisbanjul. 21 ikén cholerában meghaltak 130.

Jul. 21ikén estvePaulin-t a’ National gé- 
rantját estve szállásáról kimentekor 12 poli- 
tia-szolga elfogta. — Havi éba 480 lengyel ér
kezett Lachs nevű porosz hajón. A’ Danczig- 
ból szállított lengyeleket idegen-legio név-alat
ti bataillonba szerkezik Avignonban a’ hadmi- 
nister parancsára Algírba küldetés végett____

A’ gabonának pesti piaczi ára Augustus 3dikán 1832.
Pozs. m. rto. gar. legjobb közeps/.eiü sebei} eb Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb
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J E L E N K O R .
63. szám P est, szerda. Augustus 8dikáu. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (kinevezés, hperjesi liirek s nyelvünk állapotja az ottani lyceuniban. Museumi ajándékok. A* 
budapesti uj intézeti! tarsaságkocsik ’s t.) Anglia (Thiersch levele a’ görög ügyről. Courrier a’ frankfurti végzésről' 
Irlandi nepgyüle'sek s vérengzés. Madridi hirek Portugáliáról. Cholera}. Francziaország (Messager ’s a’ titkos politia- 
'lemps s a’ n. szövetségi határzatok. Fenyítő ítéletek s egyéb más). Németalföld (a’ 67 piotocollum). Németországba’ 
Freisinnige ’s W. am lt. megszűnte). Olaszország (bolognai, modenai ’s anconai tudósítások). Törökbirodalom (kon- 
stantinupoli, alexandriai és zemlini értesítések). Elegyhirek. Legújabb. Pénzfolyamat. Gsbonaár.

MAGYARORSZÁG.
Apostoli Fejedelmünk f. e. julius 8ki Ieg- 

fentebb határozata szerint Tersztyánszky Imre 
pécsi kanonok és septemvir urat Rharosról ne
vezett czimzeti püspökké méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

Eperjesről jul. 30 : Minap hivaték meg 
az itteni kerületbeJi collegium theologiai szé
kébe Munyay Lajos Antal eddigi olaszi jeles 
lelkipásztor, kiben tudománya, lelkesedése 
és szorgalma még jelesb tanítót igér és várat. 
Megürült pedig e’ tanilószék dr. Mayer An
drásnak ezelőtt esztendővel nyugalomba lépte ’s 
f. e. febr. 18kán élte 78, tanítói hivatala 48, 
’s rectoratusa 28ik évében történt halála ál
tal. Ezen szinte félszázad lefolytában, ’s még 
tudós aggöregségében is fáradhatatlan férjfiú , 
2296 tanítványt bocsáta iskolájából ki a’ haza 
és vallás szolgálatába. Még külvárosi szám
űzetésében is tanított. A' jénai egyetembeli 
theol. karót, — bár griphyswaldi tanítványt 
— 1830ban a’ sz. theol. doctorának ncvezé. 
Ugyan is ő alapítója az eperjesi papi ’s ta
nítói claggult Özvegyek (cherogeronticum) in
tézetének.— .,Földi müved példás-volta nyu
gossza porod*6!

Nem vádolhatni ezentúl az evang. pro
testánsokat magyaratlanodás miatt. Mert — 
nem kérkedvén a* sopronyi fél- a’ pozsonyi 
negyedszázados, s a selmeczbányai zsengébb 
magyarn}elvbeli társaságok gyümölcsivei, — 
csak azt akarjuk tudatni nyelvünk ügyét ve
zető polgártársaikkal, hogy ez már a Kárpá
tok örök havai alatt is jó régen gyökeresedik. 
Ugyanis collegiumunknál 6 év óta folyvást 
rendkívüli tanítók oktatják az ifjúságot a’ 
nyelv szabásira , írásmódjára ‘s literaturájá- 
ra. Mi több, tavaly a’ legfőbb iskolában Ma

gyarország statisticája, ez idén hisztériája ta
níttatott magyar nyelven , a' legalsóbban pe
dig a' múlt félév alatt a’ földleírás. Örvende
tes, hogy a’ felsőbb leányiskolára is elhatott 
e buzgalom, meliynek — az eddigi, másodna
pi hivataltól eikiilönzött tanítója — Schmidt 
András, a’ nyelvszabályakon kivid mást is 
ada ki már magyarúl. Újabb tanúsítás arra, 
hogy nemzetisedésünk mive a’ tanítók kezében 
legjobb helyütt vagyon ; ’s múljék bele bár 
egy emberkor, de legyenek az atyák a n y á k  
Magyarok, leend é akkor egyéb a’ maradék?

A’ nemzeti museum legújabb közleménye 
szerint, annak természeti osztályába Mayerffy 
Xav. Ferencz ur több becses ritkaságot aján- 
dékoza, nevezetesen: egy rendkívül nagy ’s 
hízott magyar bikát; két ezüstszínű fáczánt, e- 
zeken túl több elkövült’s a’pesti homokokban 
talált apró csigadarabot; Wurmház homlok
zata mintáját gipszből (készité Huber József 
képfaragó) egy kitömött fehér ürgét; egy ket
tős-borjúlábat, fapipát, ’s több pénzdarabot; 
egy harmadfél század előtt Augsburgban ké
szült mesterséges álló-órát, melly hangászati 
darabokat játszik, a’ nap pedig aranyozott 
érczből rajta rendesen kél ’s áldozik.

A’ budapesti újabb szorgalom-intézkedé
seit közt figyelmeztető említésre méltók , a’ 
ns városi tanács engedelmével divatba hozott, 
’s most egészen uj formára készült társasági 
kocsik (tán pajtás, czimborás v. mindenes
nek híhatnók a’ franczia omnibus szerint), a’ 
pestiek Kratochwill Jánosé , ki haszonbérben 
bírván a’város erdőcskéjét, az itteni nép leg- 
kedvesb séta- ’s mulatóhelyét, azokat olly 
czélból állította fel, hogy a’közönség takarékos 
áru oda szálliítatására szolgáljanak ; mi végett 
kocsijai julius elsőjétől kezdve minden nap s 
minden órán a’ kalmár-egyesületi kávéház e



498

lőtt, mint felülési helyen pontosan megjelen
nek, ’s habár egy vendég találkozzék is, men
n ek ’s térnek rendesen, ’s igy könnyítik, kel- 
lemesítik a’ különben talán sokra nézve költ
séges kirándulást; de mint látszik czélt is é r, 
mert kocsijai kényelmesek, ’s a’ vitel díj (6 
pengő kr. egy személytől menet ’s térőben vi
szont annyi) jutalmas. — A’ budai bérkocsis- 
czéh is hasonló szekerek divatosítására nyer
vén tanácsi engedelmet, e’ társaságkocsikelké- 
szültökig is czélirányos alkalmazatú stájer ko
csikat Tabánban a’ szarvasnál, várban a’ bé
csikapunál, vízi-városban a1 polgári kórház
nál állíta már k i , mellyekaug. 5től mindennap 
reggeli 6 órától kezdve folyvást egész nap 
rendesen Lászlovszky majorjához ’s Leopold 
mezejére ki és visszaindulnak , Tabánból 10, 
a’ bécsi kaputól ’s kórháztól 6 ezüst xrt ha
tározván meg kimenet és szintannyit vissza- 
jöveti árul.

M o r l i n  Imre, sz. kir. Pest városa bel
ső Tanácsának egyik nagyjelességü tagja, né
hai rendes főjegyzője ’s országgyűlési követe 
48 évű életpályájában elhunyt.

A N G L I A .
A’ görög nemzeti újság következő leve

let közöl máj. 30ikáról: A’ görögországi kor
mánybiztosság fenséges elölülőjéhez. Uram! 
most kapok épen hazámból levelet április 7 — 
12dikéről. xAkkor már készületek tétettek Ő 
királyi Magassága (Otto hg) ’s a’ gyámatya 
(Vormund) elindulásokra. Az ifjú herczeg 
el vala bájolva neki a’ szövetkezett hatal
maktól kínált görög thron által; de valamint 
édes atyja a’ király ŐFelsége, úgy ő (a’ hg) 
is meg akará előbb annak hírét várn i, hogy 
jelenlétét a’ görög nemzet őszintén óhajtja és 
kéri. Eddig már meg kelle a’ hghez ezen hír
nek , t. i. a3 senatus és kormánybiztosság több 
rendű kérelmei ’s bizonyitványinak érkezni; 
ezek nem mulattak el semmit, mi a’ hg Gö
rögországba érkeztét könnyítné és siettethet
né; ’s reményiem, hogy ő rövid időn még 
nagyobb bizonyságit fogja látni a’ Hellenek 
gondolkodásának. Azalatt a’ herczeg uj hona 
n y e l v é t  tanulja. Az ó görög nyelvben meg
lehetősen jártas, az újban pedig Filippo ur, 
Miaulis admiral fiainak tanítójuk, oktatja őt.

Minden vasárnap görög ifjakat hí ebédre magá
hoz ; a’ görög ügyön túl egyébbel nem fogla
latoskodik. Mondották Münchenben, hogy a’ 
király gróf Armansperget nevezé gyámatyjául 
’s hogy Maurer urat, az akadémia s fő appel- 
latioi törvényszék tagját is leküldendi majd a’ 
törvényszékek ’s általában a’ törvénykezés 
organisatioja végett. De ezen kinevezések 
csak a’ király megtérte után Nápolyból (már 
megtért, mint tudjuk) fognak kihirdettetni. 
Minthogy a’ görögföldi újabb történetekről, 
jelesül a’ kormánybiztosság felállításáról már 
ezelőtt hat héttel indultak el innen tudósítá
sok, reményiem hogy azok eddig 0 Felségé
hez megérkeztek ’s ugyan ő kétségkívül a’ 
szükséges rendeléseket is megtevé. Görögor
szág békés állapotja biztosítására ennélfogva 
Olaszországból rövid időn bizonyost várhatunk. 
Vagyok tisztelettel — T h i e r s c h  Irenes. Nau- 
plia május 12—24dikén 1832.

Az angol újságok folyvást heveskednek 
a’ németszövetségi végzések ellen. Különös 
e’ dologban a z , hogy míg a’ franczia újságok 
keserűn panaszkodnak az angol-hannoverai ki
rály ellen, e’ pontot az angol újságok épen 
nem érdeklik. Egyedül a’ Courriert kell in
nen kivenni, ki igy ir: Szabad legyen igen 
nagy sajnálatunkat fejezni ki azon, hogy a’ 
frankfurti egyezést aláírtak között ama’ sou- 
verainnek képviselője is találtatik , ki egy
szersmind a’ britt koronát viseli. Csudálatos 
valóban, mikép IV. Vilmos, szabadságot ad 
népének Angliában ’s magas példáját állítja 
fel a’ liberalismusnak és türelemnek : míglen u- 
gyanezen király ministerei, pedig az ő nevében 
oda törekszenek ITannoverában, hogy a’ gon
dolat szabad kifejezésit hátráltassák. — Eb
ben anomaJia van, mellyet mi nem értünk.44— 
Leopold király egybekelése, mond a’ Cour- 
rier, aug. 7ikére van megállapítva ’s e’határi
dő változni nem fog, akármikép álíandanak 
is ekkor a’ belga ügy feletti alkudozások. Az 
csketés Compiégneben történik , a’ lehető leg- 
kevésb pompával ’s költséggel. A’ Belgák ki
rálya aug. 3ikán utazik Compiégnebe.

Mondják , a’ ministerium (t. i. Greyé) a’ 
királyt arra igyekezett bírni, hogy mint han- 
noverai király a’ németszövetségi végzések
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végrehajtása ellen munkálódjék, ‘s mind eddig 
a’ sürgetésnek sikere nem volt; de a’ londo
ni sajtó energiája mellett reménylhetni, hogy 
a’ király valamit azt tenni fog. Hirlelék azt 
is, hogy ha a’ hollandi király a’ 67 protocol- 
Inmot (1. Németalföld) el nem fogadja, fran- 
czia és angol hadihajók fogják együtt a’ hol
landi öblöket zárva tartani (blockiren).

Irlandban folyvást tartatnak népgyüleke
zetek. így legközelebb a’ menthi grófságban
50,000 ember vala együtt, ’s a’ katonaság 
csak akkor érkezett meg, midőn a’ nép már 
szerteoszlott. Costello ’s Waist, két előkelő 
cathoíicus, Dublinban elfogattak, de kezes
ség mellett szabadon eresztetének ismét. Tip- 
peraryban szinte számos, tekintetben álló, sze
mélyt fogtak e l, ’s közöttük lord Galmoy-t. 
A’ ministeri tizedváltás-rendszer ellen igen 
heves iratot bocsáta 0 Connell az irlandi nem
zeti egyesülethez. A'julius22iki ünnep ugyan 
csak Irlandban nem folyt le minden vérontás 
nélkül. Barclay György orangista, Newry 
melletti lakos , volt az áldozat. A’ processio- 
ról tért épen haza Irwin barátjával, midőn 
Hugh O'Neill nevű catholicussal találkoznak. 
Ez szóharczot kezd Irwinnel, kit Barclay véd 
’s amannak veszekedő természetét ismervén 
elvonni (igyekszik ; de O’Neill, noha csende
sülni látszott, egyszerre tőrt von elő ’s azt 
Barclay mellébe döfi, ki azonnal meg is hal. 
A’ gyilkos megszökik, de Irwin utána ered
vén , őt több Összecsoportozott segedelmivel 
elfogja ’s tömlöczbe kiséri. — A’ Newryi új
ság még egy más gyilkolást is említ.

Portugáliából újabb hírek Londonba nem 
érkeztek. A’ Courrier eziránt juh 21ikén ezt 
mondja: A’ tudósítások elmaradta Portugá
liából itt nagy aggodalmat szül. A’ constitu- 
tionalisoknak van ugyan három gőzhajójok , 
mellyekkel parancsolhatnak; de mig dón Ped
ro ’s ministerei nyomosb érdekű dolgokról 
nem adnak tudósitványt, balgatagság volna 
csupán azon jelentéssel küldeni hozzánk gőz
hajót , hogy sergeik Coimbra felé vevék ut- 
jokat. Egyébiránt három nap óta éjszaki szél 
fú , a’ mi tehát, minden délről érkező hajót 
feltartóztat. — A’ főbb kereskedőházak, mond 
továbbad a’ Courrier , a’ küldolgok ministeré

hez járultak azon kérelemmel, hogy a* lissa- 
boni gőzhajó addig Oportónál állana veszteg, 
mig Lissabon ’s Oporto közt a’ közösülés meg 
lesz szakasztva. Lord Palmerston ebben mege
gyezett ’s az eziránti közleményt Lloydsnál 
kifüggeszteté.

A’ londoni hírlapok még juh 23ikán sem 
közölnek valami újabbat Portugáliáról. Paris
ba Madridon keresztül érkeztek lissaboni tu
dósítások julius lóikéig, mellyek a’ követke
zőket foglalják magokban : Mihelyt dón Mi
guel, bátyjának partra-szálltáról hirt vön, 
összehivatá ministereit velők a' teendő szük
séges rendszabásokról tanakodni.. Végzett ta
nácskozás után ordonnance-tisztek küldettek 
szét, hogy a generálokat, kik a’ véd sereg 
(armée de défense, így nevezi Miguel a’ ma
ga táborát) négy osztályát vezérlik, Cachias- 
ba, mint főszállásra híják meg. Ugyan itt ha
ditanács tartatott, mellynek következésében 
a’ Tajo bal partján fekvő osztály vezére pa
rancsot ve tt, hogy néhány katonát az ottani 
sánczolatoknál őrizetül hagyván, az Almei» 
daban, Setubalban ’s a’ szomszéd vidéken el
osztott fegyveres erőt tüstént gyűjtse Össze, 
’s induljon Lissabon felé, az innen éjszakra 
vonuló hadi osztályokat kipótlani. A’ Tajo jobb 
partján fekvő három osztály közül, mellyek 
parthosszantaLeiriáig nyúltak el, kettő Coim
bra felé indittatott meg, az első tüstént kiin
dult , a’ másik más nap követte. Don Miguel 
maga is utánok szándékozott. — Lissabonban 
azt vélik , hogy az elhatározó ütközet Monde- 
gonál fog megesni.

Lord Durham juh 17dilién Pétervárába 
érkezett.

A’ cholera egész Angliában (Nagybritan- 
niában) terjed. Londonban kivált az eddig 
megkímélt főbb rendűek áldozatai. Hatása a’ 
parliamentben is mutatkozik, noha még eddig 
csak egy példa van, hogy annak valamelly tagját 
ragadta volna meg, és eh Az ülés-teremet min
den óranegyedben chlorvizzel locsolják, de a’ 
padok még is üresek; az egy Hume van min
dig az oppositio felén jelen. Liverpoolban kü
lönös erővel pusztít a’veszély; szclidebb Sco- 
tiában, legvadabb Irlandban. Dublinban juh 
I8ikán 174 meglepett közül 58 hala eh
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F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Közönséges és titkos politiánk’ ügyessé

gének, mond a’ Messager, némelly példáit 
kívánjuk közleni: Berry hgné keresztül ko- 
csizza Francziaországot gróf Bounnont-al (az 
algieri 's Waterlooi hőssel) ; hat hétig tévedez 
Vendéeban ’s hihetőleg még most is ott van; 
Bourmont ur a1 nyugati részekről Spanyolor
szágba , onnan vissza ’s innen ismét Anjoun 
’s Bretagneon keresztül Jerseybe jött és ment; 
íija áltutazá a’ nyugati kerületeket ’s Parisba 
jővén, innen Provenceba ment, hogy majd 
Sardiniában ’s talán Cataloniában is barátival 
egyesüljön. Diót bizványival ’s planumival 
ide s tovaszédelg az országban, a'néikül hogy 
az órházakban kifüggesztett személyleirását 
számba venné; Menars, Biacas bg, generalClou- 
et, Escars urak s több más kisebb nagyobb ha
tású carlista, jő, megy, ide ’s tova útját ’s tanako
dást folytatván a’ nélkül hogy a’ politia felügye- 
lőji ’s poroszlóji őket meggátolnák. Ez az, a’ 
mit politiánk tesz , ez a’ haszna. — De ki 
győzne egyszersmind a’ CarJistákra ügyel
ni ’s a’ selyembogárként rejtező republicanu- 
sokat üldözni ?

A’ párisi újságok folyvást birálgatják a’ 
németszövet3égi végzéseket. Az oppositio le
velei azokat úgy tekintik mint Europa jelen 
áliapotjának elválasztó pontját; különösen a’ 
National olly meggyőződéssel van , hogy Bel
gium állapotja is e’ kérdéstől függ ’s a’ cabi- 
netek’ politikája általában olly szint veend ma
gára, miilyent e’ végzetek kifejlődése fog lát
tatni. A’ Temps mérsékletet ajánl Németország 
Íróinak ’s ifjainak, mert úgymond az ország 
rendéinek kell és lehet egyedül sikeres lépé
seket tenni a’ dologban. A’ Constitutionel bí
zik, hogy ezen utóbbiak (a ’ német rendek) 
elhatározottan munkálandanak azon végzetek 
alkalmaztatásik ellen. Végre a’ Journal des 
Débats menti magát a’ többinek vádja ellen, 
mintha t. i. ő javalná az érdeklett végzéseket, 
’s azt mondja, hogy ő Frankfurttól szintolly 
tova van mint Hambachtól; kétségkívül ’s 
mint illik a‘ Tuilleriákhoz legközelebb.

Azon behatást, mellyet Németországban 
a’ szövetségi nyilatkozás okozott, igy szól a’ 
a‘ Temps , mind eddig csak tökéletlenül is

mérjük. De nem is lehet egy , szinte negyven 
uralkodószék által eldarabolt, népnél olly hir
telen egyetértést várni, mint a’ milly nálunk 
három nap alatt csinált revolution A‘ Néme
tek elég lassúk s az egyetértés nálok vala
mennyire meg van nehezítve; ott a’ gondo
latnak is meg van harminczada. Az akarat 
elszántsága nálok későn jő , de ha egyszer 
megérett, visszavonhatlan, ’s a* veszély meg
vetése és győzödelem biztos reménye mélyen 
gyökeret vett sziveikbe. Pia egyszer a’ pilla
nat, a’ cselekvés pillanata elérkezett, ez az 
egész nép úgy hat, úgy munkál, mint a’ gon
dolat, melly folyton foly mindig előre, soha 
nem vissza, s mellyet többé áigyúkkal sem 
dönthetni le. Emlékezzünk csak Lutherre s 
azon 30 esztendős háborúra vissza , melly a’ 
nemzet állását egészen inegváltoztatá , Své- 
cziát az európai hatalmasságok közé emelé ’s 
Poroszország nagyságát teremtő. Mi soká hó
dolt Németország a’ franczia hadak diadalmi- 
nakí húsz esztendőig evők mi e’ nép kenye
rét, ittunk borából, földjén táboroztunk. Ide 
adta nekünk katonáit, hogy a’ mieinkkel e- 
gyütt az orosz jégtájakon vesszenek; de mi
helyt sorainkat Lipsiánál elhagyá, elvitte ma
gával Napoleon szerencse-csillagát is. Akkor, 
arna’ hős lelkű kereszthadban felgyujtá elle
nünk férjfiait és ifjait, asszonyait ’s költőit, 
papjait és herczegeit, történeti emlékeit szint
úgy, mintarsenalainak érczeit. — Ha kérdik 
tőlünk, mi történik Németországban a’ kép
viseleti rendszerrel és sajtószabadsággal? fe
lelünk: mi a’ hit- v. vallásszabadsággal tör
tént; kezdetben ez el vala nyomva, ma már 
uralkodik. — Meg kell vallani, a’ szövetség 
jól megtevő rendszabásit; a’porosz kard hos
szú , Ausztriának katonája sok, a’ nagy sta
tusok igen sokat kívánnak ’s a’ kis fejdelmek 
erre önkényleg hajlanak , és még is.Németor- 
szág, de saját utain, elő fog haladni. A’ kér
dést soká fogják vitatni, valamennyi (törvény) 
doctora van az országnak, (pedig hányván!) 
a’ protocoilumot mind megnézi, széttagolja, 
a’ szövetségi oklevéllel ’s a’ bécsi végaetá- 
val pontosan egybeveti, hogy innen aztán az 
illető constitutionalis levonatokat (deductio) 
megtehesse; elő fogják venni a’ logikát, tér-
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mészeti törvényt, népek jusát, 's a’ publicis
ták valamennyi iromány it, mert a’ német u- 
gyan melyen 's alaposan akar ám meggyőződ
n i , minekeíőtte föllép és cselekszik. Attól 
függ minden, a' józanok fognak e vagy a1 
balgatagok legelői fellépni. Az olly újságok, 
mint a Wächter am Rhein (v o lt)  a' jó fi
gyel csupán veszélyeztethetik , elidegenit- 
vén tőle minden becsületes embert. A’ ren
dek ( országgyűlési követek )  teszik a’ né
met népség támaszpontját, ezeknek kell sa
ját léteinket védeni. Azonban fővel menni a’ 
falnak, itt is annyi volna mint azt, a’ főt t. 
i. beszakasztani; élj önének a' Burkusok s 
kivetnék a’ követeket az ablakon , mint Au- 
gerau az ötszázat. (Brumaire ISdikán). Delia 
a1 statusok okosan bánnak a' dologgal, úgy a’ 
fejdelmek kedvelni, pártolni fogják népeik 
függetlenségét. Azért tehát semmi fenyege
tés, semmi piszok ! hanem alázatos nyilatko
zások 's az ország kivánatinak a' thron lábai
hoz vitele azon kérelemmel, hogy a’ consti- 
tutiora tett fejdelmi esküvés által biztosított 
jusoknak tekintet és tisztelet szereztessék; 
meg kell ismérni a’ sajtó zabolátlansága ellen 
hozandó törvények szükségét, de azon erős 
akarat mellett, hogy a' sajtószabadság olt,  
hol eddig felállóit, tovább is tartassák fen (már 
késő!}, ott pedig hol a' sajtó még bilincsezvc 
van, legalább szelidebb censura eszközöltes
sék. (comme chez nous}. Ha aztán a' statu
sokhoz magokat a’ várasi tanácsok 's főbb tör
vényszékek is, amazok kérelmek, ezek füg
getlen ítéletek által csatolandják, "s ha a‘ né
met heves ifjúság arra határozza magát, hogy 
mint 1813ban a’ férjfiakat kövesse, ne elől 
járjon s fusson : akkor a törvény ügye kétsé
gen túl győzni fog. Nem keil azt hinni, hogy 
a szabadság idohalasztva elmarad; ellenségei 
erőszakoskodusa neki még mindig használt. 
A1 szövetsóggyülés protocolluma kétségkívül 
nagy szerencse Német és Francziaországra néz
ve, mert a' nemzeti előítéleteket szét tépi s 
a’ sympathiákat megerősíti. Ezentúl nem sza
kaszt el minket egymástól nyelv, sem hegy, 
sem folyam. Lehet, hogy szomorú napokat 
kell érnünk, kell kiállítunk, de a’ jövendő 
— miénk!“ ’s a' t.

A’ párisi törvényszék Mayeux urat a’ 
Nueyam (fordított neve az előbbi Mayeux 
czimü folyóiratnak} kiadóját, mivel a’népet 
a' király 's királyi ház megvetésére ’s gyűlö
letére ingerlé, öt esztendei fogságra ’s 5000 
franc birságra filly esetben a’ legnagyobb bün
tetés) ítélte.

A Prouvaires utczai összeeskíittek ügyé
ben a következő törvényszék- ’s itélethirdet- 
vény (bulletin) tétetett közzé: Estve hét 
órakor jelent meg a’ jury (eskiittszék) a’ ta. 
nakodási teremben, 115 kérdés tétetett elibe, 
reggeli i l- órakor jelenté harangszó, hogy a’ 
tanakodásnak vége. Az ülés most számos né
zőjelenlétiben nyittatott meg újólag. A’ bírák 
2Gtot a1 bevádlottak közül bűntelennek ismer
vén , ezek elbocsáttatnak. Továbbá kinyilat
koztatja a' bíróság hogy 1831 és 1832bentöbb 
személy eskütt össze olly czéllal, hogy a’ kor
mán)! lerontsák, vagy változtassák, vagy a’ 
polgárokat a’ királyi hatalom ellen felfegyve
rezzék, vagy polgárháborút gerjesszenek, e- 
gyik polgárrészt a' másik ellen fegyverre buz
dítván. Kinyilatkoztatja a’ jury, hogy a’ ne
vezett összeesküvést egy vagy több tett is kö
veté, melly a’ végrehajtás eszközlése végett 
történt vagy csak kezdetett meg. Azon kér
dés : valljon a’ merészlet (attentalum) végre
hajtatott c? 's az, valljon ajándék ’s Ígére
tek által történtek e felbujtatások? végre, a’ 
merészlet kezdőinek adatott e fegyver, lő
szer's más eszköz? elmellőztettek. Po n cé
lé  t a’ szándék-kivitel megkezdésén kívül, 
IIouol sergeant szántszándékos meggyilkolá
sában is , noha szelídítő körülmények között, 
bűnösnek Ítéltetett. O 's Marliat, Dutertre, 
Dutillet Patriarche, és Fitzanne — deporta- 
tiora ítéltettek, tizenegy más, 5 esztendei 
rabságra 's haláliglani politia-ügyelet alá, töb
ben két 's egy esztendei rabságra ’s ugyanan
nyi ideig politiai felügyeletre a' rabság után. 
Végre mindnyájan a’ költségek viselésében e- 
gyetemleg (in solidum) marasztaltalak. — 
(A' költség mintegy 150,000 frankra megy, 
mit csaknem egyedül Charbonnier de la Guer- 
revie ur fog fizetni, minthogy a' bevádlot
tak között csaknem egyedül neki van tetemes!) 
vagyona.) Az ülés 9 órakor rekesztetett bé.
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A’ Quotidienne — igy szól a’ Gazette — 
még folyvást hisz egy kiütendő külső háborút, 
azt állitván, hogy mivel Francziaország a’fej- 
delmeknek morális zálogot vagy biztositványt 
nem adhat, ezek tőle materiális kezességet 
fognak kivánni. Ha ez igy volna, akkor Fran
cziaország ezt mondaná: Jertek és vegyetek
__ha birtok l ’s ekkor mindenki egyesülne
a’ balgatag ’s igazságtalan megtámadás ellen. 
Francziaország sorsa nem nyugszik az euró
pai fejdelmek kezeikben, sőt inkább Europa 
sorsa függ a Francziákétól. —

Toulonból írják : Marengo (hajó) felké
szülten áll, hogy dona Mariát Lissabonba vi- 
hesse, mihelyt dóm Pedronak a’ fővárosba 
mente hírül esik. Ugyancsak dona Mariának 
a’ nemoursi herczeggel leendő összekelését u- 
jolag rebesgetik.

N É M E T A L F Ö L D .
Párisi hírlapok szerint következő a'con- 

ferentia 67dik protocollumának , meíly az öt 
udvar hatalmazotti által jnl. ISikán íratott 
alá, tartalma: „Megvizsgálván a’ hatalmazot- 
tak hollandi király Ő Felsége újabb ajánlatit, 
Örömmel látták, hogy ezek azon engedvé- 
nyek álta l, mellyeket a’ földbirtoki (territo
rial) kérdések iránt foglalnak magokban, né
mi közeledést ’s egyezésre hajlást bizonyít- 
nak. ’S jóllehet azon ajánlatokat (propositio- 
nes) az öt udvar hatalmazotti el nem fogad- 
hatóknak (unzulässig) vélék. meg is tekin
tetbe vevén hollandi király O Felsége nyil- 
ványos szándékát, melly szerint az európai 
béke fentartatásaért áldozatokra kész , ’s te
kintetbe vevén hatalmazottinak a’ conferen- 
tia előtt több pontra nézve tett helyes észre
vételeit, jónak találják, a’ 65 protocollum 
mellé E betű alatt függesztett javaslati szer
ződésben némi módosításokat tenni (mellyek 
közt legfőbb az , hogy az egyezés 6 h é t  a- 
l a t t  a’ protocollum kelése napjától irassék 
alá ’s erősíttessékmeg) : a' Belgium és Hollan
dia közötti tractatust pedig következőleg ál
lapíttatni meg: Legelői áll a’ nov. 15iki 24 
czikkely, mellyekhez 4 világositó czikkely 
járul eképen : 1. Az urokat váltandó kölcsö
nös birtok, u. m. várasok, faluk, ’s más he
lyek á l t a d a t á s a  e’szerződés megerősítései

kicseréltök u t á n  14 nappal köz szokás sze
rint lesz teendő. 2. Mind a’ két status (Hol
landia és Belgium) biztosakat nevezend ki, 
kik Aachenbe gyűlvén, alkudozzanak, ’s a’ 
két ország viszonyos illetményeihez (Zukom- 
menheit) képest békés egyesülésre lépjenek a’ 
jelen szerződés 9 —12 czikkjei teljesittetésök 
iránt, melly czikkelyek teljesítése azon alku
dozás végzetéig föl van függesztve. Minden 
módosítás és változtatás , meilyre az érintett 
biztosak a’ 9—12 czikkeíyre nézve kölcsönö
sen állandanak, Ausztria, Francziaország, 
Nagybritannia, Prusszia ’s Oroszország előtt 
szintoíly erejű ’s foganatu leszen , mintha az 
e’ jelen oklevélben foglalkoznék. Értődik a- 
zonban , hogy mind a’ két fél meghatárzottan 
elválallnak tekinti azon elvet (princípiumot), 
mellynél fogvást a’ bécsi generál-oklevél (ac
ta) 108—117 (ez utóbbit is odaértve) czik- 
kelyeinek határozati a’ folyókon ’s hajózható 
vizeken leendő szabad hajózás iránt, mind 
azon folyók és folyamokra is terjednek, mel
lyek a' hollandi ’s a’ belga birtokot elválaszt
ják vagy áltmetszik. E’ hajózást a’ Mainzban 
1831 martz. 3ükén a’ Rajna vizére nézve kö
tött egyezésnek (conventio) útmutatásai sze
rint kell szabályozni. 3. Ha a’ hollandi és 
belga biztosak, kik Utrechtben ülendenek ös
sze, megegyezhetnek azon módokban, mel
lyek szerint a‘ Belgium részére eső ’s meg
maradó 8,400,000 for. évi esvény vagy jára
dék (Renten) summa, méltányos kamatozás 
mellett mind a’ két országnak tetszőleg tőké
vé tétethetik : úgy az e’ körül kötendő egye
zések az öt udvar előtt szintazon erővel bi- 
randanak, mintha e’ jelen szerződés alkotó 
részei volnának. — 4) Azon esetre, ha talán 
kétségek támadnának a’ nov. 15iki 24 czik
kely végrehajtása vagy értelme fölött, Hol
landia és Belgium az 1832 januar. 4iki confe- 
rentiának emlékiratában adott világításokra 
utasittatnak.“ —

A’ Courrier Beige Írja jul. 22ikén: Teg
napelőtt a’ külső ügyek hivatalánál ministeri 
tanakodás volt, melly hosszasan tartott. A’ 
londoni conferentiának utolsó protocolluma (1. 
feljebb) melly ben a’ Hollandiának tett újabb 
ajánlatok foglaltatnak, volt a’ tanakodási tárgy.
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E’ protocollumot general Goblet egyéb hiva
talos leveleivel együtt a’ general segéde Beau
lieu ur hozá Brüsselbe. Mint látszik, a’ mi- 
nisterek mind ezen oklevelek, mind a1 tana
kodás foglalatját nagy gonddal titkolják. 

NÉMETORSZÁG.
A’„Freisinnige“ jul. 24ikén közli az el

lene kimondott Ítéletet (1.Jelenkor 61 )’s utána 
e’ következő nyilatkozást adja: A’ szabadel- 
mü niéhán dicsekhetik azzal, hogy a’ német 
haza minden józan, értelmes és igazságsze
rető fijának becsülését eleitől fogva megnye
rő, ’s mindé’ mai napiglan bírta is. Igazság-és 
szabadságért lángoló némelly lelkek őt ugyan 
igenis mérsékletinek, lágynak, tekintetekre 
ügyelőnek mondák, de egyszersmind hazafiui 
törekvésének tisztaságát s törvényességét an
nál inkább megismerék. Csak a1 mannheimi 
újság ’s az ahoz hangra és foglalatra hasonló 
levelek támadhattak becsmérlőleg ’s gyanúba 
keverőíeg ellene. Most a’ szövetséggyüiésnek 
jul. 19ikén költ határozata a’ Szabadelmiit el
nyomatásra kárhoztatja ’s ha e’ végzést a5 ba- 
deni kormány teljesítendi, úgy a’ kimondott 
halálos Ítélet végre is hajtatik. . . . Mivel pe
dig (igy szól végre) ama’ végzetekben a’ ba- 
deni kormány fel van szólítva a’ Szabadel- 
inü valóságos szerkeztetőinek kinyomozására: 
hogy kormányunkat illy alacsony (unrühm
lich, dicstelen) fáradságtól felmentsük, ezen
nel nyíltan és szabadon valljuk k i , hogy a’ 
minden számnak aláirt, felelő szerkeztetőn 
kívül, (I. N. Giavina) ezen újságnak főszcr- 
keztetőji legújabban G i e h n e Ferencz , a’ 
részvényesek által ő mellé kinevezett szerkez
tein biztosság tagjai pedig abécze rendben kö
vetkezők voltak: D u t t l i n g e r ,  Fromherz, 
Martin, Perleb, R o t t e c k ,  Ruef, W elek er 
(jeles polgári hivatalaik, tudományos mun
káik ’s házasságokról isméretes nevek). Jul. 
26ikától kezdve se a’ Freisinnige sea’ Wäch
ter am Rhein nem jelent meg.

Egy berlini levél szerint: Lengyelország
ból mind egyre szárnyalnak a’ keserű hírek. 
A’ lakosok lelki fájdalmihoz Ínség és é hs ég  
já ru l, hagymáz (typhus) és ideg-láz (Nerven- 
íicber) százakat döntenek sírba. A’ poseni 
tartományban szinte nagy a’drágaság és szer

felett ingerli a’ lakosokat az, hogy a’ zendü
lésben résztvettekkel nem csak szerfelett ke
ményül bánnak, hanem az ide(Posenbe) buj
dosott szerencsétlen Lengyelek is erőszakkal 
hurczoltatnak el.

OLASZORSZÁG.
Bolognai újabb tudósítások szerint az an- 

conai liberálisok helyzete igen szomorú. Cu- 
biéres general hiv szövetsegése lön Romának, a’ 
liberálisokat kifegyverezgeti, a’legkisebb vét
ség gyanújába esteket befogatja, az idegenből 
jöttéknek határidőt szab, melly alatt bátorít- 
vány mellett, mellyre a’ múltakért feledés 
igértetik, — szülőföldjükre visszatérjenek. 
Természetszerűit ezen Ígéret ’s bátorít vány
hoz kevés a’ bizalom, ‘s a’ nép mind inkább 
veszti reményét, hogy a’ kormánytól Ígért 
javításokat valaha megkapja. — Modenából 
írják, hogy ottan Giuseppe Ricci becsületbeli 
őrnök (gardist) ’s eddig mind születése mind 
érdemei miatt egyiránt tisztelt férjfiu kato
natörvényszék által halálra Ítéltetett, mivel 
az uralkodó herczeg élete ellen Összeeskü
dött. —

Ancona jul. 14ikén: Ma reggel Cubiéres 
general a’ romagnai vagyontalan menekvők- 
nek városunkban tudtokra adatá, hogy vagy 
hagyják el a’ várost *s térjenek szülőföldjük
re vissza, vagy csatolják magokat az algier- 
ba menendő franczia sergekhez; a’ haza-ki- 
vánkozóknak a’ szükséges segedelmezés mega
datik. E’ rendszabás keserű panaszokat szült 
a’ franczia kormány ellen. Mindeddig csak 
14en ajánlakoztak Algierba,a* többi pedig mint
egy 150 fő, még nem határozá el, mit te
gyen. Jul. 18ikán: Eltelvén tegnap a* menek- 
vőknek szabott határnap, de senki a’ vett u- 
tasitást nem teljesítvén, ma parancs ment, 
hogy a’ várost délutáni 3 órára hagyják el. 
Valóban sokan el is mentek hajón. Némel- 
lyek Konstantinápolnak ’ts Egyiptusnak vevők 
utjokat; inásokpedig úgy látszik, elszánák ma
gokat Algierba, de többé fel nem vétettek; 
14gyen Ravennába tértek. Hirlelik, hogy e’ 
rendszabás cgy, gróf St. Aulaire ’s Bernetti 
cardinál között történt egyezésnél fogva ho
zatott.
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t ö r ő k : b i r o d a l o m .
Gemiaból július 7ikéről érkezett levelek 

szerint Konstantinápolban a' pestis jun. lOikén 
kiütött s nagyon pusztít. Az európai követ
ségek ’s áltáljában a" kereszt) ének egészségi 
korlátokat, veszteg-intézetet ’s füstölést ren
deltek. — Alexandriai levelek azt tartják: 
hogy Meliemed Ali már egész Syriának ura, 
jelenleg tábora Damaszkot ’s Aleppót fenye
geti, ’s legkevesebbé sem kétkedhetni hada
kozása szerencsés kimenetelén, mivel a’ ba
sa se physikai se morális erejétől nem fél a’ 
szultánnak. Szultáni átoktól pedig épen nem 
tart Meliemed Ali , mivelő a’ mekkai Scherif 
által még hamarább kiátkoztatá a’ szultánt, 
mint Mohainmed-tagadót s vallása gázolóját. 
Serege 30,000 embernyi, csapatokra fel
osztva, és Syria nevezetesb városiban szét
helyezve; a’ Libanon lakosi, független fej- 
delmeik alatt, jobbadán keresztyének, részi
re nyilatkoztaták magokat , szükség idején 
25—30,000 vitézzel segedelmük A’ török tá
bor mindeddig csak 15,000nyi, Hammában 
tartózkodva, Mehemet basa vezérlése alatt, ’s 
nehezen is fog ütközni, míg Konstantinápol- 
ból várt újabb seregei meg nem érkeznek.

Semlini levelek szerint, mihelyt a’ szul
tán Acre elestét meghallotta, parancsot adott 
a’ török hajósseregnek ezen var (Acre) előtt 
megjelenni, ‘s miglen azt a’ török seregek 
szárazról ostromolnák , részéről is a’ hely vis
szavételét segélni. Ebből az t^t zenék k i , 
hogy a‘ porta Meliemed Ali tengeri erejét nem 
igen becsüli magáénál többre, minthogy az 
aegyptusi egész hajóhad , ha még Acre alatt 
nincs , oda gyűl. —

E L E G Y  HÍ REK.
James-Landben a‘ G.tllipagos szigetek e- 

gyikébcn uj gyarmatot szándékozik Columbia 
statusa telepíteni, azt egy társaságnak adván ált, 
inelly ott a’ czetfogást ’s gyöngyszedést akar

ja virágzásba hozni , hogy a’ szomszéd szi
getbeliekkel kereskedésbe jöhessen ; már is 
számos elégületlen ’s a’ mostani politikai kö
rülményekben comproinittált nemzetség ajánl
kozott oda költözni. A’ társaság e‘ szigetet 
Flores generálról Floridának akarja hivatni.

Az orosz flotta a’ John Bull szerint 51 li- 
neahajóbul , 35fiegatt ,  10 bombahajó, 22 
kutter, 25 gyújtó, 50 gálya, 45 kisebb, ’s 
500 álgyuhajóbul áll ; ’s ha ide számláljuk 
még 500 evező-hajóit is, úgy hajójinak száma 
áltáljában 1139re, a’ rajtok levő álgyúké pe
dig 9617re terjed.

Némelly olasz levelek után Károly braun- 
schweigi herczeg jelen állapotja nem legör- 
vendetesebb, mivel mindenét, mije csak volt, 
kész vagyonban vagy hitelben, a’ berryi her- 
czegné expeditiojára fordította ; füstté válván 
pedig ez, már most se pénz, se posztó.

A’ wilnai egyetem (universitas} eltöröl
tetett, ’s a’ tanítókat azon engedelemmel hogy 
másholi hivatalokért esedezhetnek, elbocsá
tották. — Az egyetem (200,000 kötetii) gaz
dag könyvtára Oroszországba vándorol. —

Az alforti iskola (Parist csak novemb. 
lsőjén fog megnyittatni.

L e g ú j a b b :  Madridi juh 18iki hirek szerint 
D. Pedro a’ politikai vétkeseket börtönikből kibo
csáttatván Oportoban , ezek több zavar ‘s rakon- 
czátlankodás közt a’ hóhért megölék, úgy hogy 
mind ezek ’s más keletkező bajok eltávoztatása vé
gett újra be kelle őket fogatni.

Ibrahim 20 ezer rendes katonájival Damaszk vá
rosát megrohanta ’s bevette M. Ali számára.

Pénzfolyamat :
Be c s  (Augustus 4dikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . .  87 i  p. ».
— 4 PC. ................................ 76t\ -----------
— 1820diki nyeres. kölcsön 179 * ------
— 1821 diki ........................... 123 4 ______

Bécs vár. 2Jpc. bankó kötél. . . 47 4 ------
Az udv. kain. 2 4 perCnt kötél. . ------ --------
Bank-actiák v. részvények darabja 1134 4 ------

A’ gabonának pesti piac/n ára Augustus 7dikén 1832.
ru/.s. in vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 i 140 123 4 Zab 31 4 30 4 30 “
Kétszeres 93 4 86 | 80 Köles -  . . _ -  -

Rozs 58 i 56 f 53 4 Köles-kása — _ _

Árpa 46 * 45 4 43 4 Kukorica 56 53 4 —
Szerkezteti H e l m e c z y .  —  \yKutatja Länderer.



J E L E N K O R .
64. szám P est, szombat. Augustus Ildikén. 1832.

F o g l a l a t :  Magyar es Erdelyország;. (Arad sz. kir. városi tisztujitás. Erdély n.fejedelemsegi országgyűlés remenye). Anglia 
(Parliament! dolgok. A’ külső diplomatában változtatás. Gyülekezet Londonban. Irlandbói hir. Don Pedronak segede
lem. Angol és franczia posták. Conrrier. Hollandia). Francziaország. (Ausztriai alattvalókat illető czikk a’ Moniteur- 
ben. Júliusi evnapok kezdete. Nouvelliste. Vendée. St. Sinmnisták. CÍiolera, Tolvajok. Ministerek). Németország ( Wür-  
t e m b e r g  és Baden a1 szövetséggyiilési végzetekkel. Hannoverai rendek gyűlése). Portugália (Újabb hirek Bayonne- 
ból). Amerika. Törökország. Elegyhirek. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGVAR és ERDELYORSZÁG.
Aradról aug. fkén: Felséges Fejdelmünk- 

nek különös kegyelmét vala szerencsénk ta
pasztalni , midőn a' tisztujitó szék-tartást vá
rosunknál, annak elrendezése ’s boldogulása 
eszközlésén már hosszasb idő óta csüggedet- 
leniil fáradozó mélt. báró Orczy Lőrincz ara
di főispán, mint kir. biztos által , Arad fel
állása óta legelőször méltóztatott megengedni. 
Nincs keblünkben olly polgár ki e’ ritka ke
gyet el ne ismerné, s szívből ne örvende
ne e’ köz ’s magas szerencsénkén, mellynél 
fogva nyolczvan évnél tovább kétséggel borí
tott sorsunk örvendetes valóságra derült, azon 
unokák vigasztaltatván meg bennünk, kiknek 
elei a’ jövendóség boldogitása végett szüksé
ges lépésikhez tetemes áldozatokat is párosi- 
tának. — E’ magas engedelem következésé
ben a' kir. biztos ur az ujitószék határidejét 
jul. 30kára rendelvén , azon nap nyolez óra
kor szentlélekhivás és mise, mozsárdurrogás 
és mindenrendü polgár-katonasági tisztelke- 
dés közt végeztetvén, a’ kir. biztos ur megyénk
ben számos tiszt urakkal a’ városháznál meg
jelent, szives ,,Éljen!“ kiáltozások közt; mi
re a’ figyelemmé változott csendet érdemes 
polgár-mesterünk Heim Domokos ur szegé 
meg, derék magyar beszédével, a1 kir. biz
tost belső ’s külső tanácsunk nevében fogad
ván el; ezt követé egy az épitő-széket meg
nyitó ’s magyar szívből buzgadozó beszéde a’ 
mélt. képviselőnek, ki jó királyunk többsze- 
rü kegyelmeit városunk ’s maga iránt hála- 
dólag magasztalván ’s jutalmi díjba számít
ván, a’ választó polgárságot szavazási kötele
ző szempontira Ön személyi ’s vagyoni bizto
sítása végett eszmélteté. — Ezekután a’ ki
halás által igen megcsorbult külső tanács pó

toltatott ki 80ig, szavazás utján, kiknek igy 
kiegészitetvén számok egyetemi akarat 's szó
zat által szószólónak Szikra András válasz
tatott. — Más nap a’ belső tanács választása 
következvén, szótöbbség által polgár-mester
ré lön: Heim Domokos, főbíróvá Mihalovics 
Lázár hites ügyvéd, város-kapitánnyá Szeku- 
lics György; tanácsnokká pedig Petrovics Ba
lázs hites ügyvéd, Schaerfeneder Ferencz h. 
ügyvéd, Orlovics József, Imr^y József, h. 
ügyvéd, Mijatovich György, Lukacsy János, 
h. ügyvéd, Ivanovszky Gábor, h. ügyvéd. 
Bragyán György h. ügyvéd, Szalay Bonaven- 
tura h. ügyvéd, Tomics Mihály s Noffky Já
nos h. ügyvéd; főjegyzőnek megerősitetett 
Franczély Albert, állá neveztetett Serb Tiva
dar ns Arad vmegyének volt tiszt, alügyésze; 
tiszteletbeli aljegyzőkké Serb Pál, egyszers
mind levéltárnok, Brassován Demeter és Blas- 
kovics Imre h. ügyvéd; város ügyvédeivé: 
Jankovich Gábor , Nikolics Ábrabám és Klein 
József, orvossá Kresztics János, árvák aty
jának meghagyatott Pachner Jakab; főkama
rásnak Frich Antal , adószedőnek Fruscha 
György; városgazdája lön Liszter Antal, föld
mérő Pykuley Lajos ’s utifelügyelő Popovich 
Pál. — Megköszönvén Franczély Albert főjegy
ző a' város ’s uj tisztikar nevében a’ kir. biz
tos ur szives fáradozásit a" tisztujitásnak vé
ge lön, szép szertartásu hála-isten dicsérés mel
lett. Követte ezt aug. lsőjén a’ városháznál, 
2kán pedig a’ kir. biztos urnái adott gazdag 
ebéd, szokott áldomás köszöntésekkel, muzsi
ka ’s mozsár robajjal fűszerezve. — Midőn 
ez ünnepünket sziveink Örümárjában köztu
domásra bocsátni bátorkodunk egyszersmind 
fiúi szent kötelességünknek ismerjük, áldott 
magyar hazánkkal tudatni, hogy városunknál 
1823 óta a’ politikai ’s gazdasági tárgyak jegy-
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zókönyveit az 1830ki 8ik törvényczikk alko
tása óta pedig a’ törvénykezési ’s egyéb ügye
ket is (ámbár erős ut sokféle ajkú lakosink 

* közt egyen haladnunk) hazai nyelven foly
tatjuk erős elszánással azon törekedvén, hogy 
nemzetiségünk virágzását tehetségünk szerint 
előmozdítván, vagy legalább közelítvén ne 
késsünk ’s ne maradjunk el édes hazánk ne
vére minden időben méltó ’s annak hírét di
csőítő magyar fiaitól’s törvényhatóságitól, hogy 
igy valódi tagjaivá érdemesüljünk ’s valódi- 
lag legyünk is, nemzetünk országos egyete
mének.

Sz. Somlyó jul. 21ikén r Nemes Rraszna 
vmegyében jul. lödikán kezdődék e l , 20
esztendő lefolyása alatt tartatott gyrás gyü- 
lésink legörvendetesbike , meliyet közszeretü 
főispáni helytartónk b. Bánffy László ur nyit
ván meg, valami rendkívüli öröm lelkesítet
te beszédét, midőn Felséges Urunk azon óhaj
tott kegyelmének kihirdetésére jutott, melly 
által országunkat bizonyossá teszi rövid i- 
dőn megnyitandó gyűlése felől. Az egyesüle
ti hit letétele után felolvastatott O Felségé
nek ugyancsak az érintett országgyűlés tar
tása felőli atyai nyilatkozása , ’s mivel annak 
megérkezése óta hazánkban közönséges gyű
lés sehol sem tartatott, sietünk azt minden 
hazánk - ’s atyánkíiaival tudomásul közleni. 
(Érd. Híradó).

Igazítás. 1) A* Jelenkor 56dik számában említett L a- 
k o c s a ,  nem horvátországi, hanem Somogy vármegjei (hor- 
vát lakosú) falu. — 2). Későbbi ’s hitelesb tudósítások O-Ka- 
uizsáról ellene mondanak az ott jul. ödikén történt jégzá
porról szóló, a’ Jelenkor 55dik számában is közlött hírnek.

A N G L I A .
Az alsóház jul. 23iki ülésében jelenté 

lord Althorp : hogy a* legközelebb pénteken 
(27ikén) a’ budgetet terjesztendi elő , egy
szersmind felszólitá a’ házat, változnék költ
ségajánlati biztossággá (Verwilligungs-Com- 
mittée). Spring Rice ur 50,000 font sterlin
get kívánt ajánltatni egy nemzeti képtár (Ge- 
mäldegallerie) építésére. Örömmel megada
tott. Hasonlóul több más czikkely is , meí- 
lyek közül csak egy támasztott vitát: az ir- 
landi újabb nevelésrendszerre ajánlandó 37,000 
font; de szavazásra kelvén a’ dolog, a’ bi
gott protestánstagok itt is, 17 szóval 68 ellen,

minoritásban maradtak. A’ jul. 24iki ülések 
nem érdekesek. Az alsóház jul. 25iki ülésé, 
ben engedelmet kért Hume ur egy bili behozá
sára, melly szerint a’ dublini Recorder többé 
egyszersmind parliamenti tag ne lehessen. Ez a’ 
törvényszéki tiszt, úgymond Hume ur, hivata
lánál fogva olly sok, fontos és időt kívánó 
dolgokkal foglalatos, hogy Dublint elhagynia 
lehetetlen, 's igy ha egyszersmind parliamen
ti tag lenne, vagy ezen, vagy törvényszéki 
tiszteit kellene szükségképen elmulatnia. Az 
engedelem e’ bili behozására némi ellenszó
lás után megadatott. Hunt ur a’ katonai fe
nyítéket hozá szóba ’s arról kívánt a’ minis
terek által pontosan tudósittatui, hány ez
redben törültetett már el a’ testi büntetés, 
különösen a’ korbácsoltatds, s mellyek azon 
ezredek, mellyekben ez, az utóbbi 7 eszten
dő alatt megtartatott. Hobhouse ur a’ kívánt 
tudósítást megígérte. Erre a' ház mint biztos
ság az irlandi tizedbillel foglalatoskodott s 
azt Shieí urnák egy meliékjavaslatával együtt 
másodszor is elfogadván, harmadszori felol- 
vastatására szabott napot. — A’ felsőház jul. 
27diki ülésében az irlandi reformbil! másod
szor olvastatott fel, miután hg Wellington 
két mellékjavaslatát a’ harmadszori felolvas- 
tatás idejére halasztotta.

Hill ur helyébe a’ nápolyii udvarhoz lord 
P o n s o n b y ,  gróf Grey sógora, küldetett 
követül. Ez ötödik követ, kit lord Palmers
ton ezutóbbi három hónap alatt visszahí.

Jul. 25ikén tartá ülését Londonban azon 
gyülekezet, melly a’ jelentő (ira t) szerint 
azért hivatott vala egybe, hogy neheztelését 
fejezze ki a’ sérelem ellen , meliyet újabban 
a’ frankfurti szövetséggyülés a’ német statu
sok régi szabadságain elkövetett. Campbell 
Tamás, a’híres költő, vivé az elölülést. Az 
ajánlatba hozott végzések között (proposi
tion) nevezetes a’ Wade űré, ki igy szó
lott: Minthogy' mi, Angliának lakosi, hos
szas tapasztalás után tudjuk, minek kell len
ni egy nemzet képviseletének; ’s minthogy 
mi meg vagyunk győződve, hogy az isteni 
gondviselés igazgatása mellett a b b ó l  szár
maznak valamelly nemzetre a’ legnagyobb jók, 
ha azon tanácsban melly az ő sorsát intézi,
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jól választott és elegendő képviselői ülnek: 
ennél fogyást mi felette sajnáljuk, hogy a’ 
nemet nemzet a nemet szövetséggyiilésen épen 
nincs vagy csak igen helytelenül van reprae- 
sentálva. — Lawlesz ur azt jegyzetté meg, 
hogy IV. Vilmos mint hannoverai király já- 
rulása a’ szövetség végzeteihez május 8dikán, 
tehát egy nappal azután indult el Londonból, 
hogy lord Grey (a ’ reformbill megakadása 
miatt) lemondott.

Cove-ból ,  (Irlandban) Írják jul. 22di- 
kén : Ma reggel 7 és 9 óra közt érkezett ki
kötőnkbe 's ki is veté horgonyait sir P. Mal
c o l m  hajóserege, t. i. a’ Donegal 86, Jupi
ter 50, Castor fregát, Nimrod 30, Orestes 
20, Trinculo 18 álgyuval ’s Messenger gőzha
jó. A’ Jupiter a’ I ldik sorezredet hozza, 
melly egykét nap múlva kiszáliand. — Mi 
czélja e’ látogatásnak itt Irlandban ? nem tud
juk,  de hogy hosszasan fog tartani, az ab
ból hihető, mivel mint mondják parancs van 
adva egy ideigieni kórház-felállításra. —

Londonból július 25ikén indult ki egy 
gőzhajó 8,000 puskával, 5,000 pár saruval 
(csizma) ’s 30,000 ft st-nyi hitellel dóm  Pe
d ro  számára. Másik héten ugyan illy más ha
jó , ’s ismét egy hét múlva hasonló teherrel 
két gőzhajó log Bor de aux- bó l  Oportóba 
indulni. Ekkor dón Pedronak 7 gőzhajó ál
lami parancsára.

Fiion ur, francziaországi al-postaigazga- 
tó , jul. 24ikén hagyá el Londont, holott az 
angol fő-postahivatallal a’ London és Paris 
közt eszköziendő naponkiníi közösülés iránt 
értekezett. ÍJgy látszik ezen fáradozása nem 
volt sikereden. A’ leveleket ezentúl kétlo- 
vas könnyű kocsik viendik Párishól Calais- 
ba; Párisban az expedilio naponkint törté
nik ; Doverben ’s a’ Dover és London közöt
ti várasokban naponkint fognak a’ (Franczia- 
országból jövő) levelek kiadatni, Londonban 
pedig hetében hatszor. Ez az nj rendszer a1 
jövő januarius Isőjén fog kezdődni. A’ level- 
bér különböző feivetésmódja miatt csak a’ha
társzélig lehet a’ két országi leveleket kifi
zetni. (francozni). A’ kereskedők e’rendsza
básnak igen örülnek. (Angliában ’s Franczia- 
országba ez Éigcn jó , de nálunk — minek?)

A’ legújabb Courrier (jul. 26ikán), sem 
hoz semmi hirt Portugáliából; ’s ő a’ hírek 
illy kimaradtából helyesen azt következteti, 
hogy jul. 15 vagy löikáig dom Pedro ügyét 
és seregét semmi szerencsétlenség nem érte. 
A’ legkisebbet is nagyítva Írták volna meg 
azonnal Lissabonba ’s Madridba. Már pedig 
onnan ide (Madridba) négy nap eljut a’sebes 
posta, Madridból Bayonneig két nap alatt, 
innen telegraphok viszik a’ tudósítást Pá
losba , ’s így az utóbb nevezett helyre jul. 
21 vagy 22ikeig el kellett volna valami hír
nek érkezni. Hihetőleg don Pedro juh isikén 
még Oportot nem hagyta el. (L. Portugália.)

A’ hollandi királynak válasza a’ confe- 
rentia utóbbi nyilatkozására (1. előbbi leve
lünket) , igy szól a’ Courrier e’ hónap 26di- 
kán, általában megnyugtató. — Heven óhajt
ja a’ király, hogy a’ vitának már egyszer vé
ge legyen ’s tetemes áldozatokra ajánlja ma
gát késznek, ha Belgium is hajlani fog illy 
tetemes áldozatokra. —

Londonban a’ múlt jul. 27ikétől kezdve 
egy n é m e t  angol újság jelenik meg (Der 
deutsch-englische Anzeiger; nagy folio, e- 
gyik szeleten a’ textus németül, a’ másikon 
angolul); szerkeztetője dr. Horn.

FRANCZÍ AORSZÁG.
A’ Moniteur egy hirdetményt közöl az 

ausztriai követtől Párisban, melly ben felszó- 
littatik Ausztriai Császár Ő Felségének min
den , most Francziaországban vagy a tenge
rentúli franczia birtokokban tartózkodó alatt
valója , ha útlevelének ideje már letölt, hogy 
magának az ausztriai követségnél Párisban , 
vagy pedig az illető, ausztriai consulságok- 
nál uj maradáslevelet szerezzen, különben 
rcájok a’ törvénytelenül távollevők ’s kik ölt ö- 
zöttek iránt hozott törvényes szabályok fog
nak alkalmaztatni. — Jul. 25dikén Párisban 
65 balt meg cholerában. — Meghalt Párisban 
báró Portai, előbb XVIII. Lajos , aztán X. Ká
roly volt főorvosa, a’ franczia academia tag
ja ’s a’ boneztudománynak a’ College de Fran
cénál professora, éltének 91 évében. A’ Col
lege de Francé ezen halál által az utóbbi há
rom hónap alatt már ötödik professorát vesz-

*



t i , ezek : Champollion (az ifjabb) , Cuvier, 
Remusat, Thurot és Portai.

Julius 27dikén kezdődtek el a* júliusi 
revolulio (1830) évnapi ünnepelései. Dél táj
ban a' király Párisba jött 's elfogadá a’ jul. 
29iki (mint fő ünnepi) biztosság 12 tagból ál
ló küldöttségét. Estve 5 óra után ismét vis
szatért Ő Felsége St. Cloudba. Ez nap a’ ju- 
lius-keresztesek mindössze SOOzan, jelen vol
tak a’ tavaly elesett júliusi hősök tiszteletéül 
tartott gyászmisén. E1 gyász-ünneplést magok 
a’ polgárok rendelék. Ugyan ekkor a’ status 
költségén kiházasitandó ltí lyánka i s , karon 
vezetve választott férjiket, megjelent a’ vá
rosháznál, hol néhány minister jelenlétében 
a1 házassági kötés azonnal alá is Íratott. Fér
jeik történetesen csaknem mindnyájan júliusi 
keresztesek voltak. Többet ezen ünneplések
ről jövő levelünkben.

A’ Nouvelliste (ministeri újság) igy szól: 
A”1 Messager egy összeesküvésről beszélvén, 
ihelly a’ királyi ház ellen iutéztetctt volna, 
azt mondja, hogy a’ belső minister (Montali- 
vet) e1 miatt egy éjét a’ St. Cloudi palotában 
töltött. Mi bizonnyal mondhatjuk, hogy eb** 
ben egy szó sem igaz. Ugyan ez a’ journal 
(a1 Messager) azt állitá a’ minap, hogy Diót 
Párisban van. Ez is hazugság. Diót a1 két- 
Sévres megyében van, űzetve a’ lovas poli- 
tia által, mellyet ő nehezen fog többé kijátsz
hatni.

A’ berryi hgné, úgy mond a* Temps, af5 
Vendéeban bizott, a’ Vendée pedig a1 külső 
hatalmakban. A’ csalatások oszlanak, ’s V. Hen
rik anyja pinczékben rejtezik, hiv testőrjei 
pedig, kik semmi fizetést nem kapnak, â  
diligenceokat (postakocsikat) és bérlők er
szényeit rabolják. Elhisszük, hogy Maria Ca
rolina fényesb rollát szeretne játszani, mint 
a’ milly rablókat vezetni; de ha már a’ Ven
dée el van nyomva, a’ délt nehezen fogja 
többé fellázaszthatni. Mihelyest a"* legitimitás 
pártosi a’ földközi tengerpartok hosszában 
szerkeződnének, azonnal szövetkeznének el- 
lenök a’ hazafiak is ; a’ nemzeti őrség bátor 
és erős, a1 sereg (katonaság) hivsége tánto
ríthatatlan. Az országos vélemény olly erős,

hogy magok a’ carlista újságok is kénytele
nek a’ külső megtámadás és berohanás ellen 
szólani; azért magasztalja a’ Gazette ’s a' 
Courrier de TEurope a1 régi revolutio dicső
ségét. Minekelőtte tiz év lefolyna, a’ legiti
mitás szintolly mélyen el lesz feledve, mint 
a' császárkodás legszebb napjaiban. Lesz a" 
júliusirevolutionak isdiszesb időszaka, \incs 
messze többé a1 pillanat, midőn a’ franczia 
kormány az európai indulás elején vczetőleg 
fog állani , ’s az lesz léteiének föltétele. Van 
olly idő, midőn minden, a’ mi előre nem 
hat, elmerül: igy a’ sajtó, a1 tribünök, a* 
koronák.—

Julius 18ikán Párisban a’ Sz. Simonisták 
fényesen temették sajátszeríartásik szerint e- 
gyik elhunyt apostoltársokat, Talahotot el, 
ki köztök jó darab ideig tányért mosogatott. 
Tömérdekre gyülönge a’ kiváncsi nép,  nézni 
e’ szakálos philosophus ’s uj vallás kezdő cso
portot , nézni híveiket, kik itt nem csekély 
számmal ŝ ünnepileg jelentek meg. A’ későn 
boldogult egykor királyi altigyvédi hivatalt 
viselt, mellyet közelebb tudjuk, mivel vál- 
ta fel. —

A’ párisi királyi törvényszék megsemmi- 
tette a’ párisi polgári törvényszék azon Íté
letét (junius 28ikáról), hogy a’ St. Simonis
ták ellen semmi törvényes porvitelre nincs 
alap. E’ szerint a’ St. Simonisták főbbjei az 
assisekhez ulasittattak, engedelem nélkül fel
állított egyesületük végett törvény és Ítélet 
alá veendők.

Strassburgi levelek szerint a’ cholera kö
zeledik Alsatiához. St. Diében, Colmarhoz 
8 mtfnyire ’s Bitsch nevű erőségben már kiü
tött. Német-Lotharingia több tájain a’parasz
tok mezőre mennek k i, biztosabbnak tartván 
e’ helyet, Forbach mellett egy egész falu 
kiürült, mert lakosi nehány halálos eset ál
tal elijesztve messzebb falukba költöztek el.

A’ lengyel nemzeti biztosság (National 
comité) protestatiot készít a’ nemzetebeliek- 
nek Afrikába hurczoltatások ellen.

Az ifjabb Berryer még most is fogva ül 
Nantesban.

Azon tolvajok, kik a’ párisi bibliothe
ca ’ pénz-és emlékpénzeit elorozák, végre ki
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nyomoztattak. Jul. 26ikán délután fogtak el 
egy Drouhin nevezetűt, épen midőn posta
kocsira akart felülni. A házban, mellyben 
ó egy nem rég szabadult gályarabbal lakott 
17 finom aranyrudat, 7 darab-aranyat, *s 300 
francnyi c/.üspénzt találtak. Az elfogott le
velezésekből kitetszvén, hogy a’ lopás egy 
részének egy óramivesnél kell lennie, ehez 
is elmentek 's ennél 3 rudat ’s több már fél
ti fgozott aranyat találtak.

X. Károlynak fiamban ülő exministerei, 
mint hallik, kérelmei akarnak beadni a1 ka
marák legközelebbi ülésében , mellybeu sza
badságokért esedeznek.

A’ Courrier Beige bizonyosnak állítja, 
hogy a conferentiának öSdik j>rotocolluina is 
megérkezett már Brüsselbe , s az Thorn urat 
érdekli.

NÉMETORSZÁG.
S t u t t g a r d b a n  egy protestatio repked, 

melly a’legújabb szövetségi végzeteket a’ leg
keményebb kifejezésekkel támadja meg. E5 
protestatio mindenek előtt szükségesnek lát
ja , hogy a’ rendek hivassanak egybe. (Jelen
leg Németországban csak a’ hannoverai rendek 
ülnek együtt). IIirlelik, hogy a’napokban hi
vatalos nyilatkozás fog megjelenni, melly az 
érdeklett végzések által gerjesztett aggodalma
kat ügyekszik elhárítani. J. alább.

Ugyancsak a’ Stuttgarti újság említi azt 
is , hogy a’ badeni kormánynak szinte elszánt 
akaratja, a’ constitutiot minden pontiban sér
tetlenül fentartatni. (Nem igaz. L. ezt is alább).

A’ hannoverai rendek második kamará
jában tett azon indítványra nézve, hogy a’ 
rendek a' németszövetségi végzések ellen ha
talommal és tüstént protestáljanak (l. Jelen
kor) ; azon leírás jött a1 kormányszéktől : 
„hogy a szövetség jogai és viszonyai felől e’ 
jelen környiilraényekben megkívánt előlátás- 
sal és kiméllettel (Diskretion) szólnának a’ 
rendek.“ Ez Ion oka,  hogy a'sokaktól támo
gatott indítvány nem, mint szándékban volt, 
nyilványos, hanem csak m e g h i t t  (vertrau
lich) ülésben vétetett fel. Julius 23ikán folyt 
e’ tárgyban a’ m á s o d i k  meghitt tanako
dás. melly h á r o m órát tartott. Minden mel
lékjavaslat maga a’ protestatio ellen, vissza-

vettetelt, ’s meg lón újólag erősítve az előbbi 
tanakodásban e’ iárgy megfontolása és kidol
gozása végett kinevezett biztosság. —

Ugyancsak a’ hannoverai második kama
ra jul. 2idiki ülésében cabineti titkos tanács
nok Rose  a' ministerium nevében azon in
dítványt tette, hogy az o r s z á g  a l a p t ö r -  
v é n y e i egyikéből a1 következő czikkely: „A1 
rendek (statusok) megegyezése nélkül sem
mi a d ó sem szabathatik, ’s ezen adó-felve
tésnek v agy szabásn »k minden esztendőben 
újon kell tétetnie“ t ö r ö l t e s s é k  ki. A’ mi- 
nisteriuni eziránt különösen a’ németszövet
ség újabb végzéseire hivatkozott; de a" nem
zeti képviselőkben elszánt oppositiora talált. 
Különösen syndicus és dr. L ü n z e 1 igen nyo
mosán ekép szólott: Örömest megegyezném 
a’ ministerium kívánatéban, ha épen a’ né
metszövetség felhozott s ujabbi végsései a’ 
dolgok állapotjál meg nem változtatták vol
na. Külső befolyás szerint intéztetni az or
szág dolgait sem érzésem sem lelkiisméretem 
nem engedi. Többen, igen sokan hasonlóul 
nyilatkozván, a’ ministerium ajánlata félre
vettetett.

A’ würtembergi,jRegierungsblatt“ 35 szá
mában (jul. 30ikáról) ezen felírás alatt: Köz
vetlen királyi decretumok, a’ következő á ll, 
melly a’ szövetséggjdilés végzéseit ille ti: A’ 
szövetséggyülés XXIIdik ülésében e’ f. évjun. 
28ikán ezen hat czikkely határoztatott: (kö
vetkezik a’ hat czikkely). Midőn e’ végzése
ket ezennel közzé tesszük, kinyilatkoztatjuk 
egyszersmind a’már jelentkezett balmagyará
zatok elinellőzése végett Ő Felsége nevében 
’s különös felhatalmazásánál fogva, hogy ama’ 
végzések által ezen ország alkotmányának leg
kisebb sérelme sem vala szándékban , de n e m 
is  l e h e t e t t ,  minthogy az azokban több
ször felhozott bécsi vég.acta 5fidik czikke- 
lyében nyilván ki van mondva „hogy a’ meg
ismert hatásban lévő országrendi és képvise
leti alkotmányok csupán alkotmányszeres u- 
ton szenvedhetnek változtatást.“ Valamint te
hát semmi ok sincs attól tartani, hogy a’ ne
vezett szövetséggyülési végzések akármi te
kintetben is ezen ország alkotmányával meg 
nem egyezőleg alkalmaztassanak: szintolly lé-
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lekisméretes hívséggel fogja a’ statuskormány 
ezentúl is az országos alkotmányt minden, a- 
kár a1 rendek részvétét a’ törvényhozásban, 
akár az adóajánlás jusát, akár más a’ wür- 
tembergi statuspolgárnak biztosított bármine
mű jusokat érdeklő pontiban fentartani. — 
Stuttgart jul. 28ikán 1832. Király Ő Felsége 
jelen nem létében különös legfőbb felhatalma
zással : M a u c l e r ,  \V e i s h a a r , H e r z o g ,  
von H ü g e l ,  S c h w a  b.

A’ badeni kormányszéki újság egy, jú
lius 28dikán költ nagyherczegi rendeletet kö
zöl, mellynél fogvást a’múlt december 28di- 
kán nagy herczegi megerősittctést kapott b a. 
d c n i  s a j t ó  t ö r v é n y  (és szabadság) fel- 
függeszletik, az újságok, heti vagy havi ’s 
más húsz Ívnyinél kisebb iratok nyomtatás e- 
lőtt a’ politia hivatal censurája alá vettetnek, 
’s a1 sajtópör-folyamok nyíl vány ossága meg- 
szüntettetik. — Mind ezt a’ felette sokat és 
szertelent azért, mivel a’ szövetségi gyűlés, 
julius 5diki végzése szerint, közértelemmel 
úgy találta, hogy az érdeklett badeni sajtó- 
törvény a’ fenálló szövetségi törvényekkel 
nem férhet meg, ezen szövetségi törvények
nek pedig maga a’ szövetségi gyűlés a’ leg
jobb ’s legtörvényesebb magyarázója. —

Jul. 28dikán a’ k u r h e s s i  kormány is 
kihirdetteté a’ most említett szövetségi vég
zéseket. Aláírva a’ corregens herczeg és 4 mi
nister.

A’ rajnamelléki bajor kormányszék kí
vánatéra Hallauer ügyvéd St. ^Vendelben , 
(lichtenhergi herczegség) elfogatott. A' hamba- 
chi gyülekezetnél egy volt ő a’ íeglármásabb 
szónokok közül.

P O R T U G Á L I A .
Jul. 2Gikáig semmi uj tudósítás nem jött 

Portugáliából Londonba. Magából Oportoból 
az utolsó hir jul. HKliki. Tudjuk, hogy előt
te való nap -foglalta el don Pedro a’ helyet, 
’s 1 Oik én még semmi más helység sem állott 
melléje. Mint múlt levelünkben röviden em. 
litettük mingyárt bemente után (Oportóba) 
don Pedro a' tömlöczöket megnyittatta ’s mind 
a’ poiitikai mind egyéb vétségekért elfogotta- 
kat kibocsáttatá, de ezen utóbbiak még azon 
éjjel olly durva kicsapongásokat követtek

el, hogy újólag zár alá kelle őket vetni; 
a’ többi közt ezen tolvajok megölték a’ ho- 
hért (bakót). — Lissabonban a' Miguelisták 
elég jó kedvvel voltak, ’s bízva bíztak a’ se
regek ’s a’ nép (parasztság) hivségébe. Szám
talan pap és barát gyűlt fel a’ fővárosba, pré
dikáltak utón útfélen mint dühödtek, minde- 
niknek egy nagy medaille dón Miguel képé
vel a’ mellén.

A’ franczia Nouvelliste (július 29dikén) 
a’ következő telegraphi tudósítást adja Ba
jomiéból jul. 27ikéről estveli 4 órakor. „Don 
Pedro kilencz bataillont szerkeztetett össze 
Oportoban, mellyek közül egy kiszolgáltak
ból (veterani) áll. E’ csapatból 3,G00 ember 
előnyomult ’s több álláspontot (hol ? nem mon
datik), mellyeken előbb dón Miguel katonái 
voltak, elfoglalt. Égj' bataillon dón Miguel 
seregei közül a’ coustiíutionalis félhez áltál- 
ment ’s ezekkel együtt Suzar ellen indult. 
Van 9 álgyujok. Ugyanaz nap (lOdikén) egy 
másik, 2,000 főnyi, csapat útját Braga-nak 
vette.-— Jul. 1 Tikén don Pedro seregei közül 
500 ember Ponte de Limát foglalta el. Sok por- 
tugáli szökevény ment Tuyba, Galliciába 
(Spanyolország). Hiszik, bőgj don Pedro jul. 
ISdikán már L i s s a b o n b a n  leend (? ) , rs 
hogy dón Miguel Spanyolország felé már vo
nul. Ezen hit ek ide (Baj omiéba) Yigoból jöt
tek, Galliciából, hiteles kútfőből.“ — Mind 
e’ mellett ezen (udósitások bővebb hitelesí
tését még el kell várnunk. Ellenben az egye
nest Lissabonból jövő tudósítások is gyanú
sak, minthogj' a’ szokott közösülés Oporto és 
Lissabon közt dón Miguel seregei állal meg 
van szakasztva s igj' az Oportoból jövő hí
rek közül a’ lissaboni kormány csak azt és 
ugy közli a’ mit és a’ mint jónak látja.

Don Miguel a’ Bcirába (tartománj') uta
sított seregekhez* felszólitást bocsátott, mel- 
lyet az Oest. Beob. is közöl. El lehet gondol
n i, bőgj' ez a’ felszólítás igy kezdődik: Ka
tonák ! Egy poríugáli re  b e 11 i s csoport, 
minden országbeli r c v o l u t i o n a l i s o k k a l  
szaporodva kiszállott partjainkra. Az a’szán
déka, hogy polgárháborút gerjesszen, hogy 
a’ s z e n t s é g e s  r e l i g i o t  megpiszkolja (be
schimpfen) ’s a’ mi elődjeink több mint 6
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százados böl cs  i n s t i t u t i o i t  ar thronussal 
együtt felforgassa 's a' t. ’s a’ t! Egyszers
mind minden revolutioi szándék elnyomásá
ra a’ fővárosban egy , vegyes tagokból álló 
törvényszéket állított dón Miguel, melly St. 
György erőségében mind addig sziinetlen 
fenálljon, mig a‘ rebellisek meggyőzctnek és 
semmivé tétetnek. — Ez a'törvényszék min
den bcvádiott felett nyomban hoz ítéletet "s ez 
nyomban végre is bajtatik. Hogy pedig pén
ze is legyen a’ jó fejedelemnek, egy kir. 
rendelés meghagyja, hogy több nyiivánvos 
társaságok és részvényesek, például a’ lissa- 
boni bankjövedelmeiből egy tizedrész tartóz- 
tattassék le.

A M E R I K A.
Máj. 12ki tudósítások szerint Riojaneiro- 

ból az ottani kamarák megnyitása máj. 4kén 
a* gondos előrendeletek mellett minden za
var nélkül megtörtént. Dont Pedro pártja a- 
pril 17ke óta csendes, ujsága, melly eddig 
Caramuru czimzetet viselt, megszűnt; mind- 
azáltal e’ nyugalom hiizamos nem leend, fel
bomlására szolgálhat majd azon, kamarák eli- 
be nyújtandó kérelem, melly Don Jósé Boni
facio d’ Andradat a' gyermek császár hclyet- 
tesét sürgeti hivatalától megfosztatni, mivel 
e‘ férfiút s két testvérit a’ jelen állapot el- 
lenséginek tekintik. A’ kamarák eddig egye
dül belső s helybeli ügyekkel foglaiatosak; 
a' minister, mint Laliik, javaslatot készít 
tij katonaság-szerkezésre, az eddigi nemzeti 
őrség helyseit, mellybe most már csekély bi
zodalmát helyezhetni. — Pernambucoban a- 
pril 15 s lökén az insurgensek újra lázong
tak, a" város egyik crősb pontját elfoglalván, 
de 17kén ismét minden rendén volt. A: zavar 
gyümölcse 30 holt ’s valami 60 sebesült. E’ 
nyugtalanságok szoros kapcsolatban állanak a’ 
riobeliekkcl, mert mindig egy nappal ezek 
után történnek.

A’ brasiliai kamarák üléseit a’következő 
beszéddel nyitotta vala meg május 4dikén a re- 
gensség: Magas és méltó képviselői a' nép
nek! II. dom Pedro 0 Felsége nevében sze
rencsét kíván a’ regensség Uraságtok ujonti 
egybegyülésekhez, melly a1 nyilványos sza
badság igaz barátjának mindenkor kelleme-

tes. — Europa szakadatlanul folytatja barát
ságos viszonyait az ó világ népeihez szintúgy 
mint ez újéihoz. II. Dom Pedrot csaknem 
minden nép megismerő már; Amerikában e- 
zen igazságos tettet csak azon statusok némel- 
lyike nem teljesítette még, mellyek fájda
lom, belső viszálkodásokban hányattatnak; 
Európában pedig csak két vágj’ három statu®. 
A' belső bekét némellyé tartományunkban pár
tok zavarák meg, de ezeket a’ rend és tör
vény számos barátinak nagylelkű igyekezete 
elnémiíá. Azonban mind eddig nem tetszett 
a’ gondviselésnek olly nyugott állapottal aján
dékozni meg minket, mellynek tartósb állan
dóságot ígérhetnénk. — A’ minister statusli- 
toknokok bővebb tudósítást fognak a’ nyil
ványos igazgatás külön ágairól Uraságtok e- 
lejébe terjeszteni, azt a’kormány széknek tet
teiről is Uraságtok távollétében, ’s a’ brazili 
nép legsürgetőbb kivánatairól. Magas és mél
tó képviselői a’ népnek! a’ regensség, dóm 
Pedro neveben , nyílt és hiv közrehatását a- 
jánlja az Uraknak abeli fontos munkájokban, 
hogy a’népnek béke és boldoglét eszközöltes
sék. Uraságfoktól függ honunk sorsa, ’s igen 
is méltó vala azoknak kezeikre bízni az t , 
kik a‘ hon egy- éb fiai között ismeretek Js ha
zaszeretetre nézve jelesek.

Az indusok rablási 's a’ gyarmati kato
naságon vett győzödelmik következésében az e- 
gyesült é. a. statusi hadtitoknok ajánlatot tön a1 
főtábornagy nak, ellenük rendes katonaság-kül
désre, mire nézve a’ tengermelléki várőrsé
gekből egy kis sereg fog összevonatni Chicago 
tájékán Scott general vezérlése alatt, ’s egye
sülten a’ gy armati katonasággal azonnal kez
dik hadi munkálásikat egy részről , mig a’ 
másikról egy hasonló seregcse szint’ ezt cse- 
lekszi, hogy' igy közbe szorítván a’ Missi- 
sippi hosszában kóborló indusokat egytől e- 
gyig a’ folyótul partjára ált kénszeritsék, mi 
a’ kormánynak már régi határozata irántok.

„La Veridad“ czimü újság Rióban D. 
Pedronak egyik levelét közli mellyet május 
Ilikén Angrabol fiához II. Don Pedrohoz ir t; 
tartalma ez: „Szivem szerette fiam, eddig 
Párisbol annyiszor tudósítottalak levelem ál
tal, valahányszor alkalom került, ’s most
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szinte, mivel egy hajó egyenesen Rióba siet, 
útját használatlan nem hagyom. Egészséges 
de igen elfoglalt vagyok egy nagy’s dicsteljes 
üggyel, az expeditioval t. i. mellynek vezé
réül ajánlkoztam, megbuktatni a’ tyranismust, 
’s uralkodásba hozni a‘ szabadságot, a1 char
tát, mellyetén , mint egykor Portugália kirá
lya a’ most annyira szerencsétlen Portugal 
nemzetnek engedtem; vezéreid kelle lennem; 
nem engedni polgártársim vérontatását; ve
zéreid azon ügynek, mclly az emberiség, 
szabadság ’s testvéredé, ’s mire én törvény 
által vagyok, mig testvéred kiskorú, hivata
los. Ez okbul vállalám a’ regensséget fel e’ 
hónap 3dikán, ’s viselni fogom vagy' nem, 
mint nyilatkozásom szerint az általam minél- 
előbb összehivaiandó Cortesekgyűlése határo- 
zandja. Eddig leányom iránt atyai köteles
ségem teljesítém , az emberiség és szabadság 
iránt pedig egy' szabad emberét. Kívánom , 
hogy e’ levelem téged épen ’s tamdásidban e- 
Iőhaladva találjon; mert fölötte szükséges, 
szeretett fiam, Brazíliának, hazád, ’s foga
dott hazám (adoptiv) boldogságára, hogy is
méretek ’s erény által érdemesülj kormányá
ra; vége, édesem, azon kornak, mellyben 
a’ fejdelmet csak azért lisztelék mivel fejde
lem ; ’s hidd el, e’ beszéd részemről amaz 
elvekből ömlik, mellyekhez szegődtem, ’s ö 
rökre ragaszkodom. Reményiem figyelemmel 
olvasandod levelem, ’s látni fogod inilly rész
véttel buzgók irántad mint atyád, mint ba
rátod; mill>el Brazília, mint fogadott hazám 
iránt annak barátja, ’s annak jó kormányza
tát óhajtója. Élj boldogul, édes fiam, ’s fo
gadd áldását atyádnak, áldását, messzeléted 
miatt szomorgó barátod — Don Pedro bragan- 
zai herczegnek.

lOdikén. Miután Ibrahim basa Acre várát el
foglalta, sietett folytatni hadi munkálkodá
sát minekelőtte vele H u s s e i n  basa a’ nagy
úri fő sereggel szembe szálhatna. így június 
13dikán meglepte 20,000 rendes katonaság
gal ’s libanon-hegyi Drusokkal Damascus nyílt 
városát, mellynek lakosi ellenállásra nem ké
szülten, némi csekély verekedés után, neki 
meghódoltak. Ali basa damascusi nagyúri hely
tartó háznépévcl együtt Homsba szaladt Meh- 
med basa táborához. De ha egyrészről az e- 
gyiptomiak előnyomulnak Syriában , nem lé
vén még ott tetemes erő, melly nekik ellen 
álljon, más részről Hussein basa is nagy lép
tekkel közelgőt táborával, mellynek 20,000 
embernyi osztálya Antiochiába már megérke
zett , s ide a’ tábor derekával maga Hussein 
basa is naponkint váratott. E’ szerint első 
ütközésük hírét Konstantinápolyban rövid időn 
veendik. —

E L E G Y  HÍ REK.
Mezzofanti abbate felgyógyult.
Lipcse jelen népessége száma 43,189 fő, 

közte 21,023 fi , ’s 22,166 nő nembeli, há
zaspár pedig 5,976.

Egy május 13iki cs. ukas az egész Orosz 
birodalmi nemességnek dísz-ruha viselést en
ged ’s rendel sötétzöld posztóbu!, vörös gal
lérral, hajtókával, ’s aranyzott gombokkal, 
mellyeken a’ császári korona alatt, az illető 
megye czímerc leend látható. —

Pénzfolyamat:
B e c s  (Augustus 7dikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . .  87 |  p, p.
— 4 pC........................................ ........................
— 1820diki nyeres. kölcsön ---------------
— 1821diki ........................... .........................

T Ö R Ö K O R S Z Á G .  Becs vár. 2Jpc. bankó kötél. . . 4 7 ----------
Damascus érdeklett elfoglalásáról azOest. Az udv. kam. 2 4  perCnt kötél. ___________

Peob. e’ levelet közli Konstantinápolyból juh Bank-actiák v. részvények draabja 1137 | ____
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65. szám Pest, szerda. Augustus ladikén. 1832.
F  o g  1 a I a  1 : M a g y a r o i  s z a g  ( i f j a b b  F e l s é g ü n k  é l e t v e s z é l y e  B a d e n b e n ,  B e c s  m e l l e t t .  A 1 k ir .  F ő - p o h a i n o k  a r a n y n i e n y e k z ő j e  

K a s s á n .  D e b r e c / . e u i  t a n í t o k  S o p r o n y i  l e v e l .  K ir .  k a n t .  t u d ó s í t á s ) .  A n g l i a  ( a l s ó  é s  f e l s ő h á z i  ü l é s e k .  I l l a n d  á l l u p o t j a .  I l i -  
r e k  a  h o l l a n d i  h a j ó s e r e g r ő l ,  B e r r y  ' i g á é r ó l ,  s  d ó n  i ' e d r o r ó l ) .  F r a n c z i a o r s / . n g  ( . l i i l iu s ü n n e p e .k .  T e m p s  e l m é l k e d é s e ,  
í a j o s - F i l e p  s a  p a r i s i e n i i e  : C o u r t i e r  e l m e l k e d r s e .  N e m o u r s  k ir .  h e r c / . e g  é s  i l .  d o n a  INlaria. E g y e b e k ) .  B e l g i u m .  f C j s a 1'’- 
k i v n n a t o k .  A 1 t i s d i k i  p r o t o c o l l n . n  v e l e j e .  I j a b b  k ö / l e m e n y e k ) .  P o r t u g á l i a .  ( D o n  P e d r o  e l ő n y o m n i .  H i r d e t v é n  v e k  ; d e .  
c r e t u m o k ) .  E l é g )  h í r e k .  I e g t t j a b b .  P é n z f o l y a m a t .  G a b o n a á r .

MAGYARORSZÁG.
Ferdinand ifjabb Királyunk Ő Felsége 

Badenben augustus 9kén reggel, egyházi ájta. 
tosságát végezvén, gr. Salis táboi nagyi hely- 
tariú kamarásával szokása szerint sétálni me
ne. A liergslrasse netű utón mintegy száz 
Jépésiyi tovaságra a* szélső házhoz, sz. Hele
na völgy felé, egy, Reindl Ferencz ne\ű, nyu
galmazott kapitány zseb-pisztolyt vonván elő 
Ő Felségére lő, — de ónja csak felső vállap- 
ját érvén a’ Királynak ’s Öltözete héllésínél 
nem itatván tovább, szerencsére csekély suj- 
tásaál egyebet nem okozott. — Azon pilla
natban ott terem báróin, közeliben dolgozó em
ber , megragadni a’ gyilkost, ki, minekutá
na kisütött fegyverét elveié , másikával ön é- 
letét akará kioltani, de a' golyó szájpadlásá
ban akadván fen, a* harmadik pisztoly pedig, 
mell)el e gonosz szerencsétlen az első felé
je közelgőnek irányzó, ci nem sülvén, minden 
nag\ óbb baj nélkül elfogatott. Magán ejtett 
sebe nem veszedelmes , úgy látszik , ’s hála 
a’ Gondviselésnek azért, mivel fegyverei ros
szul \a!ának töltve. Az ifjú király ijede'len 
azonnal Felséges Atyjához siete, őt személyes 
jelenlétével tökéletesen niegn)ugtatni. — A* 
gonosztévő rendetlen életmódjával vagyoná
nak végére járván, nem régiben egyik kőin ör- 
gő levelében az ifjú Királyhoz 900 pengő ft- 
m i segedelmezésért esenkedék, százat ii) ért, ‘s 
ennek keveslete indítá őt Ön vallomása szciint 
ez undok tettet merészleni, rövid vallatása után 
még az nap Becsbe hozatott "s a’ katonai tör
vényszéknek álíadatott. A' nép feiingcrelt bos- 
szujától mind Badenben, mind Becsben eddig 
egyedül rögtöni elfogatása mentheté meg.

Fenséges Nádorunknak Alcsúlon jul. Sá
riikén költ ’s tek. Pest vmegyéhez intézett le

vele szerint, tek. Pest vmegye főispáni hely
tartójává nagys. Sárdi Somsich Pongrác/ al- 
nádnr ur neveztetett ki Felséges Urunk ke- 
g)elmes megegyezése odajárullával.

Kassa aug. Gikán : Ritka örömünnep de
rült reánk f. 1». őikével, nagymélt. Yásáros- 
Naményi id. báró Eötvös Ignácz u r, kir. fő
pohárnok , val. b. t. tanácsos, és megyénk 
főispánja, nagymélt. Négyesi báró Szepesi Má. 
ria asszony , csillagkeresztes dámával boldog 
házassága Öt v e n e d é t  üllvén. Messze vidé
kekre terjeded a' napfényének híre, melly- 
nél fogvást tömve valának ízletes városunk 
utczái a’ fentisztelt Méltóságok részint roko
ni-részint baráti -, részint vagy tisztelőikkel. 
Szombaton, azaz 4ikén megérkezett Főkan- 
czellár Revisnyei gr. Reviczky Adám ő Excja, 
kit már útjában mindenhol, különösen Jolsván 
’s Rózsii) ón díszes tisztclkedéssel fogadtak , itt 
számos megye követei, a’ rozsnyói, szat
mári, szepesi, ’s eperjesi székes püspökök, 
's több káptalan küldöttei üdvözlék; a’ pol
gári katonaság muzsika - harsogással fogadá, 
s egyik osztálya lakja elébe őrtiszteletül ren
deltetett; alkonyaikor újra mindenütt muzsika
szó zengett, s kiki sietett grófFáy István mu
lattató tiizjátéka szemlélésére. Reggel öröm
kiáltás költé az alvókat fel, számos üdvözletek 
után pedig 11 órakor szépmivű templomunk, 
ba ment a’ nászpár 0  Exjától a’ Főkanczellártól 
es szép reményű legkisebb unokájuktól Die- 
nestől , mint vőfélyektől, nagys. Majthényi 
Pálné szül. Beniczky Mária asszon) tó i, mint 
nyoszolyó-asszonytól vezetve. Megyénk bíbo
rosa olvasod miséje alatt, hála az égnek ! Kas
sa zsenge papsága mag) árul énekelt; mind ezek 
s az áldatási szertartás, a’ tárgyhoz alkalmazod 
szabályu beszéde lelkes Palugyainknak érzé
keny hatást tön a’nagy diszü köriilállókban, kik
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közt a’ fentisztelteken kívül volt O Excjok 
fia az Alkanczellár, báró Yay Miklós, gróf 
Yay Ábrahám, Almásy Miklós és számos je
lesbek; az egyházból kiléptökkor soká hang
zók mindenfelől az üdvezlő „éljen,“ mígt. i. 
az aranymenyekzősek lakjokba nem érkez
tek ; ezt követte délutáni 2 órakor a' gaz
dag ebéd 4 asztalnál különkülön 700 személy
re. Sok volna elő hordanunk itt azon .csinos üd
vözleteket, mellyekre az örvendező vendé
gek ajkai fakadoztak a1 nászpár ebédközti 
megjelentékor, egy s z í v  , egy lélek fogadá 
mindenhol őket. Estve utczáink fényesen ki- 
világittattak, ’s várasunk ékesített táncztere- 
mébe 1200 személy gyűlt, — a’ mulatságot 
lengyel tánczkezdé, mellyel csak hamar magyar 
válla fel ’s kebleinket közörömre buzditá. 
Kassa sokáig fog e’ napról emlékezni, sokáig 
azon nagy vendégekről, kik jelenlétükkel di- 
szesitették, — ’s úgy hiszem, lakosinak leg
nagyobb része velem együtt kívánja: hogy 
az örvendetes aranymenyekzős pár még so
káig élhessen ! K.

Debreczen juh 29ikén: Az itteni anya
iskolában juh 25ikén választattak 1833ik év
re alsóbb iskolai tanítók a’ felsőbb tudomá
nyokat végzett ifiak közül, névszerinti a’hu
manitási 2dik iskolára Karika János, az első
re Szűcs István, a’ nyelvtudomány 4ik osz
tályára Zagyva Im re, 3ikéra Bogdány Lajos, 
2ikéraYarga Lajos, elsőre Berki István, nem
zeti 4ik iskolára FülÖp Gábor, 3ikra Vesz
prémi Gáspár, 2ikra Harangi Bálint, lsőre 
Ember Károly. Holott is a’ nagytiszt, ’s te
kintetű iskolai igazgatóság bölcs belátásának 
’s nevendékei javát irányzó hiv buzgalmának 
adá újabb jeleit, ki u. i. midőn e’ nagy fon
tosságú , ’s egész hazánkra nagy befolyású he
lyeket olly iíiakkal töltené be , kiket erkölcsi 
tisztaság ’s tudományos készület ajánlanak, 
különösen figyelmeze arra is , hogy, a’ mi 
legfőbb, mindenkinek szellemi művelődésé
hez, ügyességéhez, szóval kül ’s bel sajátsá
gihoz idomos helyzet jutna hatáskörül. — En
nél fogva reményünk méltán alapos, hogy 
Palládiumunk ’s Minervánk ezen ujdon ’s fia
tal felkentei az igazgatóság bizodalmát, ha
zánk barátjai várakozásit ’s az iskola szük-

ségit teljesen kielégitendik, ’s buzgalmok 
nyelvünk ügyében minden lelketlent, minden 
puszta párt- és felekezctszerü félszegséget ’s 
konok önhittséget elmellőzvén , semmit, akár 
óban akár újban vakon nem utánozand u- 
gyan, de megrögzött hibás tájdivatunk bál- 
ványai előtt is félelem, pulyaság és szük-keb- 
lü reszketegség térdeiket, nem csuklasztja, 
nem görbítendi meg. — Áldás, siker e’ lel
kes Mentorok hajnalló pályájokra! C.

Soprony aug. 4ikén: Ns megyénkben a’ 
cholera folyvást pusztít; városunkban, ’s al
sóbb vidékén főkép mintegy 29 helységben 
terjedez, orvosaink és igen sok nem orvos 
emberbarátink legnagyobb törekedésök mel
lett is némelly helyen majd minden 17diket 
elragadja, megjárja az ollyas tájakat is , hol 
már tavai is pusztított, ’s hol akkor 3, 4 halt 
meg, mint Füleken, most 40—50 lesz áldo
zatja , terjedésében semmi rend , egyik hely
ről az ötödik vagy tizedikbe szökik, ’s rit
kán oda, hol aJ közösülés közvetetlen; és igy 
tapasztalásunk is azt látszik bizonyítani, hogy 
nem ragadós természetű, ha tán akkor nem, mi
dőn a' lélektelen testszétoszlásnak indul, egyéb
iránt is egyegy lakott házban hatan heten halnak 
ki,, még az apró kisdedek is ; az is megtörtént 
már, hogy egy nehézkes asszony N. Cz. esvén 
cholerában, noha még el nem érkezett a’ szülés 
ideje, kínjai közt elszülte magzatját, ’s már 
a’ ‘kisded is cholerás volt, mint hányasa ’s 
hasmenése bizonyító, anyja szerencsésen ki
gyógyult, de csemetéje elhervadt. A’ tapasz
talás azt is erősíteni látszik, hogy 5 vagy 6 
hétnél tovább egy helyen nem foglalatosko
dik, hanem tovább megy, első hétben egy-ket
tőt ragad meg, másikban már többet, a’ 3ik 
’s 4ik hét érleli meg egészen, míg ismét ha
nyatlik. Iván mezővárosban, megyénk déli 
részében, már most naponként 6—7en hal
nak meg, pedig népessége csak 1254. A’ tek. 
megye, ’s birtokosi egyenként mindent elkö
vetnek a’ nyavalya gátlására; a’ mértékle
tesség ’s okos magára-vigyázat itt is legjobb 
óvószer. A’ szomszéd ns Vas vmegyében ha
sonlókép több rendű helységet foglal el a’ 
nyavalya, hol mint örömmel értem a’T. Fe
hér vmegye részére kiadott orvosi útmutatás
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újra kinyomtattatván, jó foganattal használ
tatok. T.

( K i r .  K a m . t u d ó s í t á s ) .

Megürülvén a’ zólyomi ’s dobronyvai kam. 
bánya urodalomnál egy tisztirnoki hivatal, 
mellyhez 250 pengő fr. járul évi dijul, az azt 
elnyerni óhajtók, esedező leveleiket, hiva
talbeli műveltségűk bizonyitványival együtt, 
az ottani fő bányagrófsági hivatalnál, legföl
jebb 8 hét alatt nyújthatják be.

A N G L I A .
Az angol újságok közlik már a’ legköze

lebb lefolyt számolási esztendő bevételeit és 
kiadásait. Szerintek a’ bevétel mindössze te tt: 
46,296,521 font sterl. 11 shill, l i  pence-t. 
(Vám: 16,062,733 font; élelem-adó (accise) 
16,623,057 font; jegy-adó (stempel) 6,996,795 
font; — a1 keletindiai társaság fizet 60,000 
fontot ’s a’ t). A’ kiadás pedig mindössze 
tesz 47,559,708 font st. 18 sh. 11^ p-t, (fő
kiadások.: az állandó a d ó s s á g - t ő k e  ka
matjai és számvitele 24,341,489 font; száraz
földi erő (katonaság) 7,472,565 font; tengeri 
erő 5,492,835 font; — civilliste 510,000 font) ; 
a’ hijány tehát 1,263,187 font, 7 shilling, 
10 pence. —

Ezen hijány fedezésére azt hozá fel az 
alsóház jul. 27diki (már említett) ülésében 
lord Althorp , hogy a’folyó esztendő jövedel
mei a’ legbiztosabb felvetés szerint is, mel- 
lyet a’ lord bővebben kifejtett, mintegy 
773,624 font sterlinggel fogják a’ kiadásokat 
meghaladni, melly summa azután a’ nevezett 
hijány törlésére fordittathatik. Egyébiránt, úgy 
mond, ha a’ ház az idei kiadásokban még né
mi kivihető kíméleteket ajánlana, ő azokat 
örömest fogná teljesíteni; de arra kikgri a’ 
ház megegyezését, hogy a’ nyers (tisztíttat- 
lan) czukorra vetett mostani törvényes adó 
tovább is tartassák meg. A’ minister javasla- 
latai 's előterjesztése ellen Goulbourn (Wel
lington alatt kincstárnok), Parnell és Peel 
urak szólották ; de a’ ház amannak említett 
’s több más ünancziai javaslatát is minden 
szavazás nélkül elfogadá.

Az alsóház jul. 28diki ülésében Spring 
Rice ur azon megjegyzést^ tette: mi szép és

hasznos volna , ha Anglia és Francziaország 
a’ két nemzetnél kijövő minden tudományos 
munkát néhány példányokban egymással é- 
venként kicserélnék. A’ parliamenti docu- 
mentumok úgymond már eddig is kölcsö
nösen kicseréltettek, de kívánatos a’ do
logban tovább menni ’s oily intézkedést kez
deni , hogy minden franczia munkából néhány 
példány több nyilványos helyein (könyvtárai
ban) Angliának tétessék le , ’s ugyan ez tör
ténjék az angol nyomtatványokkal Francziaor- 
szágban. A’ kivitel pedig Angliára nézve annál 
könnyebb, minthogy az aberdeeni főiskola 
(egyetem, universitas) just tart magának az 
országban kijövő valamennyi nyomtatvány 
egykét példányához, de ezen jusát esztendei 
500 font sterlingért (5000 for. pengőj kész ál- 
talengedni. — O tehát, Springe*Rice, enge- 
delmet kér eziránt egy bili behozására. A’ 
parliament ezen engedelmet megadá, ’s meg an
nál is inkább, hogy a’ példányoknak az uni- 
versitáshoz adatása igen is terhes adó és két
ségemül sokkal hasznosb azokon a’ franczia 
összes literatura műveit cserélni be.

A’ felsőház jul. 30diki ülésében az ir- 
landi reformbill harmadszor is felolvastatott.
-— Az alsóház ez napi ülését jövő leveliink
ben. (A’ parliament augustus lOkén fogott el- 
halasztatni.)

Irland állapotja rettenetes , úgy mond a’ 
Times. A’ kilkennyi bírák e’ napokban való
ságos gyilkosokat mentének fel a’ vád alól. 
Az ill) es tett erőszakokra szabadit fel ’s bün
tetlenné teszi a1 gyilkolást, ha az a’ tizedsze- 
dés akadályzatára történik. Azon lágy tized- 
biil, melly most a" parliament előtt van , nem 
bír orvosolni e’ bajon, sőt azt még öregbíte
ni fogja. Egy nagy, általányos rendszabás kell 
ide, melly a’ nemzet szükségeit— akármikép 
támadtak is azok, ez itt most nem kérdés 
— kielégítse, s azután kérlelhetlen szigorú
sággal fenyítsen mindent, ki a’ népet erősza
kokra merné hajtogatni. De inig az igazság 
csak mákszemenként adatik meg, addig az 
ingerlcttség meg nem szűnik ’s nincs hata
lom , melly azt féken tartsa. Igazságot kíván 
most az idő, ’s hogy a’ tized, a’ protestáns 
egyház fizettetése, Irlandban szertelen, irány ta-
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lan, azt catliolicusok és protestánsok egyi- 
ránt meg vallják.

A' hollandi hajósereg a’ Scaldison némi 
mozdulatokat tett, úgymond a’Globe, s meg
változtatta állásait, jf Antwerp előtt most 12 
álgyuzó sajka áll, Pyp-Tabak és'Kruisfort közt 
1 kor vet és egy sajka; Parelfort előtt i fre- 
gát 2 sajka, Lillonál egy bombahajó, 1 gőz
hajó, ljfregát, 1 korvet és 7 álgyusajka. |

A’ Court Journal szerint Berry herczeg- 
né jul. 24ik és 25dik napjain titokban Lon
donban volt, ’s 2GikánHolyroodba utazott el. 
— Egy asszonyság volt még vele, úgymond 
a’ journal, meliy azonban nem mindig érde
mel h ite lt, ki hozzá] (a’ hgnéhez)j tökéletes 
esalatásig hasonlíta.1 '\

f"»A’ Courier szerint egy sebes posta ér
kezett július 28ikán Parisból Londonba, meliy- 
nek előadásaként a’ don Pedro expeditiojához 
tartozó gőzhajók egyike azon hírt hozta jul. 
23dikán Bordeauxba, hogy a constitutionalis 
serege k csekély ellenállás után C o i in b r á t 
is elfoglalák julius 20ikán. (L. Portug.) To
vábbá, hogy igen sok voloiitairj ’s három 
sorezred ment volna dón Pedrohoz által. A’ 
bitorló seregei Leiriáig vonultak vissza és S tn- 
tarem körül valáuak összegyüjtendők. (Don 
Miguel seregeit újabb tudósítások mindössze 
3ő,000re, dón Pedroét 1 l,000re teszik; ez u- 
tóbbi a’ szökevények - ’s párthagyottaktól re
ményié erősbödését}.

FHANCZIAQRS ZÁG.
A’jul.2 8 és 29d. ünnepelésről így iregy párisi 

levél jul. 29ikéu: ,,A’ tegnapi ünnep nem kér- 
kedhetik különös lelkesedéssel. A’ párisi nép
többség abban nem vön részt. Az utczákon 
csak annyi embert lehete látni, mint máskor 
vasárnapon, ’s ünnepi öltözetben igen kevés 
jelent meg. A’ poroszlók, kik a’ Tuilleriák 
körül lovon ültek ’s mezítlen kardokat vil
logtattak, a’ politiaszolgák, kikegyre íol s 
alá siettek, hogy a’ néptolongásnak árját a- 
kadályozzák, végre ásítni kezdenek, mert a’ 
várt néptolongás árja meg nem jelent. A’ 
Szajnán levő vízi-ütközetnek — ujságinger- 
ből— volt legalább tízezer nézője, részsze- 
rint angol ‘s más idegen. Mivel e’ jelenet a’ 
Tuilleriákhoz közel történt, tehát a’ be nem

végzett diplomatiai szállás’ belsőjében, melly 
a’ Tuilleriákkalálellenben fekszik, néhány e- 
zer főbiil álló rendes katonaság rejtezett, hogy 
a veszedelem’ idején előbukkanjon; de mi
nekutána legkisebb zavar s nyugtalanság sem 
keletkezett, a’ katonák öszvesen az ablakok
hoz csoportoztak, 's nézői lettek a’ vízijáték
nak. A‘ Tuilleriák és szajnapart közt több pus
kaporos szeker ment e l, ’s ez sem vala min
den ok nélkül. Három óra felé az érintett 
tízezer ember , reszszerint a’ Mars’ mezejére 
indult, hol nagy volt az unatkozás, részsze- 
rint az elyzeumi mezőkre, hol már azelőtt 
is lehetett mintegy tízezer ember, ’s kiiiinő 
volt az életvidorság. — Ha a’ barom színű 
zászlót kivesszük, itt a’ szem semmit sem 
láthata, mint a' mit X. Károly névünnepein 
szokott rendesen látni: apró nézőjátekokat, 
pantomimeket, lovagpályazást’s több efélét, 
i)t óra felé megjelent a’ király , ’s a’ gonosz 
Journaloknak nesn kellett volna elhallgatatok 
hogy legalább is ötszáz ember kiáltott „él- 
jenti,í’. Mi dó i a1 király kísérete mellett a’ Tuii- 
ieriákhoz visszaérkeztem, nem kevéssé csn- 
kálkozám ezen épület’ homlokreszén. Előtte 
egy iszonyú magas gerenda állott, felül egy e- 
melócsigával , honnan minden oldalra kötelek 
nyúltak ei. Ezen gerenda’ hátulában faragott- 
kó ’s tégia-haimozatok. —- Fölebb a’ kápol
na felé viszont más gerendák, ’s két íábnyi 
hosszú kövek a’ palota’ több magas ablakaim 
A’ folyam felé a’ kert előtt más óriási mész
kő-darabok feküttek. A’ palota homlokreszén 
két ablak közt egy iszonyú faldarab ki volt 
törve; néhány inas ablak ujdonan berakott- 
nak látszott, ~s bent egy csarnokban egy se
gédmunkást lehete szemlélni, ki a’ falakat 
festvén középeit bolthajlás és padolat közt le
begett. Miért? kérdek az emberek, A’ ki
rály , — válaszolt egyik — mutatni akarja, 
hogy ő még julius 28ikán sem akarja a’ kéz
művest munka nélkül hagyni. Csak vigyáz
zon— szólt egy harmadik, hogy le ne dönt
sék. Ez utolsó szavakat meghalló egy mou- 
chard (lesd i), tüstént pö r , czivódás támadt, 
néhány orr vérfolyásnak indult, ’s az őrök 
sietve jöttek. Később, estve felé a’ Tuilleria1 
kertjében ’s az elyzeumi mezőkön néhány há-
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roinszegú fa ki világíttatott. A’ Párisiak vég
re bezárák boltjaikat , hogy a1 világítást lás
sák, de a’ látvány őket szűkén elégité ki. Én 
csak három privátházat láttam kivilágítva. 
Sok nyilványos épületnél mintp. o. a’ pénzvál
tó háznál egy lámpa sem volt; Poz z o  di  
Bo r  go ur szállásán pislogott egy kettő. — 
Különös! az orosz követ, ámbár nincs jelen, 
a1 júliusi revoiutio1 napján kivilágítással tisz- 
telkedik még is, ‘s a* párisi polgárok nem. Nyil
ván} os tehát, hogy Oroszország a’ júliusi re- 
volutio’ következményivel (resultatum) job
ban megelégszik , mint Páris.— Rla (29ikén) 
tartatik a" nagy nevezetes revue. A1 követsé
gek nem lesznek jelen, mert tegnap nagyobb 
részint falura utaztak. A’ nemzeti őrsereget 
korán reggel dobzajolások kelték. Az idő szép. 
En is sietek a'dicső látványra, *s hív ecset
tel föstom le majd a1 polgári őrség és nép1 in
dulatját, érzésit, úgy miként a’ király’ meg
jelenésekor az kinyilatkozik. —

Délután 1 órakor. A1 katona-mustra (re
vue) éjszak felől pompás volt, délről nem 
igen. Amott a1 sorkatonaság állott, mintegy
40,000 ember; emitt a1 nemzeti őrség, nem 
olly nagy számban, mint az utóbbi mustrán 
(jun. lOikén) legfölebb 20,000 fő. A’ polgári 
őrség soraiban nagy hézagok látszattak. A'pub
licum , az utczáu s ablakokon, sem volt i- 
gen számos. Tavai szintezed nap én egy he
lyért 3 francot (forintot) fizettem, ma6sous-t 
(krajczárt). Nyolcz órakor reggel a1 katona- 
herczeg, kinek osztályos - general ruhájában 
telette katonás képe van, már keresztül lo
vaglóit a1 boulevardokon (párisi sétahelyek), 
d nélkül hogy csak egy örömriadást hallha
tott volna. Én őt 12 órakor az úgy nevezett o- 
lasz-sétányon láttam, halványan’s kedvetlenül. 
Ő itt atyjára várakozott. A’ főtisztek, kik 
mellette lovagoltak el, vagy igen mélyen vet
ték le kalapjukat, a1 min boszankodott, vagy 
észre sem vették, a1 miért neheztelt. Kevés
sel a*' király megérkezte előtt dőlt el egy ka
tona cholerasujtottan, de ezt azon pillanat
ban félre vivék. Lajos-Filep midőn a1 nem
zeti őrség előtt ellovagolt, kalapját, mellyel 
különben köszöntgetni szokott, most mélyen 
lenyomva fejében tartotta. Úgy látszik, mint

ha ez utóbbi junius óta tiz esztendővel öreg- 
bedett volna. A1 nemzeti őrség nem igen hal 
latá vive le roi-jit, imitt amott néhány szó
zat. — Szomorú ünnep ! mellyet a1 Moniteur 
nagyításai sem tehetnek Örvendetesebbé.

Várva vártuk, úgy mond a1 Temps jul. 
30dikán, hogy mint hire volt, a1 Moniteur 
égy közös feledés - (amnestie) ordonnance-ot 
fog közleni, :s így a börtönök megnyílnak, a1 
gyűlölet ’s bosszú indulatai szűnnek ’s a’ ki
rályság felkiáltand: Semmi zár, semmi re
kesz többé! — E’ helyett halljuk, hogy hat 
becsületrend i kereszt osztatott ki, ’s kik közt ? 
a1 politiatisztek között. A’ júliusi napok em
lékéül tehát a’ politia kap diszjejeket! Ez i- 
gazgatja most Európát; a' hatalmak, az ural
kodók , a' politia aprólékos rendszabásihoz 
folyamodnak , ezektől várnak gyámolt, erő
södést !

Újabb tudósítások szerint is a’ jul. 29iki 
revuen a1 főváros 80,000 nemzeti őrje közül 
mintegy 16—20.000 jelent meg csak. A' pub
licum érzéseit általában eléggé festi, mi ugyan 
az nap a1 nagy operában történt, holott mi
dőn Nourrit (hires énekes) a’ parisienne dal
nak a’ királyi házat érdeklő verseire ju ta , 
(Soldat du drapeau tricolore, d’Orleans tu 
Tas porté), olly lárma kelekedett, hogy az 
éneklő szavát nem lehetett hallani; ellenben 
a1 Lafayette dicséretére szóló stropha leg
nagyobb lelkesedéssel fogadtatott ’s azt isnvá- 
tezni kellett. Marsai Soult, mint mondják, 
ennél fogvást is újólag sürgette , hogy a’ nem
zeti őrség tetemesb megindítása által Öntes
sék a’ nemzeti testbe újabb lelkesedés és kor
mány iránti melegebb részvét ; de ajánlata 
elfogadtatásához, olly nagy kiterjedésben lega
lább mint ő akará, nem vala remény. Azon
ban több újság folyvást hirleli, hogy a1 déli 
’s németországi szélekre tetemesb hadi erő 
rendeltetett.

Francziaország, úgy mond a’ Courrier 
frangais, a’ devolio (ön-felajánlásnak) or
szága. Mi felajánljuk magunkat az uralkodó 
háznak, — személyszentségnek, — nyilványos 
rendnek, — szabadságnak, — dicsőségnek, a1 
vallásnak. Ezen nyavalya kivált a’ hivatalbo- 
lieket lepi meg. A’főispán, alispán (préfet)
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nem gondol többé az administratioyal (igaz
gatás), neki csak az a’ dolga, hogy devotio- 
ját láttassa. Devotiot mutattak a’ császár iránt 
az által, ha neki 10 rekruta (ujoncz) helyett 
húszat adtak; XVIII. Lajos és X. Károly i- 
ránt az által, hogy egy nagy viaszgyertya ke
zükben a’ processioval mentek, most pedig 
a’ juste-milieu iránt az által mutat felaján
lást az ember, ha a’ támadókra tüzet paran
csol és szükség esetén őket saját kezével ra
gadja meg. A5 jelen pillantatban nincs egy ne
vezetes főispán is (préfet) — példa: Lyon, 
Grenoble, Carcassonne, Beaucaire, Aix — , 
ki magát egy pár lovasság-tüzeltetés, vagy 
egykét nemzeti őresapat eloszlatása által meg 
ne különböztette volna. Ezen irtóztató ser- 
vilismus mutatja, milly szép haladást tet
tünk mi a’constitutionalis pályán. — A’ hivata
lok függetlensége nekünk semmi. Ha egy fő
ügyvéd e’ vagy pedig ama’ bevádlottat, kit lé- 
lekisinéret szerint inkább tévedésben mint 
bűnben lenni lát, szabadon eresztetni kéri, 
ezt a’ ministerium neki rósz névén veszi, 
szemére lobbantja, mer t— nem mutatott de
votiot. Ez a’ devotio ront meg minket. Ugyan 
hánynak voltunk devotusai 25 esztendő óta? 
Napóleonnak , Lajosnak, X. Károlynak ! Hol 
vannak ezek most és az ő nemzetségök? — 
Minden iránt devotusak vagyunk m i, csak az 
ország iránt nem; pedig az emberek tűnnek, 
de az ország, a’ haza marad.

A’ Moniteurben kinyilatkozott ministeri 
ellenkezés mellett is a’ nyilványos és kereske
dői telegraphok felállításához fogott társaság 
folytatja munkáit, ’s az első vonal Paris és 
Rouen közt még e’ hónap (augustus) folytán 
megkezdi híradásit.

Egy fél-ministeri újság igy szól: Több
ször emlitteték N e m o u r s  királyi herczeg- 
nek II. do na M a r i á v a l  egybekelése. Mi 
biztos kútfőből tudjuk, hogy ezen szándék 
nem csak folyvást fenáll, hanem m o s t  még 
inkább foglalatoskodik vele a’ diplomatia, 
mint valaha.

Egy része azon hajóseregnek, (három 
lineahajó, ugyan annyi fregát és több kor
vet) , melly az e’ végre kiküldött angol hajó
osztállyal együtt a’ h o l l a n d i  partokhoz in-

duland , C h e r b o u r g b a  már megérkezett.
A' franczia hajósereg vezérévé hihetőkép ad
miral Ducrest de Villeneuve fog kineveztetni.

G e o f f r o y t  az assisek 10 esztendei fe- 
nyitő munkára Ítélték. —

A’ bibliothekát kirablott tolvajok, a’ mi 
pénztel nem olvasztottak, zacskókban a1 Szaj
nába sülyeszték. Ennek a’ politia nyomára a- 
kadván, szorgos keresés által magán jul. 30- 
dikán 481 darab régi pénzt szedtek fel a’víz
ből , az utóbbi három nap alatt pedig mind
össze 1248 darabot. Egy a s s z o n y s á g n á l  
a’ lopás iránt fontos irományokra találtak.

G a m b a r t  ur a’ marseillei csillagász-to
rony igazgatója juh 19dikén éjjel egy uj co- 
metát talált fel (üstökös csillagnak nem mond
hatni , mert ennek nincs üstöké — ) ,  melly 
kisdedsége miatt szabad szemmel nem látható.

B E L G I U M .
A’ belga M o n i t e u r  Írja juh 29dikén: 

A’ házassági egyezés Ő Felsége a’ király, ’s 
Luise hgasszony Ő kir. Magassága között e’ 
folyó hónap (julius) 25dikén Íratott alá Pa
risban. 0  Felsége személyét rendkívüli köve
tünk ’s felhatalmazott ministerünk a1 franczia 
udvarnál, Lehon u r , viselte. Az egybekelés 
ideje augustus első napjaira (újabb hírek sze
rint 9dikére) van kitűzve, "s e* történetet, 
mellyet az egész ország függetlensége zálogá
nak tek in t, semmi politikai eset sem halasz- 
tatja el többé. — Azon hir terjedezett e’ na
pokban a? brüsseli borsén, (úgy mond az U- 
nion), hogy a’ ministerek egy emlékirást 
nyújtottak volna be a’ királynak , mellyben 
az ország állapotját terjesztvén elő, a’ hábo
rút , mint mellőzhetetlent tanácsolák Ő Fel
ségének. Sőt mint Laliik, e’ javaslat el nem 
fogadtatása esetén , mindnyájan le is akartak 
hivatalaikról mondani. — A’lüttichi újság sze
rint, midőn a’ király testvérének, Coburg 
herczegnek , ez utóbbi városban elejébe ment 
’s itt mind a' néptől mind a’ seregtől nagy lel
kesedéssel fogadtatott volna, a’ körűié lévő 
tiszteknek ezeket mondá: Eleget tűrtünk u- 
raim , sokat is tűrtünk ; de az engedés ideje 
elmúlt, ’s én bízom Istenemben és seregim- 
ben. — A’ király, Coburg herczeggel együtt 
jul. 30ikán Brüsselbe visszatért.
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A’ 68dik protocollumban újólag felszólít
ja a’ conferentia a’ nemctszövetséget: adná 
parancsait, hogy Thorn ur szabadon bocsát
tassák , ígérvén újólag, hogy a’ Tornaco csa
patához tartozott, (Namurben ülő) holland
luxemburgi foglyok szabadon bocsáttatását is 
nyomban a z u t a n  kifogja a1 belga kormány
nál eszközleni. De a’ mellett folyvást megma
rad a’ conferentia, hogy e l őbb Thorn ur e- 
resztcssék szabadon „mert, úgymond1,4 az e- 
légtétel initiativáját azon résznek kell meg
tenni , mellytől a’ megsértés initiativája (kez
deménye) eredett.44 —

Az antwerpi kereskedő-kamara küldött
séget bocsátott Brüsselbe, melly a’ lakosság 
azon egyértelmű óhajtását terjessze a’ thro- 
nus lábaihoz, hogy a1 67dik protocollnm zá- 
radéki (clausulae) m i n d e n  e s e t r e  vet
tessenek vissza. —

Újabb fontos közlemények érkeztek a’ con- 
ferentiától julius 28ikán Haagába és Síikén 
Brüsselbe. — Foglalatjok még nem tudatik; 
a’ béke fenmaradása hihetőbb — General 
S k r z y n e c k i  Brüsselbe váratott.

P O R T U G Á L I A .
A’ londoni Courier julius SOdikán egy 

második kiadásában Írja, hogy Columbia gőz
hajó , melly O p o r t o t  jul. 24dikén estve 9 
órakor hagyta el ’s 28dikán érkezett Fal- 
mouthba, egy kemény c s a t á n a k  hírét ho- 
zá , melly jul. 23dikán éjjel Oporto előtt tör
tént , ’s mellyben don Pedro vala győztes. — 
Közelebb körüláilások nem iratnak, kivevőn, 
hogy a’ csata három kis mérföldre (leguas) 
történt Oportotól, reggeli 9 órától egész éjig 
tartott, ’s a’ csata után dom Pedro újra v i s 
s z a t é r t  Oportoba. E ’ város mint a’ Cou
rier írja , ugyan ekkor nagy zavarban volt ’s 
az angol kereskedők onnan a’ közel álló an
gol hadi hajókra futottak. — Egy telegraphi 
hir szerint Bayonneból jul. 30dikáról, dóm 
Pedro hajóserege admiral Sartorius kormány
zása alatt jul. 20ikán L i s s a b o n  előtt meg
jelent, ’s az admiral a’ Lissabonban lévő kül
földi ágenseknek II. dona Maria nevében tud- 
tokra adá, hogy a5 város kikötőjét e’ naptól 
fogvást bezártnak (blockirt) kell tekinteni.’

A’ lissaboni újság szerint julius 12diké-

rő l, az előtti napon hirdetvényt bocsátott dón 
Miguel a’ portugál nemzethez, mellyben em
lítvén ama’ dicső ellenállást és erőt, mellyel 
ez Napoleon táborai ellen is önfüggetlenségét 
megótta, felszólítja az egész nemzetet, fog
na most a’ rebellisek ellen fegyvert, de e 
mellett a’ privát birtokot ne bántsa, hanem 
a’ kormányszéknek engedvén a’ rendes kato
nasággal együtt munkáljon közre a’ haza és 
thronus védelmében , mikép ezt 1828ban tet
te. — Ellenben az oportoi constitutionalis új
ság szerint (jul. 20ikáról) , don Pedro is bo
csátott hirdetvényt, mellyben köz bocsánatot 
és feledést igér minden politikai vétségekért, 
mellyeket 1826 jul. 31dike óta elkövettek. 
Ki vannak e’ bocsánatból véve dón Miguel mi
nisterei, legelői hg Cadaval; továbbá hg La- 
foens, kinek házában készült ’s Íratott alá a’ 
nemesség kérelme dón Miguel mellett; mar
quis Othas, ki a’ lissaboni senatus nevében 
dón Miguelt a’ thronusra forma szerint meg- 
hivá; ’s a’ vizeui püspök, és Antonio das 
Neves első procuratora az úgynevezett „or
szág három rendei4f gyülekezetének, végre 
azon polgári és katonabirák, kik politikai vét
ség ürügye alatt a’ constitutionalis chartához 
és esküjökhez hiv polgárokat halálra Ítélték. 
Mind ezek pör alá fognak vétetni, de bünte
tésük sem halál, sem confiscatio nem leend. 
— Több más decretuma között, mellyek nagy 
részben uj kinevezéseket foglalnak magok
ban, don Pedro az oportoi borkereskedő tár
saságot (Compagnie) is eloszlatá.

Továbbá dom Pedro egy másik decretu- 
mában a’ royalista Önkénytes csapatot elosz
latja, az 1827 elbocsátott katonákat fegyver
re szólítja; azon fegyvereseknek, kik az ő 
sorezredeiben vállalandnak szolgálatot, el- 
bocsáttatást igér, mihelyt dona Maria kor
mánya meg lesz állapítva; a’ már 15 eszten
dőt szolgált veteránoknak pedig, ha a’ bitor
ló seregeiből kilépnek, hazabocsáttatást! (Ab
schied) és nyugpénzt. Végre egy külön hir- 
detvényben minden lovasnak, ki az ő (dón 
Pedro) sergeihez lovastul és fegyverestül áL- 
talmegy, 300 frank igértetik. — Mind ezen 
hirdetmények, noha dón Miguel halált szabott 
terjesztőikre, Lissabonban is hihetetlen szám-
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ban terjednek e l , ’s a’ constitiitionalisok lel
két emelik, a’ Miguelistákat pedig aggódtatják. 
Don Pedro győzödelmének (Oporto mellett) 
hire a’ fővárosba megérkezett; ellenben a1 
(miguelista) general Santa-MartatóI jul. lö
kén Lissabonba érkezett hírek szomorúk; a’ 
generálnák nem volt sem pénze sem kenye
re. Mint mondják (jul. 21kéről} don Miguel 
lovakat tartott készen egész Badajozig (Spa
nyolország) , hogy hirtelen veszteség esetén 
Spanyolországba szaladhasson. —

Új a bb .  Don Pedro jul .  2 4 d i k c n i n
d u l t  ki  Vallongából, hol is előttvaló napa’ 
csata történt, C o i m b r a  felé.  — Ennyi a’ 
legujabb hiteles tudósítás, mellyel az angol 
Courier hivatalos levelek után közöl Lon
donból julius 31dikéről. Ugyan ezen száma a’ 
Couriernak a1 jul. 23diki ütközetről azt ír
ja , hogy abban don Miguel seregei minden 
ponton visszaverettek. Az angol kereskedők 
félvén, hogy don Miguel seregei találnak győz
ni , mint irtuk, egy angol hadi hajóra futot
tak; de másnap, (24ikén) don Pedro győzte 
után a’ csendes Oportóba ismét visszatérlek. 
A’ csatában 10,000 miguelista ellen —- dón 
Miguel legszebb katonasága, uj, Lissabonból 
legközelebb küldött general vezetése alatt — 
7000 pedrista verekedett és győzött, amazok 
igen sok katonát vesztének. Don Pedro Opor
to körül 3000 ujonezot és önkényt vállalko- 
zottat szedett össze, a’ hozzá áltszökott mi- 
guelista katonák száma jul. 2iikeig 1000 fő
re ment; kenyere, fegyvere, ’s lőszere elég 
van ’s ha e’legújabb mozdulatja Coimbra el
len jól elsült, győzödelme ’s ügye sikerülése 
bizonyos.

ELEGY HÍREK.
Parisban, az oda menekedett Lengyelek 

közt majd naponként történik párviadal job
badán csekély okbul; Skaíski, — Gielgud gyil
kosa, már ötöt végzett ez ufón k i . legköze

lebb pedig Schlegel ezredes esett el, ugyan 
az, ki Wysockivai egykor a’ revolutiot olly 
bajnokul kezdé. A‘ kibujdosott lengyel fiatal
ságnak megengedő a1 ministerium az Univer
sitas leczkéitjárni, ’s igy tanulásokat foly
tatni. — A cholerabetegek száma egesz Angliá
ban, Scotia- ’s Irlandban eddig 17,883, a’ kö
zölök elholtaké pedig 6658. Párishau július 
lükéig 14,896 lön martaléka. Egész Fran- 
cziaországban jun. végéig 120 ezret lepett meg, 
's 60 ezret ragadott el.

XYídik Lajos néhai udvari szabója Bil
der György, 100 esztendős korában, a'múlt  
június elején balt el Ilaagában.

Badeni levelek szerint Botteck udvari ta
nácsos a' badenweileri gyülekezetnél tartott 
beszédéért kérdőre fog vonatni. Pedig e’ közt 
és hambach hősei között mi nagy a' különbség l

Marchese Spinola, pápai nuntiiis a’ bécsi 
udvarnál, cardinállá neveztetvén k i, 0 Fel
sége a’ császár és király e’ hónap Okén tévé 
fejére Badenben, az udvari kápolnában, a’ 
cardinali süveget vagy sapkát (harret.')

L e g ú j a b b :  Papai delegat Grassellini aug. 
lsőjén pápai dragonyosoktól kísértetve bement An- 
conaba. — Párisi újságok szerint Elvas erőssége ’s 
Alentejo tartomány több helyei nyíltan dona Ma
riához állották ; a’ Cuimbrai tanulók don Pedro se
regeivel egyesültek. — A’ béesi Beobachter egy pá
risi újság czáfolatára azt nyilatkoztatja, hogy a’ 
Reichstadti hg végintézet (testamentum) nélkül halt 
meg. — Fels. ifj. Királyunk bécsi legujabb (míg. 
12diki) hir szerint ép egészségben van.

Pénzfolyamat:
Bé c s  (augustus Ildikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . . $7 |  p. p,
—  4 pC................................................. .............................
— 1820diki nyeres. kölcsön ISO ----------
— 1821 diki ...........................124 | ----------

Becs vár. 2fpc-bankó kötél. . . 4 7 ----------
Az udv. kam. 2 ,  perCnt kötél. . 46 | ------
Bank-actiák v. részvények draabja 1138----------

A’ gubonanr.k pesti piao'.i aia amrastus Ildikén 1832.
t'u/.s m vtu. iínr. legjobb középszerű csekélyebb i Ibiis. m. v tó. gar. legjobb középszerű cseki 1) ebb

Tisztabúza 140 133 1 120 Zab 31 i 30 29 ;
Kétszeres 93 j 90 83 i Köles — —

Rozs 56 53 i 50 Köles-k i — — ■—

Árpa 46 * 44 42 í Kukon -/a 56 i 55 4 —

Szerkeztet! í i e l /neczy.  — Sy-»* latja Lan derei .
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66. szám P est, szombat. Augustus 18dikán. 1832.

F o g l a l a t :  Magjai- cs Erdelyország (kir. jutalmazás. Feher vmgye tisztujitása tisztikarostul. Tudom, egyetemi rector’s 
dekan-valasztás. Gömöri level. A’ pesti angol kisasszonyok nevendékeinek próbatete. A’ kolosvari theatruni állapotja 
’s hazafi beitete. K. kam. tudósítás). Ausztria (cs. kir. hadiseregbeli előléptetések ’s njuigalmaza'sok. A’ Beob. köt ren
dű czáfja). Anglia (alsó ’s felsőházi ölesek aug. 4ikeig A’ belgahollandi ügy elintöztetése. Stanley, O'Connell ’s az irl. 
tizedbillj ’s több más). Francziaország (Coste es Benoit s/.erencsetlen párviadala. Cjsági hírek a’ belgahollandi ügy
ről. Rigny válasza s egyebek). Olaszország (Grassellini Anconába mente). Németország (a’ hannov. rendek ’s a’ franki, 
vegzesek). Törükbirodalom (Görögország hatara tágul. Sj-riai rósz hírek). I.egujabb. l’enzfolj amat. Gabonaár.

MAGYAR és E RDÉL YORSZÁG.
Apóst. Királyunk aug. 6diki legfensőbb 

határozata szerint Lang Incze n.váradi ének
lő kanonokot,Becsben a’ tanításra ügyelő udva
ri bizottság tagját, ’s az Enns aljai ausztriai 
gymnasiumbeli tanulmányok igazgatóját,önese- 
dezésire hivatalától felmenteni, annak huzamos 
iríőigleni fáradhatlan viselésiért felséges tet
szését nyilatkoztatni, és sz. István rendi kis 
kereszttel díjfizetés nélkül méltóztatott kegyel
mesen megvigasztalni.

Tek. Fehér vmegye f. h. Sdikán tartá 
nagymélt. gr. Cziráky Antal O Excja mint fő
ispánja előliilése alatt tisztválasztó székét 
illy rendien : lemondván mélt. Marich István 
Dávid, cs. f  , eddigi első, ’s nagys. Janko- 
vich József kir. tanácsnok 's másod alispán u- 
rak , az első 20 , a’ második 19 évig viselt dí
szes hivatalokról, első alispánná Jön Szűcs 
Lajos, másoddá Horváth Gábor felkiáltással; 
főjegyzővé nevez. if. Nedeczky Ferencz, tiszt, 
főjegyzővé Ürményi József, első aljegyzővé 
Kandó József, másoddá Zlinszky István, tiszt, 
aljegyzőkké : Rosty Zsigmond ’s Csapó József; 
tiszti főiigyvéd lön Ináncsi Pap Gábor, a l : 
Huszár Péter, tiszteletbeli ügyvédekké név. 
Salamon Pál, Modrovics Ignácz, Cserna Já
nos és Polinberger Lajos; főadószedő lön Nagy 
Ignácz; számvevő Pribék Eduárd; levéltár
nok Nagy Boldizsár. — A’ sármelléki járás
ban fősz.biró Szluha Imre, a l : YinczentyFe
rencz tiszt, főbírói ranggal, és Mészöly An
tal vál.; aladószedő Borsiczky György; es
küitek: Funtek Imre, Miklós Gábor s Van- 
csay Ferencz ; — a’ csákvári járásban fősz.
biró SárkÖzy Kázmér, a l: Meszlényi Lajos ’s 
Kenessey Károly ; aladószedő Eklér Mihály ; 
esküitek : Yeghelius Zsigmond (ki egyszers

mind járásbeli biztos} Meszlényi Ferencz és 
Berzeviczy Miksa; — a‘ bicskei járásban fő
sz.biró Mentler Károly, a l: Pap Gábor és Kiss 
Antal; aladószedő Szőllősy István; esküttek: 
Móró Antal, és Takács Sándor, (ki egyszers
mind járásbeli biztos); középponti biztos Nagy 
Zsigmond. Tiszteletbeli aisz.bíróvá lett Ya- 
senics László ; tiszteletbeli esküitekké: Győr- 
fy József, Sebestyén Sámuel, Mészöly Lajos 
és Szűcs József; rendes orvos Novák József, 
másod Stably György, tiszteletbeli Yurtzen- 
berger József; földmérők Rieder József, Csör- 
gey Zsigmond, tiszteletbeli Balassa Péter; 
végre várkapitánnyá lön Mészöly Pál alsz.bi- 
rói ranggal. Az egész tisztválasztás 3 óra a. 
latt icgdiszesebb iegpéidásabb renddel ment 
véghez való dicsőségére a’nagyméltós. Előlii- 
lőségnek ’s a* mi veit lelkű választó nemes E- 
gj etemnek.

A’ pesti m. kir. tudományos Egyetem 
tanácsa aug. 8, 9 "s Iáikén szokott évszaki 
mód szerint megujittalván az 183f iskolai év
re nagys. rectornak választatott Frank Ignácz 
prof. ’s honti táblabíró ; dékánnak a’ hittudo- 
mánj’i karban Kovács Mátyás prof. Js hevesi 
táblabíró „ a’ többi három karbeli pedig meg
hagyatott, t. i : a’ törvényiben Ottmayer An
tal, az orvosiban Csausz Márton, a’ bölcsel- 
kedésiben pedig Reseta János urak. Öröm ’s 
mindennemű szándéki siker e’ hivatalkörben 
fáradozóknak!

Yihnyéről Kassára Gömörön ‘s Tornán ke
resztül vett útjáról nagymélt. Főkanczellárunk- 
nak, ezeket Írják aug. óról Gömürből: Tiszolcz- 
nál fogadá (aug. 2kán) Ő Exját Gömörmegyé- 
nek fényes küldöttsége, hol az éjt is eltöl
teni méltóztaték. Kis testületek nagyobbak- 
kal , faluhelységek mvárosokkal, egyes embe- 
rek’az egyesületekkel mintegy versenygének a’
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tisztelkedésben. Murányban a' nevezetes vár 
romjait alól az országúton hintájából kiszáll
va tekinté meg. Virágot hinte minden hely
ség a1 fenragyogásu urnák útjára, mások is
mét virágfüzérekkel, koszorúkkal, rövid ma
gyar beszédekkel ohajták őszinte örömüket’s 
buzgó hódolatukat tolmácsolni. Mozsarak üd- 
vezlő durrongási jelenték mindenütt az öröm
zajt ’s a’ mélyen tisztelt utazó érkeztét. Se- 
regesen toldnít látására mindenfelől a’ nép és 
szinte minden határon keresztül egyik hely
ségtől a’ másikig polgárlovagok ünnepélyes 
magyar öltözetben kisérék. Jolsváról Pelső- 
czön keresztül rendelé útját 0 Exja Torna 
vármegyébe Szilicze barlang megtekintésére, 
melly azon különös tulajdonságú, hogy a’ bel
ső lég-mérsék (aéris temperatura) mindig el
lenkező viszonyban áll a’ külsővel úgy, hogy 
mennél nagyobb forróság uralkodik a’ künső 
földszínen, annál keményebb hideg, jégcsa; 
pok ’s jéghalmozatok találtatnak benne. O 
Exja 18l9ki aug. közepe táján hasonlólag a’ 
mi aggteleki barlangunkat is szives vala meglá
togatni. Szilicze megszemlélte után azon nap 
Rozsnyóra a’ mélt. püspök lakába érkezék 
meg Ő E xja, hol kitünőleg fényes készülettel 
fogadtatott. Estve a' város négyszegű tágas 
piacza ’s tornya ki volt világosítva tiszteleté
re. Más nap reggel folytatá tovább innen út
ját. Nyájas leereszkedése , szíves tudakozá
sai az adózó-nép állapotja felől felejthetlen- 
né teszik emlékezetét azon napnak, mellyben 
vidékünk szeretve tisztelt személyét kebelé
be fogadni szerencsés volt. M.

Pest, aug. löikán. Illő és felette kívána
tos , hogy a’ nevelt és miveit közönség a’ 
nyilványos és privát tanító de kivált ne ve ló 
intézeteket ellenőrsége alá vegye. Mennyi pa
nasz szűnnék, mennyi javítás esnék , ha il- 
lyes intézetek próbatételeit, nem csak a’ kiket 
szoros és már megszokott kötelesség h í , ha
nem a’ szülék, tudósak, nevelők, hivatalbe
liek számosán ’s nemzeti és polgári meleg 
részvéttel látogatnák meg, éreztetnék azokon 
jelenlétöket és szellemi hathatós befolyáso
kat. Legműveltebb nemzettársink e’ szünet
len , cselekvő részvétú befolyással tartják fel 
képző intézetikben a’ haladó, józan szelle
met , munkásságot ’s előrehatást. Annál mé

lyebben kell ezek igazságát crzenünk, minél 
nemesb és fontosb érdekek forognak fen, 
mint például itt Pesten az úgy nevezett An
gol-kisasszonyok nevelő intézeténél, (igazga
tója: nagy tiszteletű, ’s hazafi érzésű Subicz 
A nna), mellyben a’ m a g y a r  n e m e s  1 e- 
á n y n e v c n d é k e k  tek. Boráros János Pest 
városi tanácsnok ’s táblabiró, mint helybeli 
nemzeti iskolaigazgató, továbbá nagyságos és 
főtiszteletü prépost kir. tan. és egyct.köny vtári- 
gazgató Fejér György, tek. tud. Döbrentei Gá
bor mint a’ nemzeti nyelv ügye előmozdítá
sában buzgódók ’s más urak és asszonyságok 
jelenlétében ma adák ez idei nyilványos pró- 
batételöket magyar megszólítással kezdve. A’ 
nyomtatott meghívás, melly mint hisszük az 
idén jelent meg utoljára németül, következő 
tanulmány-tárgyakat jelelt k i: 1. Vallás és 
biblia. 2. Német betüzés és olvasás. 3. Né
met helyesírás, d. Számvetés. 5. Földirás. 6. 
Hazai história. 7. Magyar betüzés és olvasás.
8. Magyar helyesírás. 9. Franczia helyesírás,
10. Francziából fordítás. — Kézirati, rajzó- 
lati és himvarrási mutatványok megtekintés 
végett kitéve állottak. Csodálni kelle a’ ne- 
vendék kisasszonyok általában nagy és kitű
nő szorgalmokat, tiszta, értelmes, kellemes 
előadásikat ’s kivált a’ számvetésben és föld- 
írásban csaknem hihetetlen készségűket; fáj
lalni Ifelle azonban, hogy azon gyönyörködés 
mellett i s , mellyet az illy kitűnő ügyesség i- 
gért, a’ jelen volt vendégek és szülék közül 
egy sem tett legkisebb akár fejtegető, akár 
buzdító kérdést, — végre dicsérni a’ pes
ti Angol - kisasszonyok abeli haza-szeretetö- 
ket ’s díszes kötelesség-érzésöket, hogy ma
gok többnyire különféle országok- ’s tarto
mányokból szakadván e’ szeretett közhazá
b a , a’ hazai, törvényes nyelv-tanítást olly 
szép, olly illő buzgalommal viselik szivü
kén. — Valóban részünkről legalább a’ nö
vendékek virító egészségű színükön , ’s vidám 
és szerény magokviseletén kívül legszebb pil
lanatunk vala: e’ magyar nemes hajadonokat 
édes any  a Ínyei vök szabályiról (kir. profes
sor és akadémiai r.tag Szalay Imre ur ked
velt kisded grammatikája után) olly csínnal 
’s é r t e l e m m e l  felelve hallani. Méltó kö
szönet ezért tiszt. Bócz Anna magyar-nyelvta-
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nitó angol kisasszonynak, ki különben is pesti 
születésű hazánk ’s városunk leánya lévén 
nemzeti nyelvünket igen jól érti, igen csino
san beszéli. — Kétségkívül a’ tisztelt nevelő 
szüzek legközelebb a’ többi tanulmánytár
gyakat i s , mihelyest a’ szükséges kéziköny
vek meglesznek , e nyelvbe fogják öltöztet
n i’s abban előadni, mit az Intézet fen tisztelt 
kormányzója e’ mai próbatét alkalmával nyil
ván ’s nemes buzgalommal meg is Ígért. A’ 
kézirati és rajzmutatványok meglehetősek, 
a’ liimvarrásiak ellenben a’ legszebbek, leg- 
diszesbek valának mind azok között, miket 
e’ nemben növendékektől valaha láttunk. Tud
tunkra nem adatván ezek előmeneteléről évi 
nyilványos tudósítások, kötelességnek érez
zük az illető szülék vigasztalásául is legalább 
néhányat a’legjelesbek közül megnevezni. E- 
zek: Echterling (szépen rajzol) , Szluha (szé
pen rajzol és ir ) , Kalmár (kézirata szép), 
Bognár, Dóczy (magyar beszéde szép) és Ro- 
sani nevendék kisasszonyok. — Sajnálni le- 
hét, hogy ezen ’s több már serdültebb ko
rúak által egyszersmind Írásbeli előadásban, 
vagy könyvmagyarázatban nem tétettek né
mi próbák, mert az értelem, Ítélet és gon
dolkodás az által gyarapodik leginkább, — 
kivált hol annak theoriája nem tanittatik — 
midőn gondolatinkat papirosra vetjük, vagy 
másokéit onnan lefejtjük. — A’ muzsikából, 
kivált az é n e k b ő l  nem tartatnak, kár pe
dig hogy nem ! nyilványos próbatételek. De 
bizton hisszük, hogy ezen intézet szép lelke
süléssel kezdett pályáján haladni, ’s a’ szü
lék és ország összes kivánatmak mindenkor 
előre ható tökéletesbüléssel fog megfelelni ’s 
magyar lelkű ’s ajkú tőcsemetéket adni ha
zánknak a’ szép Nem minden szükséges ügyes
ségeibe avatottan.

Kolosvárott aug. 6dikán: Még 1791ben 
gondoskodtak országunk Rendei egy magyar 
nemzeti játékszin-felállitásról. Ennek építte
tése sürgettetvén minekutána már néhány el
hunyt buzgó hazafi a’ fekvő telket megvásá
rolta ’s az építést el is kezdeté, az 181 liki 
(erdélyi) országgyűlés jegyzőkönyve szerint 
országos bizottság neveztetett ki az építés 
folytatása, ’s a’ további költség-kivetés vé

gett. E’ biztosságnak elölülőjén ’s jegyzőjén 
kiviil ma még három tagja él. Ugyan az em
lítettjegyzőkönyv szerint elhatároztatott, hogy 
a’ kivántatandó költség a’ nagy-fejdelemségi 
nemes birtokosak által fizettessék, minden 
nemesi telekre 10 vtó kr. rovatván ; e’ fel
vetés szerint a’ hazabeli két, u. m. székely és 
magyar, nemzet nemesei pénzökből fel is ál
líttatott a5 színház 1813ban, egész a’ bel ké
születekig. így maradt ez 1820ig; midőn a’ 
nevezett biztossági tagok látván hogy ország
gyűlés nemléte miatt ezen országos szép in
tézet czéltalan hever, a’ reménylett ország
gyűlésig Kolosvár sz. kir. városától vett fel
12,000 vtó frtot kölcsön száztoli 6 fr. kamat- 
fizetéssel. E’ tőke egészen használható állapot
ra hozá a’ színépületet, benne szép sikerrel 
folytatták a’ magyar szinészeti előadásokat ’s 
igy nemzeti nyelvünk mivelése ’s divatositá- 
sát. De mivel az említett tőpénz kamatját 
évenként fizetni kelle, a’ színházat csak úgy 
adhatá a’ biztosság haszonbérbe , hogy ebből 
a’ 720 vtó fr. kamat is kiteljék; e’ nagy te
her mellett nem játszhatott benne állandó
kig a’ nemzeti czélnak megfelelő m. társaság; 
mire nézve két buzgó hazafi szivére vevén e’ 
nemzetisedési gát-elháritást tekintve az ország 
czélja fentarthatását, példás buzgódással, ’s 
minden illyes neműekben minden honosink- 
nak követésre méltó tükörpéldával f. aug. 20- 
dikától fogva 3 esztendőre úgy bérié ki e’ 
szóbeli játékszínt az országos biztosságtól, 
hogy a’ rajta fekvő 720 vtó frnyi kamatot 
évenként magáéból fizeti; a’ magyar színját
szók pedig benne nemzeti ajkú előadásikat, 
minden haszonbérfizetés nélkül, csupán ön- 
felsegítésökre, fordíthatják. Köszönet ezer kö* 
szönet nemzetünk nevében ezért a’ két hazafi 
méltóságnak addig i s , míg 21 év óta óhajtva 
várt legelső országgyűlésünk e’ kedves ala
pítványa tökéletesítésére ’s megörökítésére fo
ganatos határozást teendő

(Kir. Kam. tudósítás).

Ő cs. kir. Felsége Budán a’ nagymélt. m 
kir. udv. Kamara számvevő hivatalánál megü
rült lajstromzó, egyszersmind expeditori hi
vatalra Grobetty János számvevői tiszt urat

*
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méltóztatott számos esztendei hiv szolgalatját 
tekintve kegyelmesen kinevezni.

A U S Z T R I A .
A’ cs. kir. hadiseregnél fentebb tisztség

re következők emeltettek; general-őrnagyság- 
ra : Schik Antal, báró Herberth - Rathkeal 
Konst.; ezredességre: gr. Meraviglia Antal, 
Gläzer József, Mederer József, Eszek Jó
zsef, Rossi Aloiz, gr. Kesselstadt Fcrencz, 
Jordis Antal, Fürstenberg Fridrik Igr. Smitt 
Fülöp , Rossard Károly, Hermany Ferencz, 
Brehm Sámuel, Ceschi János, Mederer Kon- 
rád, Ruíf Fridrik , Malkowszky Ignácz, Mar
tini Antal, Hartlieb Károly, és Zimmer An
drás ; alezredességre: gr. Feuerstein Antal, 
gr. Liclmowsky Vilmos, Roth Károly, Lud
wig György, hg. Thurn és Taxis Fridrik 
Hannibal, Stahel Károly, La Renodier Antal, 
Guittner Venczel, M á r i á s s y  K á r o ly  ed
dig őrnagya’ szard. kir. nevet viselő 5ik szá
mú huszár ezrednél, Scriba Vilmos, Bürger 
György, Weisz Ferencz és M ár t o n y  Ká 
r o l y  az ingenieur-testnél; őrnagyságra : gr. 
K a r a c z a y  J ó z s e f ,  Á ro n  F e r e n c z ,  
Parma Ferdinand, Stein Ferencz, Riepenhoff 
Lajos, báró Schwarzenau Károly, báró Bal- 
theser Antal, S á n d o r  K á r o l y  a’ szard, 
kir. nevezetű huszár ezrednél, Dietrich Mi
hály, Sanchez del Cerda Gyenes, báró Le- 
wartowsky Lajos, Aulich József, Rueber Ig
nácz, Raming Vilmos, Krolikiewicz Lajos , 
Müller Antal, hg Lichtenstein Károly , és gr. 
Gritti Realdi; továbbá báró Csollich Márk 
kormányzó general lön felső-Austriában; Har
ting Ferencz ezredeskormányzó a’ 2ik oláli- 
határnok ezredből az lsőbe tétetett ált; Wir- 
ker Ignácz és báró Dlauhowszky Erneszt ez
redesek egyszersmind kormányzókká lettek 
eddigi ezredeiknél; Matauschek József altá
bornagy a’ Mederer gránátos osztályhoz kor
mányzóvá; nyugalmaztattak: bá róMecsé ry  
János és gr. Schlottheim Fridrik tábornagyi 
helytartók ; Brandenstein Ivo Eduárd, Dekin 
Ferencz ezredes czimzettel, és gr. Belrupt 
Ferencz alezredesek; Hofmeister Károly al
ezredesi czimzettel ’s nyugpénzzel, és Radi- 
schits Mózes őrnagyok; Senander Ignácz, Jan- 
da András, és Mühlsteiner Bertalan kapitá

nyok őrnagyi czimzettel és nyugpénzzel; kül- 
rendeket ’s engedelmet azokat viselhetni nyer
tek: gr. Hardegg Ignácz lovassági general ’s 
az udvari haditanács al-előlülője sz. Newszki 
Sándor orosz rend gyémántos keresztét; Futald 
Hadik András gr. lovassági general a’ wür- 
tembergi kir. Fridrik rendet; Schlick Ferencz 
gr. würt. kir. magyar huszár ezredes a’ wiirt. 
kir. korona-rendet; Márffy Zsigmond porosz 
kir. m. huszár ezredbeli kapitány, ’s Glotz 
Henrik báró Geramb huszár ezredbeli kapi
tány sz. Anna orosz rend másod osztálybeli 
keresztét; Márffy János és Hainz János sz. 
Wladimir orosz rend 4ik osztálybeli kereszt
jét ; végre Schwarzburg-Rudolstadti Adolf hg 
a’ hessi Lajosrcnd nagykeresztjét.

Ekép szól a’ Beobachter érdeklett czik- 
kelye a’ Reichstadti hg iránt: Becs ang. 12- 
dikén. A’ Courrier Frangais e’ czikkelyt közli 
„mondják“ rövid időn tudni fogjuk Napo
leon fijának vég-akaratját. Midőn a’ herczeg 
vég-óráját közeledni érzé, megkiildé testa- 
mentomát az ifjú Louis Napóleonnak, kivel 
a’ pápabirtoki támadás óta titkos levelezés
ben állott. Azon végrendeletben atyjának hal
hatatlan kardját unokaöccsére (az emiitctt 
Lajosra) hagyja.“ — Mi fel vagyunk hatal
mazva kinyilatkoztatni, hogy a’ boldogult 
Reichstadti hg végintézet (testamentum) nél
kül halt meg. Ez elég a’ fen leirt czikkely 
becsének kijelölésére.

Augustus 13ikán a’ Beobachter e’ követ
kező megczáfolást adja: Az alig. Zeit. e’ h. 
ödiki számában egy czikkely találtatik „Po
roszországból ,“ mellynek előadásaként arra 
határozták volna magokat a’ hatalmak , hogy 
miután már Németország csende a’ szövetség- 
gyűlési végzések által biztosítva látszik, most 
I l e l v e c z i á r a  forditsák gondoskodó figyel
müket , (tudjuk hogy Helveczia Francziaor- 
szághoz igen közel van) minek következésé
ben conferentiák is fognak legközelebb tartat
ni ’s t. ef.“ — E’ czikkely, úgy mond a’ Beo
bachter , noha külsőleg egyenes lelkű elbe
szélési bélyeget visel, szántszándékos költe
ményen alapul. Ugyan is ki avatta volna e’ 
poroszországi levelezőt a’ hatalmasságok il- 
lyes szándékába? A’ hatalmak illyes mit nem
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nyilatkoztattak sehol, *s ha meghitt lábon ál
lana velők a’ levelező, bizonyosan tudná, 
hogy ezek semmitől sem idegenebbek, mint 
illyes elegykedésektől. Helveczia szabad sta
tus. Mint illyen, természetesen tagja az eu
rópai statusegyetemnek , ’s ennél fogva ismét 
valamint minden egyébnek, kettős élete van ,
ii. m. ön magára ’s a’ külföldre tekintve. A- 
maJ’ belső élete neki sajátja, az Övé; ez kö
zös, a' többiével osztozó. Amabba szintúgy 
nem avatkoznak a1 hatalmak , mint akármilly 
más status belső életébe : ez pedig néptörvé
nyi szerződések (tractatus) által van meg
határozva. Mig Helveczia e’ szerződésektől cl 
nem tér, nem fogja őt senki is bántani; el
lenkező esetben pedig önkényleg ’s önmagoktól 
fogják a' hatalmak a’ szerződések fentarlatá- 
sit sürgetni, vagy magokat viszontiköteleztcté- 
siktől Helveczia iránt szinte feloldoztaknak 
tekinteni. Éhez nem kell semmi conferentiá- 
zás, maga a’ népek törvénye már elég. ’S midőn 
mi ezen alaptételeket kimondjuk, szintollye- 
gyenesen nyilatkoztatjuk ki az igazságot, mint 
a’mennyire ezt a1 poroszországi levelező elfer
díteni törekszik. Nem méltó a’ hamis állítás 
czélját feszegetni, ezt minden gondolkodó ön
kényleg ’s első pillanatra kitalálja. — 

A N G I I  A.
Az alsóházban jul. SOikán lord Lennox ar

ról kívánt tudósíttatni: mennyi gyapat (Baum
wolle) vitetett 1831ben és 1832 első feléljen 
külföldről Angliába? Erre Littleton ur azt jegy
ző meg: jó volna minden esztendőről egyegy 
könyvet készíteni, mellyben az azon évi ke
reskedési munkálatok bizonyos rendszerrel 
jegyeztetnének föl. Thompson ur válaszol, 
hogy épen ez által akarja most a’ kormány 
az örök tudósitgatás ’s előterjesztgetés eleit 
venni. A’ könyvbe úgymond nem csak a’ be- 
és kivitel mennyisége lesz beírva, hanem a’ 
belföldi statistikai adatokból (datum) is an
nyi, mennyit azokból a’ kormány minden kü
lön ágban bizonyossággal kitudhat; odajáru- 
land továbbá a’ gabonaár, Ts a’ munkások 
mindenkori állapotjárói tudósítások. Manners- 
Sutton ur a’ ház elölülője (szónoka, speaker) 
erre jelenté, bogy ő e’ jelen parliament vé
gével magát visszavonja. Sutton ur hat par-

liamentben (1815—1832) volt az alsóház e- 
lőlülője. A’ szokott köszönet neki megajánl- 
tatott, ’s Althorp ur javaslatára egy felírás 
is elfogadtatott a’ királyhoz , mellyben Ő Fel
sége kéressék , hogy a’ „nagy tiszteletre mél
tó Sutton úrral királyi kegyének különös je
lét éreztetné.“ (Ez alatt pairi méltóság v. te
temes nyugpénz értetik). A’ ház ezentúl az 
országos költségekre térvén, jelesül a’ mind
eddig ingadozott ’s legújabban is panaszokat 
gerjesztett lordcancellari dijra nézve azt ha- 
tározá : hogy az ezentúl, minden mellékes jö
vedelmeket megszüntetvén, kerek summában
14.000 font sterlingből, nyugpénze pedig 
5000 fontból álljon. Szinte az alsóházi előlü
lő , dij-járuléki (Sporteln) megszüntetvén, 
kapjon 6000 fontot, az irlandi vice-király
27.000 ’s néhány száz helyett kerek számmal 
20,000et. A’ polgári igazgatás és nyugpénzek 
egész czikkelyében 252,000 ft. st-re menő kí
méletek és lerovások tétettek. Másnap felol- 
vasá lord Althorp a’ király kedvező válaszát 
Manners-Sutton ur megjutalmaztatása iránt.

A’ felső házban aug. Íjén olvastatott fel 
harmadszor s fogadtatott el az orosz-hollan
di kölcsönt érdeklő bili. Az alsóház 3000 font 
sterlingnyi nyugpénzt ajánla meg Manners-Sut
ton urnák, fiának évenként 3000et. Erre Stan
ley ur az irlandi tizedbillt hozá vitatásaié, 's 
Ruth wen ur nem titkolhatá csodálkozását, hogy 
a’ tiszteit ur illy későn, a’ parliament-bere- 
kesztés közellétében is tovább akarja még 
bilijét vítattatni. Az 1— 1 záradék elfogadta- 
ték , mire a’ ház e’ tárgyat elhalasztá. Más 
nap ugyancsak az alsóház elejébe terjesztő 
lord Palmerston a’ Nagybritannia, Franczia-, 
Orosz- és Bajorország közötti egyezést Görög
országra ’s annak fejdelmére nézve (Ezt jö
vő levelünkben). — Miután kifejté Bulwer 
ur a’ németszövetségi végzéseket illető indít
ványát, (t. i. kéressék Ő Felsége: élne befo
lyásával az érdeklett végzések alkalmazása el
len) ; de az lord Palmerston ellenző nyilat- 
kozási után visszavételeit. Lord Palmerston 
fő okul azt hozá fel, hogy ama’ végzeményeket 
független fejdeimek közegyetértéssel ’s egye
dül statusaik belső ügyeiben hozák, követke
zőleg mig ezen statusok ’s fejdeimek külső
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függetlensége megsértve nincs, Angiid e1 do
logba nem avatkozhadk. — A’ két ház aug. 
3ki ülése csupán helybeli érdekű.

A’ belga-hollandi kérdés iránt a’ követ
kező, hitelesnek látszó tudósítást adja a Cou
rier aug. 3kán: Az öt hatalmasság képviselő- 
ji egybe gyűlvén múlt kedden (jul. 31 kén) a’ 
külső ügyek hivatalánál, hosszú tanakodást 
tartottak a’ hollandi király által ajánlatba ho
zott legújabb szerződés felett, ’s iránta olly 
módosításokban egyeztek meg, mellyeket a’ 
hollandi meghatalmazott, baro van Znylen, 
véleményeként az ő királyi ura is elfogadand. 
— Miután a’ képviselők ezen módosításokban 
megegyeztek, protocollumba vevek azokat, 
melly is aláíratván, mint halljuk, tegnap (aug. 
2kán) küldetett Calais-n keresztül Briisselbe, 
hogy itt a’ belga királynak elejébe terjesztes
sék. Reményük, hogy ő azt elfogadandja ’s 
igy a’ vitás ügy néhány nap alatt el lesz in
tézve. Lord Palmerston különösen felszóütá 
Adair urat (angol követet Brüsselben), ter
jesztené minél hathatósabban Leopold király 
elejébe az ő megegyezése ’s ezen utolsó pro- 
tocollumhoz járulása szükségét. Maga ez újabb 
szerződés tetemesen eltér attól, mellyet előbb 
a’ conferentia mint v á l t o z  h a t a t l a n t ;  (I. 
Jelenkor 57.58) hollandi király Ő Felségének a- 
jánlott. A’ hollandi király amannak alaptételét, 
u. m. Antwerpnek előleges áltadatását végké
pen visszaveté. Nem akarja, hogy biztosság ne
veztessék annak megvizsgálatára, mennyi fi
zettessék az enyésztő-tőkéből (amortisations- 
fonds) Belgiumnak vissza, ellenben ’s ennek 
pótlatául oda engedi egy részét azon elma
radt summának, mellyet a’ nemzeti adósság 
kamatja fejében Belgium vala köteles fizetni. 
Továbbá vonakodék a’ hollandi király szabad 
hajózhatást engedni a'két ország folyamit kap
csoló ’s benső v. benkebeledző vizeken(Binnen- 
gewässer), hanem ha a’ Belgák vámot fizetnek. 
Végre nem teszi többé conditio sine qua non- 
ná a’ közadósság tőkésítését ’s Ígéri a’ birtok 
áltadatását, mihelyt az egyezés aláírva ’s a’ vég
rehajtási készületek meg lesznek téve. Mint
hogy pedig general GobletFelsége nevében sem
mi alkudozásban nem akart részt venni, melly 
a1 birtok előleges áltengedését nem tenné a

lapul, ennél fogvást utasításokat bocsátott a 
conferentiaBrüsselbe, mellyek van de Weyer 
ur felküldetését sürgetnék, ’s ez, hihetőleg 
rövid időn meg is fog érkezni; de kétség
kívül ő sem fog más alapokból alkudozásba 
ereszkedhetni, míg arra a’ belga kamarák, 
vagy a’ király különös felelkezése által fel 
nem hatalmaztatik. —

Az irlandi toryujságok ismétlik azon hirt, 
hogy Stanley és O'Connell urak között titkos 
egyetértés volna, melly szerint az irlandi ti- 
zedbill ez idén nem fog a’ parliamenten ke
resztül vitetni, (reménylvén O'Connell, hogy 
a’ reformált parliament a’ tizedet végképen el- 
törlendi), ’s ezt a’ pártos 40ennek azon szol
gálatért ígérte volna a’ ministerium, mellyet 
azok neki az orosz-hollandi kölcsön támoga
tásával tettek. — (Tudjuk, hogy e’tárgyban 
a’ ministerium csak 36 szóval győző ellen- 
jeit le).

Corki privátlevelek szerint a’ covei ki
kötőbe érkezett hajósereg közül 2—3 hajó 
folyvást a’ partok előtt szállong ’s az illető 
városi tanácsoknak tudtokra adatott, hogy az 
azokon lévő katonaság tüstént szárazra szál- 
littatik, mihelyt jelenlétok a’ történhető nép
támadás elnyomatására inegkivántatnék. így 
Clonakiilyben egy már készülő népgyüleke- 
zetet (a ’ tized ellen) egy illy hajó megjelen
te oszlatott szét.

A’ 92 esztendős dr. Curtis, Irland cath. 
prímása, cholerában meghalt.

A’ Globe azon csak nem hihettlen hirt 
adja, hogy Miklós császár incognito Kron- 
stadtba érkezett’s lord Durhammal igen nyilt- 
szivüen értekezett, még minekelőtte ez meg
bízó leveleit általadná. Ezen értekezéstől a’ 
Globe igen fontos következményeket vár. —

D’Abreu e Lima lovag, don Pedro ügy
vivője Londonban, hírül adá a’ portugáü re- 
gensség hitelezőinek, hogy a’ portugáli tör
vényes kormányszék II dona Maria nevében 
O cs. Felsége Braganga herczeg által Oporto- 
ban felállíttatott.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Julius 29dikén néhány politiatiszt felbo- 

szonkodvána’T em p s azonczikkelyén, melly- 
ből mi .utóbbi lev, adánk egy kisded mutat
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ványt, ’s a' mi ott általában magáról a’ do
logról mondva volt, személyes sereimül 
vevén , a’ redactor Cos te  ur szobájába ron
tott s ezt szitkokkal, fenyegetéssel sőt go
romba kézzel is illeté. Coste ezért ellenük vá
dat telt. De Benoit politiabiztos, bárom gyer
mek atyja— , még nyilványosabb, úgyneve
zett elégtételt kívánván, Coste úrral augus- 
tus elsőjén párviadalra kelt. Amannak két 
politiatiszt, ennek két tudós (dr. Pasquier 
és Schölcher) valának tanuji. A’ tanúk ötven 
lépésre álliták egymástól a’ két ellent, melly 
távolairól egész liusz lépésig közeledhetvén , 
lőnének egymásra. Eljutván ezek a’huszlébés- 
nyi távolaira, a’nélkül hogy valamellyik lőtt 
volna, itt felszóiitá Benoit Coste urat, lőne 
az először. Coste nem akart. Ekkor a’ tanuk 
közbe szólván , azt végezték , hogy bizonyos 
jel után mind a’ ketten lőnének egyszerre. 
A’ jel megadatott ’s egy perczenet alatt mind 
a‘ két golyó kiröpülvén, Benoit űré Coste 
kabátgallérját sujtá keresztül, ellenben ennek 
ónja a’ kihívó testének oldalát járá keresztül 
’s Benoit még az nap éjjel kimúlt. A’ győz
tes fájlaló és mentő nyilatkozását adván u- 
gyanaz napi ujságlapjaiban, vádját a’ többi őt 
megtámadott ellen visszavevő.

A1 júliusi napok egész Francziaország- 
ban csendesen múltak e l, ha tán a’ verekedést 
kiveszük, melly Brestben, t. i. a’játékszínben 
történt, egy része a’ publicumnak nem akar
ván engedni, hogy a’ parisienne nevű dal
nak Lajos-Filepet érdeklő helyei énekeltesse
nek. — A’ nemzeti őrség közül e’ napokban 
sokan , igen sokan kaptak kereszteket.

GrófMontaliveta’ bel minister köszvény- 
ben szenved. — Dupin ur aug. lOike körül 
váratott Parisba vissza. — A’ Nouvelliste 
(ministeri újság) a’ belgahollandi ügy kifej
lődését igen közeinek állítja, nem kellenek 
már úgymond hónapok, nem hetek, a’ kér
dés azonnal el lesz döntve. — A’ Messager nem 
épen biztosan állítja, hogy lord Palmerston azt 
feleié general Gobletnek egy ez által jul. 31- 
dikén benyújtott jegyzékre: végezzék Bel
gium és Hollandia ügyöket alkudozás utján, 
mert Anglia ’s Francziaország nem  f o gn ak  
Hollandia ellen kényszerítő rendszabásokkal

élni. — Cli. de Mornayur, ki a’marokkói csá
szárhoz vala küldve, Parisba megtért. Keres
kedési alkut köte a’ császárral, melly most 
megerősíttetését várja.

A’ M o n i t e u r  hivatalosan e’ folyó aug. 
9ikére teszi 0 Felsége a’ Belgák királya ’s 
d’Orleans Luiza Maria Theresia Carolina Isa
bella királyi hgasszony Ő Magassága egybe
kelésük napját. A’ Belgák királya aug. óikén 
liagyá el Brüsselt, Cambrayban tolté az éjt, 
’s 6ikán délben érkezett Compiégnebe.

Parisban augustus elsőjén nem volt több 
21 cholerahalottnál.

As Rennesben lévő portugáli (constitu- 
tionalis) szökevények kérelmet adtak be ge
nerál Saldanha által a’ franczia kormányszék
hez az iránt: adatna a’ kormány nekik sege
delmet , mellyel don Pedro sergeihez juthas
sanak. A’ tengerminister , (ki marsai Soult 
jelen nem létében a’ hadministeri osztályt is 
viszi) general Saldanhának igy válaszolt: „Pa
ris jul. 22ikén. Becses levelét az Urnák, melly- 
ben hazafiad nevében és számokra a’ Portu
gáliába minélelőbb megtérésre szükséges se- 
gedelmezést kéri, vettem. De minthogy a’ 
franczia kormány a’ dona Maria és don Mi
guel között kezdett vitára nézve mindenne
mű elegyedésről lemondott, e’ pillantatban 
Uraságod kérelmét nem teljesíthetem. Azon
ban Uraságod e’ kérelmet annak idejében 
megújíthatja. Fia a’ jövendő portugáli kor
mány kedvező körülményeket nyitand a’ szö
kevények visszatérésükre: úgy bizonyos le
het az U r, hogy Francziaország sietve adand- 
ja meg az ezen megtérésre szükséges költsé
geket.“ Aláírva de Rigny.

O L A S Z O R S Z Á G .
Anconai levelek után Írja a’ Beobachter, 

(mint már röviden említők) , hogy az anconai 
uj delegál monsignor Grassellini aug. lsőjén 
ment beAnconába. Negyven pápai dragonyos, 
az alatta lévő hivatalok tisztei, ’s general 
Cubiéres kisérék, ki gálában lovaglott elejé
be ’s miután vele találkozott, kocsijába ült. 
Katonaság volt mindenütt kiállítva, merre az 
uj kormánytiszt mene; pajotája udvarán a’ 
katonaság muzsikája várta. Üdvözletét robog, 
ták a’ vár álgyuji, zúgták a’ város tornyának
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harangjai. Cnbiéres general adá az ebédet ’s 
estve a1 tanács felszólítására a' város Ívivilá
gíttatott. Ekkor némi rendetlenségek történ
tek: de a’ rendbontók másnap reggel elfogat
tak ’s a’ politiahivatalnak adattak ált. — 

N É M E T O R S Z Á G ,  
hannoverai rendek első kamarája jul. 

26ikán tartott meghitt tanakodásában 2(5 szó
val 20 ellen elfogadó azon ajánlatot, bogy a’ 
németszövetség ismeretes, (jón. 18iki} vég
zetei iránt teendő országos indítvány meg- 
hányatására mind a’ két kamara négy-négy 
tagból álló küldöttséget nevezzen. A-' másod 
kamara e’ végre dr. C l i r i s t i a n i , Strive, 
cabineli tanácsnok Rose, és Freudentheil lí
rákat nevezé ki jul. 30dikán, ’s Freuden
theil ur jul. 3Ükén azon javaslattal lépett c- 
lő , hogy az e’ tárgy iránti tanakodások más 
nap mingyárt kezdessenek meg. Az elölülő 
szombatra (Áug. ddikére) akarván halasztatni 
a’ dolgot, dr. Christiani a’ tüsténti felvételt 
sürgeté, mert úgy mond, a’ németországi 
rendek közül most egyedül ők ül^ek együtt, 
Németország szeme rajtok függ ’s ennél fog- 
vást a’ tárggyal nem lehet felesleg nem sietni. 
Többen is ugyan ez értelemben lévén, a’ 
praeses másnapi felvételén az ügynek meg
egyezett. —

T Ö R Ö K  B I R O D A L O M .
Konstantinápolból rendkívül érkezett tu

dósítás után, jul. 21dikén a’ porta aláírta a’ 
Görögország határi tágasbitását illető proto- 
collumot, mint a’ londoni conferentia kíván
ta, elismérte egyszersmind a’görög status füg
getlenségét formaszerint újólag. Ugyan aznap 
tétetett fel még egy másik, mellyben Görög
ország az említett tartomány-rész áltengcdése 
némi térítéséül bizonyos pénzfizetésre köte
lezi magát a’ portának, a’ szövetséges három 
hatalmasság jótállása mellett; e’ pénzöszveleg, 
ha jónak találják Londonban Görögország bá
torságára az említett határ vonalt az artai ten
geröbölnél kezdeni és a’ voloninál végezni,

(mint már mégis állapodtak) 40 milliónyi pias
ter leend, különben csak tiz, hat. í. az a"porta 
előbbi kívánsága szerint, Zeituny alatt kezd
ve Artáig terjedne. Görögország határa már 
minden esetre szélesből , mi már ezelőtt is 
megtörténhetek , ka a’ kárpótlék fejében fize
tendő pénzmennyiség iránt olly soká nem e- 
gyenetlenkednek. — A’ Syriából érkező hírek 
nem igen nyugtatok, noha egyébiránt is lan
kadni, csüggedni kezd az itteni népség az ügy 
szerencsés végczheíése felől. A’ nagyur sere
ge fog) tonfogy a’ mindig nevekedő szökevény- 
ség miatt, mélyebben merül erkölcstelen
ségbe a’ mindinkább harapozó engedetlenség 
m iatt; a’ főbbeké’ híreknek a’ fővárosban él
té ijedősöktől tartanak leginkább. Azt is re
besgetik: a’ porta Anglia közbejárulásaért szán
dékozik folyamodni , hogy Mehemed Alival 
békére léphessen.

Ibrahim basa folyvást nyomul elő Syria- 
ban. Tizenhatezer embere már Alcppohoz kö
zelit , mellyet legközelebb elfoglalni szándéka.

L E G Ú J A B B .
A’ Lloyds kávéházon azon hivatalos tudósítás volt 

kitűzve Palmerston parancsából aug. 4 : hogy d. Ma
ria hajóseregének egy osztálya a’ Tajót és Setubal 
városát hathatós ostrom alá vette. — A’ Globe sze
rint d. Pedro kiszállta nagy mozgásokra nyújtott 
alkalmat a’ spanyol sergeknéí, ‘’s rendkívüli benyo
mást a’ spanyol tartományokban fó’kép a’ határ- 
melléki várasokban. Gal. Messengere szerint intra 
Douro el Minho és Tras os Montes tartományok d. 
Maria részére nyilatkoztak, 's áltáljában ennek 
ügyét a’ városok, Miguelét pedig a’ papság’s ne
messég látszék szembetünőleg pártolni. — W. Scott 
a’ végréven áll.

Pénzfolyamat:
Bé c s  (angustus 14dikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . .  87 p. p.
— 4 PC...................................................................
— 1820diki nyeres. kölcsön 180----------
— 1821 diki ........................... .........................

Bécs vár. 2Ipc. bankó kötél. . . 47 f ------
Az udv. kain. 2 j  perCnt kötél. . --------------
Bank-actiák v. részvények draabja 1144----------

A’ gabonának pesti piaczi ára augustus 17dikén 1832.
Pozs. m. vtó. par. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. | legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 138 i 133 i 120 Zab 30 * 29 i 28
Kétszeres 93 j 86 | 80 Köles — — —
Rozs 56 53 | 50 Köles-kása — — —
Árpa 50 46 i 43 I Kukorioza _ • — —

Szerkezted He l r a e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  Magyarország (szent István apostoli királyunk ünnepe Budán. Hála-áldozat Becsben aug. 15ike'n. Kinevezések- 
Kir. Kamarai tudósit. Gömör - liptó - és hevesi termék - iránti hírek. Debreczeni lőr. vásár. Cs. kir. tobákgyári hirdet
mény. I. Ferencz gőzhajó utjai). Anglia (Görög fejedelemség iránti egyezés. Belga-hollandi ügy állapotja). Belgium. 
Németország. (Wüi teuiberg. AJ bajor rajnamellék kitisztul. Frankenthali hir. Német újságok elmélkedése Beichstadti hg 
haláláról). Olaszország. Lengyelország (Gyaszhirek). Portugália. Legújabb.

MAGYARORSZÁG.
Első Ferencz kegyes Fejdelmünk, mint 

Magyarország apostoli Királya, legszebb tet
teinek egyike az, hogy aug. 20kát, mint sz. 
István király napját mind a’ két testvér ha
zában ’s két hazánkbeli minden vallásu fe. 
leinknél egyetemi nemzeti ünneppé rendelte. 
A’ boldog emlékezetű Maria Therézia által 
ezen első koronás Szentünk emléke ’s tiszte
letére állított jeles renden kívül a’ nemzeti 
Anyaszentegyházra nézve nem is történhetett 
ennél üivendetesb méltóságosb intézet, mint 
keresztyénülésünk ezen törzsök oszlopát (Ár
pád fejdelmi vérségii számos dicsőiiltink közt, 
mint p. o. sz. Imre, sz. László , sz.Erzsébet, 
Margit ’s t. kiknek neveikben, sz. Istváné 
hasonlatára, mindannyi nemzeti rend czimze- 
le szendereghet jövendőnknek) ezen, általa 
Európa csinosodásába közelebb avatott vitéz
lő nemzet minden tagja előtt köatiszteJcti tár
gya magasítani, mint nemzetünk első király- 
apostolát. Múlt évkor a’dulakodó járványgörcs 
akadályozván Budapesten e’ nagy ünneplést, 
annál fényesebben vala szándék megbilleni azt 
ez idén a’ készületeknél fogva. Ugyan is reg
geli 1 órától ötig zúgott is már a" két rokon 
főváros minden harangja hirdetni az ünnep 
leendő fenségét; Pestnek szinte minden bel- 
s külvárosi ezéhje ’s osztálya zászlóival ájta- 
tos zengedezésii rendben a’ várba fel is bal- 
laga ; pergedezett már a5 katonadob is két vá
rosunk szerte az itten tanyázó őrség minden 
vitéz sorait tisztelkedésre idézni; azonban a1 
viharként támadozó szél esővel társultan a’ 
szándékalatti fénycskedő szertartásu menetet 
(processiot) elakasztó, ’s a" lobogókkal fel- 
gyülöngött népet is eloszlató; a' budai fegy
verház udvarán e’ nap dísz-emelésére gyö

nyörű ízléssel különféle fegyvernemből alko
tott ’s tábori sátor menyezetű kápolna 9 | ó- 
ra tájban már szétbontatott; a’ vártemplom
ban mindazáítal, méltós. Sztankovich János 
püspök ’s helytartósági tanácsos által egész 
egyházi díszleménnyel tartatott a’ szent mi
se ; mélt. báró Rudnyánszky észt. kanonok, 
’s nagytiszt. Ivrajner Antal visegrádi plebanus 
urak valának hivatalos szónoki az ünnepnek 
az első magyar, az utóbbi német ajkon, kik
nek. szint e’ helyen szívemelőleg elmondott 
épületes beszédik után a’ nép a’ sz. kéz-csó- 
kolásra bocsáttatott, erre a’ kelet , éjszak ’s 
nyűgöti básíyafokon kiszegzett 18 álgyu egy
másutáni 3szori szakadatlan robajjal dörge- 
dezték a1 közel 's távol vidéknek az ünnep 
nagyságát ’s végét.

Augustus 15ike a’ bécsi olasznemzeti egy
házban kettősen ünnepeltetett, tudniillik n.- 
boldogasszony tiszteletére ’s háladólag 5dik 
Ferdinand if. királyunk becses élte szeren
csés megtartásáért. Reggeli 9 órakor Marche
se Spinola cardinal-nuntius kis misét mon
dott, l ikőr  pedig Jiistel prépost és statusta- 
nácsnok nagyot, párosítva Tedeummal, a’nép 
tömött és buzgó részvétü jelenlétében; ha
sonló hála-ójtatosság történt az altlerchenfeldi 
templomban is.

Felséges Királyunk juh 29iki legfensőbb 
határozata szerint Felső - szálláspataki Mara 
József Erdély n.fejedelemségi kir, Ítélő tábla 
közbiráját Aranyos-szék főkirály bírójává mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni; 30ikán költ 
apostol-királyi akaratja szerint pedig Lono- 
vics József egri kanonok ’s kir. táblai praela- 
tust Vámos-Györktől nem messze eső monos
tori boldog-asszonyról nevezett czimzeti a- 
pátsággal kegyesen felruházni;

Továbbá ugyan juh 30iki legmagasb ha



530

tározata szerint az érd. kir. táblánál megürült 
val. közbiróságra I-Iorváth Ferencz Kolo’s vár
megyei fősz.birót méltóztatott kegyelmesen 
kinevezni;

Aug. 4iki Iegmagasb határozata szerint 
pedig Roskoványi Gábor sáros vmegyei első 
aljegyzőt a’ tiszáninneni (eperjesi) kér. táb
lához számfeletti bíróvá kegyesen kinevezni.

(Kir. Katii, tudósitás).
Fels, királyunk Pancsely Ferencz Zem- 

lini kir. harminczadi raktárnokot (magazina- 
rius) nyugalomba helyezni méltóztatott.

Erdélyben a’ Vajda-hunyadon megürült 
kir. fiscusi urodalmi számtartói hivatalért, 
mellyel évi díjul 700, íótartásul 224, fára 
40, ’s cautioként 700 fr. já r , folyamodók ké
relem-levelüket hat hét lefolyása alatt az érd. 

xkir. kincstárnoksághoz nyújthatják Szebenbe.
A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara a’ szi

geti sószállitó hivatalnál megürült perceptor- 
ságra Szabó Károly ugyanott hivataloskodó 
ellenőrt nevezé ki; a’ zlatinai sóakna-igaz- 
gatásnál volt báró Geramb Ferencz számoló 
tisztet ugyan eddigi hivatalában szaporított 
fizetéssel Rónaszékre iktatá által; Abrahám 
József rónaszéki aknatisztet pedig Sugatagra 

^aknahivatali számoló-tisztté; végre Jakobini 
József szigeti szálmesternek ön kívánsága sze
rint eddigi hivatalában Bocskóra történt ált- 
helyeztével megürült szigeti szálmesterségre 
Grünschnek Miklós bustyaházi tisztirnokot 
nevezte ki.

Göm őrrel törv, egyesült Kis-Hontban te
temes károkat okoztak a’ júliusi derek, el- 
dermesztvén a’ hegyes tájakon épen virágzás
nak indult nyári rozsvetéseket, ’s megkó- 
kasztván a5 serdülő kolompérszárt, mellynek 
hidegvette gumójiból már most mit sem vár
hat a’ gondos termesztő. — Liptóban egy or- 
kánsodrotta jégzivatar sz. Miklós, Verbi- 
cze, N. Palugya ’s Proszék helységek majd 
minden vetésit tönkre zúzta, és tömérdek é- 
pületit rongálta össze. Eger, a’ bor-dús vidé- 
kü , sem reményi sokat idei szőlőtermésiből, 
’s bora ára tetemesen növekszik. — Nyusty- 
ban két rendű veszedelmes gyuladás több há
zat ’s pajtát emészte meg begyűjtött takar

mányostul, mi egyébiránt is igen mérsékelve 
termett.

A’ debreczeni lőrinczi vásár igen cse
kély volt, ide nem értvén a’ kézmű-áruk ke
le té t, melly tetemes volt, noha nyomott áron 
kivált a’ pamut és selyembeliekre nézve; a’ 
honi termesztőién) ékből egyedül hamnzsír ’s 
nyers bőr kelt nagy mennyiségben el, az el- 
sőbül kivált több ezer mázsányi jó áron. A’ 
sáfrány elkésett az idén, ’s igy ezen vásári czik- 
kellyé nem válhatott, a’ kiskereskedés pedig 
épen lankadt volt.

A’ cs. kir. birodalmi tobák (burnót) gyá
rokra , vagy is fabrikákra 1833—1838 kö
vetkező mennyiségű magyarországi levéldo
hány kívántatik öszveleg minden kerület
ben (Bécsben aug. 6ikán költ hirdetvény sze
rint) : vitnyédi (Lettinger) 10,500 mázsa; fad- 
di 31,778; váczi 370; debreczeni 520,796; 
véki, palánki, kospallagi ’st. ezen táji 9,000; 
debrői 3,340; szegedi 434,046; pées tájéki 
344,000; szerb 23,000 ; minden fajt összevé
ve 1.376,830 mázsa. Ki tehát a’tőzsérek (ne- 
gociator) közül ezen dohány-mennyiség szál
lítását Összesen, vagy különösen csak egy vagy 
kétrendbeli fajét, de 15,000 mázsán alól nem, 
felvállalni kívánná, a’ tobákgyári kormány
nál f. e. octobere lOikének déli 12 órájáig ér- 
tekezhetik , iíly czím alatt utasítandó levelé
ben: „Anboth zur Tabakblätterlieferung“ (a- 
jánlás levéldohány-szállitásra) im Bureau des
k. k. Tabak - und Stämpelgefälls - Direction. 
A’ jövő 1833ra általányos Ö3szelegben kíván
tatik 251,090 mázsányi, 1834re: 239,600; 
— 1835re: 240,260; — 1330ra: 215,260; — 
1837re: 215,360; — 1838ra: 215,060 mázsa.

Iső Ferencz gőzhajó áltáljában jelentve " 
az idén még, következő napokon induland el 
útra külön pontokról: Győrbül Pestre Septem
ber löikán, oct. 7 ’s 29ikén, nov. 4, 9, ’s 
30ikán; Pestről Zemlinbe sept. 19ikén, oct. 
I l ikén,  ’s nov. 14dikén; Zemlinből Pestre 
sept. 4 ’s 25ikén, oct. 17ikén s nov. 20ikán; 
Pestről Győrbe sept. 12ikén, oct. 3 ’s25ikén 
’s nov. 1, 6 , ’s 28ikán. Nevezetes volt kö
zelebbi lejövetele Győrbül Pestre f. h. 17di- 
kén , minthogy 160 személyt szállita le 13 
óra alatt.
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A U S Z T R I A .
A’ „Wiener Amtsblatt“ aug. 14dikéről, 

közli ausztriai császár Ő Felségének legfen- 
sőbb pátensét, mellynek tartalma szerint a’ 
németszövetségi statusok kölcsönös egyezetök 
után egymásnak kiadandják az idegen sta
tusból hozzájok szökött katonákat vagy a’ 
katonasági összeírás alá vetett személyeket.

A N G L I A .
A’ görögországi uj fejdelemséget érdek

lő egyezés e z : „1. czikkely. Nagybritannia, 
Francziaország és Oroszország udvarai a’ gö
rög nemzettől erre illőleg felhatalmazva meg
kínálják Fridiik Otto lierczeget, bajor király 
O Felsége másodszülött fiát, Görögország Ö- 
rökos fejdelemségével (souverainität). 2 ez. 
ó  Felsége a' bajor király, kiskorú fija nevé
ben ’s annak javára elfogadja ez örökös fej
delemséget a’ következő feltételek alatt. 3 ez. 
Otto bajor herczeg illy czimet viselend: Gö
rögország k i r á l y a .  4 ez. Görögország, Ot
to bajor herczeg fölsége ’s a’ három udvar 
garantiája alatt az ezen udvarok által 1830. 
februariusa 3dikán aláirt ’s Görögországtól 
szinte mint a’ fényes portától is elfogadott 
protocollum értelme szerint monarchiái, füg
getlen statust képez. 5. A’ görög status hatá
rai azon alkudozások által fognak végképen 
megállapittatni, mellyeket Nagybritannia ’s 
Franczia- és Oroszország udvarai legközelebb 
az ottoman udvarral az 1831 September 26- 
diki protocollum következésében megnyitot
tak. 6. Minthogy a’ három udvar előre is el- 
liatározá, hogy az 1830 február 3diki proto- 
collumot vég-egyezéssé fogja változtatni, mi
helyt a’ határok feletti alkudozások bevégez 
telnek ‘s azt (az egyezést) minden hatalmas
sággal , mellyel kapcsolatban van, közleni 
fogja : ennél fogvást ezennel újabban *s nyil- 
vábban állapittatik meg e’ koteleztetés telje
sítése és a z , hogy Görögország királya azon 
egyezésben szinte alkuvó rész legyen. — 7. 
A’ három udvar e pillanattól kezdve minden 
befolyását oda forditandja, hogy Ottó bajor 
herczeget mind azon folség és status , mel- 
lyekkel a’ nevezett udvarok közösülésben ál
lanak , Görögország királyának megismérje. 
8. A1 görög királyi méltóság és korona örö

kös leend, ’s Otto bajor herczeg törvényes 
és egyenes utóira és örököseire az elsőszii- 
löttség jusán áltmegyen. Ha Otto bajor hg e- 
gyenes és törvényes örökös nélkül múlnék ki, 
a’ görög korona az ő ifjabb fi-testvérére ‘s 
annak törvényes és egyenes utóira szálland 
szinte az elsőszülöttség jusán. Ha pedig ez 
is egyenes és törvényes maradék nélkül múl
nék k i, a’ görög korona e n n e k  ifjabb fi-test
vérére , törvényes és egyenes utóira szálland 
ismét az elsőszülöttség jusán. Semmi esetre 
sem fog a’ görög és bajor korona ugyanazon 
főn egyesülhetni. 9. Otto bajor herczeg, mint 
görögországi király nagykorúsága azon idő
pontra tétetik , mellyben a’ herczeg 20dik e- 
vét teljesen betöltötte, és így 1835 junius 1- 
sőjére. 10. A’ herczeg és király kiskorúsága 
alatt az ő felségjusai egész terjedelmükben 
egy igazgatóság (regensség) által fognak gya
koroltatni, melly három, bajor királyÖFel- 
sége által kinevezendő, tanácsnokból fog ál- 
lani. 11. A’ herczeg bajorországi apanage-a 
teljes birtokában megmarad. Ezen kívül ba
jor király Ö Felsége kötelezi magát, Otto 
herczegnek görögországi helyzetében , telhe- 
tőleg ’s mind addig segedelméül lennie, míg 
ezen országban a’ koronának jövedelem álla
pittatik. 12. Az 1830 február. 20iki protocol
lum határozatinak végrehajtásokul kötelezi ma
gát az egyetemi Oroszország császára 0 Felsége, 
hogy biztosítani fogja, — Ő Felségük Nagy
britannia és Irland egyesült országok királya 
’s a’ Francziák királya pedig, hogy amaz par- 
liamentének, ez kamaráinak ajánlani fogják: 
hatalmazzák fel azok Ö Felségüket, hogy kö
vetkező feltételek alatt biztosíthassák (garan- 
tiren) a’ kölcsönt, melly Otto bajor herczeg, 
mint Görögország királya által lesz kötendő: 
1) A’ három udvar biztosítása alatt eszköz- 
lendő kölcsön egész sommája nem lehet több:
60,000,000 francnál. 2) E’kölcsön 20,000,000 
francnyi részsommákban eszközöltessék. 3) Je
lenleg csak az első részsomma iránt köttes
sék alku, melly sommának esztendei kama- 
tiért ’s enyésztetésiért mind a’ három ud
var jót áll. 4) A’ kölcsön másod és harmad 
részsommája iránt a’ görög status szükségei
hez képest ’s a’ három udvar és GÖrÖgorszá
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gi király Ő F e l s é g e  között leendő előlegcs 
értekezés után, szinte köttethetik alku. 5) 
Azon esetre, ha egy illy előleges értekezés 
után a’ nevezett kölcsön másod és harmad 
szakasza is Jétesíttetik, a’ három udvar min- 
denike e’ második és harmadik kölcsönrész 
esztendei kamatainak’s enyésztetésinek e gy- 
e g y  h a r m a d á r ó l  áll jót és felel. 6) Gö
rögország fejedelme és a' görög status kötele
sek az igy biztosított köicsönrészek kama
tai ’s enyésztetésök (Amortisirung) fizetésére 
az ország legelső jövedelmeit olly módon for. 
dítani, hogy a’ görög kincstár mostani jöve
delmei minden más kiadás előtt e’ nevezett 
kamatok és enyésztés fizetésire,’s semmi egyéb
re ne fordittassanak mind addig, míg e’ vég
re teendő egyegy évi fizetései tökéletesen biz
tosítva nincsenek. — A5 három udvar diplo- 
matiai képviselőinek Görögországban fog kü
lönös kötelességökiil tétetni, hogy ezen utób
bi határozat teljesítésére pontosan ügyeljenek. 
— 13 ez. Azon esetre, ha az ottoman udvar 
részére pénzbeli kárpótlások lennének Görög
ország által azon alkudozásoknál fogvást teen
dők, mellyeket a’ görög birtok határai vég- 
elintéztetésök végett a’három udvar Konstan
tinápolyban megkezdett (1. előbbi leveliin
k e t) : önkényleg értetik, hogy e’kárpótlást az 
előbbi czikkelyben kifejtett kölcsönsomma e- 
gész mennyiségéből kell fizetni. 14 ez. Bajor 
király Ő Felsége segedelmére lesz Otto her- 
czegnek egy sereg — melly azonban 3500 
főnél nem álland többől— kiszedetésére Bajor
országban, melly sereg az ó, mint Görögor
szág királya, szolgálatjára leend, a’görögsta- 
tustól veend fegyvert, ruhát, fizetést, és mi
helyt csak lehet ugyan oda (Görögországba) 
el is induland, hogy a’ szövetkezett három 
udvar eddig ott állott seregeit felváltsa. Ez 
utóbbi seregek azonban Görögországi király 
ó  Felsége kormányának mind addig állanda- 
nak a* görög földön teljes parancsára, mig az 
említett, újólag szedetendő sereg megérkezik. 
Nyomban ennek megérkezte után a’ szövet
kezett udvarok seregei visszavonulnak ’s a’ 
görög földről mindnyájan eltakarosznak. 15. 
Ó Felsége a’ bajor király néhány bajor ka
tonatisztet is fog Ottó herczegnek segédeimül

adni, kik a’ görög nemzeti katonaságot szer- 
keztetni fogják. 16. Mihelyt lehet, ezen szer
ződés aláíratása után , a’ görögországi igazga
tóságra Otto hg mellé kinevezendő három ta
nácsnok el fog utazni a’ görög földre, ’s ott 
regensségi munkálkodásit megkezdvén a’ Fel
ség elfogadtatására szükséges rendszabásokat 
megtenni , ki is részéről a’ lehető legkisebb 
haladékkal Görögországba elutazik. 17. A’há
rom udvar egyesült nyilatkozás által fogja a’ 
görög nemzetet 0 kir. Magassága Otto bajor 
hg görögországi királlyá választatásáról tudó
sítani ’s a’ regensséget minden , hatalmában 
álló, segedelmezéssel gyámolítani. 18. A’ je
len egyezés erősittessék meg, ’s az erősitvé- 
nyek Londonban hat hét alatt, vagy ha lehet 
még hamarabb is, cseréltessenek ki. Minek hi
teléül ez egyezést az illető felhatalmazottak 
aláirák ’s pecsétöket reá üték. Költ London
ban máj. 7dikén 1832. Palmerston, Talley
rand , Matuszevicz, Lieven , Cetto.

A’ belga-hollandi ügyről igy ir a’ Court- 
Journal aug. 4ikén: Több újság állította , hogy 
a’ belga-hollandi ügy végéhez közelit. A’ dol
gok állapotja ez : Juh 31dikén a’ conferentia 
módosításokat tett a' hollandi király által u- 
jabban ajánlott (Belgiumnak épen nem ked
vező — mint ezt a’Jelenk. 59. számában meg
írtuk) szerződésen. De ezen módosítások nem 
fontosak, ’s Hollandia azokat hihetőleg el is 
fogadja. A’ belga minister (general Goblet) 
nem akart semmi újabb szerződésről hallani 
’s a’ conferentiától formaszerint sürgető a’Bel
giumnak adott ígéretek teljesittetését. Lord 
Palmerston feleié, hogy ő lehetetlent ígért, 
illyest pedig senki sem köteles teljesíteni. An
glia és Francziaország, úgy mond, nem fog
nak Hollandiával hadakozni, hogy tőle az e- 
lőbb (a’ conferentia által) ajánlott szerződés 
elfogadtatását kicsikarják, rs Belgium igen jól 
teszi, ha ezen most ajánlottat elfogadja. — 
Ezen uj javaslat, a’ conferentia által aláírva, 
Belgiumba megküldetett, hogy azt a’ Belgák 
királya is írná alá. Ez eleinte vonakodni fog, 
de Adair ur hivatalos levelei szerint nem 
kell tartani, hogy a’ Belgák ellenségeskedést 
indítsanak; kevés szó-gőz, szó-zaj után (a’ 
little vapouring) ők is engedni fognak. —
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B E L G I U M.
A’ Francziák királya aug. óikén indult 

's érkezett meg Compiégnebe, hova ödikán 
délután a’ Belgák királya is elérkezett. Szem
be ötlött hogy ez utóbbival nem jőve testvére 
az uralkodó Szász-Coburgi herczeg, 's ezen 
elmaradásból sokan azt következtetők, hogy 
a hg Belgiumba utaztának egyik fő oka lett 
volna, lebeszéleni testvérét olly házasságról, 
mellyet talán nem mindenik udvar néz ked
vező szemmel. Minden esetre rósz jelnek tar- 
tatik , hogy a1 conferentia utolsó (Belgiumra 
nézve épen nem kedvező) végzései ezen Ös
szekötéssel egy időre esnek; ám de itten a1 
conferentia tehetett e másképen ?— Az esketés 
három különnemű szertartással fog végbe men
ni, a’ p o l g á r i  esketés báró Pasquier a’ 
franczia pairkamara elölülője által történik; 
a'romai-c a th  o 1 i k a a' meauxi érsek által, 
végre az e v a n g el i k a Goep evang. prédiká
tor által. Louise kir. hgasszony részéről ezek 
a1 tanuk: a' cassatio és számvevő udvar két 
elölülője, bassanoi hg (Marét) és Mortemart 
pairek, továbbá a’ franczia követkamara há. 
rom al-előlülője : Berenger , D u p in  (az i- 
dősb) és Delessert urak, 's marsai Gérard- 
Ez utóbbi, Nemours hggel együtt, a belga 
királynak Cambraiig elejébe utazott.

NÉMETORSZÁG.
A* würtembergi kormányujság a" követ

kező királyi leírást (rescript) közli: Vilmos, 
isten kegyelméből würtembergi király , hírül 
s tudomásul adjuk ezennel, hogy megolvas
ván a’ mi ministeri tanácsunk által nevünk
ben adott, a’ jun. 28iki szövetségi végzetek ki
hirdetéséhez kapcsolt, nyilatkozást (1. Jelen
kor 64) , arra indítva találjuk magunkat, hogy 
azt hiv alattvalóink még teljesebb megnyug
tatása 's az érdeklett szövetségi végzetek ter
mészete ’s fontossága iránt elterjedett hibás 
vélemények megczáfolása végett, ezennel u- 
tólag egész tartalmában jóvá hagyjuk, "s az 
abban foglalt biztosításokat formaszerint meg 
is erősítsük. — Livorno, aug. 3dikán 1832. 
V i l m o s ,  Goes.  (O Felsége aug. 3ika est- 
véjén hagyván el Livornot, Genuán ’s Mai- 
landon keresztül ’s ez utóbbi helyről 46 óra 
alatt, érkezett Stuttgartba e’ hónap 8ikán).

Franczia újságok a’ würtembergi kor
mányszék fölebb említett nyilatkozását rend
kívül dicsérik. Azon mód, úgy mond a’ Temps, 
mellyel M iirtemberg a’ nélkül hogy a’ szö
vetséggel legkisebben is újat vonna, a’ nemes 
initiat ivát megtevé , a’ würtembergi ministe
ri um ügyességének ’s bátorságának egyiránt 
becsületére válik.“

Aug. lOkén a’ stuttgardi városi tanács 
küldöttsége egy felírást nyújtott be O Felsé
géhez , mellyben örvendezését fejezi ki sze
rencsés megérkeztén, egyszersmind legmé
lyebb köszönetét az 0  Felsége által, Livor- 
noban költ kegyes válaszabeli szép biztosítá
sokért. A’ király ezen küldöttséget kegyesen 
fogadni, bizodalmát a’ stuttgardi polgárság 
rend és békeszeretete iránt kifejezni, egy
szersmind pedig egy, a’ németszövetségi vég
zések ellen illetlenül kikelő ’s a’ cabined ta
nácshoz nem illő utón beadott irományt, a’ fő
polgármesternek azon utasítással méltóztatott 
visszaadatni, hogy ez a’ választott polgárságot 
(mellytől az iromány eredt) törvényes ha
tás köreire emlékeztetné. — Hasonló történt 
és színtazon okokból egy másik irománnyal, 
mellyet szinte a'szövetséggyülési végzések el
len a’ tübingai polgárság nyujta be. — Weis- 
haar titkos tanácsnok és bel ministert önki- 
vánságára nyugalmazni, ’s helyette ideiglen 
Schlayer főkoriuányszéki tanácsnokot méltóz
tatott megbízni 0 Felsége.

A’ bajor rajnameliéki kerületbe general- 
lieutenant báró Lamotte vezérlése alatt küld
ve volt seregek az 5ik könnyű lovasezredet 
kivevén visszahivattak’s jobbadon előbbi szál 
lásaikra rendeltettek. Ezen kerület lakosi pro 
testatiot adtak Ő Felségéhez a’ németszövet
ség végzési ellen. — Frankenthalból Írja egy 
levél az alig. Zeit.ban, hogy e’ hón. 2dikán 
mély sajnálattal láttak e’ város lakosi 22 leni 
gyei tisztet a’ déli legnagyobb hőségben más
fél óráig ülni fedeleden kocsikon , míg t. i. lo
vaik váltattak. Tilalom menvén Bajorország 
minden részeibe, hogy Lengyelt többé se be 
se keresztül ne bocsássanak, az említett tisz
tek szavokat adák a’ halárnál, hogy keresztül 
utaztokban le nem szállandanak kocsijokról,



531

’s a’ nemesek e’ fogadást szigorun meg is 
tárták.

Drezdában a’ belső ministerium aug. 3i- 
kán közre bocsátott nyilatkozása szerint, a- 
zon menekvő Lengyelek , kik Austria - vagy 
Poroszországból szabad útlevél nélkül kilép
ve a* szász birtokon által iparkosznak Fran- 
cziaországba eljutni, ezentúl azonnal visszau- 
tasittatnak.

Amsterdamban aug. lsőjén annak hírére, 
hogy a’ conferentia utolsó végzeteinél fogvást 
a’ belga-hollandi ügy békés elintéztetése na
gyon hihető és közelget, a’ pénzbecs teteme
sül emelkedett.

, A’ német nemzeti újság (deutsche Natio
nalzeitung} következő elmélkedést ad az ifjú 
reichstadti hg. haláláról: A’ reichsíadti hg ha
lála ámbár a’ jelen kor politikai kifejlődésé
vel közvetetlen összefüggésben nincs, Europa 
társas állapotjára nézve nevezetes eset. Azon 
férjfiunak, ki előtt minden európai királyszék 
reszketett, ki minden népnek törvényeket sza
bott, az Ion végzete, hogy valamint diadal
min kívül ősei nem valának, úgy maradéka 
se legyen egyéb nagy nevénél. Mint Caesar 
sőt kétszerié nagyobb fog Napoleon a’ törté
netekben fényleni, mert dicsősége hirtelen kelt 
és tűnt, mint éji meteor, mellynek lángját 
semmi erőtlenebb fény nem gyöngítheti. Nem 
hagyhata hírének örököst, mert a’ magzat, 
kinek gyöngéded homlokát a’ legcsiílogóbb 
királyi korona ékité, magával hozá egyszers
mind a’ kora elhunyás bélyegét. De ha bár 
atyja előtt hunyt volna is e l , feledhetlen lön 
Napoleon fijának emléke Olasz- és Franczia- 
országban. AzOlaszok legmerészebb reményi és 
kivánati azon városba hivák „Romának kirá
lyát,“ mellyről az e’ nevét vette, ’s a’ Ieg- 
rémitőbb fenyegető szó, mellyel Ausztria a’ 
Bourbonokat vagy akárkit is Francziaország 
thronusán ijeszthete , azon név vala , melly- 
hez az újabb kor legmagasb, legfelíengzőbb 
emlékezetei szövetkeztek — — .“ A’ berli
ni politikai hétiirás ugyan e’ tárgyról ekép 
i r : Azon elaggott országos férjfiak ’s hadve
zérek nevei között, kik a’ júliusi revolutio 
óta e’ világ látpiaczát elhagyák, az újságok 
egy fejdelmi ifjat is említenek, kit élte virág

jában azon sors ért, hogy ne látná a’ rejtemé- 
nyek kifejletét, mellyek mint ijesztő vészfel- 
legek borongnak felettünk. A’ Francziák Csá
szárának fija, az ausztriai Császár unokája, 
Reichstädt herczege , kit egykor Roma kirá
lyának hivtanak, juh 22kén Schönbrunnban ki
múlt. Kinek még a’ korfolyam hullámzajai 
közt érzéke megmaradt az illy esetek vizsgá
latára, komolyan fog e’ herczeg születésnap
jára ‘s minden viszonyok azóta történt külö
nös megfordultira visszatekinteni, ö t király
né tartá a’ menyasszonyi hölgy öltözet-szegé
lyét , kinek az ajaccioi ügyvéd fija tüze újá
ra jegygyűrűt, míg lelke azalatt a’ gondola
ton legelt, hogy a’ keresztyénség legidősb há
zának leánya neki sajátja Ion. ’S midőn 1811- 
ben a’ világ akkori urának fija ’s birodalmá
nak örököse született, hét király (Szász, Wiir- 
temberg, Westphaliai, Holland, Nápoly, Ba
jor és Spanyolországoké) állotta körül e’kis
ded bölcsőjét. Maga a’ Hatalmas pedig azon 
névvel, mellyel a5 kisdednek adott, jelenté 
messzeható terveit egy világkormányról ’s a- 
ma’ roppant birodalom uj felélesztéséről, melly 
egykor az egész ismért földet foglalá magá
ban. Nemzetségének akkor sok századra ha
tó víritást jósoltanak. És midőn majd rop
pant hatalma összetört, midőn már a’ gyer
mek , kinek születése az ő szerencséjét örö
kíteni látszott, császári nagyatyjánál Bécsbeu 
nevekedett, azt hitte a’ világ, hogy attól, 
ki illy csoda környülmények közt született, 
nagy, rendkívüli tetteket kell várnia, hogy 
illy nyom nélkül nem enyészhetik el annak 
neve ’s nemzetsége, ki évezredek óta a' legó- 
riásibb tünemény vala történetinkben. De An
nak végzeteiben, ki által a’ királyok ország- 
lanak, más vala irva, ’s a’ nagy Napoleon fi
ja ,  minekelőtte férjfikort érhetne, halál ál
dozatja Ion, nem hagyván más dicsőséget ma
ga u tán , mint a’ mit ritka tehetségű ész, és 
szép, ’s mély lelki idomok (Anlage) adhat
nak. Halála megmenti a’ polgárkirályt talán 
legfélelmesb vágytársától. Mert bárha Ausz
tria igazságszeretetétől ’s rég ismért egyenes 
politikai characterétől biztosan lehete várni, 
hogy a’ „Francziák császárja“ nevét csoda ezé- 
lokra vagy nem épen igazságos követelések
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eszközletére nem fogja használni, meg is Bo
naparte hadi nagy nevénél fogvást, melly a’ 
franczia nemzeti hiúságot még ivadékokon ált 
is élesztendi, félni lehete, hogy katonai táma
dás esetén, melly úgy látszik a’ franczia re- 
volutiok jövő történeteiben nem fog elmarad
ni , a' népvélemény ’s a’ katonapárt azon férj- 
fiú ivadéka nevénél fog egyesülni, kinek sze
mélyes nagysága épen mostan tűnik leginkább 
ki. Ezen aggodalom letűnt, ’s Orleans házá
nak békés uralkodtát nem fenyegeti más töb
bé, mint a’ revolutio lelke , ’s Y. Henrik kis 
neve!

OLASZORSZÁG.
A’ M o n i t e u r  igy ir: A’ journalok hír

ré tevék, hogy 18 romagnai (olasz), kik 
Anconából general [Cubiéres útleveleivel utaz
tak e l , mellyeknek őket előbbi politikai vi- 
seletök iránt minden további kérdőre vonatás
tól védeni kelle, Riminiben elfogattak ’s az 
ottani fellegvárba csukattak. Ez úgy történt, 
de [merő tévedésből, mellyet a’ pápai kor
mány St. Aulaire gróf előterjesztésére azon. 
nal eloszlatott ’s a’ foglyokat nyomban sza
badon is bocsáttatá. — Egyszersmind uta
sítás ment a’ Romagnában lévő pápai hiva
talokhoz , mellyben tiltatik nekik akárkit i s , 
ki general Cubiéres útlevelével megy, hábor
gatni. — Azon következmények tehát, mel- 
lyeket ezen esetből, minekelőtte a’ környül- 
állások tudva volnának, vontak, önmagok
tól megszűnnek. —

Olaszország sorsa, a’ dolgok újabb for
dultával, javulásra látszik elválni: már egye
dül Albani Cardinal bizottsága megszünteté
sével is tömérdek nehézség kezd tisztára fej
lődni, tetemes baj elhárulni. Ausztria befolyásá
val a’ dolgok elintézésére naponként élénkeb
ben hat, mit önállása is kíván, hogy közbe
jövetele által valahára nyugodtnak tapasztal
hassa az egyházi statust, t. i. az igazgatásban 
jobbultnak; ide czélzott Prokesch alezredes 
küldetése, ugyan erre a’ Sebregondié ; tűzzel 
dolgoztak mindketten, de csendességben, pri
vat érdek, előítélet, büszkeség ’s mindenne
mű egyéb akadályokkal folyvást küzdve, inig 
végre (igyekezetük leendő gyümölcsét virágoz

ni, ’s igy a’ jobb jövendőt biztosan közeledni 
nem szemlélnék; a' vas szükség vala egyedül 
ez igazságos reménynek szülője, mivel tán
toríthatatlan valóvá lön már „javítani a’ kor
mányrendszeren, vagy felbomlani a’ status
nak.“ —

LENGYELORSZÁG.
Többek közt Kaíisch vidéki ’s krakói leve

lek júliusban ezeket Írják: Szomorúan vár
juk az idei aratást, minthogy szünetlen e- 
sőzik, de vigasztalhatlanul egyszersmind a’ 
földmivelés jövendő szünetkezéset, sőt meg
semmisülését, minthogy az arra nevekvő le
génység ’s fiatalság erőszakos elhurczoltatása, 
halálos csapást látszik reá sújtani. Most kö
zelebb 70,000 lengyel ujoncz állittatás van 
eszközletbe az orosz katonarend számára, ’s mi
vel nagy része az állíttatandóknak megszö
kött, uj fogdozások történnek’s ezáltal a’ tar
tomány néptclenül, ’s most már megint újabb 
szedés hirdettetik. Chlopicky general enge- 
delmet nyert Krakóban maradhatni; számta
lan paraszt vonul az országból e’ városba 
vagy Gallicziába, hogy katonaságtól magát ’s 
gyermekeit menthesse meg, vagy az erdőség
be, hol közel érhetik, ’s ott lappangnak aztán 
munkahagy ottan fejszéikkel elszántan szer
te kalandozva. Litvánia még mindig lázong, 
’s hihetőleg újra fog több tartomány is , ha 
az Orosz felvett rendszerétől nem áll e l ; fel- 
költjei mind rendre öldözik kiket az Oroszok 
közül elfoghatnak. Podoliából már mind kita
karodott az orosz katonaság Lengyelország 
felé, hol mint látszik az egész sereg újra Ös
szegyűl. — Egy muszka érzésű lengyel dáma 
Rranitzka grófné 12,000 hajadon lengyel lány
kát ajándékozott a’czárnak a’ birodalmi gyar
matok népesitésére.

PORTUGÁLIA.
Marquis Palmella Oportot jul. .Síikén el

hagyván , aug. Oikán éjjel váratlanul London
ba megérkezett. A’ vele jött tudósítások nem 
kedvezők. — Don Pedro a’ nevezett időpont
ban (jul. Síikén) mint folyvást, kiszállta u- 
tán már három hét óta, Oportoban mulatott, 
némi készületekkel, jelesül lovasság-és pai- 
tantyusság-szerkeztetéssel foglalatoskodva ’a
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a’ várost erősítve , mellytől Santa-Marta és 
Povoas miguelista generálisok nem épen mes
sze állottak, segedelmet várván, hogy a’ vá
rost ostromolhassák. A’ hiresztelt áltszökések 
don Pedro sergeihez nem valósulnak meg, 
noha ennek jul. 23iki győzödelme nem szen
ved kétséget. lm egy levél, melly a' neve
zett napon m. Palmellával együtt érkezett 
Londonba: „Oporto, jul. 30ikán. Múlt leve
lemben tudósitáin az Urat egy heves csatá
ról, melly jul. 23ikán dón Pedro 's testvére 
seregeik között Vallongonál történt. Ezután, 
noha az ellenség minden ponton meggyőzetett 
és vissza is nyomatott, dom Pedro tanácsosb- 
nak vélte Oportoba visszatérni, mint a’ győ- 
zödelmet továbbra használni, ’s mind e1 mai 
napig a’ város erősítése’s védelme körül szor
goskodik. De a’ hely igen nagy terjedéke 
miatt lehetetlen azt némi foganattal védelmi 
állapotba tenni, hanem ha a’ védelemkor i- 
gen keskenyre szőrittatik ’s több külváros 
feláldoztatik, a’ midőn ismét e’ kisded hely 
tetemesb erőnek nem állhat ellen. Múlt hétfő 
óta nem volt zajunk; de halljuk, hogy gene
ral Povoas főhadiszállását Oliveirában tartja, 
mintegy 6 leguasra tőlünk ’s csak erősödésre 
vár, hogy ellenünk induljon. O cs. Felsége 
úgy látszik el van szánva a’ várost egész as 
vég pillanatig védeni, de mennyiben fog eb
ben boldogulni, meddig fog még öccse hatal
mának ellenállhatni ? ez a’kérdés.“ — Az an
gol újságok azonban , jelesül a’ Times, még 
nem vélik dom Pedro helyzetét veszélyesnek. 
Az ő emberei hívek ’s vitézül harczolnak, 
tudván hogygyőzödelem vagy halál— hat.i. 
csatában nem, dón Migueiné! bizonyosan — 
az, a’ mi közt választhatnak; hogy pedig, a’ 
mire don Pedro leginkább számolt, a’ nép olly 
gyéren csatlakozik szabaditó seregeihez, azt 
a’ portugáli kisvárosi és falusi pórnép apa-

thiajának tulajdoníthatni, kik papjaik ’s föl
desuraik hatási alatt nyögvén, ha csak a’ 
vakbuzgódás (fanatismus} nem bőszíti fel ó- 
k e t , a’ politikai változásokat hideg szemmel 
nézik. így tettek 1826ban is, midőn a* constitu- 
tionalis és dón Miguel.párti seregek egyiránt 
akadéktalan bolyongtak közöttük. Lissabon és 
Oporto vezetik itt is a’ közvéleményt "s az 
előbbi hely szintúgy don Pedro mellé fog nyi
latkozni mint több más, mihelyt ezt elegen
dő erővel látja közeledni.

Franczia újságokban közlött levelek dóm 
Pedro lassúságát Freire Ágoston hadminister- 
nek tulajdonítják, ki maga gyáva és aiuszé- 
kony lévén vetélkedésből a’ többi vezér és 
maga dom Pedro tüzét és hathatós (^energicus) 
rendszabásit gátolja. Egyébiránt, ha dorn Pe
dro folyvást késik, nem csudálhatni, mert
10,000 ember álgyuk és lovasság nélkül elő 
nem nyomulhat , ha előbb tartaléksereg nincs, 
melly a’ lehető visszanyomulást fedezze’s gyá- 
molítsa. —

L e g ú j a b b  elegy: A’ Times szerint marquis Pal- 
mella azért jött Londonba, hogy a’ britt kormány 
közbe járulását sürgesse, mivel bizonyos, hogy a’ 
don Miguel mellett csatázó fegyveresek nagy része 
S p a n y o l o k b ó l  á ll, ’s Gal. Messengere szerint 
néhány guerillas csapat Badajoaból portugál kön
tösben Portugáliába költözött. Az Albion szerint aug. 
8. 25 ezer fegyver küldetett Londonból d. Pedro 
számára. — Aug. 7. az irlandi reformbillt megerő
sítő a’ király. O’Connell öt atyafiaival lép Irland- 
ban fel követ-candidatusul, ő maga Dublinban- — 
Lajos-Filep ’s Leopold királyok Compiégneben a 
városi ’s környéki nemzeti őrség Js néhány sorez 
red felett nagy szemlét (revuet) fártották aug. 8.

Parisból aug. 9ikén indult levelek londoni legú
jabb tudósítás után hirlelik, hogy Belgium aJ con- 
ferentiának utóbbi (Hollandiára nézve olly igen 
kedvező} ajánlatit el nem fogadta. —

Bé c s  (augustus 18dikán) közép ár:
Bank-actiák v. részvények darabja 1146----------

A’ gabonának pesti piaczi ára augustus 21dikén 1832.
t'o/.s. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 133 * 126 | 120 Zab 30 29 4 28
Kétszeres 93 * 86 4 80 Köles — — —
Hozs 53 * 50 46 4 Köles-kása — — —
Árpa 50 .4 8  * 46 4 Kukorica 60 — —

Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja Lä nde r e r .
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68. szám P est, szombat. Augustus 25dikén. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarorszag (kir» jutalmazás. Ungi, szatmári, szabolcsi, zemplányi és kiin szentmiklősi tudósítások. Pesti 
baleset). Ausztria (.Hartmann , Moll e's Slandeisky mint a’ reichstadti hg szolgálatbeli tiszteinek jutalma. Bécsi ör
vendő küldöttség). Anglia (kvans indítványa ’s beszédtöredéke a1 Lengyelek ’s orosz-hollandi kölcsön iránt Palmerston 
válasza velejével. Felsőházi aug. 9iki ülés. Palmella. Londoni Lengyelek ’s több más). Francziaország uj statusköl- 
csön. Keszner, Bourienne. Az egybekelés-napi szertartás Compiégneben. Ferussac. Elmélkedés Lajos-Filepról. Brazí
liai hírek ’s egyebek). Németország (hannoverai hivatalos közlemény). Belgium (a’ kir. házasság hirdetvénye). Portu
gália. Dánia. Legújabb. Gabonaár.______  _____ ■ _____

MAGYARORSZÁG.
Felséges királyunk aug. 20kán Badenbcn 

költ legfentebb kéziratában ifj. kir. Felségünk 
rendes kamarását gr. Salis altábornagyot, a’ 
minapi életveszélykor kitüntetett derék vise
letéért Leopold cs. rend közép keresztével 
méltóztatott kegyelmesen megjutalmazni.

Ung vmgyébő] azon örvendeztető tudósí
tást Írják: bogy mélt. és főtiszt. H ám  János 
szatmári megyés Püspök és szent-jobbi apát ur 
idei megye-látogatásakor az ungi esperesség 
nyolez rendű csupa tót plébániáiban u. m.Pá- 
lócz, Szenna, Nagy-Zalacska , Vinna, Tyba, 
Jenke, Domonya, ’s Berezna helységek isko
láiba behozatni rcndelé a’ magyar nyelvet,az 
egy háziCántorokatannak mind tanulásáramind 
tanítására kötelezvén. E’ czél könnyebb va. 
lósít hat ása végett Őnagysága szükséges magyar 
könyveket vétet’s küldözget számokra. Szíves 
hazafi köszönet e’ példás tettért a’ nemzeti 
keblű Méltóságnak ! L —Szatmár vidékéről pe
dig ezeket vettük: nagytiszt. Kellermann Fe- 
rencz lápos-bányai latin szertartásu plebanus 
ur lankadhat lan eg) házi foglalatosságitól nyert 
üres óráit a'természeti tudományok gyakorlá
sára fordítván, a’ kopár bérezi négylábú és 
szárnyas állatokból 1C2 darabot gyüjtögete ’s 
fog) katlan szorgalommal kitömögetvén, a’ szat
mári püspöki lyceumnak ajándékozó. A’mélt. 
bel) beli püspök fenlisztelt Hám János ur , 
mint minden rendű hazai szorgalom ’s tudó
inál!) osság barátja, e’ remek vadoncz gyűjte
ményt megtekintvén, megelégedési jelül is, de 
főkép a’ zoológiái osztály gyarapítására a’ szat
mári nevendékpap-házban egy teremet ren
delni szíveskedett e’ honi ajándék ’s ezután 
szaporulandó állatösszeségnek őrhelyül, mel- 
lyet azóta mindenki szorgosan szemlélget s az

értelmes illő javalásra is méltat, valamint gon
dos szerkezőjét kellő magasztalásra.B. — Vég
re Szabolcsból e’ gyászhirt: Nyíregyház sza
bad mvárosnak aug. Ildikén két óra folyta 
közben 130 háza hamvadott porrá. Lehetetlen 
vala segéd ’s oltó v. gátló kéznek (melly épen 
e’ napi héti vásár alkalmakor elég vala) já
rulni a’tűzhöz. A’dühödő szél szárnyain szer
te röpkedő üszkök ’s lobogó csóvák lángö- 
zönbe borítónak egész sorházakat; emberha
lál mindazáltal, mi legfőbb szerencse balese
tünkben , nem történt. Biztat azonban a’ re
mény, hogy ezentúl mind inkább kevesülni 
fog a gyuladások száma országunk azon ré
szein is, hol nád, káka, zsúp, szalma ’s több 
illy gyúlékony szerek szolgáltának eddig épü
letiedéiül 's kéményül, hat.  i. alföldünk szá
mos helyein is már divatba jött cserép - ’s 
tégla-kész ités , mint N. Kőrösön, Tószegen, 
Irsán, kúnsz. Mártonban’s a’ t. (mellyet min
denütt hol agyag ’s homok találkozik , esz
közölhetni szalma, nád vagy kákatüzzel is , 
hol pedig csak egyik van, ásás vagy közel
ről szállítás által előteremthetni) több hely
ségre ’s tájra terjedend ? ’s jólelkü földbirto- 
kosink legalább ön alattvalóiknak saját javok 
végett is készítési áron (jiroductionali pretio) 
szíveskednek adni cserepet fedelűi 's téglát 
kéménynek az olly gyakor égések ’s károsodá
sok elmellőzésére s gátlására.

Zemplényről röviden azon örvendetes tu
dósítást vettük, hogy a5 nemes Megye hatá
rozatából szükség idejére szolgáló több rendű 
élettár fog kebelében építtetni, mellyekhez 
a’ földes urak helyet ’s épületszert, az alatt
valók pedig kézi és szekerzési munkát nyuj- 
tandanak. ’S milly fogyhatatlan terinékenysé- 
gü paradicsomot lehetne még főképen Bodrog
közéből elővarázsolni, ha p. o. az eredendő
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haszonhoz képest csekély fáradsággal ’s költ
séggel a’ Karcsalápos és zsombékos nagy ter- 
jedékü söppedéke ’s ingoványa, melly most 
jobbadán béka. és szunyogtanya, Bodrog, 
Latorcza ’s egyéb kanyargó csapongásu vizeivel 
medreztetés által kellőleg intéztetnék el, milly 
apadhatlan élelemtár fakadna mindezekből és 
számos folyaminak közösülési csatornákká 
rendeztetésikből!

Kún sz. Miklós aug. 22kén: E’ hónap 13- 
ka nagy hirtelen ragadá ki közülünk Boros 
Sámuel urat a’ ns Kis Kún megye rendes or
vosát, épen betegei látogatásában foglalatos- 
kodtakor a’ szívér-csontosulás élte 42ik évé
ben. Kora halálát bánatos özvegyén ’s egyet
len kis lyánykáján kívül nem csak a’ legsu- 
lyosb nyavalyákból általa számosán szabadul
tak kesergik , de az egész nemes megye , ’s 
különösen a’ sz. miklósi közönség is fájlalja, 
mint fáradhatlan, ’s ön egészségét sem kiméit 
(  főkép a’ járvány-görcs ideje alatt )  ’s éltét 
is koczkázó szeretett orvosát. Mélyen meg- 
illetődött végre Ferdinand főhg. nevét viselő 
ns magyar lovas ezred őrnagyi századja isel- 
hunytán, minthogy nyavalygó vitézeit min
denkor minden jutalom nélkül egész készség
gel gyógyítgatá; meg is jelent díszes temeté
sén nem csak K. sz. Miklós egészlakossága, szá
mos környéki uraság ’s a’ katona tiszt urak, 
hanem minden itten tanyázó huszár is önkény- 
tesen, ’s a’ segedelmével súlyos bajaiból felü
dült számos vitéz elkérvén városunk elöljáró
itól, kik tiszteletül a’ boldogultnak tetemeit 
szállásán vevék fel, a’ gyászkoporsót, vállai- 
kon vivék egész a’ síriglan. Szép szivbélyeg- 
ző hálanyilatkozat ez a’ nemes ezredi legény
ségtől ’s egyenlő díszére váló mind a’ hamva
iban megtisztelt szendergőnek, mind e’ há
latettet ön szántókból eszközlötteknek. így 
itt is nyilványosult: hogy az emberiség ba
rátja £erre pedig főkép minden Orvos tiszti 
czéljánál fogva leginkább köteles) még ak
kor is szokta venni bő hálakamatit jó szivü- 
ségének, midőn tőkéje gyümölcseit érezni már 
megszűnt. — Béke ölelje porát!

Aug. 22ike délutánja szomorú esettel le- 
pé meg Pestbuda lakosit’s vásári számos ven
dégeit, lezuhanván a’ Leopold-városban egy

már már felépülő, izletesdeli külső alakú de kar
csú szerkezetű háznak egyik falrésze az udvar 
felől, a’ munkásoknak épen felsőbb emeletre 
törekvő dolgozásik közt, ’s omoltában magá
val rántván le a’ hozzá illesztett állást a* fe
lette foglalatoskodó számos mívessel, kik kö
zül az omladék alól hatot vontak ki agyon *s 
többet félig zuzotfan , ez utóbbiak közül négy 
kis idő múlva kimúlt, a’többi kórházban síny
lődik. Szivszakasztó volt e’ szerencsétleneket 
részint holtra morzsoltan, részint haldokló 
vonaglatikban látni összeroncsolt tetemikkel, 
’s hallani ügyefogyott özvegyik, árváik ’s ro
konik siránkozásit ’s közösen érezni a’ sok 
emberbaráti s z í v  nem segéllhető sohajtásit; 

de Mindenhatónk , ’s a’ könyörülő emberiség 
megadja jutalmát véres’s néhány párra halálos 
veritékü munkájoknak maradékaik vigasztalá
sában ̂  ’s nekünk e’ szörnyitő példa tanusá- 
gos oktatást óvatosb rendszabásokra’s ezeknél- 
fogva illy borzasztó következésii építkezési 
botlások ’s hibák ezentuli eltávoztatásokra.

AUSZTRIA.
Cs. kir. Felségünk Badenben aug. lsőjén 

költ legmagasb kéziratában gr. Hartmann Pro
kop general, Ts rendes kamarást a3 boldogult 
reichstadti herczegnél kitüntetett hiv szolgá
latinak fenséges elismerése jeléül Leopold cs. 
rend közép keresztjével méltóztatott kegyel
mesen megajándékozni. Ugyan e’ tekintetből 
báró Moll lovag, és Standeisky gyalog kapi
tányokat pedig, szinte a3 boldogult herczeg
nél kimutatott több évi gondos fáradozásikért 
ugyanazon cs. rend lovag keresztjével dísze- 
síteni. Ezekhez még azon kitűnő megkülönböz
tetés is járula, hogy midőn a’ jutalmazottak 
aug. 12kén Ő Felségénél Badenben udvarlás
ra bocsáttattak, a’kegyes Felség nekiek önma
ga nyujtá e’ díszjeleket által.

Vasárnap aug. 12kén fényes követséget 
külde a’ Bécs városi tanács Badenbe , hol 
most a' fels. udvar mulat, kijelenteni Ő Fel
ségüknek a’ főváros nevében a3 minapi irtó
zatos gonosz merészlet következésében érzett 
mély fájdalmokat; egyszersmind hála ’s Öröm
érzetüket azon, hogy a’ gondviselés az ifjú 
kegyes Fejdelem drága életét hiv alattvalóji 
boldogítására kegyelmesen megőrzötte.
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A N G L I A .
Az indítvány, mellyet Evans ezredes az 

alsóház aug. 7iki ülésében Lengyelország iránt 
teve, a1 következő határozás elfogadtatására 
czélzott: „Megfontolván, hogy Ő Felsége ;(az 
angol király) az 1815beli május 19iki szerző
désnek nem betűjével hanem szellemével egy- 
értelműleg némelly koteleztetések megújításá
ban Oroszország iránt megegyezett; megfon
tolván , hogy az érdeklett szerződés ’s a’ ne
vezett koteleztetések (t. i. az orosz-hollandi 
kölcsön továbbad fizetése) azon közös szerző
déseknek egyes tagjai vagy is inkább követ
kezményei, mellyek a’ szövetkezett hatalmas
ságok közt 1814 és 1815ben köttettek : — en
nél fogvást ezen ház véleménye szerint a’ ne
vezett egyezés 0 Felségének különös jusbeli 
követelést enged az általa kedvezéseket nyert 
hatalmassághoz (Oroszországhoz) arra , hogy 
más, szinte a’ két fél által 1815ben kötött e- 
gyezések, névszerint a’ Lengyelországot ille
tők , híven magyaráztassanak ’s teljesítesse
nek.“ — Ezen indítvány támogatására Evans 
ur a’ többi közt ezeket mondá: „Csak egyes 
esetet hozok fel azon bánásmód bebizonyítá
sára, mellyel Oroszország a’ Lengyelség le- 
nyomatása óta minden kötelezíetést, minden 
tekintetet, a’legszentebbet is lábbal tapodott. 
Azon amnestia után, melly Ausztria közbejá- 
yultára a’ Gallicziába menekedett Lengyelek
nek adatott, többen ezek közül, bízván a’ 
császári szó szentségében, vissza is tértek ; de 
nyomon éré itt őket egy ukas, melly szerint 
minden, ki a’ támadás alatt fegyvert visele, 
vagy közkatonának vitetni rendeltetett az o- 
rosz seregekbe, vagy pedig fogságra. Ezen ukas 
természetszerűit többet közülök visszászalasz- 
tott Gallicziába. Az ausztriai kormány nem 
tartván tanácsosnak itt maradásokat, ezt né
mi rendszabások által ellenzeni kezdé , de 
Gallicziánakrendei pártul fogák szerencsétlen 
rokonikat ’s tőszomszédikat ’s előterjesztést 
bocsátának a’ kormányzó által a’ Császárhoz, 
mellyet mintegy 300 tagja a* rendeknek irt 
alá. Eljutott-e, nem-é ezen előterjesztés a’ Csá
szárhoz, ’s volt-e és milly foganatja? én nem 
tudom; de azt igen is, hogy az iromány hite
les, hogy azt Gallicziának ’s a’ határszélnek

legelőbbkelő személyei Írták alá, ’s hogy — 
a’ mi szerfelett nevezetes dolog — ezen iro
mány, melly Lengyelország tőszomszédságá
ban , hiteles férjfiaktól készült, mind azt szin
te állítja és erősíti, a’ mi e’ ház egy előbbi 
ülésében, Oroszországnak kegyetlen bánás
módjáról a’ Lengyelek ’s Lengyelország iránt 
mondva volt. — Az orosz-hollandi kölcsön 
fizetését mi azon szerződés erejénél fogvást 
folytatjuk, melly az 1814 ’s 1815iki egyéb 
szerződésektől elválhatlan ’s a’ mellyekben 
Lengyelország nemzeti függetlensége is biz
tosíttatott. De mikép viselte magát irántunk 
1815 óta Oroszország? Baráti, hiv frigyese 
volt-e Angliának, vagy épen mind ennek el
lenkezője? — Minden tette megannyi ment- 
hetlen rohanás volt más statusok jusai ’s bir
tokaiba. Illyen a’ török, a* persa háború. O 
(Oroszország) ellenző leginkább constitutio
nal's statusok kelekedését Nápolyban, Pie- 
montban ’s egyéb olasz birtokokban 1823 ó- 
ta ; kiváltképen az ő kisztetésére küldé Fran- 
cziaország a’ gálád expeditiot Spanyolország
ba, mellynek keserveit ezen ország folyvást 
sínyli. De minden tetteinek koronája a’ Len
gyelország iránti bánás volt. ’s a’ t. Lord 
Palmerston ezt mondá : Részemről, én ez a- 
jánlathoz nem állhatok ’s elhatárzottan ellen
zem , hogy a’ mi köteleztetésünk az orosz
hollandi kölcsönre nézve, ’s Oroszország bá
nása a’ Lengyelek iránt Összekevertessék. 0- 
roszországnak 1815 óta követett politikáját 
tekintve , kötelességemnek érzem a’ követke
zőket jegyezni meg. A’ tisztelt tag által fel
hozott persa és török háborúkban Persia és 
Törökország ingerlették Russiát; nem ez kez
dé a’ megtámadást. — Azon befolyást, mel
lyel Oroszország Ausztriára (az Olaszok el
len) ’s Francziaországra (a Spanyolok ellen) 
hatott, nem akarom itt vizsgálatra venni; de 
a5 tisztelt tag eziránti állitványai minden e- 
setre csak gyanitások, mellyek úgy mint va
lóságos tettek nem jöhetnek kérdés alá. Vég
re a’ mi a’ lengyel constitutio igazsággal vagy 
nem-igazsággal történt sérelmét illeti: azt 
nem tagadhatni, hogy az első ellenséges lé
pést Lengyelország tévé, fegyverrel állván 
ellen. A’ Lengyeleket, mint előbb megtáma
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dó részt védők ugyan azt mondják, hogy 
Lengyelországnak tagadhatlan jusa volt ellen- 
állani; de én most csak azon egyszerű tettet 
hozom fel, hogy az első ellenséges lépést 
Lengyelország tévé. Ez okokból én az indít
vány ellen vagyok. Több más szónok, jele
sül sir Fr. Burdett lelkes beszéde után, Evans 
ur kinyilatkoztatá, hogy a’ kormányt e’ pil
lanatban nem akarja zavarba hozni ’s indít
ványát önkényt visszahúzta.

A’ felsőház aug. 9iki ülésében másodszor 
olvastatott fel az irlandi tizedbill. Lord Grey 
és Brougham megjegyzék , hogy Irland lecsen- 
desitésére nem szándékozik a’ kormány újabb 
törvényeket kívánni. Az irlandi vice-király 
fmarquis Anglesey), úgy mond lord Broug
ham, tudni fogja, mi a’ rebellio, ’s mikor 
és mennyire leszen szükség annak elnyomatását 
erőhatalommal eszközleni; az ő okosságán, 
mérsékletén ’s ha szükség, erején is a5 ház 
megnyughatik. Az alsóház ezen napi ülései nem 
fontosak.

Marquis Anglesey, irlandi vice-király , 
Coveban megérkezett, ’s az ottani kikötőben 
álló hajósereget sir P. Malcolm vezérsége a- 
la tt, megtekintő. Sir Hussey Vyvyan az ir
landi szárazföldi seregek vezére is megérke
zett Corkba, mint mondják, az ottani őrséget 
megtekinteni ’s a’ vicekirállyal és sir P. Mal- 
colmmal az országos béke és rend fentartás 
iránt tanakodni. A' kormányszék törvény elé
be idézteti mind azokat, kik a’ tized-elleni 
gyülekezetekben leginkább munkáskodtak. A’ 
parliament e’ hónap 15dike táján bizonyosan 
be fogott rekesztetni. 9keig is már több kö
vet hagyá el a’ fővárost, hogy megbízóinál 
ujdon választatásán dolgozhassák. —

Marquis Palmellaaug. 6kán lord Palmers- 
tonnal, 7kén gróf Grey-el értekezett. Az e- 
lőbbivel a’ spanyol minister is beszélt aug. 
7kén. Palmella néhány nap múlva visszatér 
Oportoba, úgy látszik mind itt végzett dol
gaival elégülten, mind jó reménnyel teli do
na Maria czélzatinak sikerülte iránt. Azonban 
a’ portugáli papírosak becse ez utóbbi napok
ban i  pCenttel szállott alább s e’ fokon meg 
is maradt.

A’ londoni Lengyelek, mint a’ parisiak

egyesületbe szövődnek egymás közt helyben 
’s a’ continensi hason czélu többi társasággal, 
különösen a’ parisival, elősegítni nemzetük 
ügyét, ’s az egyes szorgalmi törekvést minde
nünnen egy közérdekre közirányra vezetni. A’1 
Lengyelek baráti sokat reménylenek, mindent 
várnak az illy egyetemi buzgalomtól, 's alig 
ha nem csalódva hiszik , hogy minden tor- 
nyosbuló akadály ellenére is előbb utóbb felé
led hazájok valódi ’s teljes önlétben. Illy hie- 
delmüek mások is, kik practicus pillanattal 
tekintik Europa jelen korát : csakhogy idő- 
fejléstől várják azt, mit amazok törekvésok- 
kel ügyekeznek valósítani és siettetni.

Lord Durham Pétervárába érkezte a’ köz
figyelmet újra Lengyelországra forditá. De a’ 
beavatottak egész bizonyossággal állítják, hogy 
lord Durhamnak udvarától parancsolatja van, 
Lengyelországról semmit se szólani; küldeté
se egyedül a’ németalföldi dolgokat illeti. — 
Havrebe egy hajó érkezett (a’ Rose, kapitá
nya Grenot), meliy 36 nap alatt jött meg 
Philadelphiából s innen azon hirt hozá, hogyr 
elindultak or 2000 főnyi rendes katonaság ’s 
több fegyveres csapat küldetett az egyesült 
statusok déli részeiben fellázadt Indusok el
len. Marseilleből írják aug. 7ikén : Tegnap óta 
itt két portugál hadihajó (brigg) jeleltetik a’ 
tengeren, meilyek t. i. hirszerint dón Miguel 
gyémántit, ’s egyéb arany és ezüst drágasá
git hozzák. Itt, Marseilleben, szándékoznak 
ezek a’ portugál ügyek kimenetelét bevárni, 
*s mint aztán urok győz vagy veszt, a’ Tajó- 
ba evezni vissza, vagy Genuába vitorlázni 
el. A’ spanyol seregek, kivált Cataioniában, 
folyvást mozgásban vannak, ’s igen is hihe
tő , hogy ha dom Pedro consíitutionaiis re
formjait megkezdi Lissabonban , a’ mostFran- 
cziaországban bujdokló spanyol Constitutiona- 
lisok is álttörnek a’ hegyeken zivatart hozva 
és gerjesztve VII. Ferdinand illiberaiis kor
mánya ellen.

FRANCZIAORSZÁG.
Compiégneből aug. 8ikán Írják , úgy mond 

a’ Courrier, hogy Yandeweyer ur, ki ott a’ 
belga király kíséretében van , mingyárt az ün
neplések után Londonba fog utazni fontos kül
deménnyel a* conferentiához. E’ küldemény
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tartalmát, mint mondják, több egymásután 
tartott beszélgetés folytában végzé el egymás 
között a1 két király, ’s ha igaz, a’ mit hirlel- 
nek , Belgium (és Francziaország) a’ 24 czik- 
kelynek semmi módosittatását sem fogadja el.

A’ 150 milliónyi statuskülcsönt Rotschild, 
Daviilier, Flottinger és társai kapák meg, 98 
fr. 50 centime (2^ pCent. lerovással).

Kesznert az assisek 10 esztendői rabi 
munkára, az elorzott 4 i millió megtérítésére 
rs még egy millió pénzbüntetésre itélék , in- 
contumaciam, mert ő nincs jelen.

B o u r i e n n e ,  Napoleon volt titoknoka 
ŝ egyik életirója Caénben a’ rébolyodtak kór

házában gyógyittatik.
Minden itteni újság, igy szól a’ Gazette 

de France, nagy történetnek tekinti az ifjú 
Napoleon halálát. A’ mi e’ történetben fontos, 
azt két szóval kimondhatni. Francziaország- 
ban ezentúl csak repnbücamisok s bourbonis- 
ták lesznek, ezek az idősb ‘s az ifjabb ág pár
tusira szakadván. —

A’ Moniteur közli már a‘ compiégnei ün
nepi szertartást aug. 9ikéről, mint a’ belga
királyi házaspár egybekelése napjáról. Déle
lőtt több rendű bemutatás történt a’ királyi 
várban, mit sereggyakorlatok követtek. E- 
béd után, mellyben csak a’ kir. házak tagjai 
valának együtt, felolvasá a’ franczia király 
cabinetjében id. Dupin ur a’ Belgák királyné
ja házasság-levelét, mit a’ polgári esketés 
követett, báró Pasquier fr. pairkamarai előlü
lő és Cauchy lcvéltárnok urak vivén a’ tiszti 
foglalatoskodást. A' hgasszony tanuji közt va
lának : Berenger, Girod de l’Ain , Delessert, 
marsai Gérard urak ’s négy franczia pair. A’ 
királyi vőlegény tanuji: gróf Merode Felix 
statusminister, és gróf Aerschot nagymarsai. 
A’ cath. esketést a’ szentség szokott szertartá
si szerint a’ meauxi püspök teljesítő a* vár
kápolnában, mi úttal rövid beszédet tartotta’ 
kir. jegyesekhez, ezután megszentelő a’ gyűrű
ket ’s a’ házasságot teljesültnek nyilatkoztatá. 
Kápolnából kijövetkor az előlépést az uj há
zasoknak engedő franczia király 0 Felsége. 
Végre a’ protestáns egyházi szertartás követ
kezett a' királyi lak egyik teremében. Luiza 
herczegasszony igen gazdagon vala öltözve,

ruhája legfinomabb b r ü s s e I i csipkékből ké
szült, hozzá egy csoda szépségű csipke-lepel 
(voile), mint belga kézműbeli ajándék), ’s a’ 
fő , nyak és egész köntös hintve csillogó gyé- 
mánt-özönnel. A’ Belgák királya egyszerű hím
zett formaruhában volt, a’ becsületrend nagy 
szalagával (pántlika) ’s több más rend gyé- 
mántos nagy keresztéivel. Az ujházasok aug. 
Ilikén indultak az egész kir. házzal el Pier
refonds-ba. Innen a’ belga királyi pár aug. 
13ikán szándékozott elutazni Cambrayba, on
nan liikén Tournayban, hol is egy, a1 város 
által adandó, tánczmulatságban megjelenend, 
’s innen ismét lóikén a’ laekeni kastélyba, 
holott a’ Brüsselbe leendő ünnepélyes mene
tig mulatni fog , minek napja azonban még 
nincs meghatározva. Van de Weyer ur még 
aug. 9ikén, mirigyért a’ szertartások után, Pa
risba utazott. A’ belga moniteur szerintő Fel
sége Brüsselbe visszajövendése előtt, néhány 
napot Parisban töltend.

Parisból Írják aug. lOikén, hogy e’ vá
ros a’ cholera újabb pusztitási miatt igen 
megürült, 60,000re mehet a’ várost elhagyot
tak száma, a'külföldiek el sem jöttek, s en
nél fogvást a’ műkereset igen megcsökkent. 
A’Marokkóból visszatért követség többi közt 
azt is kieszközlé , hogy ezen afrikai statusba 
a’ franczia journaloknak szabad bevitel en
gedtessék. Meglehet, úgy mond a’ levelező , 
hogy az afrikai abonnensek (előfizetők) fe
dezni fogják a’ hijányt, melly ellen most va
lamennyi franczia journal panaszkodik. Soha 
sem siilyedt a’ publicum részvétele ’s magok 
a’ journalok hitele olly igen nagyot, mint most*. 
A’ restauratio arany ideje , mellyben egy li
berális ujságezikkely nevezetes történet va
la , elmúlt, a’ jobb jövendő reményi elenyész
tek, ’s a’ nemzet nagy massája minden po
litikai tettet vagy toll villongást egykedvüleg 
tekint.

Baro Ferussac a' tömérdek tartalmú Bul
letin universel des sciences et de Findustrie 
hires kiadója, (a’ magyar nemzeti tudós tár
saságnak is külföldi levelező tagja) a’ 21dik 
füzetnél megszakasztott pompás munkáját a’ 
csigákról ’s a’ t. ismét elővette, ’s annak 22—27 
füzeteit már folytatólag ki is adta.
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A’ College de France Geológia professo- 
rává (Cuvier helyébe) B e a u m o n t  urat ne- 
Vezé ki.

Brazíliából máj. 20dikáig vannak tudósí
tások. A’ rioi kormány-újság szerint II. dón 
Pedrot az európai hatalmak közül csak Prus- 
szia és Hollandia nem ismérik még meg. A’ fő
város és Bahia csendes. Pernambucoban a’ Né
gerek és Mulattok felzendültek; kivánatok 
függetlenség ’s a5 haytiihoz hasonló kormány.

Azon kérdésre, úgy mond az alig. Zeit. 
egy czikkelye, valljon erős e Lajos-Filep, 
vagy nem ? jobbadán a’ felelet ez: ,,a’ királyi 
párt számos ugyan, de azért a’király még sem 
erős.“ Úgy hiszem e’ szavakon bőven gondol
kodhatni; mindjárt első hallásokra szembe
ötlő a’ királyi párt nevezet, mintha t. i. a’ kor
mány egyik felekezeté volna, ’s a’ többi csak 
több v. kevésb érdekben vele; a’ király így 
nem azon magasztalt fensőbb erő többé , melly 
thrónjából alá nyugottan tekinti a’ küzdő fe
leket, ’s üdvösséges egyensúlyba irány ozgat- 
ja, hanem őmaga is arénába (tusa vagy viadal- 
helyre) szállt, ’s így Odillon-Barrot, Mau- 
guin , Carrel, Pages, Cavaignak hihetőleg 
csak jelen pillanatnyi erő nem-birással tart
ják nála magokat alantabbak ’s különbeknek. 
Illy sanyarú következményt szül az, midőn 
a’ király ministeri tanácsa előlíilőségét magá
nak tartja fen ; mivel most már nem változ
tathat tetszése szerint kormányrendszerin, 
mint más constitutional's fejdelmek, ha tör
ténetből valami erős többség alakul v. szegül 
ellenébe, a’ nélkül hogy pártjával ’s önmagá
val ellenkezésbe ne jőne ; nem távoztathatja 
el, hogy személyével a’ sajtó ne bánjék úgy 
mint egyik párt fejével, ’s neki ne tulajdoní
tsa minden hibáit az igazgatásnak, neki min
den szócskát melly a’ ministeriumból kelet
kezik , mint ön szájából eredettet, ’s így a’ pol
gárkirályt ministerkirálynak ne tekintse. Ha 
leszállnak magas állásikról isteneink, ’s kö- 
zinkbe elegyülnek, enyészik irántok szent 
tisztelet-érzetünk, ’s itélgetni kezdjük szavok 
’s tetteiknél fogva, mint hozzánk egyenlőket. 
— Térjünk a’ válasz többi értelmére : „szá
mos a’ királyi párt, de azért nem erős a’ ki
rály“ ebben ugyan semmi uj nem lappang, de

merő igazság ’s igen nevezetes annyiból, hogy 
a’ nép is tudja ’s fölfedezte már azt, ’s nem 
számolja többé, mint egyébkor, a’ fejeket, 
hanem a’ kezeket, egyszerre tekinti a’ tapso- 
lókat, ’s a’ kardmarkolathoz nyulókat, néz, 
vizsgál, szerkéz, ’s igen tisztán különbözte
ti meg: ki áll királya felén? t. i. a’ kereske
dők ’s birtokosak, kik boltjaikat vagy jószá- 
gikat őrzik; haduntak, kik Örömest nyugod
nának ; ’s néhány szűkszivú , kik a’ rettentős- 
di kormánytól remegnek. Ebből áll a’ királyi 
párt, melly vagyonával terhelten, komor és 
bosszús, mihelyt útját zavarni szándékozik 
a’ nyugtalan ’s csekély butorú kevesebbség 
(minoritás) , melly , vad ’s korlátlan ábrán- 
dozatú ideájiban a‘rettentősdi kormányt csak 
polgári szövedéknek képzeli. A’ nép tehát a’ 
fejmennyiség számosb léte, ’s a’jun. 6iki győ- 
zödelem ellenére is kételkedik a’ justemilieu 
erejében; az pedig nem jó jel, midőn a’ kor
mány hatalma népe előtt apad, sülyedez; mert 
ekkor aztán kiki ön erejét tapintgatja, mére
geti, míg egy daemoni sötét inger által fel
izgatva, nekitüzelten ’s bőszükén egyetemleg 
rontani, bontani kezd. Ez a’ revolutio titka, 
melly nem mese az idő ’s környületek lelkét 
józanon használó kormánynak, ’s főnek; szi
laj ’s rakonczátlan robbanásitói azonban ment
sen minden békeszerető kormányt, hont ’s 
polgárt az okosan használt ’s illesztett művelt
ség boldogító géniusza!

N É M E T O R S Z Á G .
A’ hannoverai királyság minden helybeli 

elöljáróihoz következő hivatalos közlemény 
bocsáttatott: „Habár ama’ nyugtalan szellem, 
melly a’ múlt évben az ország némelly részi
ben mutatkozék, csaknem minden nyom nél
kül enyészett e l , még is az eddigi tapaszta
lások szerint némileg hihetőnek látszik, hogy 
a’ jun. 28diki szövetségvégzetek, mellyek e’ 
folyó juh 14ikén hirdettetének Hannoverá- 
ban k i, itt és amott buzgás-, lázongás- és 
nyilványos csend-zavarásokra szolgálandnak 
ürügy ’s alkalmuk Midőn mi igazgatás-kö
rünk helybeli elöljáróinak ezennel a’ leggon- 
dosb figyelmet, minden rendbomlási megelő
zést , ’s a’ netalán kitörő rendetlenségek erő
vel teljes visszanyomatását ajánljuk: jónak



találjuk egyszersmind ez érdeklett szövetség
végzetek ’s azoknak statusunkhoz levő viszo
nyaik iránt még a következőket jegyzeni meg 
i t t :  Ő Felsége a’ király, mint erről a’ statu
sok közgyűlése e’ hónap 16ikán tudósittatott, 
világos megegyezését adá a’ szövetséggyülési 
végzetekhez május 8ikán, ’s megállapítá má
jus Ilikén saját kézzel aláírt bocsátványában 
(Erlass) azon princípiumokat, mellyeket Ő 
Felsége a’ status alaptörvényei szerkezteté- 
sökben követtetni kíván. A’ rendek közgyű
lése , mint tudva van, jelenleg ezen alaptör
vényekkel foglalatoskodik, ’s azokat a’ népi 
képviselők egész nyíltsággal vizsgálják a’ nél
kül,  hogy ebben a’ szövetséggyülési végzé
sek által, mellyek főbb tartalmokra nézve 
már az eredeti szövetség-oklevélben foglal
tatnak , legkisebben is gátoltatnának. Jó vol
na talán, ha a’ városi felsőbbek ’s hivatalok, 
a5 polgárság és falusi községek elöljáróit illő 
alkalommal e’ viszonyokra figyelmeztetnék 
olly czéllal, hogy azok meggyőződjenek : mi
kép 0 Felsége a’ király akaratja folyvást az, 
’s az is marad, hogy az ország alkotmánysze
res jusai és szabadságai fentartassanak, melly 
czélt az itteni kormányszék is egész buzga
lommal ’s jóindulattal ügyekszik valósítani. 
Csupán akkor, ha könnyelműség vagy gonosz
ság a’ nyilványos csendet valóban megzavar
ná, lehetne attól tartani, hogy az országos 
alaptörvények-feletti tanácskozás f é l b e  s z a- 
k a s z t a t n é k .  — Tapasztalás eléggé bebizo
nyította, hogy ha illy zavargások a’ bűnösö
ket leginkább sújtják is, még is a’ nyugalmas 
polgárra nézve szinte kártékonyak, minél 
fogvást ezek kétség kívül ’s önkényleg iigye- 
kezni fognak a’ netalán kiütendő lázongások 
elnyomatásin. Egyébiránt mennyire és mi mó
don tanácsos v. szükséges ezen észrevételeket 
az illető elöljárókkal ’s más polgárokkal is 
tudatni, annak megítélését a’ helybeli felsősé
gek ’s hivatalok belátására bízzuk; tudósitá- 
sikat minden, de kivált megtörténhető há
borgás esetén elvárván ’s a’ t. Hannovers j;il. 
20dikán 1832. aláírva Drathcnhausen, Land- 
drost.

Frankfurtból írják aüg. 1 Óikén, hogy a’ 
szövetséggyülés utolsó ülésében egyike a’ szö

vetséges statusoknak (hihetőleg Hannovera) 
formaszerint sürgető a’ szövetség-oklevél 19- 
dik (vámok-iránti) czikkelyének teljesitteté- 
s i t , megjegyezvén: milly fontos és kívána
tos egész Németország köz javára nézve fel
oldani végre a’ belföldi közösületet és keres
kedést azon bilincsekből, mellyek azt eddig 
földhöz nyomák ’s annyi pörre vitára nyugtá
nak alkalmat. Ezen indítványt, mint hallók, a* 
szövetséges statusok többsége kedvezve fo- 
gadá, ’s biztosság fog legközelebb neveztet
ni, melly ebeli tudósitásit’s javaslatit a’ szö- 
Vetséggyülésnek beadja: Bizakodó óhajtással 
tekint minden honbarát Frankfurt felé, re- 
ménylvén, hogy ezen jó , ’s a’ szövetséggyü- 
lést érdemekkel koszorúzandó szándék sze
rint végre a’ terhes , és már csaknem kiállha- 
tatlan vám-igának súlya levétetni vagy lega
lább enyhülni fog, ‘s általa majd a’ kormányszé
kek minélelőbb bebizonyítandják: miképen 
a’ külön statusok szorosb kapcsolati ’s for
rasztása által Németország, a’ köz haza, egy
ségét valóban óhajtják. — Hire van, hogy rö
vid időn egy újabb protocollumot bocsátand 
ki a’ gyűlés. A’ sajtótörvények ügyében ne
vezett biztosság folytatja — bár végezné m ár! 
— munkálatit.

B E L G I U M .
Brüsselben aug. Tdikén függeszteték ki 

régi szokás szerint a’ városház kül kapujára, 
három közpolgáréval a’ király házasság-hir- 
detvénye illy szavakkal: „1832, aug. óikén, 
reggeli tiz órakor mi alólirt tisztje a’ brüsse- 
li városi polgárságnak a’ törvény értelme sze
rint kifüggesztők a’ városház fő kapujára e’ 
következő házasság-hirdetvényeket: Ő Felsé
ge Leopold — György — Keresztely — Fridrik 
Belgák királya, brüsseli lakos, teljeskorú fi- 
jok Ő Fenségüknek (a’ szülék nevei) házas- 
társul veszi Luiza—Maria—Therézia—Karo
lina—Izabella herczegasszony Ő kir. Magas
ságát . . . (következnek itt is a’ szülék ne
vei). . . Ő Felségük kiskorú leányát.“ U- 
gyamazon táblán ’s az előbbi hirdetvény alatt 
áll más három polgári házaspár neve. A’ Brüs- 
seii látható Önérzettel lép e’ táblához és büsz
ke , hogy királya sem szabadkozik a’ törvény 
és szokás alól, melly őt ’s utolsó jobbágyát
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gyiránt kötelezi. A’szerelctre méltó, ifjú ki
rályné közelgető megérkezésén divatozó örö
met valamennyire megzavarják a" londoni 
kedvetlen hírek. Úgy látszik azonban hogy 
a’ hiresztelt 69 protocollumot a’ kormányszék 
még hivatalosan nem vette, ’s az aug. 7diki 
belga Moniteur még mindig a’ mellett á ll, 
hogy a’ kormány eddigi, olly tisztán kimon
dott rendszerét folyvást és minden esetre vé- 
dendi, meglevén győződve, hogy egyedül ez 
vethet az olly hosszas kétség ’s ingadozásnak 
véget.

PORTUGÁLIA.
Marquis Palmelia , úgymond egy levéljük 

30ikáról, különös küldeménnyel indult An
gliába. — Az ellenség 23iki vesztesége óta 
itt békén vagyunk. Admiral Sartorius Lissa
bon előtt áll folyvást, 's az ellenség, noha négy
szerié számosb,még sem mer előlépni.Seregünk 
gyorsan növekszik , 's mihelyt e’ város min
den megtámadás ellen bátorítva lesz, kiindul. 
A’ miguelista papok és hivatalbeliek azt akar
ják a’ pórsággal elhitetni, hogy nem maga 
don Pedro, hanem valami furfangos csalárd 
ember van velünk ’s a’ t.“ A’ Courier ezen 
’s az előbbi levélre illy észrevételeket tesz: 
Az itt közlött levélből kitetszik, hogy mar
quis Palmella váratlan megjelentének nem va
lami veszteség — mert ő a’ levéllel együtt jött 
— hanem különös megbízatás volt oka. A’ 
városban egy levél forog Oportobul jul. 31 di- 
kéről (I. feljebb), melly szerint Povoasmig. 
general csak erősödést vár, hogy Oportot meg
támadja. Ez nekünk balgatag hírnek látszik. 
Olly tetemes erő mellett, millyennel don Ped
ro bir (10,000 ember) Oporto bevehetetlen. 
Különben is a’ Constitutionalisok nem hogy 
félnék a’ megtámadtatást, hanem még óhajt
ják azt. Egyetlen oka annak , miért nem nyo
mult don Pedro, győzödelme után, a' lissa- 
boni utón elő, az, hogy szükségképen Oportot 
kell előbb fedeznie, mellynek mint a* továb
bihadi mozdulatok támaszpontjának, fontos

sága szembe szökő. A* polgárháború tartba* 
ugyan még egy időig; de az, ki Oporlot bírja* 
végre is szükségképen Lissabonnak is birtoká
ba jut. Az oportoi Cronica constitucional jul. 
28kán don Pedro hivatalos tudósítását közli a1 
23iki ütközetről. E’ szerint a’ csata Vallongo 
(vagy Valonga) és Pennaficl körül történt, 
legnagyobb hévvel 23ika délután. A’ consti
tutionalisok gróf Villaflor vezérlése ’s maga 
don Pedro fő parancsi alatt az ellenséget 7 
órai vitéz küzdés után minden ponton vissza
verek, 500 embernél alig vesztvén többet, 
inig az ellenfél vesztesége 1.200 főt meghalad.

D A N I  A.
Dánia országgyűlése julius lOkén nyit

tatott meg; melly napot a’ Kiöbenhaven posten 
czimű újság mint olly tanácskozások kezde
tét üdvezli, mellyek történeteikben hatások 
által uj epochát nyitandnak; a’ „nyilványosság 
közlése által századok forralák azokat, úgy
mond, ’s bár mit hozzanak is magokkal, szá
zadosak leendnek; a’ hazaszerető figyelmes 
bizonytalansággal tekinti azokat, a’ nép fe
szülten de nyugottan várja. Ha nyilványosan 
tartatik tartományi Rendink gyűlése, úgy c- 
lőre örülhetsz hazám! a’dolog kívánt sikerén; 
ha nem , úgy méltó kétkedésed, ’s a' jelen 
körülmények éretlenségüknek tulajdoníthatod 
óhajtásod elhalasztatását. “

Legújabb: Sebastianinak fürdőbe utazta miatt 
gr. d’Argoutra bizá aug. 12ike'n időiglen a’ király 
a' külügyi ministerséget. — Az ausztriai, porosz 
es angol követ is jelen volt a’ compiégnei inenyek- 
zőn. — Az éjszak-amerikai bank-egyesületi patens 
v. privilégium - megújítást illető ’s a’ congressustől 
is már elfogadtatott bilinek visszavettetése praesi- 
densi veto által igen hathatós benyomást okozott 
az egész szövetségi egyetemnél. —Windsornál leg
közelebb nagy tábor fog tartatni. — A’ stuttgardi új
ság szerint sok bujdosó Lengyel szándékozik d. 
Maria zászlóihoz szegődni. — Jul. 23tól aug. első nap
jaiig ismét dühödött a’ Vezúv ’s vinnyéje v. koh- 
kéménye 250 lábnyival tágult. — Talleyrand für
désiből Párisba érkezett ’s innen Londonba vis
sz aügyekszik._____________________

A’ gabonának pesti piaczi ára augustus 24dikén 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 133 j 123 i 113 * Zab 30 { 30 28 \
Kétszeres 93 | 86 i _ Köles — — —
Rozs 50 | 48 46 * Köles-kasa — — —
Árpa 50 i 49 | 48 Kukoricza 66 » — —

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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69. szám P est, szerda. Augustus 29dikén.

F o g l a l a t :  Magyarország (Ferdinand főh. gallicziai kormányzó. Somsich Pongrác* alnádor bévezettetese pesti főispáni 
helytartóságába. Somogyi, pesti vásári, sz. feje'rvári, mármarosi hírek ’s t.). Anglia (felsőházi üle's aug. 11. A’ 
Courier értesítése a1 belga kérdés iránt. A’ Guardian (angol újság) elmélkedése ’s Hermes gőzhajó hirei Portugáliáról 
’a több más). Francziaország (az Oest. Beob. és Messager d. Ch. Algieri tudósítás ’s egyebek). Belgium. Németország 
(gr. Festetics Ilona Esslingenben. Kohler kárhoztatása. Porosz telegraph). Portugália (S. Marta tudósítása a’ jul. 23iki 
csatáról). Török birodalom (Ibrahim előnyomulta. M. Ottoman közlése. S. Canning bálja ’s t. ef.). Legújabb. Pénzfo
lyamat. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG ’s GALLICZIA.
ó  cs. kir. Felsége , Estei Ferdinand kir. 

főherczeg ő Fensége, és Mittrowsky gróf bi
rodalmi főkanczellárhoz f. e. aug. 20ikán költ 
kabineti legfentebb irata szerint, jónak talál
ta Galliczia királyságnak az előbb említett fen
séges Főherczeg személyében egy general-kor
mányzót rendelni, kiben a’ polgári ’s katonai 
hatalom egyesüljön; — egyszersmind mél- 
tóztatott az egyetemi udv. Kamara alelőlülő- 
jét Krieg báró urat a’ nevezett ország kor
mányszéki elölülőjévé kegyelmesen kinevezni.

Nagys. Sárdi S o m s i c h  PongráczOrszá
gunk Alnádora ’s a* nemz. m. tud. Akadémia 
igazgatótagja ‘s elölülői helytartója tek. Pest, 
Pilis és Solt törvényesen egyesült Megyék fő
ispáni Helytartójává fenséges Főherczeg.nádo- 
runk s örökös Főispánunk által, fels. Feje
delmünk egyezése kalauzoltával kineveztet
vén , Megyénknek jeles tagú és számú vá- 
lasztottsága nagys. és főtiszt. Németh György 
esztergomi kanonok ’s kir. táblai praelatus ur 
szónoksága mellett e’ hónap 26ikán az egész 
Egyetem nevében megüdvözlé szives öröm- 
nyilatkozásit jelentvén; másnap azaz 27ikén 
pedig tek. Somogy vmegyének igen színeit 
tagokból álló fényes küldöttsége tisztelge ro
kon czélból. T. Nagy-Atádi Czindery László 
első alispán vala vezére ’s tolmácsa e’ díszes 
koszorúnak örvendvén kedves honfi- ’s egy
kori tiszti-társok ujdon megdicsőittetésén an
nál inkább, mivel tisztelkedésök tárgya So
mogy legjelesebb t. i. alispáni ’s országos kö- 
vctségi fokain füzdelte halantékira a’legszebb 
polgári érdemborostyánt. Ma pedig azaz 28i- 
kán nagygyűlésre szembetűnő többséggel ’s 
legünnepélyesb köntösben seregelvén össze tek. 
Pest vmegyének Karai, több rendű zászlós lí

rákkal s a’ főméit. Curianak számos nagyje- 
lességü tagjaival, az első alispán ur beteges
kedése miatt szeretett buzgó másod-alispá
nunk T. Dubraviczky Simon ur szokott ügyes
ségével intézé el a’ többször tisztelt Alnádor- 
nak főispáni helytartóságába vezettetése szer
tartásit, t. i. rövid megnyitó beszéde után 
két rendű küldöttséget neveze a’ Karok mege- 
gyeztévcl, egyiket a’ nagys. Bévezettetendő 
szállására meghivólag, másikat pedig a‘ megye
ház lépcsőinél üdvezlőleg. Főtiszt. Girk Já
nos kalocsai kanonok szónoklata mellett el
járván amaz örömtisztében, a’ második kevés 
váltatva elölülői székéhez kisérte szives él- 
jen-kiáltozások közt ünnepünk 's vigadal
munk koronáját. Széket fogván főispáni Hely
tartónk, lelkes, velős, ’s mindennemű szem
ügyből századunk és literaturánk mostani állás
pontihoz alaposan illesztett ajkú ’s tarialmu be
szédében Országunk megyéji szerkezeti rend
szerét még a’ külföld legbölcsebb fejei “s tör. 
vénytudósi előtt is valóban irígyletre méltó 
’s nagy szerencséjü ősi rendezkedésnek tük
rözvén elő, ujdonná teremtendő törvény-al
kotmányunk biztos hajnalán ’s hivatalköre 
feltűnt napjának öröm- ’s hálatárgyain, ’s itt de
rengő reményin lele szívre ’s észreható szó
zata záradékot ’s véget az egész palotának 
javaló örömzengési ’s éljen zajgási közt. Er
re tisztelt rendes főjegyzőnk t. Sárközy Im
re ur szives érzelmekkel rokonult szóval fej
tegető azon magas szerencsét, melly különö
sen e’ kineveztetésből hárult megyénkre ’s a’ 
főispáni Helytartó ur feles érdemeit magasz
talva ohajtásink ’s kivánatink foglalatját buz
gó szívömledezéssel tárta elő. Ezután kikér
vén a’ nagys. Helytartó engedőimét a’ Karok 
nevében alispánunk, beszédét a’ főjegyzőjével 
együtt kinyomtattatni elhatározák. Melly meg-
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esvén T. Mcrey László fáblahiró ur javaslatá
ra koz Örömmel tértek a1 K. és R., mellynél 
fogva fels. ifjú Királyunknak örvendező felí
rásokban előterjesztendik hiv alattvalói örö
müket minapi életveszélyből történt szeren
csés menekedtén. Továbbá fens, örökös Főis
pánunk levele olvastatott fel, mellyben a’kö
zelgő őszre megyetiszt-ujitást ’s e’ végre meg- 
kivántató nemességi lajstromkészitést ’s igazí
tást minélelőbb intéztetni rendel. Mind ezek
re néhány méltóság ’s jeles férfinak táblabi- 
róvá neveztetése ’s meghiteltetése után szo
kott gyűlési tárgyakra fordult a tanácskozás.

Kaposvár aug. 17ikén : Megérkezvén rend
kívüli postán ama’ történet híre, melly sze
rint felkent ifjú koronás Főnket egy hálátlan 
gonosztevőnek lövésétől a’ Gondviselés egész 
hazánk ’s az egyetemi birodalom magyaráz
h a tja  Örömére megmenteni kegyes volt, az 
épen nagy gyülekezetben köz jóra munkáló
dó tek. Karai és Rendei e’ tágas Megyének a’ 
legnagyobb érzékenyüléssel vevőnek részt e’ 
boldogító hírben, ’s azonnal T. Czindery Lász
ló első alispán ur javaslatára meghatározák 
egyes akarattal, hogy a’következő napon há
lás áldozatot mutassanak be a’Magyarok min
denható Istenének, hogy szeretett ifjú Kirá
lyunkat a’ halálos vésztől megoltaimazá. A’ 
sz. mise-áldozatot ünnepélyesen több segéd
pap szolgálatja mellett a’ helybeli esperes-ple- 
banus tartá , mellyen a’ T. Karok es Rendek 
mindnyájan , ’s az itt levő vitézlő rend és isko
lai elöljáróság is szives buzgalommal vaiának 
jelen; a’ városi polgárság ügyes lődözési pe
dig vegyülve a’ mozsarak szünetlen durio- 
gásiba , ’s a’ megye lovas és gyalog katonasá
ga még inkább nevelők e’ hála ’s örömünnep 
fényét, mellyet a’ fentisztelt alispán ur gaz
dag ebédje szokott nemzeti áldomás-poharak
kal zárt be. Forró köz óhajtásunk a z , hogy 
kedves ifjú Királyunk e’ hűséges haza kebe
lébe helyezné állandó maradását, *s felséges 
személyében tapasztalná színtelen szeretetét 
magyar népének! — A’Kapos folyó medrez- 
tetéséről adott minapi híradást oda kérjük i- 
gazíttatni, hogy (mivel annak tíz öles széles
sége általányosan a’ két oldalról magasan ra
kott partokkal együtt vala véve) az ásott á

roknak legnagyobb áradás idejére számított va
lódi szélessége nem több négy ölnyinél. A’ köz
be jött aratás miatt azonban e’ munkát meg
szűnteié a’ kin bizottság az élelem-betakarí
tásig. — Kaposvár csinosulásához járul az 
is , hogy az itteni lakosok nem tekintvén szűk 
tehetségük körét, feles áldozatokkal egy e- 
meletii csinos nemzeti iskolát építenek a'gym
nasium ellenébe, mellyben azon intézet ta
nítóinak is alkalmas és tágas lakás juta. Az 
épület homlokán ezen felírást olvashatni: ,,A’ 
haza kis polgárinak 1832.“ Az egész mű mind 
épitő-mesterének mind a’ lakosok nemes ü- 
gyekezetének nem kis becsületére válik ; de 
a’ város sem kevés hálával tartozik a' nemes 
megyei elöljáróságnak, melly annak utczáit 
fárodaílan munkássággal csinosítja s földalat
ti csatornázattal tisztítja. H. E.

János fővételi pesti vásárunk kezdete’s eddi
gi folyta jó : a’ kézműáruk, kivált nyomtatott 
pamut, s minden faj gyapjúszövet nagyban 
igen jól kel, a’ finom posztó keresve ; de ál
talányosan véve jobbadán hitelben. A’ honi 
terinesztvények közül legérdekesb keletű i 
gyapjú, a' tiszta, hibátlan *s nemesített eg>- 
nyiretű 20—30 pC. nevekedetr árában az «■- 
lobbi vásárhoz képest s eladatlan eddig igen 
kevés maradt; ellenben a* csekélyebb fajut 
már léhábban tudakozzák. A’ nyers bőrt , s 
olajt nem megvető áron keresik, a’ boroké 
is nevekedett, de a’ fagygyué s hamuzsíré 
csökkent. A’ gubacs eleinte drágulni látszott, 
de csak hamar előbbi árára szállá vissza, ’s 
nem is igen kérdezgetik. A’ dohány nem ol
csóit, a’ kis kereskedés közép diszletű.

Sz. Fej érvár sz. kir. város budai külvá
rosában f. h. 17kén tűz támadván, 20 ház ’s 
ugyan annyi csűr hamvadott el a’ begyűjtött 
takarmánnyal együtt, a’ legszorgosabb oltás 
ellenére is, további dühödtét az épen csen
desülő szél ‘s egy égő üszőknek a’ nagy rak
tárról hevenyén lerántatása csillapító.

Szomorúk a’ mármarosi idei termés és 
időjárás ellen érkezett panaszok, mellyek sze
rint nehezen mostoháskodott 1832 nyara va
lahol hazánkban inkább mint nálok: hegyei
ken junius derekán erősen havazott, alig múlt 
ez, midőn júliusban ismétlő ezt annyira,
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hogy Luhy helységben a' lakosok több napig 
kényelmesen szánkózhattak , s a1 tetők mint 
jobbadán, hóval fedvék, melly miatt szar
vasmarháik nem legelhetnek; ez *s az idő 
szeles volta, ’s kemény hidegsége oka a1 több 
helyen keletkező marhadögnek, oka megsem
misült reményöknek az idei kukoricza (má
ié) termés iránt, melly nálok első ’s legfonto
sabb élelemczikkely főkép az oláhságra nézve.

(Kir. K a m .  tudósítás).
Kayser Mátyás tokaji kir. szálmester f. 

hónap 1 Óikén megholt.
A‘ magyar tud. Társaság aug. 28ikán kez- 

dé el nagy gyűlését és sept. 9keig folytatandja, 
A N G L I A .

A’ felsőház aug. lliki ülésében azt kér- 
dé lord Teynham: mi lett azon biztosságból, 
mellynek a’ szegények állapotját kell vala 
vizsgálat alá vennie? Lord Brougham feleié, 
hogy a’ jövő ülésben kielégítő tudósítás fog 
erről adatni. Ezután három bili olvastatott 
fel minden szavazás nélkül harmadszor ‘s az 
irlandi tizedbill harmadszori felolvastatása 
csütörtökre halasztatott. Szintiily gyorsaság
gal ment több, nem épen érdekes bili és tu
dósítás az alsóházon is keresztül, mire lord 
Althorp ennek ülésit aug. lóikéig kívánta el- 
halasztatni. — Irlandból kedvezőbb hírek ér
keznek. A’ nép nem ellenzi többé olly heve
sen a’ tizedszedést, ’s az e’ miatt szükséges
sé lett eladások az előbbi rettentő ellenállás 
nélkül történnek. — Canterbury lakosi egy 
leírásban jelenték ki érsekök előtt sajnála
tukat azon durva bánásmód miatt, mellyet 
ez nem régiben az őt kövező és mocskoló pór
néptől tapasztalt. Marquis Palmella aug. 12i- 
kén lord Greynél tévé udvarlását.

Aug. öikán ismét ülést tarta Londonban 
azon kisded gyülekezet (Campbell ur előlü- 
lése alatt), melly Németország jelen politikai 
állapotjára forditá figyelmét. Maga Campbell 
ur tévé a’ jelen volt Németeknek azon nyi
latkozást, hogy Angliától, lenyomatások ese
tere , semmi segedelmet nem várhatnak. — 
Alt fogják magok a’ Németek is látni, úgy 
mond erre a’ Glohe, hogy vitájokat magok
nak kell kezdeni *s végezniük Anglia sege
delme nélkül, vagy hogy talán legtanácsosb

lesz épen semmit sem kezdeniük. S a* carls- 
ruhei újság igy szól: „így beszélnek ezek az 
urak ide ’s tova. Az egész szóvita és szem
fényvesztésnek csak az a’ vége, hogy a’ né
metség gyaláztatik meg általa, mellynek sze
mébe mondják, hogy segítsen önmagán. An
nyi eszok az itthoni Németeknek is van, ’s 
nem kellett ezen tanácsért a’ Themséig utazni, 
hogy hazájok ügyét önmagok hozzák rend
be.“ — (Oest. Beob.)

Az olly soká húzott halasztott belga kér
dés végre azon ponton áll — mond a’ Cou
rier aug. 1 öikán — hogy egy békealku által 
oldoztassák fel. Ezt mind Hága ’s Amster
damból mind pedig Briisselből érkezett leve
link bizonyosnak állítják. A’ hollandi király 
a’ fő pontokban megegyezett; ezek: az elvá
lás, Belgium függetlensége, neutralissága, és 
szárazföldi birtoka. Mondják, hogy a’hollan
di belvizeken is megengedi Belgiumnak a’ 
hajózhatást, ’s az adósság tőkésitfetését nem 
sürgeti. Antwerp (t. i. a’ fellegvár) a’ béke
alku megerősittetése után nyomban által fog a- 
datni. Leveleink teljes bizonnyal állítják, hogy 
Yandeweyer ur a’ belga királynak ezen pon
tokban megegyezését hozza Londonba. 69dik 
protocollum nem is készült.

Londonban névszerint aug. 13ikán Oporto- 
bul f. hónap öikaig Lissabonból pedig 4ikeig 
érkeztek tudósítások. Dom Pedro ezen tudó
sítások szerint különös gonddal (igyekezett 
Oportot megerősítni ’s fegyveres népét hadi 
munkálkodásra felkészítni. Más részről pedig 
— szint ezen tudósítások után — dón Miguel 
Coimbrának törekszik erős állást adni. D. Mi
guel hajósereg-osztálya már elhagyó a' Jissa- 
boni partokat, hogy Sartorius admirált meg
támadhassa, ki ennek következésében a1 se- 
tubali ostromhoz fordított hajóit tüstént ma
gához húzta. D. Pedrónak ostromi hajóosz
tálya már tizenkét gazdagon megrakott ke
reskedő hajót fogott e l, mellyek közt némelly 
angolhajók is találkoznak, ’s küldött Opor- 
tóba. — A’ „Guardian“ czimü, Londonban nem 
rég megjelent uj hírlevél következőkep s 
mint látszik részrehajlólag elmélkedik a' por- 
tugáli dolgokról: „Palmella marquis a d<plo-
matiának szövevényes «salkeitjében őszült

*
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meg, ’s még is igen kétséges, hogy minden 
tapasztalt ügyessége mellett Angliába külde
tése’ főczélját szerencse koronázza meg? Por
tóban a’ regensség formális elismértetését, 
annak jelen aggasztó körülményei mellett, 
olly nyomos inconvenientiák fognák kisérni, 
hogy, bár miként viselték is eddig lord Grey 
és Palmerston a‘ portugáli politikára nézve 
magokat, mi az utolsó perczig kétkedünk, 
hogy ők képesek legyenek illy szembetűnő 
gondolatlan tettnek elkövetésére. A' régi ’s 
népes portugáli királysággal úgy bántak ed
dig, mint a1 délszaki tengeren egy puszta szi
gettel, mellyet minden más ügyelet nélkül 
csupán dobzajlat és vitorla-fölvonással szokás 
elfoglalni. Lord Palmerston az ő barátinak — 
egy küldolgok ministerétől valóban nem várt 
gyermekdedi szellemmel nyilatkoztaié ki, hogy 
ő don Miguel sergei részéről nem is álmodé 
az ellennel összeütközést, hanem azt gondo. 
lá, hogy azok mind egy főig d. Pedróhoz fognak 
áltmenni. 0  , ki Angolország küldolgaira ü- 
gyel’s azokat mint első kormányember igaz
gatja , nem átallja megváltani, hogy olly fo
nákul ’s hibásan ismeré a’ közvélemény lel
két egy országban, hol honfitársai minden nem
zetek közt legtöbb kárt ’s alacsonyitást szen
vednek. Matthews ur ismérte Portugált, ő a’ 
liberálisok közé tartozott, kinek szolgálatit 
használni lehete ; de szavának nem adatott 
hitel, mivel mint szemtanú azt vallá, hogy 
d. Miguel bírja a’ nép bizodalmát. Macken
zie u r, ki e’ tartományt szinte jól ismérte, 
visszahivatott, mivel hasonló bizonj ságot tön. 
Csupán Hoppner u r , ki előtt Portugália, — 
helyzetivel és népszokásival együtt — egé
szen idegen volt, ’s mind e’ mellett Velen- 
czéből a’ Tajóhoz küldetett — vala merész a’ fő- 
ministerrel azt hitetni e l , hogy a’ portugáli 
fegyveres erő nem csak nem megy ütközetbe, 
hanem a’ zászlót s királyát is csapatosan oda 
hagyja. A’ következés ezen állítást megczá- 
folta, megsernmíté Palmerston véleményét; 
mert nem csak hogy a’ portugáli katonák áll
hatatosan harczoltak don Miguel mellett, és 
győztek, hanem még a’ parasztok is d. Pedro 
legjobb katonaságának törekedésit meghiúsi- 
ták. Mi nem azért szólunk így , mintha tán a’

mostani portugáli király’ személye ’s charak- 
teréhez inkább szítnánk, mindazáltal belső
leg megvagyunk győződve, hogy Európa bé
kessége ’s az emberiség legjobb érdeke ve
szélyeztetik egy politika által, melly kalan
dorokat (Abentheurer) ’s expeditiókat hoz é- 
Jetbe, mellyek alig nemesbek valamivel, mint 
a’ Musquito partokról elűzött lakók tengeri 
rablása. Ö. B.

Hermes gőzhajó, melly aug. 5dikén ha- 
gyá elLissabont, 6ikán Oportot ’s lOikén ért 
Londonba, a’ következő híreket hozta: au- 
gustus 3ikán reggel kiindult d. Miguel hajó
serege (1 lineahajó, 1 fregát, 3 corvette, 3 
brigg) a’ Tajóból, ’s mint hire volt, don Ped
ro hajóseregét akará visszaverni, melly egy 
idő óta Lissabon! zárva tartja. Mihelyt ezt 
admiral Sartorius a’ Tajo torkolatjánál észre
ve vé, azonnal felhuzatá horgonyait (ancho- 
ra, Anker) ’s vitorláit szélnek eresztvén, ki- 
jebb a’ tág tengerre vonult, hogy itt a’ setu- 
bali partmelléket zárló egyéb hajóival egye
süljön ’s igy dón Miguel erejével annál bizto
sabban megvíhasson. Ez és más napon a’ két 
hajósereg egymás ellenében veszteg állott. 4i- 
kén éjjel kemény ágyúzás hallatott e’ tájról, 
’s ódikén reggel don Pedro hajóseregét á’ ten
ger felé, don Miguel egyik briggjét pedig tel
jes erővel a’ kikötő felé látták evezni, de a’ 
harcz egyéb következményeit kivenni nem 
lehete. Sir John Campbell (angol ezredes}, ki 
azért indult vala Lissabonból ki, hogy d. Mi
guel szárazföldi serege fővezérségét ált vegye, 
aug. 4ikén a’ fővárosba ismét visszatért, mint 
mondják azért , mivel a’ katonaságot fenyi- 
ték-nem-tartónak találá. P ovo as general el
bocsáttatott, sőt Lissabonban azt is rebesge
tik , hogy d. Pedrohoz ment által, mások is
mét őt, constitutionalis gondolkodása miatt, 
elfogottnak állítják. Azt vetek szemére, hogy 
general Santa-Martával nem egyesült. Coim
bra erősítletésén dolgoznak. Don Pedrota’ hajó 
6ikán mégüportoban találta. Mondják, hogy 
serege az napig 13,000 főre szaporodott. Lis
sabonból néhány ezred indult ki aug. 2 és 3- 
dikán éjszak felé, ’s egy öszvérfal ka , melly 
a’ sereg számára pénzt viszen. — A’ Courier 
ezen itt következő levelet adja Oportobul aug.
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dkéről: Elhiszem csudálkozik Kegyed, hogy 
mi olly soká veszteglőnk e’ helyen, de ez az 
egyetlen hely, mellyet mi Portugáliában bí
runk , ’s ellenség állván körös-körül a’ legna
gyobb oktalanság volna dél felé nyomulnunk, 
míg Oporto védelmére benne elegendő őrize
tet nem huzhatunk. Mintegy 3—4000nyi ön- 
kénytesink vannak, ’s ezek most egész gyor
sasággal gyakoroltatnak; de mind ez kevés 
még, — és ha a’ diplomatia nem tesz mel
lettünk valamit, a’ háború igen hosszas lehet. 
A’ dolog bibéje az, hogy a’ mi Portugáliában 
lévő barátink csekély erőnket, — csak 8000 
embert— látván, felette megcsalatkoztakre- 
ményikben ’s a’ viadal nagyon kétes kime
netelétől tartván, nem mernek mutatkozni. 
Más részről papok, barátok, hivatalok (dón 
Miguel részén) mindent elkövetnek, hogy a’ 
népet'tévedésbe hozzák irántunk f s  ezt min
denütt cselekszik) ; azt akarják t. i. vele elhitet
ni, hogy mi olly szörnyetegek vagyunk, kik 
se templomot, se birtok sajátot, se asszonyt 
se leányt nem tisztelünk, mindent fel aka
runk forgatni, ’s ebbeli bujtogatásiktól még e’ 
város lakosi sem menttek. Ide járul dón Ped
ro szelídsége, nemes, kímélő rendszabásai, 
millyekre ezen nép a’ hosszú elnyomatás u- 
tán se szokva se megérve nincs. Példát kel
lene tenni az undok gyujtogatókon , kéme
ken , szökötteken, mert a’ mérséklet ’s en
gedékenység is túl mehet kellő határin, ki
vált illy kormánynál, mellynek inkább hat
hatósságra’s határzottságra van szüksége. De 
mind a’mellett dolgunk vígan foly; seregünk
14,000 főnél már többre megy ’s mindennap 
érkeznek önkénytesink; a’ Douron néhány 
hajónk készül, melly az egész parthossz el- 
záratására fog használtatni. Ez által az ellen
ség (dón Miguel) nem kaphat sehonnan sege
delmet, Spanyolországot kivéve ; de az inne
ni élelem és fegy ver pénzébe kerül ám , a’ 
minek épen nincs bőviben. Néhány szökevé
nyünk jött a’ miguelista lovasságtól ’s mint. 
egy 300ra menő az azonféli sorezredekből is, 
de ebben ugyan nagyot csalatkozott kormá
nyunk, melly nem várt kevesebbet, mint 
hogy dón Miguelnek legalább féltábora hoz
zánk áltjövend, ’s a’ t. Az e’ levélben érdek

lett diplomatiai segedelemre nézve, azt jegy
zi meg a’Courier, hogy még eddig nem tud
hatni : fog e Anglia }s Francziaország ez ügy
ben egyenesen közbe járulni vagy nem; de 
annyit minden esetre várhatni, hogy ha a’ 
két ország folyvást a’ legszorosb neutralisságot 
kívánja megtartani, legalább ugyan ezt jó e- 
leve fogja a’ sikereden vérontás elmeilőzése 
végett i s , mind a’ két féllel tudatni. Azon
ban úgy mond a’ Courier, bizodalmasan re
ményijük, hogy minekutána Anglia dona Ma
ria törvényes követelését már három ízben 
megismérte, kétségkívül megegyező ezen or
szág eddigi politikájával az , hogy egy olly 
ügy, melly a’felvilágosult Europa legnagyobb 
részének sympathiáját ’s részvételét megér- 
demlé, legalább a’ kormány véleményének 
morális ereje által gyámolittassék.

F R A N C Z I A O R S Z Á G.
A’ Moniteur újabb igazítása szerint a’ 

belgakirályi házasság-egyezést Dupin ur nem 
olvasá fel; ezen diplomatiai oklevél még a’ 
király elutazta előtt meg volt erősítve , ’s az 
erősitvények ki is cseréltettek Brüsselben.

A’ „Messager des Chambres“ aug. 15iki 
lapjában tüzesen kelt ki azok ellen , kik jö- 
vendölésit — egy sem sokára kiütendő hábo
rúról— vonakodnak elhinni. . . . „Igenis — 
felkiált — a’ háború elkerülhetetlen!“ — Ha 
a’ Messager ezen egy dörgő szózatot eléglé, 
úgy nehéz lett volna illy hiteles kútfő iránt 
a’ teljes bizodalmát megtagadni; mond gu- 
nyolólag a’ Beobachter — azonban szerencsét
lenségére jóslatát újabb tanújelekkel támogat
ja , mellyek einem fogódott olvasókban kön
nyen kétkedést támaszthatnak, E’ tanujelek 
remekpéldányaul e’ következőt választjuk, 
melly egyszersmind mutassa a’ többinek ér- 
tékit. — „Barátink egyike (mond a’ Messa
ger) ki imént az ausztriai határvidékeket ke
resztül futá, azokat tömve leié fé l horvá-  
t o k é s f é l  m a g y a r o k k a l ,  kik O r ö g 
le r nevet viselnek, ’s mint a’ Kozákok, ren
detlen csapatokban harczolnak, ’s csupa tol
vajok, mint valamennyi föidieik.“ Ha a Mes
sager (mond az Oest. Beobachter) ezen zarán
dok levelezőnek nagy becsületdíjt fizet, úgy 
valóban sok pénze van! Mi óhajtanuk, hogy
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a’ Messager barátja ezen futam-utjat a’ Gr og
le  r e k tartományáig folytassa. Ó annak fel
fedezése állal a' Geographiát igen meg fogja 
gazdagít ni!

Algie rban ‘s körülötte az egészség álla- 
potja jó. General Savaryegy, 155 meter hos
szú és 63 meter széles, piaczot készíttetett a’ 
városban , mi úttal több házon kivül a1 vá
ros legnagyobb mecsetjét (török templom) is 
le kelíe dönteni. Egy olly vakbuzgó nép kö
zött, mint az algieri, nem volt csekély do
log a’ templomot lerontani, *s a1 franczia in- 
genieurök e’ végett ármánnyal éltek. Porcsö
veket v. csatornákat (minákat) ástak t. i. é- 
jenként a’ falak alá s néhány nap hagyák igy 
a’ templomot állani. Egyszerre tüzet juttat
tak a1 csövekhez, ’s az Arabok nem kevéssé 
esudálkoztak mecsetjöket egy pillanat alatt 
szétomladva látván.

Lafayette general — a’ National értesí
tése szerint — aug. I2ikén levelet vön dón Ped- 
rotól, mellyben ez, unokájának, Lasteyrie 
G>ula urnák a1 Vallongai ütközetben kitün
tetett vitézségét dicséretesen említi.

B E L G I U M .
Van de Weyer ur, úgy mond az Eman

cipation, elhagyá ang. lOdikén Compiégnet, 
hogy Londonba menvén folytassa a’ conferen- 
tiával alkudozásit. Compiégneben több Ízben 
tartott conferentiát a’ két felség, Van de We- 
yer u r , és lord Palmerstonnak egy titkos a- 
gense, melly alkalommal a’ (belga) király 
azt nyilatkoztató k i , hogy egy pont iránt — 
s ez a’ Seldén hajózhatás — nem alkhatik, 

’s az egyetlen engedvény, mellyet e’ részről 
Hollandiának tehet, csak az, hogy a’ belga ke
reskedés mind a’ védhajós (Lootsen)- mind a' 
teher (Tonnen)- vámot megadandja, de semmi 
egyéb vámfizetésre nem áll. Az Union hason- 
lólag állítja, hogy Van de Weyer ur (Parison 
keresztül) Londonba megyen; de ha ő, úgy 
mond, újólag a’ ministeiium utasítási ellen 
cselekednék, akkor bizonnyal meg fognák őt 
a kamarák árulásáért lakoltatni. A’ Mémorial 
szerint Lajos-Filep és Leopold királyok azon
n) ilnikozásban egyeztek volna meg, hogy a' 
tudvalevő 24 czikkely módosítást nem szen
vedhet, ’s e* nyilatkozás megvitele bízatott

Vandeweyer urra. Mondja továbbá, hogy a’ 
belga kormány még a’ király Compiégnebe u- 
tazta előtt egész határozottsággal mondotta 
volna ki a’ további engedvény lehetetlensé
gét ’s azt, hogy ennek kinyilatkoztatását be 
kell a’ conferentiához küldeni. Végre a’ tour- 
nayi újság bizonyosnak állítja, hogy Ő Fel- 
ségök pompás bémenetelök alkalmával fontos 
hirdetvény fog közre bocsáttatni az ország po
litikai állása ’s ügyei iránt.

Auszt. Császár Ő Felsége aug. 19ikén fo
gadé el Badenben a’ belga rendkívüli követ- 
’s meghatalmazott minister báró Loe-t.

N É M E T O R S Z Á G .
Fényes szertartással ’s az egész lakosság 

örvendező tisztelkedése között vezeté be gróf 
W ü r t e m b e r g  Sándor 0  Magassága minap el
jegyzett hitesét, született keszthelyi gróf 
F e s t e t i c s  I l o n a  Ő Nagyságát E s s l i n 
gen  be e’ folyó hónap 12ikén. A’ német tu
dósító , ki ez ünneplést a' stuttgarti Újság
ban leírja, e’ szókkal fejezi be szives rész- 
vétü tudósítását: Adja Isten, hogy mélyen 
tisztelt Sándorunkat, a’ mi honi ’s a’ Wür- 
tembergieknek olly rég időtől fogva kedves 
fejdelmi házunk ivadékát és szeretett hitesét 
még soká szemléljük a’ legszebb boldogság
ban élni ’s hogy a’ Magas pár , különösen a’ 
nagymélt. Grófné, (a’ nagy F. György uno
kája) , ki saját kifejezése szerint most már e- 
gészen Würtemberginé kivan lenni, a’közöt
tünk lakásban folyvást örömüket ’s megelé
gedésüket találják!“ —

A’ mannheimi (Baden) udvari törvény
szék Köhler Henrik tanuló — studiosus — 
sajtóporében, t. i. az általa a’ Wächter am 
Rhein 101 számába iktatott czikkely végett, 
a’ nevezett alpöröst felségárulási ezélzatban 
vétkesnek ’s eJ miatt két esztendei fogságra, 
a’ pörvizsgálati költségek vitelére, ’s a’ kiál
lott büntetés után a’ badeni nagyherczegség- 
ből kiigazittatásra ítélte. A’ nevezett újság ér
deklett száma, mennyiben a’ példányok még 
el nem adattak, ’s az ahoz tartozó, netalán 
már lefoglalt vagy még az iró, kiadó, vagy 
nyomtatónál levő irományok pedig semmivé 
tétetnek.

A’ bajor király báró Gise Ágostont kül-
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só ministerré, báró Cet to Ágostont pedig 
a’ polgári-érdemrend vitézévé nevezé ki.

Wroniecki lengyel general ésDembinski, 
a’ svécziai Mercur szerint, Strassburgban ’s i- 
gen meghitt barátságban élnek az ottani fran- 
czia fővezérrel Brayer úrral.

A’ porosz kormány Berlinből Koblenzig 
telegraphot állít fel. 1833 januariusig már e- 
gész Magdeburgig (majd feléig) leend kész, 
többi része Koblenzig, jnliusig. Az egész vo
nal 60 pontra (egymástól mérföldnyi tá
volságra) osztatik; kerül 170,000 tallérba, 
fentartatását ide nem tudva, melly azonban 
minthogy status-nyugpénzü személyekre bi- 
zatik, költséges nem leend; sőt jövedelme
ző, ha privat személyeknek is megengedtetik 
a’ telegraphi közlekedés használása.

P O R T U G Á L I A .
General Santa Marta is beküldő tudósí

tását gróf Barbacenaboz, dón Miguel haduni- 
nisteréhez a' jul. 22diki csatáról Ponte-Fer- 
reiránál ’s a’23ikiról Granjánál (Vallongához 
közel), melly utóbbi eképen szól : Van sze
rencsém Excdnak jelenteni, hogy a’ rebelli
sek (lázadók) a’ ponte-ferreirai ütközet után 
mellyben ők egy mozsarat vesztének, 22ikén 
éjjel minden erejüket Oportobul szinte mint 
Villanovából összegyüjtvén ez utóbbi helyen, 
a' Douro-feletti hidat lerontották 's engem reg
geli 5 órakor Granja.melletti állásomban meg
támadtak. T íz álló óráig viaskodtam velők a’ 
hely birtokáért. A’ tüzelés csak estve 7* óra
kor szűnt meg. Az élelem szűke itt olly nagy, 
hogy kénytelen voltam visszavonidni— egész 
Pennafielig, holott osztályomat egybevonni ’s 
néhány nap múlva támadólag fogok ismét mun. 
kálkodni. A’ brazíliai excsászár egész hadie
rejével jelen volt a’ csatában. A' rebellisek, 
kétségbeesetten , mindent koczkára tettek. A’ 
foglyok és szökevények azt mondják , hogy 
az excsászár egyik segéde ’s több más tiszt 
a' lázadók közül megholt és megsebesült. A’ 
sebhedtek között vagyon e x - g r ó f  Yillafíor 
is. A* mi, Chaves nevet viselő lovasezredünk 
néhány felséges lövést tett! Veszteségünk hol
tak és sebesekben igen nagy. Osztályom előb
bi állásit folyvást tartja, s olly módon vise
lő magát, millyet az ellenség tőle nem várt

volna. Visconde de Santa-Marta. — A’ fran- 
czia Nouvelliste azt beszéli aug. 12ikén, hogy 
Povoas general az előbb említett Santa-Mar- 
tával Pennafielnél egyesült. D e, mint maga 
az Oest. Beobachter is ír ja , csak azon hírek
nek kell hinni, mellyek Oportobul egyenesen 
Angliába mennek, a’ Bayonne-on által eddig 
érkeztek merő költemények, ’s hasonlót kell 
érteni az oportobeli számos levelekéről is , 
mellyek rendszerint merő phrasisokkal fel- 
vék; a’ nagy csend, fenyíték, hivség, enthu- 
siasmus ’s t. i. felől. —

T Ö R Ö K  B I R O D A L O M .
Ibrahim basa inegküldé atyjának Damas

cus bevételéről és Syriában előnyomuitáról 
tudósitásit, mellyekről az Alexandriában m<g- 
jelent hirdetvény a’ többi közt ezeket adja: 
Damascusból az egyptusi sereg Alepponak fog 
indulni, hogy azon hegyi utakat rekessze ált, 
mellyekcn a’ Töröknek jőni kell, ha Ibrahi- 
mot Syriából ki akarja nyomni. Az e’ tarto
mányban álló török sereg 10,000 főnyi ren
detlen katonaságnál nem megy többre ; ezek 
Hamah mellett táboroznak sánezok niegelt. 
De a’ hevenyében felárkoit hely tartósan nem 
állhat ellen, ’s Ibrahim a’ hónap (junius) 
végén hihetőleg Aleppoban lesz. 20,000 em
ber ment Hamah felé, maga Ibrahim 30,000- 
rel áll Damascusban, kikhez még két uj ez
red indult Kairóból. A vicekirály hajóserge 
folyvást Alexandria előtt all , ’s ott is áüand, 
míg a’ török flotta kiindultáról hir nem jó. 
Két hét alatt negyedik iineahajója készült el 
a’ vicekirálynak ’s ekkor hajóserege 4 (száz
száz ágyús) lineahajóbúi, 8 fregátból (6 kö
zülök 60 ágyús), 15 brigg és corvetteből, 6 
görög gyújtóból s 1 gőzhajóból fog állani. A’ 
lineahajók vezérei: két franczia, egy angol, 
s egy, Toulonban tanult ifjú Török. (Fran
czia újságokból.)

A’ Moniteur Ottoman irá jul. 34dikén, 
hogy parancsolat ment a’ várnai, sumlai ’s 
egyéb, európai birtokbeli török várak kii- 
gazittatásokra. A’ kormányszék ingenieur-tisz- 
teket neveze ki uj plánok készítése ’s a‘ költ
ség fölvetése vegeit; e két munka már meg
történt, el is fogadtatott s a’vármunkák igaz
gatására ügyes férjfiak neveztettek. (Ezt az
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utóbbi időkben igen munkás angol befolyás
nak kell köszönni.)

A’ fényes porta Syriából naponként ked
vetlenebb híreket vesz, sergei Hussein vezér
lése alatt a’ szörnyű hőségben eltikkadtan, a’ 
hosszas utazásban elfáradtan ’s egy szerencsét
len csatazás (mint mondják Homsnál) után 
leverten végoszláshoz közeleg; épebb osztá
lyai egymás után szokdösnek az egyptusiak- 
hoz által. Ha valók ezen tudósítások, miről 
több rendű levelek egy értelmű bizonyságik 
után nemigen kétkedhetni, úgy a’ nagyúr ez 
idei expeditiobeli remény-sikere elsüllyedt, 
a’ jövő esztendeit kiállitnia pedig felette ba
jos lesz. A’ hajóseregtől kapott tudósítások 
még nyugtalanítóbbak; jul. 18dikán mint 
hirlelik Budrum és Kos szigete közt a’ két 
flotta megütközött; de a’ porta vesztett, egy 
lineahajóját egészen felpörkölték, 3 kiseb
bet elsüllyesztettek ’s 4 fregattját Kasteloriza 
és Kakao közt az egyptusiak elfogták , azon
ban e’ hírek valósulást várnak. A hiedelem 
mindig bizonyabbul 's gyökeresbül, hogy a’ por
ta már örömest békülne Egyptussal, talán 
Syriát is oda engedve, ’s közbejárulásra An
gliát kérte meg. A’ fővárosban újabban je
lentkezik a’ köznyugtalanság, ’s ha közelebb 
egy összeesküvést jó eleve nem fojtanak el 
úgy Konstantinápoly vérengző változásokat ér
hete nem sokára zaklató mirigy halála Öldöklé
sei melett.

Az angol követ, sir Stratford-Canning, 
nagy bált adatott jul. 14dikén therapiai palo
tájában a’ Bosporus mellett, mellyre a’ fényes 
porta ministeri, sl’ serail főtisztei, az egész 
diplomatiai test, az angol ’s több más nem
zeti kereskedők valának meghiva. Vacsora fe
lett, melly mind azzal ékeskedék, mivel a’ 
magasb angol társalkodás Európát megismér- 
teté, a’ legelső áldomáspoharat a’ seraskier- 
basa köszönte Nagybritannia királya O Fel

ségére, a’ másikkal Stratford-Canning ur sul- 
tán Mahmud 0  csász. Magasságát, a’ civilisa- 
tio nagylelkű barátját élteté köz taps és öröm- 
rivallások között. A’ táncz reggeli 3 óráig tar
tott, az ottoman ministerek éjfél ntán 1 óra
kor hagyák el a’ tánczteremet.

Konstantinápolyi levelek a’ sultán hely
zetét igen szomorítónak és kétesnek festik. 
Ali basának pártja magában Konstantinápoly
ban is igen nagy, a’ sultánnak reformjai mi
att,  ön vakbuzgó alattvalói között is ellensé
ge számos, minéifogvást csak félerővel állhat 
Ali basának ellen, s ha talán egyik vagy má
sik európai udvar nem segedelmezi, alig győz- 
hetendi amazt meg; sőt, ki tudja, nem kell 
e majd saját thrónját is féltenie ?

L e g ú j a b b :  Aug. löikán 8ber 7ikeig oszla
tó el az angol király a’ parliamentct ünnepélyesen. 
— A’ londoni nemzeti pol. egyesület aug. I3ikán 
nagy vendégséget adott a’ reform tiszteletére 1500 
személynek Hume előlülése alatt. — Times sze
rint Almeida vára d. Maria pártjára nyilatkozott 
A’ stuttgardi újság szerint d. Miguel már előleg 
bosszú remény fejében elegy biztosságot állított az 
Oportoi vétkesek megbüntetésére (ha t. i. beveen- 
di),  d. Pedro pedig egy egészen békés tartalmú 
rendelést közöl a’ fenyiték , egyesség s a’ Consti- 
tntionalis ügyvédelem fentartatása végett számos 
pontokban. — Odilon-Barrot urat alrajnai két kö
vettársával nagylelkesedéssel foga Iá ‘s kisére falai 
közé Strassburg, aJ tiszteletűkre adott nagy ’s f é 
nyes lakomán 150 választó ’s egyéb polgár vala je
len Dembinski és Wroniecki lengyel generállal.

Pénzfolyamat :
■ Bé c s  (augustus 25dikén) közép ár:
Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . . 88— p. p.

— 4 pC......................................TG | -----------
— 1820diki nyeres. kölcsön ---------- —
— 1821 diki ........................... .........................

Bécs vár. 2ypc. bankó kötél. . . 47 \ ------
Az udv. kam. 2 j- perCnt kötél. . --------------
Bank-actiák v. részvények darabja ------------- -

A’ gabonának pesti piaczi ára augiistus 27— 28dikán 1832.
Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. nt. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 130 120 Zab 30 i 30 2 9
Kétszeres 96 | 86 i 80 Köles — _ _

Bozs 56 i 53 i 50 Köles-kása 153 | 146 i 133 |
Árpa 49 i 48 46 í Kukorieza 63 i 60 56 |

Szerkezted He l me  zy.  —— Nyomtatja L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  k i n e v e z é s e k .  ( B é c s b e n  sz.. I s t v á n  k i r á l y  ü n n e p e .  B .  J a n k o v i c h é k  m .  i n u s e u m b e l i  a j á n d é k i .  A n g l i a  ( f r l i ű h á z i  ü l é 
s e k .  W e l l i n g t o n  b e r z e n g é s e  g r .  G r e y  v á l a s z á n a k  k i v o n a t á v a l  a ’ p o r t u g á l i  ü g y b e n .  A ’ k i r .  b e r e k e s z t i )  b e s z é d  v e l e j e  a* 
C o u r i e r ,  T i m e s  's  M .  C h r o n i c l e  j e g y z e t i v e i .  W a s h i n g t o n i  h í r e k  ’s  t.  e ’f ) .  F r a n c z i a o r s z á g  ( D u p i n .  T a l l e y r a n d .  A m n e s -  
t i a  B i g n o n  n é m e t  s z ö v e t s é g e .  D u r h a m  p é t e r v á r i  f o g a d t a t á s a  ’s t . ) .  N é m e t o r s z á g  ( a ’ r e n d e k  g y ű l é s e  t ö b b  t a r t o m á n y 
b a n ) .  É j s z a k a m e r i k a  ( a '  b a n k  p á t e n s e  ’s  á l l a p o t j a .  I n d u s o k  d u l o n g á s a  M i s s i s i p p i  v i d é k i n  ’s  t ) .  G ö r ö g o r s z á g .  P o r t u g á l i a  
( d .  P e d r o  h a t á r o z a t a  k i v o n a t b a n  ’s  t ) .  E l e g y h i r e k .  L e g ú j a b b .  G a b o n a á r .

MAGYARORSZÁG.
Fels, királyunk H a m m e r  József udv. 

tanácsos és tolmácsnak (ki egyszersmind a’ 
magyar tudós Társaság tagja) az orosz csá
szártól nyert sz. Anna rend gyémántos ke
resztét, mint szinte a’ franczia királytól aján
dékozott becsületrendét is elfogadnia ’s vi
selnie kegyelmesen megengedé.

Pannonhegyi főapát mélt. és főtiszt. Ko
vács Tamás ur nagytiszt, ’s tudom. Gu z mi c s  
Izidor professor urat, a’ szents. Theologia Doc- 
torát ’s a’ m. t. Társaság nyelvtudomány-osz- 
tályi rendestagját kiadott munkáji és szerzet
beli érdemeire nézve após. Királyunk jóvá- 
hagytából Bakonybéli nagyliszt. We c k  er  le 
Godefríd győri főgymnasiumbeli Igazgató urat 
pedig Dömöiki apáttá nevezé ki.

Bécsben aug. 26ikán iillötték nagy díszü 
’s minden rendű honfi véreink dicsőült Iső 
István apostol-királyunk évszaki ünnepét a3 
kapuczinus atyák templomában, mint illett, 
fényes szertartással , hol is nemzeti pompá
ban jelent meg a’ két testvér Ország kir. udv. 
Kanczellariája , számos ottani Méltóságosink- 
kal ’s egyéb ott kebeledző honszülöttink ’s 
polgártársinkkal. — Főtisztei. Feltinger István 
győri kanonok tarta velős egyházi beszédet 
nemzetünk ajkán a’ szent fejdelem tiszteleté
re ’s valóban tiz gírát nyert ‘s nyerete sziv- 
reható magyar nyelve girájával; mélt. Ilau- 
lik György pristinai vál. püspök ’s m. kir. 
udv. tanácsos és referendár ur pedig nagy mi
sét a’ presbyteriumi 's pázmánféle n. pap-fia
talság segéd egyházi szolgálatja mellett.

Ugyan 26ikán a‘ bécsi görög s oláh kö
zönség 0 Felsége ifjabb királyunk életvész- 
büli szerencsés menekedteért tarta tulajdon 
egyházában fényes „Te Deuinot.“

A’ pesti m a g y a r  nemzeti museum ezeket 
közié a’ b. n érne t újság által: Jeszeniczei bá
ró Jankovich Szaniszló, négy esztendeig volt 
franczia kamarai követ Meurthe-departement 
részéről, meglátogató e3 nyáron magyaror
szági törzsökös atyafiait (őse hazánk kebléből 
a’ 18 század elején Francziaországba bujdo
sott több rendű költözteinkkel szakadt ki) ; 
’s nemzeti museumunkat ez úttal következő 
ritka ajándékkal gazdagító: t. i. egy tallér nagy
ságú ezüst emlékpénzzel, mellynek arczfelén 
18ik Lajos melyképe látszó illy értelmű fran
czia fel Írással : 18 Lajos Francziaország és 
Navarra királya; hátfelén pedig egy toigyko- 
szoru, mellj et a’ franczia korona tetéz ’s fö
lötte illy felírás : éljen a’király! alant: a’köve- 
ek kamarája; ’s közepeit pedig ez vésve: Je
szeniczei Jankovich báró a’ meurthei megye 
követe; ’s egészen alant: 1824. — Továbbá 
a’ Széchenyi-országos könyvtárnak. 1). Iső 
Szaniszló lengyel király eredeti levelét Sar- 
dy titoknokához. 2). III. Auguszt lengyel ki
rály két eredeti levelét Iső Szaniszló király
hoz. 3). Fridrik Vilmos porosz királynak ’s 
fiának a’ nagy Fridriknek irományát ugyan 
az előbb említett Szaniszló királyhoz. 4). 
XY. Lajos franczia királynak három , ’s fiá
nak a’ dauphinnek két eredeti levelét szinte 
Szaniszióhoz. 5). Végre Adelheid, Victorie, 
Sophie, Henriette, Marie, Josephine, Loui
se Elisabeth, és Louise Marie franczia her- 
czegasszonyok leveleiket Szaniszló királyhoz 
mint atyjok- ’s illetőleg nagy atyjok hoz. El
származott földink nője (unoka gj érméké a- 
ma’ 1791 ben elhunyt hires Falconet István Mó
ricz franczia képfaragó’s írónak önmüvéteá- 
gazatában) hasonlólag egy nagybecsű ezüst em
lékpénzt ajándékozott Museunsunknak, melly 
súlyában egy fonthoz közelit; 's arczlapján

J E L E N K O R .
Pest, szombat. September Isőjén.
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nagy Péter orosz czár Pétervárott álló lovag
szobrának mása látszható e’ felírással (oro
szul) : Nagy Péternek Katalin ; hátlapján pedig 
lső Katalin orosz czárné melyképe felírás nél
kül ; szélire pedig illy értelmű szavak vésve 
francziául: „a1 pesti nemzeti Museumnak a- 
jánlva Jeszeniczei Jankovich bárónétól, Fal
conet urnák a’ szobor teremtőjének unoká
jától.“

A N G L I A .
A1 felsőház utóbbi (aug. 13 és 14iki) ü- 

léseiben igen sok bili olvastatott fel másod
V. harmad Ízben, többi közt az irlandi tized- 
bill ’s a1 pártprocessiókat illető. Elfogadtatott 
a’ hamisításokért szabott halálbüntetés citö- 
rültetése is, kivétel esvén azokra nézve, kik 
végintézetek (testamentom), vagy statuspapi
rosok áltiratása körül tennének hamisítást.

A’ felsőház legutolsó u. m. aug. 15iki ü- 
lésében a’ kincstárt érdeklő egyik bilinél hg 
Wellington alkalmat vön a1 ministerium kül
politikáját támadni meg, azt hozván fel, hogy 
rendkívüli, névszerint had esetére nem gon
doskodott elegendő költségről, pedig a’ rend
szer, mellyet a’ ministerium különösen Por
tugália ’s az ebben küzdő két testvér iránt 
követ, Angliát minden haszna ’s talán a'mi
nisterium szándéka ellen is háborúba keve
rendő „Nem hagyhatom^ugy mond szó nélkül 
a’ mi azon tájakra küldött hajóseregünk állá
sát, melly a’ legnagyobb aggodalmat szüli 
mind azokban , kik az ország becsületét ked
velik ’s igen jól érzik, hogy azon hajósereg 
ott igen kétséges neutralisságban, ha epen va
lóságos elleni helyzetben nem, áll. Kettős 
czélja van ezen hajóseregnek, egyik a‘ britt 
alattvalók védelme, másik az avatkozás (spa
nyol részről t. i.) meggátlása. Úgy de máskor 
hasonló esetekben elegendő védelemnek tar
tatott, módot nyújtani a 'britt alattvalóknak, 
elhagyni a1 hadfenyegette tartományt, hajó
nak vélék azt; ha pedig maradni akartak, 
tudatni velők, hogy a1 történhető veszélyt 
vagy károsodást tulajdonítsák önmagoknak. 
De most a’ hajósereg ott hagy atik , hogy a- 
zokat védelmezze, kik a’ háborús országban 
benmaradnak. K’ szerint most, ha valamel- 
iy ik angol alattvaló a’ fenálló hivataloktól

bármi rövidséget szenved, consulához folya
modik ; ne tegyen, vagy ne eszközölhessen 
ez neki elégtételt: akkor mi könnyebb , mi 
természetesb, minthogy azt az admiral erő
szakkal ’s ellenségeskedéssel csikarja ki? Te
kinthetni e tehát ezt másnak, mint a’ portu- 
gáli kormány való ellenségének? Nincs é en
nek szükségképen káros befolyása a’ fenálló 
kormány hadi munkálatira ? De még egy más 
pontra is akarom vezetni a’ ház figyelmét. 
Egy angol nemes, ki előbb Portugáliában osz
tályos general (Brigadegeneral) volt (Lord Rus
sell), küldetett most ugyanazon országba dip- 
lomatiai személyül: Mi lesz ott ezen tiszt fog
lalatossága? Kétségkívül egy hadi osztályt 
vezetni , mellyet majd reá bizandanak ’s így 
némelly esetekben hadról vagy békéről vé
gezni. Én meg vagy ok egészen győződve, hogy 
e1 gentleman igen jól ’s a’ legnagyobb méltalom- 
mal (discretioval) járand el a’reá bízottakban, 
és sem ő , sem az admiral minket haszontalan 
háborúba keverni nem fognak; de azt tar
tom , nem igy kellene magát Angliának Por
tugália iránt háború, ’s kivált illy háború, e- 
setén viselni ’s a* t.“ Gróf Grey legelőbb is 
az érdeklett financzkérdés iránt ügyekezett a’ 
házat megnyugtatni, miután a’ Portugáliairánt 
követett politikára térvén által, tagadá, hogy 
ebben a’ mostani ministerium uj , ’s az előb
biétől különböző rendszert követett volna. 
Maga a’ herczeg (Wellington) egész minister- 
sége alatt Portugália törvényes örökösének 
dona Mariát, dón Miguelt pedig ugyanazon 
korona bitorlójának ismerő; ’s habiba volt 
akkoron, míg angol seregek állának Portugá
liában, megengedni hogy ezen utóbbinak bi
torlása teljesedésre jusson: bizonny al annál 
kevesebbé volt a’ jelen ministeriumnak sza
bad meggátolni az expeditiót, melly ezen 
bitorlást mene feldönteni. Hogy don Pedro 
mindeddig igen csekély' elóhaladást tőn , az 
való; de ezt nem tulajdoníthatni egyébnek, 
mint azon rettegésnek, mellyhez dón Miguel 
vaspálezája alattvalóit szoktató, ’s melly e- 
zeknek folyvást akadály, nyilván dón Pedro- 
hoz forradniok. Ha van, de facto van a’ ki
rálynak (d.Miguelnek) elég ereje visszanyomni 
a’ berohantakat, ’s bár bitorlóit királyszékén
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magát tovább is fentartania: úgy a’ britt kor
mány viselete nem lehet kétséges, mclly ad
dig is Spanyolország távoltartásán kívül nem 
tesz egyebet ’s a’ legszorusb neutralisságot 
mind hajóserege mind diplomatiai küldöttje 
által folyvást fentartatja. — E5 vitatásnak to
vábbi következése nem lett ’s az érdeklett 
bili harmadszor olvastatott fel.

A1 két ház ez idei ülései October iCikaig 
halasztattak el (aug. 1 bikán). A’ bérekesztő 
beszédben , mellyet ez alkalommal 0 Felsége 
a1 thronusról monda, ezek a’ legfontosb he
lyek : „Minden kül hatalmasságtól folyvást a’ 
legbarátibb nyilatkozásokat veszem, ’s jólle
het még a’ Hollandia és Belgium között olly 
régóta fenforgó kérdések végképi elhatározta- 
tását az Uraknak nem jelenthetem, *s ám
bár Portugáliában a’ Bragan^a ház herczegei 
között, fájdalom! még folyvást tart a’ vita: 
én még is bizodalommal várom azon belső 
egyetértésnél fogvást, meliy közöttem ’s fri- 
gyesim között fen á ll, a’ közbéke fenmara- 
dását. Uraim, alsóház! köszönöm az Urak
nak a5 pénzt, mellyet nekem az országos 
költségekre megadtanak, ’s igen örülök, hogy 
a’ jövedelem némi, elmellőzhetlen megcsök
kente mellett is, az év szükségit fedezni tud
ták a’ nélkül, hogy népem ’s a’ status terheit 
legkevesebbé is szaporítanák. Lordim és U- 
raim ! Ajánlom az Uraknak e’ szünnapok a- 
latt a’ leggondosabb figyelmet a’ nyiiványos 
béke ?s törvénytisztelet fentartatására grófsá- 
gikban. Beménylem teljes bizakodással, hogy 
azon jókat, mellyekkel alattvalóim szabadlei- 
kü alkotmányunk védelme alatt élhetnek, u- 
gyanők megismérni’s méltánylani, akármelly 
igazságos panasznak orvoslatát csak törvé
nyes utón keresni, ellenben minden rend - ’s 
törvényét len lépést ellenzeni ’s igy a’ belső 
béke és rend állandó fcnmaradása által be
bizonyítani fogják, hogy az általam megerő
sített (sanctionalt) rendszabások, (értetik 
kiváltképen a’ reform) az országos bátorság 
előmozdítására ‘s népem megelégülése ’s jól
létére nézve nem voltak foganatlanok.“ —

A’ fenébb közlött királyi thronbeszédre 
a’ következő megjegyzéseket teszik az angol 
újságok. C o u r i e r :  Az egyetlen pont, meliy

miatt az európai béke megzavarodásától lehet
ne tartani, a’ még mindig ellenséges helyzet 
Belgium és Hgllandia között. Minthogy azon
ban , mint tudva van, a’ thronbeszédek — a’ 
„lucus a non lucendo“ példájaként — úgy ké
szülnek, hogy a‘ mit mondanak kevés, a’mit 
értetnek semmi, csudálni ugyan nem, de fáj
lalni igen is lehet, hogy ezen viszálkodások 
k ö z e l e d ő  megoldatását sem lehetett re- 
ményltetni. — T i m e s :  Az utolsó thronbe- 
széd egyik a’ legsoványabbak közül, mellye- 
ket valaha thronról hallottunk. A" szokottnál 
is nagyobb tartózkodás tűnik ki belőle ’s ez 
most! midőn egy általányos követválasztás 
előtt méltán lehete a’ ministerektői önmagok 
miatt is várni, hogy az ország iránt nagyobb 
bizodalmát mutassanak! — Mor n  i n g C h ró 
ni  c 1 e : A’ parliament October lßkaig (nem 7- 
kéig) halasztatott el, ’s hihetőleg mége’ határ
nap előtt el fog oszlattatni. Búcsút veszünk 
tehát a’ parliamenttől, meliy talán a’ legfon
tosabb, történetinkben. A’ ministerium iránt 
meliy a’ reform nagy munkáját végrehajtá, 
nagy és örök hálával tartozik az ország. Van, 
van ugyan e’ munkának is még hijánya, hát
sága; de roszul illenék hozzánk savanyu cen- 
sorképpel csupán a’ hijányt ’s balságot lát
nunk. Mutassuk meg okos használata által, 
hogy a' nagy rendszabásra méltók valánk. Egy 
helye a’ királyi beszédnek különfélekép fog 
magyaráztatni. Ez a z , hol a* rend- és tör
vénytelen lépések megszüntetésükről vagyon 
szó; a’ rendetlenség igen tágas szó, reményi
jük , hogy rendszerességet nem fognak illega
litással eszközleni akarni ’s a’ t. —

Lord Durhamtól hivatalos levelek érkez
tek aug. Ildikén gróf Greyhez ’s lord Pal- 
merstonhez. A’ londoni újságok teljesek azon 
tisztelkedések leírásival, mellyekkel a’ ne
vezett nagykövetet orosz császár Ő Felsége 
Kronstadtban ’s Péterváron és ismét Peter. 
hofban fogadá. —

A’ Globe szerint Toríolában (nyugotin- 
diai angol sziget, 11,000 lakos) egy messze 
elágzott neger összeesküvés födöztetett föl, 
mellynek meggátlására az egész szigeti fegy
veres nép és katonaság éjjel nappal talpon ál
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lő tt, annál is inkább, hogy több Ízben téte
tett próba a’ főváros felgyujtatására.

Washingtoni hírek szerint a’ senatus jul. 
23kán zárt ajtóknál Maine egyesületi státus 
határai felett tanakodott. A’ végzés az volt, 
hogy a’ praesidensnek ajánltatott: ne fogadja 
el a’ hollandi királynak ez ügyben hozott Íté
letét, hanem újabb alkudozások utján más bí
rót ügyekezzék kijeleltetni. Az éjszakameri
kai újságok csudálkoznak, hogy dr. Howe, 
ki egyedül az európai vak- ápoló intézetekkel 
ismérkedés végett küldetett k i , itt politikai 
tárgyakba elegyedik , holott illyes miről az 
őt ajánlottak legkevésbetsem tudtak, se nem 
gyanítottak.

A’ német ügy okozta tűz és láz journálink- 
ban valamennyire szűnni kezd — igy ir a’ 
Globe-nak egyik levelezője, ’s figyelmet ér
demel a’ dologban az , hogy míg ama’ hires 
nevezetes szövetségi protocollum Anglia és 
Francziaországban illy za jt, illy bosszuziva- 
tart gerjeszt: ugyanaz egyszersmind azoktól, 
kiket legközelebb ille t, igen nyugalmasan fo- 
gadtatik. Legalább mind az , a’ mit eddig 
ennek ellenkezőjéről hallottunk, egykét ké
relemből (petitio) áll, melly nyilván csak azon 
politikai íróktól, ’s más ollyan személyektől 
doboitatott össze, kik a’ sajtó megszoríttatá- 
sa által egyenesen vagyonuk ’s keresetökben 
vallanak kárt. A’ különbözés igaz oka azon
ban az , hogy a’ németországi középrend az 
angol és kivált a’ francziaoiszágitól felette 
különbözik; azok t. i. kézi munkájokkal ’s 
mindennapi kenyér - beszerzéssel foglalatos
kodván, keveset gondolnak ’s gondolhatnak 
bárminemű elvont politikai kérdés feszege- 
tésével, ’s ennél fogvást nehezebb is őket 
cselekvésre bírni; noha egyszer felgerjedett 
tűzök nem lohad cl ismét oliy hirtelen, mint 
a' nálok sokkal ingerlékenyebb szomszéd hon
fiaké.

F R A N C Z 1 A O H S Z Á G .
A’ Courrier Francois szerint Dupin ur 

újólag megnyeré a’ király kegyét; 0  Felsége 
t. i. nem láthatá megindulás nélkül azon ö- 
römet, mellyet D. ur a’ királyi hölgy me- 
nyekzője alkalmakor Compiégneben kimuta
tott. A" Gazette szintiilyen értelemben van és

szerinte az is elvégeztetett Compiégneben, 
hogy a’ kamarák oct. lsőjére hivassanak ös
sze, a’ ministeriumi változások pedig még 
sept. előtt történjenek meg. Aug. Iáikén kü
lönféle társítások valának szóban, de minden 
fontosb alap nélkül; némellyek szerint Dupin 
és Soult Urak megegyeztek , mások szerint 
ez lemond, amaz belép. (Tehát Dupin mind 
a’ két esetben).

Hg. Talleyrand jobban lett. Csekély ba
ját egy feldülése okozá, melly rajta párisi út
jában történt. Maga a’ hg csak igen gyönge 
ütődést kapott, ellenben a’ vele utazott Po- 
niatowsky hgné (testvére a’ hires, szeren
csétlen Foniatowskinak) olly tetemes sérel
met kapott, hogy ehez azonnal szélütés is 
járulván , felgyógyulásához nem volt remény.

Bonaparte József Ejszakamerikából An
gliába, jelesül Liverpoolba váratott. — A’ mi
nisterek távolléte alatt gyakran látták Guizot 
urat gróf Montalivet belső ministerrel dol
gozni; amaz mint mondják bizonyos alkudo
zásokra van a’Németek ügyében megbízva.— 
Gróf d’Argout kiadá parancsolatban, hogy 
mind azon júniusi sebhedtek ’s foglyok, kik 
most a’ kórházakban vannak, ha pörbeidéz- 
tetésök a’ főiigyvéd által még nincs különö
sen kimondva, felgyógyulások után bocsát
tassanak szabadon. Ez e az egész amnestia, 
kérdi a’ Temps, mellyet előbb a’ júliusi ün
nepekre ’s most a’ menyekző örömnapjaira 
ígértek ? — Csaknem valamennyi párisi új
ság közöl egy czikkelyt, mellyben egy uj né
met szövetség ajánltatik, Ausztriát, Porosz- 
országot, Hannoverát ’s Hollandiát kirekeszt
ve , a’ másod rangú német statuskáknak pe
dig frigy (alliance) Angliával ’s Francziaor- 
szággal. E’ czikkelyt a’ hires Bignon, követ
kamarai tag 's diplomata irá , k i , ha Dupin 
ur nyerendi el a’ főministerséget, idővel kül- 
ministérségre juthat. Ugyancsak Parisból Ír
ja egy levelezője az augsburgi újságnak, hogy 
Talleyrand csak színlett beteg volt, mivel az 
udvar eddigi politikája nincs ínye szerint ’s 
azért örömest fel is hagyott volna szolgálatá
val; de a’ király azon ígéretére, hogy a’minis- 
terium módosíttatni fog, csakhamar ismét fel
gyógyult ’s hihetőleg rövid időn elutazik Lón-
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donba, holott ideigleni nevendéke 5s barátja, 
vagy mint némellyek állítják, fija, Durand 
de Mareuil u r, dolgozott helyette. Ugyan ő 
az utóbbi napokban gyakran szólalkozott bas- 
sanoi hg úrral (M arettel), ki mint exnapo- 
leonista az udvarnál is kedves, ;s talán szin- 
te kiilministerségre vágyó. Azt beszélik, rövid 
időre alkudozások fognak történni a’ király 
egyik leányának bizonyos német herczeghez 
adatása iránt, még pedig Talleyrand tanácsá
ra, ki Ausztriától el akarja tanulni 's tanul
taim a* bella gerant alii.t s a’ t. A'király ál
talában jó férjeknek hiszi a' Németeket's a’t.—

A’ National szerkeztetője Paulin ur föl
jebb vitelét a* szintezeji név ü törvényszék fény i- 
tő osztálya viss/aveté *s amaz énnél fogvást a’ 
National máj. 31 iki és jun. Ciki czikkelyei 
végett assisek elébe fog állíttatni.

A' marseillei újság (Semaphore} szerint 
az aixi statusügyvéd cassatio-kéreimet nyuj- 
ta be ugyancsak az aixi vádkamaranak azon 
végzete ellen, inelly által az St. Priest, Bour- 
mont, Sala, ifj. Kergorlay, Lebeschu Ma
thilde, Ferrari, Zabra urakat és kisasszonyt 
(mint tudjuk a' Berry i hgné parti a szállítása 
körül munkásokat) szabadon bocsáttatja. A’ 
párisi ellenféli újságok itt azon megjegyzést 
teszik, hogy ezen kegyelmes bírák még majd 
mind X. Károly idejéből valók s ugyanazok, 
kik ezen volt-felséghez a' júliusi ordonnan- 
ceok kibocsáttatása után hódoló 's örvendező 
felírást küldőnek.

A' France Nouvelle bizonyosnak mondja 
aug. 17ikén, hogy a’ hollandi király a' confe- 
rentia által tett legújabb, kikötő alkupontokat 
elfogadta. Az egyetlen még kétséges czikkely 
olly csekély fontosságú a' külföldi hatalmak
ra nézve, hogy bármikép igazítják isaztílol- 
landia és Belgium egymás között e l , abból 
legkisebb ok sem eredhet háborúra. Az újság 
nem nevezi meg miből áll ezen pont, sem 
a' Belgium elfogadását vagy vonakodását nem 
említi; pedig a’ brüsseli újabb levelek isVan- 
deweyer ur londoni utjának csak azon okát 
adják, hogy az ottani udvarnak a* kir. egy
bekelés hírét hivatalosan niegvigye. —

Lord Durham szives és pompás fogadta
tásáról Pétervárában a’Temps azon megjegy

zést teszi, hogy az elég bizonyság arra , milly 
fontosnak tartja az orosz czár az angol keres
kedést Oroszországra nézve. De, úgy mond 
a' Temps, Anglia inkább eladni mint elaján
dékozni szokta barátságát, 's igy ha Orosz
ország ezt vadássza, viszonti barátságának 
nyomosb jeleit kellene a’ puszta nyájaskodás
nál adnia, mint például távolabb maradni egy 
kicsinyt Kelet-indiától, ne olly messze nyulon- 
gani a' feketetenger felé, épületfáit m ásra 's 
nem h a d i h a j ó k r a  fordítani, 's a’ man
chesteri és birminghami gyármüvekre sza
bott vámot lejebb szállítani ’s m. ef. Csak 
illy kedvezések által reménylhetné Oroszor
szág , hogy Angliát a’ franczia frigytől 's ba
rátságtól elszakassza.

NÉMETORSZÁG.
Freiburg (Baden) aug. 13ikán: Napon

ként küldetnek a'községek , kerületek ’s más 
egyesületek által protestatiók a’ nagyherczeg- 
hez a’ legújabb szövetségi végzetek végrehaj
tatása ellen, mennyiben t. i. azoknak tartal- 
mok a' fenálló constitutio betűje - és szellemé
vel ellenkeznék; de a’ most mindenütt vis
szakerült censorok (könyvvizsgálók — mert 
könyvbiró egészen más) nem engedik ezen 
felírások s protestatiokat a' belföldi ujságle- 
velekbe iktatíatni. Néhány nappal ezelőtt az 
itt (Freiburgban) és környékünkben lakozó 
rendgyiilési követek egybe jöttek szintiilyen 
felírás készítése végett. Mannheimból hason
ló tudósítások jőnek , 's Baden műveltebb pol
gári általában erős bizodalommal vannak a' 
legközelebbi rendgyüiéshez ’s attól a’ tárgy 
fontosságához illő nemes nyilatkozást ’s vise
letét várnak.

A' szászkirálysági rendek jövő no
vemberelején fognak összegyűlni; a' válasz
tásokat siettető kerülőlevélben igy szól ezi
ránt a' belminister: Valóban igen kívánatos 
e’ jelen körülményekben, hogy a’ szászki
rálysági uj rendek választása ’s törvényes al
kotása minél előbb történjék meg, 's én ké
rem . . . Uraságodat, siettesse a" mennyire 
lehet az ügyelése alá bízott választatásokat ’s 
minden esetre úgy igyekezzék , hogy ezek leg- 
fölebb 8ber végéig megtörténjenek, hogy igy 
az év utolsó havaiban a’ legelső szász or-
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szággyülést, [melly constitution ’s uj képvi
seleti rendszeren alapul, egybegyüjteni, meg
nyitni , ’s ez által egy igen érezhető szük
ségnek’s az egész ország köz, sürgető kivá- 
natinak megfelelni lehessen.“ — A’ b r aun-  
s c h w e i g i országgyűlés e’ folyó augustus 27- 
dikére vala összehiva; egyszersmind kinyom
tattatott az ottani polgár-őrséget illető uj ren
delet, mellynél fogyást minden braunschwei- 
gi lakos (20től 50 észt. korig) tartozik pol
gári szolgálatot tenni, hacsak az alól külö
nös körülmények nem oldják fel. Más kisebb 
német statusokban hasonlókép hirdettek rend- 
gyűléseket.

É J S Z A K A M E R I K A .
New-Yorkban mint irtuk igen élénk be

nyomást tőn a’ bank pátense megujittatását 
sürgető bili megbukta. Hosszú és forró vita
tások után a’ bili mind a1 két házon keresz
tül ment ’s a’ praesidens (general Jackson) 
vétóján szenvedett hajótörést. így ez magát a’ 
törvényhozó testtel homlokegyenes ellenzékbe 
teszi ’s a’ legközelebb praesidens-választás al
kalmakor ki fog tetszeni: mellette áll e a’ 
nemzeti többség vagy ellene? Az okok, mel- 
lyeket a’ senatushoz intézett küldeményében 
e’ tárgy irán ta ’ praesidens felhozott, ezek: 
a' pátenst megújítani m o s t ,  úgy mond, szük
ségtelen , mivel az még negyedfél esztendőig 
lesz erőben ; de , másodszor , a’ bank rész
vényeinek igen tetemes része külföldiek ke
zében van , ’s azok ennél fogva háború ese
tén az országnak nagy kárt okozhatnak. Mind 
e’ mellett igen hihető, hogy general Jackson 
e’ rendszabással (a’ vétóval t. i.)  azon sok 
magányos (privát) bankírnak akar kedvezni, 
kik a* bankegyesület ellenségei ’s azok sza
vazását akarja jövő praesidens-választásnál 
magához hódítani. (Tudjuk hogy Clay-ben 
hatalmas vetélkedőre talált a’ general—). Az 
egyesült statusok bankja ezelőtt mintegy 16 
évvel kapta pátensét busz esztendőre. Tőke
pénze 1831 aug. lsőjén 32,250,000 dollárból 
állott. A’ kormánynak ebben hét milliónyi 
részvénye van (tehát az egésznek egy ötö
dé) , de még több, u. m. 7,915,900 dollar 
külföldieké (többnyire Angoloké) 446 rész- 
\ én) ben; a’ részvény birtokosak száma mind

össze 4144. A’ részvények (actiák) értéke 
al pari, azaz egyenlő a’ tőkével az évi kamat, 
sőt nagyobb. A’ bank ügyeit mindeddig igen 
igen jól vitték ’s nem kevés haszonnal az or
szágra nézve, mivel a’ pénz dolga általok e- 
gyenlőséget ’s állapodást nyert. A’ banknak 
25 fiók (filial) bankja van-, első pátenséért 
H  millió dollárt fizete. — A’ praesidens vé
tójára a’ részvények becse New-Yorkban 117- 
ről 10 pCenttel alább szállott, Londonban 26 
font sterling ’s 10 shillingről 24 fontra és 10 
shillingre. A’ bank természetszerint kényte- 
ten lesz most igen nagy mennyiségű papiros
pénzt beváltani, mi által az egyesült statu- 
sokbeli kereskedőség károsulni fog.

Missisippi vidékeiről szomorú hírek ér
keztek New-Yorkba. A’ nép, zaklatottan az 
Indusoktól, kik mindent ölnek, nyúznak, a’ 
mi kezükbe kerül, jobbadán az erőségekbe 
vonult ’s nem képes visszaűzni az ellenséget, 
nem hagyhatván háznépit védtelen. Irtuk, hogy 
segéd-katonaság küldetett hozzájok. — Ca- 
nadában a’ cholera folyvást terjedezett (jú
lius 17dikeig), de Quebekben és Montreal
ban szűnt. Mexicoból azon hirt adja a’ Phila
delphia-Gazette, hogy general Santana meg
kínálta volna general Pedrazzát Mexico prae- 
sidensségével, mellyre őt Santana fogná a' 
fővárosba kisérni. —

New-Yorki levelek szerint (jul. n ő ik é 
ről) a’ cholera e’ tömött városban hatalma
san pusztít; egy hét alatt 510 személy lett 
áldozatja, 80,000en pedig a’ várost elhagyák. 
A’ kereskedés egészen megcsökkent.

Mexicoi legújabb, hivatalos tudósítások 
szerint a’ ministerek lemondottak , de köve
tőik még nem neveztettek ki. Ezen lemon
dás, mint hitték, Santana pártjából sokat el 
fog hódítani. Általában ezen pártvezér igen 
lassan ’s csak nehezen nyomult elő ; az előb
bi eziránti tudósítások részrehajlók voltak.— 

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ „Touloni Aviso“ következő levélki

vonatot közöl Navarinból jul. öikáról: „Jun. 
24ikén Naupliában egy kávéházban czivako- 
dás támadt; egy Görög pisztolyt ránta öve 
mellől ’s vele egy franczia katonát megsebesí
tett; ez a’ két nemzet’ sergei közt, kik hon



feleiket védeni elősiettek, -egy kis rövid de 
heves csatajra nyújtott alkalmat. Hét Görög 
megöletett ’s többen sebet kaptak; a’ Fran- 
cziák részéről négy volt a’ megsebesült. Erre 
parancs jőve, hogy minden görög katona 
városba léptekor a’ kapumelletti őrhelyen 
tenné feg) vérét, ’s iniigy jövendőre minden 
történhető véres jelenetek gátoltassanak meg. 
E’ bátorságosítás mindazáltal a* város kapu- 
jin túl nem terjed, ’s ennél fogva nem taná
csos, a’ kapukat őr-kiséret nélkül elhagyni.“ 

P O R T U G Á L IA .
A’ lissaboni újság (jul. Síikéről) egy ké

sőbbi bővebb tudósítását közli general Santa- 
Martának a’ jul. 22 és 23iki csatáról, melly- 
nek végén azt állítja a’ derék general: hogy 
ő csak 55 holtat s 217 sebhedtet számlál, 
az ellenségnek pedig legalább 600 (ha  ts z á z) 
embert kellett vesztenie, a’ szökötteket ide 
nem értvén. E tudósításnál fogy ást a’ király 
(dón Miguel) több jutalmat osztatott ki a1 se
regnél s IC tisztet előléptetett, egyszersmind 
decretumot bocsáta közre , mellyben minden 
közlegény - és altisztnek (egész az őrmeste
rig) ki a’ rebellisektől áltszökik, tökéletes 
bocsánat (amnestia) í gé r  te t i k .

Don Pedro seregéhez szegődött franczia 
tisztektől, néhány levelet vettünk, m onda’ 
Courrier fr., ezen levelek megerősítik azujsá- 
gi híreket a’jul. 23iki ütközetről, ’s némeliy 
különös körülményeket enditnek, melljek a’ 
szabadságért vivő sereg hirdeménycibcn nin
csenek; a’ Francziák és Angolok részvéte e’ 
csatában csak futólag érintetik, azonban meg
kell jegyezni, hogy mind katonáji, mind tisz
tei e’ két nemzetnek olly tűzzel rohantak az 
ellenségre , mellyel csodálhatni, de egyszers
mind olly egyenlő érzettel ts , inclly valóban 
bámulást gerjeszte. Felséges vala látni az olly 
sokáig ellenségképen egymás ellen állott ve
res (angol) , és kék (franczia) katonai öltö
zetűt eg) etérlőleg, mint harczolt ugyanazon 
egy zászló alatt, ’s mint valának eg)másnak 
kölcsönös segédeimül. Ha egy Angol megse- 
besíttetett, a’ Francziák ápolására siettek, ’s 
ugyanazon szorgalommal fáradozott az Angol 
a’ sebhedt Franczia kőiül. Azok kik jul. 18ik 
és 23ikán harczoltak , különös dicsérettel em

lítik Hodges ezredes bajnokságát ’s bátorsá
gát. Shaw és Statan kapitányok is kitünte. 
ték hidegvérüségök ’s ijedhetlenségöket. Az 
ifjú L a s t e y r i e  megmutatá, hogy ő L a
f a y e t t e  general érdemes unokája, ’s Gillet 
Szaniszló hadnagy úgy viselé magát mint egy 
júliusi hős, ’s pattantyúsa a’ párisi nemzeti 
őrségnek. Igen dicsérik Super orvosnak is ön- 
feláldoztát, ki már a’ párisi három napon ki- 
tünteté magát, ’s kit itten a’legnagyobb tűz* 
ben, orvosi segedelmet nyújtva, lehete látni. 
A’ francziaosztályból 25 kapott sebet, ’s 15 
vitéz-halállal hunyt el. Jul. 29ikén a’ Fran
cziák Oportoban gyászmisét mondattak hon
fiaikért, kik ezelőtt hét évvel (jul. revolut. 
1830) a’szabadság áldozati lettek. — A’Cour
rier végest e’ közleményéhez függeszti Pcdro- 
nak egy határozatát is, mellyből úgy mond 
kitetszhetik: millykülönzőleg viseli magát a’ 
jelenleg Portugália birodalmáért versenygó 
két testvér, ennek némeliy pontjai ezek: a’ pol
gárok és katonák közt semmi sértő, ’s va- 
lameily pártra emlékeztető bántalom ne le
gyen ; mert ezentúl minden Portugált csak 
úgy tekinthetni ’s nevezhetni, mint ugyana
zon egy hazának fiát; kötelessége lévén a’ 
hadiseregnek jó példát mutatni a5 személy és 
birtok sértetlensége iránt, tilalmas a’ vitézek
nek akármilly osztálybeli polgárt személyében 
vagy birtokában megsérteni ; a’ katonai tiszt
viselők ezen tilalom szoros megtartására fe
leleti teher alatt ügyelni kötelesek; a’ se
regek clkerülhetlen szükségire minden pol
gár tartozik fizetni , ’s mindegyik vagyoná
hoz mérsékelve a’ közterhet viselni ’s a’ t.

ELEG Y HÍREK.
Az ostindiai kormányzó előterjesztésére: 

milly apadhatlan haszon forrás nyílnék az ot
tani folyókon, különösen a’ Gangesen hajóz- 
hatásból, az angol kormány 4 gőzhajót készít
tet v asból; az egyik épen elkészült ’s azon
nal küldetik rendeltetésire, hossza 125 láb- 
nyi , a* vas tömöttsége egy negyed hüvely kny i 
vastagságtól fnyira tetemesül, 's még is az e- 
gész hajó legterhesebben is csak 2 lábnyira 
merül a’ vízbe, sebessége pedig egy óra alatt 
6—7 mérföldnyi.

Mint Ivarlsbadból aug. Síkéről írják , o-
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da a’ kelet ’s nyűgöd két kapun egyszerre két 
szerencsétlen bajnoka érkezett a liberalis- 
musnak vendégül: Laíitte t. i. az egyik, másika 
Skrzynecki. A’ lengyelvezér szálas termete ’s 
komoly tekintete szokatlan érzést gerjeszte 
a’ köz sétalielyen ; Laíitte Mercur isméretle- 
nül jö t t , de egy hozzá érkezett kurir azonnal 
nyilványossá tévé ottlétét.

Julius 23ikán midőn Sartorius admiral 
seregével a’ lissaboni révpartot elzárná, üd- 
vezlő lövéseit minden ottani hajó azonnal é- 
lénkül viszonyzá, a’ városi népség egész nap 
csak erről beszélt, ’s következtetve mintegy 
bizonyos jeléül tartá II. dona Maria győzö- 
delmének, látván a’ nép nagy része buzgal
mát pártjára.

Egy juh 23iki kir. rendelet szerint Spa
nyolországban ezennel mindennek, ki nem 
katona, bajuszt hordani tilos, és pedig ha 
nemes 6 hónapi várfogság és 200 arany, ha 
nemtelen 6 hónapi gályarabsági büntetés alatt.

Minthogy a’ menekedett lengyelek hírét 
nevét, köztök történt számos párviadal, ’s más 
katonai berzengés ’s kicsapongás következé
sében, a’ franczia nép előtt süllyeszteni töre- 
kesznek néhány kancsalgó hírlapok, minde
nütt hol számosabban tartózkodik a‘ kibujdo
sott lengyelség, igazgató tanácsot választa keb
léből egy ezredes s két más főtisztből állót, 
közbenjáró organon (léteg) v. eszköz gyanánt 
a’ kormány ’s menekedettség között; különö
sen pedig a’ gyakor párvijongás elhárítására 
mindenhol becsületbirákat, kiknek itéletök 
vagy helybehagyások nélkül viadalra kelniük 
ezentúl nem szabad. A’ minap Danzigból ér- 
kezteket (4600zat) Bordeauxba szállítottak, 
hogy onnét a’ többi tartózkodás-helyekre osz
tathassanak. A’ most Németországból érkezők 
’s érkezendőknek Dijon jeleltetett lakásul; 
Bourgesben már 700zan vannak , hol a’ lako
sok , inkább mint egyébütt, tisztelő tekintet
tel viseltetnek irántok, ritka ünnep, ritka la
koma történik a' nélkül hogy közülök szá

mosán hivatalosak ne lennének. A’ tiszc kállai
jában hódíjok mérseklettségérő! sehol sem pa
naszkodhatnak , mivel még az alhadnagy is 
53 francot húz. Parisban Podczaszynsky szer- 
keztetése alatt hetenként egy időszakirás je
lenik meg lengyel nyelven, czélja : revolu- 
tiojokrul, bizonyos menekedettikről, ’s egyéb 
nemzeti viszontagságikról általányos vagy e- 
gyes töredékeket, ’s adatokat (dátumokat) 
gyűjteni.

L e g ú j a b b :  Bonaparte Josef és kísérete aug. 
16ikán Liverpoolba érkezett; innen néhány nap 
alatt Londonba készült, ’s ott fogja majd elhatá
rozni, menjen e Olaszországba vagy ne? — A’ bel
ga királyi pár aug. 19ikén délután tartá fényes bé- 
menetelét Brűsselbe.—Kormánys/éki general! Calde
ron ’s a’ fölkelteket vezető general Santana fegy- 
verszünést kőiének, meily szerint amaz Jalapaba. 
ez Pusode Obejasba vonul vissza ’s igy neutrális 
birtok választandja őket el.

Aug. I8ikán Londonban azon h irt rebesget ék, 
hogy d. Miguel hajőserge Oporto előtt megjelent 
’s kikötőjét ostromolja. A’ Morn. Her. 34,S00ra te
szi d. Miguel hadierejét Js közülök 6 ezer lovas 12 
ezredben, 19,200 gyalog 24 ezredben 9,600 fő va
dász 12 ezredben. A’ 34,800 közül tíz ezer őrta
nyákon fekszik, 's így 24,800 marad szabad rende
letre ; a’ stuttgardi újság szerint pedig azon hír 
szárnyal, hogy Zamora, Bragan^a, Mirandella , Al
meida, Viseu és Valen^a de Minho d. Maria részire 
hajlottak, a’ pol. vétkesek szabadon eresztettek, 
’s mindenszerte örömünnepeket tartottak. E’ hír a’ 
Traz-os - Montesi miguelisták bátorságát kevéssé 
megcsökkenté ’s mind ezen mind a’ beiraí tarto
mány egy része d. Miguel ellen nyilatkozott. Azon
ban ez rebesgetés inkább , ’s ennélfogvást valósu- 
lást vár. — Luxemburg mialt a’ Conferentia és Né- 
metszövetség közt most igen gyakor ’s élénk ko- 
zösködés divatoz. — A’ belga Felségek aug. 25ikén 
8 ezer kenyeret ’s 8 ezer félfrankdarabot rendeltek 
a’ szegények közt kiosztatni. — A’ már jő idő őta 
halálra Ítélt hires Carlista David el van fogva. — 
Görögországban a’ zavargás mindegyre tart ’s a’ 
kiköltözés nőtten nő’s egész háznépek vándorlanak 
ki a’ jóniai szigeteket. — Kalisch mellett nagy tá
borozás lesz. — A’ varsói fellegvárnál naponként 
5 ezer ember foglalatos ’s e’ munkára főkép a’ né
hai lengyel sereg vitézei fordíttatnak. Dús aratást 
reméli a’ Lengyel. —

A’ gabonának pesti piaczi ára augustus 3ldikén 1832.
Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb j Pozs. m. vtó. gar. legjobb * középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 133 4 120 I Zab 31 4 30 4 29 *
Kétszeres 96 4 93 4 86 4 Köles ___ ____

Rozs 56 4 53 4 50 4 1 Köles-kása — ___ —

Árpa 48 4 46 4 — Kukorica 66 4 63 4 56

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  Magyarorizág (kir. kinevezések. Kir. kam tudósítás. Közle'se a’ m t. Társaságnak. Egri hír. Pesti vásár). An
glia (a* londoni börse. Newyorki jelentás. Trubetzkoi és Tolstoy párviadala). Francziaország (Louise házassági jegy
levele. Guizot utazása. Moniteur, Temps ’s t. hírei). Belgium (Biiisseibe pompás mente a’ kir. párnak). Delamerika 
(Peru, Chili, Bolivia, Buenos-Ayres, Havanna ’s Quito jelen átlapolja). Spanyolország e's Portugália: Madrid, Times, 
egyéb angol újságok, az alig. Zeit. Globe tudósitási a’ portugáliai állapotokról). Legújabb. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
6  cs. kir. Felsége a’ nagymélt. m. k. u. 

Kamaránál Kmosko Ágoston nyugalmaztatásá- 
val és Stetfner Máté fentebb hivatalra történt 
alkalmazásával megürült két tanácsnokságra 
Párezer János és Eötvös Pál, ugyan a’ fen- 
tisztelt kir. Kamara titoknokait méltóztatott, 
huzamos esztendőki hasznos szolgálatokat 's 
ez által szerzett érdemiket tekintve, kegyel
mesen kinevezni.

Felséges Királyunk f. e. augnszf. 22iki 
legfensőbb határozata szerint gr. Pálffy József 
urat a’ dunáninneni t. k. kerületi táblához 
tiszt, közbiróvá méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Fels. Királyunk f. e. aug. 10ki legmagasb 
határozata szerint a’ pesti m. kir. tud. eg) e- 
temnél megürült elemi Mathesis és polg. épít
kezés rend. tanitószékére Wo l f s  te in Jó
zsef eddig a’ fensőbb Mathesis rendkívüli ta
nítóját az említett egyetemnél; a' terniészet- 
’s hazai nyilv.törvényire V i r o s z i l  Antal 
ugyan ezen tudományban eddig pozsonyi k. 
akademiabeli tan ító t; végre a’ természet s 
erőműtudomány (physica és mechanica) ok
tatói székére G r ö b e r  Lőrincz győri k. akad. 
professort ugyancsak e’ tudomány-ágakban, 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

(Kir. Kam. tudósítás).

A’ budai bécsi becs- 's fiókbank váltó 
pénztáránál Aigner József eihunytával megü
rült tárnoki hivatalra Wohlfarth József az em
lített pénztár eddigi ellenőre neveztetett ki.

A’ nagymélt. m. k. u. Kamara a' baka
bányai (Pukancz) k. kain. erdősz hivatalra 
Milvius József sclmeczi k. erdószi tiszt Írno
kát nevezé ki.

Első közlés
a’ magyar tudós társaságnak Gróf Széki Teleki Jósef, magy.

kir. udvari Referendarius és ns Szabolcs vármegyei Fő
ispán ur előlülése alatt most folyó nagy gyűléséről.

I. A' September Isőjén tartott ötödik ü- 
lésben titkos szavazatok többségével tisztelet
beli taggá választatott:

Ho r v á t h  János, cs. kir. val. belső titkos Tanácsos , 
Székes Fejérvári Püspök, sz. Theologia Doctora— és 
G e o r c h  Illyés , töl>b ns vármegye táblabirája.

A' f i l o z ó f i a  osztályába néhai Imre Já
nos rendes helybeli tag helyére Szalay Imre 
rendes tag lépvén, ide 2iknak választatott:

K á l l a y  Ferencz., cs. kir. pensionált Auditor kapitány.
A' m a t h e s i s  osztályába néhai Tittel 

Pál rendes tag helyére
G y ő r y  Sándor a’ Duna mappatiójáná! lévő hites Föld

mérő.
Levelező tagokká választattak:

D e á k i  Zsigniond 4győri megyebeli pap, a’ luccai ki* 
herczeg nevelője.

P é c z e l i  József, a’ debreczeni ref. Collegiumban prof.
T e s s e d i k  Ferencz, a’ magyar kir. udv. Kamaránál 

tiszteletbeli Concipista, ’s a’ párisi földleirási társaság tagja.
Fe r e n c * } '  István, képfaragó.
Gé l é i  József, nyugalomban lévő Professor.
AVal t h e r r  László , a’ M. Károlyi grófok levéltárnoka 

’s t. ns megye táblabir.
II. Áz igazgató tanácsnak September 3i- 

kán tartott ülésében felolvastatott:
1. Ő cs. kir. Főlierczegségének a’ Nádor

nak a’ M. gr. Előlülő úrhoz május 12ikén 1832. 
költ kegy. tudósítása az iránt, hogy azon 352 
pengő forintnak a’ társaság pénztárába kül
dése felől, mellyel nemes Bács vármegye 
g)üjtött, a' rendelést megtette.

2. Bejelentetett, hogy Dö me  Károly pö- 
soni olvasó kanonok, st . Imre nevelőháza I- 
gazgatója 's a’ m. tud. társaság tiszteletbeli 
tagja, Május Ilikén 1832. a’ társasági tőke
pénzeihez háromszáz pengő foriqttal járult.

3. Felolv. K o I o s v á r  y Sándor apátur 
és veszprémi olvasó kanonok , ’s a’ m. tud. 
társaság igazgató és tiszteletbeli tagjának Ma-
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jus 25ikén 1832. irt levele, melly mellett a’ 
társaság tőkepénzeihez négyszáz pengő forin
tot külde.

4. Perlaki P e r l a k y  Károly jelentése, 
melly szerint Junius 1 Óikén 1832 a’ társaság 
pénztárába 100 pengő forintot alapítványul 
lefizetett.

5. Báró Négyesi S z e p e s s y  Ignácz cs. 
kir. val. belső titk. Tanácsos, pécsi Püspök 
levele Julius 25ikéről 1832. a’ tisztelt Elölülő 
úrhoz, melly szerint minden esztendő végé
vel hatszáz ezüst forintot fog, a’ mig él, a’ 
társaság pénztárába befizetni.

6. Béadatott nemes F ej ér vármegye ré
széről a’már elébb küldött 472 for. 20 xrhoz, 
most újonnan 138 forint pengőben.

7. Béjelentetett azon 100 pengő fr. általvé- 
tele, mellyet K ál m án János tarányi Plébános 
Somogybán, a’ társaság tőkepénzeihez küldött.

8. Felolv. G é v a y  Antal, a’ bécsi cs. 
udv. könyvtárnál ai őr ‘s a’ társaság levele
ző tagjának levele Aug. 27ikéről 1832., melly- 
ben magát esztendőnkint míg él, a5 társaság 
pénztárába ötven pengő forint béfizetésére kö
telezi.

9. Az Igazgató tanács , a" törvény osztá
lyába , helybeli rendes taggá P e r g e r  János 
hites ügyvédet, több ns vármegye táblabirá- 
já t, ’s ugyan azon osztályba vidéki 3ik ren
des taggá E r e s e i  Dániel debreczeni ref. Col- 
legiumbeli prof. és táblabirót nevezte ki.

Hírré tétetik az is , hogy a1 magyar tu
dós társaság sept. 8ikán nemes Pest várme
gye nagyobb palotájában fogja tartani első 
közülését. Sept. 4ikén 1832.

Döbrentei Gábor m. k. 
titoknok.

E g e r  aug. 28ikán : E’ hónap 25ikén est
ve nem kis rémülés lepé városunkat meg, 
midőn a’ nyolez órai szokott harangszó he
lyett a’ félre kongadozó harangok tíizlármát 
hirdetőnek. A’ tűz a’ megyeháznál ütött ki 
&’ külön álló kapitányi lak’ cserepes födele 
alól, melly legnagyobb részben el is égett; 
azonban a’ vármegye nagy háza ’s az égett 
épülethez közelálló tömlöcz épségben maradt. 
Közel valáaak ide több rendű más emeletes 
nagy épületek is, legközelebb tőszomszédja pe

dig az oroszlán névü vendégfogadó, mindazál- 
tal a’ rögtön levert sindely által ez is megó- 
vaték. A' veszély belső gyuladásból eredt , ’s 
mivel azt szél nem segíté, mint az öt év előtt 
ugyancsak aug. 26iki tűzvészt, így vulkán 
kénye nem lelhetvén táplálékot, most nem 
is dulakodhatott úgy mint akkor.

Pesti vásárunk eleje mennyire élénk, u- 
tólja annyira csökkent volt, úgy hogy a‘ va
lóságos vásár idején annak már mintegy vé
ge szakadt; de általányosan rosznak még sem 
mondhatni, mivel, mint már említők a’kéz- 
mű-áruknak nagy keletök volt, előlegesen is. 
— Gyapjú közel 50,000 mázsányi hozatott e’ 
vásárra, ’s felinél jóval több elkelt, mint 
mondottuk nevekedett áron; azon az olaj , 
bor, dohány, és bőrök is. Az agyi toll, ha- 
muzsir, szeszes italok, fagygyu ’s gubacs 
megolcsult, a’ kiskereskedés pedig vége felé 
silányult. Mai Értesítőnkben az áruk árlajs
troma.

A N G L I A .
A’ londoni börsén nagy nyugtalanság lát

szott aug. 20ikán. A’ bank tőkéji 5pCentiel 
szállottak beesőkben alább, ’s igy az elmúlt 
egy  hét alatt már 17 pCenttel. Általában 
köztudomássá kezd válni, hogy ezen egyesü
let (az angol bank) dolgai nem épen jó lá
bon állanak. Hiteles felszámolás után kitet
szett , hogy a’ bank tőkeértéke nem megy 
120 pCentnél többre, holott az most 190-nen 
áll, ’s a‘ bank ügyeibe belátó személyek azt 
állítják, hogy némelly pont alatti birtokok 
való becsükön jóval is túl vannak felróva. An
nyi bizonyos, hogy 1819ben a’ bank el nem 
osztott nyeresége 5,202,320 font sterling volt, 
az idén pedig 2,850,000nél nem több. A’ ca
pital isi ák nem igen köszönik a’ bank igazga
tóinak ezen tudósításokat, mellyeket csak a’ 
kénytelenség csikart most ki tőlök , holott a’ 
bank- tulajdonos méltán más bizodalmát ér
demle, mint hogy a' bank ügyeiről a’ közön
séggel egy időben a’ parliament biztosság ál
tal vegyen tudósítást. A' batik igazgatója, Pal
mer, már akkor ming} árt le akart mondani, 
midőn az ebeJi vizsgálat jnenetele s a bank 
privilégiumának meg nem ujittatásaaz utób
bi ülésekben legelőször megpendúlt. A Cou-
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rier kárhoztatja az e’ tárgyat illető oklevelek 
közzé tételét, minek úgymond igen rósz kö- 
vetkezési lehetnek.

Á’ Newyorki újságok ekép jelentették 
Bonaparte Jósef elköltöztét: gróf Survilliers, 
vagy is Bonaparte József volt spanyol király 
ma indul Philadelphiából Londonba. Azt hi
szik, hogy ide többé visszatérni nem fog. Mi
dőn Bordentown-t, hol 16 évig lakott, elha- 
gyá , többen mentek az ottani lakosak közül 
udvarlatára, búcsút vevőleg és szives jókivá- 
natikat kifejezőleg. ügy látszik e’ szándék
ra őt Európából vett legújabb tudósittatási 
bírák. Londonban hire volt, hogy X. Károly 
is el akarja Holyroodot hagyni ’s a’ szárazföld
re — különösen hová ? nem mondatik — köl
tözni. így tehát két cxkirály, kiket talán az eu
rópai legújabb történetek ide visszahínak.

A’ Liverpool-Times szerint az utóbbi ki- 
lencz nap alatt 500 hajó érkezett a’ liverpoo
li kikötőbe a’ világ minden részeiről, oily 
szám, melly mindeddig, a’ napok csekély szá
mához képest, hallatlan. Glasgowba szinte 
szokatlan számban érkeznek naponként hajók.

Londonban aug. 17ikén párviadalra kel
tek az ifjú hg Trubetzkoi ’s a’ londoni orosz
követség első titoknoka gróf Tolstoy. A' két 
első sikeretlen lövés után négy vagy öt poli- 
tiahajdu bukkanván elő, a1 két vitéz secun- 
dansival együtt hintójába pattant ’s békülve 
nem békülve? Londonba visszanyargalt. — 
A’ Cityben azon hír terjedez, hogy d. Miguel 
kölcsönpénzt kapott Parisban. — A’ Globe 
egy (frankfurti) német újság vakbuzgó czik- 
keiyét közli, mellyben a1 németszövetségi 
végzetek miatt az angol és franczia újságok 
támadtatnak meg. Kaczagni fognak olvasóink 
e’ szép beszéden, úgy mond a' Globe; mi 
azt szeretnék tudni: ugyan mi lett volna ed
dig az európai újságokból, ha a* franczia es 
angol journalok nem voltak volna?

FRANCZI AORSZÁG.
A’Temps a’ quasilegitimitas és restaura- 

tio elveihez hajlásnak nevezi azt, hogy Loui
se kir. herczegasszony cljegyeztetésekor a1 
házassági egyezés szintazon példány szerint 
készült, melly szerint a’ berryi herczegnéé 
’* ugyan ez után íratott is be ’s azzal egy kö

tetben tétetett a’ pairkamara levéltárába. K- 
zen kötet táblája piros szattyán, arany lilio
mokkal. A’ császári dynastia házasságköté
seit foglaló kötet sasaival s formuláival e- 
gyütt elmellőztetett. —

Guizot ur minapi rövid utazásának Né
metországban (igy ir a’ Quotidienne) politi
kai czélokat s fontosságot tulajdonítanak. Azt 
mondják, hogy ő, ki különben is sok pro. 
fessorral volt a1 német földön levelezésben , 
a végett küldetett volna oda, hogy a’ nép 
szellemét ’s azon hatást, mellyet az utóbbi 
szövetségi végzetek az universitasoknál tet
teitek, kitanulja. Mi azt hisszük, hogy Gui
zot ur ezen utjának egyedül tudományi czélja 
volt. — NimesbőlÍrják aug. lökén, hogy ott 
nagy buzgás voit a’ városban egy borzasztó 
gyilkosság m iatt, mellyet egy Roulle nevű 
komivesen C ar l i s t á k  követtek el. — Ál
talában ott újabban több ágense fordult meg 
a’ holyroodi pártnak, ’s egy general — mint 
hiszik Bourmont marsall — ötöd nap óta járt 
kelt Yaucluse, Rhone és Gard megyék váro
siban az ottani legitimisták főbbjeivel tana
kodni. A’ két Clouet is e’ vidéken mulat. — 
T ú r i  ni  levelek szerint aug. 12dikéről a’ 
n i z z a i  legitimista comité, melly a’franczia 
délszakkal közösülésben vaía’s a’ berryi her- 
czegné utóbbi expeditioját is eszközlé, a’ fran
czia követ sürgetésire királyi parancsolat ál
tal eloszlattatott, ’s az azt kormányzott ide
genek kiigazíttattak.

M o n i t e u r :  Több újság hirlelé, hogy 
a' sereg számára 30,000, mások szerint 22,000 
lovat vásárolnak. Mi azt erősíthetjük, hogy 
ezen újságok csalódnak ’s illy es parancsolat 
nem adatott. — A’Temps beszéli, hogy Sar- 
the megyében a’ Carlisták úgy nevezett sza
badkőművességet (Freimaurerei, franc ma- 
Sonnerie) hoztak magok között divatba, melly- 
nek titkos üléseiben saját nyelvvel, öltözet
tel s más jelekkel élnek. Tagjaikat nagy ó- 
vakodással választják, kik aztán tanulók, 
mesterek, vagyolvasósak. (Rosenkranzer).— 
Az Ami de la Religion (Parisban az érsek 
felügyelése alatt álló haviirás) privát levelek 
után írja Romából, hogy 6  Szentsége brevét 
bocsátott a’ lengyel püspökökhez, mellyben
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fájdalmát jelenti azon, hogy a* lengyel láza
dásban a1 catholicus papság néhány tagja is 
Tett részt, egyszersmind emlékezteti őket 
ó  Szentsége alattvalói kötelességeikre fejdel- 
mök iránt.

B E L G I U M .
A1 királyi pár Brüsselbe meneteléről igy 

írnak az ottani újságok aug. 20ikán: A’ lae- 
keni kastélyt délután 1 órakor hág) ák el 0 
Felségük. AlgyulÖvés jeleié az elindulást. Bi (is
seiben a1 királyi vártól egész a’ laeki kapuig 
»őrezredek és polgári őrség valának kiállít
va, a’ város utczáin élőfák felütve ’s egy
máshoz virágfüzérekkel kapcsolva. Csaknem 
minden ház belga és franczia lobogókkal dí
szelgett. A’ kapunál, a’ kormányszéki főtisz
tek elején , brüsseli polgármester Bouppe ur 
fogadá a’ fejedelmi párt üdvezló beszéddel, 
mellyre a’ király válaszolván többek között 
azt monda, hogy boldognak érzi magát szinta- 
zon férjfiakat látnia maga körül , kik őt egy 
évvel ezelőtt, legelső bémenetele alkalmával 
köszönték s kik vele Belgium javára foly
vást a’ legnagyobb buzgalommal dolgozlak. 
Szintazon örömmel, de nagyobb bizodalom- 
mal czélja végrehajthatása iránt lép most a’ 
városba, minthogy annak lakosiban a regi 
hiv érzést találván, a1 most kötött szövetség
ben egyszersmind a’ jobb jövendő uj zálogát 
leié.“ A’ királyi párt mindenütt a' legszivesb 
éljen-kiáltások fogadák , a’ kocsinak többször 
meg kelle áll an i , hogy a' királyné a neki 
nyújtott virágbokrokat elfogadhassa; hasonló 
keggyel fogadák Ő Felségük a kérelmeket. 
2 órakor délután újabb álgyuzás jelenté, hogy 
ő  Felségük már a* kir. palotában megérkeztek. 
A’ király.lóra ülvén fő tiszteivel az erkély e- 
lőttvala,  mellyen a’ királyné, Merode gróf; 
né, ’s Meulenaere ur állottak. így hagyak 0 
Felségük magok előtt a’ polgári őrséget ’s 
aztán a’ sorkatonaságot a’ nép örömrivadozá- 
si között elvonulni, miután a‘ kir. palota ter
meiben a’ polgári és katona különnemű hi
vatalok, senatorok , képviselők s városi kö
vetek tisztelkedésit 's örvendő hódolatit fo
gadák. A* király mindnyájokra élénkül figyelt, 
kegyesen válaszolt. Az a n t w e r p i  küldött
ségnek jelesül azt mondá, hogy ő Antwerpet

különösen szereti; fájdalommal érté a’ sel- 
dci hajózás iránti alaptalan aggodalmakat; 
a’ Seldének szabadnak kell lennie. Ő azt mond
hatja, hogy az ország viszonyai soha sem ál
lottak olly kedvezőleg mint most; — áldoza
tot tettek már eleget, többet nem fognak ten
ni; higye az ország, hogy az óhajtóit czélt 
bizonnyal eléri, ’s ő (a‘ király) teljes okkal 
remény ű hogy a’ pillanat, mellyben ez tör
ténik , nincs messze többé ’s a’ t .—

D É L A M E H I K A.
X .i A’ hajdan spanyol hatalom alatt volt dél
amerikai szabad statusokból következő tudó
sításokat adja az augsburgi újság e’ folyó évi 
april. közepéig: Nisus franczia brigg most 
Bio-janeiro előtt áll, hogy Chili, P e ru ’s Bo
livia követeit innen Francziaországba, melly 
e’ nem rég emancipált statusok függetlensé
gét megismérte, áltvigye. Azonban Vidauro , 
ki e’ hivatalra Peru részéről vala kijelelve, 
időközben bel ministerré lett; Chili meghagy
ja előbbi ministerét Parisban , következőleg 
a1 brigg csak Bolivia követét, a’ Németföl
dön is isméretes Heyne Károly urat fogja vin
ni, ki előbb a‘ platai szabad statusok szolgá
latában ezredes volt, s újólag is mint nagy- 
marsall és bolíviai praesidens Santa-Cruz 
szárny-segéde (Flügeladjutant) fontos diplo
mat iái küldetésekre használtatott. Egyébiránt 
P e r u  mostani kormányszéke eloszlatásához 
közel áll; hihetőleg Biva-Aguero foguj prae- 
sidenssé választatni, melly hivatalt ó már 
ezelőtt is visele egy ízben , s a’ nép kegye 
s bizodalma most ujdonan reá fog ruházni. 
C h i l i  egészen a’ papok kezében van. Ezek 
kormányozzák a statust, ’s befolyások a’nép
re határtalan. így itt a’ katonának sem sza
bad házasodni, hanemha előbb egy hónapig 
valamelly klastrombán bűneit lemosta, 's a- 
zokért eleget tett. — B o l i v i a  respublica 
ellenben mostani jeles praesidense, Santa- 
Cruz nagymarsall, alatt hatalmasan nyomul 
a civilisatio pályáján elő. Neki köszöni a’ sta
tus különösen a’ már ezelőtt hat hónappal el
készült polgári és fenyitő törvénykönyvet, 
neki a fegyveres erő ujabb’s czélirányos szer
kezetet. De financz-allapotjára nézve is felül
múl Bolivia minden más délamerikai statust.
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Országos jövedelme, noha népszáma másfél 
milliónál nem megy többre, 1,800,000 pe
sos, (körül belül öiödfél millió pengő fr.) kia
dásai ellenben, évenként 1,625,000 pesos, ’s 
igy tiszta évi jövedelműi marad 175,000 pe
sos, minthogy Bolíviának statusadóságai n i n 
csenek.  Az ország nemes érczekben ’s kü
lönnemű termékekben gazdag, ez utóbbiak
nak köszöni legbiztosb, állandó jóllétét. A1 
lovasság mostani fővezére egy ném et, neve 
Braun, (kasszeli f i) , kit katonai jeles tulaj
doniért előbb már Bolivár is megkülönbözte- 
te. B u e n o s - A y r e s  ’s a’ többi la-platai tar
tományok helyzete szomorú. Quiroga, kit a’ 
belföldi pártujságok szinte isteneinek — c- 
gyik őt valóban a‘ haza istenének , Diós de 
la patria, nevezé — tetteiről Ítélve nem e- 
gyéb a1 legszivtelenebb, legvérszopóbb ty- 
rannál. így nem régiben dón Manuel Rivero, 
mivel a’ volt praesidens (Rivadavia) s az úgy 
nevezett Unida (egyesület) pártján állott, ha
lálra ítéltetett. F ija, egy 17 esztendős nemes 
érzésű ifjú , könyorge a’zsarnok generálnák: 
halhatna ő meg atyja helyett. „Te meguntad 
éltedet“ mond Quiroga. Nem, general, felel 
az ifjú, atyám, anyám, ’s hat testvérem ja
váért magam én Örömmel meghalok. „Mon
dok valamit: 4 igy szóla Quiroga , „levágatom 
füleidet, ha egy motszanással mutatsz is fáj
dalmat: agyon lövetlek; de ha nem: megél
hetsz.“ Az ifjú reá állott. A1 hóhérinas egy 
tompa késsel nyuzá le füleit’s az ifjú — nem 
motszant. Te veszedelmes ember vagy, mond 
megütközve Quiroga, apád, ki illy fiat nem. 
z e , még inkább az ’s agyon löveté mind a' 
kettőt. 8000 háznép vándorla már ki Tucu- 
man, Salta és Cordova vidékiről ezen ször
nyeteg elől, 's Bolíviának Potosi Cochabam
ba és Chiquisaca városába költözött, hol föl
det, barmot s előélelmet kaptak ajándékul.

H a v a n n á b ó l  (spanyol birtok) június 
16ikáról a’ következő, fontos, de legalább is 
igen kétséges hirt adá a’ hamburgi Börsen
liste: Néhány nappal ezelőtt küldöttség érke
zett ide Guatimalából (fővárosa Közép.Ame- 
rikának) , melly ezen status mostani vezér
pártjától azon felhatalmazással jőve , hogy a’ 
respublicát ismét a’ spanyol király hatalma

alá vesse, ha t. i. ez nyomban seregeket ’s 
hadihajókat küldend hozzájok. Hadköltségek 
fejében ők magok 40,000 fontot ajánlanak. 
Don Mariano Ricafort a’ mi (havannai) uj fő
kapitányunk, nem tartván magát a’ dologban 
felhatalmazottnak, a’ követséget Madridba u- 
tasitá. Spanyolországnak egy expeditio közép- 
Amerikába legalább is 1  ̂ milliójába kerülne 
s igen számos katonaságot kívánna meg. Mit 
tesznek illy helyzetben a’ respublica említett 
követei, nem tudjuk ; de annyi hihető , hogy 
mig ők Európában járni ’s ott a’ segedelmet 
kieszkozleni fognák , pártjok közép Amerika- 
ban már el lesz nyomva. — Qui t  óból (Ae- 
quator nevű délamerikai uj respublica fővá
rosa) jul. elejéről Írják, hogy general Fiores, 
Bogotát készülvén megtámadni 3,800 ember
rel Pastonál állott, miután ugyan e’ czélra 
Peruval irigyet köte. Jött ugyan hozzá béke
küldöttség Bogotából, de ó akkoron semmi 
egyezésről nem akart hallani. — 

SPANYOLORSZÁG.
Madridból aug. Iáikéról a’ következő hí

reket közük a’franczia újságok : Tegnap estve 
egy kurír érkezett nagy sietséggel Lissabon- 
ból hivatalos leveleket hozván Montealegre 
Úrtól Alcudia külministerhez. A’ levelek sze
rint hírét vevék Lissabonbau , hogy don M i 
guel hajóseregének egy részét admiral Sarto
rius f o g o l l y á  t e v é n ,  Oportohoz vitte , 
holott don Pedro azokat, kik önkényleg hozzá 
állának, seregei közé osztotta szét, kik pe
dig dón Miguel mellett tovább is megmarad
t ak, fogházba vitette. E ‘ hir mellett d. Mi- 
guelnek egy jegyzéke is érkezett, mellyben 
nagybátyjának, a’ spanyol királynak jelenti , 
hogy meg ugyan nem tartja magát ügyevesz- 
tettnek ; de ha csakugyan szükséges találna 
lenni a’ spanyol segedelem , Ő Catholicus Fel
sége bátran túl eresztheti katonáit a” határon, 
minthogy a’ nemavatkozás princípiumát az an
gol hajósereg már is megsértette. — E’jegy
zék következéseid ma reggel ministeri tanács 
tartatott a1 követelt angol avatkozás i ránt , 
’s ha nem csalatom, ugyan ezen ku rír,, ki le
velemet viszi, fogja e’ tanács végzését e’ 
tárgyban a’ franczia kormánynak is megvin
ni. Mint mondják , Alcudia ur erősen panasz-
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kndik az angol kormány banasa ellen, ’s Pa
risba menő leveleiben azt nyilatkoztatja k i, 
hogy Spanyolországot többe semmi sem hát
ráltatja túl bocsátani seregeit a’ határon. A- 
zonban egy rendkívüli kurír, ki mind ezek 
vitatása közben Pétervárából érkezett, vala
mennyire megkötötte ministerink fellobbant 
haragját. Úgy látszik ugyan is az érdeklett 
kurír levelei szerint, hogy Oroszország, An
glia és Spanyolország között támadható hábo
rúskodás esetén, ez utóbbinak semmi sege- 
delmezést nem ígér; ámbár— igy szól a‘ köz
lemény — 0 Felsége, az orosz czár, örömest 
hiszi, hogy a’ spanyol király, frigyesének, 
(d. Miguelnek) ügyét veszni nem hagyja, ha
bár annak védelméül fegyveres közbejáru- 
láshoz kellene is folyamodnia, melly esetben 
a* castiliai vitézséget Oroszország ’s egész Eu
ropa fognák c sodá l n i .  E ’ levelet a1 követ
kező utóirás rekeszti be: Hire fut, hogy Al- 
garbia és Tras-os-Montes tartományiban több 
város dón Pedrohoz állott ’s az ifjú királyné 
(dona Maria) színeit lobogtatja. Ezek között 
áll B e í r  a a’ spanyol határszélen. Yiseuben, 
Almeidában ’s C o i m b r á b a n  támadás ütött 
ki dón Miguel ellen , minél fogvást dón Ped
ro szándéka sikerültén alig kételkedhetni töb
bé. — Mind ezen hirek valósulását türhetle- 
nül várom.“ —

PORTUGÁLIA.
Az aug. 15iki Times után Almeida vá

rának dón Pedrohoz álltáról (noha még ez is 
kétséges) utóbbi levelünkben röviden emlé
keztünk. Az egy stuttgardi újság (aug. 23ikán) 
Írja lissaboni aug. Ciki hírlapok után, hogy 
jul. 26 és 27ike közti éjjel újabb csata tör
tént volna a’ két fél seregei között, melly- 
nek kimenetele don Pedro részére vala ked
vező. Azonban a* pedristák ekkor sem nyo
multak Grijonál előbbre, ’s innen is csakha
mar visszavonultak. Soraik között ez úttal 
Oportobelieket is lehete látni. Erről még az 
Oest. Beob. is szinte lissaboni, de aug. 4iki új
ságok után igen röviden s csak úgy emléke
zik, hogy az egy kisded villongásnál, melly- 
ben senki sem sebesült meg, nem volt egyéb, 
azonban megismeri, hogy don Pedro seregei 
csakugyan Grijoban voltak ’s innen csak aug.

29ikén vonultak Oportoba vissza. A’ migue- 
listákmint mondják, azért nem akarják még 
most Oportot megtámadni, mivel előbb szán
dékok Sartorius admiral hajóseregét semmi
vé tenni, azután Oportot a’ tenger felől el
zárni ’s igy a’ ki nem menekhető rebellise
ket könnyű szerrel tönkre tenni.

Az angol újságok aug. 20ikáról csaku
gyan azon hónap 4ikeig terjedő tudósításokat 
közlenek Oportobul ’s ezek is csekély fontos
ságúak. Itt adjuk kivonatját egy levélnek: A’ 
kurír, ki innen (Oportobul) Villa de Conde 
felé küldetett, 500 guerillával találkozott Jo- 
ze de Caen la Mello vezérlése alatt, ki mint
egy 200 mieink előtt megfutamt 30 halottat 
hagyván a’ csatatéren. Más nap öszveszede- 
keztek ismét ’s pusztítják a’ környéket, mig 
egy más guerilla-csapat San Terso és Villa 
Garcia körül ugyanazt cselekszi. Martha A- 
maranteban állott, előcsapatja Pennafielnél; a’ 
jul. 23iki csata neki több veszteségibe került 
mint hittük. Tegnapelőtt éjjel a’ St. Bentoi 
apát urat elfogták egy szinte elfogott levél 
következésében, mellynek Írója neki azt ta
nácsoló: ne csüggedne azért e l, hogy a’ há
rom klastromot (inellyekben don Pedro seb. 
hedt katonái feküttek) a’ barátok fel nem gyujt- 
hatták, hanem ügyekezzék tovább is és kö
vessen minden módot el, hogy azon kalan
dozót (d. Pedrot) láb alól elmozdíthassa . . 
Ezek a’ thron és oltár támaszai. D. Pedronak 
legsulyosb ellenségei a1 barátok , ( szerzete
sek). Mondják hogy Manuel Sians kiindult ’s 
hozzánk szegődött; ha ez igaz, úgy jeles fri
gyest nyertünk benne. Oporto már elég erős 
’s a' lakosság bízik bennünk.“ A’ l i s s a b o 
ni  Gazetta teli van felírásokkal, mellyek d. 
Miguel részire a’ legnagyobb lelkesedéssel ké
szültek ; de bezzeg a’ mi don Pedro mozdu- 
latit ’s erejét vagy kárát ille ti, arról váltig 
hallgat a’ Gazetta.

Az Alig. Zeit. e’ következő levelet közli 
Lissabonbói aug. 8ikáról: D. Miguel tudja jól, 
mi kényes, mi kétséges az ő helyzete. Santa 
Marta ’s Povoas generálisok neki előterjesztők, 
hogy ók, csupán saját seregeikkel Oportot 
veszély s tetemes kár nélkül nem támadhat
ják meg. Már pedig d. Miguel a’ főváros őri
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zetéból nem mer erősödést küldeni, nehogy 
a" lakosság vérszemet kapván, fellázadjon.— 
Illy bajban arra határozta magát a’ kormány, 
liogy a’ nevezett két general sergeit (2ik ’s 
4ik hadosztály) egy, uj vezér parancsi alá 
bizza, a mi épen annyi, mint mikor a* be
teg orvosakban válogat. — Az uj general ne
ve Pozo do Regoa. D. Pedro minden erejét 
folyvást Oportoban tartja; ha 3 vagy 400 lo
vast szerezhet össze , úgy bizonnyal ő nyo
mul elő ’s megtámadja a miguelistákat. Egy 
csatától függ egész szerencséje; ha a’ fenne
vezett migueli osztályokat megverheti, úgy 
a' szökevények száma részére hasonlithatla- 
nul nevekszik, ’s az ország meghódítása kön
nyű. D. Miguel hajóosztálya még sem jött vis
sza. — A’ figueirai kormányzó egy kis csa- 
tácskáról kiilde tudósítást, melly d. Pedro 
két hajója ’s a’ Figueira melletti bateriák e- 
gyike között történt. Aigyugolyók váltattak 
minda" két részről, de minden kár nélkül , a’ 
két hajó ismét visszavonult.“ —

A’ madridi udv. újság aug. Ildikéről je
lenti , hogy a’ fentebb tudósításban említett 
visconde Pezo vagy Pozo do Regoa a’ 2ik és 
4ik miguelistai hadosztály fővezérévé csaku
gyan kineveztetett, egyszersmind meghagya
tott neki, hogy osztályit a’ Douro jobb part
ján huzza össze, csak igen csekély erőt hagy
ván a‘ balparton, hol az d. Pedro netalán! 
előnyomulását hátráltassa. Egyébiránt ugyana
zon újság, aug. 14iki számában is csak négy 
sort irt Portugáliáról, t. i . : „Tudósitásink Por
tugáliából aug. Cikaig terjednek. O leghívebb 
Felsége és d. Pedro seregei folyvást ugyana
zon állásokban valának; amazok Pennafiel- 
ben , ezek Oportoban. D. Miguel hajóserege 
még sem jött meg.“ — Spanyol general Sars- 
field , a’határszélen álló seregek vezére , kér
dést tőn a’ külministernél, mi tevő legyen? 
mert tudva van ug) mond , hog) d. Pedro se
regei között nem csak Lengyelek , hanem An
golok és Francziák is harczolnak ’s igy ezek 
részéről a nem-a\atkozás nincs megtartva . . 
A minister erre, mint a INationai írja, azt 
feleié, hogy a’ kormány bízik a‘ general ü- 
g) ességében, cselekedjék a’ kürnyüiinények

szerint. E’ biztató válaszra a’ general né- 
hány gnerillát általküldött a’ határon. —

A lissaboni kereskedőség tudósíttatása- 
ul e' következő levél hírdettetett Lissabonban 
ki , m. Ilyet Markland kapitányhoz admiral 
Parker irt: Asia lineahajó. Cap Roca előtt. 
Aug. okén: Sir! Adja tudtára a’ britt hajók 
mestereinek, kik a' Cascaesi Öbölben állanak, 
’s a* többi érdeklettnek, hogy tegnap Hop
per urlól vettem levelet, melly szerint a’ por
tugállá kormány, míg ellensége a’ portugáli 
partoknál áll, minden idegen hajónak ’s u- 
tasnak tiltja a Tajoba menetelt. Parker, con- 
traadmiral. — A* Tajo előtt álló Britannia 
nevű angol lineahajó egyik tisztjétől két levél 
érkezett (aug. 3 ’s 4kéről) Londonba, melly- 
ben ezek vannak : D. Miguel hajóserege Lis
sabon előtt 1 lineahajóból (DonJoao), 1 fre- 
gátból, 3 korvet- ’s 2 briggből á ll; admiral 
Sartoriusnak pedig csak 2 fregátja, 1 korvet- 
j e , 2 briggje ’s 1 shoonere van. Azonban 
úgy látszik még is , d. Miguel számosb hajó
hadának nincs nagy kedve a’ támadást meg
kezdeni , hihetőleg mivel tudja, hogy d. Pe- 
droét nem csak angol hajóvezér kormányoz
za, hanem katonáji (legénysége) is mind An
golok. Admiral Sartorius úgy látszik, őriz
kedik a’ parthoz közelíteni, ugyan is itt Cap 
Rocától egész a’ Tajo-torkolatig ágyutanyás 
sánezok vannak. A' cascaesi erősségről a ki
rályi zászló lobog, jeléül hogy ott maga d. 
Miguel van jelen, ki is a‘ minden órán vá
randó hajócsatát kívánná szemlélni. Épen ma 
(aug. 4kén) érkezett admiral Sartoriushoz 
még egy korvett és két brigg. Siiiíí köd gyak
ran lepi a‘ partokat, ha szűnnék a’ szél, kön
nyű lenne a’ nevezett admiralnak , minthogy 
gőzhajója van , a* legkedvezőbb állásra helyez
kedni ’s igy d. Miguel hajóiban kárt tenni. 
Matrózink a’ legforróbb részvéttel kísérik a’ 
két hajósereg mozdulatit. Ah ! igy szólanak, 
ha királyunk csak egy órára kölcsönzené a’ 
mi legkisebb hajónkat oda Pedro urnák, tüs
tént vége lenne az egész vitának ! Egyébiránt 
admiral Sartoriushoz a* bizodalmok nagy.

Liverpoolba aug. 19kén érkezett meg Ann 
Pa'.ey (hajó), kapitánya Rolstone, a' Tajó- 
ból, honnan aug. lOkén indula ki. Semmi ei-
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választó történet nem ada magát az napig elő
se szárazon, se vizen; ngy látszik a hada
kozó két fél jó véleményben van egymásról 
’s ugyan azért mind a’ kettő igen óvakodva, 
igen vigyázva teszi mozdulatit. Cascaes öblét 
az Ann Paley aug. llkén  hagyá el. Lissabon 
ekkor mind folyvást ostromállapotban volt, 
idegen hajó nem bocsáttatott be. Az angol 
hadihajók nyugottan állának az öbölben , csak 
Revenge és Leveret szállongottak kívüle. Ez 
utóbbi aug. 7kén hagyá el a’ két ellenséges 
flottát, a’ sziklától 60 (angol) mérföldnyire 
éj-éjnyugot felé. Sartorius admiral 4 angol 
mérföldre volt az elenségtől, még pedig szél 
irányában. Amelia kor\eltet rósz vitorlái mi
att a’ parthoz küldé, vele maradtak : Reyna 
da Portugal és D. Maria (Lét fregát), 1 brigg 
(gróf Yillaflor) ’s 1 shooner (Fayal). D. Mi
guel részéről ott vala Joao (lineahajó 74 ál- 
gyús) , Derodores fregát (48 álg) ús) , három 
korvett, mindenike 28 álgyus, ’s két 20 ál- 
gyus brigg. 5-ikén éjjel Sartorius két egész 
töltést adott d. Joaora, mellyeket az csak e- 
gyes lövésekkel viszonzott. — Oportobul a’ 
Falke nevű angol hajó hozott legújabb híre
k e t, meliyek szerint d. Pedro a* nevezett vá
rost még el nem hagyta 's nem is hitték ha
mar élőn) omulandását, nem leven lovassá
ga. Markland kapitánynak egy jegyzékében, 
mellyet admiral Parker egyik titoknoka kül
dött el aug. 6kán, az mondatik, hogy 12,000 
guerilla (fegyveres kalóz) csapóiig Oporto kö
rül, bujtogatva a’ papoktól ’s barátoktól. Csak 
egy lovastiszt ’s közember ment legújabban 
d, Pedrohoz által. A’ miguelisták egy bérlő
nek , ki két ökröt szolgáltatott d. Pedro ka
tonáinak, minden vagyonát feldúlták ’s az 
embert koldussá tevék. — Egy lissaboni, aug. 
lOkén költ levélben hasonló hirek foglaltat

nak: „Újságunk, úgy mond ennek írója, nin
csen sok; nagy az elégületlenség azon, hogy 
az idegen hajók nem bocsáttatnak kikötőnk
be ; pedig változtatást eziránt még nem is re- 
ménylhetni. D. Miguel ma az itt levő ameri
kai brigget látogatá meg ’s ott reggelizett.

A’ Globe ezt Írja: Oportoi, aug. lOkeig 
terjedő levelek szerint ott minden az előbbi 
állapotban volt, a’ város keményen meg va
la erősítve ’s bíztak, hogy a’ történhető meg 
támadtatást visszaverik. Néhány levél azon
ban élelemfogyatkozást említ, mellyet a’ bel
földdel közösülést gátló guerillák okoztak. 
K e r e s k e d ő i  levelek aug. 11 kéről is van
nak , de ezek olly igen viszongók egymás
sal , hogy lehetetlen kivennünk a’ történtek 
valóságát. Ennyi hihetőnek látszik: august. 
7dikcn don Pedro seregeinek egy osztálya, 
mintegy 4000 ember, megtámadó az ellensé
get, megveré ’s állásit elfoglaló; de igen is 
messze nyomulván elő, végre kénytelen Ion 
hátrálni. Maga a’ császár is kilovagla, meg
tudni a’ veszteséget, melly 50 halott-, 15 
sebhedt-, ’s 100 fogságba esettnél nem megy 
többre. Se angol se franczia nem vett részt 
e’ csatában; aug. lOikén újólag történtek csa
tázatok.

L e g ú j a b b :  A’ Morn. Her. ’s portoi Cronica 
Const, szerint Portugáliában a’ szárazföldi seregnél 
semmi változás. D. Miguel hajóserege Oporto felé 
csakugyan elindult azt vizen és szárazon megtámad
ni. Pedro 3 ezre aug. 6ikán Miguel 10 ezrét megro
hanta, áígyuit beszegzé, sánczait szétdulá. D. Mi
guel flottája aug. 7ikén 2 óráig kiizde adm. Sarto- 
riusszal, aztán kifeszített vitorlákkal 5 v. 6 ang. 
mérföldnyire visszavonult némelly részben megron
gált ’s lyuggatott hajókkal. — A’ déli németor
szági levelek panasszal teljesek az aug. 16iki för
geteg ellen , mellynél fogva egy példátlan orkán
nal párosult jégeső Bavariában, Würtembergben ’s 
Badenben rettentőn kártékonykodott.

A’ gabonának pesti piaczi ára September 4dikén 1832.
Pozs. in. vió. ear. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabiíza 136  | 12 6  | 113 | Zab 3 0  | 3 0 29  i  “
Kétszeres 93  \ 89 * 86 i Köles -  -

Rozs 53  \ 5 0  • 4 9  * Köles-kása —mm - -

Árpa 5 0 4 6  í 45  i Kukorica 66 i 63  j 60

Szerkezteti Helmeczy.  — Nyomtatja Länderer .
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MAGYARORSZÁG.
M u n k á c s  aug.29ikén: Tek. Bereg Ka

ra i’s Rendeie’ f. h. 24ikére Beregszászba gyűl
vén össze egy ünnepélyes Tedeumot tártának 
azon örömttil őszt öltöztetvén, hogy az ifjú ma
gyar király, O Felsége, szerencsésen esett ál
tal a’ badeni veszélyes történeten. A’ Catbo- 
licnsoknál Laurencsik Keresztely főesperes nr 
által végzett fényes szertartása mise után a’ 
Reformátusok templomába mene át a' hálás- 
kodó gyülekezet harang ‘s taraczk szózat kí
sértében , ’s itt újra kezdődött az ájtatosság. 
Mind a’ két helyen a’ számos nép (minthogy 
ez épen vásárra is csoportosult ide akkor) é- 
neklése közé a’ mozsarak durrogási is ve
gyültek. Ezután a’ főispárvi Helytartó szíves 
asztallal vendéglé meg az Egybegyűlteket, szív
ből ömledezett a’ sok „Éljen.“ Áldották a‘ fő 
tárgyat ’s ünnepeltetése eszközlőjét.

Ritka vidék honnan hasonló tudósításo
kat ne vennénk a’ hiv alattvalók buzgó hálál- 
kodásik, ’s ajtatos örömük nyilványos nyi
latkozásáról; nevczetesbaz esztergomi, kör- 
inöczi, pestbudai, pozsonyi, sopronyi, győri 
és zágrábi, hol különösen a’ hála-szertartási 
nap közönséges ünneppé változott, a’ püs
pök tartván az t , a’ bán, rendek , katona
ság , polgárság’s nép díszes megjelentében, 
álgyuk ’s fegyverek tartós ropogási, muzsi
kai szerek zengési’s gazdag lakomák közt.— 
Becsben mind a’ két vallásu evang. hívek is 
megtevők részökrűl mivel a’ Gondviselésnek 
tartoztanak; de még a’ török alattvaló gö
rög hitűek sem mulasztók el tulajdon egy
házokban a’ hasonló czélu ájtatoskodást.

A’ magyar tudós Társaságnak Pesten a’ 
hs vmegye nagyobb palotájában 1832 sept. 
Siki 10 órára határozott ’s Ő cs. kir. főher- 
czegsége a’ Nádor-ispán mint Pártfogó előlü-

lése alatt épen e’ pillanatban , midőn e’ hír
lapokat sajtó alá bocsátjuk, tartatni kez
dett , közülése tárgyai ezek: 1). A’ Társa
ság elölülőjének megnyitó beszéde. 2). A’ 
titoknok előadása a’ Társaság eddigi tör
téneteiről. 3). Emlékbeszéd Kisfaludy Károly 
felett Dr. Schedel Ferencz rendes tagtól. 4). 
A’ fa- és kőhid - erő hasonlati meghatározá
sáról Nyiry István rendes tagtól. 5). Emlék
beszéd Kazinczy Ferencz felett Kölcsey Fe
rencz rendes tagtól. 6). Kemend. Rege Kis
faludy Sándor rendes tagtól. 7). Az 183liki 
legjobbnak Ítélt magyar munka megjutalmaz- 
tatása. 8). Az 1831 s 32ikre szóló jutalom
kérdések kihirdetése ’s nyomtatott példányok
ban kiosztatása. 9). A’ titoknok az ülést be
rekeszti. Magyar öltözetben megjelenőknek 
nyiltan állott a’ palota alsó helye, asszonyságok 
’s más hallgatók számára pedig a’ galéria.

Becskerek 7ber 2ikán. Aug. elején rüvi- 
den-súlyos betegségében a’ jó atya, hű pol
gár ’s nemes hazafi, ’s egykor a’ hadi pályát 
is futott Oexel Aloiz táblabiró 's zombori 
birtokos elhunyt. Béke poraira 1 —

Akár bal végzet, akár gonosz kohol
mány, de N. Becskereket csak folyvást emész
tik a’ lángok. Ritka hét, hogy illy gyászeset 
fel ne tűnnék szemünk e lő tt, ’s még szeren
cse: hogy majd mindig nappal. Esztendő a- 
latt közel 300épület hamvadott össze; pedig 
mondhatni, hagy a’ felügyelésben a’ helybeli 
tanács részéről fogyatkozás nincs.

A’ torontáli megye aug. 28dikán nyitá 
meg közgyűléseit. Igen érdemes első ál-ispá
nunk Hertelendy Ignácz u r, ünnepélyes ’s 
tiszta hazafiságot lehelő beszéddel üdvözlő a’ 
Rendeket, meliyben kivált nemzeti nyelvünk 
’s literaturánk virágzása ’s előmozdítása volt 
a’ főczél. Lelkes al-ispán valóban nagy égi 
áldás mindenütt, de kivált e’ megyében. Már
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az előtt néhány héttel több mint 200 levelet 
bocsáta szét a1 megyében, ’s öszvehívá pol- 
gártársinkat tanácskozni az országos rendsze
res munkák felett, felszolíta mindent ki csak 
gondolkodni tud e’ végre, ’s a' süker az lett, 
hogy a’ törvényes tárgyin kívül már minden 
országos rendszeres munkálat meg van vizs
gálva, nevezetes ’s a’ kor szelleméhez mér
sékleti bővítésekkel ’s változtatásokkal.

Tisztelt al-ispánunk mivé volt az is : hogy 
a’ Temesváratt mulatott kassai magyar szín
művész társaságot, néhány hétre megyénkbe 
édesgeté, megjelentét számtalan Öszvehívó le
vél által közhírré tévé , a’ papságot nemessé
get *s minden rend ’s felekezetbelieket annak 
pártolására serkenté, ’s maga is a’ vidék több 
lielységiben megfordulván személyesen is a- 
jánlá, elannyira: hogy alig lehete nagyobb 
fáradságot gondolni mint a’ mit e’ czélra for
dított. Azon jeles honlángú beszéd, mellyet 
az egybegyült rendekhez e’ tárgyban mondott, 
szép lelkének ’s nemes hazafiiságának csal
hatatlan bizonysága.

Pécs sept. 3kán 1832: Tegnap estve, az
az sept. 2kán 10 és 11 óra között csendesen 
elpihent az urban a’ pécsi ns káptalannak, sőt 
talán az egész keresztyén világnak legidősb 
’s igy Nestor-kanonokja, néhai nagys. és fő
tiszt. Koller József nagyprépost, életének 87- 
dik ’s kanonokságának 57dik évében. Az ő 
bő tudományát nyilván hirdetik számos , ré
szint nyomtatott, részint kéziratban maradt 
tudom, munkájú Életében minden vagyonát a’ 
szegényekre osztá, ’s ugyan ezeket tévé hol
ta után örökösivé. A’ haza koszorús tudósát, 
dicső polgárát, a’ magyar Szion egy fenragyo- 
gásu csillagát, történeti Musánk borostyános 
’s enyészteiglen csüggedetlen hívét, ’s az em
beriség példás lelkű gyámolát veszté ’s kesergi 
benne; azért méltán sóhajthat béke-áldást 
hamvaira minden hazafi ’s emberbarát! kebel; 
mert szebb fok ’s tisztább érdem halhatatlan
ságra halandó tetemben ’s egyházi pályán nincs, 
mint a’ millyet a’ bíboros nagy Üdvezült éiet- 
’s hatáskörén magának bokroza, másoknak 
pedig fokép Szentegyházunk fiainak tükörpél
dányul megörökíte.

Rima.Brezóu aug. lsőjén a’ kis-honti e-

vang. gyülekezet egyházi elöljárói választásra 
gyülekezvén, annak megtörténte után Kubi- 
nyi Péter kir. tanácsnok ’s gyülésbeli előlülő 
urnák azon szives hazafi szándékát vala sze
rencsés érteni, melly szerint könyvtárát, fő
kép hazánktörténetire gazdagot, a’ ns közön
ségnek határozá ajándékozni, ’s az egyetem 
elöljáróságának azonnal által is adni.

Pesti m. kir. tud. Egyetemünk a’ köze
lebb mult 1834 iskolai esztendőben 1639 ta.o
nulót számlált keblében, névszerint: 8 L th co
lo g i a - tanulót, köztök 61 kispap, 20 vilá
g i, osztályszerint pedig 4ik évű 14, 3»k évii 
22, másod 22, első 23 ; — 226 t ö r v é n y -  
tanulót, osztályszerint 45 3ik éviit, 54 má
sod, ’s 127 első évit; — 939 o r v o s i  t u d o 
mány-  hallgatót, névszerint 372 növendék 
orvost, 423 sebészt, 29 gyógyszerest, 32 
baromorvost’s 73 bábát, osztály szerint 42őt 
5ik évüt,  56ot 4ik, 49czet 3 i k , OOczet 2ik, 
’s lőötot első évi hallgatót; 86 2 i k évi sebé
szet-tanulót, különösen magyar nyelven 26ot, 
németen 58at, 349 első évit, ’s ezek közt 137 
magyar ’s 212 németet, 27 magyar bábát ’s 
46 németet ; — 393 bö l c s e l ke dé s - t a nu 
lót, osztályszerint 172 másodévit, 191 első 
évit, ’s 27 földmérőt. — Doctori czimet nyert 
e’ f. sept. 3ikáig 56, névszerint theologiabe- 
iit 1, törvénybelit 7, ’s kettő e’ szántból csak 
egyházi törvénybelit, orvos tudománybelit 43, 
különösen gyógyászatit 42 , sebészetit 1, böl
csei Icedésbelit. 5. — Továbhá sebészeti mes
terré lett 17, polgári sebésszé 66, bábames
terré 4 , bábává 58, gyógyszeressé 28, sze
mésszé (ocnlista) 2 , földmérővé 19. — Vég
re a’ pesti kisebb iskolai tanulók száma volt 
1494, különösen a’ kegyes iskolai gymnasi- 
umbelieké 720, a’ nemzeti iskolabelieké pe
dig 774, ide nem tudván a’ bel és külváros- 
beli egyesületi , vagy magányos házbeii isko
lákat, intézeteket vagy nevelőházakat mind 
a’ két nemű ifjúságra nézve. Elmondván e’ 
sarjadék tanulók számát örömmel említjük 
buzgó szorgalmokat is , kivált a’ hazai nyelv
ben, mellynél fogvást alig találtatott eg} ket
tő, ki azt legalább ne értené vagy törve be
szédétté, sőt a’ kegyes-iskolai gymnasinmbe- 
li korosabb tanulók jelesb íróinkból váloga
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tott darabkák előadásával is örvendeztetek 
nyilván) os próbatételükre megjelent vendé- 
giket. Öröm-halával emlékezünk az ill}' nem
zeti lelket ébiesztő tanítókra, elöljárókra, ’s e- 
gyéb rokon hazafi ezéit pártoló polgártársaikra 
k ik , mint p. o. tek. B o r á r o s J á n o s ,  n. 
pest városi tanácsnok ’s nemzeti iskoláink i- 
gazgatója, tek. M ér e y L ás z 1 ó táblabiró és 
V á r a d y  J ó z s e f  urak jeles jutalmakkal ’s 
ajándékikkal élesztgeték a’ haza bimbózó cse
metéit , hogy hatalmas gyümölcsözésüekké i- 
diiljenek.

(Kir. Kam. tudósítás).

A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara expedi- 
turai hivatalában megürült két járulósági a (ac- 
cessistaságra) Vischán János, és báró Hor
váth Mihály eddigi practicans urakat nevezte 
k i , jó tulajdonságikat és szorgalmikat te
kintve.

A N G L I A .

Aug. 21dikén, a’ király C8dik születése 
napján, ünnepelés vala W indsorban. Gróf Grey 
aug. 22ikén éjszakra utazott több minister 
(Russel, Holland, G rant’s tb.) szinte elha. 
g) ák a' v árost. Bonaparte József ugyanaz nap 
a’ közönséges gyorskocsin (Eilvvagen) érke
zett Londonba. — A’ portngáli papírosak be
cse az utóbbi, (aug. isikéről szóló ’s inkább 
d. Miguelnek kedvező) hírekre 4 pCenttel 
szállott alább. — A’ cholerabulletin ugyan* 
az nap , Anglia - és Skócziából, 1179 beteget 
s 401 halottat említ. Egész Irlandból (ang. 
1 Óikéról) ellenben csak 342 beteget *'s 111 
holtat ; itt tehát a’ nyavalya ei»)hül.

Oponobul aug. löikáról is érkeztek le
velek Londonba , de semmi fontos hírt nem 
hozók. Semmi ütközet nem történt. A’ mi- 
gtelista szárazföldi seregek fő vezére Oporto 
sarampói előtt megjelent, ’s vele Campbell 
az alvezér. — A’ két hajósereg folyvást kö
zel állott egymáshoz, de minden hadi nesz 
nélkül. Al-admiral Sartorius nem mert a’nagy 
álgyus VI. Ioaoba kapni. Don Miguel hét hajó
ján mindössze 252 álgv u van,  dón Pedrocn 
összesen csak 191.

Dennis Collins-t (ki Ascotban a’ királyt 
megsértette) az abingdoni esküitek törvény
széke halálra ítélte.

Irlandban, név szerint Largeyben kemény 
verekedes történt azorangistak es pápisták kö
zött. Végre ezen utóbbiak g)óztek. Mind a’ 
két részről többen kaptak sebet, az elsőbbek 
közűi kettő meg is holt.

Gróf Flaliault Londonba érkezett ’s hos
szas szólalkozást tartott aug. 23ikán Durand 
de Mareuil (franczia követ bgTalle}rand he
lyett) úrral. Miért jött? még eddig nincs 
tudv a. — Párisi legújabb tudósítások szerint 
lig Talleyrand nem  megy Londonba, hanem 
aug. 23 vág} 26ikán Tourainebe utazik.

A’ -régibb görög kölcsön birtokosi egy- 
begyülének nem rég tudósítást venni azon lépé
sek foganatjáról, mellyek ugyanazon kölcsön 
biztosítása iránt tétettek. Minden lépés sike- 
retlen volt, ’s azon liir, hogy Görögország 
minden jövedelme az újabb kölcsön fizeté
sére fog fordittatni, nagy ijedelmet okozott 
a’ gyűlésben. El Jön végezve, hogy az uj gö
rög kormány elibe terjesztessék az egyesü
let követelésének igazságos léte, minek te
kintetbe vételét annál biztosabban várhatni, 
minthogy ama’ régibb kölcsön Görögország
nak a' !egnag}obb, legsürgetőbb szükség ide
jén adatott, ’s igy annak fentartatására igen 
sokat tett.

F R A N C Z 1 A O R S Z Á G.
Aug. 20ikán a’ Tribune tíz száma véte

tett egyszerre vád alá. A’ jury csak egy 
czikkel} t talála bűnösnek , de ezért a’ legna
gyobb büntetést, t. i. ö hónapi fogságot "s 0000 
franc bírságot szabá egv ült 's Bascans urra. Az 
újságok ’s egy része a' publicumriak panasz
kodnak a’ sajtó üldöztetése ellen Js a* törvé
nyek és vádtörvényszékek szigorúságát rosz- 
alják ; ellenben a’ ministeriuni ’s ennek ba
ráti a ' jury lágvsága ellen kelnek k i, melly 
még a‘ leghevesb legellenségesb czikkelvek 
íróit is feloldja’s igy folv v ást újabb csill ák
ra bátorít.

Az assisek aug. 23ikán Lepagé és Cuny 
ügyeit vevék fel, kik a’ jun. 5 és Ciki tör
ténetekben munkás részt v eitek. Az első jele
sül torlatot (barricade) borda s katonákra lőtt, 
a' másik egy fogl}ot vivő nemzeti őr ellen sülé 
ki pisztolyát. Mind ar kettő halálra ítéltetett.
Cuny az Ítéletet hallv án felkiálta : éljen a* res-

*

\
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publica! A’ Temps e’ törvényszék Ítéleteire a- 
zon megjegyzést teszi, hogy a katonát örvény, 
szék sem Ítélt keményebben; de ez csak azt 
mutatja, hogy fenyitő törvényink még ma is 
olly dracoi törvények , millyek Boriest és Ber- 
tont vérpadra juttaták. A’ revolutio máské
pen ítélt. Az aug. 8iki ministerek llamban 
ülnek; a’ revolutio tiszteié fejeiket, a’ hó
hér nem sütött bélyeget vállaikra, ’s most . . .  
Ám, a’ bírák megtették kötelességüket, te
gye már a1 királyi kegyelem is a1 magáét.

A’ Moniteur jelenti, hogy gr. Montali- 
v c t, felgyógyultan, az aug. 22iki ministerta- 
nácsban már jelen volt. A’ Messager szerint 
Dupin ur újólag megkínáltatok ministerség- 
gel ; de ő csak azon esetben válialandja fel 
azt, ha kívüle még más három, kiket ő ne- 
vezend, fog a’ ministeriumba lépni. — Hyde 
de Neuville, Fitz-James és Chateaubriand u- 
rak panaszt akarnak a' pairkamara előtt a- 
zon önkényes elfogatásért tenni, mellyet a’ 
jelen ministerium rajtok ’s másokon elkövete.

Paris aug. 22ikén : A’ király néhány nap
ra az Eu-i kastélyba utazott cl, de legköze
lebb, talán holnap már ismét St. Clotidban 
lesz. A’ journalok Pozzo di Borgo ur vissza- 
jövetelét emlegetik, de pétervári privát le
velek szerint, ha Pozzo di Borgo ur Parisba 
jó is , mint magányos személy jő , nem mint 
követ.

Gr. Montalivet a’ király parancsolatjára 
tudósitá Károly braunschweigi herczeget, hogy 
nyolcz nap alatt Francziaországot el kell hagy
nia. —

(A’ frankfurti Oberpostamtszeitung pá
risi privát levelek után egy titkos egyezés 
mását közli Károly br. hg és general Ramori- 
no között, melly szerint a’ kalandos expcdi- 
tio intéztetése ezen utóbbira (Ramorinora) 
bizatik. (Főképen ennek tulajdonítja a’ frank
furti újság a’ hg kiigazittatását).

A’ Gazette szerint a* legközelebbi 23ki Moni
teur egy királyi ordonnanceot közlend , melly 
a’ kamarákat October 8ikára hivandja egybe. 
(A’ 23iki Moniteur nem szól semmit). A’ Ga
zette mondja azt is , hogy azon Burkusok, kik 
a’ porosz kormány költségin Parisban tanul
ta k , haza utasíttattak. —

A’ G a z e t t e  de F r a n c e  aug. 24, 25 
és 2Giki számai a’ statusügyvédség kivánatá- 
ra lefoglaltattak; az előbbi két szám az nj- 
sághivatalnál, a’ 26diki pedig a’ postán. 0- 
gyan ez érte a’ T r i b u n e  ’s a’ C o u r r i c r  
de l’E n r o p e  aug. 25iki számaikat. (Az aug. 
27iki párisi újságoknak September ükén kell 
vala Bécsbe érkezniük , de még az nap oda 
nem jutottak).

Gróf Pozzo di Borgo aug. 3ldikén Ber
linbe érkezett.

Rheimsba közelebb két parlagi dáma ér
kezett faluról, némelly szükséges holmikat 
vásárlani; kocsisuk, ki várost még nem lá
to tt, csudálkozott az előtte sok újon, ’s mind 
eddig nem látott szépen, ’s hogy annál job
ban gyönyörködtesse magát, közel lévélt a’ 
székesegyházhoz szállva, annak tornyába ki- 
vánkozék, ’s 2 sous fizetésért fel is juta. Egy
szerre lármára háborodik az egész város, min
den templom harangit félre verik, „tűz, tfiz 
van“ kiáltanak mindenfelől, a’ lakosság ré
mülten rohan az utczákra, a’ nemzeti gárda 
fegyverben, az elöljáróság hivatalos köntös
ben , ’s a’ munkás osztály oltószerekkel fut, 
szalad, kiabál, tudakozódik, taszigál min
dent , ’s még sem tud egyike a’ másikánál 
többet; tűz nincs! tehát revolutio! de hol, 
honnan , ’s kik? egyike sem bántja másikat! 
— Ekkor jut az egyházfi eszébe , hogy őkét  
óra előtt egy idegent zárt feledésből a’ to
ronyba fel, keresik tehát, ’s csakugyan ott ta
lálják a’ corpus delicti-t a’ szerencsétlen ko
csist egy zugolyba vonultán félhalva ijedté
ben; tüstént vallatják szegényt tömérdek szi
tok átok közt, ’s ez rettegő hüledeztében ő- 
szintén elbeszéli, mint nem várhatá azon nap, 
noha asszonyai régén \áriák,  a’ toronybul 
szabadulását, ‘s ennél fogva kond/ta meg egy 
harangot 9 melly legnagyobb rémülésére épen 
a’ tűzharang volt; mit tehettek tehát, falujá
ba kergeték a’ sült parlagit, ’s a’ tornyot gon
dos!) ügyelőre bizák, hogy máskor 33 ezer
nyi lakos feledékenységből fel ne zúduljon.

ÉJSZAKAMERIKA.
Nevvyorki újabb tudósítások szerint (jul. 

23ikáig) ott a’ cholera kegyetlenül pusztít, 
naponként 80—100 áldozatot ragad e l ; a’ vá-



ros és kikötője puszta, szomorú. — Az In
dusok és az egyesült statusi seregek között 
apró csaták történtek, mellyekbcn ezen utób
biak vesztesége nem volt olly tetemes, mint 
hireszteltetett, ’s mintegy 70 emberre megy 
mindössze. A' csatahelyről jövő tudósítások 
szerint az indusok vezére „a’ fekete sólyom“ 
mint őtet ott nevezik, főütközetre készült 
s tudván hogy kegyelmet nem kap , ha 

fogságba találna esni, halálig küzdésre szá
llá el magát. Az amerikai sereget Dod
ge és Brody tábornagyok ’s Hamilton ezredes 
vezérlik, mind a* hárman jeles és vitéz férj- 
fiak. — A' sen  a tu s  jul. I3iki ülésében 22 
szóval 19 ellen határoztatott el, hogy a’ prae- 
sidens vétóján elakadt kankbill ez úttal tör
vénnyé nem válhatik ’s iránta a’ jövő con- 
gressusi ülés végzend. — A’ tarifbill, úgy a’ 
mint azt a’ képviselők háza ajánlá, végre a’ 
senatus által is elfogadtatott ’s igy ez a’ sok 
vitát okozott rendszabás törvénnyé lett. Jul. 
löikán mind a’ két ház elhalasztotta ülésit.

Stevenson urnák a’ congressus elölülőjé
nek (Sprecher} a’szokott köszönet részre haj
lat lansaga-és ügyességéért az idén nem  ada
tott meg. A’congressus távolléte alatt küldött
ség neveztetett ki polgári és fenyitő-törvény- 
köny v - szerkeztetés végett Columbia tarto
mány (mellyben Washington főváros és con- 
gressusi hely fekszik} számára. — A’ nyu
gaton lázongó Indusok ellen kiküldött sereg 
fővezérévé Winfield Scott general őrnagy (Ge
neralmajor) neveztetett, ki is az Indusok el
len már hadakozó fegyveres néphez még 800 
főig rendes gyalogságot ’s pattantyúsokat is 
viend. Ezek jul. lökére Chicago mellett fog
nak egybegyülni, melly helytől az indus fő
vezér, Black Harok ( f e k e t e  só l yom} erős 
tábora a’ Cosquoanang tava mellett 90 angol 
mérföldre van. Ezen „sólyomnak“ alig van 
700nál több embere, de ő mint v e z é r  és 
pr  o f é t a  azoknak határtalan bizodalmokkal 
bír. Egy második Mohammed. A’ harcz mind a’ 
két részről példátlan kegyetlenséggel foly; az 
éjszakamerikai katonák szintúgy nyúzzák fog
lyaikat mint az Indusok. —

A’ b o g o t a i  respublica praesidensévé

választatott Santander general június 23dikán 
Newyorkból Carthagenába utazott el.

HELVÉCZI A.
A’ helveta szövetséggyülés következő bé

kepontokat ajánlá Baselnek,  26dik ülésé
ben: Egyezés (Basel v á r o s a  ’s v i d é k e  
között}. I czikk. Basel cantonnak nagy ta
nácsa 31 taggal szaporittatik. E’ 31 tagot Ba
sel vidéke küldi, úgy, hogy ezentúl minden 
vidéki egyesület (Zunft}, valamint eddig a’ 
várasiak, nem egy, hanem két tagot fog a’ 
nagytanácsba küldeni. 2). Az 1831 febr. 9 , 
10, llik i alkotmány 45ik§a, úgy szinte az 
ugyan akkori szavazástörvény (a ’ tagválasz
tásokra nézve} ezennel eltörül telik. 3}. De 
szintazon alkotmány az itt megnevezett vál
toztatásokkal ’s minden egyéb pontjával még 
hat évig maradand erőben. Későbbi változ
tatás azon csak a’ nagy tanács megegyezésé
vel ’s valamennyi szavazható polgár általá
nyos többsége oda járultáva! történhetik, ért
vén t. i. a’ vidéki szavazókat szintúgy, mint 
a’ várasiakat. 4}. A’ jelen egyezés elfogadta, 
tása után 14 nappal ’s az igy erőbe lépett 
képviselő-választási rendszabások megtartása 
mellett Basel cantonnak nagy tanácsa egészen 
újólag fog választatni, ’s az igy megtörtént 
választások után 14 nappal ki fogja az uj 
nagytanács, mind azon hivatalbelieket nevez
n i, mellyek kinevezése alkotmány szerint őt 
illeti. 5}. Mind két részről ezennel kölcsönös 
és tökéletes feledés igértetik , ’s az ezzel el
lenkező rendeletek el vannak törülve. A’ je
len egyezés elfogadása irán t, szövetséggyülé- 
si biztosak jelenlétében, minden karbeliek 
szavazata szedessék be 14 nap alatt. Ha ta
lán az ajánlat el nem  fogadtatnék, fentartja 
magának a’ szövetséggyülés, e’ tárgyban u- 
jabb lépések’s rendszabások iránt tanakodnia.

Ugyancsak a* helveta szövetséggyülés 27- 
dik ülésében felolvasá az előlülő Ausztria kö
vete, gróf Bombelles, Írását, mellyben ez 
udvara részéről ’s nevében bizonyossá teszi 
a’ gyűlést, hogy Tyrolban csak 6,000 ausz
triai katona áll, hogy Ausztriának semmi el- 
lenségi szándéka Helvéczia iránt nincs |’s ki 
vánja, hogy e’ békés szándék Helvéczia ré
széről is kölcsönös legyen. —
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NÉMETORSZÁG.
Zweibrücken, aug. 17: Scharpff kcresz- 

tely tlieologiai candidates tegnap törvény e- 
lebe idéztetett, kétségkívül azon beszédért, 
ineilyet (máj. 28ikán) Hambachnál tartott. 
Homburgi számos baráti kisérék őt a' foghá
zig. — W'irth , Siebenpfeiffer és Hochdörfer 
pőréi ugy látszik huzatni lialasztatrii fognak; 
mindeddig legalább épen semmi Ítélet sem 
hozatott bennök- — A’ kasseli Verfassungs- 
freund igy ir : A' szövetséggyülési végzete
ket pártoló újságok ugyanazon végzetek ment
ségükül folyvást és főképen a* ha ml» a ch i 
gyűlést ’s az itt történt és mondott tulságokat 
hozák föl, miket az ellenféli ’s az érdekiett 
végzéseket gáncsoló irók ’s újságok sem ta
gadhattak. De hiszen tudva van , hogy ama’ 
végzéseket, ajánlatban, az angol király még. 
máj. 8ikán, tehát a’ hambachi gyűlés előtt 
bárom héttel, irta alá, ’s igy ez amazoknak 
okul vagy alkalmul nem szolgálhatott.

A’ f r a n k f u r t i  Oberpostamtszeitung 
folyvást czivakodik a’ franczia liberális újsá
gokkal , kik vele ?s léiekrokonival épen nem 
képesek egy nyomon já rn i, egyiránt gondol
kozni. így a’ porosz statusujság egy igen fon
tos megczáfolást irt minap a’ német ügy i- 
ránt, ’s im mit felelt neki a’ könnyű, nem 
f o n t o s  National: „Cette réfutation a le 
louble m érite, de n’avoir pás le sens com- 
nun, et d'etre officiel, azaz (ezen megczáfo- 
Jásnak kétes érdeme az, hogy nincs benne 
egy szikra ész, és hogy hivatalos). Ezt az
tán visszamondta neki,  felében legalább, a* 
hős Oberpostamtszeitung.

Würzburg (Bajorország) lakosai közül 
406tan felírást bocsátottak a’ királyhoz, mellé 
ben Ő Felsége kéretik : ne engedné a’ jun. 
28diki szövetséggyülés végzeteit, mint a’ ba
jor alkotmánnyal meg nem fcrhelőket, vég
rehajtatni. Ezen felírásra a' következő vá
lasz érkezett: A’ király 0 Felsége nevében. 
Ó Felsége a’ király látta azon előterjesztést’, 
mellyhen Würzburg néhány lakosi a’ Német- 
szövetség által e’ folyó évi jun. 2Skán hozott 
végzések végre nem hajtatását kérik. 0 Fel
sége azon végzésekben megegyezett azért, 
mivel azok a’ királyi bittel pecsételt bajor al

kotmánnyal nem ellenkeznek ; ha ez máskép 
lenne, úgy 0 Felsége, adott hitéhez képest, 
azokban meg nem egyezett volna. De szint- 
ezen hit és eskü kötelezi 0 Felségét arra, 
hogy koronájának jusait fentartsa, ’s Bajor
ország külső viszonyúba, mellyek intézete ki
zárólag 0 Felségét illeti, senkinek semmi a- 

Vatkozást ne engedjen. A’ fellendített ’s ide 
mellekeit felírás tehát az abban alólirtaknak, 
legmagasb, az e’ folyó sept. 8ki ministeri le
írásban foglak, megbízáshoz képest a’ legfel
sőbb n e m - t e t s z é s kifejezése mellett ada
tik vissza. Ör vendetes vala 0 Felségére néz
ve az itteni, Würzburg népszámához képest 
valóban csekély s jobbadán repülő írásokban, 
tehát nem épen hitelesen gyűlt számából az 
aláírtaknak, újólag látni : mi sokkal felesebb 
számmal vannak a’ jó gondolkodásnak (Gut
gesinnte). A’ városi királyi biztosság c’ felől 
a’ würzburgi városi tanácsot tudósítani fogja.

A‘ zweíbrückeni újság szerint dr. Wirth 
házát Homburgban aug. 24kén kifürkészek. 
IIiy czimii iratnak : ,.Die politische Reform 
Deutschlands; noch ein dringendes Wort an 
die deutschen Yolksfreunde von J. G. A. 
Wirth“ több példányin kívül elvétetett még 
azon kard is, mellyet neki Frankfurt polgá
ri tiszteletjelül a’ hambachi várromon nyúj
tottak által. A’szegény asszony (dr. Wirth nő
je) váltig vonakodott kiadni a’ kardot, de 
nem használt, ’s kény telen volt azt teljesíte
ni. Síustgardban egy, illy7 czimii irományt 
foglaltak e l : „Der Nachtwächter ohne Cen
sor,“ mcily a’ censura által kitörült helyeket 
’s darabokat foglalá magában. Azonban az 
Őst. Beob. szerint csak igen kevés példány
ra találtak.

TÖRÖK BIRODALOM.
Boszniából írja a' zágrábi újság aug. 28- 

káról, hogy’ ott ama’ híres Pecsky Hassan 
aga; kinek rablovára a’ horvátországi széle
ken fekszik, végre elfogatott ’s 150 arnautá- 
tól kísértetve a’ boszniai vezér (Mahmud 
Hamdi basa) Serajevo-melletti táborába vite
tett. Ezen hir, úgymond a’ zágrábi újság, 
nem csak Horvátország ’s a’ magyar tenger- 
mellék, hanem Cariuthia lakosinak is annál 
kedvesb leend, minthogy mind ezek eleve
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nül emlékeznek még azon csinyokra, mellye- 
ket e1 pártvezér s a rabló csorda, mellyet ő 
eleinte önmaga vezérle , 40 egész év lefoly- 
ta alatt liatárikban elkövetett. Emlékeznek 
különösen Gotschee és Breitenau lakosi azon 
berohanásra, mellynek alkalmával Pecsky 
Hassan aga tolok nem csak tetemes értékű va
gyont elrabolt, hanem többeket a’ meglepet
tek közül meg is gyilkolt.

PORTUGÁLIA.
Oportoból aug. 8ikáról lóikéig terjedő 

újabb tudósítások erkeztek Londonba. Fogla
latok ide megy ki: A' szárazon semmi ne
vezetes nem történt, ha kivesszük, hogy a1 
miguelista csapatok mind inkább közelednek 
Oportohoz ; ellenben d. Miguel hajói ez utóbb 
nevezett város ellenében megérkeztek, úgy 
hogy ez mind szárazról mind vízről várhatá 
megtámadtatását. A Constitutionalisok elő-és 
visszanyomulását aug. 7ikén, melly úttal az 
igen is messze száguldozott csapat 3000 fő 
közül 50 halottat, 80 sebhedtet ’s 30—40 
(tehát nem 100) íögságba-esettet számlált, 
már említők; azokról, a’ mik utóbb tenge
ren tötténtek, ezeket Írja a’ Cronica consti- 
tucional do Porto : Tegnap, (úgy mint aug. lOi- 
kén), estve 7 órakor haladott el városunk 
előtt Ő leghívebb Felsége (d. Maria) 23 Ju
lius nevű 20 álgy us briggje ’s a’ 10 álgyus Li
beral, hogy mindketten a’ szabaditó hajóse
reghez kapcsolkozzanak. Ugyanaz nap csa
tába ereszkedett viceadmirai Sartorius az el- 
lenségi hajósereggel s a’ tüzelés lükén éj
jel megújult. A’kormányszékhez érkezett tu- 
dósittatás szerint ez alkalommal az ellenség 
lineahajója (YI. donJoao) tetemes kárt szen
vedett , jelesül elvesztő főárboczát, a’ mi le
génységét igen nagy zavarodásba hozá. Mond
ják azt is, hogy az ellenfél Douradinha (más 
újság üerodores-t ir) nevű fregátja csaknem 
egészen használhatlanná le tt, minél fogva vi
ceadmirai Sartorius, kihez újabban még há
rom hadihajó ’s egy gőzhajó csaílódott, tel
jes reménységben volt, az ellenséget legkö
zelebb megtámadván, tökéletesen meggyőz
hetnie. — Részünkről a’ nevezett napon (1 l i 
ken éjjel) a’ Rainha da Portugal csak 2 embert 
veszte, 2 megsebesült; a’ dona Marián 1

ember halt meg, ’s 4 kapott sebet. — Hihe
tő , de még nem épen bizonyos tudósítás sze
rin t, Almeida és Lamego varosak a’ király
né constitutionalis kormánya mellé nyilatkoz
tak. — (A’ szárazföldi seregről ezen újság 
nem említ egyebet annál, hogy d. Pedro aug. 
10, 11 és 13ikán a város (Oporto) erősíté
sére tett munkákat megszemlélte).

Oportoi, aug. lóikén reggel költ ’s Ang
liába Albion gőzhajó által érkezett tudósítá
sok szerint, az nap d. Miguelnek 7 hadihajó
ja állott Oporto elolt, éjszak felől ’s csak 2 
kisded mérföldnyi távolban. Ettől csak 1 mér- 
földnyire állott d. Pedro hajóseregének egy 
része, várván, mig a’ többi hajó hozzá ér- 
kezend. Még az nap bizonyosnak hitték a’ ta
lán elhatározó ütközetet. — A’ londoni ke
reskedőket, kik Oponoval közösülésben ál
lanak, e’ hir igen aggódtatá, azt gyaníttat- 
ván velők, s nem ok nélkül, hogy ha Opor
to két felől egyszerre támadtatnék meg, ez 
tetemes vagyon megromlása ’s igy az ő ká
rosodások nélkül nem esketik meg. Egyetlen 
egy csatától függ tehát az expeditio sorsa, 
úgy mond ezen hírekre a’ Courrier; — ha 
győz az admiral (Sartorius), úgy d. Miguel 
sorsa egészen vesztére dől; ha meggyőzetik : 
úgy dona Maria ügye csak k é s ő b b e n  érhet 
diadalinat.

Aug. 21ikén ismét jött ugyan hajó Opor
toból Falmouthba, de toldalék híreknél egyé
bét nem hozott. D. Pedro ’s Miguel hajóse
regei álgyulövésnyire állottak egymástól, de 
minden kedv nélkül egymást megtámadni. A’ 
szárazott naponként történnek apró villongá
sok, de minden foganat nélkül, mivel dón 
Pedro az ellenfél számos lovassága miatt mes
sze nem nyomulhat. A’hajócsatától függ min
den. Had. Miguel, elűzvén Sartoriust, Opor- 
tot bezárhatja, úgy' itt hamar élelemszüké- 
nek kell támadni ’s d. Pedronak kitakarodni 
a’ városból. Miguel hajóserege tömötten e- 
gyütt áll *s adm. Sartorius még eddig nem 
szakaszihatott el belőle egykét hajót is , hogy 
azt külön támadja ’s verhesse meg, pedig i- 
de megy ki fő hadcsele v. ármánya (strata- 
gema). Erre neki egy tökéletes szélcsend, 
vagy hatalmas égi háború igen jó szolgálatot
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tehetne, mire úgy tetszik ő vár is. A’ két 
flotta, embereivel 's álgyuival együtt eképen 
áll: P e d r o  hajóserege: A) a’Douro-ban(fo
lyam) : Terceira, 8 álgyuval ’s 35 emberrel; 
Prudentia, 6 álgyii, 35 emb.; egy korvett, 
3 álgyu, 32 ember. B) A’ tengeren: Rainha 
da Portugal 46 álgyu , 320 ember ; Dona Ma
ria 42 álgyu, 280 ember; Constitution, 13 
álgyu, 90 ember; Yillaflor, 18 álgyu, 100 
ember; Amelia, 16 álgyu, 80 ember; Eu
génia, 13 álgyu, 70 ember; Liberal, 10 ál
gyu, 80 ember; 23ik Julius, 16 álgyu, 80 
ember. M i n d ö s s z e :  191 álgyu, 1202 em
ber. — M i g u e 1 hajóserege: YI. dón Joao 84 
álgyu; 1 fregát 50álgyuval; 3 korvett, min- 
denike 26 tizennyolczfontos, hosszú álgyu
val; és 2 brigg, mindenike 20 és tizenkétfon- 
tos hosszú álgyuval. Mindössze: 252 álgyu.

ELEGY HÍREK.
Vicomtesse Nais, 30 esztendős özvegy- 

ke, mint a’ kir. régi pénzgyüjteményből tör
tént elorzásban részes, Brestben elfogatván 
Parisba vitetett, hol is aug. 12ikén a’ politia- 
praefectusságnak adatott ált őrizetül. Ezelőtt 
Parisban nagy dámát játszott.

Nyilvános levelekben jelentik a’ St. Si- 
monisták azoknak, kik őket menilmontanti 
lakásukban látogatni akarnák, hogy magá
nyok ezentúl csak vasárnapokon álland az i- 
degeneknek nyíltan , szerdán délután pedig 
csak az erre különösen meghitt személyek
nek. Mit jelenthet e’ szigorii elkülönzés a’pol
gári élettől, egyebet, mint hogy kellőleg ké
szülhessenek el a’ párisi törvényszék által el- 
lenök intézendő pörre, vagy hogy tudomá
nyos munkáikat annak keletkezése előtt ki
adhassák.

„Ez egy szeretetre méltó teremtés“ igy 
szól egy brüsseli privát-levelező aug. 19kén ér
kezett királynéjokról, „egy szőke alakú grá- 
tzia ; kegyes és őszinte szelleme magához v onz

mindent, mindent egyre bájol; termete kö
zép, nyúlánk ‘s gyönyörű idomzatu, tartása 
rendkívül nemes; jól nevelt, valamint az Or- 
leans-ház minden egyéb tagjai, tudományi és 
szép művészeti bő ismeretekkel biró ’s azo
kat elmésen alkalmazó; minden nyelv ma
gasztalja ő t , ’s kik eddig körülte voltának, 
clutaztán igen szomorúak, nemzetsége köré
ben szinte imádták, ’s nélküle lenniük va
lódi keserűség; izlete szerény és egyszerű; 
ennyi kellem ’s bel és külbecs nem képes e 
tenni egy alakot angyalivá?

Azon egyezés indítóinak, melly szerint 
Anglia és Francziaország ezentúl literatúrai 
müveiket, még az egymás közti háború ese
tén ’s ideje alatt is , kicserélendik, egyrész
ről Villicrs és B o w r i n g , más részről gr6f 
Duchatel ’s báró Frevilié urakat nevezik az 
újságok. Az angol könyvek a’ párisi kir.könyv- 
tárba, a’ francziák a’ britt múzeumba fognak 
letétetni.

L e g ú j a b b :  D. Miguel hajóserge aug. 
ISikán Lissabonba visszatért, minekutána aug. 
lOikén éjjeli 9 | óra tájban mintegy félórányi 
csatával megzavará Sartorius admiral ’s don 
Joao lineahajónak főárboczát lesujtá. — Gö
rögországban ismét hatalmazni kezd az anar
chia, a’ közösülés olly bajos, hogy a’ fran
cziák Nauplia ‘s Módón köztt hajópostán kény
telenek levelezni Kolokotroni czimborapártjá- 
nak dulongási miatt. — Bonaparte Luczián e- 
gyik fiját Görögország felé vett útjában egy 
hajón a’ kapitány szobájában pisztoly által a- 
gyonlőve találák ’s nem tudhatni történetből 
e ? idegen vagy öntett bői e ? A’ kapitány bor
szeszes hordóba téteté a’ testet *s nevéhez és 
rangjához illőleg eltemetteté Navarinban. — 
Ajaccio lakosi 8 napig gyászolák a’ reichstad- 
ti hg halálát.

B e c s  fseptember 3ikán) közép ár:
Bank-actiak v. részvények darabja 1143----------

A’ gabonának pesti piaczi ára September 7diken 1832.
' ozs. in. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vto. gar. középszerű csekélyebb

Tisztabiíza 133 1 120 113 i Zab 31 | 30 i 30
Kétszeres 90 86 Í 80 Köles — —
Rozs 53 i 50 48 Köles-ká-io — — —

Árpa 53 i 50 46 * Kukorica 66 i 63 | 60

Szerkezted Helmeczy.  — Nyomtatja Länderer .
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F o g l a l a t :  Magyar es ErdtHyorgBág. (kinevezések Barsi örvendő felirás. Pesti hálamise. A’ magyar tudós társaság első 
köz ülése, ’s általa 1831 és I832re kitett jutalomkérdések. Körös vmgyei uj tisztikar. Püspöki látogatási rendelések 
Nógrádban). Francziaország (Sz. Simonistak ellen hozott Ítélet. Soult és a’ király. Berryi hgné balesete. Schonen kain. 
követ ellen elkövetett csíny Moulins-on Antwerp. Artaud. L:j püspökök). Lengyelország. Portugália (Sartorius hivatalos 
tudósítása aug. I2ikérúl. Újabb). Török birodalom. Délamerika (Venezuela resp. végzései a’ spanyolorsz. kereskedés 
iránt) Elegyhirek. Legújabb. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLY ORSZÁG.
Cs. kir. Felségünk Benzek András gene- 

ral-őrnagy elhunytával megürült eszéki vár
kormányzásra Nestor János general-őrnagyot 
méltóztatott kinevezni.

Az erdélyi országos számvevőséghez, O 
Felségétől nyugalomra bocsátott Sándorházy 
Daniel ur helyébe, számvevőtisztté Imre Fe- 
rencz ur neveztetett.

Aranyos-Maróira alig. löikán, épen midőn 
T. Bars Karai és Rendei az országos rendsze
res munkákat érdeklő közgyülésökben tana
kodnának, érkezett meg azon bí r , meily sze
rint ifjabb koronás Királyunk Ő Felségének 
drága élete egy hálátlannak szántszándékos lö
vése miatt veszélyben forgott ugyan, de a’ 
Gondviselés hatalma által az egész biroda
lom határtalan örömére megoltalmaztatok. S 
azonnal nagymélt. elölülőnk Ruzini gr. Kegle- 
vich János főispán ur javaslatára a' Karok és 
Rendek, kik e’ bírt legnagyobb illetődéssel 
vevék, — egy lélekkel ’s akarattal elhatáro- 
zák : bog)' rémült, de a’ Mindenható kegye 
által megörvendeztetett híveinek érzelmit egy 
alázatos felírásban tárják ifjabb fejdelmünk 
keblébe, — e’ felett pedig mindjárt másnap 
a’ helybeli sz.cgybázban az Istennek bálaál
dozat adassék ; mellynek ünnepélyes és mo
zsár-robaj közötti tartatásán a* Karok és Ren
dek egy testben szives buzgalommal valának 
jelen, aztán a' Fő ispán i ebédnél szokott nem
zeti áldomás-poharakkal zárván be a’ bálaün
nepet. — Pesten is sept. Óikén a’ belvárosi 
főszentegyházban a’ n.mságu Curia, a’ tek. vár
megyei s katonai tisztség, a1 tudom, egye
tem tanácsa, a’ tanító kar, vitézlő rend, ne
mes városi elöljáróság és számos seregletii aj- 
tatos hívek ünnepélyes jelenlétében bálaál

dozat muiattaték szint e’ végből be az élet 
mának.

P e s t ,  sept. 8kán: Mit a’ magyar nemze
ti nagyság és tudományosság baráti régen és 
forrón ohajtának, mit végre a’ nemzet lel
ke s bj e i magok alkoiának ‘s csak felséges I. Fe- 
renezünk jóban és dicsőben olly gazdag kora 
érlelbete meg’s juttatbata létre: a’ m a g y a r  
n e m z e t i  t udom.  A k a d é m i a  ma tartá 
itt legelső köz-ülését, miben tavai az ország
szerte dúló görcs veszély volt akadályaid. Ezen, 
valóban közérdekű , nemzeti jeles ünneplés
re tek. ns Pest vármegye nagyobb gyüléste- 
rcme vala kijelelve ’s reggeli 10 órára a’ két 
ns városi minden rangú Közönség illően meg- 
híva. A’ részvét megfelelt a’ tárgy érdekinek 
’s a’ legszebb várakozásnak. A’ nagy számú, 
felette díszes gyülekezetben legelői is s a’ 
legmélyebb hódolattal 0 cs. kir. Főherczeg- 
ségére J ó z s e f  Nádorra, mint az ország ’s kü
lönösen a’ magyar tudós társaság törvényes 
Pártfogójára esik pillanatunk, ki a’ társa
ság minden rendű tagjaiból választott küldött
ség által nagymélt. Cziráky Antal országunk 
bírája s igazgató tag mint szónok vezérlése 
alatt meghivatva, noha ez utóbbi napokban, bár 
bála az egeknek nem aggódtatólag, gyöngéi- 
kedék, a’ hazai tudományosság ezen ünnepén 
kegyes készséggel megjelent ’s háromszoros 
éljen !-nel fogadtatott. Megnyitá az ülést a’ 
társaság szeretett Elölülőjének , udv. taná
csos , referendár., és szabolcsi főispán Széki 
gróf Teleki Józsefnek lélekkel és hazafi tűz
zel elmondott lelkes beszéde, mellyben előbb 
a1 nyelv és tudományos egyesületek fontossá
gát érintvén, különösen a’ magyar tudós társa
ság czéljának : „az országban szerte ható é r
t e l e m  be l i  e rő  egyesítését, használatát és 
vezérlését, de egyszersmind az irói független
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vélemény tiszteletben tartatásat44 vallotta. Kö
vette őt, a' nyomtatott jelentés szerint, a’ d- 
toknok által készült ’s felolvasott előadása a’ 
ni. t. társaság eddigi történetei s tetteinek, ezt 
(Kisfaludy Károly feletti emlékbeszéde Sebe
déi Fereneznek közbejött gyengelkedése miatt 
elmaradván) prof. és rendes tag Nyíri István 
értekezése a’ fa- és kőhid-erő hasonlati meg
határozásáról ; ezt Kölcsey Fercncz szivrázó 
emlékbeszéde az elhunyt, halhatatlan Kazinczy 
Ferenczre, nem csak mint viruihatlan koszo
rúkat érdemlett literatorra, hanem öszveolva- 
dólag mint emberre *s mint szenvedettre, melly 
alatt az érzés könyekben, utána a' lelkesedés 
szűnni tűig tudó éjjenekben fakadozott; ismét 
ezt Kisfaludy Sándor Kemend czimü még 
nyomtatlan regéje, mellyet folyvást a’ legé
lénkebb részvét kisért ’s rekeszte, végre ezt 
az 183lre koszorút nyert ,,Árpád'4 (Horváth 
Endre pleb. és rendes tagtól) úgy szinte az 
1831 és 1832re kijelelt jutalomkérdések ki
hirdetése ’s a’ titoknok ülést berekesztő sza
vai. — Nem lehet ez alkalommal méltó sziv- 
gyönyörrel nem említenünk a’ nemcsKözönség, 
jelesül a’ fővárosi, tanuló, ’s kivált kir. táblai 
díszes ifjúság, továbbá számos, minden kar 
és korbeli ur és asszonyság hazaíiui, lelkes 
részvételüket, melly által a’ hallgató egyetem 
nyilván bizonyítá , hogy a’ n e m z e t i  tudós 
társaságot magáénak tekinti, léteiének ’s mun
kásságának örvend ’s attól gazdag gyiio ölesü
ket vár, ’s azokat hasonló , buzdító részvéttel 
’s így igen szép reményű sikerrel is fogadand- 
ja. Adja Isten , hogy ezen intézet egész or
szág szerte hasonló érzelmekre találjon s azok
ban lelje a’ tudós társaság munkálatinak ösz
tö n é t’s legszebb jutalmát, a' nemzet pedig 
jövendő nagyságának, büszkeségének alapját 
’s előkövetét! A’ beszédek, a’ társaság eddi
gi történeteivel együtt a’ rövid időn megje- 
lendő „Évkönyvek44 lső kötetében lesznek 
olvashatók egész terjedelmükben.

A’magyar tudós társaság által 183lés 1832- 
rc kitett jutalomkérdések. Nov. 1831re. Nyelv- 
tudományi kérdés: Mellyek, hányfélék, melly 
eredetűek és saját jeíentésüek egy felől a’ ra- 
g a s z t é k o k  (suífixa) vagy is azon szók és 
szótagok, mellyek által a’ magyar nevek’ és

igék’ értelme módosítatik ’s meghatiroztatik? 
másfelől a’ s z ó k é p z ő k  (formativa)? Milly 
változásokat okoznak és szenvednek ragasz
táskor és szóképzéskor; ’s végre, milly ne
mű gyökerekhez szövetkeznek az utóbbiak? 
Fhilosophiai kérdés: Minthogy a’ philosophia’ 
minden ágának kifejtése s hazánkban terjesz
tése leginkább az által eszközölhető , ha nem
zeti Íróink a’ philosophiára nézve szüntelen 
szemük előtt tartják, milly sikerrel dolgozó
nak elődeik, vagy miben ’s mi okra nézve 
maradónak hátra; ez a’ kérdés: tudományos 
mivelődésünk’ története időszakonként mit 
terjeszt élőnkbe a’ philosophia’ állapotjairánt; 
és tekintvén a’ philosophiát, miben s mi ok
ra nézve vagyunk hátrább némelly nemzetek
nél?— 1832re. Históriai kérdés : Miilyen befo
lyások volt honi városinknak nemzetünk’ ki
fejlődésére és csinosbulására? — Mathesisi kér
dés : Számláltassanak elő a’ nevezetesb eddig 
felvett módok , mellyek szerint mind az ösz- 
venyomhatatlan, mind az öszvenyomható híg 
test indítja az erőműveket; jeleltessenek ki 
mindcniknél a’ híg test szülte okozatok és 
szoros megmutatásokkal erósílessenek meg; 
végre adassék elő, mellyik mód előzi meg a’ 
többit, s melly tekintetben? — A’ nyelvtu
dományi és mathesisi kérdés’ megfejtése 1833. 
Junius Sdikáig, a’ phiiosophiai és históriaié 
pedig 1834. Marlzius’ Sdikáig váratik be a1 
társaság’ litoknokához, a" szerző" ne\ét  ma
gában foglaló lepecsételt levél mellett, melly- 
nek külsején, valamint a’ megfejtés’ első lap
ján a’ szerző’ neve helyett, utasítás végett 
ugyan azon jelmondás álljon.

Tek. Körös vmegye aug. lGikán tartá Be- 
dekovics Lajos báró főispán ur előlülése alatt 
tisztválasztó-székét illy renddel: első alispán 
ión, Zdenczay Miklós, másod Markovics An
tal, főjegyző Zidarich János, al Sugh György, 
fóadószedó Gsegovich Imre, al Nemchich Já
nos; — helybeli járási fő-sz.biró Zdenczay 
Sándor, podravinai (drávainelletti) járásbeíi 
Koritich Károly, tiszti fő ügyvéd Fodróczy 
György , ’s al Gsegovich Imre.

Nógrád-Keszeg sepr. 7ikén: Múlt hónap 
végétől kezdve nagymelt. és főtiszt, gr. Nádas- 
dyFerencz váczi püspök folyvást teszi Nógrád



579

vmegye délszakán egyházi látogatásit. — Ó 
Excja tudván, mennyire köz óhajtása hono- 
sinknak a’ nemzeti nyelv divatoztatása ’s e’ 
hazafi kívánatban önmaga is rokonul va lé vén, fő 
pásztori munkásságának ideje alatt egy he
lyen sem mulasztá el az egyházi elöljáróknak 
kötelességökké tenni, hogy idegen ajkú hí
veik iskolás gyermekeit, ezentúl minden szo
kott tanulmányokra magyar nyelv scgedel- 
mivel oktattassák, hogy a’ hazai nyelvtanu
lás ne csak szajkói, hanem valódi tárgyak 
ismeretéhez kapcsolt, ’s igy alapos, azaz ne 
könnyen felejtendhető legyen. E’ mellett szin
te azt is rendszabásul adá : hogy olly helye
ken , hol eddig az egyházi beszédek csupán 
idegen ajkon tartattak, ezentúl minden 3ik va
sárnap az ájtatosság magyar beszéddel ’s ma
gyar énekes misével váltva ünnepeltessék. Há
la ezért, egyetemi hála a’ nemes lelkű püs
pöknek, ki fő k  ép i l l y e k k e l  t e s z i  ma 
g á t  méltóvá a’ magyar korkönyvekben olly 
megkülönböztetve fényledező Nádasdy név di
csőségére !

Yilíing Fridrik Lljfalusi (Neudörfel) kir. 
harminczados ellenőr f. h. 20dikán meghalt. 

F R A X C Z 1 A O R S Z Á G .
A’ Sz. Simonisták aug. 27ikén jelentek 

meg a’ párisi assisek előtt. Reggel nyolez ó- 
rakor indultak el számos nép kísérete ’s ájía- 
tos énekek zengedezési közben Menilmontant- 
ból , előttök néhány követőjük illy czimü kis
ded’s populáris előadásit nyomtatványt „Quel 
but se proposent les saint-simoniens“ (mi 
czéljok a’ Sz. Simonistáknak) osztogatva a’ 
nép között. Az uj látványra tódultak serege 
minden lépten szaporodott úgy annyira, hogy 
az utszán menő kocsikat és szekereket is meg- 
álliták, azokra és lovaikra felmászkáltak , az 
ablakok, házfedelek tömve voltak, ’s egy jó 
helyért négyszer annyit is fizettek , mint az 
utóbbi nagy rcvue alkalmakor. Legelői az Út
mutatók mentek, csodálatos Öltözeteikben, 
utánok Enfantin a’ szent atya komoly kép
pel, nagy szakállal, basa-Öltözettel s méiró- 
ságos léptekkel; ez után hasonló öltözetben 
az uj hit a p o s t o l a i ,  ’s végre a’ papok és 
avatottak hitveseik és leányaik. Végre nagy 
üggyel a’ palota udvarába, innen, miután né

hány külvárosiak a’vasrostélyos ajtó rekeszit 
leverték, a5 folyosóba értek, de az üléste
rembe minden eróködés mellett is alig jutha
tott be 60 nézőnél több, mert a’ nézőknek 
szánt helyeket jó eleve mintegy 500 csinosan 
öltözött dáma elfoglald. Az esküitek különös 
ünnepiséggel tevék le hitöket, a' főügyvéd 
vád-foglaló beszéde több óra-hosszig tartott. 
A’ St. Simonisták, különösen Chevalier u ra’ 
feltett kérdésekre biztosan ’s bátor elhatáro
zott hangon feleltek. Némelly érdekes töríé- 
netecskék is adák magokat elő. Például egyik 
tanú, midőn hit-letételre szólittaíott fe l, En
fantin atyához fordult ’s tőle az esküre enge- 
delmet kért. A’ főügyvéd erre megjegyezvén, 
hogy az eskünek csak ön szabad akaratból 
kell történnie, ’s igy a’ tanút elmellőztetni 
sürgetvén, Enfantin figyelmezteté a’ gyűlést 
azon bizodalomra, mellyel benne ázó fiai he
lyeztetnek ; mire a’ bírák a’ tanú kihallgatta. 
tását végezék ugyan, de úgy, ha esküjét min
den tartalék (restrictio) nélkül teszi. — Ité- 
let az ügyben csak más nap hozatott, midőn 
is az esküitek a’ vádlottakat a' felhozott pontok
ban bűnöseknek váltván, a’ bíróság Enfan- 
tin t, Duveyriert és Chevaliert egy esztendői 
fogságra és fOO franc bírságra, Rodriguez és 
Barrault.ot pedig 50 franc birságra ítélte ’s 
a’ sz. S i m o n i s t a  e g y e s ü l e t  e l o s z l a 
t á s á t  végezte. Enfantin az ítéletet nagy 
nyugalommal hallván, intette fiait, tűrnék e- 
zen üldöztetést is békés hódolattal. — A’ 
Parisiak ezen egész port épen nem szeretik; a’ 
charta úgymond minden vallásnak és rítusnak 
szabados divatot enged, az erkölcstelen ’s ár
talmas dogmák vitatása itt csupa ürügy, a’ 
sz. Simonisták különködők ugyan, de becsü
letes, nem-csalfa emberek ’s több eféle. Az 
idő kifejti majd mind ezeket.

Az alig. Zeit. egyik levelezője következő 
hireket közöl Parisból ang. 28ikáról: A’ ki
rály és marsai So ü l t  között (ki premiermi- 
nisterségre vágy és vala szánva) bizonyos, 
egymásiránti hidegség támadt, mellynek fon
tos következési lehetnek. A’ marsai kivált a’ 
katonai dolgokban igen elhatárzottan szokott 
szólani, pedig ugyan e’ tárgyban a’ királynak
is saját nézetei vágynak. A* minap mini mond-

*
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ják, csaknem szóvitára keltek, de csakhamar 
engedett mind a’ kettő ; a király, mertSouIt- 
ra szüksége van, és Soult, mert szereti a' 
ministerséget. Azonban a’ neheztelés tart ’s 
névszerint a’ király oily dolgokat beszél mi- 
nistereellen, mellyek ezt annál is inkább 
ingerük és boszontják mert — igazak. Pél
dául marsai Soult a’sorkatonaságnál bizonyos 
kurta kardokat akar az eddigiek helyett be>- 
hozni ’s 100,000et Thicbaultnál St. Etienne- 
ben, más 10,000et pedig Talabot-nál Paris
ban már meg is rendelt, de olly feltétellel, 
hogy ezek a1 vasat (aczélt) az ő t. i. Soult 
gyárából (fabrikájából) vegyék Toulouseban. 
Erre ugyan sem Thiebault sem Talabot liefe- 
ransok nem akarnak állani, mivel mint mond
ják a’ toulousei aczélt nem lehet jól forrasz
tani (lő then), de Soult feltétele mellett to
vább is megmarad, ’s így, úgy mond a’ ki
rá ly , abban vagyunk , hogy vagy semmi fegy
vert nem kapunk, vagy roszat. A' kormány
szék szintezen levelező szerint kérdést téte
tett Gisquet ur által Lafayettenél, meg akar
na e ő ismét, ha Odilon-Barrot tétetnék mi- 
nisterré, a’Tuileriákban jelenni? „El megyek, 
ezt mondotta volna erre a’ general, de mé
lyebb barátságba többé nem ereszkedem.“—* A’ 
kamarákat nov. őikére szándékozott a’ minis- 
terium összehivatni. — D. Pedroról a‘ Pari- 
siak véleménye különböző, a’ többség nem 
reményi cxpeditiojának jó véget. Szintolly 
különbözők a’ belgaügy iránti hírek , ’s csak 
annak hitelében egyeznek mindnyájan, hogy 
ezen vitának olly hamar nem lesz vége. A’ 
britt ministeriumban történhető változások
ról is vala szó, de úgy látszik minden alap 
nélkül. — A’ mi kormányunk mint mondják 
azt írja néha a’ külső hatalmakhoz küldött 
jegyzékeiben, hogy a’sajtó csapongásitól nem 
fél ’s annak patvarkodása mellett is erősö
dik ; de az itt lévő követek épen ellenkező
leg tudósítanak. — A’ nyugoti apró zavargá
sok nem gerjesztenek s nem is érdemelnek 
tetemesb részvételt.

A’ berryi hgnét lova egy árokba vetette 
’s keze kificzamlott; egyébiránt a’ hgné úgy 
látszik teljes bátorsággal jár kel Vendéeban 
ide’s tova. Háznépe csakugyan elutazand Ho-

lyroodból, mint mondják az angol kormány 
némelly intéseire, melly kormány rósz néven 
vévé azt, hogy az általa nyújtott menedék
hely Francziaország fellázasztására vétetett 
alkalmid. A’ száműzött király nem Spanyol- 
országra veté szemeit, ennek levegője az An- 
goulemei herczegné egészségének ártana , ha
nem Styriában a’ békés-nyájas Gréczet válasz- 
tá lakhelyül.

A’ Moniteur aug. 27ikén igy ir: E’ hó
nap 23ikáu igen kedvetlen és szomoritó eset 
adá magát elő Moulinsban. S c h o n e n  ur, pá
risi követ, a’ fővárosi nemzeti őrség egyik 
osztályának, (légion) ezredese, ’s egyike azon 
polgároknak kik a’ szabadság és juliusrevolu- 
tio mellett legtöbbet tettenek, nem csak szit
kokkal, hanem tettképen és személyében a’ 
lcgbiinösb durvaságokkal is illetteték. A’ kor
mányszék , mihelyest e* csínyről tudósittatott, 
törvényes vizsgálatokat rendelt, miben őt a- 
zonban a’ moulins-i helybeli hivatal már mege
lőzte. Egyike az erőszakoskodóknak már be 
is van fogva ’s a’ tett fő indítói is tudva lé
vén , nyomban a’ törvény büntető kezei alá 
kerüiendenek, melly a’ nemzeti képviselet 
függetlensége illy gyalázatos sérelmét irgalom 
nélkül fogja megboszulni. — (Schonen ur 
kocsiját, midőn Parisba visszautaztában Mou- 
linson menne keresztül, mintegy JOOig va
ló pórcsoport fogá körül ’s őt szitkok s ála 
lamerne! (lámpa-fára vele!) kiáltozása köz
ben durva kezekkel is sértegeté).

A’ belga kormány, londoni aug. 22diki 
hírek szerint , Antwerp fellegvára áltadatását 
sürgeti folyvást, mint újabb alkudozások meg
nyitására kerülhetlenül szükségest, a’ confe- 
rentia vonakodik azt ollyannak elismérni, sót 
újabb hírek szerint a’ két fél közti vég egye
zés előtt jóvá sem hagyja.

Artaud ur, inspectora a’ párisi kir. aka
démiának Németországba készül utazni, an
nak nevezetesb akadémiáit meglátogatni. Ne
künk sem ártana.

Az Ami de la Réligion beszéli , hogy a’ 
műit évben két uj püspököt neveze a’ király 
(a’ Francziák királya), ’s azokat ez idei feb- 
ruiriusban a’ pápa is megerősité. De im , az
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njdon nevezettek nem találtak püspököt, ki 
őket felszentelné, majd betegeskedés, majd 
aggott kor vala mentségi ’s elhárítási ürügyök. 
Végre Hamiéres ur, egyike az uj püspököknek, 
megunván a’ várakozást, elkezdő püspöki hi
vatalát , minden bévezettetés v. felszentelés 
nélkül. Rey ur a’ másik (dijoni} püspök még 
mindig Aixben van mint vicarius, ’s mint hal- 
iik , Romában akarja magát fel is szenteltet
ni; de ez is újítás. —

LENGYELORSZÁ G.
A’ lengyel határszélekről aug. lőikén in

dult tudósítások szerint: az orosz czárnak 
Lengyelországiránt hozott nemzetiség-enyész- 
tő határozati szerfeletti pontossággal teljesít- 
tetnek ; ugyan is a’ „tudományok baráti“ ne
vű társaságnak varsói fényes könyvtára, min
den iránta terjesztett kérelem ellenére i s , 
minthogy az egyes személyek vagy nemzetségek 
kölcsönforma adakozásaikból keletkezett va
la, vizsgálat alá vettetik, ’s mi Pétervárában 
használható, vagy Varsóban nemzeti művelt
séget eszközölhető, tehát úgy szólván mind, 
az előbbi városba költözik, hogy még eszköz 
se maradhasson, a’ fentebb iskolák eltörülte, 
"s nemzetiből diák nyelvre változta után, mi
ből a' lengyelség utóbb újra világosb eszmé
letre törekhessék; úgy, de nem is lesz, ki
nek törekednie, a’ nevendék lengyelségnek 
legközelebb adott pétervári irányzatok sze
rint, hogy t. i. az, idegen ’s hűs levegőben ha
zája iránt minélelőbb eljegüljön , felejtse nyel
vé t , vallását, ’s váljék muszka igássá; de 
hogy a’ tágas lengyel föld népessége ez által 
csorbulást ne szenvedjen, a* zsidók nyertek 
az utóbbi rendűiéikor kitüntetett hivségokért 
pártolást, vesztett javaikért az országos pénz
tárból jeles mennyiségű kárpótlást, földbirto- 
ki just, szabadságot igen csekély vagy ha sze
gényebbek épen semmi adófizetés mellett min
dennemű szeszes italokat nyilványosan mér
n i; venni adni tetszésök szerint, csakhogy 
mentül előbb felgyarapulhassanak a’ jobbágy
ságot koldusítva; így, igen hihető, ez ó tes- 
tamentomi népnek félszázad alatt fél lengyel- 
ország leend birtokában, és szapora tenyésze
tük számban pótolandja ki legalább az idegen 
földön nagy számban kesergő hazafi bujdosó

kat. — A’ felköltségben részesek jószágaik
nak fiscusi kézre jutása csakugyan megvaló
sult, legtöbbet vesztett Czartorisky Adám hg, 
Paz, Wodzinsky, Wyczinzky, SapiehaEusz- 
tach hg, ’s Potozky Sándor gr., kik közül a’ 
két utolsónak birtoka nagyobb volt, mint a’ 
szász királyság, mellyben ezek mostanig tar
tózkodnak.

PORTUGÁLIA.
D. Miguel hajóji visszavonultokról igy ir 

egy levél az angol újságokban: D. Miguel ha
jóji olly közel vonultak valamennyien a’ dón 
Joao körébe, hogy a legények ezt a’ csibéit 
maga alá gyűjtő tyúkhoz hasonlítanák. Rend
kívül kellett viceadmiral Sartoriustól tarta- 
niok , különben illy sokkal tetemesb erő mel
lett alig lehetett volna magokat csupán védő- 
leg viselniük. Aug. főikén szélcsend álla be, 
’s a’ viceadmiral egy gőzhajó által vontatá ha
jóját, hogy majd az ellenfélt megtámadja, de 
minekelőtte ezt elérhetné, éjszakkeleti szél 
támadt, s d. Miguel félénk serege azonnal 
megereszté vitorláit. A’ viceadmiral nyom
ban követé, közte s a’ part között evezvén, 
mig d. Miguel serege Oporto vidékét egészen 
elhagyá, honnan 17ikén estve érkezett a’ Ta- 
johoz s másnap a’ Pogo dós Arcosi kikötőbe 
bement. Itt azt mondák ugyan , hogy élelem 
nem léte miatt jöttek vissza, de minthogy ki
indultakor a’sereg egy hónapra vitt magának 
élelmet ’s 14napnál tovább nem vala el, vilá
gos, hogy ez csak puszta kopasz mentség. Adm. 
Sartorius aug. 17ikén mégOportonál álla, hol 
fris vizet vett fel ’s erősödést várt. Egyébi
ránt most már d. Miguelnek is angol hajóve
zére van ’s igy ő ezzel is erősebb.

A’ szárazföldön aug. 7ikén történt csatá
ról igy ir egy másik levél aug. 18ikán : Ezen 
második ütközet don Pedro részére nem va
la kedvező. Gróf Viilaflor mintegy 4500 em
berrel áilott Santo Redondonál, hol is t. i. Po- 
voas , mint hirlelték, 7,000 emberrel támadá 
meg. Eleinte a constitutionalisok jól küzdőt, 
tek ’s az ellenséget három állásából ki ver é k , 
de egyszerre egy vadászkapitány gyávaságból 
e vagy árulásból visszavonulót fuvatott, s a’ le
génység szembet űnő veszteséggel Villanova fe
lé hátrált. Szerencsére a’ miguelisták nem m e-
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rék őket messze követni, különben a' csapa, 
tot elakaszthatták, vagy talán Oportoba is 
benyomulhattak volna. Ez d. Pedro ügyének 
physice és moral iter sokat ártott. Ama' kapi
tányt a’ katonatörvényszék halálra Ítélte, d. 
Pedro őt gyalázattal fosztá meg tisztségétől ’s 
hajóbeli rabmunkára küldé. Most már d. Ped
ro még inkább a’ város vidékére van szorít
va ’s azontúl munkálatit egy órányi kerület
re sem terjesztheti.

Lissabonból pedig azt Írják aug. 17ikén: 
A’ város külső tekintetre csendes, de lako
sai igen nagy része Ínségben sorvad ’s a’ szor
galom és kereskedés megszűnt. A’ zár óta sok 
háznép eladja mindenét, drágaságit, buto. 
r i t , ruhájit, csakhogy élhessen, ’s még sze
rencse hogy meleg évszakban vagyunk. Az 
éjszaki tábortól jövő levelek szerint, ott is 
szükséget szenved a’ sereg élelemben és pénz
ben s e’ Tosznak naponként kell növeked
nie, mert a’ kincstár üres, és se adót, se egyéb 
jövedelmet nem vehetni be. Mind a’ két 
pártügyéről ezen megjegyzést teszi az angol 
Globe: D. Pedronak még lehet reménye, de 
a’ vita húzódni fog. Ha a’ részvétlen vagy el
rettentett, elbutult portugáli nemzet nem mu
tat d. Máriáért lelkesedést: bizony az usurpa- 
torért sem igen mutat nagy vitézséget vagy 
önfeláldozást, ‘s úgy látszik politikai tekin
tetből Portugáliában nincs is nemzet, nincs 
politikai tekintetet érdemlő portugáli nép.—

Következik al-admiral Sartorius hivata
los tudósítása a’ tengerministerhez aug. 12ikén: 
„Szabadságot veszek magamnak tudósítani Ex
cel dat , hogy az ellenséges hajósereg, u. m. 
1 lineahajó, 1 fregát, 3 korvett, és 2 brigg 
e’ hónap 3ikán reggeli 10 órakor hagyá el a’ 
Tajot. Ez okon én azonnal megeresztem vi
torláimat, egyesülten D. Maria, Eugenia és 
Amelia hajókkal, ’s az ellenség menetirányá
tól nyugotra allék fel. Estve 5 órakor egyen
lő magasságra jutván az ellensereggel, keletre 
fordultam, hátam felől vevén a* szelet, 's a’ 
mint 9 óra tájban a’ beállott homályban re- 
ménylhetém, hogy az elíensereg valamellyik 
hajóját külön szakaszthatom, vagy az egészet 
szétüzhetem, keresztül metszém liniáját és 
sorlövéseket váltottam a’ lineahajóval ’s a’ fre-

gáttal. De ezen utóbbi gyorsan vitorlázván 
csakhamar visszacsatlakozék az admiral hajó
jához (dón Joaohoz), ’s igy a’ hadifordulat
nak egész haszna csak az lön, hogy egy nagy 
brigg az ellenseregtől elszakadt, ’s mint ké
sőbb tudám meg, igen rósz állapotban a’ Tajo- 
ba futott-be. Más napon reggel Amelia kény
telen volt tőlem rósz vitorlái miatt elmarad
ni ’s azóta velem nem egyesült. A’ követke
zett napokat nem követék sötét éjszakák; 
hogy hasonlót akarhattam volna, de lOkén 
uj próbát tettem az ellenséges fregát elszakasz- 
tására. T. i. estve tizedfél órakor közeled-* 
tem az ellenfél Indájához-, mire egy közönsé
ges csata támadt az én két fregátom ’s az el
lenség valamennyi hajója között, mit is az 
én fregátim egész 10 óráig vitézül kiállottak, 
midőn az ellenség hajói egy tömött-sorra (co- 
lonne) csoportosulván, visszavonultam, a’ 
szél irányába jutni (igyekezvén. Ezt nap föl
keltekor szerencsésen el is értem 's ekkor 
Vettem észre , hogy dón Joao főárboczát el- 
veszté. — Nem lehet eléggé dicsérnem Mins 
és Crosbie kapitányok, a’ tisztek’s az egész 
legénység vitézségét ’s lelkesedését, mellyet 
azok illy igen sokkal tetcmesb ellenség előtt 
kimutattak. 88 kisebb álgyu küzdött részünk
ről 242 ellenséges álgyuval, mellyek közül 
sok igen nagy. Szerencsénkre az ellenség tü
ze , noha kemény, de szintolly rósz (roszul 
intézett) valamint ügye, 's azért veszteségünk 
igen csekély, u. m. a’ d. Marián 1 halott ’s 
6 sebhedt, a’ Reinha do Portugálon 4 seb- 
hedt, kik közül kettő meghalt. — lOike óta 
folyvást szélirányban tartom magam az ellen
ségtől, hogy minden kedvező alkalmat hasz
nálhassak, azonközben elküldöm Eugéniát, 
hogy Excdat az ellenség állásáról tudósítsa, 
’s Villaílor brigget, hogy a’ kisebb hajókat 
Lissabontól hozzám gyűjtse. Épen most ér
kezett hozzám City of Edinburgh gőzhajó , 
de nem lévén elég szene, vissza kell őt azon
nal küldenem. Van szerencsém ’s a11. Sartorius.

Lissaboni tudósítások szerint a’ migue- 
lista admiral (Feliz) szoros kérdőre fog vo
natni azért, hogy illy kisded hajósereget, 
mint a’ d. Pedroé, nem tudott ütközetre birni, 
sőt tetemes veszteséggel tért vissza. Ugyan ó
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aug. 1 Tikén egy kisded hajóját küldő a5 Ta- 
jóba, hihetőleg engedelmet kérni, hogy vert 
hadával a’ Tajoba evezhessen be, minthogy 
kiindultakor meghagyá neki d. Miguel, hogy 
vissza ne térjen, mig az ellenséggel meg nem 
ütközött. — Oportoi, aug. 1 Siki hírek sze
rint, ott minden órán várták a’ szárazföld fe
lőli megtámadtatást. D. Pedro aug. lóikén 
kiadá parancsolatban, hogy mind azon sze
mélyek, kik valamelly hadi mozdulat alkal
mával kiabálások ’s hazug hírek terjesztése 
által rettegést támasztanának, azonnal fogas
sanak e l, s ezentúl illyes esetekben minden 
nem-fegyveres polgár házában veszteg üljön. 
Ugyan az oportoi Cronica Consíitucional köz
li azon, nem épen bizonyos hirt is , hogy 
Coimbra körül egy 500 főre menő constitu- 
tionalis guerilla-csoport kerekedett Össze, 
melly a’ d. Miguel seregei számára küldött 
töltéseket elszedé , az ellenük bocsátott fegy
veres osztályt megverő, ’s hogy a’ Coimbra 
és Lissabon közötti helyek lakosi a’ szabadí
tó sereg érkezését óhajtva várják. — 

TÖRÖK BIRODALOM.
Konstantinápolyból az angol követ aug. 

9ikén utazott el hazája felé; a’ nagyur őt bú
csúzó udvarlásakor gyémántos arany szelen- 
czével, mellynek felülete a’ császár képmá
sával ékes, ajándékozd meg; ez, illy sultáni 
ajándéknemben, első példa. Elindultakor né- 
inclly külvárosokban még uralkodott a’ pes
tis. A’ syriai hirek Konstantinápolyra nézve 
folyvást kedvetlenek.

De habár győztesek is szárazföldi sere
gei Aegyptus urának, hajóseregéről mindaz- 
által eddig nem valósula meg a’minapi győ- 
zödelmi h ír, mivel újabb tudósítások után a’ 
török flotta nem csak akadálytalanul érkezett 
Rhodusig meg, hanem szálíitó-hajói első osz
tálya hadiszer- ’s élelemmel gazdagon Ale- 
xandrette és Latakienél ki is szállott, sőt 
mint hirlelik, egy aegyptusi fregátot s kor
vettet Rhodusnál el is fogott, mig az egész 
ellenségi flotta Alexandránál szállonga. — 
Bosznia már egészen nyugodt, ’s az oda kül
dött seregek visszahivatnak, hogy a’ syriai 
táborhoz igazíttassanak. — Asiában is foly
vást tart az ujoncz-gyüjtés ’s azoknak tanít

tatásuk , hogy belőlök egy tartalék-sereg al
kottassák.

D É L A ME R I K A .
Venezuela kisded respublica, melly Co

lumbiának némelly részeiből támada (hajdan 
spanyol birtok) a" múlt april. 18ikán követ
kező végzést (decretumot) bocsáta, mellyet 
a minden héten egj'szer ’s egy kisded Ívben 
megjelenő Gaceta de Venezuela közöl: Meg
fontolván : l )  hogy a’ respublica független
sége biztosítva van, ugyanaz őszintén óhajt 
Spanyolországgal viszonyokba lépni , mihelyt 
ez â  respublica ügyének igazságát (justitia) 
megisméri ; ’s 2) illő , hogy Venezuela ezen 
jó hajlandóságának bizonyitványit is adja: 
tehát Venezuelának tanácsa s képviselő ka
marája congressusba gyűlve végzi: 1 czikk. 
Bocsáttassanak be a’ respublica kikötőibe a’ 
spanyol nemzetnek ’s gyarmatinak mind azon 
termékei, javai ’s kézmüárui (Manufactur- 
w aaren), mellyek neutrális, ’s az illető nem
zet törvényei szerint utazó hajókon jőnek, 
kivevőn a’ már lefoglalt árukat, ’s az oily 
terményeket és kézmüárukat, mellyeket a’ 
fenálló törvények ’s rendelések, szerint baráti 
vagy neutrális hajókon sem szabad behozni.
2. Megengedtetik a’ respublicába jövetel a’ 
spanyol király azon alattvalóinak, kik itt meg
telepedni vagy kereskedést űzni szándékoz
nak. 3). Ha egykor Spanyolország a’ maga 
kikötőit Venezuela hajóinak mcgnyitandja, ’s 
a’ mi földünk termékeit s kézmiiáruit Vene
zuelai hajókon oda szállíttatni megengedi: úgy 
a’ kormány a’ spanyol hajók iránt is hasonlót 
fog cselekedni. 4 czikk. General Bolivárnak 
e’ tárgyat illető, 1826 nov. 24, és 1828 no
vember 18iki végzései (decretumi) teljesen 
megszüntetnek. —

E L E G Y  H ÍREK .
A’ braunschweig-herczegségi rendek gyű

lése tiz hónap elhalasztatás után a’ múlt au- 
gustus 27ikén ült újólag össze.

Báró Wilczek, lengyel tiszt, a’ Schwä
bischer Mercur egyik czikkelyében alaptalan
nak nyilatkoztatja azon közelebb terjedező 
hírt, mintha 8000 menekedett Lengyel szán
dékoznék IJminsky general vezérlése alatt Ká
roly braunschweigi herczegzsoldjába szegődni.



581

Angliában aug. 20ika óta ismét béreltek 
ujonczokat Pedro számara; több száziglani 
már el is ment. ügy látszik, pénz, az ágen
sek kezeiben, elég van.

Brüssel magistratusa a’ városra felveendő 
kölcsön tervét (plánját) már nyilványossá té
vé, szerinte az egész kölcsön 3,500,000 fra 
batároztatott 3,500 darab ezer francos köte
lezvényre felosztva, ezek közül esztendőn
ként 175 darab váítatik tökéletes értékben 
vissza , ’s mellette sorsvonás által különféle 
jutalmak is osztatnak ki. Minden kötelezvény 
4 pCtel kamatoz folyvást; a' Rotschildház 
}dat vállalta cl az egésznek, a’ többi kéthar
mad az előbb ajánlkozók aláírására bocsátta. 
tik 82i pCt. árfolyammal (cursus). Aláírás 
alkalmakor azonnal 25 pCt. tétetik le, Sep
tember 20ikán 50, "s October 20ikán a’ többi 
25 pCt.

Némelly részrehajlatlan oportói levelek 
a’ franczia ministeri njságok után gyönyö
rű characteronásokat közlenek d. Pedroról: 
többi közt a' vallongói ütközetkor épen mel
lőle dőlt egy vitéz el, lábszárban egy golyó
iul lesújtva, Pedro azonnal maga siete hozzá
ja , ’s felbontván czizmáját. egy késsel, se
bét kitörülgetve kendőjével kötözte bé. Az 
ütközet végén összejárta a’ csatamezőt, elta- 
karíttatá az elesteket, segedelmet és szolgá
latot rendelt a sebesekhez, lelki ’s testiké
pen vigasztalván őket, a' többi közt egy ne
héz sehü miguelista altisztre akadt, ki eddig 
minden ápolás nélkül fetrenge vérében, a’ né
hai császár maga oldozá fel ruháit, ’s elállit- 
ván vérét, bekötözgetve gyógyításul egy se
bésznek adta ált. Mennyire különbözik ezen 
bánás a’ miguelistákétól, hol a’ sebesülten el
fogott constitutionalis vitézt még törvényszék
kel ’s egyébként is kínozzák. —

Nápolyi hírek szerint aug. löikáról Ve
zúv lavája 9ikén megindult, elboritá a’ cra-

terhez kigyódzó utakat, mire nézvést a’ tü
neményt közelebbről szemlélni óhajtók ked
vükért újakat vala szükség egyengetni; bent 
a’ hegy gyomra folyvást zajong, ’s lOikén, 
két nagyobb rázó ingás után, magas oszlop
képben szórta tüzes földköveit fel. A’ lakos
ság nagyobb veszélytől rettegett. — Már szűnik.

A krakói tanács Zarzecki orosz status
tanácsnok és főconsul jegyzéke következésé
ben auguszt. 1 Tikén közhírül adja, hogy az 
orosz kormány f. e. October 13ikát határozta 
végső határidőül a’ volt lengyel sereg tisztei
nek az ausztriai tartományokból hazájokba 
visszatérhetésül.

L e g ú j a b b :  A* miguelista uj fővezér (Pe/o 
da liegoa) hadi tanácsot tartott aug. 19ikén St. 
Martával ’s a’ többi más tiszttel , mellyben az vé
geztetett , hogy Oportot nem  tárnadandják m eg,  
hanem a’ Vouga másik partján állítják fel sergei- 
kef. Adni. Sartorius folyvást Oporto előtt állott ; ’s 
d. Miguel hajósergét e’ tájon aug. 16ika óta nem 
látták. •— Az a’ hir, hogy az ország belsőjében 
guerilla csapatok képződnek 's győztesen vinak 
d. Pedro mellett, megvalósodik ; kihez naponként 
érkezik vagy váratik még segedelem Angliából, 
Hamburgból, Brémából, Antwerpből , Havreből, 
Nantesból (innen újabban 250 felkészült ló külde- 
lett), Bordeauxból ésBrestbőI, allalaban í ’ran- 
cziaországból tetemes számú lengyel lovasság ké
szül , vagy indult már ki. Ugyan innen egy 60 ál- 
gyus hadihajó ’s három korvett vagy is inkább 
fregát (inindenike 30, hosszú, 18 fontos álgyu- 
valj váratik, így d.Pedro győzödelme alig kétséges 
többé. — O Szentsége aug. ló ikén, (tehát kor
mányra Ie'pte után másfél esztendővel) adá ki a’ 
szokott encyclicát a’ cath. egyház minden fejeihez.
— Hg. Talleyrand aug. 29ikén még Parisban volt.
— Gén. Cubiéres-l briilantos szelenczével és sz. 
Gergely rend vitézi iliszj elével ajandékozá meg ó 
Szentsége. — Poroszország és Kurhessen között 
kölcsönös, szabadabb v á m - és kereskedési egye» 
zés köttetett aug. 25ikén. — Az aegyptusi, tete
mes hajósereg jul. 13ikán indult az alexandriai 
kikötőből ki. — Fozzo di Borgo már Berlinbe ért 
aug. 30ikán Péter várból, melly napon épen Dupin 
franczia akadémiai tagul vétetett fel.

A’ gabonának pesti piac/a ára September Ildiken 1832.
Pozs in vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. in. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabú/.a 133 i 120 106 1 Zab 32 30 i 30
Kétszeres 93 | 86 % 80 Köles — —

Rozs 54 i 53 i 50 Köles-kása ____ — —

Árpa 53 | 50 46 * Kukori -»a 66 i 63 » 60

Szerkezted H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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J E L E N K O R .

P est, szombat. September 15dikén.

F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyország. (kinevezések. Második közlés a’ magyar tudós társaság nagy gyűléséről. Hevesi 
tisztujitó-szék iránt hir. A’ kegyes-iskolai rend káptalana. Jászberény ben iskolai próbatételek). Anglia (Sussex hg a’ 
királynál. Választandó követek. O’Connell és Irland. Búvár. Hírek Oportoból, Görögországból, Tripolisból ’s Ej- 
szakamerikából). Francziaórszág (párisi újságok. A’ Corsaire elitéltetik, a’ National ellenben felmentetik. Gazette jö
vendölései. Nyűgöt. Barrot. Dupin. Brasilia. Asszonyok. Sz.-Simonisták). Németország (Hannovera, Braunschweig, 
Frankfurt). Helvéczia (Összeesküvés Bernben). Olaszország. Oroszbirodalom. Portugália. Elegy. Legújabb. Gabonaár.

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

Becsből érkezett tudósítások szerint Ő 
cs. kir. Felsége méltóztatott püspöki helytar
tó Leményi János urat a’ fogarasi (balázsfal- 
vi) ürültségben volt egyesült hitű egyházi me
gye püspökévé kinevezni.

Cs. kir. Felségünk Sumida György gya
log kapitányt a’29 számú, portugáli regens hg 
nevét viselő ezrednél, magyar nemességre 
méltóztatott, minden dij fizetés nélkül, ke
gyelmesen emelni.

Apostoli királyunk f. e. aug. 21iki leg- 
fentebb határozata szerint Pálma Pál füzes-a- 
bonyi plebanus urat patai főesperességgel ke
gyeskedett megvigasztalni.

Nagymélt. Erdődy Pálffy Fidel országunk 
főtárnoka, mélt. Horgosi Kárász Miklós le
mondása által megürült altárnokságra nagys. 
Szucsics József kir. táblai előadó bírót neve
ző ki aug. 30ikán, ki is e’ hónap Ilikén a’ 
szokott hitet a’ főtárnok gróf kezeibe letevő.

M á s o d i k  k ö z l é s
a’ magyar tudós társaságnak most lefolyt nagy gyűléséről.

I. September’ első napján az ötödik ülés
ben szavazatok’ többsége a’ törvénytudomány’ 
osztályába vidéki második rendes taggá vá
lasztotta S t e t t n e r  G y ö r g y ö t ,  ns Torna 
vmegye Táblabiráját ’s a’ Pápai Collegium- 
ban törvények’ Professorát.

II. Az igazgató tanácsnak a’ nagy gyűlés 
ezen munkákat ajánlotta kinyomtattatás vé
gett:

1. Gőthe’ I p h i g e n i áj a ; fordította Kis János rendes 
tag, Ötös jambusokban.

2. H o r a t i u s 1 l e v e l e i .  Kis Jánostól alexanderversek- 
ben , ’s Wieland’ magyarázó jegyzéseivel Kazinczy Fe- 
rencztől.

3. Moliéreből: L’ é c o l e  de s  f e m m e s  fordítása Ar- 
vay Gergelytől, hatos jambusokban.

4. O l a s z - m a g y a r  Gr ammat i ka .  Irta Császár Fe- 
rencz levelező tag.

5. Nóta Albert’ vigjatékának: 11 f i l o s o f o  c e l i b e  
fordítása Császár Ferencztől.

Ezekre az igazgató tanács Septemb’. 3ikán 
és 9ikén tartott ülésében tisztelő jutalmat és 
kiadásukhoz költséget rendelt. Az 1. 3. 5. 
pont alatt lévők azon színjátékok közül va
lók , mellyek5 fordítására a’ társaság kitkit fel- 
szóllitott.

September’ 9ikén volt ülésében az igaz
gató tanácsnak a’ történettudomány’ osztályá
ba helybeli harmadik taggá neveztetett:

L u c z e n b a c h e r  J á n o s  hites Ügyvéd 
’s törvények’ Doctora.

Ugyanezen említett ülésben rendelés költ, 
hogy az 1831ben leginkább kitűnőnek Ítélt 
munka, mellyről a’ September 8dikán volt 
köz ülésben a* jelentés felolvastatott, u. m. 
„Árpád“ költőjének Ilorvát Endre Pázmán- 
di Plébános, ns Győr vármegyei Táblabiró 
urnák , a’ társaság’ rendes tagjának a’ 200 
darab arany jutalom általadassék; a’ mi meg 
is történt.

Hivatalosan tétetik egyszersmind köz
hírré, hogy mind az 1831ről szólló nyelvtu
dományi kérdésre jövő legjobb felelet’ Írója 
száz  darab a r a n y a t  kap jutalmul, mind 
a’ philosophiaira érkező feleletek közül a’ 
leginkább kielégítőé, ’s igy jár az 1832re ki
tett históriai és mathesisi kérdés’ legügye
sebb megfejtőjének is száz-száz arany. Előad
ta már előre e’ négy kérdést a’ közülésben 
kiosztogatott nyomtatványok szerint ezen új
ság’ 73ik száma, tudják abból a’ felelni aka
rók mikorra, mikép és hová kell dolgozásai
kat beküldeni, itt annál fogva még csak a’ 
társaság’ alaprajza’ 16ik lapjának ’s a’ 27 és 
38ik rendszabásnak megolvasása ajánltatik tu
domásul. September’ llkén 1832.

Döbrentei Gábor m. h. 
titoknok-
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Heves és kül Szolnok törv. egyesült me
gyéknek e1 folyó hónap lOikén Egerben tar
tatott kisebb gyűlésében olvastatott fel a1 nagy- 
mélt. örökös főispánnak a1 Karok- és Rendek
hez küldött azon levele, mellyben ezen egye
sült vármegyékben aJ megürült első alispáni 
hivatal miatt tartandó tisztujitószéket ugyan
csak e’ folyó September 25dik napjára mél- 
tóztatott elhatározni.

A*' kegyes iskolai Rend magyar és erdély- 
országi 27 házainak elöljárója és szintannyi 
számú képviselője Váczon e’ f. hónap elejen 
nagy g) ülésre (káptalan-tartólag) Összcsere- 
gel\én 7ber 9dikén tartományi főigazgatóvá 
(praepositus provinciális) főtiszt, tudós Gros
ser János urat eddig volt kormányi helytar
tót egyező szavazattal választó el, assisten- 
sekké (kormány-segédekké):Sztankovics Mik
lóst, Hegedűs Aloizt, Nagy Leopoldat, Ugró- 
czy Ferenczet, Spányik Gliczert és Roth Mi
hályt. lOikén pedig, miután nagy tiszt. Spá
nyik Gliczer mint gyásztisztelkedesii szónok 
az elhunyt Bolla Márton szerzeti főigazgató
nak 1809— 1831ig ’s így szakadatlan 22 évig- 
len egész sírhalmáig halmozott kormányzói ér
demeit a’ letűnt Latiurn nyelvén kellő hatha
tóssággal magasztaló ’s igy a’ dicsőült ham
vainak, az egész Rend hálakeserveit s adóját 
bemutatá , kormányi tanakodókká (provinciá
lis Consultor) lettek Szabó Elek ’s Tamási 
József, végre a’ szerzetes-ujonczak (novitius
v. tyro) mesterivé: Styavniczky Kajetán, Pri- 
vigyén, Balint Antal Kecskeméten, Smélik Á- 
goston Trencsényben. Mi az uj igazgatásnak 
minden segédestül ’s általányosan e’ tetemes 
hasznú szerzet minden tagjainak, mint e- 
gyébkor úgy most is minden gondolható bol
dogulást óhajtunk bojtorjányos de dicső pá
lyájukon, hazai szivet, lelket, ajkat minden 
intézeteikben, s ezekre a legszebb polgári 
érdembért: a’ hazafi borostyánt.

Jászberény aug. fogytán : Nem zárhatja 
néma csend keblünket, midőn a’ haza bol
dogságára törekvőket az ifjúság - nevelésben 
buzgón és sikeresen fáradozni szemléljük, ha
bár kisded körön de még is nemzeti czélra 
hatólag. Ugyan is édes örömre gyuladt szivünk, 
midőn a* most múlt iskolai év utolsó napjai

ban főtiszt. Stipula József gymnasium-igaz- 
gatónk ’s a’ tanító kar előtt ifjúságunknak 
minden nap más más osztálya nyilványos sza
bad köz vizsgálatra s kikérdeztetésre (publ. 
tentamen) ez idén először tétetvén k i, nö
vendék csemetéinkben a’legszebb bátorságot, 
értelmes előadást, ’s pontos feleletet vala sze
rencsénk tapasztalni, mé g aJ magyar nyelv
ben is kivált az idegen ajkuakra nézve; a’ 
budapesti s kárpát-melléki származatuak kü
lönös figyelemre s megelégülésre vonzók az 
egész jelen volt gyülekezetei. Ösztönül ’s ki
tüntetésül a’ jelesbeket osztályaik szerint a’ 
fentisztelt Igazgató ’s pleb. ur naponként szi
ves volt megvendégleni.

A N G L I A .
A' Globe jelenti, hogy Sussex herczeg a’ 

királyt meglátogató ’s igy azon kedvetlen
ségnek, meily a’ két királyi testvér között az 
előbbinek reform-melletti buzgása miatt tá
madt , szerencsésen vége szakadt.

Aug. 24ikén a’ király Londonba érkez
vén lever tartott. Vandeweyer ur , ’s a‘ fran- 
czia és szász követek audientiára bocsáttat
ván, leveleket nyújtottak által Felségeiktől. 
Utóbb a Sz. Mihály és S.z. György (joniai) 
rend káptalana (gyűlése) tartan án , annak vi
tézéivé Neale admiral s Malcolm, Moore és 
Codrington al-admirálok újólag kineveztettek. 
Végre Palmerston és Wellesley lordok és gr. 
Albemarle voltak udvariason. — Ó Felsége 
Collins Dénesnek a’ halálbüntetést kegyesen 
elengedni, ’s azt örök számkivetéssé (depor- 
tatio) méltóztatott változtatni.

A Globe érdekletes jegyzékit adja azon 
parliamenti candidatusoknak , kik a’ király
ság három részeben a’ közelgető választások
nál fellepnek. A’ resultatuni valóban megle
pő. Skóczia, e’ csendes, józan, de teljes c- 
rejü Skóczia vélhető követeinek három negye
dénél több : reformbarát; Irlandeinak szinte 
az kétharmada. — így a’ legjóitevőbb rend
szabásokat várhatjuk, s Anglia egy dicsőjöven- 
dőnek indul ellenébe- Igen kedvező környül- 
mény erre a' liberális gondolkozásu ’s mint 
illyen a’ kir. herczegek között eg)etlen Sus
sex hgnek a’ királlyal kibékülte. Ö ezelőtt 
nagy behatással volta’ királyra, ’s a’ mosta-
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ni ministeriumnak állandó hiv barátja. A* nem. 
zet örül e* békiilésnek, mert hiszi, hogy a1 
hg a’ Toryk susogásit árthatlanokká teendi 
bátyjánál, ki különben is rósz tanácsadói mi
att a’ nemzet szeretetéből sokat veszte. — 
Marquis Paimella ’s gróf Funchal (ez követ, 
az küldött d. Pedrotól) most gyakran érte
keznek lord Palmerstonnal; újabb híreket 
Portugáliából várva várunk. —

O’Connell egy újabb egyesületet akar Ir- 
landban alkotni a’ külön törvénykezés (külön 
parliament) békés utón leendő eszközlése vé
gett. Ezen külön parliament ’s a5 nélkül, hogy 
Irland Angliától egészen elszakadjon, úgy lát
szik, előbbutóhh mellőzhetlenné fog válni.

A’ minap Bath mellett ( A n g l i á b a n )  
is előfordult egy eset, hol a’ déznaa meg nem 
adás miatt elkobzott (confiscált) ’s kótyára 
vitt marhát nem vette meg s e nk i .

Az admiralság engedelmet ada egy bú
várnak, hogy az 1794 máj. Isőjén Spithead- 
ben elsüllyedt Boyne (hadihajó) maradványit 
a’ tengerből kifürkészhesse, miből a’ kor
mány nem tart magának egyebet a1 réznél (ál- 
gyuknál) meg, ’s ezt is váltság mellett. A'ne
vezett töredékek (Wrack) viz-apálykor csak 
3—4 ölre vannak a’ viz alatt, -s dolog ide
jén a’ felettük álló hajó, kötél által köttetik 
hozzájok. Aug. 20ikán ment legelőbb le a’ bú
vár. Feje ón sisakba borítva, mellyen a’ szem
nek üvegablakocskáji vannak, testét rugal
mas mézgából (gummi elasticumból) készült 
öltözet fedé, de lábát és karjait szabad moz
gásban hagyván; fris levegőt hosszú csöve
ken szítt. Az nap néhány, huszonnégy álgyus 
hajóra vetett kötelet, mellyek azután felhu- 
zattak; délután megtalálta a’ hajópinczét is, 
’s abból mintegy 24 palaczk bort lioza fel, 
bordeaux-és portoi-t. Sok ember ’s kivált as
szonyság ment ki csolnakokon a’ biztos bú
várt ’s az általa felhozott ritkaságokat látni.

Százhetven ember ment újólag Man ez
redes vezérlése alatt d. Pedrojseregeihez aug. 
24ikén, ’s ez már a’ második osztály, úgy 
mond a’ Globe, melly' oda a’ múlt héten elu
tazott. Több kisebb haszonbérlő (Pächter) is 
van közöttök. —

A1 Courier igy ir Oportoból aug. 19iké-

ró l: Ámbár az ellenség azt adata tudtunkra, 
hogy e’ hónap lóikén falaink között fog reg
gelizni, mi még is itt vagyunk ’s az ellenfél 
mint halljuk aug. 24ikére (a ’ constitutio ki- 
hirdettetése évnapjára) halasztó megvereté- 
sünket. Azonban oda mutat minden, hogy ő 
lesz a’ megveretett, legalább Oporto minden 
oldalról olly jól meg van erősítve, hogy' azt 
d. Pedro kisded serege is könnyen védheti, 
nem számítván azt, hogy ehez naponként ér
kezik uj segély ’s a’ népnek mindennap uj uj 
alkalmat nyújt a’ két kormány cselekedeteit 
egybe hasonlítani. Már is több helység kész
nek nyilatkozott a’ szent ügy gyámolitására , 
mihelyt d. Pedro elég erővel birand, előbbre 
nyomulni. Szerencsétlensége az ezen ország
nak , hogy bigott ’s erkölcstelen papsága igen 
nagy behatással bir a’ tudatlan pórságra. Fog
ná e valaki hinni, hogy' a’ mi századunkban 
egyik fő papja a’ keresztény anyaszentegy'- 
háznak azt Írja egyik tiszttársának : gyujtas- 
sék fel éjjel s alattomban minden klastrom, 
mellybe constitutionalis seregek szállottak ; ö- 
lessék meg akármi úton d. Pedro ; vegy'ittes- 
sék méreggel a’ burnót (pordohány, tubák), 
habár egyszersmind több királypárti (royalis
ta) lenne is a’ csinynak áldozatja. . . Ila illy 
ördögieszközökhez nyúlnak, csoda e, ha a’ 
gonoszság nyila magára a lövőre pattan vis
sza? — D. Pedro személyes vitézsége felül van 
minden dicséreten ; e’ nélkül régen elveszett 
volna minden; de kormánya lágyságát foly
vást kell roszalnom, a’ szelídség itt szerén 
túl csapong s nem e’ nép az , melly azt be
csülhetné. —

Times, aug. 29ikén: Hivatalos, igen biz
tató hirek érkeztek az oportoi kormánytól 
aug. 19ikéről. A’ miguelista uj fővezér (T e  
xeira Gáspár, visconde da Pezo do Regoa) 
haditanácsot tartott tiszteivel, mellyhen azt 
végezék, hogy Oportot nem  fogják megtá
madni. Hivatalos tudósítás ment Oportoba, 
hogy a’ királyné híveiből egy erős guerilla- 
csapat állott öszve, melly 800 miguelista 
fegyverest megtámadott, szétvert ’s töltésit 
elszedé. Az is hiteles kútfőből mondatott, 
hogy Alentejo ’s Algarbia tartományok buz-
ganak ’s a’ bitorló ellen nyilatkozásuk min-

*
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den órán váratott. A’ Morning-Herald ugyane
zen ügyről eképen ir: Nagy készületek tétet
nek a’ portugáli (constitutionalis) tengerhadi 
erő tetemesbitésére, mellyek azt don Miguel 
hajóseregénél nyilván hatalmasabbá teendik. 
Nem csak egy, 1,200 tonnás, és 60 álgyus 
nagy hajó (melly már Indiába is tett utat ’s 
a' szúette VI. Joaoval bizonnyal felér) vásá
roltatott Francziaországban meg, hanem Bor- 
deauxban három gazdag kereskedőház a’ lon
doni portugál biztosságnak még három cor- 
vettet vagy is inkább fregátot — mindenike 
32, 18fontos hosszú álgyura ’s egyenként 
140 emberre — ajánlott, úgy pedig, hogy 
az azokért (alku szerint) kiadandó adósság- 
levelek nem csak készpénzzel, hanem a’Sar
torius hajói által tengeren teendő zsákmány 
hajók és áruk által is beváltathassanak, ’s 
igy a’ háború költségit maga a’ háború fizes
se. Angliából most 5,000 puska, ’s igen sok 
bakkancs küldetik Oportoba, hasonló szállit- 
ványok készülnek a’ szárazföld több más ki- 
kotőjiben, névszerint Hamburgban, Brémá
ban , Antwerpben , Havreban , Nantesban, 
Bordeauxban, Brestben. Lengyel ügyes lova
sok bérelteinek Francziaországban öntiszteik 
alatt, ’s a’ legjobb angol lovak vétetnek szá
mokra. Szóval, minden a1 constitutionalis 
ügy közel diadalát reménylteti. — Sartoriust 
szünetlen munkássága s okossága miatt közö
sen csodálják. Ő a’ halhatatlan Nelson alatt 
mint tengerikadét (Midshipman) kiizde Tra- 
falgarnál ’s ezutáni előléptetését kapitány- 
’s al-admirálságra csupán személyes érdemei
nek köszöni, minthogy őt se parliamenti se 
nemzetségi kapcsolatok (connexiók) nempár- 
tolák. 1828ban Galatea pangói) fregátot kor- 
mányzá Oporto e lő tt, ’s a’ mint az akkori 
expeditio rósz véget ért, több constitutiona
list hónapokig rejtett el hajóján. —

A’ Görögországból jövő hírek felette szó. 
moruk. A’ fékeden katonaság, mellynek se
gedelmével az uj kormányszék hatalomra ju
ta , de mellynek az most se élelméről se zsold- 
járól nem gondoskodik, ellepé a’vidéket Ko- 
rinthuslól egész Patrasig, Argostól egész Ár
kádiáig ’s a’ föld lakosit zsarlással, pusztí
tással s minden gondolható csinnyal sanyar

gatja. Egész háznépek költöznek naponként 
’s a1 legnagyobb Ínségben Zanteba ki, mások 
hon barlangokban ’s ingoványokban bujdok- 
lanak. Az uj kormányszék a’ statusjövedel
meit rokoninak ’s pártosinak adá haszonbér
be, féláron, ’s igy nem csuda, ha pénze nincs 
a’ katonaságot fizetni. Egyébiránt a’kormány
szék magát franczia őrizettel Naupliába zár
ta ; a’ lázadók fótanyája Patras, holott foly
vást Tsavella az ur , ’s a’ szövetségesek fel- 
szólittatása, sőt az ellene küldött franczia csa
pat sem volt képes eddig a’ fellegvárat vele 
áltadatni. Azonban a’ föld terméke pusztul, a’ 
mű szorgalom s kereskedés egészen megcsök- 
kent.

T r i p o l i s i  levelek szerint itt összees
küvés ütött ki juh 20ikán, mellynek vezére 
Sidi Mohammed, a’ koronaörökös. — Jul. 
27ikén kicsaptak ugyan a’ basa seregei a’ lá
zadók ellen, de visszaverettek, s azóta a’ 
basa magát palotájába zárta el. A’ népség, 
kivevén Tripolis városa lakóinak egy részét, 
a’ támadókhoz állott. Egy angol hadihajó je
lent meg nem rég ugyancsak Tripolis előtt ’s 
az angol kereskedőknek okozott károkért bi
zonyos mennyiségű pénzbeli kárpótlást kívánt. 
Minthogy ezt a’ fejedelem meg nem adta, az 
angol consul elhagyá udvarát ’s az említett 
hadihajóra költözött. —

Az éjszakamerikaiak, úgy látszik, nem 
boldogulnak az éjnyugoti vidékeken háborgó 
Indusokkal. Azon, 1000 főre menő sereget, 
mellyel general Scott az ottani fővezérnek 
(general Atkinsonnak) segédeimül viendő va- 
la, útközben megszállá a’ cholera, minek kö
vetkezésében ’s nem annyira betegség mint 
szökések által a’ nevezett segély 400 csatáz
ható főre olvadott. Magának general Atkin
sonnak sincs 4—500 emberénél több , kikkel 
csakugyan az Indusokat nem támadhatja meg. 
A’ fegyveres népség, mellyet csak igen rövid 
időre lehet e’ szolgálatra bírni, mihelyest el
lenséget lát, elszélled; igy e’ bajnak csak ké
sőbben láthatják még a’ szorongatott lakosak 
végét.

F RA N C Z I A OR S Z Á G.
A’ lyoni fenyitő-politiatörvényszék, a’ res- 

publica IV. évében, vendemiaire (szürethó)
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lOdikén hozott ’s mind eddig einem törlött 
törvényre hivatkozván, azt végzé, hogy Lyon 
városa ’s külvárosai az ottani pórnép által 
múlt év novemberében elkövetett dulások ’s 
kártételekért felelni köteles. — A’ roueni 
journal jegyzékét közli valamennyi párisi po
litikai hírlap bel és külföldi előfizetőinek (a- 
bonnenseinek} a’ legközelebb lefolyt évne
gyedben (április—június. 1832.) , meliy jegy- 
zék szerint a’ független vagy is liberális új
ságokat mindössze tartják 45,OOOen, a’ mi- 
nisteriumiakat (de ezekből sok példány in
gyen vagy féláron osztatik} 25,000en, ’s a’ 
legitimista, vagy carlista újságokat mindös
sze 16,000en. Legtöbb előfizetője van a’ sza- 
badlelkü Constitutionnelnek u. m. Parisban ma
gában 6,000, a’ megyékben ’s külföldön 10, 
000, mindössze 16,000, ’s igy ugyanannyi 
magának, mint valamennyi legitimista újság
nak összeleg.

A’ párisi assisek a’ Corsaire szerkeztető- 
jét, Yiennot urat, egy czikkelyért, meliy a’ ki
rályi kormány gyűlöletére ’a megvetésére in- 
gerlétt ’s a’ politiapraefectust gyalázatokkal 
illeté, 6 hónapi fogság- ’s 1000 franc bírság
ra itélék (aug. 28ikán). Ellenben ugyanezen 
assisek aug. 29ikén Paulin urat a’ National 
szerkeztetőjét s Hingrayt, annak nyomtatóját 
azon vád alól, mintha az id^i május 3liki és 
junius 6iki újságszámaikban a’ népet a’ kor
mányszék felforgatására ingerlették volna, e- 
gészen felmenté. — (A’ vádat maga a’ fő
ügyvéd , Persil u r , v itte ; Paulin ügyvéde 
Comte, Hingray-é Dupont urak voltak, ’s az 
alpörös által felhozott tanuk: general Lafa
yette és gen. Pajol.} —

A’ brasiliai főconsul Francziaországban, 
következő utasítást vett kormányától april. 
12ikéről: Minthogy több ízben estek már i- 
degenek által lopások ‘s gyilkosságok kivált 
tengermeiléki városinkban, holott közülök 
sok henyélve, kolduskodva ’s részegeskedve 
teng, ’s ez által a’ társaságra nem csak aka
dály és baj, hanem különösen a’ kincstárra, 
ruházatok , élelmük ’s gyógyíttatások által, te
her is háramlik : ennél fogvást igen is szük
séges, hogy megparancsolja Excád consuiink- 
nak : ne engedjék meg, hogy ide, Brasiliá-

ba, kereset vagy bizonyos foglalatosság nél
küli emberek jőjenek , kik romlott erkölcseik 
által még szaporíthatnák a’ már terhűnkre lé
vők számat; a’ kül udvarok ügyvivőinek pe
dig adja tudtokra: hogy 1833 januariusa lső- 
jétől kezdve semmi idegen sem fog kiszáll
hatni kikötőinkben, kinek jó erkölcse ’s ke
resete vagy foglalatossága felől valamellyik 
consulunktól tanulevele nincs. Végre az ez i- 
ránti gondos felvigyázást a’ legszorosb fele
let terhe alatt kösse Excád francziaországi min
den consulunknak szivére. Rio-Janeiro ’s a’ t. 
Aláírva: Feijo, igazság-minister.

A’Gazette de France a’legközelebbi par
lament legelső üléseiből is tetemes bajokat ’s 
nehézségeket jövendöl a’ kormányra nézve. Le
het é akadályozni, úgymond, hogy L a f i t -  
t e ur a’ követkamara elölülőjévé választas
sák ? hogy ugyan e’ kamara szokott felírásá
ban (a* megnyitó beszédre} a’ visszaható e- 
rejü ostromállapotot, ’s katonai törvényszé
keket, a sajtó és személyek ellen elkövetett 
erőszakoskodást feddőleg ne említse? 170 de- 
putatus személyes sérelmekkel és panaszok
kal jő , ugyan nem rettentő oppositio ez ? végre 
Barrot u r , ki Lyonban a’ Précurseurt (libe
rális újság} védi, ki hatalmas szózata által 
a’ cassatiotörvényszék előtt a’ katonatörvény
székeket feiforgatá, nem fog e most olly mi- 
nisteriumot szerkezni, meliy a’ sajtót min
den kötelékiből feloldandja? ’s a’t. Ugyan a’ Ga- 
zettenek 11 nap alatt h a t  számát foglaltató 
le nem rég’ a’ politia. A’ ministerium, úgy 
mond erre maga a’Gazette, eihatárzottan el
lenzi , hogy mi a’ jobb oldal politikai rend
szerét egész miségében kifejtsük, valamint 
ennek a’ kamarákba jutását is ellenzé. A’ mi
nisterium azt akarja, hogy mi Francziaor- 
szággal csak a’ juste-milieu ’s csak az opposi
tio szavait ’s tetteit közöljük , ezért aztán ő 
nekünk vélemény - és sajtószabadságot enge- 
dend !

Három asszonyság egy hirdetést adott ki 
Parisban, meliy szerint ők egy újságot szándé
koznak kibocsátani illy czim alatt: A’ s z a b a d  
asszony. Úgy látszik, ebben egy kis szent si- 
monismus van ; a’ hirdetvény egyesületre buz- 
diija a’ szépnemet, meliynek czélja a’férjfiak
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iránti engedelmesség felmondása, szóval az 
asszonyi nem emancipatioja volna. Inkább 
férjhez nem menni , mint férjfinak engedel
meskedni! ez a’ fő-elv. Elgondolhatni, minő 
tréfát űznek e’ felett a’ párisi újságok, ’s va
lóban az az egyes ég  például, illy kemény 
feltétel alatt, egy kicsinyt bajos dolog. —

A’ franczia akadémia közülést tartott aug. 
30ikán , mellyben a’ megholt Cuvier helyébe 
az .idősb D u p i n t  vévé fel tagul. A' gyüle
kezet szános volt és fényes, Dupin ur beszé
dének több helyeit élénk taps követé, az uj 
tagnak Jouy ur válaszolt. Mire Arnault ur 
egy hosszú értekezést olvasott fel.

A’ nyugaton general Drouet mozgó ka
tonacsapatok által akarja Vendéet keresztül 
futtatni. A’ katonák tiz napra visznek ma
gokkal eleséget ’s egymás menetelét külön 
külön irányban keresztül metszve, éjjel nap
pal utazva, úgy vonulni a’ tartományon ke
resztül, hogy az igy folyvást zaklatott rabló 
és lázongó chouanok- s más legitimista-pár
tiaknak lehetetlen lesz hálóba nem kerülniük. 
Maga a1 berryi hgné is, ha illy körülmények 
közt tanácsosbnak nem tartja a’ kora eltávo
zást, későn fogja majd ebeli makacskodását 
megbánhatni. — Montpellierben némi buzgá- 
sok's rendetlenkedések történtek aug. 24ikén. 
Carlisták, de csak a’ nép seprejéből valók, ál
lottak ki botokkal fegyverkezve, ’s velők szem
közt néhány polgár, hazafi dalokat énekelve. 
Azok: le a’republicanusokkal! sőt némellyek: 
éljen a’ fejer zászló! ezek: le a’ carlistákkal! 
szózatot váltogattak. A’ közbejött politiabiz- 
tos ’s fegyveres erő csakhamar eloszlató a’ 
csoportokat minden további izgága nélkül. Hét 
carlistát fogtak el.

A1 carlisták főbbjei (u. m. Chateaubriand, 
’s Escars, Laval-Montmorency és Crillon her- 
czegek ’s mások) most Helvécziában vannak, 
jelesül Luzernben. — Odilon-Barrot urat mint 
a’ J. d. Débats Írja, elég hidegen fogadók 
Mühlhausenben. A’ nagy ebédre a’ várt 150 
helyett alig irta magát alá 15, ’s igy az csak 
kis háztebéd lön (Köchlin urnái}. Itt sem 
volt minden vendég egy értelemben Barrot 
úrral. Szépek azok a’ declamatiók, mondá
nak többen, de ártanak a’ kereskedésnek s

a’ nemzet jóllétének; tisztelik ők a’ tribune 
(parlamenti szónokszék) jusait, de a’ köve
tek is adjanak békét a' kereskedésnek , melly- 
re ennek olly igen nagy szüksége van, ’s ha 
az ember önválasztotta , ’s eredetéhez hi v kor
mány alatt é l, bizony nem szép a’ kisvárasok 
lakóit ugyanazon kormány ellen hajtogatni 
fel. — Barrot ur aug. 28ikán , korábban mint 
várták, érkezett Lyonba, ’s igy a’ készitge- 
tett ünnepélyes fogadtatást Önkényt kikerülte.

A’ N a t i o n a l  feloldoztatásaután, mond 
a’ Temps, nem illethet többé törvényszéke
ket a mondott vagy nyomtatott vélemények 
fölötti bíróság. A’ véleménynek t. i., úgy Ítél 
a’ Temps, csak a’ k ö z vélemény lehet bírá
lója ’s ez a’ legtökéletesb sajtószabadság, I- 
gazán úgy nevezhető sajtóvétséget nem gondol
hatni, valamint képtelenség a' Temps szerint 
az, hogy valaki véleményének puszta kimon
dása vagy fejtegetése által lázadást gerjeszt- 
hessen , ezt csak pártvezér teheti, kinek más, 
egyenesb és erósb eszközök vannak hatalmá
ban mint a' puszta szó ’s a’ t.

A sz. simonisták az ellenük hozott Íté
let ellen feljebbvitelhez folyamodtak. — A* 
National többször érdeklett feloldoztatása Pa
risban igen nagy behatást okozott.

NÉMETORSZÁG.
A’ hannoverai kamarák elfogadók azon 

biztosság ajánlatát, melly a’ németszövetségi 
(jun. 23iki) végzések következésében teen
dő nyilatkozás készítésére valakinevezve. E- 
zen nyilatkozás a’ ministeriumhoz utasítandó 
válasz, mellyben a’ kamarák az érdeklett 
szövetségi végzeteket egyenként fejtegetve ’s 
magokra alkalmazva, minden ollyas magya
rázatot nem csak nem czélzottnak, hanem 
általában rs minden időre lehetetlennek is tesz
nek fel, melly a’ hannoverai rendek jusait, 
vagy a’ hazai alkotmány egyéb, a’ németszö
vetség iránti köteleztetéseket nem érdeklő 
pontjait legkevésbé is sértené.

A’ b r a u n s c h w e i g i  ú j s á g  e’ czik- 
kelyt közli: A’ franczia kir. kormány, mint 
várni lehetett, véget vete azon készületeknek, 
mellyek országunk békéje megzavartatása vé
gett az utóbbi időkben Parisban tétettek. Az 
ide czélzó franczia kormányi rendszabások
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szigoruk és elhatározottak. így a’ katonabér
lő v. toborzó (Verbung) helyek Parisban a’ 
Deschampes utczában ’s ismét Fontainebleau- 
ban nem csak bezáratlak, hanem a’ már fo
gadott katonák közül azok, kik állandó lak
helyt nevezni nem tudtak, fogságra vitettek. 
Természetes, hogy igy lévén a’ dolog, Ra- 
morino general is visszalépett, noha még ed
dig az előköltségül felvett 50,000 francot vis
sza nem adta. (Szegény Károly! itt ismét 
pénzt vesztett mint a’ berryi hgné ügyét pár
tosában. Mint mondják Helvécziába szándé
kozik). A’ „Reichstädter“ „Ritter zum eisernen 
Helm “ és ,,Der grüne Rund“ nevet viselő 
társaságok Würzburgban, minthogy rendele
tiket (statútumikat) a1 kormánynak előleges 
megtekintés és jóváhagyás végett be nem nyuj- 
ták, aug. 28dikán költ ministeri leírás által 
eltiltattak.

A’ f r a n k f u r t i  Amtsblatt aug. 30diki 
száma közli a’ nagyon is ismért szövetségi 
végzetek hivatalos kihirdettetését, ’s ezt kö
vetkező szavakkal rekeszti. ,,E’ végzések te
h á t, mennyiben azok a’ bécsi vég-oklevél 
LXIIik czikkelye szerint e’ szabad-városi con- 
stitutiora 's viszonyokra alkalmazhatók , — 
köz tudomássá tétetnek, s mindenkinek a- 
zokhoz alkalmazkodása meghagyatik. Ugyana
zon számban közöltetik még a’ Rotteck év- 
könyveit(Allgemeine politische Annalen, Mün
chen bei C o t t a )  ’s azoknak árulatát érdek 
lő tilalom is.

H E L V É C Z I A .
Rernben egy összeesküvés fedeztetett fel 

aug. 31kén, mellynek az ifjabb patríciusok — 
helveta carlisták — vajának gerjesztőji, czél- 
ja a’ jelen kormányszék felforgatása, ’s újab
bal, aristocratábbal felvállalása. E’ czélra az 
ifjú patríciusok nemcsak többet szegődlettek 
magokhoz a’ falukon, hanem fegyvert és lő
szereket is nagy mennyiségben gyűjtögettek 
kivált falusi kastélyaikba össze, név szerint 
Erlachba, holott bálok s ebédek ürügye a- 
latt több ízben tanakodtak együtt, ’s a’ hol 
aug. 31 kén éjjel 36,000 kész töltés találtatott. 
A’ csinynak sept. Okán kelle kiütnie ’s lege
lőbb is a városház, fegyvertár és postaház
nak elfoglaltatnia, miben annál könnyebben

reménylék boldogulásokat, minthogy a’ vá
rosi csendbiztosság (politia) már jó idő óta ’s 
csaknem egészen szintezen párt beliek kezé
ben volt. De e’ (cantoni) kormányszék több 
oldalról kapván tudósításokat, a’ nevezett’s 
azt követő napokon a’ szükséges vizsgálato
kat és fürkészeteket megtételé, a’ politiát más 
kezekre, a’ rendre és bátorságra ügyelést pedig 
azonnal önkényleg vállalkozott és szerkcző- 
dött polgári őrökre bizá. — Az egész , fran- 
cziaorszagi carlisták bujtogatásiból látszik e- 
redettnek, ’s maga a'helveta népség abban 
igen csekély részt vett, sőt a’ csíny hírét a’ 
legélénkebb nehezteléssel fogadván, minden 
tájról sietett a’ kormánynak segedelmét aján
lani. Az elfogatások, vallatások ’s további 
nyomozások folynak.

O L A S Z O R S Z Á G .
Reichstadti hg. halála következésében a’ 

Ronaparte ház minden tagja Romában fog leg
közelebb összegyülekezni. B. Lucian és Hie- 
ronym (Hírős v. Jeromos) már ott vannak, 
ott Camerata grófné, Bacciochi Eliza hgné le
ánya. Lajos, a’ hollandi exkirály ’s Murat 
özvegye szintoda váratnak. (Oda hihetőleg 
József is Londonból.) A’ szinte rokon Fesch 
cardinállal egyetértoleg a’ herczegek arra a- 
karják aggott közanyjokat, madame Laeti- 
tiát bírni , hogy végrendeletét, (testamento- 
mát) , mellyben mint tudva van, egész nagy 
vagyonának örökösévé egykor a’ reichstadti 
herczeget nevezé vala, módosítsa. Jeromos 
palotáját Romában követségi lakul az orosz kö
vetség akarja 80,000 romai talléron megvenni*

O R O S Z  B I R O D A L O M .
A’ moszkvai posta- és teherszállító inté

zet legközelebb egész Varsóig szándékozik ter
jeszteni közösüléseit, jövő esztendőben pe
dig keletre Tamboff, Kasan, Perm, Tobolsk, 
Irkutsk ’s Jakutzk tartományokon keresztül 
egész Kiachtáig a’ chinai határszélig, n) ugot- 
ra pedig szinte Párisig. — Müller ur az inté
zet igazgatója a’ franczia hasonló intézetek 
igazgatóival előlegeseii már értekezett is. — 
Egy aug. 14kén költ császári ukas orosz fő- 
consulságot rendel állittatni Parisban, hova 
főconsullá Labenski tanácsnok van kinevezve.
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PORTUGÁLIA.
A’ Journal des Débats ezt közli Lissa- 

bonból, aug. 31dikén: Kormányunk tudósit- 
tatott telegraph által, hogy az innen (Lissa- 
bonból) nem rég’ kiindult osztály keresztül 
ment a’ Douron ’s a’negyedik osztállyal egye
sült. Visconde Pezo da Regoa ezen osztály négy 
brigádjait ekép osztá el : Az első ’s negyedik a’ 
"Vallongoba vezető úttól jobbra áll fel, a" má
sodik ennek előcsapatját (avantgarde), a" har
madik pedig a’ tartaléksereget (reserve) kép
zi. Ez utóbbi Baltar-ban áll, a’ főhadiszálláson, 
hol a’ lovasság ’s álgyuk is vannak. Hajóse- 
regiink folyvást a’ Tajoban fekszik.

Az angol Courier ad in. Sartoriusnak egy 
levelét közli aug. lilikéről, mellyben többi 
közt ezek is vannak: Az ellenség egy 36 ál- 
gyus hajót ’s még két brigget is készitget, mi 
által számra nézve folyvást tetemesb leend u- 
gyan serege az enyimnél, de én mind e’ mel
lett a’ legjobb reményben vagyok , hogy őt 
megbirhatom , ha az Ígért segedelem hozzám 
jó idején elérkezik. — A’ város (Oporto) e- 
rősittetése már bevégezteték, ’s óhajtva várjuk 
a’ megtámadtatást. Nálunk mindenkinél a’ jó 
kedv ’s bizodalom uralkodik. Ho d g e s  ezre
dest d. Pedroosztály-generálságra emelé. Mu
r á t  ezredes Oportoba megérkezett *s a’ re- 
gensségnek ajánlá szolgálatit.

E L E G Y  HÍ REK.

A’ Figaro némelly egyes adatokat szám
lál a’ franczia kormány hívei sértegetésik- 
rő l: Fonfred u ra t, úgymond , Bordeauxban 
a’ Carlo-republicanusok gúnymuzsikával gyö- 
nyürködteték; Moulinsban Schonent az or
szágúton tartóztatják fel, ’s gyalázattal ille
tik ; Montpellierben a’ sorkatonaságot, megkö
vezik, a’ városbirót megsebesítik ; máshol a’ 
Parisienne dalt fütyölik ki, a’ párisi variété 
játékszínben nyilván , ’s taps-kaczajjal ének
lik a" ministereket butábbaknak a’ bérkocsis 
lovaknál; Toulonban pedig egy ügyvéd a’ tel

jes törvényszékben kiáltja ki: Nem lesz a’ 
haza boldog míg a’ respublica juste-milieii- 
vért nem ont!

Némelly kereskedői levelek után Mehe
tned Ali a5 Portával alkudozik, főkivánsága 
a’ többi közt Aegyptuson kívül még azon 4 
basaság birtokába ju tn i, mellyckre Syria oszt
va van.

A’ g ö r ö g  küldöttség, melly Otto ki
rálynak a’ nemzet hódolatát megviszi *s őt 
az országba jövetelre meghíja , Triestbe ér
kezett , honnan 14 napi vcszteglés után út
ját folytatni fogja.

Parisban aug. 31 kén 47 halt meg chole- 
rában. Mindössze martiusban (midőn itt a’ 
cholera kiütött) meghalt 90; aprilisben 12,723 
májusban 812, júniusban 868, júliusban 2,577, 
augustusban 908. ‘S igy eddig Parisban ma
gában mindössze 17,978.

Mexico respublica jelen népessége száma az 
épen most végzett egyetemi összeirat szerint 
tett hivatalos feladás után , e’ következő: az 
úgy nevezett Distrito federale.ban 250,000 , 
Chiapasban 118,775, Chihuahuaban 112,694, 
Coahuila és Tejasban 77,795, Durangoban 149, 
121, Guanajuatoban 500,000, Jaliscoban 656, 
830, Mexicoban 1,000,000, Michoacanban 
422,472, Nuevo-Leonban 83,093, Oajacaban 
457,507, Bueblaban 584,358, Quereíaroban 
114,437. S. Luis Potosi 289,230, Sinalvaban
100.000, Sonoraban 100,000, Tabascoban
60.000, Camaulipasban 80,000 , Yeracruzban 
242,658, Yukatanban 500,000, Zacatecasban 
276,053, Alta-Californiában 15,000, Colimá
ban 40,000, Nuevo-Mexicoban 50,000, Tlas- 
calaban 66,244, mindössze 6,382,264.

L e g ú j a b b :  Admiral Sartorius aug. 21dike'n 
Oporto elől újra elvonult, hogy a’ Tajo ’s vidéke 
elzáratását (BlockadeJ folytathassa. Egyébiránt Por
tugáliából semmi újság. — A’ Yendée nyughatat
lan ; lopások, gyilkolások háborgatják kivált Deux- 
Sevres megyéjét, holott Larochejacquelin . Diót ’s 
több carlistafő tartózkodik. — A’ belga szabadsá- 
gos tisztek parancsolatot vettek, hogy azonnal ez- 
redeikhez kapcsolkozzanak. —

A’ gabonának pesti piaczi ára September 14diken 1832.
Pozs. ni, vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. legjobb közepszerU csekélyebb

Tisztabúza 140 133 4 120 Zab 32 31 4 30
Kétszeres 96 i 93 4 90 Köles -

Rozs 58 4 56 53 4 Köles-kása •- 106 4 ___

Árpa 55 j 53 4 50 KukortQza e*l»QO 66 4 63 i
Szerkezteti H e l me c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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75. szám P est, szerda. September 19dikén. 1832.
F o g l a l a t :  Magyar es Erdélyors/.ág (kinevezés. Unitarius-zsinat Erdélyben. Farndorfi lóverseny. Nyitra vmegyei tisztújí

tó-szék iránt hir. Kir. kam. tudósítás). Anglia (Manchesterben zavarok. Londoni gyülekezet. Hírek Görögország iránt, 
’s Chinából, Mexicoból, Portugáliából). Francziaország (Angol király válasza a’ belga királyi menyekzőt jelentő le
vélre ; ugyan illy levelet a’ hollandi király visszakiild. Nemours kir. hg. Sebastiani. Vendée. Baro Zách Parisban f. 
A’ Tribune, liamorino. Egyebek). Belgiuni (A’ belga-hollandi ügy in statu quo hagyatik). Németország. Görögország. 
Törökbirodalom (Ibrahim előnyomul. Uj török hadvezér. Bagdadban zendülés). Portugália. Elegyhirek. Legújabb. Ga
bonaár.

MAGYAR es ERDÉLYORSZÁG. ’
Felséges királyunk Kelcz Ádám val. udv. 

tanácsost és referendariust a’ nagymélt. m. 
kir. udv. kanczellariánál, 50 esztendei hiv 
szolgalatja tekintetéből sz. István m. kir. rend 
kis keresztével méltóztatott kegyesen megju
talmazni.

Az Unitáriusoknak f. e. aug. 19— 24kén 
Maros-székben helyezett Sz. László helység
ben tartott zsinati gyülekezetök, néhai Petri- 
tyevity Horváth Károly helyébe fő-curatornak 
mélt. Augustinovics Pál urat, volt itélőmes- 
tert, ’s a’ kir. kormányszékhez kineveztetett 
val. belső tanácsost, — a1 kolosvári unit, col
legium inspect, curatorának boldogult Lázár 
Sámuel kir. kormányszéki val. titoknok he
lyébe , mélt. Sala Mihály kir. kormányszéki 
val. titoknok urat választotta. — Továbbá 
Fűzi János, generalis nótárius , ’s a’ kolos
vári unit. collegiumban bölcselkedés tanítót 
szélütés okozta elgyengülése, — Szabó Sa
muel urat pedig ugyanazon collegiumban hit
tudomány tanítót agg kora erőtlensége tekin
tetéből nyugpénzzel jutalmazta. Az igy megü
rült generalis nótárius hivatalra Molnos Dá
vid urat, az említett collegium sok eszten
deig volt kormányzóját, a’ történettudomány 
’s földleírás ’s a’ t. tanítóját emelte, ’s he
lyébe rectornak, olly határozással, hogy ezen 
hivatal ennekutána minden második esztendő 
múlva uj választás alá essék, Székely Miklós 
urat a’ mathesis és természettudomány pro- 
fessorát tette. Hittudomány tanítóvá Szabó 
Sámuel ur helyébe Székely Sándor u ra t, ed
dig a’ tordai unit, gymnasium rector-professo- 
rát, ennek helyébe Tordára Darkó Mihály 
urat, végre Fűzi János ur helyébe bölcselke
dés tanítóvá, a’ most Jenában lévő. de nem

sokára megérkezendő Székely Mózes urat ne
vezte ki.

Hírlapunk 45 számában jelentett parn- 
dorfi lóverseny tartatni fog f. e. oct. 16 ’s 17- 
ikén. 1). Próbaversenyre ajánlkoztak: Ná- 
dasdy Tamás gr., Ilunyady József gr., ’s Har- 
rachgr. 2). Vadászlóversenyre: Liechtenstein 
Ferenczhg., Eszterházy Miklós gr., ’s Harrach 
gr. 3). Elegy versenyre: Liechtenstein Ferencz 
hg ’s Ilunyady József gr. — Aláírás rekesztése 
sept. 30ig. 4). Parasztlóverseny két d íjért, 
mellyre eddig aláírtak: Harrach gr. 10 ara
nyat , Hunyady József gr. 5 a r., Eszterházy 
Mihály gr. 6 a r ., Eszterházy József gr. 2 ar., 
Eszterházy Miklós gr. 5 a r., Coudenhoven gr. 
1 ar., Thun Károly gr. 5 ar., Löwenberg bá
ró 2 a r., Nádasdy Tamás gr. 2 a r., ’sAndrás- 
sy György gr. 2 ar. — A’ következő napon tar
tatni fog 1) Vadászlóverseny. 2) Arany bil- 
likom. Erre még aláírhatni sept. 30ikaig; az 
eddigiek Nádasdy Tamás g r., ’s Hunyady Jó
zsef gr. 3) Handicap. Ajánlkoztak: Liechten
stein Aloiz hg., Harrach gr., Eszterházy Miklós 
gr., Hunyady gr. ’s Nádasdy Tam. gr. 4) Pa
rasztlóverseny a’ 3ik díjért. 5). Ponystakes.

Ts. Nyitra vmgye Karainak és Rendéinek a’ 
legközelebb augustus hónapban tartatott köz
gyűlésükben kijelentett kívánságukra szeret
ve tisztelt főispán O Excája f. e. October Iső 
napjára tisztújító-széket hirdetni méltóztatott.

(Kir. Kam. tudósítás).
A’ nagymélt. m. kir. u. Kamara a’ Sach- 

sensteini kir. bánya-kamarai uradalomban 
megürült tiszttartóságra Hammel József zó
lyomi urod. számtartót; — továbbá a’ szo- 
molnoki tiszttartóságra Mészáros Ferencz ot
tani számvevői-ingrossistát, negyedik irnok- 
nokságra pedig Nikolássy Károly szinte otta
ni diurnistát nevezte ki.
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A N G L I A .
Manchesterben September 2kán estve né

mi háborgások történtek. Egy csoport nép 
nyílt koporsót hordoza körül, mellyben egy 
4 esztendős kisdednek holt teteme feküdt, de 
fő né l kül .  Ezt a’ choleraispotályban ölték 
meg, mondá a’ nép, mert a’ gyermeket szü
léi oda vitték; ’s azonnal „A’ kórházhoz! 
Rontsátok le!“ dörgött minden felől. A’ kórház 
ablakait csakhamar betördelék , ajtaját és fa
lait beszakasztották, ’s a’ ben volt betege
ket, kik közül a’ leggyöngyébbek még útköz- 
ben, a’ vivők kezeik között, hallak meg, 
haza vitték. A’ politiát visszaverek , de a' se
gélyre hivott katonaság, az a* fenyegetés, 
hogy a’ lázadás-acta fog felolvastatni ’s egy 
eatholicus papnak békítő beszéde a’ népet is
mét eloszlaták ’s a’ békét helyre álliták. — 
Ama’ kisded szülei cholerában haltak el, ’s 
őt, midőn magái is megragadá e’ nyavalya, a’ 
kórházba vivék. Nagyatyja ót látni akará, de 
első nap be nem bocsáttatott, más nap pedig 
azt mondák neki, hogy a’ kisded megholt ’s 
el is van temetve. — Ezen az öreg megütkö
zött, lelkében gyanít támadt, ’a megnyittat- 
vána’ sirt, a’ gyermeket fő nélkül talaíá. — 
Azt, anatómiai használatokra , a gyermek ha
lála után egyik orvos metszette le.

Londonban gyülekezet vala hirdetve a’ 
portugáli ügyek iránt Sussex királyi herczeg 
előlülése alatt; de a’ Sun újabb levelében Ír
ja , hogy a’ hg egyik barátjának látogatására 
szándékozik utazni Walesbe ’s igy a’ nevezett 
gyülekezetben nem lesz jelen.

Baker ezredestől, — így ir a’ Globe — 
ki egyike a’ görög határok iránt alkuvó an
gol biztosoknak , igen kedvező hírek érkez- 
’ek Konstantinápolyból. Az egyezés már meg- 
készült ’s a' görög határ úgy van megállapít
va, hogy az többé tetemesb vitákra vagy ne
hézségekre nem adhat alkalmat. Határíalan 
volt az öröm, meliyet ennek hírére a’ Görö
gök mutattak , ’s lehet reményleni , hogy or
szágokban a’ béke és rend iassankint majd 
csak helyre áll.

Tudósítás jött Ga n g e s  hajóról, ugy 
mond a’ Standard , melly szerint az 60,000 
font sterlingnyi e z ü s t ö t  hoz. Örvendenünk

kell valóban, hogy drágaérczeink vissza kez
denek már Indiából és Chinából is folyni, a’ 
mihez még eddig nem vala szerencsénk. —

Veracruzból jött egy levél jjul. 4ikéről , 
mellyé azt Írja, hogy a’ kormányszék nem e- 
rősítette meg a’ Santannaval kötött fegyver
nyugvást, s ennek minden ponton leendő uj 
megtámadtatását adá parancsolatban.

Don Miguel ágensei, úgy mond a’ Court 
Journal, panaszt tettek, hogy felzsoldon ál
ló több angol tiszt ál név alatt szolgál dón 
Pedronál, csakhogy az Angliából járó félzsol- 
dot is megtart hassa. E’ panaszra nem ment 
ugy'an válasz, de gyanítjuk, hogy iránta vis- 
galatok fognak tétetni ’s a’ nyerekedó tisztek 
félzsoldjaikat elvesztik.

Oportoból aug. 20dikáról Írja a’ Globe, 
hogy don Pedro néhány fegyverest ktilde ki, 
kik több, don Miguel seregének élelmet’s ta
karmányt vivő szekeret fogtak el. A’ dón 
Joao igen megroncsoltan jutott a’ Tajoba , ’s 
még egy másik hajó is az aug. lOiki csatában 
tetemesen megsérült. Don Miguel parancsot a- 
do tt, hogy minélelőbb igazittassanak ki. Egy
szersmind írja ezen levél, hogy Spanyolország 
neheztelése egy spanyol hajónak adui. Sarto
rius által történt letartóztatása miatt, az ad
miral kielégítő nyilatkozására elenyészett. — 
Az Oportoból aug. 2Ükén indult hírek nem 
hoztak semmi újat. (X. Portugália).

FR ANCZI AORSZÁG.
Lord Gr an  vi  11 e általadta az angol ki

rály válaszát, meliyet az a’ Francziák kirá
lyának Louise hgasszony egybekelését hírül 
adó levelére külde.

A’ Constitutionnel állítása szerint a’ h o I- 
l a n d i  király azon levelet, mellyben neki a’ 
Francziák királya Louise hgasszony ’s Leo
pold király egybekelésöket jelenté , nyitatlan 
küldötte vissza. H a ez igaz, úgy mond a’ 
Constitutionnel, úgy ez újabb tanúja azon 
kedvetlenségeknek, mellyek a’ sok engedés
ből ’s helytelen udvariságból erednek. Illyé
sek által a’mi kormányunk mind eddig gőgös 
megvetésnél egyebet nem nyert. így az orosz 
czár, midőn neki Orleans hgnek a’ franezia 
thronusra lépte hivatalosan jelentetnék , két 
értelmű ’s büszke levéllel válaszolt; a’ iijo-
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denai kis herczeg tellyességgel nem akarja őt 
megismerni; a’ pápa megalázó elégtételt ki
van és nyer követünktől; a’ sardiniai király 
egy csapat összeesküttet küld lobogója a- 
latt partjainkra; egy orosz hadihajó flottán
kat nem is köszönti; a’ párisi érsek vonako
dik királyunk leánya menyekzőjénél a' püs
pöki szentelést megtenni vagy megtétetni; 
sőt Mortemart ur néni is akar ezen ünnepe
lés tanújának tartatni, ’s most — még azt 
kell hallanunk, hogy a’ levél, meiiy ezen 
egybekelést hírül vivé, nyitatlan jő vissza. 
Mikor szűnünk mi meg, tűrni az illy sérelme
ket, ’s alávetni magunkat illydölyfös követe
léseknek ?

Nemours kir. herczeg, ki a’ minap lová
ról leesett, egészen felépült, ’s e’ hónap 2di- 
kán elment azon favágóhoz, ki akkor sege
delmére siete , ’s ebbeli szolgálatját neki és 
háznépének nyájas leereszkedéssel megkö
szönte.

A’ M o n i t e u r  jelenti, hogy general $e- 
bastiani (külső minister), kinek egészsége a' 
bourbonnei fürdőkben egészen helyre állott, 
September 5 vagy 6ikára Parisba megérke- 
zend. Ez némikép megczáfolja azon , több új
ságban elterjedett hirt, mintha a’ general a’ 
ministeriumból kilépnék. Azonban a’ kama
rák közelgető egybehivatása előtt fognak vál
tozások történni a’ ministeriumban; névsze- 
rint Dupin ur belépése alig kétséges többé. 
Premierminister nem fog neveztetni; Dupin 
ur pecsétőr lesz, ’s hihetőleg Bertin de Yaux 
fog kívüle még a’ bal oldalrul belépni. —- Hg 
Talleyrand Touraine-be elutazott. .

A’Vendée , mint előbbi levelünkben em
lítők , újólag zavarog , ’s a’ carlista-párt fe
jei ott újabb támadást készitgetnek. A’ nan- 
tesiujság következő proclamatiot közöl, melly 
azon vidékeken közkézen forgott: „Vendée 
lakosi, ti kik mindenha bátrak és hívek 
vagytok, ti hallgatni fogtok az én szómra. Itt 
az idő, hogy újra fegyvert rántsunk. Emlé
kezzetek atyáitokra; endékezzetek véreimre. 
Az ők példájokat kell követnünk , kiontott 
véroket megboszulnunk. Harczolni fogunk mi 
is, mint ők , a’ vallásért és a’ törvényes (le
gitim) királyért, ’s isten segedelmével fogunk

győzni. Vendéeiak ! barátim ! vitézek ! gyü
lekezzetek, és kövessetek engem. Fegyverre ! 
isten dicsőségéért! Éljen V. Henrik!“ Aláír
va : gróf Larochejacquelin , generallieutenant 
’s a’ királyi nyugoti sereg második osztályá
nak vezére. (A’ Gazette tagadja , hogy ezen 
proclamatiot gr. L. irta volna).

A1 Nouvelliste egy levelet közöl Hangá
ból September isőjéről, melly szerint Schie- 
damban (Rotterdam mellett) egy €0 tonnás 
n o r v e g i ai hajó készíttetik fel olly czéílal, 
hogy majd a' íranczia Ve n d é e  partjaihoz 
evezvén, az ott lázongó carlistáknak segédei
mül legyen ’s szükség esetén a’ menekedni 
akarókat szöktesse. Hasonló czélra nem rég’ 
egy angol kikötőben is készült fel hajó. A" 
mi tengertnelléki őrségünk , úgymond a’Nou- 
veliisíe, az illyes szándékok végrehajtásának 
kétség kívül akadályt fog vethetni. —

Baro Zách , d hires csillagász (astrono- 
m us), September 2ikán Parisban cholerában 
meghalt. Francziaországnak némelly külön me
gyéiben aug. 30ikáig cholerában mindössze meg
haltak : Aisne m. 5162; Aube 1781; Cote 
du Nord 311 ; Eure 787 ; Eure et Loire 763; 
Gironde 7; alsó-Loire 731; Loiret 1147; 
Maas 3854: Nord 3811 ; Seine és Oise 3884: 
a!só“Seine 2093; Somme 2807 ; Vogesen 324.

A’ Tribune, mellynek redactora, mint 
irtuk, 6000 franc birságra (és fogságra) i- 
téltetett nem rég, több szántban közli most 
azon adakozók neveiket, kik őt ezen summa 
egybegyűjtésében segélcni kegyesek* Az a- 
próbb adományunk között ezek is jőnck elő : 
Madame D a n t o n  1 fr .; egy exnapoieonista, 
ki a’ juste-milieut mozsárban szeretné össze
törn i: 1 fr. ; egy repuhlicanus érzésű asszony
ság, ki a' nagy civillistákat gyűlöli : 1 fr.; 
Eugenie kisasszony, buzgó honleány (patrió
ta) 1 fr.; Víctoire kisasszony, republicans 
mind halálig: 20 centime ’s a’ t. —

Rochetin Victor, Ram  ő ri no general e- 
gyik segédtiszte, következő r.yiiatkoztatást 
adá a’ Messagcrbe: „A' generált bizonyos e- 
gyezkedésről vádolják, mellyel ő Károly braun- 
schweigi herczeggel kötött volna. A’ general 
az egész dologról semmi sem tud ; sem olly
ügy mellett nem fog soha harczolni, mellynek

*
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princípiuma nem szabadság. — A generálhat 
hét óta fekvő beteg ; mihelyest felépül, ma
ga fogja az érdeklett vádakat megczáfolni.“ 
(Károly br. hg September 20ikán fog Paris
ból elutazni. Az utóbbi napokban többször 
kívánt a1 királlyal szólani ’s Parisban marad- 
hatását kieszközleni, de siker nélkül). —-

A’ National igen okosan gyanítja, hogy 
az a’ hi r , mellyet Bonaparte Lucian egyik 
fiának mo s t  történt haláláról minap az új
ságok hirdettek, tévedésnél nem egyéb. Az 
ifjú B. Napoleon, Luciannak fia, ez előtt 5 
esztendővel, (1827), egy véletlenül elsült 
pisztoly által He l l a s  fregáton veszté el éle
tét, ’s lord Cochrane a’megholt tetemeit rum
mal tölt hordóba záratván, a’közel Sp e z z  iá 
n a k  egyik klastromába tétette le. A’ holt 
testnek innen Navarinba most történt áltszál- 
litása adhatott az említett hírre okot.

A j a c c i o b a n  Napoleon íijáért gyászmi- 
ge tartatott aug. Ifikén,  melly után ügyvéd 
Planelli beszédet tartott a’ mélyen megindult 
néphez. Az nap minden adás-vevés megszűnt, 
’s a’ város nyolez napig gyászolá az elhuny
tat. Végzetül egy még pompásb ünnep fog tar
tatni a’ nagytemplomban.

Az angersi püspök, megyéje papjaihoz 
pásztori körlevelet bocsáta, mellyben a’„Do
mine salvum fac regem4’ mellett, ezután La- 
jos-Filep nevét is említtetni kívánja.

Dicséretes volt a’ Lengyelek magok vise
leté Parisban a’ júniusi összeesküvés alkalma
kor, azt felelvén az őket pártjokra csábítgató 
republicanusoknak: Ők vendégei Francziaor- 
szágnak, ’s mint ollyanoknak ellene bármi 
szin alatt fegyvert fogniok böcstelenség.

Gróf Sebastiani septemb. 6ikán érkezett 
a’ Moniteur szerint Parisba vissza, tökélete
sen felépülten.

B E L G I U M .
Augustus 3Ükén, igy ir a’ Lynx (brüs- 

seli újság), egyenes felszólítás érkezett kor
mányunkhoz a’ conferentiától a’ végett, hogy 
ez ellenségeskedést ne kezdjen. — A’ belga 
Moniteur szerint Belgium népessége (értvén 
t. i. Brabant, Limburg, Lüttich, kelet-és 
nyugoti Flandria , Hennegan, Namur, Ant
werp és Luxemburg tartományit) 1831 ele

jén 4,096,890 lelket tett. — Nemours fran- 
czia királyi herczeg, testvéréhez, a’belga ki
rálynéhoz váratott látogatásul.

Brüsselből aug. 3likéról következő leve
let közöl az angol Morning Herald: Említet
tem utóbbi iratomban , hogy a’ belga-hollan
di kérdés el lesz halasztva ’s a’ status quo e- 
gész a’ jövő évi martzius - vagy áprilisig meg
marad. Ezt most annál bizonyosabbnak Írha
tom , minthogy a’ hadiminister nyilván mon
dotta k i, hogy a’ jövő tavaszig nem fog sem
mi sem történni. De én még tovább megyek 
’s azt állítom, hogy a’ belga kérdés el van 
döntve, jóllehet ezt a’ jövő év elejéig nem 
fogják kihirdetni. Igaz: hogy Vilmos király 
a’ 24 czikkelyt alá nem irta ; igaz: hogy Leo
pold király sem fogadta el a’ hollandi aján
lott tractatust, de szintolly igaz: hogy a’ 24 
czikkely olly módosításokat kapott, mcllyek 
Vilmos királyt kielégítik, ’s részéről Leo
pold is tudatta a’ conferentiával , hogy azo
kat elfogadja, de egyszersmind némi okos- 
ság-javalta tekintetekből a’ végegyezést elha- 
lasztatni kiváná. — Ez a’ nyilvánítás ta
lán nem fog némelly diplomatánknak tetsze
ni, ’s meglehet hogy egykét journal ellenem 
szól, de én bizonyossá tehetem az urat, hogy 
tudósitásimat biztos kútfőből merítem. — 

N É M E T O R S Z Á G .
W e l c k e r  udvari tanácsos aug. 30ikán 

jelent meg a’ f r e i b u r g i  udvari törvényszék 
előtt, hova a’ Freisinnige-be iktatott egyik 
czikkelyiért a’ ministerium által idézve volt. 
Titkos tanácsos Duttlinger, ki ót védelmező, 
a’ pörfolyamat nyilványosságát kívánta, de a’ 
törvényszék szavazatok többsége által titkos 
pörfolyamat határoza. Most már a’ fő-udvari- 
törvényszék végzése váratik, kihez e’ kér
dés vitetett.

B e r l i n ,  aug. 30dikán. Politiánk most 
szorosan felügyel, hogy dologtalan ember 
közöttünk ne tengjen, minekutána a’ város 
panaszt te tt, hogy a’ szerfelett megszaporo. 
dott szegénységet gyámolitani nem győzi. Meg 
kell vallanunk , hogy nálunk nyilványos he
lyeken nem háborgatják az embert az Ínség 
's nyomorúság lézengő alakjai, mint ezt 
több nagy városban tapasztalhatni, ’s mi ezt
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egyedül a’ városi gondos felügyeletnek kö
szönjük , melly az utczai koldulást semmi 
szín alatt nem tűri. Annál szomoritóbb te
hát , hogy azon tisztségnek szegények iránti 
gondoskodása ezeknek szerén túl szaporodá
sok által évenkint nehezedik. Berlinnek 1813- 
ban csak 183,000 lakosa volt, most azok 
száma 275,000re megy, ’s ennek igen nagy 
részét a’ szegényebb osztályúak teszik. Min
den rend, minden állapot el van árasztva ta
gokkal ’s követelőkkel; de talán egy sem olly 
annyira m in ta1 t a n u l t a k é .  A’ rendes és 
rendkívüli professorok ’s privát tanítók szá
ma szerfeletti, az utóbbiak közül sok hat 
hét esztendeig elvár, mig professori titulust 
(fizetés nélkül) kaphat. Egy fiatal tudós a" 
minap kérelmet nyujta be a’ ministeriumhoz, 
gyámolitás vagy alkalmaztatás végett, ’s vá
laszul az illető ministeri tanácstól azt kapta, 
hogy ha az o r s z á g b a n  v a l a m e n n y i  
h i v a t a l  e g y s z e r r e  m e g ü r ü l n e ,  azt 
mind ö t s z ö r ö s e n  be tudná a’ tanács töl
teni. Miért nem kezdenek tudós-gyarmato
kat Botany-Baiban vagy a’ hattyufolyamnál 
— Uj Hollandiában? —

Aug. 25ikén tétetett le fényes szertartás
sal felső Wittelsbachban (a’ bajor uralkodó
ház ősi törzsok-vára terén) azon nemzeti em
lék talpköve, mellyel a’ bajor Nép királyi 
házának állít ön költségin , iránta vonzó tisz
ta ’s hiv szeretetjelül, mint az ünnepre jelent 
több rendű jeles szónok nyíltan fejtegeté 's a’ 
nép tettel ’s hála-örömével is bizonyitá. Tö
mérdek fő, al ’s közép rendű szemlélő, szá
mos városi, tudományos intézeti ’s egyéb 
törvényhatósági küldöttségé képviselő sereg
le oda dicsőíteni e’ nemzeti tételt ’s ünnepet.

Ottót, az ifjú görög királyt igen számo
sán akarják a’ Bajorok közül uj hazájába kö
vetni, főkép fiatalok, szemügyre sem véve 
azon tömérdek nehézséget, melly az ottani 
lakosság nyelve nem értéséből vagy elerköícs- 
telenült szelleméből szármozhatik reájok; való 
ugyan, hogy fiatalok kik hazájokban reménysé
göknél egyebet oda nem hagynak, de talál
koznak az ajánlkozók közt elegen polgári ’s 
katonai főtisztségviselők is, kik bizonnyal 
nem lesznek ínyökre a’ görög hazafiaknak.

Csak úgy ne járjanak aztán, mint a’ mi bajor 
Ottónk hívei.

Heilbronon keresztül f. e. april. 4ikétől 
julius Sikaig 2936 kivándorló kelt vízre 45 
hajón, hogy onnan Hollandián keresztül Ej- 
szakamerikába juthasson.

A’ Svecziai kir. kalmár-gyülekezet aug, 
24ikén közre bocsátott hirdetményében, min
den franczia révet, az egész atlanti tengert, 
úgy szinte minden belga ’s hollandi kikötőt 
’s csatornát egész az Elbe torkolatig cholera- 
mirigyesnek nyilatkoztata.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Franczia újságok a’ következő híreket 

adják Naupliából aug. 2dikáról. A’ nemzeti 
gyűlés jul. 27ikén nyitá meg üléseit. Praesi- 
denssé Notaras, állá Maurokordato választa
tott. Polyzoides, Apollo czimü oppositionalis 
újságnak volt szerkeztetője, egyike lett a’ 
gyűlés titoknokainak. Az ideigleni kermány- 
biztosság a’ gyűlés kezeibe tévé le hatalmát, 
’s ez hihetőleg uj kormánybiztosságot fog rö
vid időn kinevezni. Csaknem bizonyosnak 
hirlelik, hogy az uj biztosság tagjai: Kol et -  
t i ,  K o n d u r i o t t i  ’s Petro Ma u r o m i -  
c h a 1 i (M. Györgynek, az idősb gr. Capodis- 
trias gyilkosának, atyja) lesznek. A’volt biz
tosság három contrarevolutionalis tagja, u. 
m. Zaimi , Metaxa ’s Palapaudas eleinte vo
nakodtak áltadni meghatalmazó levelöket, 
azt hívén , hogy Kalergi a’ kormány seregein 
győzni fog, ’s ők oltárt emelhetnek oltár el
len , azaz kormányszéket kormányszék ellen. 
De reményök megcsalatott. Kalergi vesztett; 
két hajót, mellyek neki fegyvert ’s lőszere
ket vivőnek Spezziából, útközben a’ franczia 
’s angol admirálok letartóztattak. — Most 
már az or osz  p á r t  nyilván a’ leggyengébb, 
’s Dawkins u r, angol rcsidens, ki eddig se 
ide se oda nem akart nyilatkozni, a’ Fran- 
cziákhoz ’s a’ constitutionalis párthoz valamen
nyire közeledik. Mert, jóllehet eddig a’nem
zeti gyűlés csak néhányszor ül t , már is ész
re lehet azt venni, hogy annak tagjai három 
felekezetre oszlanak, mellyeknek mindenike 
a’ három hatalmasság valamellyikéhez szít és 
arra támaszkodik. Legszámcsb a’liberális vagy 
f r a n c z i a  párt, mellynek feje Koletti ’s a’
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legelőbbkelő Rumelioták. Ennek ellenében áll 
a’ contrare volutionalis vagy o r os z  párt, melly- 
nek szószólói, mióta Ricord orosz admiral 
levelezése Kolokotronival fölfedeztetett, igen 
tetemesen megfogytak. Legújabban kezdett 
mutatkozni a harmadik, vagy a n g o l  párt ,  
bizonyos neme a’ justc.milieunek, melly a’ 
Rumelioták szertelen kivánatait igy ekszik mér
sékelni ’s az insurgensek (támadók, v. con- 
trarevolutionalisok) iránt békítő rendszabáso
kat javasol. Ezen utóbbi pártot T r i k u p i 
a’ kiilső-minister (Lord Guilfordnak , a’ cor- 
fui universitás alapítójának, volt titoknoka) 
*s M a u r o k o r d a t o  , a’ financzminister , 
vezetik. —

TÖRÖK BI RODALOM.
A’ bécsi Beobachter következendő fontos 

tudósításokat közöl Konstantinápolyból aug. 
25ikéről: A’ dolgok Syriában a‘ homs-i csatá
ra a’ Portára nézve igen aggasztó fordulatot 
vőnek. A1 nélkül, hogy7 az ottoman tábor’s 
az Egyiptomiak közt valamelly nyomos ütkö
zetre került volna, még is az első , részint 
ügyetlen administratio, részint görcsveszély 
’s egyéb járvány nyavalyák, valamint a’ sű
rű megszökések által is annyira bontakozott- 
nak láttszék, hogy sehol sem tarthatá meg 
álláspontját, és Hussein basa, miután Alep- 
pot , Antiochiát, Alexandrettet ’s Adana-t I- 
brahim sergeinek átengednie kellett, kény
telen lön kóniai főszáliására visszahúzódni. Az 
ott lévő ’s a’ szomszéd vidékeken elszórt tö
rök hadierő alig áll 12—15,000 főből, ’s e’ 
szerint sokkal gyöngébb, hogy sem jó követ
kezés reményével az ellenség torlódó árja el
len valamit mivelhessen. Mondják, hogy az 
akxandrettei kikötőbe legújabban érkezett é- 
letneműk is jobbadán az Egyiptomiak’ hatal
mába kerültek. Ezen balesetek szükségkép a- 
zon véleményt gerjeszték, hogy' Hussein ba
sa , bármi híven szolgált is mindenkor a’ Por
tának,  elégtelen iüy nagy 's terhes ügy ve
zérletére. A' szultán tehát e’ czélra a nagy
vezért, Resid tVlehmed basát, választá, kinek 
eddigiem tetteit nagy obb részént szerencse k<>- 
szorúzta. Ez sietve hivatok a’fővárosba, hogy 
ott további mihez tartását megértvén, azon
nal az ütközet mezejére Syriába induljon ;

Raouf basa pedig, ki Anatolia helytartójává 
neveztetett, helyisméretei \ égett utasítást vett, 
hogy7 a’ nagy vezér tisztét ideiglen folytassa, 
meliéje adatván mint tábori seraskier silistriai 
Mehmed basa, ki vitézsége ’s hadi tapaszta
lásai által isméreles s tavai Scuiari fellegvá
rát ostrommal vívta. Hussein basa alvezéri 
szolgálattal a’ syriai tábornál megmarad. A’ 
seregek ’s pattantyúk szállítása körül rend
kívüli szorgalom mutatkozik , s Osman tra- 
pezunti basa parancsot vett, hogy ügyekez- 
zék minél számosabb ujonczkatonaságot gyűj
teni , és sietve a főhadiszállásra megindulni. 
— Az Gttomanni flotta visszahúzódott a’ rho- 
dusi ’s budruni vizekbe , a' nélkül, hogy az 
Egyiptomiak azt megtámadták volna.

Ragdádban máj. 28ikán éjjel zendülés tá
m adt, melly eleinte a török helytartót A li 
basát 400 emberével a’ fellegvárba zárkózni 
kényszerűé; több házokban elkövetett foszto
gatás , gyújtogatás, a’ basarokon, s a  basa 
népéből néhány személyek megöletése vala 
a’ lázadás következése. Mindazáltal a’ Porta 
helytartója szerencsés Ion, rövid idő alatt a’ 
köz uyugodalmat viszont helyre állítni.

F. hónap (aug) 12ikén királyi nagybritanniai 
követ Straíford-Canning ur Barham fregatton 
elutazott, hogy Görögországon által Anconá- 
ba vagy Triesztbe térjen, ’s innen útját An
glia felé szárazon folytassa. (Már Anconábau 
van).

A’ döghalál itt napjában még folyvást har- 
mincz - negyven martalékot ragad el. A’ mi 
némileg még is nyugtatásul szolgál, az a’ kor
mány részéről tett józan rendelés, melly sze
rint a’ betegek külön választatnak, a’fertőzte- 
tett szállások tisztítatnak, ’s ezekkel a’ köz
lekedés tiltatván — a’ veszedelmes rosznak 
tovább terjedése akadályoztatik.

P O R T U G Á L I A .
Oportoi, aug. 23kán költ, levelekből ért

jük , úgy mond a’ Sun (angol újság), hogy 
Coimbra táján három guerilla csapat lépett 
fel dom Pedro mellett, ’s hogy Oporto elegge 
erős bármelly megtámadtatást visszaverni. 
Halljuk azt is, hogy ama’, 1200 tonnás, (fran- 
czia) hajó dom Pedro számára már elindult, 
el egy gőzhajó is 50 algy uval ’s 190 ember
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rel a’ nevezett nagy hajó számára. Mondják, 
hogy itt Londonban E v a n s  ezredes a por- 
tugáli constitutionalis seregek fővezérségevel 
inegkináJtatott, de ő azt privát viszonyok 
vagy helyezetek miatt nem fogadhatta el. 
Minden esetre okunk van azt hinni , hogy 
ezen fővezérségre rövid időn valamelly nagy 
Jiirii hadi tiszt fog kineveztetni, ollyan , ki 
alatt gróf Yiliaflor is Örömest szolgáland. — 
A’ Morning Herald ugyan e’ tárgy iránt ezt ír
ja: Most már nem titok többé, hogy marquis 
Paimella Londonba utaztának fó czélja az va
ja, hogy kormányunktól dona Maria mint de 
facto portugali királyné megismertetését esz
közölje ki; ez ugyan nem sült el, de volt ut
jának még egy más, csaknem szintoliy fon
tos czélja is. T. i. bármelly vitéz, hiv és buz
gó vezér is general Yiliaflor, de tapasztalása 
még sincs, 's ő sokkal nemesb érzésű hazafi, 
hogysem a' császárt (dóm Pedrot) egy még 
kminőbb, tapasztaltabb fővezér segedelmétől 
kívánná tartóztatni. E’ végeit marquis Pal- 
mella még azon kényes (delicat) megbízás
sai is jö tt, hogy Anglia vagy Francziaország 
legjelesb hadi tisztei közül egyet válasszon, 
ki talán a’ portugali constitutionalis (száraz
földi) seregek fővezérségét kész volna felvál
lalni. A’ nemes marquis hosszasan értekezett 
W Hs on úrral, de őt magát híva e meg, 
vagy csak tanácsot kérve tőle, nem tudjuk. 
— Halljuk general F a b  v i e r t  is emleget- 
tetni, s ennél jobb választást a’ marquis csak
ugyan nem tehetne. — Dom Pedronak most 
csak 3 vagy 4000 ember kellene még, kivált 
egy pár százig lovasság, s két vagy három 
nagyobb hajó. — Az bizonyos, hogy három 
guerillacsapat állott fel mellette, de ezek kö
zül egy sem erősebb 200 főnél. — 23kignem 
történt semmi nevezetes. A’ constitutionali- 
sok erős városukban csak nevetik a’ megtáma
dást, meiiyhez úgy látszik a’ Miguelistáknak 
sem kedvök sem erejük.

S egy tiszt adm. Sartorius hajójáról így 
ir aug. 2ikén: Ügyünk jobban áll most mint 
ezelőtt. A' város igen erős, az ellenség nem 
tudja mit csináljon; ha megtámadja a' várost, 
megvcretik; ha csata nőikül vonul vissza, 
megbánhatja; ha vesztegel, semmit sem nyer.

— Y c g ü 1: Legújabb tudósitásink szerint az 
ellenség hátrálni kezd: guerilláink mind in
kább szaporodnak s bátorodnak.

A'Morning Herald ezt Írja M a d r i d b ó l  
augustus 2ikéröl: Ilire fut, hogy a’ spanyol 
íigy elő sereg (Observationsarmee) parancso
latot kapott Portugáliába nyomulni. Salaman- 
cából s több más helyről jött levelek szerint 
az ottani seregek is parancsolatot vettek ma
gokat készen tartaniuk; s az eddigi rendele
tek oda mutatnak , hogy ezek is Portugáliába 
vannak szánva. A’ spanyol kormány épen 
nem szereti, hogy az ellenségeskedés Portu
gáliában olly soká tart, 's a’ király egy eldön
tő csapással akar a1 vitának véget vetni; mert 
a eonstitmionalis láz (hideglelés) már a’ spa
nyol katonaságot és népet is meg kezdi szál- 
lani. — Gallicziában s Estremadurában a’ 
tömlöczök dugva vannak liberálisokkal. —

Lissabon aug. 2 iken:  Az itteni liajóse- 
reg készül ismét kiindulni. A’ Május 13. és 
Fehr. 22. (hajók)  már el is hagyák a’ Tajot, 
utjokat nyugoíiiak véve. Kikötőnkben angol, 
franczia és spanjol hadihajókat folyvást lát„ 
hatni. Udvari újságunk legújabb számában 
sem közöl az éjszaki seregről semmi fontost. 
Migncl seregei folyvást rekesztve tartják 0- 
portot, mit dom Pedro seregei sánczaik me
gélt fel sem vesznek. Kormányunk mindent 
elkövet, hogy azon tartományokban több több 
guerilla csapat szerkeződjék. Minden illy 
csapathoz aztán egyegy pap vagy barát, vagy 
pap és barát adatik , kik a1 gyanúsokat, a’ 
constitulionalisokhoz szítókat ide, a’ kormány
hoz bejelentsék. A’ fővezér, Pezo do Regoa, 
előbbi állását valamennyire megváltoztatta, 
’s ő maga most Racaveirában áll, melly falu 
egy órányira fekszik (dél felé) Baltartól. 0- 
porto úgy látszik nincs olly élelem-szűkében, 
mint azt a’ Miguel isták liirlelék.

ELEGY ÍIIltEK.
A’ brazíliai kormánynak közelebbi ren

delései tetemes újításokat parancsolnak a’ 
rioi és bahiai arsenálokra nézve.

Az orosz kormány, uj befolyást, uj ju- 
sokat (jogokat) enged a’ nemességnek, ed
digi hatásának megerősítése sót szélcsbité- 
se mellett; minek következésében ez ma-
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jus közepén Moszkvában gyűlést tarta, vá
lasztott képviselőséget, kerület-birákat, kor- 
mánytiszteket, polgári - ’s büntető törvény
székbeli elölülőket, udv. kamarai assessoro- 
kat, tanításra ügyelő bizottságot, országos a- 
dót osztott ’s t. ef. azaz valóságos kormányi 
jogok gyakorlásában részesült.

Lengyelország főbb városiban Izrael né
pe gyenge sarjadékinak nyilványos iskolá
kat állítanak.

Susan hajót, melly jun. 27dikén indult 
Newyorkbul, 200 hordó puskapor, ’s 2000 
hordó mésszel terhelten Neworleans felé, út
jában egy hirtelen kerekedett szélvész ann)4- 
ra megrongálta, hogy megmenthetésére a’ha
jósak épen portékáikat határozák a’ tengerbe 
hányni, midőn egyikök jelenti, hogy a’meg- 
nedvesült mész tüstént lángba boritandja c- 
gész hajójokat, mit volt tehát tenniök, mint 
elhagyni a’ gályát ’s egyik dereglyén keresni 
menedéket, mellyen három nap ’s éjjel a’ha
boktól ide ’s tova hányatva végre a’ North-ir- 
landi partokra vettettek ki minden erejüket 
vesztetten. A5 nagy hajó róla leszóltok után 
nem sokára egészen lángba borult és szemük 
láttára el is égett.

Felső-Canadába telepedett európai kiköl
töztek számát f. esztendő kezdetétől jun. 4i- 
keig, következőleg adják a’ londoni hírlapok: 
Quebeckben megszállott 9552 irlandi, 8164 
angol, 1306 scotiai, 27 wallisi, 5 hamburgi, 
’s 3307 más országbeli, ’s ha ide tudatnak 
még 5652en, kik épen e’ számlálás közben ér
keztek, úgy az egész szám 28,093ra megy; 
a’ nyugoti 6 megyében 8212, mindössze te
hát 36,305re.

Anglia 25 milliónyi juhot tenyészt, leg
közelebb ennek legalább egyharmada eldög- 
löt t , 's ez okozhatta árok legközelebbi igen 
nagyra növekedtél; de fogyasztatások is igen 
nagyobbul Smiethfieidben egyedül hetenként 
többet ievágnak 30,0Q0néI, ’s igy ha eszten
dőszaka vesszük másfél milliónál.

Az angol tengeriosztály 1793 óta 1829ig 
551 hajót veszte, 106ot ellenség, többit idő 
’s elemek vihari által.

Világunk hírlapi statistikája. Földünk né
pességét a5 legújabb ’s a’ lehetőségig pontos 
felszámlálás után 800 millióra tehetni, ezek 
közt a’ világ 5 részeiben 3168 különféle új
ság jelenik meg; névszerinti Asiában, melly 
földünk legnépesb része (lakja 390 millió}, 

'27, ’s ezek közül 9 Calcuttában; — Euró
pában, melly 200 milliónál több lakost szám
lál, 2,142; (ezek közül 490 Francziaország- 
ban, ’s 483 Angliában, mellynek népessége 
amazénál ^dal kevesb) a’ Németszövetségben 
305, (lakossága 13,600,000); Borussiában 
288; Orosz és Lengyelországban 4S ; Hollan
diában 105 ; Helvetiában 30; a’ scandinavi 
félszigetben 82; Dániában 80; Spanyolország
ban 12; Portugáliában 17 ; Nápoly "s Sziczi- 
liában 1; az Egyházi birtokban 6 ; európai 
Törökbirodalomban 1; Görögországban 2 ;— 
egész Amerikában , hol a’ népség 39 millió
nál nem több, 978 ; ezek közül 840 az EgyeJ 
sült-statusokban, Mexicoban 28 , Brazíliában 
25, Columbiában 20 (pedig lakossága nem e- 
gészen 3 m illió), Spanyokamerikában 4, a’ 
Francziában 3 , Dán-amerikában 2, Ilaytiban 
5 ; Afrikában, 60 milliónyi főre, 12; végre 
a’ szigetvilágban 30 millió lakos közt 9.

Le.gujabb: A’ cholera már a* porosz rajna« 
mellékeli-, névszerint Roerort ’s Emmerich város
kákban isj mutatkozik. — A’ vvürzburgi városi 
tanács 100 talle'rt ige'r annak , ki az ott e* napok
ban elszórt lázasztó irományok szerzőjét vagy szer- 
zőjit tudathatja. — September 4ikén a’ nagy ud
varok ministerei conferentiát tartottak London
ban; ugyan az nap indult el innen fontos levelek
kel dóm Pedrohoz Pál mell  a marquis. — Dom 
Miguel ágense kivitte Londonban azt* hogy dóm 
Pedro szolgálatában lévő két angol tiszt a’ tilos 
katonaszegődtetésért elfogatott, ’s igy több száz
nak Oporto felé evezte meggátoltatott. — A’ fran- 
czia kamarák egybehivatása csak november 5iké- 
re váratik.

A’ gabonának pesti piaczi ára September ISdikán 1832.
l-’ozs. ni. vtó. ^ar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. in. vtó. gar. legjobb k ö z é p s z e r ű c s e k é l y e b b

Tisztabúza 143 4 133 4 120 Zab 32 30 4 30
Kétszeres 98 93 i 90 Köles — — —
Rozs 58 * 53 4 50 4 Köles-kása — — —
Árpa 55 4 53 4 51 4 Kukorica 69 4 66 4 63 4

Szerkezteti Helm e ez y. — Nyomtatja Länderer,
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J E L E N K O R .

P est, szombat. September 22dikén.

F o g l a l a t :  M a g y a r  E r d e l y o r s z á g  ( k i n e v e z é s e k .  K á l m á n c s a i  h e l v .  t e m p l o m .  E r d é l y b e n  g y n j t o g a t á s o k .  H o r v á t h  P á l ,  t i h a 
n y i  a p á t  f ) .  A n g l i a  ( P e t e r v á r á b ó l  e s  R i ó b ó l  h ir .  K ü l ö n f é l e  h i r e k .  R o t s c b i l d  v a l l o m á s i .  A n g l i a  k e r e s k e d é s e .  O x f o r d i  
g ő z k o c s i ) .  F r a n c z i a o r s z á g  ( C o u r r i e r  é s  N a t i o n a l  é r t e s í t é s e i .  J o u r n a l  d e s  D é b a t s .  D u p i n .  L y o n .  B a r r o t .  M e n t ő  c z i k k e l y  
K á r o l y  b r .  h g  m e l l e t t  a ’ M e s s a g e r b e n ) .  B e l g i u m  ( M o n i t e u r ) .  H e l v é c z i a  ( B e r n  é s  B a s e l ) .  A m e r i k a .  P o r t u g á l i a .  L e n g y e l -  
o r s z á g  ( F e g y v e r k e r e s k e d é s  m e g s z o r í t á s a ) .  T ö r ö k b i r o d a l o m .  E l e g y h i r e k .  L e g ú j a b b .  P é n z f o l y a m a t .  G a b o n a á r .

MAGYAR és ERDELYORSZÁG.
Ő cs. kir. Felsége Lederer Ignácz báró, 

val. b. t. tanácsnok, lovassági generalis, ’s 
eddig gallicziai kormányzó-generált magyar- 
országi kormányzó-generállá méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

Felséges Királyunk septemb. 6ikilegfen- 
tebb határozata szerint Vlassits Ferencz báró 
’s horvátországi bánt Zágráb vmegye főispán
jává méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Királyi Felségünk aug. 25diki legmagasb 
határozatánál fogvást Nyéky Mihály m. k. 
helytartósági titoknokot, tanácsnokká méltóz
tatott kegyelmesen kinevezni.

Kálmáncsáról, Somogy vmegyéből sept. 
9kén : Emlékezetes marad e’ nap a1 kálmán
csai helv. vallásu híveknek ’s még utó ma
radékaiknak is, minthogy ekkor szenteltetett 
fel fényes szertartással, szép Ízléssel épült 
uj templomok, melly annyiból is igen neve
zetes, minthogy nagy részint, azon földdel 
fedett 's mohosuk omladvány romjaiból é- 
pült, mellyben hajdan, ezelőtt 300 eszten
dővel, ama’ hires reformátor és superinten- 
dens Szegedi István, mint pap ’s professor 
tanított. Iíusz lelkipásztor seregle híveivel 
öszve harangzúgás és mozsárdurrogás között 
ez ünnep dicsőítésére, "s a’ csurgói ref. gym- 
nasiumbcli tanulóifjúság szép hármóniás zen- 
gedezéssel kezdő az isteni tiszteletet, mellyet 
a’ különböző vallásu elegyes gyülekezet ajta- 
tos éneke válta fel, ’s Szabó Gergely csökü- 
i i , ’s Erős József patai lelkipásztor urak, az 
tilóbinek bent az egyházban, az utóbbinak 
pedig kint a' be nem férhető nép előtt tar
tott, épületes beszedik rekesztettek. Az ajta- 
tosság végével a kalmáncsai gyülekezet elöl

járói minden házhoz annyi iteze bort oszto
gattak ki, a’ hány lélek találtatott abban, hogy 
mindenki a’ vidékről hozzá szállott vendégét 
is magyar szivüséggel fogadhassa, az úri ven
dégeket pedig száznál több személyre terített 
asztalnál, szokott áldomás-pohár ürítés és mo
zsárdurrogás közt, gazdagon vendéglők meg.

Erdélyben a’ múlt hónap fogytán ’s en
nek elején gyújtogatások miatt több helyen 
történtek nevezetes károk ; igy sept. 3ikán 
estve Gáldon (Tövis és Fejérvár között) báró 
Kemény Lászlóné asszony csűrében egy ka
zal szalma meggyujtatván , kevés idő alatt az 
uraságnak 17 nagy asztag búzája , valamint 
csűre is minden idei takarmányokkal együtt 
hamuvá ég^tt, ezen felül még két jobbágy ház 
is a1 csűr szomszédságában. Hasonló gyújto
gatások történlek Krakóban a1 kir. fiscus csű
rében , és Benedeken valamint Tövisen is.

Győr sept. 20kán : Szomorúan jelentjük 
főtiszt. Horváth Pál tihanyi apátnak f. h- 
lOkén történt gyászos eihunytát. Született 
a’ boldogult Sz. Békállyán ns Zala vmegyé- 
ben 1753ban, ’s 1773ban a’ Sz. Benedek szer
zetébe lépvén, miután iskolai pályáját dicsé
retesen végezte, buzgó lelkipásztorkodása, 
ifjúság tanítása, szerzetes-ujoncz nevelése, ’s 
sz. mártenyi főmonostori perjelsége alatt an
nyi érdemeket gyüjte magának, hogy 1816- 
ban szózatok többsége által tihanyi apáinak 
választatnék, ’s O Felségétől nem csak meg* 
erősitetnék, hanem a’ nyugalomban lévő fő
apát (Novák Chrysostom) helyébe a’ szerzet 
kormán) zása ús reá bízatnék. Mint kegyes a- 
tya viselte ő e’ terhes hivatalt 1830ig, mikor 
az újon \álasztott főapát erősb vállaira tevén 
azt,  hátra levő napjait rég óhajtóit csendes 
nyugalomban Tihanyban töltő, midién köze
lebb hosszas betegeskedése után élte SOik é
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vében, a’ holtak szentségeiben buzgólag ré
szesükén, jó lelkét teremtőjének visszaadd.

A N G L I A .
A’ Pétervárából, lord Durhamtól, jött 

tudósítások, úgy mond a’ Morning Herald, 
oily kielégítők, millyeket csak lord Palmers
ton ohajthata, névszerint lord Durham egye
nes nyilatkozásának kell köszönni, hogy az 
orosz czárnak a’ franczia követ iránti visele
té illőbbre’s nyájasabbra változott. A’ belga 
kérdés iránt is engedékenyebbnek mutatá ma
gát a’ császár; de annak semmi neszét sem 
halljuk, hogy a’ Lengyelekkel szelidebben a- 
karna bánatni. ügy látszik, a’ czár e’ tárgy 
iránt mindeu közbe szólást megbántásnak te
kint ’s nem akar semmiről hallani, a5 mi né
mi előterjesztéshez vagy tanácshoz hasonlí
tana. —

A’ Globe ismét azt kezdi vitatni, hogy 
a' belga-hollandi kérdés néhány hét alatt el 
lesz intézve.

Ugyan csak a’ Globe kedvező híreket em
lít Rio-Janeiróból, inellyek szerint ott a’ ke
reskedés szépen neki vídul, ’s a’ lakosok 
kész pénz fizetéssel igen sok terméket vásá
roltak össze. A’ kormány (II. don Pedro) e- 
rős , a’ nép nyugottnak ’s csendesültnek lát
szik. A5 szokott rak-hajó (Paketboot) mint
egy 40,000 fontot hozott újólag a’ brasiliai 
kölcsön kamat-osztalékjai fejében.

A’ király September 5ikén délután 2 óra
kor ismét Londonba jött ’s lord P a l m e r s 
t on ,  gróf A l b e m a r l e  és marquis Wel 
l e s l e y  urakat elfogadá. Később nagy udvar
lás volt Ő Felségénél, melly alkalommal a* 
s p a n y o l  követ, királyának levelét nyújtot
ta ált. Udvarlás után Ő Felsége Windsqrba 
visszatért.

Azon zár-parancsot, mellyet a’ don Pedro 
részére szegődtető tisztek ellen don Miguel 
londoni ágense (Sampayo) kieszközlött, ezek 
szerencsésen kikerülök. Katonáikat két nap
pal az azokat viendő gőzhajók elindulása e- 
lőtl apró csapatokban Kentbe és Essexbe kül
dötték ’s csak akkor vevék őket a’ hajókra 
fel, midón ezek Gravesend előtt már elha
ladtak. Midőn igy a’ szállitvány Nőre Light

előtt vígan evezett, 1600 embere volt biztos 
szél és fedél alatt.

Ma reggel (sept 6.) az a’ hir repkedett 
városunkban, úgy mond a’ Globe, hogy kor
mányunk dona Mariát de facto megismerte.— 
A zt‘hi3szük, hogy hg Talleyrand octoberben, 
de előbb nem , bizonyosan Londonba jő. — 
X. Károly Holyroodot elhagyja » háznépes
tül ( B e r r y  hgnével együtt —)  Gréczbe me
gyen.

Londonban azt beszélték, hogy don Pe
dro seregei fővezérségét general Ramorino fog
ja általvenni.

A1 jövő parliamentbe candidatusul egy 
Quaker is jelentette magát, ’s ez volna a’ leg
első eset, ha most ez a’vallási felekezet kép
viselőt kapna.

A’ Courier közli azon tanuk vallomásit, 
kiket a’ londoni bank-bizottság a’ bank mos
tani igen kétes állása felöl hivatalosan kikér
dezett, közülök mint legérdekesebbet közöl
jük a’ Rothschildét, azon kérdések *s felele
tek utján, mellyen őt a’ bizottság kihallgat
ta: K. Gondolja e’ az ur, hogy a’ váltólevelek 
árfolyama London, Paris, Amsterdam és 
Hamburg között, valami egyes személytől 
vagy társaságtól kormányozható volna? F. 
Kevés időre igen is de hosszabbra nem. K. 
Veszi e’ észre, hogy az angol bank munká
lati tetemes hatással bírnak az árfolyamra? F. 
Ha kévés váltó-levelet bocsát a’ bank közre, 
úgy kiki félve ’s tartózkodva mutatkozik a’ 
borsén, mivel kévés pénzt tapasztalván, mind
addig tartózkodik a’ vagyonos, mig ki nem 
tudja, mennyire terjeszkedik a’ pénz szűke; 
de ez sokáig nem tart, az egyensúly csakha
mar visszatér. K. Gondolja e’ , hogy ezen or
szágra nézve, szokott kereskedői viszonyai 
mellett a’ többi világrésszel, mindég ked- 
vezőíeg állanak a' váltókárfolyami, ha né- 
meliy közbe jött körülmények , mellyek 
nem tisztán kereskedésbeliek, mint például 
idi gén kölcsön, vagy pénzajáníás idegen kor
mányoknak, nem jelenkeznének ? F. Feltévén, 
hogy ezen országban egy igen silány aratás 
után nagy mennyiségű gabonát volnánk a’ 
külföldi ül behozatni kénytelenek, úgy ez köz
vetlen hatással's természetesen károssal, hir-
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na a’ tudakolt árfolyamra , ha bár rövid 
időre i s , de egyébként általában véve a’ cur- 
sus reánk nézve mindig kedvező , ha szinte 
idegen kölcsönzés járulna is közben, mivel 
ezt a1 capitalistak, mint tőkét rendszeresen 
más tőkével kicserélik. Az utóbbi négy vagy 
öt évi tapasztalásom mindég úgy találta, hogy 
valahányszor uj kölcsön tétetett, mindannyi
szor csak vagyoncserélés történt. — K. Az 
idegen kormányok, azért húznak e’ tőlünk 
(Angliából) aranyat, hogy azt ismét kiadják? 
F. Igen. — K. S az így kiadott arany ha. 
mar tér e’ megint Angliába vissza ? F. Béke- 
ségben igen is, de háborúkor késön. — K. 
Váljon mi hatással bírhatott az orosz-török 
háború az európai aranykereskedésre nézve ? 
F. Az aranyérték 2—3pCtel feljebb hágott.— 
K. Nevekedette az utóbb esztendőki arany
behozatal Amerikából ? F. A’ hozzám érke
zett tudósítások szerint múlt esztendőben az 
amerikai bányákból közel 500,000 font ster- 
ling-nyi arany érkezett. —

A1 Times hivatalosan közli az 1830diki 
b e -‘s kivitel mennyiséget Angliából. Feladá
sa szerint a’ gyarmatokbul ’s a’ birtokokbul 
összvesen behozatott 19,375,921 f. s t.; ezek 
közt a’ keletindiai birtokokbul 7,555,632, Ja. 
majkabul 3,658,285, Demeraribol 1,627,060 
ft. s t.; a’ kivitel összesen 17,127,764 ft. st. ; 
ebből Keletindiába 7,082,838, Jamajkába 
1,805,455, Canadába 1,570,020 ft. st. — Kül
ső országokbul behozatott 26,923,709 ft. st. ; 
nevezetesen az Oroszbirodalombul 4,203,504 
Francziaországból 8,317,686, Borussiabói 1, 
595,801 , a’ többi német tart^iányukbul (itt 
lesz Magyarország is) 2,010,539, az éjszaka
merikai egyesült statusokbul 8,055,962, Bra
ziliából 1,530,557, ’s a’Németalföldiül 1,415, 
881 ft. st. A’kivitel ellenben megy 52,572,984 
ft. st.re, nevezetesen az Oroszbirodalomba 
3,032,024, Francziaországba 659 068, Po
roszországba 635,250, a’ többi német tarto
mányokba 10,208,073, Északamerikába 8,236, 
677, Brazíliába 4,316,206, Németalföldre 
4.631,543. Olaszországba ’s az olasz szige
tekbe 6,472,986 ft. s t . .

Az oxfordi gőz k o c s i  September 3!>án 
kezdé meg rendes útját, 22 utassal fs igen

nagy mennyiségű málhával (Gepäck. Bagage). 
Több mint 10,000 ember gyülekezett fel a’ 
ritka tünemény látására. A’kocsi egy óra alatt 
14 angol mérföldet halad, noha az utak e’ 
tájatt nem igen kedvezők.

FKANCZ1AORSZÁG.
A’ múlt hét utóján — Írja a‘ Courrier de 

l’Europe September 7dikén— az a’ hir terje- 
dett egész Parisban e l , hogy a’ király meg
holt; mire, mint tudva van , a 'Moniteur azt 
erősité, hogy 0 Felsége soha sem volt egész
ségesebb mint akkoron. — A’kettő között áll 
az igazság. T. i. a’ király élt ugyan , de épen 
nem a’ legjobb ’s kívánt egészségben. Szélü
tés környékezte a’ múlt csütörtökön, de melly- 
nek , azonnal ér nyittatván , következése nem 
lett. Másnap Neuillyben tartózkodott Ó Fel
sége, enyhébb levegőt keresvén , minthogy a’ 
St. Cloud-it ártalmasnak érzi. Ezen tudósítá
sok hitelességéért kezeskedünk, mivel azo
kat 0 Felsége orvosai beszélték s erősiték.

A' belga házassági kérdés alkalmával a’ 
National azon állítmányt vitatja, hogy consti- 
tutionalis országnak királya a’ törvényhozó 
test megegyezése nélkül leányát egy szom
széd fejdelemhez nem adhatja. A’ király úgy
mond, mint politikai személy, politikai kö- 
teleztetések alatt áll. Márpedig könnyű áltál
ját n i , hogy, teszem, Fiancziaország ez vagy 
amaz szövetkezés által tekintetében ’s inte- 
resséiben (érdekeiben) sérülhet. Ennél fog- 
vást a’ National sajnálja, hogy e‘ pont iránt 
a’ charta nem szól, ’s ajánlja a’ jövendő tör
vényhozóknak , kik talán némelly szánandó 
esetek következésében az aug. 7diki (1830) 
chartát valaha módosíthatnák, abba a’ kö
vetkező clausula beiktatását: ,,Franczia kir. 
herczegasszonyok a’ nemzet megegyezése nél
kül idegen királyokkal vagy herczegekkel há
zasságra nem léphetnek.“ —

B e r t i n  de Ya u x  ur nagy vendégsé
get fog adni falusi jószágán, Írja a’ Messa
ger, mellyen egy nevezetes diplomatiai alku 
fog készíttetni. A1 kérdés az , micsoda felté
telek alatt fogja a’ J o u r n a l  des Dé b a t s  
a’ jövő parliament ülések alatt a’ ministeriu- 
mot s annak rendszabásit támogatni. Ugyan
is Dupin ur , kinek csaknem bizonyos bclép-

*
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tét a ministeriumba már említők, nem a- 
karja tiszttársakul fogadni Berlin de Vaux, 
Tliiers és Guizot urakat; a1 Débats pedig csak 
úgy akar a’ ministeriumhoz áilani, ha abba 
a' nevezett három tag is belép.

Azt halijuk, úgy mond egyik párisi új
ság September 8ikán, hogy azon alkudozások, 
mellyeknél fogyást Dupin urnák a ministe- 
riumba kellejutnia, v é g k é p e n  megszakad
tak. (?) A’ daczos ügyvéd (Dupin ur) ismét 
egy kemény szót engedett magának a' király 
jelenlétében. Több, általa ajánlott candida- 
tus vala épen szóban, kiket az udvar sem el- 
lenze, de ezek mellett még nehány becsület
beli ministert akarának nevezni, vagy is in
kább meghagyni, a’ többi közt Sebastiani u- 
rat. — Dupin ezen aprólékos rendszabá
sokat szokott nyerseségével tripotage (zagy
valéknak nevezte, ’s ezért a’ neheztelés. — 
A’ Courrier Fran^ais e’ dolognak más fordu
latot ad. Szerinte Dupin ur azon meggyőző
désre jutott, hogy azon ajtó, mellyen ő most 
a’ ministeriumba lépni akart, nem a’ kellő, 
’s ő egy más combinatiot gondolt ki magának. 
T. i. a’ követkamara praesidensévé akar vá
lasztatni, miben Lafitte ur leend majd vágy
társa; de ha ő , Dupin,  fog megválasztatni, 
akkor könnyű lesz neki minta' maioritás em
berének feltételeket szabni ’s azokat el is fo
gadtatni. Azalatt visszautazik Niévrebe.

Gróf S e b a s t i a n i September 8ikán Pa
risba megérkezett. lOdikén a’ Moniteur egy 
kir. rendeletet közöl, melly által a’ grófnak 
a’ kül-ministeriumi, ideiglen gróf d’Argout- 
ra bízott, portefenille ismét áltadatik. — 0- 
d i l l o n - B a r r o t  ur Parisba megérkezett.— 
Du p i n  ur ugyan e’ hónap Sdikán Nievrebe 
elutazóit, honnan a’ kamarák megnyitása pil- 
lantatáig nem váratik vissza. — A’ France 
Nouvelle azon hírre, mintha a’ hollandi ki
rály a' belga kir. házasságot tudósitó levelet 
visszautasította volna, megjegyzi, hogy il- 
lyes tudósitó levél a’ hollandi királyhoz nem  
is me n t ,  következőleg vissza sem küldethe
tett.

A’ cassatiolürvényszék az aixi kir. tör
vényszéknek azon Ítéletét, melly szerint a’ 
C a r l o  A l b e r t o n  elfogott személyek, mint

kiket ezen törvényszék vélekedéseket neu
trális hajón letartóztatni nem lehete, a1 sar- 
diniai birtokba visszaigazíttatnak, Dupin ur 
hatalmas szószólására megsemmisítette, ’s a’ 
port a’ l y o n i  törvényszékhez vitette ált.

A’ lyoni újságok tömve vannak az ott, 
Odilon-Barrot védelme alatt, a’ Precurseur 
(újság) által megnyert négy sajtópör bő leí
rásával. Odilon-Barrot ur védelmét, mint az 
ékesszólás csillogó remekét, mindnyájan ma
gasztalva említik. Jelesül a’ (ministeri) Cour
rier de Lyon örvend Odilon-Barrot. urnák 
azon , hogy ez alkalommal két igen fontos 
tárgy iránt elhatározottan kimondd vélemé
nyét, u. m. a’ jul. 5 és 6iki történetek iránt, 
mellyeket Odilon Barrot ur nyíltan lázadás
nak nevezett, 's a’ constitutional!^ monarchia 
és a’ respublica nagy kérdése iránt, mellyre 
nézve ugyan ő azt vallá, hogy a’ monarchiát 
a’ nyilványos szabadság minden lehető ’s gon
dolható kifejlődésével igen jól megférhetőnek 
véli ’s a’ respublicára vagy szinte anarchiára 
vezető princípiumokat jóknak nem tarthatja.

Károly braunschweigi hg nevében követ
kező nyilatkozást iktattata kamarása a' Mes- 
sagerbe; Azon hibás észrevételek, mellyeket 
Károly braunschweigi herczeg felöl némelly 
párisi újságok közhírré lőttének, végre őt ar
ra határozák, hogy eddigi hallgatását irántuk 
megszakassza. Ő Magassága (Durchlaucht) re- 
ám bizta, az iránta Parisba érkezése óta fel
hozottakra nehány sorban felelnem. A’ her
czeg nem hiszi , hogy Francziaország vendég
szeretete elvesztésének tehetné ki magát mind 
addig, mig ollyas valamit nem kezd, mi 
az ország törvényivel ’s interesséjével el
lenkezik; úgy de ő szintezőn korlátok kö
zött maradt eddig ; fog maradni ezután is. 0 
Magassága soha semmi érintésben nem volt 
Berry hgnével vagy a’ holyroodi udvar akár- 
melly más tagjával, sem közvetve, sem köz
vetlen. É p e n  nem igaz, hogy Ő Magassága 
valaha hadikészületeket vagy katonaszegöd- 
tetést tétetett vol.ia. Ő Magassága soha sem 
volt Neuillyben. Ő M. soha sem adatta ált 
Ram ő ri no generálnák azon pénzt, mellyről 
a’ svéviai Mercur emlékezik. 0 M. teljesség
gel nem ismeri Dumare urat, kit az ő agen-
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sének hirlelnek. Azok, kik talán szeretnék 
tudni, mennyire valók és alaposak azon ab- 
solutistica ideák, mellyek 0 Magasságának 
szinte erőszakkal tulajdonittatnak, az iránt 
magához a1 herczegbez vagy pedig Ma u g u i n  
úrhoz fordulhatnak, ki legjobban megmond
hatja, micsoda behatást tettek reá azon be
szélgetések , mellyeket Ö Magasságával több 
ízben tartott. — Paris, sept. 7ikén 1832. Alá
írva: báró And lat i ,  aranykulcsos.

B E L G I U M .
A’ Moniteur beige September 6ikán egy 

inneplésnek előrajzát közli, mellyet Brüssel 
városa September lOikére a’ királynak készít.

A’ belga Moniteur azon, mint látszik, 
hivatalos nyilatkozást adja, hogy a’ confe- 
rentia, jul. 13ikán kök 68ik protocollumán 
túl, melly Thorn urat érdekli, hivatalosan 
semmit közre nem bocsátott, sem a’ belga 
kormánynak akárminemü felszólítást vagy 
közleményt nem küldött. Ennél fogyást elle
ne mond minden, némelly franczia újságok 
által terjesztett, abbeli hírnek, mintha a’ 
belga kormány különös engedményekre ál
lott volna Hollandia iránt; ’s azt mondja, hogy 
a' ministeriuui eddigi, a1 kamaráknak is több 
ízben előterjesztett rendszerétől el nem áll.

HELYÉCZIA.
Bernben a’ minapi történetek követke

zésében foly vást igen sokan fogattatnak e l , 
mi által a’ fogházak már is annyira megtel
tek,  hogy a' fenyitőbiztosság nehány, kisebb 
csínyért elfogottat kezességgel szabadon bo
csátott. Többen az uj foglyok közül Thun- 
ba vitettek, így a1 volt politiaigazgató Bon
deli is. Lentulus és bizonyos Werdt ellen 
nyomozó levelek bocsáttattak. A’ volt városi
igazgatóság el van oszlatva, ’s helyette ideig- 
len is egy külön-biztosság nevezve. — Lu- 
zernben a’ szövetséggyülésnél váratlanul je
lent meg September ődikén Mörikofer ur, a’ 
Baselbe küldött szövetségi biztos. Erre a’ szö- 
vetséggyülés másnap mingyárt rendkívüli il
lést tartott. Baselben, mint mondják, a’ buz- 
gás és elégedetlenség a’ legnagyobb fokra há
gott, ’s minden órán váratott veszélyes kitö
rése. Mit is lehete egyebet várni, midőn a’ 
szövetséggyülés mind folyvást késik elhatáro

zóban közbe lépni ’s a’ rendet és törvényt 
talpra állítani? ’S ha egykét picziny canton 
folyvást ellenkezik, van e más menekvés, 
mint hogy a’nagyobbak egyesüljenek ’s a’ jó
nak , sikeresnek látszó rendszabást amazok 
elmellőzésével is végre hajtsák ? — 

A M E R I K A .
Az egyesült statusok 3pcentes kötelező 

levelei, mellyek mindössze 13 millió dollár
ról szólanak, még ezen esztendő folytában 
be lesznek váltva ’s megsemmisítve ; a’ jövő 
januarius elsőjén pedig a’ száztól-ötös (öttel 
kamatoló) adósságlevelek is beváltatnak , úgy 
hogy azontúl a’ szabad statusok összes adós
sága csak 6,962,660 dollárt teend. — Az uj 
vám tariffa ellen, melly az egész nemzeti tes
tet 10 milliónyi adótól menti fel, ’s melly 
már a’ congressus és praesidens által elfogad
tatván , országos törvénnyé vált, Dél-karoli
na tartománynak 2 senatora ’s 6 képviselője 
(9 közül) egy a’ tartományi néphez intézett 
felírásban p r o t e s t á l t ;  melly tettről igen 
helyesen jegyzi meg a’ Newyork American , 
hogy az lázi tásnál ’s egyenes fegyverre szóli- 
tásnál nem különb.

Az angol T i me s  következő, felvilágosí
tó czikkelyt közöl Délamerikáról privát le
vél után: Columbia köztársaságnak három 
külön statusra szakadta igen jó következése
ket szülhet; mert semmi kormány , bármelly 
szerkezetű lett volna is az, sem vala képes 
erőre s tartósságra jutni a’ roppant kiterje
désű s olly messze és szétoszlott, egymással 
egyezni nem tudó lakosságú birtokban. — Ve
nezuelának praesidense, general Paez, leg
jobb barátit is csodálkozásra bírta mérsékle
te ’s törvényiránti engedelme által, ’s a’ te
hetség és tapintás (tact), mellyet eddigi kor
mányvitelében kimutatott, mindenkit megle
pett. Az igazgatás minden ágában költségkí
mélések történtek, ’s a’ mi eddig hallatlan 
dolog volt, az esztendei jövedelem ’s kiadás 
áltnézése a’ publicumnak rendesen elejébe ter
jesztetett. Az öszvérek kivitelére Bolivar ál
tal szabott roppant vám (35 dollár) 16 dol
lárra szállíttatott alá, ’s mint hallom 8 dol
lárra fog alászállittatni. Azon marháért, melly- 
től addig 14 dollárt kelle kivitelkor fizetni,
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most let fizetnek ’s később ennek is elesik 
fele. Kávé és gyapot kimenetkor semmit sem 
fizet, ’s a’ bevitelre szabott vámok szinte te
temesen kisebbedtek; A’ congressus , ha min
dent megfontolunk, jól van szerkeztetve. A’ 
hivatali fizetések ’s nyugpénzek (pensiok)ke- 
vesbitéséből származott békétlenség lassankint 
enyészik, s lehet mondani, hogy az ország 
minden részében csend uralkodik. De hogy 
a' jelen köriilállásokban a’ bel- és külföldi 
s t a t u s a d ó s s á g  lerovására módot lehes
sen találni, azt én ugyan felette kétlem. 
Alig van a1 nap alatt ország, melly a’ 
természetnek annyi és olly különféle ado- 
inányival bírjon mint Venezuela, de tőke
pénz nincs, — é r t e l m i  erő nincs — , m ű
s z o r g a l o m nincs, melly azokat haszon és 
nemzeti jóllét forrásivá változtatná; és sok, 
sok idő fog elmúlni, mig a’ mellőzhetetlen 
kiadások fedezésén felül olly feles jövedelem
re tehet szert az ország, melly a’ statushite
lezők iránti szent köteleztetés betöltésére for- 
dittathassék. Most már mind inkább ki kezd 
tetszeni, hogy azon tulcsapongó, pompás 
képzeletek, mellyekkel magokat Délamerika 
kincsforrási ’s való helyezete felől Angliáuak 
minden rendű lakosi kecsegtetők, hibásak, 
tévedők s némelly részben egészen alaptala
nok voltak. Megzavarta az észt’s a’ józan, hi
deg okoskodást azon lelkesülés, mellyet a’ 
világ illy tetemes részének a’ babona és de- 
spotismus járma alól kiszabadulása gerjesz
tett, 's nem akarta senki is hinni vagy köze
lebb visgálat után meggyőződni, hogy ez a1 
megmérhetetlen terjedékii tartomány legna
gyobb részint ut - és nyomtalan pusztákból 
álla, mellyeken csak gyéren elszórva látszott 
a’ kevés kivétellel félig civilisált lakosság. —- 

P ORTUGÁLI A.
A’ Cronica Constitutional d’Oporto kö

vetkező hivatalos levelét közli d. Pedro kül
ső ministerének a’ tengerministerhez. Exc. I 
Tudtára esvén Bragangai herczeg’s a’ király
né nevében Regens 0 Felségének, hogy spa
nyol general Mi na  és Arescun ur 's még egy. 
B e r t r a n d  nevű Franczia e’ város felé út
ban vannak olly szándékkal, melly Spa- 
n> olország nyugodalmára nézve ártalmasnak

tartatik ; minthogy Ő Felsége az európai kor
mányszékeknek császári szavát adta, hogy Ó 
Catholica Felsége alattvalói közül senkinek, 
ki Spanyolország békéje ellen intézendő vala
mi szándék gyanújában ál l , sem fog megen
gedtetni, hogy a’ portugáli királyság vagy bir
tokai akármelly pontján is, melly a’ törvé
nyes uralkodóné iránti engedelemre vissza 
tér, befogadtassék vagy abban tartózkodjék, 
mint már ennek kétségtelen bizonyságát az 
azori szigetek hadi fővezéréhez e1 f. év mar- 
tziusa 5ikén költ parancsolatjában adta volt: 
ezeknél fogvást meghagyta nekem Ő Császá
ri Felsége, ezeket Excddal a’ végett közle
nem , hogy Excád a’ lehető legrövidebb idő 
alatt szoros parancsolatban adja ki, hogy a’ 
fennevezelt idegenek , ha ezen városi kikötő 
sorompója előtt megjelennek, azonnal a’ St. 
Joao da Foszi erőségbe vitetvén, ott ideig- 
len s mind addig tartassanak zár alat t , mig 
a’ legelső elevezhető hajón akárhova, Spa
nyolországot és birtokait kivéve, — elvitet
hetnek. Ő Felségének e’ határozata mind 
azon spanyol alattvalót érdekli, kik hiteles, 
a’törvényes spanyol hivataloktól kapott, vagy 
ezen nemzet külföldi consulaitól egyenesen i- 
de utasított útlevél (passus) nélkül érkeznek. 
Oporto , aug. Oikán 1832. Aláírva: Agostinho 
Jose Freire. Kívül: Dom Luis da Silva Mo- 
zinho d Albuquerque marineminister O Exc- 
jához.

Lissabonban hire volt, hogy don Miguel 
hajóserege aug. 27 vagy 28ikán Oporto elzá- 
ratására ismét kiinduland. Egyébiránt innen 
semmi uj ; fegyver és eleség Oportoban van 
elég.

L E N G Y E L O R S Z A  G.
Fegyvernek külföldről behozatása ‘s á- 

rulhatása iránt következő rendelést bocsáta 
közre a’ varsói városi tisztség: 1. Minden 
kereskedő, ki a’ külföldről fegyvert szándé
kozik áruba eresztés végett behozni, köteles 
Írásba tett n) ilatkozását a1 behozandó fegyve
rek száma és minémüsége felett, a’ mellé 
csatolt engedmény-kérelem mellett az illető 
hivatalok utján ezen városi tisztséghez bekül
deni. 2. Mihelyest e’ városi tisztség iflyes 
nyilatkozást vevén, a‘ fegy> er behozatás hely
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beli érdeklett szükségéről meggyőződött, ’s 
előlegesen is 0 Excjával a’ varsói főkormány
zóval értekezett, magát a’ kérelmet, teendő 
határozás végett , a1 kormánybiztosságnak 
nyujtandja ált, melly, a’ körülállások úgy hoz
ván magokkal, a’ behozásra engedelmet ad ’s 
azt ezen városi tisztséghez megküldi. 3. Mind 
a’ kérelemben, mind a’ nyilatkozásban meg 
kell a’ vámhivatalt nevezni, mellyen keresz
tül a’ fegyverek behozandók lesznek, minél 
fogvást a’ városi tisztség midőn kérőknek az 
engedelmet ál tadja,nekik egyszersmind a’ vám
hivatalt is meg fogja nevezni, ’s ez szoros vis- 
gálatot teend a’ határnál, valljon a’ fegyver 
mennyisége és minemüsége a'kérelemben ki- 
jeleltekkel megegyez e ; s ha talán több da
rabot találand, mint a’ mennyinek behozá
sára az engedelem szól, az ezen felül lévőt 
letartóztatja ’s iránta a' kormánybiztossági bel
ső- egyház- és tanitásügyi osztályához azonnal 
tudósit. 4. Ha már a’ kereskedő a’ nyert en
gedelem mellett külföldről fegyvert hozott, 
ő azt szoros feleletterhe alatt csak ollyas sze
mélyeknek a d h a t j a e l , kik varsói főkor
mányzó 0 Excjától engedelemlevelet mutat
hatnak a’ felől, hogy házaiknál fegyvert tar- 
taniok szabad. Ezen kívül a* kereskedő vagy 
áros pontos s z á m a d á s t  t a r t o z i k  vinni 
a’ felett: kinek micsoda fegyvert adottéi, ’s 
inelly napon költ a’ főkormányzó 0 Excjától 
a’ vevőnek adott engedelem ? — 5. E’ váro
si tisztség vizsgálatokat fog tétetni: valljon 
a’ számadó könyv megegyez e a’ valóban el
adott fegyverek számával, s nincsen e több 
fegyver kin, mint a’ mennyi a’ könyvbe Íra
tott. Ezen utóbbi esetben tudósítani fogja a’ 
kormány biztosságot, a’ bűnösnek törvényes 
felelet-alá-idéztetése végett. 6. Az eladott 
fegyverekről m i n d e n n a p i  jegyzék fog a’ 
városi-tisztség által készíttetni s a’kormány- 
biztosság belső osztályának áltadatni. 7. Azok 
kik nem kereskedés végett ugyan, de szinte 
egyenesen a’ külföldről akarnak magoknak 
fegyvert hozattaíni, szinte kötelesek az előbb 
említetthez hasonló kérelmet annak szokott 
utján benyújtani, egyszersmind pedig a’ fő
városi kormányzótól fegyvertarthatásra nyert 
engedelmöket is hozzá mellékelni, minthogy

e’ nélkül kérelmöknek semmi sikere s foga
natja nem leend.

TÖRÖK BI RODALOM.
A l e x a n d r i á b a n  a’ syriai tábor mun

kálatairól következő ( hatodik és tudtunkra 
legújabb) hirdetvény bocsáttatott közre júli
us llkén : Safer hónap llkén Q'ul. 9.) reg
geli 4 órakor indult ki táborunk Homs bóJ .  
Legelébh is Rasten falunak tartott az Orontes 
mentében, ’s ugyanott megállapodván, éjét 
a’ folyam túlsó partján tölte. Azon 11 ál- 
gyu közül, mellyet az ellenséges basák a’ 
homsi csata után megmenthettek., hatot az 
utón elhagyva találtunK. A’ félelem , melly 
az ellenséget Homs előtt vesztett csatája alatt 
meglepő, olly nagy volt, hogy futását szü
netlen folytatta a’ nélkül, hogy Homsba be
menni bátorkodott volna. Az Arezes-nemzet- 
ségbeli Arabok használák ezen rendetlenséget 
’s a’ szökevény elleniekre rohanván, közü
lök igen sokat leöltek és kiraboltak. 12kén (jul.
10.) reggel 2 órakor fővezér Ibrahim basa ó 
Magassága elhagyá a’ földsánezokat s két óra 
múlva bement Hamaha. Ugyanannyi idő múl
hatott el, mire a’ gyalogezredek is megérkez
tek. Itt kezünkre került azon 5 álgyu is, melly 
még az ellenség birtokában maradt, úgy nem
különben a’ sátorok , hadi- és élelemszerek, 
mellyek az ellenség rendes (regülirt) csapat- 
jaihoz tartoztak. A’ szökevény basák, el
vesztvén minden pattantyujokat, végre meg
állapodtak ’s a’ midasi erőségnél egyesültek. 
Tábori fővezér (Feldmarschall) TI u s s e i n ba
sáról értettük, hogy ő Antiochiába érkezett. 
Parancsolat ment a’Divan-eífendihez (Iloms- 
ba ?) , hogy az elfoglalt álgyukhoz a* pattan- 
tyusság főhadnagyát, 300 pattantyússal 's a’ 
szükséges fa- és vasmivesekkel, küldje el, 's el 
minden, a várban található, vonólovat. Ma 
(jul. 1 Ükén) indul ki seregünk Aleppo feié.— 
A’ Homsnál megszalasztott ellenségi rendes 
katonaság számát a: következő jegyzék lát
tatja :

A’ 4dik (török) gyalogezred , 2,100emb.
A' 7ik — — 1,884 emb.
A’ I l ik — — 2,587 emb.
A’ 15ik — — 2,100 emb.
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r’ Az Ismét Bey Mohammed vezérletté lo.
vasezred 500 emb.

Az Ali Bey vezérletté lovasezred 500 emb.
Mohammed candiai basa serege 800 emb. 

Mindössze 10,471 ember. Ezen rendes kato
naság közül mintegy 1,500 fő menekhetett 
meg, a’ többi megöletett vagy fogságba esett 
részint általunk a' csatában, részint az Ara
bok által futás közben-“ — A’ későbbi tör
ténetekről , névszerint Aleppo elfoglaltatásá- 
ról csak szóbeli tudósítás után kaptunk a’ legu
tóbb u. ni. augustus 2ikán indult levelekben 
híreket. Hussein basa, ki Alepponál üté fel 
táborát, az ellenség (Ibrahim) közeledtével 
megfutamt. mert a' hely lakosi előre is tud
tára adák, hogy ők a' nála kétségkívül erő
sebb Ibrahimnak fognak meghódolni. Alexan
driában legfeszültebb fig) elemmel a' tenger
ről várlak híreket, mert nyilván vala, hogy 
ha az aegyptusi hajósereg a' nagy-urén győ- 
zödelmet vehet : «•/. a' győzelem Syria birto
kát, meghódoltaiását vonja maga után. (31ult 
levelünkben megírtuk, hogy a’ nagy-uri hajó
sereg minden ütközet nélkül a’ rhodusi s bu- 
druni tengerre visszavonult).

E L E G V  H Í R E K .

Az angol bank eddig minden esztendő
ben, közép számot véve, 40,000 font ster
linget vesztett a’ h a mi s  banknoták által; 
1824ben magában ugyan ez, különösen és 
hihetőleg Fauntleroy csalfa banknotái, által, 
360,251 fontot.

Egyik franrzia újság szerint a’ hollandi 
király azért nem fogadta cl a’ Francziák ki
rálya (házasság tudósitó) levelét, nehogy ez 
által Lcopoldot, ki a levélben nem Koburg 
hgnek, hanem Belgák királyának neveztetik, 
megismerni láttassék. — A’ íranczia követ 
Haagátml Parisba jött.

Yeracrtizból jul. Ildikéig, Havannából 
pedig aug. lsőjeig terjednek a’ legutóbbi hí
rek; ezek szerint Santa Anna general egye

ségre nem léphetvén, Veracruzba visszatért; 
egyébiránt ügyének jó kimenelt még az otta
niak sem várnak.

A* burkus seregek egy része nagy tábori 
gyakorlatot tartott Teltownál, mellyen e’ hó
nap 3 és 4ikén a’ király is jelen volt.

Az angol hajók sorát, Lloydsnál, 1793— 
1829ig összevetve kitetszik, hogy az ezen 
idő alatt elsüllyedt, csupán angol, hajók közül 
egy napra 1^ jut. Ezek közül 551 a’ kirá
lyi hajósereghez tartozott, ’s ezek közül is
mét csak 160 veszett el ellenség által, a’ töb
bit szélveszek, tűz, zátony ’s más tengeri 
veszélyek ’s balesetek süllyeszték el.

Freiburgban (Baden) a’ nagyherczeg szü
letése napján (aug. 29.) zavargások történtek 
az universitásbeli tanulók által, kik a’ főőr
ség előtt gyülekezvén össze, lázongó dalokat 
énekeltek. A’ katonaság bayonettekkcl űzte 
el őket; egyketiő elfogatott.

L e g ú j a b b  : Az „A venir“ (vallási újság) szer- 
keztetőji, egyszersmind az úgy nevezett „vallási 
szabadság védelmének44 cat hol. főügyvivőji Paris
ban, a’ pápa encyclicája következésében mind új
ságokat mind foglalatosságaikat megszünteték. — 
Septemb. 7ikén igen eleven diplomatíai közlekedé
seket tartottak Londonban a’ nagyobb udvarok kö
vetei, Brüsselból, Berlinből, Bécsből ’s Ilaagáből 
érkezett hivatalos levelek következésében. — Nagy 
behatást okozott legújabban Londonban egy könyv 
„az angol egyházban teendő javitásokről (reform)44, 
melly a’ királynak van (megegyezése után) ajánlva, 
irőja lord H enley, Peelnek sógora. — Károly br. 
hg kamarása hatalmas czáfolóra talált bizonyos 
Chaltas nevűben, ki ellene egyik párisi újságban 
legújabban felszólalt. — Parisban septemb. 9dikén 
csak 10 cholerahalott volt. Portugáliából semmi hir.

Pénzfolyamat :
B e c s  (September 19ikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . .  87 f p. p.
— 4 pC............................................  76 4 -------
— 182Üdiki nyeres. kölcsön 1 80-----------
— 1821 diki ............................. 126 4 ----------

Bécs vár. 24 pc. bankó kötél. . * 47 4 — —
Az udv. kam. 2 4 perCnt kötél. . -----------—
Bank-actiak v. részvények darabja 1144 ----------

A’ gabonának pesti piaczi ara September 2ldiken 1832.
Hoz*, in vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vló. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 143 4 133 i 120 Zab 33 4 32 30 4
Kétszeres 98 * 96 93 4 Köles — — —
Rozs 56 f 53 4 50 Köles-kása — — —
Árpa 56 4 55 4 53 4 K ukorica 70 66 4 64

Szerkezteti H e l m e c z y .  —  Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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F o g l a l a t :  M a g y a ro r s z á g  (K inevezés .  V n kovár i  h á laü n n ep  L osoncz i  g y a p jn v á s i r .  S z e p e s i  t e rm é k e k .  H o ld m e z e i
B e rc i  F a r k a s  A. f .  K ir  kain. tu d .)  Anglia  (L o n d o n b ó l ,  T r ip o l i s b ó l ,  P á t e r v á rá b ó l  h i r ek .  T i z e d re n d s z e r  á ld o z a t ja i .  I s 
m e r te té s  az  angol  ban k ró l . )  F ra n c z i a o r s z á g  (C zá fo la t .  P á r is i  m u n k áso k .  A dók. V asú t .  M űszorga lom . O r lean s  hg .  ’s 
g e n e ra l  G o b le t  B rü ss e lb e n . )  B e lg ium  (B rü ss e l i  ünnep lés .  A u s z t r ia i  k o rm á n y sz é k  re n d e le té i  B e lg ium ra  né z v é s t . )  N é m e t 
o r s z á g  (H a n n o v e ia .  B a d e n .  B a jo r  ra jn a m e l lé k .  E le g y . )  G ö rö g o rs z á g .  P o r tu g á l ia .  T ö rö k o r s z á g  (B a g d a d i  lázongás .)  
E le g y  h i re k .  L e g ú ja b b .  P én z fo ly a m a t .  G a b o n a á r .

MAGYARORSZÁG.
Az erdélyi kir. udv. kanczellariallollaki 

Antal 's Degenfeld-Schomburg Ottó urak fen
tebb hivatalra történt léptetésük által az er
délyi kir. kormányszéknél megürült két kor- 
mányszéki-valóságos titoknokságra Lészai La
jos és Biró József urakat, eddig kormányszé
ki val. concipistákat, nevezte ki.

Vukovár Septemb. 20kán; Tek. Szerem 
Vmegye Rendei is fényes isteni szolgálatot 
tartottak : áldani a' Gondviselést ifiabb kirá
lyunk élte szerencsés megtartásáért; 0 Fel
ségének pedig, épen akkor tartott közgyűlé
sekből fiúi örömök jelentéséül egy alázatos 
örvendező felírást rendeltek küldetni, magok 
hazafi érzésükben a1 megyeháznál gazdagon 
lakomozván. -—

A’ közelebbi losonczi gyapjú-vásár igen 
kedvezőleg ütött k i , mind a’ mellett, hogy 
áz áru-mennyiség kevesebb volt a’ máskori
nál ; mivel a' kereskedők jó eleve Összevásá- 
rolák a’ vidékbeli gyapjút; de a’ mi volt, az 
mind, 's 60—70 ftig nevekedett áron, elkelt. 
— Ez úttal a’ vevők többnyire bányaváro
siak és morvák voltak; találkozott ugyan si- 
dó áruló és vevő is , de csak azért hogy ol
csóbbra üssön ki a’ gyapjú ára, és nyerhes
senek azok kik előre úgy alkudták a’ gyapjút 
meg, mint a’ losonczi vásárban ára szaka- 
dand. ’S csakugyan elfogják czéljokat érni, 
vagy már kezükben is van.

Szepesből f. h. lökéről indult tudósítá
sok után nálok az idei arathatás igen igen el
késett, úgy hogy a’ megye északabb vidékein 
a’ rozs még nagy részint lábon áll, délin pedig 
épen az árpát takarítják. A’ dérvette kolom- 
pérszár ’s egyeb kerti véleményekből keveset 
reménylenek, de gyümölcsök elég termett.

Holdmező-Vásárhely, sept. 19én: Sz. Mi
hály h ív. 15ikén nyugodott el az urban itt, mint 
születése helyén, ama mind a’ két ns magyar 
honban ismeretes vándor verselő Holdmezei, 
Farkas András Béréi, udvari poéta, az er
dei múzsák barátja, rózsabajnok, a’ lói ta
nács zabolázója ’s a’ t. ’s a’ t. mint ön sze
szélyéből magát neveznie tetszett. Ifjúságától 
reá tapadt nyavalyái miatt roncsolt váz-test
tel vánszorgott honjába, hol három év alatt 
földre sütött fővel, reszkető lábakkal ház
ról házra járdáiván, kopott verseit, szabott 
áron tolván mindenki nyakára, majd itt, majd 
amott éldegélt, mig végre elszújosodott tete
mei összveroskadván, kialutt egy oily élet, 
melly birtokosának is unalmára vált.

(K ir .  Kam. tu d ó s í tá s ) .

ő cs. kir. Felsége a’ besztercze • bányai 
megürült kir. bányabiró, ’s bányatörvényszé
ki helyettes hivatalra, Nándory József selme- 
czi kerületi kir. bányatörvényszéki közbirót 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

F. e. aug. 27kén a’ temesvári kir. har- 
minczadi áru-vizsgáló Bogovcsevich István 
megholt.

A N G L I A .
September 4dikén hg Lieven (az orosz 

követ) tévé udvarlását a’ királynál, ’s leve
let nyujta ált orosz császár és császárné 0 
Felségektől. — A n g o u 1 é m e (franczia volt 
kir.) hgné September 6ikán Holyroodból Lon
donba érkezett, vele Berry hgnének kánya; 
az exkirályi ház egyéb tagjai is szint’ oda vá
rattak.

Több nevezetes torytagja az eloszlott par- 
liamentnek, kik a’ jövőbe is akarnak válasz
tatni , olly formán nyilatkoztaták ki magokat, 
hogy ők ’s a’ többi megválasztandó torj küvet 
nem fogják a’ mostani (egyházi) t i z e d r e n d-

J E L E N K O R .
P est, szerda. September 2Gdikán.



010

s z e r  megváltoztatását ellenzem, ha az egy
háznak illő kárpótlás fog adatni. —

A’ tripolisi deytől kárpótlást sürgetett 
angol expeditio (egy fregát ’s két kisebb ha
jó) czélját szerencsésen elérte. Mihelyest tud- 
nillik, (mint irtuk), az angol consul a’ dey 
udvarát elhagyá, ’a a’ fregátra költözött, a’ 
dey azonnal megküldött a’ kívánt 200,000 dol
lárból 177,OOOet, kérvén, engedtetnék neki 
a’ többi lefizethetésére még nehány nap.

General Goblet elhagyá Londont sept. 
8ikán. Előtte való nap Vandeweyer ur lord 
Palmerslonnal értekezett. — Az előbbinek 
(gén. Gobletnek) hirtelen elutazta a1 politi
kai körökben élénk behatást tett. — 7dikén 
három kurír utasittatott el a’száraz felé, kik 
a’ belga kérdés iránt fontos leveleket visznek. 
E',zt a’ Sun (újság) abból következteti, hogy 
egy gőzhajó már előre parancsot kapott, 
magát ezen kurírok áltszállitására készen tar
tania.

A1 Liverpool Chronicle szerint e’ város
ban a' reformegyesület, miután már czélját 
elérte, önkényt eloszlott.

G l o b e :  Pétervárábóí September Íjén 
indult tudósítások szerint lord Durham, mi
után követségét, mint hisszük , kielégítői3g 
végezte, Londonba visszakészült. Bucsuaudi- 
entiát kért ugyan már, de erre az utolsó hir 
elindultával még nem volt nap kitűzve. Meg
hagyó azonban a’ császár, kegyelmének külö
nös jeléül, hogy a’ lordot azon gőzhajó vi
gye Stettinbe, melly különben csak a’ Csá- 
izáriház tagjainak áll használatokra. — ÜJ- 
gyancsak a’ Globe szerint general Krukovi- 
ecki, ki Varsót általadta, most ugyancsak 
Varsóban tartózkodik, holott vele nehány 
foglyoskodó (revolutio-alatti) senator, mint: 
Olizar, Niemojovski, Rembilinski, Nakwaski 
st. b. vallomási egybe vettetnek. General 
Prondzinski pedig, a’ hitszegő, Pétervárához 
közel él s ott a’ kormány számára planumo- 
kat készít Varsó megerősittetésére, min most 
folyvást s hatalmasan dolgoznak.

A franczia journalok kifakadásaira azt 
jegyzi meg a' Courier (angol újság): jól tenné 
a’ franczia kormány', mire úgy is kénytele- 
nitve lesz, ha t. i. az angol kormányszéknek

ez iránti bánásmódját követvén , az említett 
Journalok illetlen megtámadását megvetve ’s 
hallgatással tűrné, a’ helyett hogy most hiva
talos felelkezéssel azoknak nem érdemlett fon
tosságot ad.

Irlandnak Castletownroche nevű helysé
gében a’ tized3zedés vérontásra adott alkal
mat. A’ parasztok ellene szegültek a5 tiszt
ségnek, a’ lázadás-acta felolvastatott, de min
den siker nélkül, ’c a’ katonaság végre tüzet 
adván 4 a’ lakosok közül halva terült el, 15 
kemény sebet kapott ’s ezek közül is nem 
sokára több meghalt.

Ismertetés a’ londoni bankról nyilványos 
hírlapok után: Ez intézetet 1604ben, a’ kor
mány jóváhagyásával, néhány kereskedők a- 
lapíták , tőkepénzével , melly eredetekor
1,200,000 font st. veit, aranyban ezüstben 3s 
váltókban kereskedni, mennyisége értékéhez 
képest váltóleveleket közrebocsátani, ’s ha 
kivántatnék azokat minden időben arannyal 
vissza is váltani szándékozván. E’ munkála
tok csak hamar gazdagon gyümölcsöztek, ’s 
a’ bank tőkéjét tetemes növekvésre gyarapí- 
ták. A’ múlt század végén, közbe jővén a’ 
franczia hosszú zavargás, köz szükség okoz
ta ez intézetnek mindinkábbi nemzetisiiiését 
’s mivel a’ continensen az arany jóval drágul- 
tabb lön mint Angliában, a3 banknak pedig 
már 10 millió font stről szólló váltói forgot
tak világszerte, hogy ez magát a’ rögtönös 
beváltás ellen eléggé biztosíthassa; könnyű 
volt Pitt indítványa után (1797ben) a3 par- 
liamentnek azon kedvező határozatát nyernie, 
hogy egy közönséges béke megálapitásaig min
den készpénzbeli fizetés, vagy váltás köte
lességtől feloldoztassék. Erre a’ bank egy ’3 
két fontos váltókat is bocsáta közre. — Pri
vilégiumát azóta a’ parliament több ízben meg
újította, ’s előbb említett kedvező határoza
tát is nem azonnal a’ közbéke helyreállása u- 
tán, t. i. I815ben, hanem az országos-adós
ságnak akkori halmozata, ’s a' banknak a’ 
nemzeti kereskedésben mindinkább növeke
dő befolyása miatt csak 1819ben szűntette 
meg; melly azonban a’ banknak csekély vagy 
épen semmi kárára sem lehete , mivel a’ kö
zönségnek benne helyezett bizodalma határta
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lan volt. Ekkor 28 millió font stnyi váltója 
környelt. Később ezután a’ társaság e’ nagy 
számot apródonként fogyasztani kezdé, hogy 
magát a’ netalán sürgethető rögtönös bevál
tás ellen némi részben biztosíthassa, de en
nek, valamint az 1826beli tartományi ban
kok hasonló cselekedetinek, már időrül idő
re károsabb következese, ’s veszteségesb be
folyása lön az áruk értékére nézvést. — E’ 
bankot egy fő-, ’s egy alkormányzó, e’ mel
lett 24 igazgató kormányozza, kik törvény 
szerint nem kötelesek az intézet financzálla- 
potját kinyilatkoztatni, de mivel ennekelőtte 
16 esztendővel sürgetősb lön a’publicum kí
vánsága, tudni a’ bank egész vagyonát, 1816 
majusa 23kán kijelenték, hogy az egész, divi- 
dendekre osztandó tőke, 1797 óta 11,642,400 
font st.ről 2,9l0,600al szaporodott többre, ’s 
e’ szerint a’ részvényesek ugyan e’ nagyob
bodott irányban bírják divider.djeiket (25 
pCttel); 18l9benegy 100 fontos részvény ért 
269 font. st.get, ’s a’ dividendek 10 pCíen 
alól több esztendeig nem voltak. Ekkor a’ 
parlament a’ valóságos érték hivatalos kinyo
mozására egŷ  bizottságot nevezett, ’s úgy ta
láltatott , hogy az egész vágjon összeleg
5,200,000 fonttal több, elébb az intézet igaz
gatósága által kozhirré tett mennyiségnél; ’se ’ 
kitudott körülmény en alapult azóta a5 publi
cum bizodalma. Azonban a’ jövő 1833ban 
már kitelik a’ privilégium hatása, ’s vele azon 
kérdés keletkezik: adassék e valljon uj ’s 
millyren, vagy egészen megszüntessék? a’ mo
nopóliumok ellen napról napra kedvetlenke- 
dőbb közvélemény elég okokat találhat azt vég
kép megtagadni , vagy mi hihetőbb, legalább 
nagyobb részben csonkíttatni. 1823ban már 
8 pCre olvasztá a’ bank dividendjeit, ’s actiai 
210 font stre estek. Az igazgatók legközeleb
bi önakaratbul származott nyilatkozásukból 
kitetszik, hogy a’ haladek-tőke jelenleg már 
csak 2,900,000 font, ide nem tudva az inté
zet épületei ’s más ingatlan javai értéket, 
mellyet 1,100,000 fontra tesznek , ’s az ere
deti 14,553,000 fontnyi tőkét; mindezekről 
az igazgatóság nem sokára bizonyos adato
kat közlend. Mindazáltal az utóbb lefoly t esz
tendőkben , nevezetes károkat szenvedett az

intézet, főkép hamisítás által, *s a’ nevezett 
haladék tőke nagy részét azok pótlására volt 
kénytelen fordítani, hogy 8pCtes dividendjeit 
fizethesse, ez oknál fogvást a’ részvények 
210 fontrul 188ra szállottak. Ha mingyárt 
megfosztatnék is e’ bank némelly privi- 
legiumitól , jövedelme mindazáltal okos és 
gazdálkodó igazgatás mellett ezután is bizo
nyos ; szivárog az főkép arany ’s ezüsttel ke
reskedése, nagymennyiségű letett pénzek ka- 
matlan használhatása, váltás, és kormány
pénzek igazgatásából. Mostanság az országban 
20—21 millió font stre menő váltói kereng
nek, ezek valóságos (arany, ezüst ’s kül vál
tókban) értéke pedig magánál az intézetnél, 
miről legközelebb szinte kimerítőbb nyilat
kozást ígért; nevezetes ebben a’ 11,000,000 
font st.nyi státusadósság, mellytől a’ bank 
csak három, száztoli kamatot húz. —

London-Merchant gőzhajó September 8 
ikán indult ki Falmouthból Oporto felé ’s 
don Pedro számára gyalog és lovas katona
ságot vitt.

FRANCZIAORSZÁG.
Azon czáfolatban, mellyet mint előbbi 

levelünk végén emlitők, báró Andlau ellen 
bizonyos Chaltas nevű ur iktatott a’Constitu
tion de 1830 czimü párisi újságba, a’ követ
kező hely ek jőnek elő : — — Mind ezeken 
kívül emlékeztetem még az úgynevezett bá
ró  An d l a u - t  némellyekre, miket ő szint
úgy tud, mint én. A’ herczeg (Károly, braun- 
schweigi) Estibau, bordeaux-i szabó és ruha
szállítóval két különböző contractust kötött, 
egyiket 1831 ben juh lóikén egy egész ezred, 
a’ másikat 1S31 septemb. 2Sikán két batail- 
lon Öltözete iránt; amabban 1,600, emebben 
1,200 teljes katonaöltözet készítése ’s szállí
tása volt kikötve; ’s mind a’ két contractus 
egy későbbi, u. m. 1832 jan. 9iki módosítás
sal együtt, Maillard bordeauxi nótárius ur
nái tétetett le. — Parisban e’ folyó esztendő 
júliusában Nolte és Goldstüker urakkal lé
pett egyezésre a’ herczeg 5,000 csákó, táska, 
kardszij, czipő és harisnya száliittatása vé
gett, ’s 25,000 francot alku fejében előre 1# 
is fizetett. Későbben szintazokkal 5,000 pus
ka ’s h a t álgyu iránt (álgyukocsikkalegyütt)
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kezdődött alku An dl au ur nevében, ’s ezen 
alkudozást, Parisba érkezvén, maga a' her- 
czeg is folytatá. ’S avagy nem tudja e az 
úgynevezett báró Andlau, hogy a’ hg mind 
Parisban mind a’ külföldön több ágenst tart, 
kik az ő expeditioja szerkeztetésével foglala- 
tosak , sem az t, hogy névszerint itt Parisban 
a’ Dauphine és Deschamps utczákban valóság
gal történtek szegödtetések ? — Végezetül 
nem hagyhatom szó nélkül báró Andlaunak 
M a u g u i  n urra hivatkozását. Ha a’ hg, a’ 
mi nem lehetetlen, csakugyan szólott valaha 
Mauguin úrral, úgy igen is gondolható, hogy 
6 % alóságos érzését és czélzásait Mauguin ur 
előtt csak azért is eltitkolá, hogy igy téve
désbe hozza maga iránt a’ közvéleményt, *s 
ha lehetséges, a’ franczia hazafiak szövetke
zését ügyéhez megnyerje. De szerencsétlensé
gére a’ herczegnek, az ő előbbi viselete meg- 
czáfolja minden mostani szavát jövendőre 
tett Ígéreteit, és senkinek sem juthat eszébe, 
kivált Németországban, kételkedni azon, hogy 
a1 hg expeditiojának más czélja lehetne, mint 
a’ Braunschweigban azóta felállott constitu- 
tionalis kormány felforgatása és az , hogy des- 
potakint térjen azon országba vissza, inelly- 
ből őt a1 nép semmire kellő igazgatása miatt 
űzte ki. Egyébiránt ezen utóbbi tettnek való
ságát én egy legközelebb megjelenendő iro
mányban fogom megmutatni ’s ugyan abból 
kifog egyszersmind tetszeni, mi oknál vagy 
czimnél fogva vállaltam én magamra ezen
nel is az úgynevezett báró Andlau hamis ál
lításaira felelni. Aláírva: Chaltas L. A. Fey
deau utcza, 3 szám.

September 12kén a’ borsén ’s egész Pá- 
risban annak hire terjedezett, hogy Berry her-
negné Bordeaux táján elfogatott. A’ Courrier 
állítása szerint a’ kormány ugyanaz nap reg
gelén telegraph által vett erről tudósítást, de 
mellyet nem akar addig közleni, mig a’ sze
mély ugyanazonsága tökélyesen be nincs bi
zonyítva. Ann) i igaz, hogy a’ b laye-i felleg
várban (a’ Gironde jobb partján , ugyanazon 
nevű megyében) sietve ’s nagy készületek 
tétettek valamelly előkelő fogolyé befogadá
sára ’s a’ helynek erősítésére. — Az exkirá- 
lyi ház (X. Károlyé) a5 Messager szerint Hol

landia partjain fog szárazra szállani ’s Német
országon keresztül mintegy October lődikére 
érkezni Gréczbe.

A’ Gazette de Normandie, — igy ir a’ 
Moniteur, — utána a5 Quotidienne ’s több 
legitimista journal azt hirlelik, hogy több 
katonatiszt elbocsáttatás - kérelmet nyújtott 
volna be a’ hadministerhez, min a’ király 
megilletődvén, meghagyá marsall Soultnak, té
tessen visgálatokat a’ sereg illyes gondolkozá
sának okairól. Ezen visgálatok következésé
ben több tiszt azt nyilatkoztaié ki, hogy ne
kik igen sajnosán esik, fegyvereiket folyvást 
hazafi társaik ellen fordítani. — Mind ez, 
mond a’ Moniteur, merő költemény, ’s kön
nyű áltlátni, mi czéllal közöltettek; mi tehát 
fel vagyunk hatalmazva ezen, a’ Gazette de 
Normandie után közlött, hazug híreknek a’ 
leghatározottabban ellenmondani.

Nehány nap óta gyülekezések ’s csopor
tozások esnek Párisban a’kézmivesek között, 
mellyek azonban mind eddig további nyil- 
ványos rendetlenkedés nélkül széledtek el. 
Névszerint a’ Galignani’s Mess anger ’s a1 
Mo n i t e u r  szedői’s nyomtatói a’munkabért 
akarván feljebb rugtatni, e’ napokban (sept. 
10 és Ildikén) dolgozni vonakodtak, ’s a’ 
Messanger sept. Ilikén csak fé l ivet küldöz
hetett szélyel. Másnap azonban mind a’ két 
helybeliek munkájokhoz visszatértek. Hason
ló czélból hasonlót cselekedtek az ácsok. — 
General Q u i r o g a  (spanyol) Párisba megér
kezett. — A’ Courrier legújabb számában azt 
vitatja, hogy a’ blaye-i erőség a’ ham-i fog
lyok (Polignac és társai) számára készittetik, 
hova ezeket sürgető kérelmükre a’ hami la
kás egészségtelen volta miatt rendelé a’ mini- 
sterium álttétetni. (Poiignac ujobban beteges
kedett ; Peyronnet folyvást szobáját őrzi ‘s 
valamelly, hihetőleg nyomtatás alá szánt, 
munkával foglalatoskodik.)

A’ mellékes adók a3 mult augustus hó
napjában 1,800,000 franc-kai hoztak be többet 
a’ Moniteur szerint, mint a’ múlt év azon 
hónapjában, ’s szinte 7,500,000 franc-kai töb
bet mint 1830éban.

Parisban nehány capitalisták egyesületbe 
állottak össze n é g y  vasút készíttetése végett
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a’ főváros ’s az ország külön városai között. 
Az egyik Paris, Dieppe és Havre (éjszak- 
nyugot) a’ másik Paris és Lille (éjszak), a1 
harmadik Paris és Strassburg (kele t), a’ ne
gyedik Paris és Bordeaux (délnyugot) között 
lenne felállítandó. Az egyesület rövid időn 
nyomtatásban fogja kiadni tervét ’s miben
létét.

A’ franczia kormányhoz az ország több 
részeiből érkeznek tudósítások a’ kézmű ’s 
kivált a’ tengeri kereskedés naponkintiélénk- 
bedéséről; nevezetesen Marseilleben rövid i- 
dő alatt 5 uj gőzhajó készült e l , mindenike 
150 tonnás, ketteje egyedül Marseille és Hav
re közt fog járni. Egy másik egyesület Hav
re és Hamburg közt szándékozik gőzhajói köz
lekedést indítani, ’s az utóbbi hely által a’ 
lübecki *s pétervári gőzhajókázással egyesülni.

Orleans kir hg Belgiumba készül, holott 
a' laeki kastély készítetik elfogádósára ’s a’ 
hg e’ hónap 14kére váratik. — General Gob
let Brüsselben megérkezett.

BELGIUM.
Az ünneplés, mellyet September lOikén 

Brüssel városa a’ királyi pár tiszteletére ada, 
a5 füvészkertben tartatott ’s felette fényes 
volt. Az üvegházakban nem jutott a’ később 
érkezetteknek hely, a’ boulevardok ’s a’ kö
zel utcza tömvék valának emberekkel. O Fel
ségük 9 órakor estve érkezvén, az úgy neve
zett Flora-pavillonban szállottak meg. Innen 
a’ kertbe menvén , azon szép látványban gyö
nyörködtek, mellyet amaz épület ’s a’ kert 
felső terének kivilágítása (illuminatio) nyuj- 
ta. A’ tüzjáték tizedfél órakor kezdődött, ti- 
zenegyedfélkor a’ nép éljenei között Ő Fel
ségük a’ palotába visszatértek. — Más nap a’ 
király katonamusírára Mechelnbe utazott.

Baro L oe belga követ megkeresésére a’ 
b é c s i  udvar következőket határozá: 1. A’ 
belga lobogó minden ausztriai kikötőbe bebo- 
csáttatik. 2. A’ Belgiumról szólló tudósítások 
az ausztriai kormányujságokban e’ czim alatt 
fognak közöltetni: „Belga királyság,“ — 3. 
A’ belga útlevelek (passusok) Ausztriába be
bocsáttatnak ’s teljes értéküeknek ismertet
nek. —

N É M E T O R S Z Á G .

A’ hannoverai rendek September 7iki ü- 
lésében egyik igen fontos szakasza döntetett 
el a’ status alaptörvényeinek, u. m. az adó
meghatározást ’s a’ rendeknek ebbeli befolyá
sát érdeklő. A’ másod vagy is követkamara 
egy előbbi alkalommal abban egyezett volt 
meg, hogy a’ rendek feltételeden jussal bír
janak az adók megadása vagy megtagadásá
ban ; de mivel az első kamara e’ tárgyban 
máskép végzett, ennél fogvást közös confe- 
rentiák tartattak, mellyekben harmadnapi ta
nakodás után a’ többség ennek ajánlatába e- 
gyezett meg. A’ katonatartás költsége s azon 
alapok, mellyek szerint a’ többi hivatalok’s 
nyugpénzek fizettessenek, bizonyos regulati- 
vumok által lesznek megállapítva, mellyeket 
a’ kormány és statusok e g y ü t t  szabják. E- 
zen regulativumokat aztán mind addig, mig 
a’ király és statusok által más nem készül, 
ezen utóbbiaknak az adómegadásban sinór- 
mértékül szolgálnak; de ha a’ statusoknak 
úgy tetszik, minden Ízben (esztendőben) uj 
vizsgálat alá vétethetnek. Olly kiadásokat a- 
zonban, mellyek (német) szövetség - ’s fenáí- 
ló országos vagy magányos törvényi kötelez- 
tetésekből erednek, a’ statusok meg nem ta 
gadhatnak. Ide vétetnek különösen azon fize
tések, nyugpénzek ’s várandóságok (Wart- 
gelder) i s , mellyeket az eddigi alapok sze
rint a’ király állapított, vagy a’ készülendő 
regulativumok szerint állapítani fog.“ — Ez 
a’ javaíat igen heves vitákra adott alkalmat; 
ellene szólották a’ mostani oppositionak leg- 
jelesb tagjai u. m. Lüntzel, ( hristiani, Freu- 
dentheil, Honstedt, Saalfeld ’s t. urak ; mel
lette Sandvosz, Dahlman, Stüve ’s különö
sen cabineti tanácsnok Rose. Szavazatkor két 
hason félre oszlott a’ gyűlés, 28 szó vala a1 
javalat ellen ’s 28 vala mellette. Iilyenkor 
az előlülő szava határoz. Ez a’ javalat mei -  
1 é nyilatkozván, az el is fogadtatott. — U- 
gyancsak a’ hannoverai gyűlés egyik újabb 
határozatánál fogvást a’ németszövetségi is
meretes végzetekre nézve a’ nevezett gyű
léstől nem megy a’ ministeriumhoz semmi 
válasz, ’s az oklevél, mellyben azon vég-
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zeteket a1 ministerium hírül adá, az iromá
nyokhoz (ad acta) tétetik. —

Megtol tént az is , mitől a’ dolgok újabb 
fordulata után Ba d e n b e n  a’ hidegebb meg- 
fontolásuakon kívül maga a’ városi tanács is 
jósolva és intve tartott. A’freiburgi Universi
tas (egyetem) be z á r a t ó  11, az ezt meghagyó 
nherczegi rendelet ekép következik : Azon 
kártékony irány, mellynek mind politikai 
mind erkölcsi tekintetben a* freiburgi egye
temnek nagyobb része már régibb idő-tői fog
va indult , ’s az ebből áradó , szinte kárté
kony hatás magára a’ tanulók tudományos mi- 
velődésekre is minket (a’ nagy herczeget) 
gyakran és tetemes aggodalmakba ejte. Az 
intést, bár foganatlan volt, nem kiméllettük; 
maga azon fenyegetés, hogy a’ legelső nyugta
lankodás esetén az egyetem bezáratik, olly ke
véssé használt: hogy e’ hónap 29ikén ismét 
ollyasok történtek, (I. Jelenkor 76, Elegyhir.) 
mik az egyetemi tanuló testnél a’ törvény 
megvetését ’s a’ disz és illendőség érzeté
nek tökéletes hiányát bizonyítják. Illy 
szánandó történetek által azon meggyőződés
re jutottunk, hogy a’ rósz sokkal mélyebben 
fekszik, mintsem azt rendes és szokott sze
rekkel irthatnék k i , ’s hogy e’ czélra egy 
rendkívüli, áltható mód és rendszabás szük
séges. Az ország javára tehát, különösen a’ 
szülőkére, kik gyermekeiket ezen intézetre 
bízzák; Freiburg Jakosinak nyugodalmára, 
melly a’ tanulóság kicsapongási által olly gyak
ran zavartatott meg; de főképen azért, hogy 
a’ tanulóságot az eddigi hiú, haszontalan ’s 
könnyelmű politizálás helyett a’ stúdiumra 
(tanulásra) visszavezessük, a’ tudományt előb
bi komoly és magas érdemébe, méltóságába 
visszahelyezzük, ’s igy általa a tanulók er
kölcseit nemesítve, őket egyszersmind igaz 
életbölcsességgel, ’s az igaz életrevalósággal 
ruházzuk fel, rendeltük, és rendeljük a’ mi kö
vetkezik: 1. A’ freiburgi egyetem u j. czélirá- 
nyosb, s az eddigi hibákat mellőző szerke
zetet ( reorganisatio ) kap mind tárgyakra, 
mind személyekre nézve, ’s az ez irántija, 
valat készítése és benyújtása ezennel a’ bel- 
ministeriumrabizatik. 2. Az uj szerkezet ki
hirdetéséig az egyetem bezáratik. 3. Minden

tanuló, kinek állandó lakása nem Freiburg, 
kétszer 24 óra alatt e’ rendelet kifüggesztése 
után a’ várost egész csendeségben hagyja el 
’s térjen honjába vissza. — Egyébiránt biz
tosan remélljük, hogy azon számos, nagy 
tiszteletre méltó ’s a’ tudomány körül ér
demeket szerzett tanítók, kik híven ’s lelki- 
isméretesen egyedül hivataloknak éltek ’s a’ 
kiket mi igen jól meg tudunk különböztetni 
az ellenkező útra térültektől, e" mi általányos 
rendszabásunk szükségét áltlátni s egy újabb, 
javított szerkezet alatt magokat uj buz
galommal fogják hivataluknak szentelni. — 
Ezen rendelés végrehajtása belső ministerünk
re bizatik. Carlsruhe, September Cikán. Leo
pold. Winter.

Spirában (Speyer) következő kormány
széki rendelés jelent meg: Az alólirt kor
mányszék határozatánál fogvást az ismeretes: 
előterjesztése vagy is úgy nevezett ó v á s a  
a’ b a j o r  Ra j na m e 11 é k h o n s z e r e tő 
p o l g á r i n a k  az e’ f. év jun. 28ikán költ szö
vetségvégzések ellen, zár alá vétetett, ’s ezen 
határozat e’hónap 4ikén a' kir. statusministeri- 
um beíső-iigyi osztálya által is megerősitte- 
tett. Ennél fogvást nem engedtetik meg, hogy 
azon előterjesztés a’ városi és falusi közsé
gekben tovább is terjedjen, s a’ lakosok to
vábbi aláírásokra szóllittassanak fel, sót in. 
kább minden politiahivatalnak s a’ királyi 
lovasőrségnek (gendarmerie) ezennel meg- 
hagyatik, hogy az ebbeli terjesztést ’s aláírás
gyűjtéseket minden nem-tilos módon akadá
lyozzák , a’ kérdésben forgó előterjesztés vagy 
óvást pedig, nyilványos helyeken akárhol 
találnák, azonnal elfoglalják (confiscálják). 
Spira, Septemb. 7ikén Rajnakerületi kor
mányszék : Báró Stengel. Schalk.

A’ kasseli Verfassungsfreund (újság) e- 
gyik legújabb száma helyett csak egy kis le
vélkét külde olvasóihoz, tudtokra adván, hogy 
újsága azon számába szánt minden czikkelyét 
vagy egészen, vagy nagy részben kitörölte a’ 
censor.

Münchenben közelebb jelent meg egy terv 
a’ Dunának a’ Mainával (M oenus) leendő 
összeköttetéséről; a’ canalis méllyé’ végre a’ 
Dunából Kellheimnál kezdve, Altmühl, Ott-
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maringenthal, Beilngries, Neumarkt, Nürn
berg , Erlangen ’s Forchheiraen keresztül Bam- 
bergig hozatnék 8 ’s f  millió fr. költségbe ke
rül. AJ király, mint hallatszik, e’ tervet el
fogadta , ’s az előmunkálatokhoz fogást meg
parancsolta.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Professor és bajor kir. tanácsos Thiersch 

Fr. September Bikán Corfuba érkezett. A’gö
rög nemzeti gyűlés reá bízta azon végzésnek 
(decretum) Münchenbe vitelét, mellynél fog
yást a’ görög nemzet képviselői Otto bajor 
hgnek , a’ bajor király másodszülöttjének , gö
rögországi királlyá választatását eífogadák. A’ 
decretum mellett két felírás is megyen, egyik 
a' bajor királyhoz, másik Otto hghez ; melly 
utóbbi eképkövetkezik : Görögország urához, 
Ö Felségéhez. Sire! Az egész hellen nép tet
széssel fogadta Felségednek a’ magas szövet
ségesek által Görögország királyává lett sze
rencsét ígérő megválasztatását, ’s már eddig 
is több tartomány adá e’ feletti Örömének ’s 
hálaérzetének nyilványos jeleit. A’ nemzet
nek, mindenben az egész nép akaratja sze
rint cselekvő, képviselői, mint tolmácsi a’ 
közös kívánatnak, rna a’ legmagasb , legfen- 
ségesb tisztet teljesítik, Felségednek görög- 
országi királlyá választatását ünnepileg mege
rősítvén (sanctionalván). Az ide zárt vég
zés magában foglalja ezen, a’ törvény által 
megkívánt minden formasággal készült, mege
rősítést (sanctíot). Ezen túl a’ nemzet képvi
selői még csak abeli forró óhajtásukat fejezik 
k i, hogy Felségedet vagy Felséged helytartó
ját minél előbb a’ görög nép közepette lát
hassák; meglévén győződve egy részről, hogy 
ezen jelenlét által mind azon Ínségnek, melly- 
ben, mint az olly bosszú küzdés ’s az ideig- 
leni kormányrendszer kártékony következé
sében, ezen nép sorvadoz, vég fog vettetni; 
más részről pedig, hogy azon jelenlét a’ nyo
mon bekövetkezendő jobb rend, ’s az alkot
mányszeres törvények védpaizsa alatt felvi
dulandó nemzeti jóllét előkövetének fog az 
ország által tekintetni. — Aláírva: N ot a ra  
P. előlülő, M a u r o c o r d a t o  A. másodelőlü- 
lő. — (Ezek után a’ többi képviselő).

P ORTUGÁLI A.
A’ legújabb , u. m. September 1 liki an

gol újságok következő híreket hoznak Por
tugáliából: Britannia lineahajó szombaton  ̂
septemb. 9dikén, érkezett Piymouthba Lissa- 
bonból, melly utóbbi helyet e’ hónap 4ikén 
hagyá el. Ekkor azt hitték Lissabonban, hogy 
den Miguel hajéserege másnap kiinduland. De 
admiral Sartorius egyszersmind Lissabon e- 
lőtt szállonga, várván az ellenséget, ámbár 
még akkorig erősödést nem kapott; maga a’ 
főváros (Lissabon) tökéletes csendben volt.— 
Továbbá: Pantaloon salup e’ hónap 8ikánér
kezett Oportoból, honnan aug. 3ükéig terje
dő tudósítást hozott. E’ szerint don Pedro se
rege igen jó karban volt, szinte a’ legjob
ban a’ város erősítésére tett munkák is, minél 
fogvást annak védői a’ megtámadtatást épen 
nem rettegék. A’ mind tovább őszre haladó 
évszak szinte lehetetlenné teszi don Miguel 
seregeinek, mellyek úgy is, és már régóta, é- 
lelem szűkében vannak, az Oporto melletti 
hosszast tartózkodást. (Egy levél szerint az 
Alig. Zeitungb. Lissabonból aug. 2í)dikéről , 
general Povoaa serege csakugyan 7 leguára 
vonult üporto elől vissza).

T Ö R Ö K  O R S Z Á G .
A’ bagdadi lázadásról (Jelenkor 75) igy 

ir a’ konsíantinápoli Moniteur aug 18ikán: 
Ali Riza basa, bagdadi főkormányzó, jelenti, 
hogy e’ városban egy, az ő személye ellen ’s 
boszuból forralt összetsküvés ütött ki május 
28dikán. Az összeesküttek olly hiszemben vol
tak, hogy őt, a’ főkormányzót, megijeszthetik 
’s a’ város elhagyására bírhatják. E’ végett elő
ször is a kormányzói kincstárnok házára ro
hantak ’s nehányat cselédei közül legyilkol
tak; innen a gyilkos csoport, szándéka nyil
ványos kikiáltása közben, egyenest a’ hárem 
kapujához tolongott. De Ali basa, e’ vitéz 
és elszánt férjfiu, elhagyván palotáját, ’s az itt 
ott őrhelyeken álló rendes katonaságból egy 
csapatot csakhamar összegyüjtvén, véletlenül 
’s olly erővel rohant a’ lazadókra, hogy ma
ga ez az első rohanás elég volt azokat széit- 
szalasztani. Azonban egyesültek ismét a’ 
Komber-Ali nevű erőségben, ineüy hely a’ 
város belsejében fekszik. Itt a’ basa tüzet
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vettetett reájok, ’s a’ lázadók menekedni nem 
tudván, élethalálra adák meg magokat, bocsá
nat és kegyelemért esedezvén. Főbbjeik 
elzárattak ; ’s midőn e’ tudósítás Bagdadból 
elindult, a’ esend ott ismét teljesen helyre 
volt állítva.

A’ török szultán eddigi kedvelt meghitt
jé t, Kalosso-t ’, az országból kiparancsolá ’s 
volt első titoknokát Mnstaphát udvarától el
tiltó. Ezekből azt következtetik sokan, hogy 
a’ szultán és divánja, az országbeli erős op- 
positiotól tartván, a’ régi reformelleni rend
szerre akarnak visszatérni. —

E L E G Y  HÍREK.
Luxemburg n.herczegség főkormányi bi

zottsága elölülője egyik határozatában közhí
rül adja 0 Felsége a’ király n.herczeg legú
jabb rendelését, Luxemburgban a’franczia ’s 
német nyelv iránt, mellynél fogva mindket
tőt egyiránt uralkodónak állapitólag határoz
za : 1) A' lakosoknak szabadságokban áll, e’ 
nyelvek egyikén , mellynek t. i. személyökre 
nézvést elsőbbséget tulajdonítanak, intézni ke
resetüket minden hatóságnál, igazgatóságnál, 
vagy egyes tisztviselőknél is, kik azután szint 
azon nyelven tartozzanak igazságot szolgáltat
ni. 2). A’ hivatalbeli jegyzők kötelesek a’ 
törvényes okleveleket azon nyelven készíte
ni, mellyen azt a: kereső felek óhajtják. 3). 
Egyedül azon törvényhatóságokra esik kivé
tel , mellyek a’ németszövetségi hatóságok
kal egyenes közlekedésben állanak, mellyek 
mindenkor a' német nyelvet kötelesek hasz
nálni.

nek vagyonát, erejét, életét olly nem érdem
lett, olly gyászos kimenettel szentelé.

Sept. 3kán Frankfurtban egy különös 
esetke adta magát elő; tüzesen vitatta t. i. 
egyik vendéglőben egy ifjú franczia, hogy 
Parisban atyja az első polgár, ’s mivel szom
szédja, egy másik ifjú, ezt hinni nem akar
ta , sőt ellenkezőleg királyjokat állítaná első 
polgárnak, amattól párviadalra hivatott, de 
secundánsa nem lévén egy épen előtte való 
nap érkezett ’s ugyan azon vendéglőben szál
lott lengyel őrnagyhoz folyamodott, híjában 
mentegető ez magát hogy sebekben sínylődik, 
hogy vendég,’s mint ollyannak illyes, bajban 
keverednie nem illenék, a’ fiú mindinkább 
sürgette, sőt az esenkedést elunva őtet is pár
viadalra hívta, erre felbosszonkodott a’ sze
rény bajnok, ’s fogván az egres eszűt, miu
tán jól elverte, a’ jelenvoltak élénk hahotái 
közben, a’ vendéglőből úgy ki lóditá, hogy 
lába még küszöböt sem érne, s ezzel a’ via
dalnak vége Ion.

L e g ú j a b b :  Oportoból septemb. 6káig van
nak hírek. Ekkor ott csatára készült mind a’ két 
fél rzárazföldi ereje. D. Miguelnek 21,000 embe
re áll a’ Douro éjszaki és déli vidékén} gén. Po- 
voas újabban több hosszú álgyut hozott, mi sze
rint, úgy látszik, hosszas ostrom alá akarják O- 
portot venni. Egy kémleletnek (Recognoscirung) 
aug. 25kén, félóráig tartó lődözésnél ’s egykét ha
lottnál egyéb következése nem lett. D. Pedro leg
közelebb 3000 embert várt Francziaországból. Sar
torius folyvást Lissabon előtt várja és csalogatja 
az ellenséges hajósereget. — Marq. Palmella sept. 
13kán még Londonban volt.

Gróf Münch Bellinghausen (Frankfurtból) 
's báró Pfeife! bajor követ a’ franczia udvar
nál sept. 12kén Aschaífenburgba, hol mosta’ 
bajor király mulat, érkeztek.

A’ hőslelkü Plater Caecilia grófné, test
vérének legújabb, Leedsben tartott, előadása
ko r , nem Framziaországban, hanem Lith- 
vjniának egyik határfalvában halt meg, áldo- 
z H ja a‘ lengyel nemzeti támadásnak , nnlly-

Pénzfolyamat:
Bécs  (September 22ikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kötelezőlev. . . . 87'f p. p.
— 4 pC........................................7 7 ----------
— 1820diki nyeres. kölcsön —-----------
— 1S21 diki . . . . . .  — 4 ------

Bécs vár. 2}pc. bankó kötél. . . 47 1 ------
Az udv. kam. 2 £ perCnt kötél. . -------------
Bank-actiák v. részvények darabja 1 1 4 7 ----------

A gaoonanak pesti piaczi ara September Ildikén 1832.
rozs. iá. vtó. gai legjobb középszerű csekélyebb | Po/.s. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

i’isztabűza 140 133 í 120 I Zab 33 4 32 30 4
Kétszeres 96 4 93 4 90 I Köles — — —
Rozs 56 4 55 4 53 4 1 Köles-kása — — —
Árpa 57 4 56 53 4 Kukorica 69 4 66 4 60

Szerkezten H e l m e  ez y. Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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Pest, szombat. September 29dikén. 1832

MAGYAR és E R D É L YO R S Z Á G.
Cs. kir. Felségünk f. h. 12kén költ ke

gyelmes határozata szerint erdélyi tartományi 
számadási tanakodóvá Lang Mátyást méltóz- 
tatott kinevezni.

Cs. kir. Fensége Országunk Nádora, T. 
Pest, Pilis cs Solt törvényesen egyesült 
vármegyék örökös főispánja, sept. 27kén költ
k. határozatánál fogvást, a’ fentisztelt vme- 
gyék tisztválasztó-szék tartását October 23- 
kára méltóztatott elhatározni.

Nagymélt. gróf Illésházy István ns. Tren- 
clién vmegye főispánja megyéje tisztujitó- 
székét, udvari legfentebb határozat követke
zésében October lökén rendelte tartatni.

Sz. k. Szeged városa, ns tanácsa hatá
rozata szerint, f. h. lökán tartá a’ hála-áldo
zatot ifiabb királyi Felségünk élte szerencsés 
megtartásáért, a’ parochiai főtemplomban, a1 
hálás ajtatossághoz alkalmazott fényes szer
tartással.

Tolnán septemb. 19kén reggeli tized fél 
órakor midőn a1 népség épen mezei munkái
ban foglalatoskodnék, egyik lakos háza ki- 
gyuladván, az épen dühösködő mugoti szél, 
szét kapván az üszköket róla, csak hamar 
két házat borita lángba, 's hihetőleg többet 
is, ha Festetics gróf ur czélirányos rendelé
sei, 's  a1 helybeli tisztség, lakosság s a' szom
széd helységekből segedelemre oda futottak 
szorgalma a’ dulakodó tűzvésznek rögtönös 
gátot nem vet. Áldozatja lón egy 65 eszten
dős világtalan asszony, ki a’ lángoktul csak 
félig megemésztve, még másod nap végezhette 
rettenetes kínok közt életét. A’ szerencsétle
nek segéllésérc fel vannak a’ tehetősebb pol
gárok szólítva, 's futnak is sokan hatások 
köréhez képest ápolásokra; a’ mélt. földesu-

raság pedig élelemmel s tetemes pénzbeli 
adománnyal gyámolította szánandó sorsokat. 
Köszönet még e' felett két derék egyházi sze
mélynek , Szemerédy András tolnai káplán, 
t. i. ’s Gottváld Gáspár kegyes isk. szerzetes 
uraknak azon buzgó fáradozásikért, mellyel 
a’ vész közepette, a* házak tetején, éltök 
koczkázásával is, a’ közjó oltalmaért áldoztak 
a' veszedelem sújtotta emberiségnek.

A N G L I A .

Lord Durham September 7kén volt az o- 
rosz császárnál bucsuaudientián. Lady Dur
ham, Misses Lambton (a’ lord leányai} ŝ a' 
lord kíséretében volt több személy vala ek
kor egyszersmind udvarláson, kiknek ugyan 
az nap szerencséjük volt 0 Felségénél ebédel
ni. A' lord sept. 13kán szándékozott Ischora 
nevű császári gőzhajón Pétervárábói elutazni.

Az utóbbi napokban szokatlan számmal 
váltattak sajátkézzel irt levelekEuropa legelső 
souverainjei között, úgy mond a5 Globe. Hg 
Lieven csak most ada ált egy levelet Felségünk
nek az orosz császártól, kevéssel az előtt u- 
gyanaz történt a’ burkus király részéről, 's 
az utolsó kurír, ki Parisból Pétervárába ment, 
szinte egy privátlevelét viszi Lajos Filepnek 
az orosz uralkodóhoz.

Kormányunk megengedé X. Károlynak 
egy kir. gőzhajó használatát, melly őt Edin
burghból Hamburgba vigye. De Poroszország 
és Ausztria nem akarnak az exkirálynak út
levelet adatni, hanem ha a’ berryi hgné is , 
ki folyvást a' franczia Yendéeban van, Grécz- 
be megyen. (Globe.)

Dublinban egy napi parancsolat szorosan 
meghagyja a’ katona tiszteknek, minden egyes 
esetről, meliyhez a’ katonaság közbejövetele 
járul, vagy járulhatna, azonnal a’ legponto

F o g l a l a t :  Magyar es Erdélyország (Kinevezés. Pest es Trenchin vmegyei tisztujitás iránt hir. Szegedről és Tolnáról tu
dósítás.) Anglia (Lord Durham útra kel Globe észrevételei. Irland.) Francziaország (Károly br. hg távozni nem ti
kár. Ministeriumban hihető változások. Berry hgné. Sambrecsatorna.) Belgium (Brüsselból hírek. Chasse'.) Olaszor
szág (A’ pápa encyclicájából néhány hely.) Görögország (KiUsőministeri előadás.) Németország (Freiburg. Bajor fe- 
nyitő törvények.) Portugália (Tudósítások aug. 22kétől sept. 4kéig.) Brazília. Elegyhirek Legújabb. Pénzfolyama». 
Gabonaár.
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sabb jegyzéket küldeni a’ helybeli katona-ti*
toknoksághoz.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Károly branuschweigi herczeg tudatú a’ 

belső ministerrel és a' politia-praefectussal , 
hogy ő Parisból távozni nem akar; protestál 
egyszersmind minden erőszak ellen, melly 
őt erre kényszerithetné, mivel, úgy mond, ő 
azon kérdés iránt valljon a’ törvény, melly 
a* menekvők és szökevényekre nézvést 1832 
ben hozatott, ő reá is, ki nem s z ö k i k ,  
hanem saját költségin u t a z  alkalmazható e, 
az illető törvényszékekhez appellált. (Az úgy 
nevezett báró An d i  au nem más, mint a’ 
hgnek B i t t e r  nevű régi szolgája és kama. 
rása.)

Párisi újabb (sept. 17ki) levelek szerint 
Károly br. hget felszólíttatta a’ politia, hogy 
a’ fővárost 24 óra, az országot 5 nap alatt 
hagyja oda. A’ hg azonban az ezt vivő poli- 
tiatisztet nem bocsátotta magához.

September lókéig szünet nélkül változ
tak a1 ministeriumban teendő módosítás irán
ti hírek. Gróf Montalivet és gr. Sebastiani 
kilépte igen hihető , Dupin és Odilon Barrot 
urak belépte szinte az. A’ Gazette sept. 14- 
kén következő (igen kétséges) szerkezetet 
közli: Ministerelőlülő ’s fínanczministcr : La
ßt te ; belső-minisier : Odilon-Barrot ; hadmi- 
nister : marsai Clauzel; külső-minister : adni. 
Rigny; pecsétőr: Dupin; tengerügyminister: 
adin. Roussin. —

A1 martz. 15diki gondolat (a’ juste-mili- 
eu) olly egészen elkopott, úgymond a’ Cour- 
rier fr., hogy azt újabb emberekre bízni, me
rő hasztalanság. Az öreg és az ifjú doctrinai- 
rek ügyessége egyiránt hajótörést vall a’ köz
véleményen, melly rendszerüket utálva dob
ja vissza. — A’ Gazette védelem alá veszi a’ 
pápa encyclicáját, de a’ Courrier de France 
eloíi őt nyomos okoskodásával.

Berry ligné fogságba este nem valósul 
meg; a’ blayei erőség csakugyan a’ hami fog
lyok számára készíttetik, ’s a’ bútorozás költ
ségét jobbadán Polignac hgné viszi. Azonban 
hire volt, mond a’ Messager, hogy ágensek 
küldettek nyugotra, kik Berry hgnét a’ kor
mány előtt rég tudva volt menedékében felke

ressék ’s szép szóval vagy erővel egy, a’Ven
dée partjai előtt szállongó, hajóra ültessék.

Egy hazafi, igy ir a" Messager, kinek a’ 
Vendéeban kastélya van, ’s ki egy szép, 100 
főből álló nemzeti-őr-csapatot szerkeztete ös
sze, mellynek ő kapitánya, ezt mondá vala
kinek : Ha a' berryi hgné az én csapatom ke
zébe kerül, mi megesküttüuk, őt nem Nan- 
tesbe vagy más közelebb bírósághoz, hanem 
egyenesen Parisba a’ministerium elejébe vin
nünk. — Bourbon-Vendéeban egyesületek álla
nak össze a’ chouanság ellen. A’ tagok sora 
a’ legtiszteltebb polgárok neveivel van elbo
rítva.

A’ még 1826ban kezdett, de utóbb fél
beszakadt csatornáztatását a’ Sambre folyó- 
nak Francziaországban újra munkába vették 
’s 1835ig hihetőleg el is végzik. Az egész 
munkálat czélja e’ folyamot a’ Seinevel egy
bekötni, ’s áltatok a’ hollandi és belga keres
kedést Parissal ’s ezen ált Loire ’s Havreval 
közvetetten egybe, olvasztani.

B E L G I U M .
A’ belga M o n i t e u r  September 12ikén 

azt nyilatkoztatja, hogy sem a’királyi ház nem 
szándékozik Parisba, sem O r l e a n s  herczeg 
Brüsselbe. —

Egyik franczia újság ezeket közli Briis- 
selből September Ilikérő l: General Goblet 
tegnap estve nyolczadfél órakor érkezett ide 
Londonból, s minthogy a’ general épen nem 
váratott, ma reggel teli volt e’ hírrel a’ vá
ros. A" general nem jött üres kézzel: aján
latokat hozott a’ conferentiától, de miket vagy 
millyeket, az még titok. Azonban egy körül- 
állásból gyaníthatni, hogy azok Belgiumra néz
ve nem kedvezők. Ugyanis mig ma délután 
a’ general Laekenben volt, azalatt Meule- 
naere ur (a’ külsóminisíer) váltig sürgette 
Rothschild ügyvivőjét, hogy a’ statuskölcsön 
másodfelének valósítása iránt is köttessék al
ku. E’ végre gyűlés tartatott a’ finanezminister- 
nél, mellybe több minister és bankíron kivtil 
Brouckére ur is hivatalos volt. (B lenekére 
ur septemb. 13ikán a’ kir. pénzház igazga
tójának neveztetett ki). — Abból tehát hogy 
a’ ministerium olly igen siet pénzt kapni, 
minekelőtte a’ conferentia ajánlatai tudva vol-
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nának, következtetik azt, hogy a’ dolgok Bel
giumra nézve nem igen kedvezőleg állanak. 
De, ha a" general megérkezése fontos, még 
fontosabb a’ báró Stokmaré (meghittje a’ ki
rálynak}, ki ma estve jött meg ’s Meulenaere 
iirial hosszasan értekezett. Mondják: egyezte
tő pontokat hozott, de a’ Sebeidén engednünk 
kell, ’s Hollandiának bizonyos jusokat meg
hagynunk; Meulenaere ur erősen ellenáll, ’s 
le akar mondani. —

General Chassé újabb ’s kemény felszó
lítást bocsátott az antwerp-városi belga kor
mányzóhoz , hogy ez a’ fellegvár ellen inté
zett minden további erősítéssel *s álgyu-ki- 
szegzéssel hagyna fel, különben ő azokat ’s 
a’ várost lövetni fogja. A’ Belgák erre meg
megszüntették sánczolásaikat.

Belgium népessége a’ belga Moniteur 
feladása szerint, Luxenburgét is bele szám
lálva 1831 jan. lsőjén 4,0968,90 lélekre terje- 
dett, holott 1829hen csak 3,905,255re.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ pápa ency  cl i cá j a  sokkal tanuságo- 

sabb kivált Olaszországra nézve, mint hogy 
néhány helyét ne közlenők: Venerabiles Fra
tres, tisztelendő feleim ! — igy szól a’ beve
zetés — salutem et apostolicam benedictio- 
nem ; iidvet és apostoli áldásunkat! Csodál
kozni fogtok bizonnyal, hogy mi, mióta az 
egész anyaszentegyház gondja a’ mi kicsiny
ségünkre bízatott, mindeddig nem iránk hoz
zátok mint ezt a1 legelső időktől behozott szo
kás ’s irántatok viseltető jóindulatunk megki- 
vánák. Igen óhajtottuk ugyan kiönteni azon
nal szivünket reálok, ’s a’ szellem községében 
ugyanazon szóval szollitani meg titeket, 
mellyel szent Péter személyében reánk is 
bízatott, erősíteni feleinket az hitben. De 
jól tudjátok, minemii roszak és szorongatá- 
sok zivatara mingyárt pápaságunk első pillan- 
tatiban ’s oily mélyen taszított minket az ör
vénybe, hogy ha az ur keze hatalmat nem 
gyakorol, az istentelenek legborzasztóbb össze
esküvése által abban elvesztőnket kell vala 
siratnotok. Irtózik a’ szív annyi veszély fe
lette szomoritó clszámlálása által megújítani 
a’ felettök érzett keservet, ’s mi áldjuk in
kább a’ minden vigasztalás atyját, hogy a’

pártütőket (rebelles) meggyalázván, kiszaba
d ja  a’ mármár elnyelő veszélyből ’s lecsilla
pítván a’ rettentő vihart, a’ félelemtől eny
hülnünk engede. Fel is tettük azonnal ma
gunkban, tanakodni veletek Izrael sebeinek 
gyógyithatása felett, de a’ gondok rémitó 
sokasága, mellyel a’ nyilványos rend helyre
állítása körül tett fáradozásunk elhalmoza, 
szándékunk azonnali teljesítését mindeddig
elhalasztó.------ Csak azt mondjuk tinektek,
tisztelendő feleim, a’ mit magatok tinnen sze
meitekkel láttok ’s a’ mit mi tehát közös kön-f 
nyekkel siratunk. Vígan emelik fejőket az 
istentelenség, a’ szemtelen tudomány ’s a’ 
féktelen zabolátlanság. — A’ titkok (myste- 
ria) szentségét megvetik ’s a’ rítus felségét, 
melJynek olly nagy az ereje ’s a’ melly olly 
szükséges, semmire kellő emberek gyalázzák, 
mocskolják ’s kinevetik. Ez által a’ józan ta- 
nitmány (doctrina) elcsavartatik 's büszkén 
terjedez a’ tévelygésnek minden neme. Sem 
az istentiszteleti rendszabások, sem a’ törvé
nyek ’s rendeletek, sem a’ legszentebb , akár- 
mellyik tanitmány nincsenek bátorságban a- 
zon emberek szemtelensége előtt, kik roszat 
beszélnek. Leghevesebben kelnek pedig ki 
ezen a’ m i, Sz. Péter után bírt székünk el
len, mellyen Krisztus anyaszentegyháza erősé
gét építé, ’s az egység kötelékei naponként 
mind inkább megrendülnek, elszakadoznak. 
Megtámadják az anyaszentegyház isteni tekin
tetét, feldúlják jusait, világi (földi) tekin
tetek és viszonyoknak alája vetik azt, ’s igy, 
hogy az igaztalanság mértéke beteljék, a’ 
legrutabb rabságra taszítva, a’ népek megve
tésének és gyűlöletének teszik ki. A’ püspö
kök iránti köteles engedelmesség megsértetik 
■s az őkjusai megtapodtatnak. Harsognak az 
academiák és gymnasiumok a’ vélemények u- 
jabb meg újabb szörnyetegitől rettentő mó
don, ’s általok a’ catholica hit már nem titkon 
többé ’s csak alattomos utakon támadtatik 
meg, hanem nyilván ’s tér mezőn egy rette
netes, istentelen harcz vivatik ellene. Mert 
miután a’ tanítás és tanítók példáji által az 
ifjúság szive megrontatott, akkor kapa a’ val
lás a’ legkeményebb csapást’s a* legundokabb
erkölcsi feslettség azóta terjedez. Ez okon

*
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-ütjük aztán, miképen a’ szent religio képe, 
melly által állanak egyedül az országok ’s 
állapittatik meg az uralkodás ereje, egyszer 
levettetvén, a’ nyilványos rend is megbom
lik, ’s a’ felsőségi tekintet és törvényszeres 
hatalom megbukása mind inkább elhatalma- 
zik. Az ínségnek ezen sokasága főképen 
azon Összeeskiitt t á r s a s á g o k b ó l  ered, 
mellyekbe minden, mi az eretnekségekben ’s 
valamennyi legocsniányabb sectákban vallás,, 
tálán, förtelmes és istenkáromló volt és van, 
mindenféle szeméttel elegyesen, mint vala- 
melly bűzgödörbe összefolyt.

(Folytatjuk.)

GÖRÖGORSZÁG.
Trikupi Spiridion görög külső ügy és 

tengerkereskedés ministere, ki ezen hivatalt 
három évvel ezelőtt már viselte, de abból 
gr. Capodistrias János által utóbb elmozditta- 
tott, következő előadást teve a’ nemzeti gyű
lés jul. 28iki ülésében az ország állapotjárói. 
— A’ szövetséges udvarok 1827 jul. 6iki ’s 
1829 martz. 22iki protocollumihoz csak a’ 
d r i  n á p o l y i  béke után adá a’ fényes porta 
megegyezését. T. i. Oroszok császárja Ő Fel
sége országunk iránti jóvoltából akkor mind 
a’ két protocollum végrehajtatását kiváná. 
Szintazon idő tájban adá a1 fényes porta a’ 
franczia és angol követek sürgetésére abeli 
nyilatkozását is, hogy mindenben, mit a’ lon
doni conferentia Görögország iránt végezni 
fog, megegyezend. Ennek következésében hir
dető ki aztán a’ három udvar 1830 február. 
3 (15)iki oklevelében Görögország tökéletes 
függetlenségét, ’s hogy a’ portának az előbb 
nála meghagyott felségi jusok áltengedéseért 
némi kárpótlást adjon, jónak találá, a’ két 
status közötti egyezésben megállapítva volt 
határtüzést keskenyebbre vonni. De mineku
tána a" conferentia újabb tudosittatás után ált- 
látta annak szükségét, hogy e’ határvonal 
kijebb viletvén, a’ statust magától, úgy lát
szik, a’ természettől e1 végre alkotott határai 
védelmezzék: ennél fogvást a’ határvonal 
illy kijebb vitelét külön alkuvások tárgyává 
tévé, mellyeknck sikeréről semmi kétségünk 
sem lehet többé, ’s az illető végképi egyezés

eddigi tudósittatásink szerint haladék nélkül 
kezünkhöz fog juttatni. — A’ felebb említett, 
február 3 (15)iki oklevél Görögország ki
rályi székére azon herczeget tévé, ki most 
a’ belga koronát viseli; az ő lemondása ezen 
országot a’ provisoriumba (ideigleni kormány), 
mint annyi Ínség kútfejébe, visszabuktatá. 
— A’ rend és béke fentartására a’ nagy ha
talmak ez ideigleni kormányt segédpénzzel 
méltóztattak gyámolitani. — Az uj status 
függetlenségének megismerése a’ fényes por
ta részéről arra bírta I. Ferencz Császár és 
Király , úgy szinte Svéczia és Norvégia Ki
rálya Ő Felségüket, hogy consulaik bevezet- 
tetése által velünk hivatalos viszonyokba lép
jenek. — Az e’ folyó 1832 jan. 6 (18 )ikán 
költ protoeollumot a’ görög egyetemi (allge
meine) újság már közlötte, miért is felesleg
nek tartom azt bővebben említeni. E’ pro- 
tocollumot azon közlemény követte, hogy 
Görögország királyszéke O t t o  hg Ő kir. 
Magasságának, Bajor Király Ő Felsége másod- 
szülöttének ajánltatottv olly tett, melly a’ 
nemzet köz óhajtását minden tekintetben k i
elégítette. — A’ múlt martzius utolsó (ápri
lis 12) napjaiban érkezett hozzánk a' martz. 
7 (19)iki protocollum, melly ama’ hires férj- 
fiú (Stratford-Canning, angol követ a’ török 
udvarnál) mély bölcseségén alapult, ki midőn 
országunk ügyébenKonstantinápolyba utaznék, 
tanúja vala itt azoknak, mik a’ múlt év de
cemberében A r g o s b a n  történtének. — Mi
dőn e’ protocollum egy vegyes tagokból álló 
kormányszék felállítását renddé, kiknek t. i. 
előre feltett hazaszeretetüktől várni lehetett, 
hogy a’ meghasonlott nemzetet egyességre fog
ják bírni: nem vala egyéb czélja, mint hogy 
ezt, a’ nemzetet, leendő uralkodója tekinte
tének :s jó indulatjának méltó tárgyává te
hesse. Hogy e’ protoeollumot a’ kellő, mél
tányló szempontból tekintsük, vissza kell, 
habár egy pillantatra is, azon időszakra em
lékeznünk, mellyben az készült, ’s melly a’ 
proseripriók, száműzések, üldözés és töm- 
íöczöztetésck időszaka volt. — A’ szövetsé
gesek nem nézhetvén annyi polgár üldözteté
sét egykedvüleg, az érdeklett oklevélben azt 
kivánák, hogy azok, kik előbb véröket ’s
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Vagyonokat áldozák a’ hazának, most annak 
jóllétében ’s dicsőségében is részt nyernének. 
De, mint mondám, csak egy pillanat legyen 
e’ visszaemlékezésnek szánva, mert a’ köz 
hazának forró szeretete ’s a’ hála, mellyel a’ 
minket védett szövetséges hatalmak iránt tar
tozunk, kívánják, hogy ezen időszak gyász
emlékezetét örökre eltemessük. — A’ mos
tani kormányszék, melly felállása első pilla
natától kezdve csak a’ nemzeti gondolkozás
nak és érzésnek akart hiv tolmácsa lenni, 
sietett ez érzéseket Ő Felségének, a’ mi fel
séges uralkodónk atyjának, királyi székéhez 
juttatni, miben a’ kormányszék akaratjához 
a’ senatus (tanács) buzgalma is járult. Azóta 
meg nem szűnt a’ kormány mindent, mit arra 
méltónak talált, O Felsége tudomására jut
tatni , 's ugyan Annak szivére is kötni: mi 
igen fontos és szükséges, hogy az uj, annyi
ra óhajtott felsőség székét haladéktalan kö
zöttünk vegye. — Mihelyt e’ kormányszék 
hivatalába iktattaték, azt a’ szövetséges ha
talmak residensei azzonnal megismerék ’s 
részére minden, a’ szövetségnek itt Görögor
szágban hatalmában levő segedelmet megígér
tek. — Tudva van Uraságtok előtt, hogy azon 
időben, midőn e’ kormányszék beiktattatott, 
a’ főváros katonasággal vala megrakva, mellyet 
a’ tanács és lakosok kivánatáraa’ szövetsége
sek hadihajói szállítottak ide, hogy a’ várost 
az azt fenyegető veszélyektől megóják. Pa
tras városa használván ugyanazon hajók je
lenlétét, szinte kívánt és nyert is magának őri
zetet, de az néhány nap múlva már elégtelcn- 
itek találtatván, ismét elvonult. — Azonban 
a’ katonai fenyíték nem szolgáltata többé ke
zességet a’ szökések ellen" egy olly seregnél, 
melly a’pénztár tökéletes kiapadtával a’ szük
ség minden nemének ki volt téve. Hogy az 
ebből eredő kártékony következéseknek ele
jét vegye, a’ kormány kényteíenittetett a’ Pelo- 
ponesus legfontosb helyeit mind addig a’ szö
vetség védelme alá adni, mig maga képes le- 
end azok bátorságát nemzeti katonaság által 
eszközleni. Egy illy kérelem következésében 
az illető residensekhez, Nauplia és Koron 
várai a’ szövetséges seregekből kaptak Guehe- 
neve vezérlése alatt teljes őrizetet. Patrast,

hova egy illyes csapat szinte küldve volt, né 
hány nappal előbb görög general Tsavellas 
foglalta el, ki az említett (franczia) csapatot 
befogadni nem akarta, s ez, béke lévén külr 
detésének czélja, szállásaira önkényleg vissza 
vonult. — Az april 26iki (máj Siki) protocol- 
lum eléggé isméretes, ’s azért erre nézve én 
igaz és élénk örömérzettel csak azt jegyzem 
meg, hogy annak üdvös szándékát a’ kormány, 
minekelőtte még tartalmát tudhatná, minden
ben teljesítette. Semmi személyes boszunak 
nem adatott hely, kivételi törvényszék, rög
tön ítélő biztosság egy sem állíttatott, semmi 
nemzeti birtok (domaine) nem adatott el, ’s 
nem történt semmi rendszabás, mi az uj sta
tust kelletlen zavarba hozhatta volna. Azon 
javalat, mellyet a’ törvényszékek uj szerke
zetéről az igazság statustitoknoka (minister) 
vitatás végett elejébe terjeszte a' tanácsnak, 
nyilványos bizonyság, melly igen igyekszik 
a’ kormány üdvös javításokat hozni az igaz
ság kiszolgáltatásába. — Alttérek itt a’ sta
tusszolgálatnak egy másik, reám szinte csak 
nehány hét óta bízott ágára, t. i. tengerke
reskedésünkre. E’ rövid idő alatt lehetetlen 
volt minden szükséges ismeret birtokába ju t
nom első ’s másod rangú hajóink számáról, 
állapotáról ’s tett haladásaikról, de arról igen 
is meggyőződtem, hogy e’ hivatal-ág javí
tásokra uem csak képes, hanem azokat kí
vánja is. A’ múlt évben beadott tudósítások
ból láthatni, hogy a’ görög uj statusnak ek- 
koron lengerkereskedés végett Cl7 első ’s 
2324 másod rangú kereskedőhajója (Kauffahr
teischiff) volt, mindössze tehát 2941. Egy ez
iránt kibocsátott decretumhoz képest első 
rangú hajónak vétetik az, melly 15 tonnánál 
többet bir, másodrangunak pedig az, melly 
lőnél kevesebbet, de többet egynél. Ez az 
osztály most igen csekély jövedelmet hajt a’.,; 
statusnak, azon jövedelemhez képest, mellyet 
később, okos reform következésében, fog 
hajthatni. — Hogy a’ külső ügyekre, minek- 
előtle beszédemet végezném,még egyszer visz- 
szatérjek, nem hallgathatom el azon egy gon
dolatot, melly lelkemet egészen elfoglalja V 
melly úgy hiszem minden Görögnek, bármilly 
legyen hivatala, rangja, érzeménye sőt indu
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latja, szinte szivében él. Ha nékem ezen gon
dolat és óhajtás kifejtését statuslitoknoki hi
vatalom talán tilthatná is, megengedi azt 
minden bizonnyal azon tiszt, mellyet mint kö
vet viselek, ’s ez az óhajtás, mint egész tu
dósításom természetes rcsultatuma, nem egyéb 
mi nt : erősítsük meg, tiszttársaim, erősítsük 
meg eg y  s z í v v e l  l é l e k k e l  urunk vá
lasztatását, állapítsuk szivünk őszinte nyilat, 
kozásával rendületlen alapra azon királyi szé
ket, mellyet a’ magas monarchák nemes kar
jai Görögország üdvére emeltének! Erősítsük 
meg ezen választást e g y é r t e l m ű  l eg ’s 
kérjük urunkat haladéktalan , hogy jövetelét 
hazánk kebelébe siettesse. — (A’ nemzeti 
gyűlés valóban tökéletes szavazat-egységgel 
erősíté meg Otto hgnek görög királlyá válasz
tatását , minek nyilványosulását legelébbis 
maga a’ gyűlés, aztán a’ számosán felgyüle
kezett nép harsogó éljenekkel fogadá.)

NÉMETORSZÁG.
A’ freiburgi universitást bezárató nher- 

czegi rendelet mellé az egyetem curatorának 
is íiiggesztetett egy nyilatkozása, — úgymond 
a’ svéviai Mercur — melly szerint az egyetem 
újabb szerkezete annyira fog siettetni, hogy 
a’ jövő iskolaévi leczkék a’ szokott időben 
már elkezdődhessenek.

Thiersch udvari tanácsos fa’ görög meg
erősítő decretumot hozván) septemb. 14ikén 
Triestbe érkezett, honnan tizednapra útját 
Münchennek folytatni fogja.

A’ bajor kir. felső-dunai kerületi appel- 
latiotörvényszék dr Kurz.ot, a‘ Münchenben 
megjelenő „Die Zeit“ czimü ujság redactorát, 
azon vád alól ugyan, hogy olvasóit statusáruló 
cselekedetekre bizgatta, feloldá, de felség
sértésben, noha csak secundi gradus, másod 
rendűben — bűnösnek ismervén, arra Ítélte: 
hogy 0 Felsége képétől (Bild) valamelly nyil- 
ványos helyen bocsánatot kérjen, vagy is azt 
megkövesse, aztán egy esztendeig fogságban 
üljön, még pedig, hogy a’ büntetés annál mér
gesebb (geschärft) legyen, három napra egy 
setét, magán) os tömlöczbe csukassék ; a’ pör 
minden költségét fizesse ’s 1000 pengő forint 
kezespénzt tegyen le, vagy ha ezt összesze
rezni nem tudja, négy esztendeig lrg)en zár

alatt. — Továbbá az Augsburgban megjele
nő „Tagblatt“ redactorát Oesterreicher Bálin
tot hasonló vétségért szinte a’ király képe 
előtt bocsánatkérésre, ’s három esztendei do
logházi munkára, mellyből boszantásul. három 
napot kenyeren és vizen fog tölteni. Nálunk 
a’ gyermekeket szokták igy büntetni.

Aachenben (burkus alrajnai kerület) is 
kiütött a’ cholera. Sept. 14ikéig itt 33 beteg 
közül 13 halt meg. Emmerichben szinte volt 
uj beteg, de nem sok.

PORTUGÁLI A.
A’ múlt levelünk utóján említett kémle

letről következő tudósítást külde Lissabonba 
a’ miguelista hadvezér, Pezo do Regoa: Val
longo, főhadiszállás, aug. 26: Megtevőm teg
nap azon erős kémleletet (Recognoscirung) 
Oporto ellen, mellyről Excdat előre volt sze
rencsém tudósítani. A’ Guimaracasba vivő 
ut ellenében fekvő külvárosoknak tartottam 
Mirante dós Congregados és Monte Pedral 
között. A’ tüzelés mind két felől csakhamar 
elkezdődött s tartott fél óráig. A’ mi czéllö- 
vészink (Scharfschützen) közeledtek a’ rebel
lisekhez s olly hévvel támadák meg őket, 
hogy némelly pontokon szinte az ellenséges 
sánezok ’s battériák alá jutnának, felette saj
nálván, hogy nem engedtetett meg nekik, el
döntő megtámadáshoz kezdeniük. A’ rebelli
sek sorainkra intézők álgyuikat ’s granátaikat, 
de csak egy katonát ejtének sebbe. A’ rebel, 
liseknek bizonyosan volt legalább néhány 
sebhedfjök, volt e’ halottjok is ? nem tudom. 
— Az oportoi Cronica Constitutional pedig 
ugyanezen dolgot igy adja elé: Oporto, aug. 
25dikén: E’ hónap 22ike óta három oldalról 
közeledtek felénk r e b e l l i s e k ,  t. i. a’ 
formiga-, vallongo- és st. cosme-i utón. Ma 
kémleletet próbált a’ la Formiga felől jövő 
csapat Agoa Ardente's los Congregados (kül
városok) ellen, ’s a’ ezéllövészek mind a’ két 
részről tüzelni kezdettek; de ez nem tartott 
soká. Néhány, jól irányzott álgyulöves batté
riáinkból csakhamar visszariasztá őket, mi
dőn is három agyonlőtt lovat s néhány em
bert hagyának a1 téren. Sebhedtet több sze
kérrel vittek el magokkal, azokat kivéve, 
kik gyalog még mehettek. Részünkről egy
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esett sebbe. Nem lehet eléggé azon hideg vért 
’s bátorságot dicsérni, mellyel megmutaták 
katonáink az ellenségnek, minő fogadtatást vár
hat, ha előnyoinulni merész lend. — Szint- 
ezen újság írja aug. 29ikén : Tegnap dél után 
4 órakor lövetett itt agyon Ribeira Joakim, 
a’ 3ik gyalogezredből, kit a’ haditörvényszék 
azért itéle halálra, mivel néhányat bajtársai 
közül szökésre késztetett. Ez a’ legelső halál- 
büntetés, mellyel 0  császári Felsége mint 
Regens a’ királyné nevében helybenhagyott s 
végrehajtatott. — September 3iki számában 
pedig egy decretumot közöl a* Cronica, melly 
szerint minden katona, kit a’ táborszemeken 
(Vorposten) túl találnak, s z ö k ö t t n e k  te
kintetik. —

Lissaboni levelek szerint egy éjszakame
rikai hajócsapat jelent meg Cap Roca előtt 
(a’ Tajo torkolatjánál), melly ollyas mozdu
latokat tett, mintha adni. Sartorius hajóihoz 
akarna közelíteni. Lissabonban azt hirlelék, 
hogy ezen hajók elégtételt jőnek kívánni az 
admiraltól azon rósz bánásért, mellyet ez Vil
la do Condenál mingyárt a’ constitutionalis 
seregek itteni kiszállta után az éjszakamerikai 
consulon (valamint a’ spanyolon is) elköve
tett, elfogván ’s kényszerítvén azt aláírni 
azon oklevelet, mellyszerint a’ nevezett kikö
tőnek dona Maria nevében lett elfoglaltatása 
ismértetik meg. —

A’ Globe következő Ipvelet közöl Opor- 
tobul sept. 4kéről: Folyvást a’ régiben va
gyunk. A' miguelista csapatok minden oldal
ról csak egy leguára (kis mföldre) vannak 
a’ váróstul, előőreik szinte sánczainkig nyúl
nak. Apró, foganatlan csatázatok estek, ’s egy 
közös megtámadtatást várunk, ha azon 5000 
ember városunk alá érkezik, kik e’ végre nem 
rég’ indultak ki Lissabonból. — Egyébiránt 
Oporto elég erős, ’s úgy hiszem, minden meg
támadtatást visszaver. D. Miguel serege 20, 
000 főre megy (5000 guerilla), de a1 kik 
közül csak a’ gyalogság, a’ vadászok, a’ pat- 
tantyússág ’s talán egy része az önkenytesek- 
nek tehet egy illy város megtámadásánál szol
gálatot; a’ többi szaladni tud csak — és ra
bolni. D. Pedronak serege 14,000 fő, jobbá
ra sorkatonaság (Linie), vagy azzal felcrók,

minél fogvást igen hihető, hogy még több hó
napot fogunk illy kínos helyezetben tölteni. 
D. Miguel szintúgy nem veheti be a’ várost, 
mint d. Pedro nem képes azt elhagyni ’s a’ 
tartományokkal nyílt közösülésbe lépni. —

Marquis Palmella elutaztának nehány nap
pal lett elhalasztása, úgy mond a’ Herald 
sept. 14kén, igen szerencsés következmé
nyeket szült. Okunk van azt hinni, hogy ő 
azon hihetőségnél fogvást, melly most d. Pe
dro vég győzödelmét remény heti, némelly 
hathatós befolyású kormányoktól olly Ígére
teket kapott, mellyek az általa támogatott 
ügynek felette nagy hasznára lehetnek. Teg
nap tetemes számú lovakkal indult ki egy ha
jó a’ londoni kikötőből Oporto felé. Megelőz
te ezt több más hajó, 350 Önkényt vállalko
zott fegyverest vive, kik jobbára már előbb 
Portugáliában és Spanyolországban vívott ré
gi katonák. Ezeket még több más fogja kö
vetni. Brestben, Cherbourgban ’s Francziaor- 
szág más kikötőiben szinte szállíttatnak em
berek, lovak és fegyverek hajókra, úgy, hogy 
d. Pedro October közepéig 14,000 ember ren
des katonasággal, 6,000 önkénytessel, 5 — 
600 lóval ’s elegendő pattantyussággal lesz 
ellátva. Az esős időszak, melly Portugáliá
ban nem sokára bekövetkezik, lehetségessé 
teendi csoinakjainak messze felevezni a’ Dou- 
ron, 's mind ez együtt véve véghez viszi azt, 
hogy d. Pedro támadólag fog munkálhatni, ’s 
a’ folyam éjszaki vidékéről a‘ Miguelistákat 
végkép elűzheti. — A’ Globe szinte erősiti, 
hogy Londonban nagy számmal vásároltatott 
ló d. Pedro számára, ’s hogy jelesül Septem
ber 13kán 50 darab szállíttatott hajóra.

Lissabonból a’ Times egyik levelezője ezt 
Írja: Joao F e l i x  admiral, kinek megpa- 
rancsolá d. Miguel, hogy flottája fővezérsé- 
gét adm. Sartorius ellen áltvegye , e’ tisztet 
magától elháritá; erre d. Miguel azon főve- 
zérséggel admiral Rosa-t kínálta meg, ki a’ 
Terceira ellen intézett (szerencsétlen) portu- 
gáli expeditio óta fogságban ült,  választást 
engedvén neki, tovább is fogva ülni vagy a’ 
flottát az akkor Lissabon előtt szállongott Sar
torius ellen vezetni. Rosa ez utóbbit válasz- 
tá , ’s d. Miguel admiral Felix et veté helyet
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te fogságra. — Most azonban ismét, úgy lát
szik, Felix bírja a’ fővezérséget, ’s a’ sze
gény Rosa vele helyet cserélt!

B R A Z Í L I A .
Pernambucoi levelek szerint itt a’ múlt 

július ISdikén támadás ütött ki, mellynek a’ 
zsoldot rézpénzben elfogadni nem akaró ka
tonaság vala indítója. A’ zavargás ismét sok 
Portugálinak vérébe került; a’ támadók más
nap a‘ városban levő Recife nevű erős helyet 
is kezükre keriték, ’s 17kén. midőn Broke 
angol hajó a’ várost elhagyá, a’ lázongás és 
békételenség még folyvást tartott.

E L E G Y  HÍ REK.
Több párisi hírlapok egy silány sirkő- 

felirást közlenek, mellyet ausztriai császár O 
Felsége a’ reichstadti herczcg sírkövére vése- 
tett volna. E’ feladás tiszta hazugság, igy szóll 
az Őest. Beobachter, a’ reichstadti herczeg 
tetemei a’ cs. k. famíliái sírboltba temettettek 
cl, hol mint ismeretes, hasonló felírásokat tü- 
zögetni nem szokás.

A’ spanyol udvari újság négy bulletint 
közöl a’ király egészségéről, mellyek szerint 
a1 köszvény, melly eddig a1 királynak csak 
jobb karját hántá, most a' jobb térdébe is ál- 
talment ’s a’ t. Egyszersmind az eddigi na
g y í t o t t  hírek megczáfolására azt mondja 
a’ nevezett udvari újság, hogy a’ Bayonne és 
Madrid között járó p ő st a k o c s i 1830tól fog
va c s a k  22er raboltatott ki! —

1828,-29 ’s-30ban az austriai örökös tar
tományok népessége szülés által 347,098al 
szaporult, 1,028,434 halván meg, ’s 2,275532 
születvén; általában véve esztendőt ált szüle
tik 758,511, ’s halálozik 642,811 ’s igy a’ né
peség 115,700al gyarapul évenként. Tarto
mánysor szerint leg * néptermékenyebb a’ 
tenger-mellék, Dalmatia, Csehország, Schle- 
sia, Morva, és Carniolia; ellenben mindnyá

ja közt legmagtalanabb Ausztria, hol 1000 ha
lottra csak 1031 szülött jő, holott a’ tenger
melléken ug> an annyi számra 1385öt vethetni.

Aachenben sept. 15ikén csak egy, I6ikán 
pedig egy cholerabeteg sem volt.

Umbriaból sept. 3károl érkezett hírek 
után az Anconat oda hagyott menekettek kö
zül sokan Perupion költöztek keresztül, Li- 
vornoba ’s onnan Marseiliebe vagy Oportoba 
szándékozván.

A’ nagy vezér mindeddig nyugottan lát
szik a’ Momenegrinusok csapongásait elvárni, 
pedig napról napra nagyobb erőre kapnak; 
nevezetesen a’ podgoriczai legújabb hírek sze
rint aug. 28kán 200an keltek a' scuttari öb
lön keresztül a’ török birtokra, ’s nem csak 
tetemes zsákmányzást vittek véghez, ha
nem még e’ felett a’ vidéki termést is, mer
re rab!ottanak, mind elpusztíták.

A’ szultán reformjaiban folyvást halad, 
jelenleg a’ serail újabb szerkeztetésében, mel
lyet a’ sok haszontalan pompától tisztíttat, ’s 
igy az azt eszközlő nagy számú cselédségtől 
is. Maga a’ szultán körül sem láthatni már 
többé, midőn pénteken, a’ törökök hét-ün
nepén, a’ moscheékct látogatja, a’ régi ruha
vivőket, heréiteket ’s t. ef. egyedül a’ főtisz
ti kar nehány tagjaitól kisértetvén.

Londonban a’ keletindiai háznál f. h. elején 
kezdetvén a* thee-árverés, eladásra 8,400,000 
fontnál többTállott készen. A’ legjobbnak (thee 
bohea) fontja 1 schilling ’s 11 pencen (ánajd 
1 ezüst fr.} kelt.

L e g ú j a b b :  Marquis Palmella sept. 13dikán 
éjjel hagyá el Londont. — Angouléme hgné 's 
Berry hgnének leánya sept. 16kán Rotterdamba 
érkeztek. — Károly braunschweigi hget 18dikán 
reggel kocsira ülteté a’ politia ’s Parisból kivi- 
teté. — General Goblet belga kü l s ő- mi n i s -  
t é r r é  neveztetett sept. 20dikán.
Septeinb. 26kán: udv. kam. kötél. 2 4 pC. 47 |

A’ gabonának pesti piaczi ára September 29dikén 1832.
Pozs. in. rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 126 l 120 Zab 33 4 32 30 4
Kétszeres 100 93 i 86 4 Köles — — —
Rozs 56 55 4 53 4 Köles-kása — — —
Árpa 57 53 50 4 Kukoricza 68 66 4 61 4

Szeykezteti Helmeczy.  -r— Nyomtatja Länderer,
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P est, szerda. October 3dikán. 1832

F o g l a l a t :  Magyarország (kinevezések. Híradás a’ m. tudós társ. részéről. Jolsváról leve!. Szentai ünnep. Kir.kamarái tu
dósítás). Ausztria (Előléptetések a’ cs. kir. hadiseregnél). Anglia. Francziaország (Gén. Uamorino és a’ brannschweigi 
hg. Ministerium! dolgok. Sémonville. Berry hgné pörbe idéztetik). Németország (Szövetségi végzés az á l n y o m i a t á s  ellen, 
Würzburg). Belgium. Olaszország (Mutatvány helyek a’ papa encyclicájából •, folytatás). Portugália (A’ két fél hadere, 
je. Elmélkedés). Amerika. Elegyhirek. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Királyi Felségünk aug. 25kén költ cabi- 

neti legfentebb irata szerint Mariássy András 
báró, cs. kir. val. kamarás és hadtárnokot, 
val. b. t. tanácsnokává méltóztatott kegyel
mesen kinevezni, ’s ez iránt teendő hitét sep- 
temb. löikán kegyeskedett felséges kezeiben 
elfogadni.

Felséges királyunk Marmaros megye fő
ispánjává vajai gr. Vaj Abrahám es. kir. J  ’s 
Bereg megye eddigi főispáni helytartóját; U- 
gocsa vmegye főispáni helytartójává Ragályi 
Abrahám kir. tanácsnok ’s Torna vmegye ed
digi első alispánját, méltóztatott kegyelme
sen kinevezni.

H í r a d á s
(V magyar tudós társaság részéről).

Kit a’ múlt Martzius 24ikén 1832ben költ 
és ezen ujságnak 24ik számában álló jutalom- 
hirdetés felbuzdított volna költőink közül, 
tudtára adatik ezennel, hogy az eredeti szo
morújáték készítésére határozott esztendő , 
1833nak Martziusa 24ikén telik bé s ennél 
fogva dolgozását, egyenesen alólirthoz azon 
említett napra ne sajnálja beküldeni. Tudni 
való , hogy a1 költő nevének lepecsételt le
vélben kell titokban jőni s ennek a’ kézirat
hoz tartozására egy jelmondás intsen, melly 
a’ munka czím lapján ’s a’ lepecsételt levélen 
is áll.

Újra emlékezetbe bozatik , hogy 1832- 
ben Martzius 24ikétől, 1833ban Martzius 24- 
dikéig szomorú vagy érzékeny játék Írásának 
esztendeje lévén , most csak illy nemű mun
ka lesz elfogadva. Vígjáték’ esztendeje majd 
1833ban Martzius 24ikén kezdve 1834 Mar- 
tziusának 24ikéig lesz , ’s az ollyant akkorra 
fogja békivánni a1 társaság. A' kié tehát azon

már hozzám küldött illy czirnü eredeti víg
játék : F ö s v é n y  t ö b b e t  k ö l t ,  látni fog
ja annak ideje előtt történt béadását, mert 
visgálat alá az, csak 1834 Martzius 24ikén 
túl kerül, ’s igy, ha tetszik , még addig ma
gához veheti tőlem. Két szomorú játék pe
dig, melly Erdélyből érkezett már hozzám, 
megkívántaié jelmondás és pecsétes levél nél
kül lévén, ennek, rend kedvéért a’ szerző
től pótlását várom. Egyébiránt, hogy a’ ma
gyar tudós társaság Igazgatósága minden esz
tendőre 100 darab aranyat tett ki , majd szo
morú vagy érzékeny játék , majd vígjáték ju
talmául , az a’ felől szóllott első hirdetés ér
telmében, már tudva vagyon. October 2dikán
1832.

Döbretitei Gábor Titoktiok.
Lakik Budán, Váralja, pistori ház, 81ik szám.

Jolsváról sept. 25ikén : Mióta a’ murá
nyi uradalomba 1831 év alkonyán törvénye
sen beiktattatott Coburg-Gotha Ferdinand hg 
ő Magassága , több jeleit adá annak, hogy a’ 
kinek elhunytával megnyeré a’ terjedékeny 
birtokot, annak polgári dicső erényeit is keb
lében kívánja hordani. Ennek köszönhetjük 
már, hogy várasunk piaczán egy nagy ’s pom
pás templom, olly formára mint a’ váczi, a’ 
réginek helyén, melly az 1829diki irtóztató 
tűzveszély által használhatlanná Ion, ő hgi 
Magassága költségén emelkedik. Tegnap szen
tedé meg főtalpkövét Scitovszky János rozs- 
nyói megyei püspök ő Méltósága , két ölnyi- 
re emelt falai közt pedig püspöki szertartás
sal isteni tiszteletet tarta, melly alatt a’ nép 
a’ Rozsnyórul hozatott hangászok zengedelmi 
kísérete mellett magyarul énekelt , ezután a’ 
püspök ur hathatós magyar beszédet mondott 
a’ templomok érdemeiről; hogy pedig e’ nap 
nem csak a’ városi katolikus közönségre,
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hanem egyesekre nézve is emlékezetes ma
radjon, a’ bérmálás és házasság szentségét is 
kegyes vala kiosztogatni mindenütt ajtatos 
tanításokkal rekesztvén be a1 szertartást. A’ 
talpkőbe három rendbeli latán irományok (még 
most is latán!) zárattak, a’ mostarikor legne- 
vesb történeteit’s személyeit, különösen pe
dig e’ vidéket ’s magyar hont érdeklőket 
foglalók, e’ felett több rendbeli idei arany’s 
ezüst pénzdarabok , köztök a’ két utóbbi ko
ronázáskori emlékpénzek is.

Szentéről (Bács vmegyéből) sept. 26i- 
kán: Az egész keresztyén világ előtt örven
detes emlékezetű sept. Ilikét sz. mezővára- 
sunk községe az idén hármas örömmel üllt e : 
t. i. mint ünnepét azon fényes győzödelemnek, 
mellyet seregeink várasunk mellett e’ napon 
lG97ben Eugenius sabaudiai herczeg vezérle
te alatt a’ dulakodó törökön vettek; mint é- 
vi napját az itt rendkívül dühösködött görcsve- 
szély megszűntének; s végre mint felszentelése 
napját az épen felépült városházunknak; e’ 
végre hálás áldozatok mutattak be a’ Gond
viselésnek mind a’ két hitféli sz.egyházban, 
az uj városház pedig szokott illő szertartással 

^felszenteltetett. Minthogy az idő essős volt, 
a1 község nem ünncpelheté e’ napot szokása 
szerint azon tiszai szigeten, melly, minthis- 
szük a’ vízbe fűlt török ellenség testéből hal
mosuk, hanem az uj tanácsház tágas teremé
ben vendéglék meg 70nél többen magokat, 
mozsár durrogás és szokott áldomás-pohár 
ürítés közben, estve pedig szabad bemenetelü 
vig tánczmulatság tartatott.

(Kir. Kam. tudósítás).
StőhrKároly, concipista az érd. kir. the- 

saurariatusnál, meghalt.
A U S Z T R I A .

A’ cs. kir. hadiseregnél következő tiszt
beli előléptetések történtek : Lederer Ignácz 
báró, mint már említők katona-főkormányzó 
lón Magyarországban; Baillet de Latour gr. 
altábornagy -s meghatalmazott a’ frankfurti 
német szövetség-gyűlési katona-közép-bizott- 
ságnál, János cs. kir. főherczeg helyettese lön 
a’general-genie-igazgatóságban; Langenau Fri
diik báró , altábornagy ’s osztályos general, 
a’ gallicziai hadi főkormányhoz helyeztetett,

mint kormányzó a’ latere; Mandl Fercncz, 
generalőrnagy , pattantyuság kormányzó lön, 
a németszövetségi erősségben Mainzban ; Chi- 
mani Antal báró várkormányzóvá Aradon ; al- 
tábornagyokká general-őrnagyokbul: Mescma- 
cre József, Csorieh Fercncz báró, Prohaska Fe- 
rencz báró; Berger János báró , egyszersmind 
hadi főkormányzó Tyrolban, és Wernhardt 
Pál báró ; altábornagyokká ezredességből Fal- 
kenhayn Gyenes gr., Droste József báró; No
bile di Hé János, Drasenovich Mihály, Sonn
tag Yenczel, Loen József báró, és Mennin- 
ger József báró ; ezredesekké alezredességből: 
Bienefeld Ferencz, és Negroni di Ellő An
tal; alezredesekké őrnagyságból; Chiolich Ká
roly, Wardener Ágoston báró, Pichler Fe
rencz , Werlau Károly báró, és Lenk Jakab 
báró; őrnagyokká kapitányságból: Bolza Filep, 
egyszersmind adjutáns a’ hadi főkormán ynát 
Bánátban, Beinhold Benno, Gerold József, 
Eberan Sándor, Wimpífen Keresztely báró, 
Reichenbach Móricz , Pitschaft F ridrik , Su- 
plikatz István, Schünne Mihály, Simbschen 
Ferdinand báró, DesfoursKároly gr., Liech
tenstein Ferencz hr., Schimonn János, Flab- 
liczek Aloiz , Bredy Hugo , Schott Fridrik , 
Bordogni András, és Gorizutti József báró. 
Sontagh Ferencz alezredes a’ 3ik számú p.at- 
tantyu ezrednél commandansa lön a’ bom- 
bardier-testnek; Simunich Boldizsár alezre
des kormányzója lön a’ Tuschl gránátos osz
tálynak. Nyugalmaztattak : Mayer János, Flü
gelmann Antal, Floffruann Fridrik general őr
nagyok; Luxer Péter ezredes; Balz György, 
Th uschl Tádé, Brandhuber János, Pielstiker 
Lajos alezredesek , az utolsón kívül mindnyá
jan ezredesi czímmel; Ende Károly, Pickier 
Vilmos gr., Liubimiresko György, Schiavuz- 
zi Bernhard , DalquenÖdön őrnagyok, alezre
desi czímmel; Philippovich Mátyás. Schu- 
marszky Szaniszló, Weigl Ferencz, Weisz 
Ferdinand báró, Tige Károly gr. és Rudnyák 
Lajos őrnagyok; Gureczky Károly báró, La- 
matsch Pál ,  Schwaeger Vilmos, Baravalle 
József, Asboth Károly, Eichinger József ka
pitányok mindnyájan, őrnagyi czímmel; Erd
mann Rudolf báró és Ballieux Sándor nyu
galmazott őrnagyok nyertek alezredesi czí-
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met, valamint Mylius Fridrik nyug. kapitány 
őrnagyit. Külrendeket ’s iegfentebb engedei- 
met azokat viselhetni, nyertek: Hartmann 
Prokop gr. general-őrnagy, Standeisky Jó
zsef gyalog-, ’s Moll János báró lovag-kapi
tány, az első a’ Parma herczegségi Constan
tin sz. György-rend nagy, a’ két utóbbi pe
dig kis keresztjét; Majoli János főhadnagy, 
és Steiner Reimund gy. zászlótartó a’ pápai 
sz. Gergely-rend kis keresztjét.

A N G L I A .
Don Pedronak vonakodása, úgy monda’ 

Courier, spanyol patriótákat fogadni seregei 
közé, több journalban erősen gáncsoltatott, mi 
ugy hisszük igazságtalanul. Mellőzvén is a’ 
rögtön veszedelmet, melly dón Pedrot , ha 
eonstitutionalis spanyolok volnának táborá
ban, a’ spanyol seregektől fenyegető: nem 
kell ’s nem lehet a’ két ország lakosi közötti 
vetélkedést ’s nemzeti kényes büszkeséget 
szemeink elől elvesztenünk. General Mina ne
ve a’ s p a n y o l  földön magusi hang, melly 
az ottani patrióták kebelét lángra gyújtja; de 
Portugáliában e’ névnek bájereje elenyészik, 

Mina P o r t u g á l i á b a n  vezérkedve, nem 
egyéb többé vándor kalandhősnél. Azért mi 
igen bölcsnek tartjuk don Pedro azon tettét, 
hogy a’ eonstitutionalis Spanyolok segedelmét 
Portugália megszabadítására elmellőzé , mert 
igy a’ legügyesebb módon kivett minden ürü
gyet a’ spanyol kormány kezéből, Portugália 
ügyeibe egyenest vagy mellékesen avatkoz
hatnia. — Oportói, legutolsó tudósításaink 
szerint don Pedro arra határozá magát, mi 
nekünk a’ mostani körülmények között lego
kosabbnak látszik. Nem akarja ő oily kisded 
erővel dón Miguel sokkal számosb seregét 
megtámadni, ő inkább állása (Oporto) erő
ségében ’s kisded serege szilárdságában bí
zik ’s elvárja békén, mig szándékát magok 
Portugáliának lakosi munkásabb részvéttel sc- 
gélendik, a’ minek valóban naponkint több 
több jelensége látszik. Legjobb barátja dona 
Maria ügyének az idő ; ha a’ regens (don Ped
ro) a’ telet Oportoban kihúzhatja , ugy az or
szág másod fővárosának e’ birtoka ’s az an
gol kormánynak leánya^ ügye iránt halandó 
indulatja neki (dón Pedronak) olly morális

(szellemi v. erkölcsi) erőt nyújt, melly vég
re bizonnyal győzni fog*

A’ jamaicai újság következő hirdetményt 
adá a’ múlt jul. 31ikén: Fel vagyunk hatal
mazva tudtára adni a’ jamaicai (Antillák—)  
kereskedőségnek , hogy Veracruzban és Tam- 
picoban (Mexico) támadás ütvén k i, e’ tá
jakra a’ britt érdekek és kereskedés védelme 
végett Sapphir és Hyacinth királyi hajók kül
dettek el. Ez utóbbi onnan Angliába fog e- 
vezui. —

FRANCZ1AORSZÁG.
General Ramorino a’ Messagerbe sept. 

I6ikán iktatott levele által ellene mond azon 
hírnek, mintha ő Károly br. hggel egyezésre 
lépett vagy előre már 50,000 francot fel is 
vett volna. Ő ugy mond soha semmi háznak 
interesseje végett egy egész status elnyomá
sára össze nem eskütt; ő csak a’ népek füg
getlenségéért harczolt ’s fog harczolni.

A braunschweigi herczeg (Károly) kény- 
szeritett elutazásáról igy ir a’ Messager: A’ 
herczeg ma reggel, sept. 18dikán, fogattatott 
el. Palotája két kapura nyílt, egyik a’ Boule
vard de Capucins, másik a’ Rue neuve St. 
Augustin felé. Reggel 6 órakor már városi ő- 
rok s egy hintó állott az utczában, a’ Roule- 
vardon pedig a’ politiabiztos és emberei. A’ 
fő kapu még be volt zárva s várakozni kel
lett. Azonban jön a’ Gazette Médicale (Orvo
si újság) hordozója, kopog, ’s a’ mint ki
nyitják neki, hogy az újságot beadhassa , u- 
tana nyomul a’ politiabiztos is , és egyenesen 
a’ hg szobájának tart. Az inas beereszté őt 
az előszobába, de a’ herczeg, ki innen az i- 
nas által felszólittatott, felöltözni és kijönni 
nem akart. Erre lakatost hittak, ki a’ háló
szoba ajtaját kinyitotta, ’s a’ biztos eJolvasá 
itt az utparancsot. A’ herczeg váltig protes
tált, de a’ szemlátomást nagyobb erőnek, 
melly kétségkívül teljesítő vala kötelességét, 
ellen áilani nem akart, ’s beülvén a' hintóba, 
7 óra tájban , jó kiséret alatt Helvéczia fele 
elutazott. — A’ hg hihetőleg Bern can t on ban 
fog tartózkodni, hova magát vitetni kívánta 
’s a’ hol minden esetre kedvezőbb bánást Fé
mén) Iliét mint például Baselben vagy, Nenf-
schatelben. — Utóirás: E’ pillanta than aat

*
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beszélik, hogy az exherczeg Pontarlier-n ke
resztül Ba s e l  cantonba vitetik. Mi azt his
szük, hogy a’ hg Bernt fogja választani; Ba
sel neki nem biztos hely. Itt felette kemé
nyen bánnak az idegenekkel, ’s havalamelly 
nagyobb hatalmasság az idegent visszakiván- 
ná , ők hamar kiadnák.

Mintegy hatvanan a’ Parisban tartózkodó 
követek közül sept. 26ikán a’ követkamara 
újon épült ülésteremébe menvén próbát tet
tek, mikép hangoztatja ez a’ beszédet. Száz 
katonát ’s több elmenőt hittak be az üres he
lyekre , Delaborde és de Tracy urak fellép
tek a’ szószékbe ’s valamit declamáltak. A’ 
szála igen jó hangzatunak találtatott.

Azt beszélik , úgy mond a' Temps , hogy 
a’ parlamenti ülések közeledtével hatalmasan 
kezdi magát viselni diplomatiánk. General 
Sebastiani megírta a’ conferentiának , hogy 
a’ franczia kormány a’ belga kérdés eldönté
sét tovább nem várhatja; mindenek előtt 
pedig sürgette a’ general, hogy Antwerp fel
legvára még a’ franczia kamarák egybegyülése 
előtt adassék ált, minthogy e’ nélkül a kü
lönben is igen megtámadott s felig eloszlott 
franczia ministerium a’ kamarák előtt meg 
nem jelenhet. — Egyébiránt az ezen (fran
czia) ministeriumban teendő módosítások i- 
ránt még semmi sincs elhatározva. Legnagyobb 
akadály maga a* mód,  a’ mikép itt e’ dolog
gal bánnak. Ha Angliában uj ministerium ké- 
peztetik, a’ király legelőbb is a' főminis- 
tert választja meg, ’s erre bizza aztán a ca
binet szerkezetét, nem aggódván semmit a’ 
többivel. De itt minden tag iránt külön kell 
a* királlyal alkudni, 's természetesen a po
litikai tekintetek embere nem esik minden
kor az udvar ínyére. Dupin nem akar Mon- 
talivet-vel és Sebastiani-val szolgálni ’s ez 
akasztotta most el az egész dolgot. Ezen utób
bi (Sebastiani) azt nyilat koztatta magáról, 
hogy ő még képes, elég ép, a’ ininisterséget 
folytatni; de ha rá néz az ember, ’s latja 
ezt a’ behullott, szikár arezot, nehezen esik 
nem kételkednie. -— Közte és Soult között, 
úgy szinte Dupin és Guizot között viszálko- 
dások támadtak, mellyeka'ministerium szer
kezetét még inkább nehezítik. A’ doctrinai-

rek, Dupin ellen, egyesültek az udvari párt
tal , s a’ nagy zavarban már annyira voltak, 
hogy egyszer a’ bal oldalt is megkinálák a’ 
ministeriummal. Tracy urnák kellett ezen rész 
feltételeit közleni, de ezek nem fogadtattak 
e l , ’s most megint a’ centrum két töredéke 
(Dupin és a’ doctrinairek) közt forog a’kér
dés. — A J o u r n a l  d e s D é b a t s  (minis- 
téri újság) legujíbban valamennyire nyilat
kozni kezd ’s a’ talán jöhető neveket meg
említi. Neki úgymond ollyan ministerium kell, 
mellyben a’ kamarai többség minden árnyé
kosának  (elhatározott, uralkodó többség 
nincs—) képviselői egyesüljenek. Illyenek: 
Dupin, Guizot, Thiers, Montalivet, Soult, 
Bertin de Yaux, Human, d Argout, Rigny.— 
Azonban a’ journal meg vallja, hogy ezen tár
sításnak (combinatio) D u p i n  ur vonakodása 
áll ellen. —

A’ múlt napok egyikében tele voltak a’ 
párisi újságok bizonyos, igen fontos emléki- 
rás hírével, mellyben igen bölcs ’s csak bea
vatott által adható tanácsiatok vannak az i- 
rán t, mikép juthatna X. Károly ismét 's mi
nél biztosabban a’ franczia királyi székre. Ezt 
az emlékirást, úgy mondák, Sémonville ur, 
a’ pairkamara nagy-referendariusa készítette, 
kiről hire volt, hogy egyszerre ’s most, mi
dőn a1 kamarák egybegyülése olly közel áll, 
Nápolyba elutazott. — A’ Journal des Débats 
ez utóbbi pontra azt jegyzi meg September 
20ikán, hogy a’ hir tévedésen alapul. Sé
monville urnák (ki különben igen okos  em
ber , s XVI. Lajos óta minden kormánynak 
h i ve  volt) csak egyik lakója utazott Nápoly
ba, maga ő folyvást Versailiesban van (Pa
ris mellett). —

A’ Poirters- (Vienne megye, nyugot)beli 
kir. vádkamara fenyitő port indított a" bér-  
r y i  hgné, Larochejacquelin gróf és grófné, 
Fauveau kisasszony, gróf Latour-Dupin 's 
még 24 személy ellen a' nyűgöd megyékben 
gerjesztett nyugtalanságok miatt. A’ berryi 
hgné (ki még nincs fogva) in contumaciam 
fog elítéltetni. — Ezen királyi törvényszék 
elölülője, Parigoi ur, elbocsáttatását kérte.

A’ Messager a’ berryi herczegnének mi
dőn elszánt akaratjáról beszél a’ Yendéet s ba-
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ráfit oda nem hagyni, e’ következő szavakat 
adja szájába: Ragadjatok el innen engem, 
vonjatok lábaimnál fogva, kötözzetek meg, 
akasszatok fel: meggyilkoltatásom a1 végső 
bosszú lesz , mellyet ti rajtatok veszek!“ — 
Ez, u gy mond a’ Messager, elakaszt, de kit? 
egy olly kormányt, mellynek se feje, se e- 
reje , se’ plánja, se’ czélja. Hívják csak a’ 
városház (júliusi revolutio 1830) embereit a’ 
ministeriumba, azokat, kik X. Károly ké
relmére ezt felelek: már késő! úgy, felelek, 
a’ herczegné nyolczad napra minden véron
tás, fenyegetés, kémtartás nélkül hajóra ül 
’s titeket nyugton hagy. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ német szövelséggyülés sept. 6iki ülé

sében az irók és kiadók bátorítása végett az 
álnyomtatás (Nachdruck) kárositási ellen kö
vetkezőt határoza: Hogy a’ németszövetség- 
acta 18ik czikkelye szerint a’ könyvirók (szer
zők) és kiadók (Herausgeber und Verleger) 
jusai a* könyv- és műkereskedés tárgyaiban 
az álnyomtatás ellen biztosíttassanak: lege
lőbb is azon princípium megállapításába egye
zőnek meg Németország felségei és szabad 
városi, hogy az álnyomtatás ellen hozott vagy 
még hozandó törvényes határozatok s rend
szabások alkalmazásánál ezentúl minden kü
lönbség akármelly szövetségi status saját a- 
lattvalóí ’s a1 többi, németszövetségben egye
sült , statusok alattvalói között kölcsönösen 
’s az egész szövetség terjedelmében olly mó
don szüntessék meg s töröltessék el, hogy a- 
kármelly külön szövetségi statusbeli iró és 
kiadó az álnyomtatás ellen a’ többi szövetsé
gi statusokban fenálló törvények védelmében 
az otthoniakkal egyiránt részesüljön. A1 
legfőbb és fő kormányok az ezen határozat 
végrehajtására szükséges rendeleteket meg 
fogják tenni, ’s annak mikép tettéről, vala
mint általában az álnyomtatás ellen birtokaik
ban divatozó törvények ’s rendszabásokról is 
a’ szövetséggyiilést két hónap alatt tudósíta
ni.

ó  kir. Magasságaa’ nassaui uralkodó hg- 
né sept. 20ikán szerencsésen fiút szült. v:

A’ w ürzbu rg -városi választott polgár

ság egyeteme a’ múlt sept. 19ikén azon vég
zést hozá: kéressék ŐFelsége, hogy a’würz- 
burgi eddigi első polgármester, udvari taná
csos és doctor Be h r ,  nyugalomba tétessék. 
Az eziránti küldöttség ugyanaznap Ő Felsé
géhez Aschaffenburgba elüt azott.

B ELGI UM.
Belga (sept. 17diki) újságokban ezeket 

olvashatni: A’ király tudtára adatta a’ Lüt- 
tich-városi igazgatóságnak , hogy az ottani ke- 
reskedőség által a’ Maason leendő szabad ha
józás iránt 0  Felségéhez benyújtott észrevé
telek, a’ conferentiánál lévő belga meghatal
mazottnak használat végett megküldettek. — 
Az ausztriai cabinet, úgy mondják , kinyi
latkoztatta Hollandiának, hogy a’ belga ügy 
iránt épen úgy fogja magát viselni, mint An
glia ’s Francziaország. — Gróf Dietrichstein 
követül (Ausztria részéről) Bi (isseibe vára
tott, de ő csak ideiglen fogja e’ hivatalt vin
ni, inelly végkép báró Neumannak, ki most 
a’ conferentiának tagja, van szánva. Az é- 
szakamerikai egyesült statusok követe szinte 
ide sept. 20ikára váratott. Sept. 16dikán 
adattak legelőször ki Leopold király képét 
viselő 5 francos pénzdarabok. — A’ becsü- 
lejtzászlók v. lobogók biztossága egy illyet kö
szönetül Paris városának végzett küldetni.— 
Lehon ur visszatért Parisba. — Be l g a  kö
vet érkezett Be r l i n b e .  — Orleans fran- 
czia kir. hg még is Brüsselbe készült ( s  el 
is indult) sept. 20ikán.

O L A S Z O R S Z Á G .
(Folytatása a' pápa encyclicája kivonatjának).
Bizony rósz volna ’s azon tisztelettel, 

mellyel az anyaszentegyház törvényei iránt 
tartozunk, ellenkező, ha az általa behozott, 
f e n y í t é k e t  (disciplina) a’ vélemények bo
lond szemtelenségével gyaláznók ’s azt vitat
nék, hogy az a’ természeti törvény némelly 
alaptéteivel ellenkezik, hiányos és tökélet
len , vagy hogy a’ polgári hatalomnak alája 
van vetve. — 'S minthogy a’ tridenti atyák 
(Concil. Tridentinum) szavai szerint világos, 
hogy a’ szentegyház Jézus Krisztus és az ő 
tanitványi által taníttatott ’s a’ szent lélektől 
még.ma is folyvást kap sugallásokat: való-
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ban igen izetlen és gonosz tett volna valami 
r e s t a u r a t i o t  vagy regeneratiot akarni az 
ő nyakára tolni, mintha ez az o fentartata- 
sára ’s erősbedésére szükséges volna, ’s mint
ha fel lehetne tenni, hogy az anyaszentcgy- 
ház is gyöngeségnek, honiályosodásnak ’s más 
illyes emberi viszontagságoknak alája van vet
ve. Ezen igyekezet által csakugyan oda is czé- 
loznak az újítók, hogy egy uj, e m b é r i  inté
zetnek vettessék alapja, ’s épen az történ
jen , a’ miről Cyprianus utálattal szóll, t. i. 
hogy a’ mi i s t e n i  dolog, emberi anyaszent- 
egyházzá változzék. — ’S itt már különösen 
felszólítjuk állhatatos buzgóságtokat azon fe
lette gyalázatos összeesküvés ellen a’ papi nő- 
telenség eltörlésére, melly mint tudjátok na
ponkint tovább tovább terjed, miután a’ mi 
korunk legeh etemedettebb pseudo-bölcseivel 
nehány catholicus pap is szövetkezett, ollya- 
nok t. i . , kik a’ szeméi) ről, mellyet ábrázol
nak s a’ hivatalról, mellyet viselnek, elfe
ledkezvén ’s elragadva a’ bujaság édesgetésé
től, annyira mentek a'zabolátlanságban, hogy 
nehány helyt nyilványos kérelmeket nyújtot
tak a’ fejedelmekhez több Ízben, ezen felette 
szent fenyíték feldulatására. De valóban un
dorító dolog ezen oily szemtelen koholmá
nyok felől még hosszabb beszéddel tartóz
tatnunk titeket, ’s azért bizodalmasan ajánl
juk vallásos buzgóságtoknak, hogy ezen fe
lette fontos törvényt föl) vást sértetlen fen- 
tartani, kivívni ’s védelmezni teljes erővel 
igyekezzetek. — Ez után a keresztények 
tiszteletes h á z a s s á g á r a  fordul figyelmünk, 
mellyet szent Pál n a g y  s z e n t s é g n e k  ne
vezett az anyaszentegyházban és Krisztusban; 
— és pedig a’ végett, hogy semmi se hozas
sák szóba vagy szokásba, a’ mi annak szent
ségével vagy f e l o l d h a t a t l a n s á g á v a l  
legkevesebbé is ellenkeznék. — (Itt ajánlja 
a’ pápa az e’ tárgy iránti, eddigi egyházi tör
vények sürgetését s fentartatását).

(Vege következik)..

P O R T U G Á L I A .
A’ londoni portugál követséghez S e p t e m 

ber 17ikéig újabb hír nem érkezett. A* hiva
talos legújabb tudósítások szerint (ugyana- 
i on napig) dom Pedro serege, ide nem szá

mítva az Angolokat és Francziákat, 11,(500 
főből állott. Az Angolok és Francziák ujob- 
ban 500zal szaporodtak (közöltök 100 lo
vas), minél fogvást az egész sereg akkor 13, 
000 emberre ment. — De a’ tett rendelések
hez képest, ezen szám, mint már említettük, 
november előtt még 15,000re fog szaporit- 
tatni. Uj fővezér iránt még nem történt vég
zés. (Ramorino volt legutószor szóban). Don 
Pedro tetemes summa pénzt kapott Parisból. 
Az Oportoi borkereskedő társaság eloszlatá
sával sokkal nagyobb értékű bor háramlott a’ 
constitutionalis kormány kezére , mint eddig 
tudva volt, de ez iránt csak az újon kineve
zett igazgató biztosság megegyezésével fog a1 
kormány rendelkezni.

Hermes gőzhajó által jö t t , Lissabonból 
septemb. őiki, Oportobol sept. 6iki, tudósí
tások szerint don Pedro ereje akkor 12,000 
tökéletes fenyitékü katonából állott, ’s éle
lem az Oportoi piaczon elég volt. Don Migu- 
elnek 18,000re állott a’ Donrotól éjszakra, 
3000re délre* A’ miguelisták egy 24 álgyus 
battériát akartak épen felállítani, Oporto lő- 
döztetésére. Apró csatázatok folyvást estek, 
mellyekben mindig don Miguel vesztett. Sar
torius a’ Tajo előtt állott 2 fregáttal egy brig- 
gel ’s 2 gőzhajóval, ’s több igen szép értékű 
hajót elfogott (gecapert). Hajóinak egy része 
Oporto előtt szálonga, mellyekhez azóta még 
két, az ottani kikötőben felkészült hajó já
rult. Don Miguel hajóji akkor még a’ cascacsi 
Öblöcskében állottak , de útra készülve. —

A’ franczia követkamarának egyik tag
ja következő elmélkedést külde a’ Messager- 
be Portugáliának jelen állapotjáról ’s különö
sen azon idegenkedés okairól, mellyel a’por- 
tugáli nép don Pedro és expeditiója iránt vi
seltetik : Paris, September 17dikén. Europa 
figy elme a’ jelen pillantatban Portugáliára van 
függesztve. Az ezen országot illető kérdést 
nem annyira a’ legitimitás kérdésének, ha
nem inkább ollyannak tekintik, melly a’ mos
tani politikai világot mozgató rettenetes vitá
val a’ legszorosabban összefügg, minél fog
yást annak megoldatását a’ legfeszültebb fi
gyelemmel várják. Én, megvallom, nem tar
tozom azok közé, kik a’ dolgot ez itt kitett
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szempontból tokintik. Akármikép fejlcnd is 
ki a’ két testvér közötti harcz, én azt hiszem, 
annak a’ fenforgó európai nagy kérdésre épen 
semmi hatása sem lesz, 's ennél íbgvást nincs 
mi tartóztasson, véleményemet don Pedro 
expedíciójának eddigi resultátumairól egész 
részrekajlatlansággal kimondanom.

Midőn az ex-császár San-Miguelből, a' 
portugáli legitimitás egyetlen menekhelyéből 
kiindult, 's munkálatköre az azori szigetek
től a' portugáli partokig terjedett, ellenébe 
menyén mind azon veszélynek, mellyel egy 
felől a' tenger, más felől az olly országba 
teendő kiszállás fenyegető, mellyhen neki e- 
gyetlen támaszpontja sem volt; akkor kétség 
kívül testvére (don Miguel} részén volt a' 
hadremény, ’s neki csak azon politikai és 
erkölcsi combinatiók Ígérhettek némi sikert, 
müvekkel az illyesexpeditiók járni szoktak, 
különösen pedig annak alapos feltehetése, hogy 
elfogadására egy tetemes párt áll Portugáliá
ban készen. Már ha az ő hadi munkálatai 
valóban ezen princípiumból eredtek k i , úgy 
meg kell vallanom, hogy azok kivitelének 
módja eleitől fogva végig, mind ekkorig, fo
nák s képtelen volt. Kifejtem magamat. — 
niy esetben a’ legelső tettnek is oda kell va
ja ezélzani, hogy a’ kiszállás olly ponton tör
ténjen, melly legközelebb esik az ország azon 
pontjához, mellyen az előbbi kormány (dón 
Miguel) iránti buzgás és elégedetlenség leg
könnyebben ’s leghathatósban vala gerjeszt
hető és gyámolítandó. Ez a1 pont L i s s a 
bon vala, 's nem Oporto, melly utóbbi helyt
1828 óta a’ támadásnak és contrarevolutiónak/
minden rugói zsíbbasztva valának. AUítmá- 
uyom igazságát mutatja a’ következés. Alig 
ment egyetlen egy individuum a’ constitutio- 
nalis seregekhez által. S valóban nem is le- 
hete reményleni, hogy Oporto és vidéke la
kosi magokat újonnan veszélyeztessék, azex- 
császárt egy olly sereg kíséretében látván kö
zeledni, melly számra nézve alig haladá meg 
azt, melly a’ várost 1828ban olly sietve, sza
ladva hagyá el, ’s a’ mire aztán itt olly ke
serűre fordultak a’ dolgok. — Don Pedro fel 
fogja fedezni tévedését, látni fogja majd, noha

már későn az igazságot, mellyet ha egy pil
lant atig magába száll, már jóval ezelőtt á t 
láthatott volna, annak igazságát t. i . : hogy 
sem neki, sein az általa hozott constitutio- 
nak Portugáliában legkisebb popularitása nincs. 
— Meg kell donPedronak emlékeznie, hogy 
ő még gyermek volt csak, midőn a' Bragan- 
5a ház egyéb tagjaival együtt Napoleon dia
dalmas fegyverei elől Portugáliát elhagyá.— 
Az ő azótai politikai pályáját ollyas történe
tek jelelék, mellyek épen nem valának képe
sek a’ nemzet kedvezését részére hódítani. 
Különösen neve egy olly történettel vagyon 
kapcsolatban , melly által a’ haza romlását 
minden Portugáli, legyen annak politikai vé
lekedése bármiilyen, neki hajlandó tulajdoní
tani. Ez a’ történet: a’ tengertuli portugáli bir
tokok elesése, holott Portugália politikai 
Kgfóbb fontosságát azoktól kapá. Don Mi
guel mostani hadában több ezered szolgál, 
mellyek ezelőtt a’ montevideo-, rio de ja- 
neiro- ’s bahiai (még akkor portugáli} had
osztályokhoz tartoztak. Az ott kiállott szen
vedéseknek , vesztett csatáknak, 's foglyos- 
kodás alatti kínoknak emlékezete még forr e- 
zeknek szivökben, ’s don Pedro illy bosszú
álló emberektől makacs és kérlelhetetlen el
lenállásnál egyebet nem várhat. — Ezenkí
vül Portugáliában még ezeren vannak, kik 
Brasilia függetlenségének kihirdetése után a- 
zon ország városinak utczáin vadállatokkint 
űzettek, kinzattak, ’s a’ legviritóbb jóllét
ből, sőt gyakran fény és gazdagság Öléből a’ 
legnagyobb Ínség szükségeibe tolattak. Mind 
ezek dón Pedronak tulajdonítják sérelmüket, 
’s már magokban egy igen félelmes és hatal
mas oppositiot képzenck. Ha ide vesszük még, 
hogy don Pedro igen tetemes adóssággal ter
helve ’s egy gyűlölt — mert mikép érzené 
vagy becsülné ez a’ nép a' szabad ember és 
polgár jusait? — constitutióval jő , melly a- 
zon felül idegen bayonettek hegyéről nyuj- 
tatik : úgy valóban nem nehéz a vállalat ki
menetelét ellátni, a’ minthogy mindazok, kik 
a’ portugáli nép érzésit s előitéletit ismerik, 
a’ nemzet nagyobb részének hozzá (dón Pe- 
drohoz} állását mindig képzelhetleunek hirde
tők. ’s a’ t. —
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Német újságok e levelet közhk New- 
Yorkból, aug. 18ikáról. Jóllehet itt a* chole
ra keményen pusztít, ennél még nagyobb ín
ség fenyeget bennünket, t. i. a'polgárháború. 
Tudva Van minő keserűséget fakaszott a’ dé- 
libb-statusokban a’ tarif' bizgatása. Délcaroli- 
nában most egy igen nagy gyülekezet készül 
a' végett, hogy a’ congressusnak e’ tarifot 
rnegállapitó törvénye nem-adottnak nyilatkoz- 
tassék. Ha reá mehetnek, hogy Délearolina 
ezen nyilatkozást tegye ; úgy az unió fel van 
bomolva, 's a’ szakadás minden következé
seit annál kevesebbé lehet felszámolni, mint
hogy akkor nem Délearolina maga, ha
nem valamennyi rab-tartó status ^slave hol
ding states) áll ellenileg a’ rabszolgáktól bor
zadó statusokkal. ’S ezen esetben megtörtén
hetnék, hogy a’ rabszolgák bizgattatnának fel 
uraik ellen 's a’ legszörnyebb vérengzés lép
ne a' béke helyére. A’ délcaroiinai congres- 
suskövetek (Ynint említettük) beadák eziránt 
nyílt vélekedésüket a’ congressushoz, ’s ez a’ 
minden tekintetben fontos iromány előadja 
egyszersmind, csendes és meggondoló han
gon, aJ- déli statusok minden panaszait, a- 
zoknak orvosoltatásokat sürgetvén. A’ legkö
zelebb jövendő el fogja ezen élet 's halál kér
dést a’ congressus felett dönteni.

ELEGY HÍREK.
Lord Durham Berlinbe, Gróf Pozzo di 

Borgo Becsbe érkeztek. — Würtembergi fi- 
nanezminister és statustanácsnok H e r z o g  
meghalt. — A’ német irászság és journalis- 
mus rettenetesen szenved; a' stuttgardi d e u t 
sche  a l l g e m e i n e  Z e i t u n g  eltiltatott, 
el a’ hildburghausi „V o 1 k s fr  eu n d“ , a’ 
z w e i b r ü c k i  újság, 's már előbb a’ „rhein-

baierische Anzeiger“ ; dr. Eisenman a’ bajor 
„Volksblatt“ szerkeztetője Würzburgban el
fogatott. — X. Károly gróf Ponthieu név a- 
latt ’s Angouléme exkir. hg gróf de la Marne 
álnévvel és a'kis praetendens Hamburgba ér
keztek (septemb. 21. délben). — Garnerin, 
hires léghajósné, a5 minap Varsóban emelke
dett fel, de midőn leereszkednék, esernyője 
(Fallschirm) egy nyárfa gallyaiban megakadt 
‘s az asszony lezuhanván, karját eltörte. — 
Madame Bonaparte Lätitia beteg. — Tiflisben 
földrengés volt sept. lükén.

Krakó szabad status kormánya ’s polgá
rai, mint az ottani újság septemb. lOkéről ír
ja , felbuzdultan azon érzéstől , mellyel ausz
triai császár és magyar király C) Felsége, mint 
statusuk magas oltalmazója boldogságát óhajt
ják, hallván azon veszedelmet, melly egy ir
tózatos merészlet által a’ császár és király 
fenséges fia, 5ik Ferdinand, ifjabb magyar 
király 0 Felsége életét környelte, de egyszers
mind az abból szerencsésen történt megmen- 
tetést, tiszta 's élénk örömöket követségük 
által egy felírásban kívánták a’ császár éSj ki
rály ő Felségének megvinni; oda haza, a’ 
Gondviselésnek hálaáldozatul sept. 9kére fé
nyes szertartásu isteni szolgálatot rendelvén.

Valahára szorgosan látszik már a’ fran- 
czia ministerium a’ nyilványos tanítási ügy
ben fáradozni, ’s benne az annyira szükséges 
javításokhoz fogni. Az iskolák kormányzói
hoz Parisban's a' magyékben parancsolat ment, 
határozott tudósítást küldeni a’ ministerium- 
hoz be a’ felügyelésökre bízott iskolák ’s ta
níttatás jelen állapotáról; hasonló ment a’ 
megyei praefectusokhoz , minden helységben 
leendő kisiskolák felállítása, ’s az arra meg- 
kivántató költségekről való, vélemény adás 
iránt. —

A’ gabonának pesti piaczi ára octobcr 3dikán 1832.
i'o^s ni vto. gar. legjobb közeps/.eril csekélyebb Po/.s. ni. rtó. gar. legjobb középszerű] csekélyebb

Tisztabúza 140 126 | 120 Zab 33 Í 32 30 ;
Kétszeres iOO 93  i 86 • Köles — — —
Rozs 56 55 i 53 i Köles-ka <n — — —
Árpa 57 53 50 * K ukorica 68 66 í 61 i

Szenkezteti H e l me  ez y. —  Nyomtatja Lände r e r ,
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P est, szombat. October 6dikán. 1832.

F o g l a l a t :  Magyar Erdtílyország. (Felségünk névnapja. Kinevezések. Polgári érdem. Szegények imádsága. Hir Békés
ből , Marmarosból es Erdélyből). Anglia (Belgiumot és Portugáliát érdeklő dolgok). Francziaország (Moniteur. Fran- 
czia seregek indulnak Belgium felé. A kérdés mivolta. A’ Courrier és Gazette elmélkedései. Oppositio. Doctrinairek. 
D u p i n. Berry hgnérol hir. Júniusi foglyok). Belgium. (Hadi mozgások. Septemb. 22ikéig terjedő hírek). Németország. 
Portugália (Dom Miguel flottája kiindult. Oporto vivatik). Spanyolország. (Spanyol öröklési kérdés. A’ király gyógyul). 
Olaszország (Helyek a’ pápa encyclicájából; berekesztés). Elegyhirek. Legújabb. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLYORSZAG.
Derülten jőve fel Pestbuda térére Octo

ber 4dike, kegyes királyunk 's ausztriai csá
szár I. Ferencz 0 Felségének örvendetes ne- 
venapja, mellyen a’ testvér két fővárosi nép 
egyetemileg kívánván bévett szokás szerint 
a’ napot ülleni, díszesen ’s igen nagy szám
ban jeleni meg azon isteni tiszteletre, mel- 
lyet a’ helyben szállott gyalog katonaság, 's 
az épen előtte való nap hadi gyakorlatra ér
kezett Ferdinand huszár ezred Budán az úgy 
nevezett „generál réten“ táborilag vala tar
tandó ; gyönyörű hadisátor állíttatott e’ vég
re mesterileg fegyverdarabokbul a’rét köze
pette , előtte két fegyver-pyramissal, mellyek 
tetején hadi zászlók lobogtak; a’ katonaság pe
dig négyszögü rendre osztva a’ mező széleit 
kerité. A’ két - városi csinos nép a’ bástyafo
kot ’s annak alját foglalta hosszában, azon 
részén kívül, meily magán a’ tisztelkedési 
téren kívánt az ünneplésben közelebb részt 
venni. 9 órakor kezdődék az isteni tisztelet, 
mellyetmélt., főtiszt. Ócskái Antal vál. püspök, 
’skir. tanácsnok ur fényes szertartással’s gyö
nyörű tábori hangászat kiséret alatt végez
vén : egyetemleg zengett az ismeretes nép
dal: „Gott erhalte Franz den Kaiser“ ; mire 
a’ katonaság háromszori iidvezlő lövései, ’s 
a’ rét két oldalán, meg’ a’bástya fokon kiszö
gezett álgyuk durrogási harsogtaták a’ nap ö- 
röm ét, rs végzetül az egész katonaság az épen 
érkezett fenséges nádori udvar előtt léptetvén 
tisztelkedőleg e l, örömtelten oszlott az ün
nepi nép szerte, újólag kitüntethetvén forrón 
szeretett Fejdelme iránti illő, legszivcsb hó
dolatát.

Váczon ugyan e’ czélból a’ székes egy
ház vala a’ gyülekezet ’s buzgó esdeklés

helye, hol a’ n.mélt. püspök hon nem léttében 
Borcsiczky Adalbert nagyprépost ur végezte 
az ájtatoskodást, melly alatt ugyan az ő költ
ségére a’ hg Eszterházy gyalog ezrcdbeli ne- 
vendék katonaság örömlövésekkel tisztelke- 
dék, azután pedig a* prépost ur számos nagy- 
diszü vendégeket magyarszivüleg megvendé
gelt.

Apostoli Felségünk sept. 17ki legfentebb 
határozata szerint GyőríFy László hittudomány 
tanítót a’ nagyváradi kir. akadémiában , ugyan 
az ottani diák szertartásu főkáptalan tagjává, 
mint canonicus theologust, méltoztatolt ke
gyelmesen kinevezni.

Cs. kir. Felségünk sept. 20ikán költ leg- 
magasb határozata szerint Spécz Rudolf or
vos doctor urat, egri születésű hazánkfiát, a’ 
therezianumi akadémiában chemiae professor- 
rá méltóztatott, kegyelmesen kinevezni.

Apostoli Fejedelmünk Farkas Antal Spá- 
cza mezővárosa plebánusának, részint a’ 
görcsveszély dulakodásakor, részint a’ paro- 
chiai jegyzőkönyv temérdek hézagai kipótlá
sában kitüntetett dicséretes szorgalmáért, fel
ségestetszését kegyeskedett kijelenteni, egy
szersmind annak idején érdemeire illő ügye
let fordítást Ígérni.

Hám János szatmári megyés püspök ő Mél
tósága sept. 9dikén ünnepélyes hálaáldozatot 
mutatván be az egek urának ifjabb királyi 
Felségünk élte szerencsés megtartásáért, an
nak nevezetességét még egy újabb áldozattal 
is kívánta emelni, öt ezer frnyi tőkepénzt 
alapítván sept. 13ikán, a’ szegények ügye i- 
ránt nála tartott gyűlésben, az ügyefogyottak 
gyámolitására, oily móddal, hogy az annak 
évi kamatjából részesülendők, Ő Felségük 
hosszú ’s boldog életükért, és az egész ausz
triai ház virágzásáért imádkozni tartozzanak.
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Tek. Békés vmegye tisztválasztó székét 
f. h. 24ikén fogja tartani.

Szigeten (Marmarosban) a’ f. esztendei 
febr. jun. és júliusi földingásokon kiviig leg
közelebb , sept. lükén regveli 10 órakor is
mét egy, ’s hatalmas vala érezhető, llkén  
éjjeli 2 órakor egy másik, ’s 16kán estveli 
tizedfél órakor egy harmadik, mellynek s a' 
lOkinek kártékonyságát a’ számos helyt meg
repedezett falak elég szomorúan bizonyítják.

Nemes Felső-Fejér vmegye (Erdélyben) 
újon kinevezett főispánja Dániel Elek ur sep- 
temb. 17ikén tartá Szász-Martonfalván a’ fő- 
ispáni kormánya alatti legelső tisztiülést, 
mellyben kinevezését, ’s addig is mig ünne
pi beiktatása megeshetnék, a’ megye kor
mánya ált vételét érdeklő kormányszéki ren
deléseket felolvastatván, rövid, de fontos 
hazafiui beköszöntő beszédet monda, külö
nösen kifejezvén benne : mennyire örvend ’s 
mennyire szivén fekszik a’ ns megye boldo- 
giíása , a’ törvények ’s nemesi jusok feníar- 
tása, szóval a’ főispáni hivatal tántorithat- 
lan hazafiui ’s igaz polgári érzésből való foly- 
tathatása; beszédjére a’ megye főjegyzője Bo
lyai Antal ur elfogadó választ mondván, több 
rendelések felolvasása után, a’ tisztelt főis
pán ur, a’törvényszék az napi ülésében elölü
lői széket is foglala, mellynek végeztével az 
egséz tisztikart’s törvényszéki bírákat fénye
sen megvendéglé.

Sarmaságon (szinte Erdélyben) gr. Beth
len Katalin asszony, gr Kemény Sámuel Öz
vegye, ő Excja, aug. 22ikén a’ szomszéd Kö. 
vesdről, egykor fejedelmi kedves lakhelyről 
jővén által, az emelkedő templom körül dol
gozva találd a’ népet, ’s ugyanott a’ t. papot; 
— szives leereszkedéssel tette ő Excja kér
déseit a’ folyó munkáról, a’ régibben bevég- 
zett uj templomrul, s a nép erkölcsi és vallá
sos mivelődésének intézeteiről; örömmel tel
ten mulata a’ tágas és tiszta templomban, 
mellynek falai ő Excjának, ’s üdvezült férjé
nek sumniás adományit hirdetik; a’ végéhez 
közeledő torony építésre kivántaíó fákat ke
gyesen megajánlá, ’s e’ mellett igen gazdag 
ajándékát adá; kegyes leereszkedéssel láto
gatván meg a’ sorvadott parochialis házakat,

’s benne a’ lelki pásztor háznépét is; az is
kolára nézve pedig nem csak buzgó óhajtás
sal ajánlotta a’ gyermekeknek vallásos, és 
a népnek szükséges isméretekben való ne
velését, hanem elmentével a’ lelkipásztor
hoz intézett levelében zárt szép summa pénz 
ajándékot is külde az eddigi tanulók számá
ra. — Ugyan Sarmaságról sept. lőikáról ér
kezett tudósítás szerint Kövesdejn is, mint 
a’ minap Gáldon, némelly gonoszlelkük fel
gyújtván özv. báró Kemény Lászlóné ő Nagy
ságának csűrét ’s hét nagy asztagját, ennek 
minden idei takarmánya hamuvá égett. E. H. 

A N G L I A .
A’ Globe állítja, hogy a1 Belgák general 

Chassé fenyegetőzési ellenére is a’ fellegvár 
ellen kezdett munkákat bevégzették ; két nap 
ugyan a’ general levele után nem dolgoztak a’ 
Belgák semmit, de harmadnap virradóra több 
48 fontos álg) ut szegzcttek ki a’ montebelloi 
erőségnél, égő kanócczal állván a’ pattantyú
sok mellettük. Kilencz órára (reggel) már 
vége lett a’ munkának, mellynek a’ holland 
tisztek sánczaikról tanúi voltak. Antwerp la
kosi újólag költöznek házaikból; az ut Me- 
chelntől egész a5 várig tömve volt katonák
kal. — Egy, Brüsselből érkezett levél a’sept. 
19iki angol újságokban írja, hogy a’ confe- 
rentia, utolsó ülésprotocolluminak egyikében, 
több javalatpontot terjesztett a’ belga király 
elejébe, mellyek iránt ez még nem nyilatko
zott, de hihetőleg el fogja azokat fogadni; el
lenben a’ hollandi király ugyanazon ponto
kat elhatározottan félre veté. Ennek követ
kezésében a’ dolgok felette megzavarodtak , s 
a5 Hollandok ( ’s Belgák és F r a n c z i á k )  e- 
rős léptekkel közelítenek a’ határhoz (L. Bel
gium.)

Meulenaere ur és ministertársai lemon
dása okául a’ Courier ezt adja: Az előbbi 
(Meulenaere) ministerium mind a’ kamarák 
előtt mind hivatalos újságokban több Ízben 
nyilatkoztatta azt k i , hogy Hollandiával az 
antwerpi fellegvár áltadatása előtt egyenes 
alkuba semmi esetre sem ereszkedik. Mint
hogy tehát most, a’ conferentia újabb javas
latánál fogvást, jó alkalom adá magát ilhes 
alkudozásra elő, a’ nélkül, hogy Antwerp
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rögtön áltadatnék, a*1 ministerium nem akar
ván illy kívánatos dolognak gátot vetni, le
mondott. Valóban Vandeweyer ur fel is lön 
hatalmazva a’ hollandi egyik meghatalmazot
tal (Londonban) alkuba ereszkedni. —

A’ londoni börse nagy mozgásban volt 
sept. 21ikén. A’ belga iigy iránt különféle hí
rek terjedeztek. Mondák, hogy az angol flot
ta Porismouthból a’ Scheldére fog evezni : 
ellenben az újságok folyvást békéről beszél
tek. A' flotta, sir. P. Malcolm alatt, Corkot 
már sept. 15ikén elhagyá. (Hogy a’ f r á n 
éz i  a hajósereg Cherbourgból kiindult, azt 
sept. 22ikén minden párisi újság hirdeté).

Ugyanaz napi, u. m. sept. 2likihírlapok 
szerint a’ franczia kormány azon nyilatko
zást tette volna lord Granvillenek (angol kö
vetnek Parisba»)), Imgy Fraifcziaország egé
szen Anglia politikáját fogja követni Belgium 
iránt, ’s jelesül hogy az angol kormány tud
ta nélkül egy franczia katona sem fog a’ bel
ga határon tul lépni, sem a’ franczia flotta 
kiindulni. —

Oportoi levelek szerint ott változás vá
ratott a" regens (dorn Pedro) ministeriumá- 
ban. Ugyan a' regens fő ügyvivője elhagyá 
Londont s Francziaországba ment, hogy ott 
a’ segéd seregek , különösen egy csapat len- 
g\ el fegyveres útra indítását siettesse. — Az 
Albion (angol újság) nyugtatni igyekszik a’ 
berrj i hgné barátit, jjolléte s áilapotja i- 
ránt. A’ bgné, úgymond, teljes bátorságban van, 
hív barátok ’s bölcs tanácsadók között, de azt 
nem mondja: hol?

F H A X C Z I A O K S Z  X G.
A’ M o n i t e u r  ezt Írja sept. 22dikén : 

Marsai Gérard éjszakra elutazott, hogy az ot
tani sereg lővezérségét áltvegye, mellynek 
czélja Belgiumot a" Hollandiak lehető megtá
madása ellen védeni. — A’Nouveüiste (szin
te ministen" újság) ugyanaz napról ezt: Or
leans bg tegnap (tehát 2likén) reggeli 10 ó- 
rakor Briisselnek elutazott, ugyanoda utazott 
el ma reggel 10 órakor Nemours kir. herczeg 
is. — Minden rendelet meg van téve 25— 
.10,000 embernek éjszaki határainkon egybe
gyűjtésére, ’s ezzel egyező utasítás ment a’ 
hadi-hajó osztályhoz C h e r b o u r g b a .

A’ belga legújabb dolgokról ezeket Írja 
a’ Courrier: Mintegy 14 nappal ezelőtt meg
ismerő a’ conferentia, hogy mindeddig Bel
gium ’s Hollandia békéltetésök iránt csak ki
vihetetlen rendszabásokhoz fogott. Meglát
szott végre győződni, hogy az általa ez ideig 
hozott 68 protocollum a’ dolgot még csak egy 
vonallal sem vitte előbb, mint az ezelőtt 18 
hónappal állott ’s talán azt még inkább ela
kasztó. E’ miatt jónak találá a’ conferentia 
véget vetni az eddigi alakoskodásnak ’s lord 
Palmerston vállalá magára, a’ többi hata
lom megegyezésével némi egyezkedést vagy 
alkut hozni létre. Javalatot készített, melly 
sem a’ 24 czikkely , sem a’ hollandi király 
(javaíott) tractatusa nem volt, hanem egye’ 
kettőből olvasztott keverék. Fő czélja az a- 
jánlatnak az volt, közvetlen érintésbe hozni 
Hollandiát Belgiummal ’s igy ezek által szö
vetni tovább az aikuvást, a’ nélkül hogy ab
ba a’ conferentia többé elegyednék. De ehez 
némelly feltételek valának kötve (egyik hihe
tőleg Antwerp áltadása), mellyeket a’ köz- 
békeség fentartatása végett minél előbb vég
re kel! vala hajtani. — Nem tudjuk, ha ezen 
javaslatot lord Palmerston a’ három északi 
hatalommal előre közlotte e, deFrancziaor- 
szág, részéről, megegyezett ’s annak való- 
sulhatását eszközleni megígérte. A’ belga cabi
net eleinte vonakodott, de végre ha a’ mi- 
nisterium ellenkezése nem is , a’ királyé u- 
gyan meggyőzeiéit, ’s ebből magyarázhatni 
k i, hogy a’ belga ministerium egyetemleg le
mondott. (Még nem épen!) — Ellenben Hol
landiában a’ király volt makacsabb, ministe- 
riumánáí. Tudtára adatott neki, hogy ez az 
u t o l s ó  lépés, jnelivet nála Anglia s Fran- 
cziaország tesz, s gondolná meg jól, mit fe
lel. Ha tovább is vonakodni találna azon áldo
zattól, mellyel tőle Euiopa hekesége kiván 
's melly épen nem tetemes , minthogy érde
kei a’ lehetőségig kiméltetfek: úgy a’ neve
zett két hatalom végre kénytelen lesz azon 
eszközökhez nyúlni, mell) eket eddig mellőz
ni kívánt, de mellyek nélkül azontúl véget nem 
reményJhetnek. Adja feleletét tiz nap alatt, 
különben hallgatása vonakodás lesz, sekkor
legelőbb is egy angol és franczia vegyes ha-

*
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jósereg fogja elzárni országa kikötőit 10—14 
napiglan, ’s ha ez nem lesz elég, 36—40,000 
Franczia fog Belgiumba menni s Antwerp fel
legvárát erővel elfoglalni. — A’ hollandi ki
rály nem késett válaszával, ’s miután a’ 10 
napi határidő lefolyt, kinyilatkoztatá, hogy 
ő a’ javaslatot nem  fogadja el ’s a’ fenyege
tések teljesedését elvárja. *S most ebben va
gyunk.

Az Alig. Zeit. egyik levelezője Parisból 
sept. 21ikéről azon hin közlötte, hogy a’fran
czia seregek egy része Belgiumba már benyo
mult. Ez a1 hir nem valósult meg. Septemb. 
24ikéig egy katona sem lépett ált a’ belga 
határon, sem a’ flotta Cherbourgból ki nem 
indult. — Mi, úgymond e’ napon a’ Cour- 
rier, nem hisszük, hogy a’ Hollandiát ér
deklő dolgok olly messze haladtak volna. A’ 
franczia hajóosztály még nem hagyá el Cher- 
bourgot, ’s a’ vezéréül szánt admiral, Du- 
crest de Villeneuve ur, e’ hónap 22ikén még 
Parisban volt. Ki tudja, nem azért történ
nek e ezen készületek , hogy velek a’ kama
rákat megnyitó királyi beszéd pompázhas
son? Ha egyszer a’ phrasis ki lesz mondva, 
e’ második expeditio is az első sorsára jut
hat, melly nem volt egyéb fegyveres sétálás- 
nál. — A1 Gazette ugyanazon napon igy ir: 
A’ franczia kormány a’ következőket tudatá, 
főleg, a’ haagai kormánnyal: A’ franczia 
had, melly a’ belga határokon gyűl, csak a- 
zon esetben fog Belgiumba lépni, ha a’ Hol
landiak támadják meg Belgiumot, vagy ha 
Antwerp elzáratása ’s a’ hollandi királynak 
az iránti végső felszólittatása után : hogy a* 
conferentia utolsó ajánlatit fogadja e l, tized 
napra semmi válasz nem érkeznék. Ezen e- 
setben 25,000 Franczia fog Antwerpnek in
dulni Js a’ vár bevétele után Francziaország- 
ba visszatérni. — Bizonyosnak látszik, ezt 
teszi hozzá a’ Gazette, hogy a5 franczia kor
mánynak ebbeli szándékát az angol cabinet 
jóvá hagyta, ’s megjegyzést érdemel, hogy 
Anglia nehány esztendő alatt most harmad
szor áldozza fel Hollandiát, legrégibb ’s leg
hasznosabb szövetségesét. Bízzék aztán az em
ber az illy szövetségben.

A\ Journal des Débats folyvást pörleke-

dik az oppositioval, melly úgymond a’ ka
marai maioritást nem egybetartani ’s annak 
megfelelő ministeriumot szerkeztetni, hanem 
azt (a’ maioritást) szétbontani ’s a’ ministe- 
riumba maga (az oppositio) akarna belépni. 
Más részről a’ Courrier Fran^ais azt lobbant- 
ja a’ doctrinairek szemére, hogy ők az 1830 
(júliusi) chartának nem igaz, nem ő s z i n t e  
baráti, ’s azért ezt az ők kezeikre nem is 
lehet bátorsággal bízni. — Mi csak egy kér
dést teszünk a’ doctrinaireknek , úgymond a’ 
Courrier, mellyet ők, mintha nem hallanák, 
elfognak mellőzni, mi pedig szünetlen újra 

'előhozni. Kérdés: megismerike ők a’ népfel
ség principiumát? megismerike az 1830diki 
chartában a’ democraticum princípiumot? — 
Emlékeztetjük a’ Débats-t, hogy a’ népfelsé
get 1789ben szintúgy, mint 1830ban ugyana
zon rcvolutioi párt hirdette ki, mellyet a’Dé
bats nem régiben Francziaország egyetlen el- 
lenséginek nevezett!

A’ Nouvelliste, melly mint tudjuk, minis- 
téri újság, azt Írja sept. 24ikén, hogy Du p ia  
ur a’ ministeri tanács e l ő l ü l o s é g é v e l k i -  
náltatott meg e’ napokban , s a’ Nouvelliste 
óhajtja: „hogy a’rendnek és szabadságnak e- 
zen ékesszóló védelmezője a’ király, a’ ba
rátság ’s a’ haza szavának engedvén, fogadja 
el minél elébb a’ terhet, mellyet Perier Ca
simir oily méltókép viselt, vessen jelenléte 
által a’ maioritas megszakadásinak gátot, 
’s nyomja a’ nyilványos ügyek igazgatására e- 
rős és hathatós characterének bélyegét.“ — 
Végre a’ Nouvelliste hiszi, hogy Dupin ur 
kétkedni nem fog. —

Toulonban sept. 17ikén ismét hire volt, 
hogy a’ berryi herczegné csakugyan elfoga
tott. A' dolog úgy esett, hogy a’ kormány a- 
gensei semmikép sem bocsáthaták a’ foglyot 
szabadon. — Parisban e’ h ir , mint a’ Cour
rier mondja, kevés behatást tett, mert itt 
minden ember meg van győződve, hogy a’ 
kormány Holyroodba (?) fogja a’ hgnét vi
tetni. A’ franczia ministerialis újságok ez i- 
ránt sept. 24ikéig még hallgattak. —

A’ cassatiotörvényszék Gérarda’ festő, ’s 
Colombat, Blondeau és Hassenfratz (kik a’ 
jun. 5 és 6iki dolgokért halálra Ítéltettek) fel-
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jebbvitelét visszavetette, ’s igy ezek sorsa 
most a’ királyi kegyelemtől függ. — Barthé- 
lemyt a’ költőt, ki republicanusból egyszer
re ministerialis lett, a’ királyi nyomtató-in
tézet igazgatójává nevezé Ő Felsége. A’ Na
tional szidja és utálja ezt az embert. 

B E L G I U M .
Újabb (sept. 19d.) tudósítások után hire volt 

Brüsselben, hogy Yandewey er ur fel van hatal
mazva , a’ conferentiától ajánlott pontok sze
rint alkudozni ’s ha lehet végegyezésre lépni. — 
Rotschild úrral a1 statuskölcsön másod fele 
(24,000,000 forint) iránt is megköttetett az 
alku, százért 79 for. áron. Ez a1 belga hitel
re nézve igen kedvező ár újabb kezesség a’ 
béke fenmaradásaért.

Kivonat a’ brüsseli, septemb. 21iki új
ságokból: Tegnap estveli kilencz óráig nem 
jött semmi hir Briisselbe, mellyből Hollan
dia ellenséges szándékát lehetne gyanítani. 
Úgy látszik, azon hadi mozdnlatok *s egyesü
lések , mellyekről a’ hollandi újságok és le
velek szólanak, annak aggodalmában történ
tek , hogy talán mi kezdhetnénk megtáma
dást. (Memorial). Azon pillanatban, melly- 
ben lapjainkat sajtó alá eresztjük, lialljuk, 
hogy a1 Hollandiak áltjöttek határainkon, név- 
szerint hogy 1,500 ember Lömmel sorompóji 
előtt áll ’s a‘ Szász-Weimari herczeg ott, a’ pos
taházban, üté fel főszállását. Lömmel egy ó- 
rányira van innen a’ határtól. (Lynx). Több 
főhivatalbeli itt Brüsselben anonym levelet 
kapott, tele a1 legdühösebb fenyegetőzéssel, 
’s a’ többi közt azzal, hogy Vilmos király 
a’ jövő hónapban (octob.) ismét Belgiumban 
lesz. (Indépendant).

Az Indépendant következő levelet közli 
Wer d t bő l  sept. 19ikéről : Két nap óta fon
tos történetek látszanak közeledni. Minden 
órán várjuk itt a’ Szász-Weimari hg megér
keztét. A* herczeg ma mintegy 12—15,000 
emberrel a’ határ legszélsőbb pontján áll, ve
le több százig való szekér élelemmel, melly 
Maestricht várába van szánva. — Továbbá 
írja az Indépendant sept. 22ikén: Egy sebes
posta tegnap azon hirt hozta a’ ministerium- 
hoz Gentből, hogy a Hollandiak közeled
nek határainkhoz; a’ Sebeidén e’ tájait ált-

szállott, Seelandból jövő fegyveresek száma 
10,000re mehet. — Orleans hg ugyanaz nap 
délben Brüsselbe megérkezett.

NÉMETORSZÁG.
A’ bűrkus seregeknek ez idei őszi gya

korlaton kitetszett jó karban létök ’s kimu
tatott ügyességök felett teljes kir. megelége
dését tudatta ő Felsége Károly Mecklcnburgi 
hg 0 Magasságával ’s általa a’ seregekkel.

Würtembergi finanezministerré ’s titkos 
tanácsnokká a’ megholt Herzog helyébe von 
H e r d e g e n  statustanácsnok neveztetett ki.

Lord Mi n t o  angol rendkívüli követ ’s 
meghatalmazott minister a’ burkus udvarnál 
sept. 26ikán nyujtá ált megbízó levelét bur
kus király Ő Felségének.

PORTUGÁLIA.
Az oportoi Cronica Constitucional Sep

tember lóikén egy kicsapást említ, mellyct 
9ikén a’ városi őrizetnek egy része a’ köze
ledő miguelisták ellen tett volna, ’s melly- 
nek következésében general Povoas valamen
nyire visszavonult. A’ városbeliek nem tar
tottak semmitől. Három nagy hadihajót, mel- 
Jyeket marquis Palmella vásárlóit Angliában, 
katonákkal együtt vártak minden órán. — U- 
jabb, u. m. September 1 Ükén Lissabonból in
dult tudósítások után írják franczia újságok, 
hogy azon nap reggelén dóm Miguel hajósere
ge a’ Tajoból k i i n d u l t ,  ’s dom Miguel még 
hajnalban Cintraba lovagolt, hogy innen a’ 
két hajósereg (tudjuk, hogy admiral Sarto-x 
rius a’ Tajo előtt állott —) mozdulatait lát
hassa. Azonban ugyanaznap deléig semmi csa
ta nem történt; a* két sereg egymást szem
mel tartva, nyugotnak evezett, ’s dom Mi
guel, miután őket szem elől elvesztő, a’ ca- 
xias-i palotába visszatért. Minden pillanatban 
várják az ütközet hírét, ’s hiszik, hogy adm. 
Sartorius, ki szünetlen az ellenség oldalánál 
halad, az éj homályát fogja megtámadásra 
használni. Ha valamikép a’ dón Joaot elfog
hatná, vagy elsüllyeszthetné, a’ többi hajó 
széltveretése nem adna nagy dolgot. A’ kor
mányhoz Oportoból telegraph által jött tudó- 
sittatás szerint, e’ város vivatása September 
9ikén elkezdődött, ’s azóta a’ telegraph szü
netlen munkában van. Utóbbi hírek szerint
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general Ab r e u ,  (miguelista), Villanová- 
nak, Oportoval szemben, birtokába ju to tt, 
miután annak legerősb pontjáró], a’ da Ser- 
rai klastromból estvcli 5 órakor (sept. 9ikén) 
dom Pedro seregeit kinyomta.

SPANYOLORSZÁG.
Hire volt, hogy a’ spanyol király S e p 

tember 16dikán meghalt. Ez a’ halál, mel- 
lyet különben olly hamar elfelejthetnénk, külö
nös figyelmet ébresztett azon fontos politi
kai kérdés és hihető vita által, meliy most 
a’ spanyol öröklési jus felett támadott vol
na. Minekelőtte t. i. V. Filep anjoui her- 
czeg a5 spanyol thronusra lépett, örökül
hettek abban a' leányok is. De Y. Filep- 
pel, XIV. Lajos unokájával, úgyszólván a’ 
franczia Iex salica is fellépett a’ spanyol 
thronusra ’s azóta ez csak fiakra szált. A’ 
most uralkodó VII. Ferdinand azonban, nem 
lévén fiú gyermeke, hogy a’ koronát negye
dik hitvesétől, Mária Christina nápolyi her- 
czegasszonytól, I830dikban született l eá 
n y á r a ,  Maria-Luiza-IzahHlára szálithassa , 
a’ most nevezett évben eítörié a’ régi fran
czia lex salicát, vagy is inkább helyre áiiitá 
a’ régibb spanyol Öröklés sorát, a’ Cortesek 
egybehivása nélkül, ’s nevezett leányát koro
na-örökössé ’s asturiai hgasszonnyá hirdetvén 
ki, egyszersmind halála esetére testvérét dón 
Carlost tévé a’ leendő királyné kiskorúsága 
alatt regenssé. — Az lett volna tehát mosta’ 
kérdés: valljon dón Carlos , kire a’ lex salica 
szerint mint legidősb lira a’ spanyol korona 
néz, ’s kit ennek elfoglalására egy hatalmas 
(absolutista) párt az országban már régóta hiz
gat és ösztönöz, megismeri valae bátyjának ju- 
sát, az V. Filep óta behozott öröklési rend vál
toztatásában, mellyhez különben is a’ karok 
(Cortes por Estamentos—) megegyezése nem 
járult, ’s ebbeli elhatározata szerint király
nak hirdette volna e ki magát, vagy csak 
testvére leánya gyámjának? S ha az elsőt te
szi, mi következése lett volna annak az olly 
külön nemű politikai nézetek 's interessék 
által megoszlott országban , *s mennyire es 
milly befolyással lett volna ezen öröklés és 
abból eredhetett vita eldöntésében a’ többi

Európának? — — De, mint mondók, mind 
ezen kérdések egy kis időre legalább még el- 
halasztattak, mert a’király halálának (a1 fran
czia Moniteur álfal terjesztett) hire, ugyan
csak a’ Moniteur újabb, u. m. sept. 25iki hi
v a t a l o s  tudósítása szerint nem valósult 
meg, ’s VII. Ferdinand, kinek életéhez kösz- 
vényfájdalmai következésében sept. 17ikén 
nem volt remény, 18ikán reggel ismét job
ban lett ’s noha még épen nincs veszedelmen 
kívül, September 20ikán valamennyire gyó
gyulni látszott.

OLASZORSZÁG.
( N e h á n y  h e l y  a ’ p á p a  e n c y c l ic á j á b ó l .  B e r e k e s z t é s ) .

Most egy másik, felette bő kútfejére té
rünk az anyaszentegyházist látogató roszak- 
nak, ’s ez: az indifferentismus ; vagy is a. 
zon fonák, de a’ gonoszok csalárdsága állal 
már mindenütt elterjedett vélekedés, mint
ha az ember örök üdvösségre juthatna akár- 
melly hitvalláson legyen is, ha különben tet
teit az igazság és becsület törvényei szerint 
intézi. — De bizonnyal igen könnyű lesz nek
tek e’ tévedést illy világos és szembe szökő 
dologban népeitektől elhárítani. Ugyan is miu
tán az apostol igy int : egy az isten , egy a' 
hit, egy a’keresztség ! — reszkessenek azok, 
kik azt beszélik , hogy minden vallásból nyit
va áll az ut az üdvösségre, ’s vegyék szivük
re , hogy ők az üdvezitő szavaiként, Krisz
tus ellen vannak, mivel nincsenek Krisztus
sal , hogy boldogtalanul szórnak , mivel ő ve
le nem gyűjtenek, ’s hogy következőleg ö- 
rökre el fognak veszni, ha a’ catholicus hi
tet nem tartják s azt egész, sértetlen épsé
gébe nem őrzik ! — Hallják csak szent Je
romost (Hieronymus), ki midőn az anya- 
szenteg} házat egy schisma három részre sza
kaszra., 's őt, mint maga beszéli, valamel- 
iyik rész magához hódítani igyekezék, min
denkor ezt feleié : a’ ki Péter székével egy, 
az az én emberem. Hamisan hizelkednék va
laki magának azzal, hogy ő is újon született 
a5 vízben (keresztségben). Mert igen helye
sen felelné neki szent Ágoston: formája meg 
van a’ tőkéről lemetszett venyigének is, de 
mit használ neki a’ forma, ha nem a’ gj o
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kérről s z í v  életet? — Ezen felette megrom
lott kútfőből, azindifferentisniusból, t. i. foly 
aztán azon ízetlen ’s hibás tanítmány, vagy is 
inkább tébolyodott beszéd, hogy minden em
bernek meg kell hagyni a* maga lelkiesmére- 
te (meggyőződése) szabadságát! T. i. e1 fe. 
lette kártékony tévedésre vezet a’ vélekedés
nek azon tökéletes és féktelen szabadsága, 
melly a' status és anyaszenteg) ház kárára olly 
annyira divatoz, ’s a’ miről némellyek a’ 
legnagyobb szemtelenséggel még azt állítják, 
hogy abból az igaz vallásra némi haszon á- 
rad. — De valljon, mellyik lé lek  hal á l ro* 
szabi), minta’tévedés szabadsága ? kérdi szent 
Ágoston; mert minekutána azon fék, melly 
az embereket az igazság utján tartja, levette
t ik,  cs az ő természetűk, melly már magá
ban is hajlandó a' roszra, nyakra főre neki 
rohan: akkor mondhatjuk igazán, hogy meg
nyílt az örvénynek azon kiírja, mellyből 
szent János napot elborító füstöt láta kere
kedni , mig belőle egyszersmind sáskák tola
kodtak elé, mellyck elpusztiták a’ földet. — 
Ide tartozik még az olly kártékony, soha e- 
léggé nem átkozandó *s utálatos szabadsága a’ 
sajtónak (nyomtató présnek), hogy t. i. ez
által minden kigondolható iromány széltter- 
jesztessék a’ nép között, ’s a’ mellyet még is 
sokan olly nagy kiabálással mernek kívánni 
és támogatni! Elborzadunk, tisztelendő fe
leink, midőn látjuk, minő tanitmányször- 
nyekkel vagy is inkább tévedéscsudákkal bo- 
rittatunk el a’ rendkívüli számú könyvekben, 
folyó.iratokban ’s a’ Journalokban, mellyck u- 
gyan tetemre kicsinyek, de gonoszságokra 
nézve igen nagyok, s a’ mcllyekből, mit mi 
keservesen siratunk, áradt el az átok a' föld 
színe felett. S még is találkozik, fájdalom, 
egykettő, kiket a' szemtelenség annak állítá
sára visz, hogy" az ebből (sajtó szabadságá
ból) eredő tévedések árjának, egyik vagy 
másik könyv, melly az istentelenség illy 
nagy zivatara közt a’ vallás védelmére ira- 
tik, gátot vethet, vagy azt sulyegyenbcn tart
hatja. De bizonnyal tilalmas, szántszándék
kal valami nagyobb és bizonyos roszat kö\et- 
ni el annak reményében, hogy abból még va
lami jó is eredhet. Vagy fogja e azt okos em
ber áilitani, hogy mérget terjeszteni, nyil

ván árulni, magával hordani sőt bevenni is 
szabad, mert van valami szer , minek hasz
nálata által az ember néha a’ haláltól meg-
m enekszik?------- Ezeket Írjuk tinektek,
tisztelendő feleink, bus érzettel ugyan, de 
még is bízva abban , ki igazgatja a’ szeleket 
és csendet parancsol, hogy ti, felöltve a’hit
nek paizsát, erőködni fogtok vitézül csa
tázni a’ urnák csatáját. Hozzátok illik főké
pen, fal gyanánt állani minden hatalomnak 
ellene, melly magát az Isten tudománya el
len emeli. Rántsátok ki a’ szellem kardját, 
melly az Isten igéje, ’s hagyd kapjanak azok, 
kik igazság után éheznek , a’ ti kezeitekből 
táplálatof. — Vegyétek pedig atyai szerelemmel 
’s különös gondotok alá azokat, kik magokat 
az egyházi tudományokra's p h i l o s o p h i a i  
n y o m o z ó d á s o k r a  szentelik. Intsétek ő- 
ket, hogy csupán értelmök erejében ne bíz
zanak, sem az igazság ösvényéről az istente
lenek útjára ne térjenek. Emlékeztessétek ő- 
ket, hogy az Isién bölcseségre vezet ugyan , 
de meg is feny/ti a’ bölcseket, ’s hogy lehe
tetlen Isten nélkül Istent ismerni, ki az em
bereket ige által az Isten isméretére vezeti. 
(Szent Irenaeus szavai). Csak büszke vagy 
is inkább balgatag emberek merészkedhetnek 
a’ bit titkait, mellyck minden értelmet meg
haladnak , emberi visgálódás által kinyomoz
ni akarni, csak ők támaszkodhatnak az ész 
belátására, melly pedig az emberi természet 
mivoltánál fogvást már gyenge ’s töredékeny. 
— Egyébiránt bár támogassák az anyaszent- 
egvház és status gyarapodására ezélzó ezen 
köz ohajtásinkat a’ fejedelmek is, a’ mi leg- 
kedvesb fiaink Krisztusban, hatalmuk’s te
kintetűk által, melly nekik, gondolják meg 
jó l, nem csupán a’ világi kormány, hanem 
főképen az anyaszentegyház védelmére is a- 
datutt. Fontolják meg igazán , hogy minden, 
a’ mi az anyaszentegyház javára történik,egy
szersmind hatalmuk s ny ugodalmuk megerő
sítésére is szolgál, sőt győződjenek meg a’ 
felől , hogy a' bit dolgát még nagyobbra kell 
tartan iok, mint a’világi kormányt. Mintaty- 
jai "s g}ámjai a’ népeknek, tartós és sok jó
val gyümölcsöző békét ’s nyugodalmat úgy 
adnak azoknak , ha fő gondjokat oda fordít
ják , büg) a vatius és ajtatosság sérületlen
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tartassák meg Isten irán t, kinek czombjára 
van írva : királyok királya ’s uralkodók ural
kodója. —

De hogy mind ez , — igy szól a’ befeje
zés , — kivánatunk szerint történjen, emel
jük szemünket és kezünket a’ legszentebb 
szűz Máriához , ki egyedül tőn semmivé min
den balvcleményt, ’s ki nekünk legnagyobb 
bizodalmunk, sőt reményünk egyetlen alapja. 
Hagyd kérjen ő ki közbenjárása által a’ mi 
igyekezetünknek, tanácsiatoknak 's cseleke
deteinknek az ur nyája illy nagy ínségében 
szerencsés kimenetelt. Kérjük ezt alázatos kö
nyörgéssel Pétertől az apostolok fejedelmétől 
's Páltól az ő apostoltársától is, hogy ti mind
nyájan úgy álljatok, mint egy erős fal, hogy 
más fundamentum (talpkő) ne vettessék, mint 
a’ mi vetve van. Illy Örvendetes reményre 
támaszkodva, bizodalommal élünk, hogy a' 
hit szerzője ’s teljesítője, Krisztus, minket a’ 
rajtunk olly nehezen fekvő sanyaruságokban 
megvigasztal. Melly isteni segedelemnek jós
latául mi a’ legszerelmesebben adjuk ezen
nel tinektek 's a’ ti gondotok alá bízott ju 
hoknak apostoli áldásunkat. — Költ Romá
ban ad Sanctam Mariam maiorem, augustus 
lóikén, ugyanazon szent szűz mennybeme
netelének ünnepén; az ur emberrélétének (in- 
carnationis domini) 1832ik , pápaságunk má
sodik esztendejében.

E L E G Y  HÍREK.
Nemours franczia királyi hg sept. 2lkén 

még Parisban volt, de kocsii 21ikén csaku
gyan elindultak s magát a’ hget is csak egy' 
kis lábficzamlás tartóztató vissza. —-

Hire vo lt, hogy a’ franczia kamarák Oc
tober 3ikára fognának egy be hivatni, de mi
nekutána a’ királyi rendelés sept. 24dikére 
még kiadva nem volt, alig hihető, hogy ez 
a határnap némelly megyék távolsága miatt 
is meghagyathassék.

Angouleme hgné Coblenzbe váratott.

September 29ikén érkezett Rotterdamba 
Gazette nevű éjszakamerikai hajó, ’s rajta 
a’ rósz hirü Carara, vagy Carrera olasz, ki 
az Oraniai hgné gyémántjait 1829ben Brüs- 
selben ellopá. A’ hollandi ügyvivő Washing
tonban (Huygens ur) kieszközlötte még is e’ 
gonosztévőnek kiadattatását, ki is jó őrizet 
alatt sept. 20ikán Jíaagába vitetett.

A’ pétervári újságnak a’ caucasusi csaták
ról tett tudósítása szerint báró Rosen general, 
kire az expeditio vezérlése bízatott, július 24- 
kén Kasi Mulláht társaival együtt megszalasz
totta, mi közben többeket lekonczolt, máso
kat pedig elfogott, ezek közt Mollah Zetovot 
is , Iíasi Mulláh barátját. Ennek hírére 3 
nap alatt mintegy 500 nemzetség hódolt meg 
újra a’ czárnak, kiket hihetőleg rövid időn 
egész Dagesthan követni fog. — Ugy'an az 
említett újság újabb hírek után jelenti Grúzi
ából Rosen generálnak Dagesthan felé indul
tát (serege 3500 főre terjed 12 álgyuval ), 
’s újabb győzödelmét Hamzad bég 2000 főre 
terjedő táborán, maga a’ bég nagy üggyel me- 
nekhete Dyndy Daghba, hol mindeddig tar
tózkodik. — Redutekaléban az orosz-török 
határnál egy ausztriai hajó elmerült, az em
berek mindazáltal, ’s az áruk nagyobb része 
szerencsésen megmentettek. — Múlt hónap 
4kén Tiflisben igen nagy földingást tapasz
taltak.

L e g ú j a b b :  Ibrahim basa újólag megverte 
Hussein basát B e i  la n  mellett, ’s könnyű lovas
sága egész Adanaig száguldozott. Tengeren nem 
történt ütközet; a’ török flotta legutóbb a’ mar- 
marissai öbölben veté ki horgonyait. — Dupinur 
Parisban megjelent. — A’ Nouvelliste sept. 24ikén 
azt írja ? hogy a’ Hollandiát kényszeritendő an
gol és franczia hajósereg Spitheadnál fog egyesül
ni 5 *s innen Antwerp alá evezni , a’ franczia szá
razföldi sereg két osztálya szinte egyszerre indu- 
land meg, egyik Antwerp, másik Maestrichtfe- 
lé; de még eddig s e m m i  se’ történt. A’ Belgák 
nem hiszik, hogy a’ két udvar teljesítené fenye
getéseit. —■ ___________________

A’ gabonának pesti piaczi ára October 3dikán 1832.
P o z s .  m . v tó .  g a r . l e g j o b b k ö z é p s z e r ű c s e k é ly e b b P o z s .  m . v t ó .  g a r . le g jo b b k ö z é p s z e r ű c s e k é ly e b b

Tisztabűza
Kétszeres

1 4 6  4  

1 0 0

1 3 3  4

9 6  4

1 2 0  

9 3  4

Zab
Köles

3 4 3 3  4 3 2

Rozs
Árpa

5 7  4  

5 6
5 6  

5 4  4

5 3  * 

5 3  *

Köles-kása
Kukorieza 6 8  4 6 6  4 6 3  4

Szeikezteti Helmeczy* — Nyomtatja Länder er ,
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MAGYARORSZÁG.
Felséges Királyunk sept. 25kén költ, *s 

Reviczky Adám gróf, in. kir. udv. főkanczel- 
lárhoz intézett legfentebb kabineti irata sze
rint Gyürky Pál, cs. f  , 's Krassó vmegye 
főispáni helytartóját, ugyan azon ns megye 
főispánjává méltóztatott kegyelmesen kine
vezni. — Továbbá sept. 13iki felséges hatá
rozata szerint Busán Aloiz, kir. tanácsnok, 
’s Dalmát-Horvát-és Tótországi kir. tábla c- 
lólülőjét, ndv. tanácsnoki cziminel kegyes
kedett diszesiieni.

Ugyan Ő cs. kir. Felsége főtiszt. Ko v á c s  
Má t y á s  m. kir. egyetembcli professor urat 
e g r i  főkaptalanbeli professor-kanonokká mél
tóztatott kinevezni.

(Kir. Kam. tudósitás).
Ó cs. kir. Felsége a' szomolnoki kir. felü

gyelő főhivatal titoknokát Corzan Gábort nyu
galmazni méltóztatott.

A’ nagyinéit. m. kir. udv. Kamara Ung- 
váry János urat, eddig a' kir. ügyek igazga
tási hivatala kiadóját, több évi hű szolgálata 
’s szerzett isméreteire nézvést, a’ lugosi ka
marai fiscalisi hivatallal méltóztatott felru
házni.

T. Nyitra vmegye f. h. 1 , 2, 3 s 4ikén 
tartá nagyinéit. Malonyay János báró, alkan- 
czellár’s főispán őExcja előlülése alatt, tiszt
választ ó-székét illy renddel: első alispán lón 
Ócskay Ignácz , második Marczibányi Lőrincz, 
főjegyző Brogyányi Balint, első aljegyző Já- 
noky Miklós , második Gusztényi János , tiszt, 
aljegyzők : Kossovich Károly, Ócskay Ágos
ton , Beznák Ignácz. Szulovszky Lajos, De- 
zseő Thadé, Juhász Pál, Batthyányi Ferdi
nand ; tiszti főügyvéd Bajtsányi Balint, első 
alügyvéd Turcsányi Antal főügy védi czímmel, 
másod alügyvéd Dezseő Sándor, árvák ügy
védjei id. Rutkay Zsigmond, Biróczy Ferencz;

tisztelet béli ügyvédek: Biroczy Ferencz, Nosz- 
lopy Buncze, Kamanliázy Miklós, Elefánty 
Márton, Rutkay Zsigmond, Turkovich Ká
roly, Zelenay Gedeon, Papanek Antal, Sán
dor Antal, Buzinkay János , Huber Mihály, 
Turcsányi Aloiz, Ócskay Eduárd, Kon rád 
Károly, Gothard Pál, Jánoky György, Bez
nák Aloiz, Francisci Ferencz, és Kossovics 
Pál; főadószedő: hadi Zirirtics Gáspár, házi 
Boronkay Lajos, al Hencze István ; számve
vő Bacskády Ignácz ; leveltárnok id. Beznák 
Ignácz, segédje Alföldi Elek, Schurman Mi
hály. Nyitrai felsőjárásheli fősz.bíró Emődy 
János, al Géczy Károly, aladószedő Biróczy 
Imre, esküitek : Matyasovszky József, Frid- 
válszky János , Cséfalvay Lajos , Balon Lász
ló, tiszteletbeliek: Cséfalvay János , Bacská
dy János , Thuróczy Albert, Fassing Miklós, 
Szentiványi Elek, Ordódy Antal, Hunyady 
József; bátors. biztos Nyulassy András. Nyi
trai alsójárásbeli fősz.biró Rudnyánszky Mik
lós, al Szeghő Zsigmond, aladószedő Biró
czy József, esküitek: Szabó Ambrus, Bok
ros István, Juhász József, Turcsányi F lóri, 
tiszteletbeliek: Ferenczy István, Bocz Elek, 
Polák Ferencz, Nagy Ambrus ; bátors. biz
tos Takács Já.ios. Vágujhelyi járásbeli fősz.
biró Súgó József, al Gönczöl József tiszt, 
főszolgabírói ranggal, és Ócskay Antal; aladó
szedő Császár Thadé; esküitek: Ócskay Elek, 
Zmrtics János, Lalkóczy Károly, Boroczy 
Péter, Koron József, Jávorka János, Szele 
Mihály, Rutkay Sándor, Tomka Péter, tisz
teletbeliek: Navedy Ignácz, Marsó Mátyás, 
Hampel József, Krajcsovics István, Klempa 
József; bátors. biztos Lőrinczy János. Sza- 
kolczai járásbeli fősz.biró Vietorisz József, 
al Tomka Albert , Brogyányi István; aladó
szedő Kubovics Antal; esküttek: Kálmán Já
nos, Ördög József, Salix Imre, Petyko Já
nos, Török János, DohnanyiKároly, Török
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István ; tiszteletbeliek Kálmán Im re, Kovács 
Pál, Halass József; bátors. biztos Súgó Fió- 
ri. Bajmóczi jár. fősz.biro Ordody József, al 
Majthényi Thadé; aiadószedő Divéky Aloiz; 
esküitek; Petrikovics Ferencz , ; Knogler Já
nos, Rudnay Fridrik; Rudnay Adám , Chil- 
kó Károly, Ghéczy Ágoston; tiszteletbeliek 
Kvassay Ferencz, Görög József, bátors. biz
tos Szolcsányi Bálint. Bodoki jár. fősz.biro 
Sóky József, al Zerdahely Victor, aladósze- 
dő Burma János; esküitek: Kelecsényi Pál, 
Lőrinczy Lajos , Kracsunyi István , Hodosy 
János, Szendrey József, Mérey Pál; tiszte
letbeliek; Burján József, Karácsonyi Im re, 
Gilányi Sándor, Rákóczy Ambrus; bátors. 
biztosSzulovszky József. Gyámatyák: a’ nyi- 
trai felsőjárásban Boronkay Imre , az alsóban 
Balogh Vincze , vágujhelyiben Klimó György, 
szakolezaiban Motesiczky István, bajmóczi- 
ban if. Majtbényi Flóri, bodokiban Bossányi 
Ferencz. Végre táblabiráknak neveztettek : 0- 
deschalchi Ágoston hg, Traun Ferencz gr., 
Splényi Henrik báró, Schönstein József bá
ró , Budatinszky György prépost, Mészáros 
András, és Tordy György kanonokok, Trajcska 
József és Dobos György alesperesek , Krampi 
Bálint, Marczibányi Lőrincz , Odler József, 
Buzinkay Ignácz, Andrássy József, Cserszky 
Péter, Barlanghy László, if. Motesiczky Pál, 
Majthényi Aloiz, Turcsányi József, Majthé- 
nyi Antal és József, Liptai Antal, Szecsey 
Ferencz, Szászy Ambrus , Bartakovics Ágos
ton , id. Beznák Ignácz, Jávorka György, 
Dubrovay Péter, Cziglér József, Sóky Já
nos, Zerdahelyi Flóri, Rudnay Flóri, Zmr- 
tics József és Pongrácz József.

Egy gomöri levél előadásakint ott a’múlt 
sept. közepén Dovecz, ama1 hires útonálló, 
másod magával kalandozván, az ochtinai ven
dégfogadó mellett megállította Hirsch, Mar- 
tiny, Gyürky papiros-malmok tulajdonosait, 
’s több más arra utazó jól fegyverkezett ura
kat, ’s elszedvén drágább vagyonikat ’s fegy
vereiket, egy pohár borra hívta meg a’ ven
déglőben. A’ fogadós, egykor katona, egy iz
mos erejű, ’s eltökélettbátorságu ember, kí
vánván e’ kedvező alkalmat használni, ’s 
bízván abban is hogy tizennegyed magával

van a’ korcsmaházban, Dovecz pedig csake- 
gyedül, mivel czinkosát vigyázaton hagyta 
kinn,  az ajtót alattomban becsukta, 's meg
ragadván ezután Doveczet úgy a’ földhöz suj- 
tá , hogy kései, ’s minden egyéb fegy véréi 
szélt szóródtanak. A’ rabló látván hogy ma
gán nem segíthet, kicsukott bűntársát kiáltó» 
zá, de ez bé nem jöhetvén, az ajtón lődözött 
keresztül, mi által annyira elrémité a’ ben 
lévő tizennégy férfit, hogy ki kéménybe, 
ki kemenezébe, *s más buvó helyre rejte- 
keznék, a’ derék korcsmárost, ki Doveczet 
már minden erejéből kifogyasztá, egyedül 
hagyva. Azonban a’ kizárt haramiatárs 
mindegyre zörgetett, káromkodott, mig vég
re a’ ben rettegő nyulak egyike, egy üve
ges tó t, az ajtót megnyitó ; erre rohanva dűlt 
a’ bőszült be ’s az ajtónyitónak köszönetül 
jobb karját levágván, a’ Doveczet keményen 
tartó korcsmárosra rohant ’s azt agyon súj
tó , azután a* többi urakat, (kik 7 kétcsövű 
puskával, Js Dovecz széthullott pisztolyaival 
szabadon bánhattanak) szedegetvén elő , min- 
deniket megvérzették, a korcsmáros holt 
testét pedig darabokra konczolván borzasztó 
gunykaczájjal tovább állottak. — 1 

AUS ZTRI A.
A’ természettudósok és gyógyászok idei 

gyülekezetéről Bécsben, az Oest. Beobachter 
következő berekesztő tudósítását adá: Ked
den, úgymint sept. 25ikén szerencséjök volt 
ezen tudósgyülekezet tagjainak egy ebédhez 
hivatni, melly számokra a’ l a x e m b u r g i  
császári kastélyban 0 Felsége parancsolatjá
ra készíttetett. Reggel nyolez órakor már 
megindult a’ 400 főre menő társaság hetven
nél több cs. kir. posta- és gyorskocsin, ma
gától udvari főpostaigazgató ’s udvari tanács
nok Ottenfeld úrtól kisértetve, ’s kin a’ kas
télyban már több udvari hintót talált, mel- 
lyeken a’ tagok a’ tágas és pompás kertet e- 
bédig megszemlélék. A’ császári igen bő ’s 
ritkaságokban gazdag mulató-kastélynak min
den termei nyitva állának, ’s egy csapat pon- 
toniers vala a’ tavak és csatornák csolnakocs- 
káihoz rendelve. Délután 3 órakor ült a’ gyü
lekezet ebédhez egy e’ végre különösen ké
szített sátor alatt, három, ízléssel ékesített
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asztal mellé; az előlülést Ő Felsége megha
gyásából a’ felséges Császárné főudvarmeste
re , gróf Wurmbrand, vitte, ’s a’ vendégek 
között több főhivatalbelieken kívül Ő Her- 
czegségét a’ cs. házi, udvari és statuscancel- 
lariust és több minister urakat lebete szem
lélni. Harsogó éljenek követék több Ízben az 
0  Felsége ’s a’ császáriház egyéb tagjai e- 
gészségökért ürített poharakat, mellyek u- 
tóbb a" tudomány általányos virágzatára *s 
különösen a’ társaság igyekezete szerencsés 
sükerére is szives indulattal ürittettek. Beálí- 
ván az éj , a’ társaság a1 városba visszatért.

Más nap , szerdán , September 26dikán 
tartatott az utolsó közülés , mellyet prof. Litt- 
row, mint ez idei másod ügyvivő, több, a’ 
társasághoz érkezett tudósítások felolvasásá
val nyitott meg. Utána az öt külön osztály ti- 
toknokai adák az osztályokban tartott előadá
sokról ’s benyújtott munkálatokról tudósítá
saikat , névszerint az orvosi v. gyógyászi 
osztályról tudósita professor H erm  a n n , a’ 
zoológiáéról F i t z i n g e r ,  a’ füvésztudomá- 
nyéról E n d l i c h e r ,  azásványtudományiról 
P a r t s  eh,  ’s a* physicairól Hó i g  er,  urak. 
Ezek után gróf P á l ffy  Ferdinand Ő Excja 
az illy tudományos egyesületek hasznáról ál
talában , mailandi dr. Sacco pedig latin nyel
ven a’ himlőoltásról olvastak értekezést. Bé- 
rekeszté az ülést professor Littrownak búcsú
zó beszéde , mellyre dr. Ebeling (Hamburg
ból} adá a’ köszönő választ.

Az ezt követett három napon még ne
hány osztály üléseket tartott, minthogy a’ 
nagy számmal felhozott tudományos közietek 
közül az idő rövidsége miatt több elmaradt. 
September 27ikén gróf Mittrowsky főcancel- 
lár, 28ikán pedig Metternich házi, udvari és 
statuscancellár Ő Herczegsége vendégelék 
meg fényes ebéddel a’ tagokat. A’ geognosti- 
ca osztály 29ikén meglátogatá még Bécsnek 
vidékeit, névszerint Nussdorf és Heiligen
stadt tá já t, melly két helyt ismét a’ tudo
mánynak jeles baráti vendégelék meg tagjait*

Bécs városa annak kimutatására, melly 
igen becsüli a’ tudós egyesület kebelében vol
tának emlékezetét, ennek örökítéséül emlék
pénzt veretett ’s azt a’ tagok között kiosz

tatta. A’ főváros minden rendű lakosi a' legé
lénkebb részvéttel követék ennek munkála
tit, ’s most, midőn a’ gyülekezet már elosz
lott, hazai ’s külföldi tudósok egyiránt fog
ják annak emlékezetét egymásiránti kölcsö
nös tisztelettel megülni, valamint kétség 
nincs , hogy a’ tudomány méltósága ’s a’ buz
galom és komolyság, mellyet annak mivelé- 
se megkíván, a’ társaságé’ t i z e d i k  egybe- 
gyülése által is mivoltilag nyert és mozdít- 
tatott elő.“ —

A N G L I A .
Hussey Yyvyan u r, az irlandi angol-had 

vezére, tudósítást adott nem rég az Irland 
állapotának visgálatára kinevezett parliamen- 
ti biztossághoz, mellyben azt állítja, hogy 
az irlandi alrendii nép egy idő óta felette 
hajlandó a’ gyilkosságra. — E’ miatt több 
irlandi újság hevesen ’s rágalmazólag támad
ta meg Hussey urat, ki viszont a’ követke
ző nyilatkozást iktattatá ugyanazon újságok 
egyikébe: Azon idő óta, hogy én az irlandi 
seregek fővezérségét áltvettem, tehát 1831 
júliusa óta , 52 gyilkosságról vettem az alat
tam kormányzó tisztektől tudósítást, mel
lyek az ország külön részeiben, ’s ugyana
zon tiszti szállások közelében történtek. Több 
ezen gyilkosságok közül olly hideg megfonto
lással s elszánt akarattal vitetett végbe, melly 
a’ tett gonoszságát még inkább neveli. így 
berohantak egy házba többen, parancsolák a’ 
ben lakónak, hogy térdeljen le, ‘s úgy ver
ték koponyáját össze. Egyik csendesen dol
gozott a’ mezőn , midőn a’ másik neki ment 
’s minden további szó nélkül keresztül lő tte; 
egy harmadikat meglestek útjában, ’s midőn 
a’ les előtt ment el, lőtték öt halomra. Több 
illy es esetet mondhatnék, azokat nem is em
lítve, kik botokkal ’s dorongokkal verettek 
halálig. — Esnek ugyan illy borzasztó tettek 
Angliában is, de egész biztossággal merem 
mondani, hogy sokkal, sőt hasonlithatlanul 
ritkábban, mint itt Irlandban, és én felszó
lítok ezennel mindenkit, állítmányom meg- 
czáfolására, ha ezt lehetőnek, bizonyítvá
nyokkal lehetőnek , gondolja.“ — !

Mig—úgymond a’ Times egy igen heves 
*
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ezikkelybcn a’hollandi ügy iránt — migHaa- 
gában egy részről vonakodnak valami újabb 
ajánlatot tenni, más részről ugyan ók Belgi
um ajánlatait legkisebb tekintetre sem mél
tatják. Ezt a’ csudálatos választ adták be teg
nap (sept. 21ikén) a’’ conferentiának, melly 
különösen azért lile össze, hogy e’ válasz fe
lett tanakodjék. — Bizonnyal nem fogott a* 
conferentia az angol főbb ministerek jelen 
nem létében semmi véghatározást tenni illy 
fontos dologban. — Ma (22kén) ismét ülést tart 
a' conferentia ; de azt már minden okos ember 
ált lát j a , hogy nincs semmi reménység többé 
a1 dolgot protocollumok és békés előterjesz
tések által bevégezni, ’s lehetetlen , hogy az 
ally gorombán mcgcsufolt conferentia e’ csal- 
játékot tovább is játszassa. O , a’ conferen
t ia,  volt oka, hogy a’ Belgák királya előbbi 
privát de boldog liely ezetéből kilépett, bíz
va olly alkuban, mellyet minden udvar jóvá 
hagyott, (megerősített); utóbb egyik módo
sítást a’ másik után csikarák ki tő le; kény
szerítők ő t, hogy kamaráinak adott ígéretét— 
saját földén nem alkudozni az ellenséggel — 
megszegje, ’s igy kitevék őt az impopulari. 
tás minden Veszélyes változásinak , a' nél
kül,  hogy a’ béke javainak akármelyikében 
valóban részesülne. A’ Belgák királya most 
szinte ministerium nélkül a’ sajtó megtáma
dásinak, a’ törvényhozó test előterjesztési
nek ’s talán leghívebb alattvalói gyanújának 
is van kitéve! —

September 21ikén délután igen hosszú , 
szinte éjfélig tartó ülésben volt együtt a" con
ferentia, ’s másnap délután 2 órakor újólag 
Össze ült, folyvást a* belga dolgokról tana
kodván. Az érkező és induló kurírok e‘ na
pokban egymást érték. Lord Melbourne és 
Palmerston 24ikén érkeztek Windsorból , ho
lott e’ tárgy iránt a’ királlyal értekeztek.

Azon tudósítások, úgy mond a Courrier 
sept. 25ikén , mellyek ma jöttek Hollandiá
ból, erősitik azon, tegnap is említett véle
kedésünket, hogy az ellenségeskedés kitörése 
Holland és Belgium között épen nem hihető. 
A‘ hollandi kormány nem fog semmit tenni, 
mit illyesre lehetne magyarázni, ámbár egy

szersmind minden rendelést megtesz, hogy 
a’ lehető megtámadtatást, bár honnan is, vis
szaverje. Más részről Belgium is kerül min
den lépést, melly Hollandiát fegyverrel-élés- 
re kényszerithetné.

Walter Seott, a* szép lelkű ’s európai 
hatású iró, sept. 21ikén Abbotsfordban (sa
ját kastélya Scotiában) raeghalálozott.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Courrier Fran^ais írja , hogy azon 

lázongó csoportozatok, mellyek L i l l e  váro
sa csendét sept. 20ikán megzavarák, minden 
tetemes baj nélkül oszlattak el. 2likén újabb 
’s tetemesb zavarokat vártak ugyan, minél 
fogva elegendő nemzeti őrség ’s p a t t a n 
t y ú s s á  g állíttatott is k i, de a’ csoportok 
ekkor sem valának nagy számnak ’s csakha
mar könnyű szerrel oszlattak szét. Azonban 
n e h á n y  Í z b e n  kövek dobattak a’ nemzeti 
őrség ellen , mellyek közül egy, Poiret tiszt 
urat arezbau keményen megsértő. Mind a’ 
két nap többen fogattak e l , ’s a’ maire 22i- 
kén trombitaszó után hirdetvényt olvastatott 
fe l , mellyben a3 lakosságot csendre inti ’s 
a’ csoportozások ellen 1831. april. Ilikén ho
zott törvényre emlékezteti. —

Contreadmiral D u c r e s t  a’ múlt pénte
ken estve Parisból utazott el Írja a’ Consti- 
tutionnel sept. 25ikén, ’s azóta Cherbourg- 
ban megérkezett. Had esetén a’ Scheldére 
menendő hajóosztály készülten áll "s az első 
telegraphi jelre kiinduland ( had  e s e t é ü l ) .  
— A' hajók szépek, jók , jól kormányzot
tak s a* legénységnek valamivel többecske 
tapasztaláson kívül más híja nincs. — A3 ha
jó mindössze nyolez , u. m. a’ 90 álgyus Suf- 
fren, lineahajó; a* 60 álgyus Melpomene, fre- 
gát; Calypso fregát 52 álgyuval, Resolue 
lregát, 46 ál.; Medée fregát 46.; Ariadne 
korvett 52 ál.; Créole korvett 24., és Cyg- 
ne bi igg20 álgy. — Ez utóbbiról azonban azt 
hiszik, hogy a’ földközi tengerre ’s nem a’ 
Scheldére készül. — De még is, úgy mond 
egy párisi levél, erről a’ belga ügyről nem 
tudja az ember mit tartson. Egy marsai (Gé
rard) és két királyi herczeg megy a’ sereg
hez, (éjszakra), a’ ministeri, különben olly
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békés újságok riadalt fiinak, tengeri és száraz
földi erő készíttetik, ’s még is se1 Belgium
ban, se’ Hollandban, sem Angliában semmi 
nesze, hogy a’ harcz oily rettenetesen’s oily 
hamar fogna k iü tn i; ’s alig hirdette tegnap 
a’ Nouvelliste, hogy egyik hadosztály Ant- 
w erpnek, a’ másik Maestrichtnek indul, ma 
már azt Írja a1 Moniteur, hogy ez költemény. 
Talán a’ kormány megijedt, hogy olly erős 
készületeket te tt, vagy az egész, mint a’Na
tional gyanitá, csak szemfényvesztés, mel
lyel a’ ministerium saját meztelensége iránt 
akarja a’ kamarákat vakítani. Lehet, majd 
megint azt mondják , hogy Angliában nem 
bízhattak, ’s azért maradt el a’ dolog; de u. 
gyan hogy bízhatnék Anglia egy olly ministe- 
riumban, mellyről sem azt nem tudjuk, ki 
igazgatja, sem azt, m itakar, sem: ha tehe
ti e, a’ mit akar. Mert meglehet, hogy a’ 
kamarák megnyitása minden előbbi combina- 
tiot halomra dönt. — Csak nézze az ember 
a’ cherbourgi flottát, mellyel olly fen vannak. 
Csak e g y lineahajó! ’s csak k é t  nagy fre- 
gát! mi ez a’ hatalmas hollandi flotta ’s az 
erős scheldei várak ellen! már igy az angol 
flottának csakugyan erősebbnek kellene a’ 
mienknél lenni, de hogy Anglia illyet küld, 
az épen nem bizonyos. —

Dupin ur sept. 24kén még nem  volt Pa
risban , sőt hire volt, hogy az udvar részéről 
neki tett újabb ajánlatokra épen nem nyája
san válaszolt. Semmi pontban az általa előbb 
feltettek közül nem akar engedni, névszerint 
Sebastiani és Montalivet megmaradását foly
vást ellenzi. Azonban az alkudozások még 
nem szakadtak meg egészen, ’s Persil ur, ki 
hozzá küldve van, mindent elkövet, hogy ót 
a’ ministeriumba lépésre bírhassa.

Károly braunschweigi hg sept. llkén Ő r
be városkába (Waadt canton, Helvetia) ér
kezett ’s ott is szándékozik maradni. — Az 
őt oda vitt franczia kiséret vezére bizonyít-, 
ványt adatott magának a’ felől, hogy a’ her- 
czeget a1 helveta birtokra valóban álttette.

Parisban sept. 23kán csak három chole- 
rahalott volt ’s az újságok örvendve jelentik, 
hogy ezután bulletineké’ tárgyban adatni nem 
fognak.

BELGIUM.
A’ királyi pár és Orleans hg sept. 26di- 

kán Alostban voltak, honnan ugyanaz nap 
estve Lackenbe visszatértek. — Légáré u r, 
az é j s z a k a m e r i k a i  szabad statusok ügy
vivője, megbízó levelét a’ belga külsőmi- 
nisternek sept. 24ikén általadta. — Marsai 
Gérard sept. 24ikén < ambrayba érkeze^, u- 
gyanoda N e m o u r s  franczia kir. herczeg Pa
risból elindult. —

HOLLANDI A.
Az amsterdami Handelsblad egy londo

ni level után igy ir September 24ikén: Felet
te bajos dolog a’ belga-hollandi kérdés miben 
létéről valami bizonyost mondani. Hogy Leo
pold király némi engedménnyel volt general 
Chassé iránt, azon nem lehet kételkedni, kü
lönben a’ fellegvár álgyui már elkezdették 
volna a’ háborút. Sőt bizonyos tekintetben 
Leopold, úgy látszik, a’ hollandi király ki- 
vánatának is engedett, minthogy Antwerp ált- 
adatását az alkudozás básisául többé nem te
szi, ’s ministeriumát, melly ezen alaphoz 
folyvást ragaszkodott, elbocsátotta. Most te
hát legelőbb is a’ Scheldét ’s az azon hajóz- 
hatást illető fontos és valóban igen nehéz 
kérdésen kellene általesnünk. Most itt azt 
beszélik, hogy a’ hollandi király a’ 24 czik- 
kely eziránti, neki ajánlott módosításit felté- 
teletleniil visszavetette. — Az érdeklett módo
sítások szerint Belgium a’ Sebeidén szabad 
hajózhatást nyert volna esztendei 150,000 fo
rintért, de a’ melly summát tetszése szerint 
tőkésíthetett volna is. Más nemzetiek ugyana
zon haszonért (a’ Sebeidén evezhetésért) a* 
tehertonnájától 1 p.forintot valának fel- és le
menőben is fizetendők. Továbbá a’ köz sta
tusadósság két évi kamatjának, mellyet Hol
landia előre fizetett, Belgiumra eső részét, 
ugyan ez országnak vissza kell vala az illető 
liquidatio után fizetnie. Ez volna veleje azon 
módosításoknak (V 24 czikkelyen), melly e- 
két utóbb Hollandia visszavetett. — 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Egy madridi levél sept. 18ikáról (az augs- 

burgi Alig. Zeit.ban) közli azon két bulle, 
tint (orvosi tudósítást) , melly a’ király egész
ségéről sept. löikán adatott ki St. Ildefonso-
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ban: 1) Délután 5 órakor: A3 király beteg
sége még most is súlyos. Ő Felségét igen el- 
gyöngiték’s n a g y  v e s z e d e l e m b e  ejtet
ték fájdalmai. — 2). 11 órakor (estve): Öt 
órától óta kétszer volt ájulásban Ő Felsége, 
’s kétszer tértek vissza köszvény fájdalmai, e- 
lőször kivált igen hevesen. Ennél fogyást a’ 
betegség még mindig egyiránt sulyos. Aláír
va : Pedro Castello, és Seb. Travieso.— A’ 
levél hozzá teszi, hogy dón Francisco kir. 
hg Sevillából épen akkor ment Madridon ke
resztül a’ királyhoz; magában a’ fővárosban 
leírhatatlan szorongás és aggodalom uralko
dott; mondák, hogy a’ portugáli széleken lé
vő sereghez parancsolat m ent, térnének siet
ve Madridba vissza. —

A’ franczia N on ve i l i s t e  Írja sept. 25- 
kén : Bayonneból rendkívüli alkalommal ér
kezett levelek szerint Madridban hire volt 
sept. 20dikán , hogy a’ király ugyanaz nap 
estve 2 órakor élethaláf közt lebegett — A- 
kármint legyen ez, mi nem hallottuk, hogy 
a’ (franczia) kormány újabb tudósítást vett 
volna Rayneval úrtól (franczia követtől Ma
dridban). Ebből azt kell következtetnünk, 
hogy Ő cath. Felsége sept. 23dikán még élt, 
sőt talán jobban is volt, mint azon levelek 
írják. San Sebastianban azzal fenyegetőztek 
a’ hatóságok, hogy a’ ki Ferdinand király 
halálát fogná emlegetni, a’ fellegvárba fog 
esukatni. Bizonyosnak mondják, hogy a’ por
tugáli határőrsereg Madridba hivatik.

P O R T U G Á L I A .
A’ lissaboni külső minister következő 

körlevelet bocsátá a’ nuntiushoz, a' spanyol 
követhez , ’s a’ többi nemzetek consulaihoz : 
Miután a’ lázadók Oporto városát megszállot
ták , tetszett a’ királynak , az én uramnak , 
parancsolatban adni , hogy azon város és ki
kötője a’ királyi tengeri erő egy valóságos 
(effectiv) osztálya által e l z á r á s s á  k. Mit is 
tudomás és tekintet végett szerencsém vagyon 
Uraságoddal közleni. Cachiasi palota, sept. 
12ikén. Yisconde de Sa n t a r e m.

Egy párisi level igy ir (az alig. Zeit.ban) 
sept. 27ikéről: „Az Oportói utolsó tudósítá
sok. nem kedvezők. Don Pedro igen közelről 
‘s erősen be van kerítve, ’s jóllehet még ed

dig minden megtámadást visszavert, serege 
fogy, 6,000 embernél már nem  t ö b b ,  ’s 
ebből is dóm Miguelhez több Portugáli által
iért. Attól függ minden , ha admiral Sarto
rius szerencsésebb lesz e a’ tengeren; itt egy 
győzödelem kedvező fordulatot ’s áiiapodást 
adna helyzetének, melly most felette inga
dozó — A’tengerről nincsenek hiteles tudó. 
sitások. Az angol Courier közöl egy levelet 
Lissabon mellől sept. 1 őrlikéról, melly sze
rint dom Miguel flottájából egy gőzhajó a’flot
ta kiindulása napján u. m. sept. ] ldikén el
süllyedt, ’segybrigg, zivatar által, minden 
árboczát elvesztette volna, minek követke
zésében a’ flotta v i s s z a  a k a r t  i n d u l n i ,  
de adni. Sartorius ellene áliván , délnek for
dult, mint hitték, Cadi xnak tartva. — A’ 
Globe is kapott, mint mondja, tudósítást, 
hogy a’ miguelista hajósereg éjszaki szelek 
által s z é l t s z ó r a t o t t ,  hozzá adván,  hogy 
ha ez nem történik, ’s dom Miguel valóság
gal elzárható vala Oportot, úgy az angol kor
mány ezen zárt megismerte volna. — Mind 
ezeknek hitelesülésél el kell várnunk.

A’ miguelista főgeneral Pezo da Regoa 
következő tudósítást adá a’ lissaboni hadmi- 
nisterhez September llkén : Vagyon szeren
csém Excdnak jelenteni, hogy mióta hadosz
tályom a’ septber 7iki tudósításomban kije
lelt állásban vagyon, semmi nevezetes nem 
történt. (A’1 da  S e r r a  klastrom Villanová- 
ban, mint mingyárt látni fogjuk, nem  ke
rült a’ miguelisták kezére.) 8. 9. és 10- 
dikén sok lövés esett ’s a' lázadók álgyui 
folyvást dörögtek. Ma kezdődött részünkről 
a’ vívó álgjuk battériáinak felállítása , ’s mi
helyest ezek elkészülnek, azonnal ostrom alá 
veszem a’várost, meglévőn győződve, hogy 
álgyuink a’ lázadókét el fogják némitani. 
General Abreu jelenti nekem, hogy a1 rebel
lisek 8kán éjjel a’ hajóhidat (a’ Douron) le- 
szakasztották úgy, hogy csak 5 hajó maradt 
itt a’ jobb oldalon, a’ többi mind a túlsó 
parton fekszik. Ugyanazon éjjel elhagyták 
a’ da serrai klastromba vivő ut védelmére 
felhányt sánezokat. A’ k l a s t r o m  (legma- 
gasb hely \  illanovában) 600 ember Őrizettel 
’s 5 álgyuval folyvást k e z ü k b e n  van . —

»
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General Abreu a' Villanovába vezető utat 
megerősítette, ’s tegnap est ve egy 12 fontos 
álgyu battéria ’s egy haubitz szögeztetett ki 
a’ klastrom ellen, melly az ellenség tüzet 
megszüntette. Épen most jelenti Paiva kapi
tány, hogy Simao, a hires rebellis guerilla, 
huszad magával kezünkre került. Aláírva: 
V i s c o n d e  de Pe z o  da Rogoa.  — U- 
gyancsak llkén újólag megtámadák a’ migue- 
lisiák a da serrai klastromot, melly már 
1000 főig kapott erősödést, de foganatlanul. 
J2kén újabb megrohanása a’ klastromnak, 's 
ismét foganat nélkül. 13- és Ükén szünet 
mind a‘ két részről, kivevén egynéhány pus
kalövést Villanovából. — lődikéről írják, hogy 
löbb angol háznép Oportoból a’ Douron fek
vő angol hajókra költözött, mellyek a’ con
sul parancsolatjára lejebb ereszkedtek a’ fo
lyón egész Massarillasig, hogy a’ lövés őket 
ne érhesse. Ugyan ez nap kicsapott az opor- 
toi őrizet ’s a’ miguelistáktól Agoa Ardenté- 
nél két battériát elfoglalt, ükén  végre egy 
harmadik miguelista battériát lődöztek, épen 
midőn e1 tudósítás elindult, melly annak (h i
hető) elfoglaltatását még nem jelenti. — E’ 
híreket African nevű angol gőzhajó hozta Fal- 
mouthba, hova az September 22kén érkezett.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ Moniteur Ottoman közli azon császá

ri levelet és fermánt, melly Reuff basát (haj
dani nagy vezirt) a’ nagy úri seregek újon ki
nevezett fővezérének (a’ mostani nagyvezir- 
nek) helytartójává nevezi. A’ császár saját 
kézzel irt levele imigy következik: Te, ki 
vezirem vagy, Mehemed Emin Reuff basa, 
az én királyi táborom fővezérének helytartó
ja! A’ te hired a' vezirek között meg van a- 
lapitva. Minden helyezetben, mellyet reád 
bíztam, buzgó szolgának mutattad magadat, 
’s mindenek előtt tisztelt nevet nyertél. Ez 
okon méltónak láttalak , kire az én szolgálat
ban lévő (activ) seregemnek fővezéri hely- 
tartósága bizassék, ’s én téged saját magas 
akaratomból e’ fontos hivatalra kineveztelek. 
Siess tehát az itt menő ferinánban kijelelt 
rendeléseket teljesíteni, 's egész buzgalom
mal azon légy, hogy úgy szolgálj engem e- 
zentul is, mint eddig szolgáltál. Áldjon meg

Isten téged és mind azokat, ki veled együtt 
az én országom javára dolgoznak , mind eb
ben mind a’ más világban! ’s tetézze Isten 
dicsőséggel hiv seregeimet, kikre azon vét
kes emberek fenyítése bízatott, kik vallásun
kat ’s birtokaim bátorságát fegyveres kézzel 
fenyegetik! — A’ fermán fontosabb helyei 
pedig ezek: . . .  Hu s s e i n  basa, tsermeni 
igazgató, kinek kezében én az aegyptusi, a- 
byssiniai és candiai helytartóságokat egyesi- 
tém, ’s a’ kit én a n a t ó l i a i  feldmarsallá ’s 
az e’ vidékre küldött rendes hadi sereg ge- 
neralissimusává neveztem, a’ végre külde
tett, hogy hajtsa végre a’ lázadás azon vétke 
ellen hozott szent törvényeket, mellyel ma
gát a’ háladatlan Mehemed Ali és fija bemocs- 
kolák, támadás magvait hintvén el a’ Mos- 
limek között. Ha e’ seregek mind a’ hosszú 
utón, mellyet haladniok kellett, mind a’csa
tahelyén jól vezéreltettek volna, úgy bizon
nyal nem állhatott volna nekik ellen az ae
gyptusi seregecske (Soldateska), ’s megfu- 
tamt volna mingyárt az első ütközés után. De 
Hussein basa, ámbár országom leghívebb ve- 
zireinek egyike, nem vala képes a’ reá bí
zott fővezérség magasságára emelkedni. Az 
ő tettei, mellyeken a’szerencsétlenség bélye
ge látható, megmutatták , hogy neki elég is- 
mérete (tudománya) nincs, az én rendes se
regeim igazgatását ’s az alatta lévő generáli
sok munkálatit azon be- és ellátással vezet
ni , melly a’ győzödelemnek egyetlen kezese. 
Elmulasztotta ő az abeli szükséges rendelé
seket, hogy seregeim mindenütt elegendő é- 
lelmet ’s hadiszert találjanak; megzaklatta 
sebes menetekkel (Eilmärsche) katonáimat 
Anatoliában, nem gondolván meg, hogy azok 
nem lévén ezen éghajlathoz szokva, illy rend
kívüli erőködés által, mellyhez még a’ nagy 
hőség is járult, igen el fognak bágyadni. — 
Végre nem értette e’rendes katonaságot, mel
lyet én illy nagy hadi munkálatokra őn ma
gam képzettem, annak idejében ’s módjával 
mozgásba hozni. — Innen ’s a’ hadszerencse 
forgandóságából erednek a’mi seregeink vesz
teségei. De te tudod az én országom erejét 
és-segélyforrásit, tudod, hogy ama’ hivtele- 
nek teljes kiirtására számos, az előbbivel
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mindenben felérő hadosztályok fognak minél 
előbb megindittatni. ’S valóban erre még nem 
vala szükség; voltak az én anatóliai táborom
ban több ezredek, mellyek még teljes épség
ben ’s készületben lévén , a1 megtámadást fo
ganattal elkezdhették volna; de Hussein nem 
vala többé félelmének ura, el liagyá magát 
az első"veszteségek által rettentetni, ’s egész 
A d a n á i g  sőt ezen innenig vonult vissza. 
Illy gyönge tette által megmutatta , hogy hat
hatós rendszabásokra térn i, balsorsán erőt 
venni ’s seregeimet diadalra vezetni már nem 
képes. t

Ezek következésében az anatóliai sereg 
fővezérségét n a g y v e z i r e m  kezeibe adtam 
által ’s meghagytam neki, hogy azon tetemes 
hadosztályt, mcIlyet A l b á n i á b a n  ’s Ru
mé  1 i a némelly részeiben gyűjtött össze , A- 
natoliába tegye ált. Tiz nap van neki enged
ve európai tartományiinbeli fővezérsége ü- 
gyeinek elintézésére s a’ most parancsa alatt 
lévő 20,000 főnyi rendes lovasság- és gyalog
sággal a’ főváros felé megindulásra , honnan 
azonnal a^ anatóliai főhadiszállásra fog siet
ni. — Az. .att Ko n i  eh városa van a’ külön 
nemű osztályok gyülekezése helyéül kijelel
ve. Itt fognak a’ seregek egybevonatni ’s éle
lemtárak állíttatni, itt az Aegyptusiak elüze- 
tésére czélzó vég rendszabások elhatároztatni 
’s a’ szükséges értekezés a’ lakosokkal és K u r- 
d o k k a l  megtörténni. — E' végre jónak lát
tam , vezireim egyikét a’generalissimus hely
tartójává nevezni ki. N e k e d  van ezennel, a’ 
nagyvezir megérkeztéig, a’ sereg főkormá- 
nya általadva ’s a’ feleletterhe az annak igaz
gatását illető rendszabások iránt rajtad fek
szik. Azokat (V rendszabásokat') te a’ seras- 
kier és más főtisztekből szerkezendő tanács
ban fogod elvégezni, ’s a’ fényes portát a’ 
dolgok mibenlétéről gyakor hírek által foly
vást értesíteni. — Költ Rebi-ul-Ewwel hó
nap utolsó napján, a’ hedzsra 1248ik évében 
(aug. 26ikán 1832).

E L E G Y  HÍREK.
General Dwernicki az Alig. Zeitung re-

dactiojához egy írást bocsátott, mellyben né
melly az ausztriai tartományokban terjede
zett hírek czáfolatául kinyilatkoztatja , hogy 
ó e’ statusokban volt tartózkodásának egész 
ideje alatt a’ kormánytól semmi legkisebb fi
zetést vagy bármi nevii pénzsegedelmet nem 
kapott, sőt 1831 november lső napjáig az 
osztályabeli itt mulató tiszteket is ő fizette. 
Ellenben háladóiag említi azon kegyelmet, 
hogy Steyerben (város) mulatása alatt sza
bad volt osztálya nehány itt lévő tisztével 
társalkodnia. — A’ levél Parisból költ aug. 
29dikén.

Angouleme hgné és Berry hgné leánya 
(amaz Marne grófné, ez Rosny kisasszony 
név alatt) sept. 26kán éjjel Mainzba, 28kán 
F r a n k f u r t b a  érkeztek ’s ez utóbbi helyt 
„a’ római császár“ vendégfogadóba szállot
tak. — X. Károly és a’ kis Henrik (ez utób
bi gróf C h a m b o r d  álnévvel) folyvást Ham
burgban vannak ’s az exkirály igen szép la
kást bérlett Altona mellett, miből azt követ
keztetik , hogy ő itt h u z a m o s a b b a n  fog 
mulatni.

Mind a’ két Hassiában (O ber-és Kur- 
hessen) ugyanazok választattak ismét ország- 
gyűlési követekké, kik tavai olly hatalmas 
liberális oppositiót képzettek (m in t: Jordan , 
Werthmüller, König ’s több), *s a’ német 
alázatos újságok már előre is sopánkodnak, 
’s félve lesik, mi lesz ebből, mi lesz külö
nösen a’ szövetséggyülési ellenőrség hatása és 
következése ? —

L e g ú j a b b :  Oportot felette szorongatják a’ 
miguelista seregek; sept. 22ikére egy erős meg- 
rohanás váratott; a’ nép a’ legnagyobb zavarban 
’s ijedelemben volt; az angolok hajóikra futot
tak. — A’ belga ügy iránti dolgok ’s conferen- 
tiák mind inkább békére hajlanak ; sem az an
gol, sem a’ franczia hajósereg nem indult ki. «— 
General Savary nemzeti őrséget állíttatott Algier- 
ban. — A’ görög követség October Ilikére vára
tott Münchenbe. — A n g o u l e m e  exkic. hgné 
’s B e r r y  hgné lánykája folyó octob. 6ikán Bé c s -  
b e érkeztek ’s a’ császári várba szállottak. —

A’ gabonának pesti piaczi ára October lOdikén 1832.
fozs. m .vtó. gar. legjobb középszerű 1 csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb
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P est, szombat. October 13dikán. 1832.
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O a b o n a á r .

MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.
Cs. kir. Felségünk gr. Pálffy Ferdinand 

Leopoldot cs. aranykulcsos hívei sorába mél- 
tóztatott számlálni.

Felséges Királyunk aug. 27iki legfentebb 
határozata szerint Csipkés Sándor urat ér
déiben tartományi szemorvosnak méltózta- 
toit kegyelmesen kinevezni. Bischof József, 
kath. nemz. iskolabeii egykori tanítót Czeg- 
léd szabados mezővárosban (Pest vmegyé- 
ben), pedig, kitüntetett érdemeire nézvést sza
lagos kis arany polgári érdempénzzel kegyel
mesen megjutalmazni.

(Kir. Kam. tudósitás).
Ő cs. kir. Felsége a’ Fiúméban újon ál

lított só s harminczadiperceptorságraUrbány 
Ferencz eddig ugyanott harminczadi ellenőrt 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni ; az igy 
megürült ellenőri hivatalra pedig a’ nagymélt. 
in. kir. udv. Kamara Trauninger Fortunátot, 
ki e1 tisztséget eddig helytartólag viseié, ne
vezte ki.

A’ selmeczi kerületi kir. bánya-törvény
széknél egy közbirói hivatal megürült.

A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara a’ ver- 
seezi kir. sóhivatali ellenőrségre Gróf Antal 
eddig Nagybányán ellenőrködő mázsamestert; 
továbbá a‘ munkácsi kir. sóhivatali ellenőr
ségre Danko Jakab eddig Makován ellenőr
ködő má/.samester ; végre a nagy bánjai má
zsamesteri ellenőrségre , ugyan az ottani má
zsamestert Pálffy ferenczet neveze ki.

Ugyan a’ nagymélt m. kir. udv. Kamara 
Visnyei György elhunyta által Rakomazon 
megürült ispánságra, Fazola Károly, prae- 
fectus hivatalbeli dijatlan practicanst, huza
mos esztendei jó szolgálatára nézvést, ne
vezte ki.

Megürülvén, Tittel Pál elhunyta által a’

pestbudai csillagász intézet igazgatósága, mel
lyel évenként 2,000 fr. évi dij, száz pCtes 
segédpénz, szabad fa, és szállás járul, az ér
te folyamodók, kérelmüket szükséges bizo
nyítványokkal társítva, fél esztendő lefolyá
sa alatt a’ nagymélt. m. kir. Helytartótanács
hoz nyújthatják be.

Ns Krassó v megy étiek mélt. Gyürky Pál 
es. f  ’s főispán előliiiése alatt f. h. 4ikén tar
tott tisztválaszíása illy renddel ment végbe : 
első alispán lett Lovrenchich István, máso
dik Markovich József; főjegyző Tóth Mihály, 
al Kis András s Makay Sándor; főbirák Ja
kab ÍV Kristóf, Vagyon Imre, Marsovszky 
László, Palik Ucsevni Péter’s Pausz István; 
főadószedő Fogarasy Balázs , al Szuló József; 
számvevő Melczer János ; íevéltárnok Foga- 
rasy György; szolgabirák Jancsó József, Jun- 
kovich Elek, Milankovich György, Papházy 
János , Kovách Károly , Petrovich Tivadar s 
Asbóth Móricz; aladószedők Czompó Mihály, 
Marsovszky László ; esküitek Légrády Imre, 
Stojanovics János, Nagy Áron , Orbók,Leit- 
ner József, Rosenegger Károly, Ujvárosy Jó
zsef, Andreovics, Pausz, Athanasievics Já
nos ; biztosak Hosszú lü) 'és, Balog, Bagosy 
János, Yuja , Kovács, Lévay, Kis Ferencz, 
Fest János, várnagy Fadgyas Orbán.

Sár. Patak sept. 27ikén : Iskolai eszten
dőnk , a’ kórság miatt csonka múlt év urán , 
kezdetét rendesen e" hónap lsőjén vette. Né
pessége 3 nagy osztálya szerint: 1) Az al
sóbb , vagy grammatikai osztályokban — 465; 
úgymint: felsőbb syntaxisták 127, alsóbbak 
91, grammatisták 85, coniugisták 109, és 
kezdők 53. 2}. Felsőbb iskolabeliek — 429; 
nevezetesen: logikaiak 83, felsőbb oratorok 
117 , poéták 97 , alsóbb oratorok 132. 3). A' 
felsőbb tudományi vagy akadémiai osztályban 
490 hallgató van, kik 13oktató által 40 féle
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közönséges leczkéken taníttatnak; úgymint, 
9 féle theologiai leczkén, 4 törvén)tudomá
ny in, 3 politikai, statist, ’s paedagogiain; 
philosophiai 8féle tanításon, mint p. o. vizsgá
ló és gyakorló, vagy erkölcsi, természet theo
logiai, magányos, közönséges és nemzeti tör
vényi , aesthetikai és philos. történeti tudo
mányokba. Physikai 1, gazdasági 1, termé
szet-történeti 1 , matliesisi 2 , históriai 3 ; 
literatúraiak Oféle órákon , különösen: diák 
2, magyar 1, német 1, görög 1, zsidó is 1; 
építésiek 1, ’s hangmüvészeti 1, leczkéken. A’ 
köznépi és törvény- orvosi politiai tudományok 
orvos doctor nem léte miatt, félben szakadtak. 
E’ szerint collegiumunk egész népessége most 
1384 tanulóbul áll. Vannak köztök több cseh, 
morva, ’s horvátországiak; hazánkból pedig 
alig van a’ távolabb levő 6—7 vármegyén kí
vül egy is , mellyből számosabb tanulókat nem 
számlálnánk. — De a' múlt évi görcskórság 
mind a’ pap-felszentelő közgyűlést megaka
dályoztatván, mind több ekiésiát ieikitanitó- 
tul megfosztván annál számosabb lön e’ f. 
sept. 23, 24 ’s 25keire Tarczalra tett super- 
intendentiai nagy gyűlés. 58an valának az uj 
felszenteltetendők, kik a’ reform, templomban 
közönségesen a’ nép előtt, (mert nyilván kell 
lenni mindenkor) először eddigi tanulások, 
tudományok és életükről bizonyság-leveleket 
mutatván elől, majd a’ hit- és sz. írásinagya- 
rázó tudományokbul, a* sár. pataki collegium 
papja , ’s a’ papi tudomány ok prolessora 5Sar- 
nayr Lajos ur által, ki maga is most szentel- 
teték fel, megvizsgáltatván megmutatták, hogy 
a' keresztyén néptanító sz. hivatalt megér
demlik, mellyre, a' superintendens es espe
res urak kezeik fejökre való te vésők által, 
ki is bocsáttattak. Lelket adott az egész gy ű
lésnek az, hogy különben sok főhivatal ál
tal elfoglalt főcuratorunkhoz mélt. gr. Teleki 
József úrhoz is lehete szerencsénk , ki az e- 
gészet szelíd és mély belátásával igazgató. Mé
lyen hatott meg mindeneket, midón a tisz
telt gróf, a’ magyar nyelvtudományt tanitó- 
székre, és a’ könyvtáron hivatalra 5000 fr- 
nyi tokepénzt méltóztatott ajándékozni. U- 
gyan akkor a’ magy ar literaturára Szentes Jó
zsef fiz. főhadnagy ur is 250 frtot ajánlván:

reményijük, hogy e’ jeles példák anyai nyel
vünknek, és igy eredeti fogalminknak (Begriff) 
alapítására (mert, haszontalan, — idegen nyel
veken eredetiek nem lehetünk) több köve
tőt fognak találni. A’ hivatalaiban fáradhat- 
lan főcurator ur, időt vett26ikán a’ sár. pata
ki collegium meglátogatására is; holott távol
léte alatt tett előmeneteleket ’s építéseket 
megvizsgálván , a’ következendő munkálatok 
felől hathatós rendeléseket tőn, s 29ikeszür
kületén, áldásinktól kísérve visszatért.

Temesvár oct. 6kán : Nálunk mostanság 
egy arteziai kút van próbatétül készülőben, 
mellynek sikerülte itten, hol a’ költséges és 
romlékony hy drostatikai kutak kivált a’ hé- 
vebb nyári napokon csak kellemetlen ízű ’s 
peshedt vizet ajánlhatnak, gyakran pedig 
a’ várost, ha egyetlenegy alkottyujok (me- 
chanismus), melly távol a’ külvárosban áll, 
megbomlik, több ideig ital nélkül hagyják, 
— felette kívánatos, mert ekkor bizonyosan 
több illy állandó használatú kutak ásatván, jó 
és egészséges víz nélkül ezután, ’s még os
trom esetében sem fogunk szűkölködni.

Debreczenből érkezett tudósítások sze
rin t, az ottani vásár igen rósz volt. A’ hon- 
ni termékek közül a’ méz ára nevekedett 
tetemesen.

Pestbuda vidékén e’ héten kezdtek szü
retelni. Csak három héttel is előbb igen so
vány termést várhattunk , de a’ beállott ősz 
jótékony napjai nagy részben kipótolák a’ 
nyár mostohaságát, úgy' hogy most már mind 
mennyiségben mind minémüségben közönsé
ges termést reményihetünk.

A N G L I A .
A’ szándékban forgott belgahollandi há

ború elmellőztetett, úgymond a’ Messager 
sept. 27ikéről, ’s újólag conferentiák tartat
nak a’ dolog békés elintézése felett. 26ikán 
a’ hollandi meghatalmazott elébe több kér
dés terjesztetett; nevezetesen fel volna e’kor
mánya részéről hatalmazva a’ belga követtel 
alkudozhatni ? mire ő egyenesen igennel vá
laszolt, hozzá téve hogy lord Palmerston 
legújabb javaslati iránt udvarától megbízatá
sa kimaradt. Erre a’ conferentia neki újabb
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időhatárt szabóit, hogy kabinetjétől ismét 
instructiot vehessen.

Lord Grey ’s Brougham Londonba meg
érkezésüket a minister! újságok October ele
jére hirdették; ezt némellyek az igazgatás
ban leendő fontos változások jelének magya
rázták , minthogy Grey folyvást abeli szándé
kát nyilatkoztatja, hogy a’ ministeriumból 
kilép, mi azonban nehézségeket szenved az 
esetre , ha Brougham helyette a’ ministeriu- 
mi előlülőséget fel nem vállalná; lord Alt- 
horp , ’s kívüle még ketten vagy hárman is, 
szinte nyugalomba kívánkoznak. Mint mond
ják sir Robert Peel kívánkoznék újra Broug
ham alatt valamelly hivatalt a’ ministerium- 
ban vállalni, a’ tisztes Baronet ur pedig Lord 
Bentink helyett Indiába general kormányzó
nak küldetni. Ez mind könnyen megeshető, 
hozzá teszi az Intelligencer , hiszen ennél ná
lunk már hihetetlenebbek is történtek.

Londoni hírlapok után sept. 26ikáról sir 
Pulteney Malcolm hajóserege folyvást Spithe- 
adnál tartózkodott. — Lord Palmerston 24i- 
kén Londonba visszatért, minekutánna a’ ki
rálynak Windsorban udvarlását megtevé. — 
A’ Courier szerint gróf Matuszevicz egy kö
zelebb tartott vadászaton erősen megsebesít 
tetett, mindazáltal életéhöz remény van.

Glasgowban mihelyt bizonyossá lón sir 
Walter Scott halála, azonnal a’ kikötőbe volt 
hajók mindnyájan gyász vitorlákba borultak.

Barring test vérek 7 millió dollár kölcsönt 
vállaltak fel 5 pC. fizetéssel Louisiana status 
részéről, olly kikötéssel, hogy 1852ig az e- 
gész kölcsön beváltassék.

William hajó , melly Corkbul Quebekbe 
kivándorlókat vala szálitandó, Sz. Lőrincz 
folyón történt csekély károsodása következé
sében Gaspeba visszatért, ’s az utasokat, min
den törvény ’s emberiség ellenére , alattoni- 
ban a’ szárazon hagyta, minden további gyá
molás vagy segedelem nélkül.

A’ Sun újság írja, hogy dón Pedrónak 
egyik főügyvivője Angliában az egész belga 
jövevény sereget részére hódítá , melly is rö
vid idő alatt gőzhajókra Ostendeből Oporto- 
ba fog szállítatni. Az ügyvivő khirt von, hogy 
a1 belga kormányszék e’ katonák nélkül elle

het, mire t ü s t é n t  Brüsselbe utazott, hol sze
rencsés is volt a" légiót don Pedro’ részére 
megszerezni, mielőtt az elszeledt volna. Ez 
a' segéd fegyveres erő azokkal együtt, kik 
jelenleg már az expeditióhoz elküldettek, vagy 
ahhoz csatlakozni útban vannak , hihetőleg 
véget vetnek a’ lassú és unalmas harcznak 
Portugáliában.

Az angol újságok már azon hasznokrul 
beszélnek , mellyek a’ szándékban forgó vasu
tak állításából a’ fővárásban származandnak. 
Csak felületes felszámlálás után, ugymonda" 
Traveller , egyetlenegy fogyasztási czikkely- 
ben , a’ húsban , esztendőnként 1̂  millió font 
st. költség kiméltetnék meg; ugyan is, a’ 
főváros esztendei húsfogyasztását 150,000 
marhára véve , azok hajtásbeli értek veszté
sét egyenként 40 schillingre , ’s igy átaljában
300,000 font st.re tehetni, 'a juhokét ugyan 
ez okbul 675,000 fontra, ’s habetudatik még 
az is, hogy a’ mennyiség vesztés által a’ mi- 
némüség is silányul, úgy a’ fenn kivetett 
Öszveleg bizonyára csekélynek látszhatik. Mos
tanában a’naponként levágatni szokott marhák 
egy negyede, mindig azokból vétetik, mel
lyek épen akkoron érkeztek messze vidékek
ről, természetesen fáradtan , vagy néha bete
gesen is, mi orvosink állítása szerint egyik 
kútfeje az annyira gyakor betegeskedések
nek, ehhez járul még azon fojtó bűz is, melly 
a’ vágószékekből szünetlen párolog, az ocs- 
mány rondaság melly belőlok a’ folyamba ürül, 
’s vizét mocskolja; ezt mind ’s egyszerre ké
pes egy vasút elhárítani.

F R A N C Z I  AORSZÁG.
Az oppositiobeli újságok minden legki

sebb környülményeit is magasztalva Írják 
Odilon Barrot ur ünnepélyes fogadtatásának 
Boulogneban. Legnevezetesb az, hogy e’ va- 
rasi nemzetiőrség in corpore ment hozzá tisz- 
telkedni, egyik kapitányokat szónokul vá
lasztván, ki mindnyájok nevében kifejezné, 
mi buzgó örömmel veszik a’ tisztelt hazafinak 
várasukba érkezte állal történt szerencséiteté- 
süket; erre az oppositio feje szokott éles és 
ékes köszönő beszéddel válaszolván , végeze
tül a’ politikára térve ezeket mondá: „íme
láthatjuk innen Anglia partjait, onnan jőve

*
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hozzánk a” képviseleti kormányzás első gon
dolata, s most tőlünk vesznek ösztönt poli
tikai reformjaikban. Ó bár tovább is, ’s csak 
egyedül e’ viszálkodás , a’ szabadságot ’s ci- 
vilisatiot versenyleg törekedve vívni, maradna 
e‘ kér nagy nemzet között! barátim! mi ben
nünketillet, állhatatosságot kölcsönözzünk e’ 
nemes szomszédunktól, mert bátor lélek kell 
az igaz , három nap alatt szabadságot kivíni, 
de azt egyszersmind rendithetlenül megala
pítani, elszánt, ’s huzamos évű állandóság.“ 
E’ beszédjét a’ hatalmas szónoknak sokszor
zott .,éljen! éljen Barrot, a’ Labey de Pont* 
piéres derék mostohafia!“ követték.

Ha jól értesíttettünk, úgymond a’ Jour
nal des Débats oct. Isőjéről, a’ ministeriumi 
crisis valahára végéhez közelit. A'király mint 
mondják, iránta végső szándékát kimondot
ta. A‘ kívánt feleletek még mára beváratnak, 
’s a’ holnapi Moniteur az uj ministerek neve
it már közlendi. — Azonban előlegesen is mint 
egy bizonyosnak mondhatjuk, hogy a’ régóta 
annyira emlegetett nievrei deputatus (Dupin) 
neve, nem lesz a’ várva várt névsorban ; ha
nem inkább a’ derék marschaílé (Soulté), és 
pedig mint elölülőé. Ugyan ezt mondja a’ 
Nouvelliste is, hozzá téve, hogy Mon tali vet 
a’ belsőt, d Argout ur pedig a kereskedés 
ügybeli ministerségét nyerte el. — Privátle
velek után ugyan a’ felebb nevezett napról, 
Sebastiani, báró Louis és Girod de 1 Ain 
is kilép, ’s helyettük due de Broglie vagy 
Saint-Aulaire a’ külsőt, Humana a fíuauczot 
’s Thiers a nyilványos oktatáshelit leimének 
viendők.

Contreadmiral Hugón ang. 22kén, a’ ten
geri ministert két görög pirata hajónak a1 
Maina szélek mellett történt eifogatásokrul 
tudósitá; jelenti egyszersmind Ypsiíanti her- 
czegnek, a’ görögországi kormánybizottság 
egyik tagjának, Naupliában aug. 1G. estéjén 
történt halálál*

A’legújabb párisi hírlapok, az assissi tör
vényszék által halálra Ítélt Lepage és Cuny 
júliusi lelkűiteknek a’ királyhoz tett folya
modásokkal foglalatosak. A’ Temps, Cour- 
rier, Constitutionnel, Messager, National, Jo
urnal du Commerce, Tribune és Gazette de

France egyértelmiileg mellettük harczolnak, ’s 
megkegyelmeztetésüket erősen a’ király szi
vére kötik.

Andry de Puyravean kain. követ, há
rom fekvő jószágait lotteria utján kívánván 
eladni, ’s néhány sorsokat már közre is bo- 
csátván, egyik törvényezikkely értelméhez 
képest, meily illy törvénytelen iotterián jó
szágokat kijátszaini tilt , két hónapi íogsag- 
biintetésre, ’s 200 franc pénzbírság fizetésre 
ítéltetett, jószága elkobzaiása (confiscatio) 
mellett.

Talleyrand sept. 30kán Parisban meg
érkezett.

SPAN YOLOI Í kSZÁG.
A’ Morning-Chronicle VII. Ferdinand ki

rálynak könnyen valósulandó kimúlására egy 
angol munkából (spanyolország 1830 évben 
Inglis által} eleven rajzképét közli Don Car- 
losnak ’s a’pártoknak spanyoloiszágban ; mi 
kivonatban e’ következendót adjuk: ,.Én el
hagy ám Angliát — mond Inglis ur — azon c- 
rős véleménnyel , hogy Spanyolországban két 
hatalmas felekezet van : Constitutionalisok ’s 
az uralkodószék hívei, meily utolsók külön
féle árnyékolatok szerint ismét több kisebb 
felekezetre szakadnak. De csak hamar által 
láttam , hogy véleményein egészen hamis. Éu 
három felekezetet találók Spanyolországban, 
úgymint: Absolutistákat vagy is Cariistákat, 
a’ kormánypártot vagy mérsékletieket ’s a’ 
liberálisokat. Az első, kétségen kívül legna
gyobb befolyással bir, magában foglalja az 
országot lakó alsóbb néposztályok’ nagy tö
megét, és sok vidéken mint p. o. Toledóban, 
Castiliának városiban ’s falvaiban ’s a’ Mur
cia ’s Catalonia tartományokban csak nem 
az egész népességet; ezen párthoz tartozik 
parányi kivétellel 130,000 szerzetes, a’ vilá
gi papok nagy többsége, ’s nevezetes része a 
fegyveres népnek, tisztekés közkatonák, de 
főkép az elsők. Illy állaték részeknél e’ párt 
ereje természet szerént nem csupán számsze
rinti többségétől függ. Mindenki tudja, hogy 
a* monostorok’s templomokban tömérdék kincs 
és gazdagság találkozik. Ezek véleményem 
szerint az úgy nevezett Carlista-pártnak ele
mei , meily számra és gazdagságra ugyan leg-
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hatalmasb, de világisméret 's észtehetségre 
nézve leggyöngébb. A liberális párthoz tar
toznak az ország’ legéríelmesb, tisztán látó 
polgári, ’s e’ párt — ha a’ legalsóbb néposz
tályokat ’s a tisztviselőket, szerzeteseket, 
papokat tőle különválasztjuk, nagy morális 
erőtöbbséggel bir. A’ fennálló kormány’párt
hívei számra leggyöngébbek. ÍJa Don Carlos 
eltökélő a1 kormányhoz kereseteit kivíni, te
hát neki minden tekintetben hatalmas segéd- 
források állnak nyitva; dee’ részen lévő len
tebb erőtehetség korán sem olly elhatárzó , 
hogy a’ várt szerencsés következés bizonyos
sá is legyen. Hihető mindazálial, hogy ő a’ 
korona után fog nyúlni, ’s czéljában a’ sze
rencse elő is segíti.

Sept. 22ikén a’ király betegsége folyvást 
igen veszedelmes volt , adta mindazáltal 
mégis enyhülése némi jelenségií, udvara en
nek következésében nyugottabb ion. 20ikán 
Ő Catholicus Felsége a’ haldoklók szentségeit 
felvette; ministerei mindnyájan la Granjaba 
mentek. A’ fővárosban azonban gyakor cso- 
portozatok gyülöngnok, mellyek folyvást a* 
király haláláról beszélgetnek; a’ poiitia egy 
hirdetményt bocsát a közre , mell) ben e’ hirt 
nyiiványnsan hamisnak nyilatkoztatja.

A’ király, mint mondák, egy 20dikán 
költ decretumában megbízza a’ királynét s 
dón Carlost, felgyógyulása idejéig aláírni mind 
azon végzeteket, mellyekre tulajdon neve 
aláírása megkivántatnék. — Egy madridi le
vel után pedig a’ királyfié karmelita apácza 
köntösbe öltözött s fogadást tőn, azt mind
addig viselni, míg felséges férje tökéletesen 
fel nem gyógyilland.

P O .IT C GÁLI A.
Az angol Courrier tudósításai Oportobul 

sept. 2iikeig terjedők, ekkor a’ miguelista 
sereg részéről nagy készületek tetettek a’ va
ros ujonti megíámadtatására; nevezetesen, a’ 
Duoro déli részén állott csapatok az éjszaki
ra költöztek ált, ugyan e’ részről szegeztet- 
tek a* város ellen újabb battériák , mit a’con- 
stiiutionalisok minden iparkodások mellett 
sem valának meggátolni képesek ; bent a vá
rosban igen nagy volt a’ szorongatás az egy
mást érő bombák s álgyugolyók miatt, ’s ki

ki drágább vagyona bátorságba helyezésével 
foglalatoskodott, az angolok ’s más idegen 
kereskedők jobbadán mind hajóra költöztek, 
az élelem szemlátomást sziikül, ’s a'köz za
var ellenben naponként nagyobbul; Dom Pe
dro seregei azonban mindemellett a’ legélén
kebbek, minden újabb megtámadtatást nyug
hatatlan tűzzel várnak, ’s dolgok bal kimene- 
léről nem is álmodoznak; mi ha úgy történ
nék, azaz mostani állásokbul ki nem szorit- 
tatnának. úgy a1 következő telet minden to
vábbi háborgatás nélkül tölthetnék, mivel 
nem sokára be áll majd az esőzés , melly az e- 
gész táborozásnak véget vetend ; ha el
lenben, mitől igen is taríhatni, a’ miguelis- 
tak Öportót bévebetik, akkor minden to
vábbi remény egyszerre elenyész Donna Ma
ria restauratiója felől, mivel annyi bizonyos, 
hogy a’portugált népnek, sem a’ constitutio, 
sem Dona Maria ügye iránti legkisebb rész
vételére sem számolhatni. Más nevezetes 21i- 
ke reggeléig, midőn e’ iiireket hozó London 
Merchant gőzhajó Oportobul elindult, nem 
történt, egyéb bogy Dom Pedro egyik kisebb 
hadihajóját Terceirát, midőn a’ Duoron fel
jebb evezne egy ellenségi álgyu golyó fenék
ben áltfürta. A’ iöiki csatában elestek közt 
van Staunton őrnagy is, ki épen midőn csa- 
paiját a’ tűzbe vitézül vezetné, elesett. Kí
vüle még más derék tisztek is hullottak el, 
többen pedig sebjeikben feküsznek. Pedro 
veszteségét eddig mindösszve holtakban 100- 
ra teszik, mig a Migueléi SOOnak emlegetik. 
Sartorius admiral Cap St. Vincémnél áll dél- 
felőí a’ miguelista hajósereggel áltellenben; 
Oportóban igen sajnálják távollétét, mivel a- 
zon esetre, ha győzni találnak Miguel nagy 
számú, s élelemmel jól ellátott szárazföldi 
seregei, a’ constitutionalisoknak egyéb me
nedék a' hajóknál nem marad, miknek azon
ban inesszelétök miatt a szorongattatás leg
főbb polezra hághat.

Portobul egy küldöttség ment Texeira 
generálhoz, a’ Villanovaban lerakott nagy 
mennyiségű borok, minthogy azok egy millió ft 
st.ii) i értékig vagyonok az angol kereskedők 
nek, megkiméltetését kérni; a’ general igen ke
gyesen fogadta, ’s mindent megígért, mi e’rész
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ben hatalmában állana. Jelen volt ez alkalom
mal a’ főszálláson sir Campbell is, barátja Beres- 
ford marschallnak, ’s a’ küldöttség kérelmé
ből alkalmat vonva, kikelt a’ jelen háborús
kodás ’s annak lehető veszedelmes következ
ményei ellen , azt mind , a’ mostani angol mi- 
nisterium visszás politikája szülöttjének ne
vezvén.

Dom Pedro Oportoba kiszállta óta már 
]6 tisztét veszté. — A’ város 18ikán történt 
álgyuztatása következésében Jones angol ke
reskedőnek háza igen megrongáltatott, meg 
Cordoaria templom, ’s St. Bento klastrom is, 
melly jelenleg katona kórházul szolgál, az eb
be lövött bombák egyike két embert öle meg, 
egyet pedig halálosan megsebesíte. — Ter- 
ceira schalupp, mellvet a’ miguelista batté
riák fenékben lyuggattak ált, 18ika estvején 
elsüllyedt* A’ megrongált Amelia ’s A$or újra 
kiigazíttatolt,. — 21ike reggelén a’ miguelis- 
ták Villanovát elhagyva Santo Ovidio felé 
költöztek, bútoraikat hátra hagyva, mint 
mondják 16 ’s 18ika éjjelén történt veszte- 
ségök következésében, midőn a’ homályban 
tulajdon táborszemeikre lövöldöztek, vagy 
hogy újabb hadi plánhoz foghassanak ; ennél 
fogvást a’ közlekedés Oporto ’s Villanova e- 
gyik része közt helyre állott, mind a’ mel
lett hogy ez utóbbi helyütt még némelly mi
guelista csapatok kalandoznak, kik az arra 
járó pedristákra puskázgatnak. Csak 200,000 
font st.je volna Pedronak most egyszeribe ké
szen , mondják az angolok, úgy győzödelme 
kétségen túl volna. IJesbul Schooner 24ikén 
indula ki Gravesendből Pedro számára 200 
ujonczot s nagymennyiségű élelmet vive; a1 
keletindiai 60 álgyus nagy hajó mellyel ré
szére közelebb vásároltanak, szinte minden ó- 
rán váratik; csak az illyes erősödések képe
sek, mind a’ mellett, hogy naponként több 
több miguelista szököttek is érkeznek, Dom 
Pedrot Oporto kiráiyjaul folyvást fentartani, 
mert hogy Miguel Portugália királya marad, 
az alig kétes.

Murat Achill Oportót, hova közelebb olly 
czélból érkezett, hogy ott Dona Maria ügyé
ért víhasson , oda hagyta; okát azonban tet
tének mindeddig nem tudhatni. — A’ Ports

mouth Herald sir Doglet említi Dom Pedro 
szárazföldi seregei leendő fővezérének. — Az 
angol hajók folyvást Lissabon ’s Oportó előtt 
környelnek.

A’ Cronica Constitutional do Oporto köz
li dom Pedronak lökén közre bocsátott nyi
latkozását , melly szerint a’ város municipal- 
bizottságának a’ rebellisek durva bánásmód
juk iránt tett minapi előterjesztésére kijelen
ti , hogy ő (a’ regens) a’ város derék s hoz
zá híven ragaszkodó Jakosinak, a’ jelen há
borúskodás által történhető minden káraikat, 
annak idején, tökéletesen visszatéritendi. — 
Ugyanazon újság közli még a’ brazíliai kis- 
esaszárnak dona Maria testvéréhez Rio Janci- 
roból máj. lökéről költ hivatalos levelét is, fe
leletül, atyjának az excsászárnak azon iratá
ra, mellyet hozzá f. e. martz. lökén intézett 
vala Terceira szigetéből. A’ kis országló el- 
isméri, sőt Ígéri benne, birodalma ’s a’ re- 
gensség közti kölcsönös barátsági viszonyok 
fentartatását, e’ felett testvérétől iránta visel
tető ingadatlan szeretetét ’s tiszteletét elfo
gadni kérvén.

ÉJSZAKAMERIKA.
A’ Washington Intelligencer szerint az 

annyira félelmes háborúskodásnak, melly az 
egyesült statusok részéről az indusokkal jó 
ideje vérengzőleg folyt, egyszerre vége sza
kadt. Az ellenségnek mint közönségesen hit
ték , a’ négy tó szomszédságában kell vala ta
nyáznia, Atkintos general tehát (vezére az 
egyesült statusi seregnek) elérvén az elsőt, 
Coschkonongot, seregét három csapatra osz- 
tá Posey, Dogge és Henry generálok vezér
lete alatt, hogy az egész fekete sereget köz
be szoríthassák, de mind elcsudálkozának mi
dőn a’ messze vidékről ismét egybe érve, az 
ellenségnek, sehol még nyomába sem akad
hattak. A’ feketék hihetőleg, bosszujokat tölt
ve, elragadozott gazdag zsákmányikkal, a’ Mis- 
sisippi túlsó partjára végkép áltköltöztek, 
szemesen kikerülve a’ veszélyt, melly egy 
közönséges ütközetből reájok háramolhaték. 
Atkintos seregeivel Wisconsin folyó mentében 
halad folyvást felfelé Winnebago erőségig, 
hogy az ellenség áltköltöztéről annál nyomo
sabban megbizonyulhasson; katonasága u
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gyan sokat szenvedett a’ szünetlen zivataros 
idő és sürü halálozás ’s ennek következésé
ben történt gyakor megszökések által, most 
mindazáltal egy csapat gyarmati katonaság
ban újabb segedelem érkezvén , ’s élelemben 
szükséget nem érezve, minden történhető 
megtámadtatással bátran szembe szállhat.

Mint Limából máj. 14ikéről Írják, Cal- 
laoba nem rég érkezett meg Comboy, az éj
szakamerikai egyesült statusok egyik hajója 
Waohoobul a Sandwich szigetek közül, azon 
hírrel hogy útjában a1 meridian déli széle 
15° 50' ’s nyugoti hossza 141°nál, három uj 
szigetet talált volna fel, mellyek kettejét u- 
gyan a’ Sandwich szigetekbeliekkel egyenlő 
termetűek "s hasonlóan mogyorószinüek lak
nák , de erkölcsi szokásikra nézve amazoké- 
nál sokkal vadabbak, a’ harmadika pedig 
egészen puszta.

Rodger elhunytéval, a’ brazíliai állásbe
li, egyesült éjszakamerikai statusok tengeri ha- 
jóseregökhezkormányzónak* Cooper e’sta
tusok legöregebbik tengeri tiszte nevezte
tett ki.

NÉMETORSZÁG.
A’ közönséges hannoveri követséggyiilés 

azon végzését, melly a’ követek" üléseiben a’ 
gyorsírók megjelenhetését tárgyázza, a’ mi- 
nisterium előtt ajánlatba hozá; mire nézve a’ 
ministerium a’ király’ parancsait kéré , ki is 
az ajánlást elfogadá. Hát a’ mi gyülésinken 
lesznek e?

Egy levél Hamburgból sept. 25ikéről kÖ- 
vetkezendőt közöl: X. Károly szombat óta 
az Angouléme-i ’s Bordeauxi herczeggel itt 
van nálunk, vagy is inkább Rainmille mel
lett van Albonában. Kísérete 43 személyből 
áll. Ők a’ legnagyobb gőzhajón érkeztek, 
melly Angliában találkozik. Mihelyt Berlin
ből az utilevelek megjőnek, tovább folytat
ják utjokat. A’ királyt a’ város’ nevében Sie- 
veking Syndikus üdvözlé. Az exfölség igen 
egészséges jó színben van, ’s tekintetét nagy 
illedelemmel tudja fentartani. Beszédjében 
többek közt igy fejezé ki magát: „Tout chan
ge dans cemonde, et $a changera aussi.“

A’ Constitulionnel szerint sept. 23dikán

vasárnap Humiéres ur, ki avignoni érsekké 
nevezteték ki’s múlt apr. 20ikán érseki szé
két el foglald , végre felszenteltetek. Eddigien 
illy felszentelést egy püspök vagy érsek két 
püspök’ udvarlata alatt vitte véghez. De az 
ország praelatusai közül három püspök sem 
találkozék, ki ezen felszentelési szertartás
ban kívánt volna részt venni. A’pápának egy 
különös breve-jére vala szükség , melly meg
engedő e’ régi szokástól való eltávozhatást, 
’s az Avignoni érseket meghatalmazó, hogy 
egyetlen egy püspöktől szenteltessék fel, kit 
egyszersmind ő maga választhat is ki. A’ fő
tiszteletű Humiéres ur erre a’ Carthagenai 
püspököt kéré meg, ki történetbőlAixhen je
len volt ’s ki hajlandónak is mutató magát 
az avignoni uj érsekhez szives készségét be- 
bizonyitni. Hasonló alkalmi okból szentelé 
föl tehát most a’ Carthagenai püspök az aixi 
érseket Avignonban.

Lord Durham oct. lsőjén Frankfurtba 
érkezett.

TÖRÖK BIRODALOM.
A’ syriai hírek, Konstantinápolyra néz

vést, honnan azok sept. lOikén indultak , foly
vást nyugtalanítók; Ibrahim basa még min
dig beljebb nyomul , nevezetesen már Koniát 
is elfoglalta, miután a’ nagyúri sereg maradé
kát végkép elszélesztette vagy nagy részint 
elfogdozta. Még szomoritóbbak a’flottáról jött 
tudósítások, minthogy egy közelebb történt 
ütközetben Cyprus tájékán, Öt hadihajót vesz
te , köztök egy fregatot, az aegyptusiaktól 
elfogva. Ugyan ezt állítják Syraból sept. 3i- 
káról utasított levelek is, azon hozzá adás
sal , hogy az említett öt fogoly hajó Alexan
driában már meg is érkezett. Ez ütközet u- 
tán, mint mondják, a’ nagyúri flotta a’ rho- 
dusi révben keresett menedéket. Képzelhetni 
mi kedvetlenséget okozhatnak e* hirek Kon
stantinápolyban, mellyben jelenleg a’ pestis 
iszonyun dlihösködik , s miatta a’ lakosok 
naponként nagyobb számban költözködnek 
el, hozzá járul a’ cholera, melly már itt is 
kiütött ’s a’ pestissel kezet fogva, vetélked
ve pusztít; Tatakola egyik külvárosa (görö
gök lakják) kigyuladván, úgy szólván egé
szen elhamvadott, 600 házából csak 200 me-
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nekhetvén meg a' dühödő lángok közül. Nem 
csuda ha illy környiilményekben kereskedé
se is mindinkább csökkedez.

e l e g y  h í r e k .

A’ freiburgi egyetem (universitas) uj 
szerkezete megjelent , s a leczkék novem
ber 5ikén újra elkezdődnek. Fő változtatás 
az, hogy az eddigi akadémiai consistorium 
eltöröltetett, 's helyébe egy senatus academi- 
cus és a1 rendes professorok teljes gyűlése 
rendeltetett. A* tanács legelső tagjait, a‘ pro- 
rectorral eg>ütt, a' nagyhcrczeg nevezi k i, 
a’ későbbieket pedig a" senatus kihallgatása 
után a belső ministerium. — A’ volt profes- 
sorok közül még eddig egy sem mozdittatott 
el. —

Apollo austriai kereskedő hajónak, melly 
f. e. martzius 26 s 27ike közti éjeién egy 
pirata hajó által megtámadtálva olly vitézül 
viselte magát, hogy csak egy ember veszté
vel, az egész hajót's rajta lévő árukat is mind 
megmentette, a trieszti egyesült bátorságosi- 
tó társaságok közép igazgatósága 1315 fr. ju
talmat ajándékozott.

A’ franczia Moniteur egy királyi rende
lést közöl, melly szerint Angershen és Cha- 
lonsban gyáriskolák állíttatnak, ez utóbbi 
400, másika 200 tanítványt válalva, közülük 
456ot a’ status költségén.

Weiszenburgon keresztül Francziaország- 
ba folyvást számos menekvők költözködnek, 
ezek közt volt közelebb Stromayer és Schlund 
a’ Wächter am Rhein egykori szerkeztetője. 
Schlund kénytelen volt Lauterburgot, hova 
elébb utasitatott elhagyni és Straszhurgba köl
tözni, de hihetőleg e’ helynek a' határszél
hez közel léte miatt, benne sem lesz mara
dandó helye. Itt tartózkodik, a" frankentha- 
li fogházból ki sikamlott Vendeley is, szinte 
egykori redactora a’ nevezett liberális újság
nak, és Dr. Grosze, kihez nem rég hitvese 
’s gyermekei is megérkeztek.

Titrsch bajor kir. udvari tanácsnok oct. 
Ilikére váratott Münchenbe, veszteglés ide
je Triesztben, sept; 25ikén múltéi; a' görög 
küldöttségé oct. óikéig tartatul, miután ez is 
azonnal útnak ered; az orosz hajó melly ő. 
két Triesztbe kisérte nem fregat, mint né- 
melly újságok hirlelték, hanem lincahajó.

Villanovában a’ lakosok épen templom
ben valának, midőn 14ikén a’ miguelisták 
értekeztének hire íutamodék, azonnal kiki 
fegyverre kapott *s la Serraba sietett, holott 
aztán az asszonyok a' férfiakkal versenyesen 
vívtak, kévés idő múlva éljen kiáltások hal
latszanak, mire az apáczák mindnyájan ab
lakaikhoz tódultak , gondolván , hogy ez a’ 
miguplisták győzödelmét jelentené , 's éppen 
ekkor érkezik tőlük egy álgyu-golyó, 's az 
Örvendező gyász-szüzek egyikét, talán legár- 
tatlanabbikát, agyon zúzá. De igazán külö
nös, ezek a' neveletlen bombák egyébkor is 
majd mindég kiastromokal vagy legalább mi- 
gueíista gondolkozásnak lakjait találják, lói
kén magok a' pedrista hajók kénytelenek vol
tak egy másik apácza klastromra lődözni, 
mivel ő szüzességük néhány miguelista gue- 
rillat bocsátottak celláikba, kik onnét az ab- 
lakokbul puskázták a1 józan pedristákat.

Legújabb: A' spanyol király sept. 29- 
dikén annyira jobban volt, hogy ha folyvást 
úgy marad, egy pár nap múlva minden ve
szedelmen túl helyezettnek mondhatni. A' ba
jor kormányujság oct. ödikán közli franczia 
és német nyelven 0 Felsége a' bajor király
nak, görögország ügye 1832 majusa 7dikén 
történt végső elintéztetése iránti ratifícatioját. 

Pénzfolyamat :
Becs {̂ October 9ikén) közép ár:

Státus 5 pC.. kölelezőlev. . 87 {
— 4 pC.............................. . 76 |
— 18‘2üdiki nyeres. kölesön •-----

1821 diki .................. . 126 «
Becs vár. 2£pc. bankó kötél. 47 |
Az udv. kain. 2 j perCnt kötél. •-----
Bank-actiák v. részvények darabja 1134 i

A' gabonának pest: piaczi ára October 12diken 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb koz.pszerú csekélyebb

Tisztabűza 146 * 126 ’ 120 Zab 34 I 33 i 32
Kétszeres 100 93 * 90 Köles — — —
Rozs 60 56 | 53 l Köles-ká — — —
Árpa 56 » 55 | 50 * Kukori v a 66 » 63 f 53 ;

Szerkezted H e l m e c z y .  Nyomtatja L ä n d e r e r ,
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F o g l a l a t :  Magyarország (főispáni szekfoglalás Beszterczebányán é s  Veszpiimben. kir. kam. tudósítás). Nagybritannia (Bel
ga ügy. Conferentiák. Franczia corvette Spitlieadnál. Walter Scott. Mauritius szigetiről ’s Amerikából hírek). Fran- 
cziayrszág (Ministerium! combinatiok s azok felett elmilkedesek. October Sóikén meg semmi bizonyos-, Du p i n  bele'pte 
újólag hihető. Barrot. Carlisták). Bajorország (Görög regenäse'g). Belgium. Portugália (Repkedő hírek. Dom Miguel a’ 
jesuitákat vezeti be). Török birodalom (Syriából , Trapezuntbói ’s Bosniából hírek). Elegy. Legújabb. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Mélt. Géczy István kir. tanácsnok, refe- 

rendarius és Zólyom vmegye főispánja Besz- 
tercze-Bányán sept. 2 6dikán ; nagyinéit. gr. 
Zichy István val. belső titkostanácsnok sz. Ist
ván m. kir. rend nagykeresztese, cs. k. kama
rás és Ŷ eszprém vmegye főispánja Ő Exja 
pedig Veszprémben oct. 4ikén iktattatott 
fényes szertartással főispáni székébe.

Mélt. Belánszky József besztercze-bányai 
megyés püspök ur Kiszutza-Ujhely priv. me
zővárosban (V sziléziai határszélen} mint szü
letése helyén saját költségén épitetvén fel 
a’minap leégett nemzeti iskola épületét, még 
e’ felett a’ magyar nyelv tanítására ’s az ah
hoz szükséges könyvek beszerzésére is nagy
mennyiségű tőkepénzt alapított.

(Kir. Kam. tudósítás).
Kolb Ferencz nádkuti (Rohrbrunn, Vas 

várm.) kir. harminczados e’ f. October lsőjén 
meghalt.

NAGYBRITANNIA.
(Alig Z.) Egy londoni levél sept. 28iká- 

ról hosszasb tartalmában többek közt követ
kező tudósítást ad: Mi a1 belgahollandi dol
gok igaz állapotjáról szintolly keveset tu
dunk , mint a' szárazföldiek látszanak tudni, 
és — a’ mi igen nevezetes — bármiily szo
rosan függ is össze nemzeti becsületünk e’ do
loggal ’s bármint fenyeget is, hogy háború
ba kever bennünket, melly talán ismét egy 
közös európaivá fajúland : úgy tetszik, nincs 
reá legkisebb figyelem. A’ társas körökben s 
nyilványos helyeken c’ tárgyról egyaránt hall
gatnak, ’s a’ kávéházokban szemeimmel látám, 
mint mellőzik el a" íegbuzgóbb újságolvasók 
a’ brüsseli ’s haagai tudósításokat ’s a' jour- 
náloknak e’ tárgyat érdeklő észrevételeit. A’ 
tory levelek ugyan folyvást még a’ hollandi

királlyal mint revolutio ellenével tartanak; 
de bár meg vannak győződve magok a’ ra- 
dicalisok is, hogy a’ Belgák balgatagúi cse
lekedtek, midőn magokat Hollandiától külön 
szakaszták: még is — akárhol történik e’ 
tárgyról szó, közösen kárhoztatják a’ hollan
di királynak azon makacsságát, mellyel a’ vi
lág békességét folyvást koczkára teszi. — A’ 
portugáli dolgokra sokkal élénkebb figyelem 
van. Az oportói utolsó hírek szerint a’ vá
ros nagy aggodalomban volt, ’s a’ sept. 23- 
kára várt fő megtámadástól don Pedro ré
szére kevés jó látszott Ígérkezni. — Irland- 
ban a’ kormány mind inkább kitünteti, hogy 
el van tökéivé a’ törvénynek ha nem is tisz
teletet, legalább erőhatást szerezni ; igy idé- 
ze törvény elébe legújabban egy journalis- 
tát, ki O’Connell urnák az „Angol Radica- 
lisokhoz“ irt hires levelét, mellyről utolsó 
tudósításomban szót tevék , legelőször közre 
bocsátotta ’s a’ t.

Az Öt udvar meghatalmazotti újabb con- 
ferentiát tartottak sept. 28ikán. A’ hollandi 
követ előbb értekezett lord Palmerstonnal.— 
A’ Times igy ir e’ tárgyról sept. 29ikén: A’ 
Cityben (belső város} folyvást tart a’ buzgás 
a’ belga-hollandi ügyre nézvést, de ma már 
azon vélemény kezd áílapodást nyerni, hogy 
lieveskedő V. hirtelenkedő lépés a’ dologban 
semmi esetre sem történik. Kétséget nem 
szenved, hogy a Francziák mind vizen mind 
szárazon készek támadáshoz fogni, de az, 
hogy a’ franczia kormány e’ dologban az an
gol cabinet útmutatásait követendi, kezeske
dik a’ kereskedési érdekek biztosításáért ’s 
hogy ezen ügy kimenetele az európai békét 
veszélyeztetni nem fogja. Ez okon a’ pénz 
és papirosok becse ma sokkal állapodottabb, 
mint a’ múlt napokban. —

Lord Althorp oct. lsőjén Londonba érke-
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zett, lord Grey ugyanoda 4ikére váratott, ’s 
valamennyi minister oct. első hetére. 8ikán 
ministeri tanács tartatik a’ külső ügyek hi
vatalánál 's abban a1 parliament egybehiva- 
tásának napja fog meghatároztatni; hiszik, 
hogy az aziránti végzés még az nap (8ikán) 
estve meg fog az udvari újságban jelenni. — 

Van de Weyer ur lord Pálmerstonnal érte
kezett oct. lsőjén. Ugyanaz és más nap is u- 
jabb conferentiák tartattak a’ belga dolgok 
iránt; de nem végeztek semmit. — S ugyan 
miben nem tudnak hát még megegyezni ? ezt 
kérdi a Courier. Csak a’ Scheldén evezhetés- 
ben nem! S ez a’ puszta szám-szobai (cornp- 
toir) kérdés — mert hogy vámot kell fizetni, 
abban mind a' két fél megegyez — keverné 
Európát háborúba? Ám, ha az európai ha
talmak hajlandók volnának háborúra, nem 
kellene az okot vagy színt olly gondosan ke
resni ; de ha a' béke fenmaradása hasznát min
den hatalmasság érzi ’s megismeri, a’ mint
hogy úgy is van, bizony felette Ízetlen do
log azt vitatni, hogy ez a’ csekély, még el 
nem döntött pont Belgium ’s Hollandia között 
erősebb volna az Öt nagy udvar kivánatánál. 
— Sept. 27ikén érkezett Spitheadhoz (Ports- 
mouthnái, holott az angol flotta sir Pulteney 
Malcolm vezérsége alatt áll) Ariadne, 30 ál- 
g)usfranczia corvette Chcrbourgból. Külde
tésének czélja, mint mondják az vala, hogy 
ott sir Pulteney Malcolm utasításinak Lon
donból megérkeztét várja be ’s azokról aztán 
vigyen Cherbourgba hirt. Valóban 28ikán est
ve az Ariadne Cherbourgba visszaevezett. — 
A’ Courier nem hiszi, hogy Ariadne azon 
hirt vinné a’ franczia admirálhoz, hogy ez 
az angol flottával egyesüljön.—

Londonban sept. 29ikén 500 lovas szál
lott dom Pedro számára hajóra. — Sir Wal
ter Scott számos és fényes gyásznép kísérete 
mellett sept. 25ikén temettetett el a’ kies fek
vésű dryburghi (hajdani) apátság romjai 
éjszaki részében.

Ugyan a’ Times Írja, hogy e’ napokban 
nagy számmal kapott leveleket, mellyekben 
aláírás megnyitása ajánllatik Walter Scott há- 
trahagyottinak felsegélésökre. Egyik levél c- 
lőadásából kitetszik, hogy a’ tisztelt iró min

den , megfeszített igyekezete mellett sem va
la képes hitelezőinek bár felét kielégíteni, 's 
hogy igy az elhunyt háznépére semmi, 'még 
a’boldogult többévi naplókönyvének kézirata 
sem maradt, ez is a’ massához tudatván. — 
Ezen levélnek írója 100 fontot (ezer pengő 
forintot) igér, ha az aláírás megnyiitatnék. 
A’ Times redactioja sajnálja , hogy ideje nincs 
ezen ügy vezetését magára vállalni. de buz
dít mindenkit a’ hazafiui szándék előmozdí
tására.

Portsmouthban sept. 27ikén bocsáttatott 
tengerre a’ most legnagyobb angol lineahajó, 
Neptun, álgyuja 120, bir 2,714 tonnát, ’s 
igy 300al többet, mint az eddig legnagyobb. 
— Egyik templomában Londonnak a’ világí
tásul szolgáló gázcső egy helyen megre
pedt, hova az egyházfi, vigyázatlanul, égő 
gyertyával közeledvén, a’ gáz meggyuladt ’s 
rettentő csattanást okozott, melly a’ márvány- 
padolat egy részét feldúlta, padokat össze
tört s az egyházfit ’s még egy személyt föld
höz ütött; szerencsére nem volta’ kettőnél 
több ember a’ templomban.

Szent Helénából jövő tudósítások sze
rint Mauritius szigete (Ile de France) nyil- 
ványos lázadásban van az (angol) kormány 
ellen , egyetértvén ebben a’ rabszolgák a la
kosokkal. Szándékjok , ha úgy kerül a’ do
log, fegyverrel is kivívni fiiggetlenségöket.

Amerikában a’cholera mégdühösebb volt 
mint Európában. Quebek, Montreal és New- 
york felette sokat vesztettek, az első név- 
szerint minden harmincz lakosa közül egyet, 
’s itt a’ nyavalya , noha szűnni kezd, szint- 
olly halálos mint kezdetén.

FRANCZIAORSZÁG.
A’ király oct. 3ikán a’ Briisselből meg

tért Orleans és Nemours hgek, a’ hadminis- 
ter ’s több főtiszt kíséretében megtekinté a’ 
3ik és 4ik könnyű sorezredet a’ Tuileriák’ 
udvarában, mire estve feléNeuillybe vissza
tért.

Az oct. 4iki Moniteur sem közlötte még 
az uj ministeriumot nevező ordonnanceot. El
lenben ugyanaz nap estve a’ Nouvelliste (mi
nisten újság) eképen ir: A’ nehány nap óta 
minden ajkon forgott ministeriunii combina-
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no (Soult és doctrinair társai) haladéktalan 
áltesik az utolsó’ próbán t. i. a’ királyi aláí
ráson. Broglie, Thiers és Humann urak ré
széről kétségtelen az elfogadás , ŝ bizonyos
nak mondják, hogy a' Moniteur holnap, leg
feljebb holnapután kihirdeti az újon alkotott 
ministcriuinot, niellynek elólíllőségét Soult, 
az illustris marsall, vállalta el. — Mondják 
azt is, hogy ezen ordonanceal együtt több 
más fog egyszersmind megjelenni u. m. egy, 
melly uj paireket nevez, más, melly a’ 
kamarákat hivja egybe, ‘s egy harma
dik a1 titkostanács uj szerkezetéről, melly - 
nek a’ most kilépő ministereken kívül a’ két 
kamarának nehány jelesebbje fogna tagja len
ni. —

A’ cabinet darabonkint oszlik fel, úgy 
mond a’ Messager oct. 4ikén; tegnap Sebas- 
tiani ur lépett vissza, ma báró Louis (fi- 
nanczminister) távozik. A’ Journal des Dé- 
bats minden kilépő ministernek hosszú dics 
beszédet tart, s a’ publicum nyugtalanul vár
ja ezen búcsúztatók további folytatását. — 
Már annak hire is, úgy mond az Alig. Zei
tung egyik levelezője, hogy a* doctrinairek 
ismét hatalomra jutnak , megindulást gerjesz
tett Parisban. Azon egykedvűség, melly a’ 
múlt hónapokban a' ministerium 's politika 
iránt uralkodók , egyszerre elenyészett, ’s az 
ember szinte a’ revolutio előtti időkbe kép
zeli magát, midőn t. i. a’ ministerváltozásokban 
kiki tetemesb részt vön, mint saját dolgai
ban. Tegnap, midőn bizonyosnak mondák, 
hogy a’ mai Moniteur due de Broglie nevét 
fogja hirdetni, a’ buzgás még nagyobb lett. 
Kereskedőket, bankirokat, udvari tiszteket 
hallék a’ király politikáján keserűn panasz
kodni, és sok oppositiobelit, kik külön né
zeteikhez képest vagy mély komolyan járdal- 
tak alá s lel, vagy kárörömmel dörgölék ke
zeiket egy közelgő erisist jövendölvén. Neve
zetes , a' mit egy ebédnél hallottam : Egyik 
bucsuzólag igy szóla barátjához: Tehát hol
nap látni fogjuk egymást! Igen, holnap, fe
lele emez, ha barrikádok nem lesznek. — 
Valóban úgy beszélik, hogy már azon nép
csoportnak, melly a’ st. jacquesi sorompónál 
Cuny hiresztelt kivégeztetését várva gyiilön-

gött össze , egy doctrinair ministerium ese
tén , más czéljai is lettek volna. — Semmi 
esetre sem hiszik, hogy egy illyes ministe- 
rium állandó legyen. — Broglie jelenléte a 
kir. tanácsban még inkább távolitandja a’ kö
vetkamarát a’ pairek házától; Soult se Thiers- 
el nem maradhat soká, ki most Sebastiani he
lyett a1 Tuilcriák titkos ágense lesz, se’Brog- 
lie-val, ki a' „békerendszert minden áron“4 
akarja fen tartani. Humann ugyan sok ba
rátot szerezhet a’kormánynak , deDupin nél
kül nem szerezheti mega’ követkamarai több
séget; Dupin pedig a’ doctrinairekkel társ 
lenni nem akar. — Mind ezeket egybe véve 
alig képzelhetni, hogy a’ Moniteur az emlí
tett kinevezéseket holnap már adhassa. —

Egy másik levelező ugyan e’ tárgyról 
igy ir oct. 3ikán : Ki tudna ezeken az apró
lékos cselszövényeken ’s alkudozásokon eli
gazodni ! Elfut a’ szégyen , valahányszor tol
iamat fogom, hogy felölök az urat tudósít
sam 's nem vehetem reá magamat, hogy fel
fedjem e’ kislelkü koholmányokat, mellyek- 
től illy nagy ország sorsának függnie kell. 
Annyi bizonyos , hogy végezve , elhatározva 
még semmi sincs. Vasárnap igen is azt 
hitték, hogy készen vannak. Thiers, ki á 
királyt legelső ajánlá a’ megürült thronusra 
(1830) ’s ki felől a5 király sokat tart, bea- 
dá a’ maga planumát, kiválasztá abban ma
gának a’ helyet, ’s a’ terv elfogadtatott. 
Guizot  (V doctrinairek feje) és Dupint 
nem lehete abban egybe olvasztani, azért is 
Thiers ez utóbbi helyett önmagát, Guizot he
lyébe pedig a5 nem épen impopularis de Brog- 
liet ajánlá, ki mint nagy ur a' külső mi- 
nisterségre igen jól illett. —- De azon kívül, 
hogy a’ journalok az illy combinatio ellen 
csaknem mindnyájan összeesküttek , különö
sen pedig a’ Constitutionnel, mellyet a’jám
bor párisi polgár legelőbb vesz kezébe, ször
nyű lármát ütött, ezen kívül mondom, a’ 
nemes pairnek (Broglie urnák) is vannak a- 
kadékai, ’s maga Humann ur, kit ollyminis- 
terium-éhnek tartanak, sem igen hajlandó 
a’ közvéleménnyel szembekelni. Azért beszel
ma máskép a’ Debats , mint hétfőn; azért*
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dicséri ma Dupin urat, kivel akkor olly 
jéghidegen bánt! — ’s a’ t.

October Síkén a’ ministeriumváltozásról 
a* Moniteurben még semmi hir. — A’ Journal
des Débats sopánkodik ’s az Isten és or
szág nevében kéri a’ királyt, vetne már a’ 
kínos kétségeknek véget. A’ France Nouvelle 
nem említ semmi nevet, csak azt óhajtja, 
hogy valami meghatározott politikai rendszer 
fejeztessék a’ leendő nevezésekben ki. — A’ 
Constitutionnel előre örül, hogy a’doctrinai- 
rek megbuktak, ’s ezzel együtt a’ többi pá
risi újságok a’ nevezett napon azt állítják, 
hogy Broglie ur feltételei nem voltak elfo
gadhatók, mihez képest az udvar újólag Du
pin h ez folyamodott. — A’ Temps kaczag- 
ja a’ lehető doctrinair ministeriumot, mel
lyet úgymond a3 kamarák legelső ülése elosz
lat. —!

A’ király a’ pecsétőr tudósítására Cuny-t 
a* júniusi történetekért ellene hozott ’s a’fel- 
jebbviteli törvényszék által is helyben ha
gyott halálos büntetés alól felmenteni ’s azt 
holtiglani rabságra változtatni kegyeskedett. 
Hasonlót vártak többi társaira nézve is.

A’ Tribune Odilon Barrot urnák a’ fran- 
czia jelen politikára közelebb nyilatkozott vé
leménye ellen , minthogy abban a’ nép sza
badságait a’ constiíutionalis monarchia rend
szerével megférhetőnek hiszi, erősen kikel. 
Mi többre becsüljük, úgy mond többi közt, 
a5 nyíltságot bár milly hatalmas eímete- 
hetségnél; ha Odilon Barrot ur folyvást azt 
hiszi, mit a’ Précourseur nyolez hónap előtt 
olly hatalmasan vitatott, a'nép korlátlan sza
badságát t. i. a’ monarchiával megférhet
ni , úgy nem annyira tűnődünk csalódásán, 
mint ellenkező politikai principinmra téré. 
sén, ’s azon, miért nem fejezi ebben ki ma
gát határozottan , miért kíván a’ szavak te- 
kervényében rejtezni; mondaná ki egyenesen, 
hogy ,,a’ két princípiumot békülhetőnek tart
ja“ , nem pedig „m é g békülhetőnek“ , talán 
a’jövendő ajtaját kívánja ezáltal magának tár
va hagyatni. így Odilon Barrot ur, ki ed
dig merően a’ mimsteriumhoz ragaszkodó, sőt 
annak tagja volt, következőleg a’ k ö z é p ú t  
hive, ezután ez ’s a’ respublica közt leend

valami közép lény, vagy még idővel egé
szen republicanus is; a’ békélhetés , mellyet 
még ma lehetségesnek tart, talán holnap már 
nem lesz az, ’s princípiuma az idővel ’s kör- 
nyiilményekkel változó. Ez nem áll; elhutá- 
rozottan szükség magát, ’s minden jövendő 
tekintetbeli ingadozás nélkül, kifejeznie , ha 
a’ bizonyosság s tiszteletsovárság közepette 
nem szándéka fiiggeni. Ha világos már előtte 
a’ két princípium férhetlensége , miért nem 
mondja ki? ha nem az, minek a’ még parti
cular saját gondolatit rejtegetve kimondani 
csalárdság; nem látni azt, minek később,mint 
közvetlen következménynek történnie kell, 
rövid elműség; ám válasszon Barrot ur, ha 
mind kettő nem kedves sajátja.

Brüssel és Paris között sebes posta állít
tatott, melly négy óra alatta’ két ország kor
mányához kölcsönös tudósításokat hordhat.

Hg. Fitz-James , vicomte Chateaubriand 
és báró Hyde de INieuville jelenleg Genfben 
tartózkodnak.

A’ párisi főbb Carlisták nagy számban 
költöznek az ország távolabbi megyéibe vagy 
a' külföldre ki. A’ kormány szemüveggel kö
veti lépteiket, ’s cseles fondorkodásiknak min
denütt nyomában jár; közelebb is 6 ágensü
ket fogatta el, köztök, mint mondják, La- 
tour-Dnpint.

BAJORORSZÁG.
Következő a* bajor királynak a’ Gorög- 

ország-iránti londoni tractatust megerősítő 
oklevele, mellyet a’ bajor Regierungsblatt e’ 
hónap Gkán közöl: Mi Lajos , Isten kegyel
méből Bajorország királya 3s a’ t. hitelesitjük 
’s adjuk tudtára mindenkinek: Minekutána e’ 
folyó hónap (május) 7kén köztünk ’s Ő Fel
ségük a’ Francziák királya, Nagybritannia és 
Irland egyesült országok királya, ’s minden 
Oroszok császárja között a’ londoni 1827-b. 
jul. 6ki előegyezést kötött udvaroknak a' gö
rög nemzet által adott meghatalmozásnál fog- 
vást az új status fejedelmének választatása 
iránt egyezés köttetett, mellynek tartalma 
mindenekben ekép következik: (Adtuk ezt 
a’ maga helyén.) Mi azt ezennel minden ha
tározatiban és záradékiban (clausulae) elfo
gadjuk, megerősítjük és állapítjuk mind saját
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nevünkben, mind gyámatyailag, még kisko
rú, igen szeretett fiunk Fridrik-Lajos-Otto 
bajor kir. herczeg nevében, ’s Ígérjük mind 
az ő mind saját nevünkben, hogy annak (az 
egyezésnek) minden pontját betöltjük és sem
mit ellene nem kezdünk. Minek hiteléül e’ je- 
len megerősítő oklevelet aláírtuk ’s királyi 
pecsétünket mellé üttettük. Költ Nápolyban, 
máj. 27kén, a’ kegyelem J832dik, kormá
nyunk 7dik évében. (Pecsét.) Aláírva: Lajos. 
— Báró Gise.

Továbbá közli a’ Regierungsblatt a’ gö
rög király kiskorúsága alatti regensséget is 
eképen : Minthogy e1 f. évbeli május 7iki Ion. 
doni egyezség 9dik czikkelye szerint Otto gö
rögországi király Ő Felsége érett korba lép
tének ideje 1835 júniusa lső napjára, midőn 
t. i. O Felsége huszadik évét meghaladja, lön 
határozva, kiskorúsága alatt pedig ’s a’ most 
nevezett határnapig Görögországban a’ leg
főbb statushatalom illetményei (Befugnisse) 
a’ király nevében regensség által fognak gya
koroltatni: ennél fogvást 0 kir. Felsége atyai, 
és mint egyik alkuvó résznek az egyezés lOik 
pontja által adott hatalmának erejében rend
kívüli biztosokká (commissarii) ’s a’ görög 
regensség tagjaivá nevezi: 1) statustanács
nok és szolgálatkivüli statusminister, kama
rás gróf Armansperg Jós. Lajost. 2) sta
tus- és birodalmi tanácsnok dr. von M a u- 
rer György Lajost. 3) kamarás és general- 
major von Ileideck, máskép Heidegger 
Kár. Vilmost. E’ három tagja mellé a’ regens- 
ségi tanácsnak pedig alkalmas segédül ’s egyik 
vagy másik hátráltatása esetén helyettesül 
(substitutus) 4) titkos követségi.tanácsnok 
von Abel Károlyt méltóztatott még kinevezni 
Ő Felsége. München. Oct. 5dikén 1832. Egy, 
ugyan ez napi rendelés szerint Otto kir. her- 
czegnek ezentúl „Királyi Felség“ czim , ’s az 
ezzel járni szokott tisztelkedések fognak meg
adatni.

A’ nürnbergi újság Írja Münchenből oct. 
4kéről , hogy ott a’ ministerium most igen 
messze ágazó tervekkel foglalatoskodik kéz- 
mű-oskolák felállítása végett a’ kerületi 
városokban ’s átalában az ország minden más 
városában, hol a3 városi hatóság örömest já

rulna e’ szándékhoz. Ez által kétség kívül 
egy igen érezhető hézag töltetnék be, ’s a’ 
kézművek virágzása igen hathatósan mozdít- 
tatnék elő. Azon esetben, ha több illlyes os
kola állana fel, csak egy ’s nem több fő p o- 
1 y t e c h n i c a iskola kellene még, mellyben 
tanítók képeztetnének ’s melly a’ többinek 
mintegy közép pontul szolgálna. — Vajba 
illyeneket hazánk kebelében is látnánk emel
kedni !!

.BELGIUM.
A’ Courrier Beige oct. 1. reggeli 10 órá

ról következő utóirást foglal magában : Épen 
most érkeztek hivatalos levelek Londonból, 
a’ kurírnak legnagyobb sietséggel kelle útját 
megtenni. E’ levelek azonnal a’ királyhoz kül
dettek Antwerpiába. Nem tudhatni tartalmo* 
kát. — Bizonyosnak látszik, hogy a’ confe- 
rentia sept. 25ikén tartott ülésében a’ hollan
di meghatalmazottnak némelly kérdéseket tőn, 
mellyekre 24 óra alatt felelni tartozott. TJgy 
mondatik, hogy a’ sept. 26iki ülésben adott 
feleletek kitérők vagy tagadók voltak. A’ 
Ilaagából érkezett tudósítások ezen hírt némi
leg megvalósítják. —

A’ kormány hivatalos tudósítást kapott, 
mond a’ Moniteur beige, hogy Ar ni m ur 
porosz első követségi-titoknok Párisban Ő 
Felsége a’ porosz király részéről rendkívüli 
követnek ’s meghatalmazott ministernek ne
veztetett ki udvarunkhoz ’s ide (Briisselbe) 
legközelebb megérkezik. — Az Union sze
rint Theux, Coghen és Raikem urak az ed
dig követett politikai rendszerhez hívek akar
ván maradni a’ ministeriumból bizonyosan 
kilépnek. A’ cabinet politikája mond továbbá 
ez az újság, most nagyobb ellenkezésben áll 
a’ kamaráknak előbb tett ígéretekkel, mint 
valaha. Azt hiszik, hogy az itt és Franczia- 
országban történő hadkészületek merő színjá
téknál nem egyebek. — Az antwerpi journá- 
lok egyike a’ királyi pár ott mulatásáról eké
pen ir : Midőn Ő Felségük a* Schelde hosszá
ban felállított battériák gyalog tett megtekin
tése után, a’ fellegvárhoz legközelebb eső e- 
rőségekhez jutottak, a’ hollandi katonák szá
mosán jelentek meg a’ bástyákon, ’s innen 
tanúi lehettek azon lelkesedésnek, mellyet



662

a’ lakosság a’ Belgium által választott Felség 
iránt kimutatott. — A’ Messager de Grand 
hiteles kútfő után mondja, hogy Hollandia 
erősen el van szanva Francziaorszagnak is 
ellenállani, ha ettől megtámadtatnék. — 

PORTUGÁLIA.
Borodino angol szállító hajó September 

23ikáig terjedő híreket hozott Oportoból. E- 
zek dóm Pedronak kedvezők. Nem történt u- 
g) an a* nevezett napig fontos ütközet, de a- 
próbb csatázatok sűrűén estek , ’s ezekkel az 
ostromlók mit sem nyertek. Dom Miguel se
regei sokat vesztettek. — Az Albion (angol 
újság) sept. 24ikéig van tudósítva, de eldön
tő ütközet az nap sem esett. — Havreha  
egy franczia hajó érkezett sebhedt katonák
kal (Francziákkal), melly Oportot sept. 25- 
ikén hagyá el. Midőn a’ hajó a’ nevezett nap 
estvéjén már jól elhaladt, kemény álgyuzást 
hallott Oporto tájáról. Erre a’ Messager des 
Chambres rögtön azt állítja, hogy a’ franczia 
kormány telegraphi tudósítást kapott e’ hó
nap 4ikén, melly szerint admiral Sartorius 
dom Miguel flottáját megtámadta ’s egészen 
szélt verte. — A’ Nouvelliste és a1 France 
Nouvelle (mind a’ kettő kormányujság) ta
gadják , hogy a' kormány ezen hirt telegraphi 
hivatalos tudósítás által kapta volna. Mindegy, 
csak úgy legyen.

Dom Miguel a’ nagy tiszteletű ’s a’ 
tiszta keresztény morál, nevelés, felvilágoso
dás és kereskedés iránt is magoknak olly 
saját érdemeket szerzett j e s u i t a atyákat Por. 
tugáliába ismét bevezette aug. 30dikán 1832 
költ rendeleténél fogvást, mellyet mint his
tóriai dátumokat közlőt, ide teszünk:

„Minthogy VII. Pius szent atyánk martz. 
7ikén 1801 költ brevéje által, mellynek kez
dő szava „Catholicae“ megengedő , hogy a- 
zon nehány világi pap, kik Oroszországban 
éltek ’s elébb a’ XIV. Kelemen által eltörlött 
Jezustársaságának tagjai voltak, egy testbe 
vagy gyülekezetbe (congregatio) egyesülje
nek, egy vagy több házban lakjanak elöljá
róik meghagyása szerint ’s loyolai szent Ig- 
nácz (a’ Jesuita-rend fundatora) törvénysza- 
básit kövessék, mellyeket azon ország hatá
rai között III. Pál pápa jóvá hagyott ’s mege

rősített : továbbá megengedő , hogy ideiglen 
minden más pap is, ki egykor az érdeklett 
társasághoz tartozott, a7 többi országokból o- 
da (Oroszországba) költözzék, kivált I. Pál 
orosz czár’ ajánlására, ki az ő jó erkölcsö
ket magasztalá ’s azon óhajtását nyilatkozta- 
tá ki, hogy az országabcli catholicusok javá
ra a’ Jézus társasága a’ római szent szék ha
talma által ismét helyre állíttatnék; ’s mint
hogy a’ nevezett szent atya (VII. Pius) egy 
másik, 1804 júliusa30dikán költ, „Per alias“* 
szavakon kezdődő brevéje által ugyan ezen 
engedelmet a’ két Sziczilia (Nápoly és Szi- 
czilia) királyságára is kiterjesztette, még pe
dig szinte ezen ország fejedelmének kívána
téra , a’ ki felette fontosnak és szükségesnek 
Ilivé, hogy az ifjúság főképen a’Jesuita atyák 
collegiuinában -s iskoláiban taníttassák a’ ke
resztény hitben ’s Isten félelmében ; — vég
re minthogy a“ nevezett szent at}a lSl lbeli 
augustus 21ikén költ bullájában azt mondja, 
hogy a világnak csaknem minden tájáról 
folyvást jőnek hozzá a’ főpapoktól s más je
les személyektől kérelmek, mellyek a’ Jézus 
társasága uj felállíttatását sürgetik, minél fog
vást ő (a’ pápa) arra is határozta magát, hogy 
az Oroszországra és két Szicziliára adott en- 
gedelniet ugyanazonképen a’ többi keresztény 
birodalmakra is kiterjessze; — ezeknél fog
vást én, meg lévén teljesen győződve, hogy 
a’ Jézus társaságának jámbor papjai mind O- 
roszországban mind más helyt az ifjúság jó 
nevelésében és oktatásában úgy szinte az Is
ten igéje hirdetésében a’ nép javával ’s dicsé
retesen fáradoztak , és mivel a’ mostani idő
ben kivált, midőn az isten - ’s erkölcstelen
ség olly hatalmas léptekkel nyomul előre, min
den lehető eszközt elő kell venni annak meg- 
gátlására, hova kétségkívül a’ morál és val
lás illy érdemes védőinek gyámolitása is tar
tozik , de más részről azt is reményiem,  
hogy azon visszaéléseknek,  mellyek a’ 
leghasznosb ’s legszentebb intézeteknek is ár
tanak , egyike sem foga’ nevezett társaságba 
becsúszni: elhatároztam ’s tetszett nekem,
VII. Pius pápa fenemlitett bulláját, melly igy 
kezdődik : Soli icitudo omnium eccle- 
s i a r u m . . . ’s Romában, a’ nagyobb szűz
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Máriánál, 1814 augustusa 21ikén költ, kirá. 
lyi jóváliagyásommal ezennel megerősítenem;
’s parancsolom, hogy az mindenben teljesí
tessék ’s hajtassák végre , eltörölvén egyszers
mind minden , a’ jelen rendelettel ellenkező 
törvényt. Meg kell azonban jegyezni, hogy 
e’ királyi határozatom a’ nevezett társaság
beli atyáknak azon jószágokat, birtokokat, 
vállságokat s elsőbbségeket, mellyeket talán 
országomban hajdan birtanak, vissza nem 
adja , sem pedig just azok visszaadatásának 
sürgelhetésére. — Aláírva: a’ király.

TÖRÖK BIRODALOM.;
Syriából aug. 3ikáról költ újabb tudósí

tások után Ibrahim elfoglalván Koniáht, jul. 
29ike éjeién Bylan Bogasi hegyszorulatnál új
ra beérte Hussein basa szakadozott táborát, 
melly oda előtte való nap érkezvén, Moha
met basa aleppói exkormányzó maradék csa
pataival egyesülten, a’ hegy tetőt mind két 
oldalról álgyuival megrakta, egyéb katona
ságával pedig a’ hegy túlsó oldaláról a’ szo- 
rulatot fedezte.

Az aegyptusiak, legkevesbet sem pihen
ve, újólag nagy tűzzel rohantak a’ kedvtelen 
ellenségre , ’s rövid harcz után , minden ha
diszereiket ’s álgyuikat elfoglalván , széjjel 
verek , Hussein a’ fővezér kevesed magával 
Adana felé futott, a’ többi merre menekhe- 
tett. A’ győztes Ibrahim , seregeivel az éjnek 
hátra levő részét a1 csatatéren tölté , ’s csak 
más napra parancsolá lovasságának az ellensé
get űzni, maga pedig gyalogseregeivel By Ián 
felé nyomult , hol miután Arif bey, az ellen
féli tábor lOdik ezrede tulajdonosa, minden 
ellenszegülés nélkül magát egész ezredével 
megadta, tábort ütött. Arif boy segéd-csapat- 
ja, mellyet eddig az aegyptusiak ellen vezér
le, saját vallomása szerint ez ütközetben, 
3268 főből, mennyinek még Kőmálinál számlál
hatta, 1888ra fogyott; Ibrahim hadához kap- 
csolá őket szolgálatul, Arif beyt pedig a’ 20- 
dik gyalogezred vezérlésével bízta meg. A’ 
kiküldött lovasság egész Adanaig száguldozott, 
’s 1,900 fogollyal tért vissza. Ang. lsőjénAn- 
tiochia lakosi is meghódultak 's Ibrahim Kha
lil beyt Mustapha basa egyik testvérét nevez
te ki a’ kerület nj kormányzójának. Az alep

pói basa futásában kénytelen volt álgyuit el
hagyni ezek is mind az aegyptusiak kezére 
kerültek. Aug. 2ikánEyub bey-iskian, Ourfa 
kerület igazgatója, levelében jelenté hódola
tát, ’s a’ fővezér által eddig viselt hivatalá
ban megerősittetett. Ugyan ez utóbbi napig 
már mindöszve 80 álgyu s egy mozsár ke
rült, nagy mennyiségű hadiszerekkel ’s te
mérdek apróbb fegyverekkel az aegyptusiak 
birtokába, fegyverők által 13,000nél több 
elesett, ’s még többre megy azok száma, kiket 
elfogdoztak, azokon kívül kik magokat ön- 
kényleg megadák, vagy hozzájok az ellenség 
táborából áltszökdöstek. — Újabb tudósítá
sok után Ibrahim seregei Adanát is elfogla- 
lák. Hussein basának, a’nagyúri fővezérnek 
36,000nyi rendes katonaságából, jelenleg már 
csak 5,000 van. By Iánál az aegyptusiak csak 
20 embert vesztettek holtakban és sebesültek
ben. — Közelebbi hírlapunkban közlött hí
rek a’ két ellenséges flotta közt Cyprus és 
Rhodus szigete táján aug. közepén történt üt
közetről, Alexandriából aug. 24ikcről költ le
velek után, csakugyan megvalósultak. Szerin
tük az aegyptusiak egy török lineahajót egé
szen használhatlanná rongáltak, egy fregatat, 
három korvettet’s két brigget pedig elfogtak; 
ezek 22ikén az alexandriai kikötőbe meg is 
érkeztek.

Trapezuntból Írják , aug. 7dikéről , Mc- 
mitsch basának szerencsés hadakozását Sur- 
mené tartomány felköltjei ellen. A’ basa jun. 
26ikán hagyá el Trapezuntot 4500 főre terje
dő seregével, ’s már a’ felkölt tartomány na
gyobb részének birtokában van; a’ lázadók 
egyik része, miután az első ütközetet veszték, 
önkényt engedelmességre tért, másika azon
ban a’ hegyek közé vonult, alkalmat lesve, 
mig szaporodottabb erővel az ellenséget újra 
megtámadhassa; Memitsch basa minden utat 
elzáratott, mellyen akar élelemben akar ha
diszerekben segedelmet nyerhetnének, ez u- 
ton őket legbizonyosabban menlülelőbb meg
téríthetni reménylvén.

A’ Boszniába küldött nagyúri seregek, 
miután a’ lázadók egyes csapatokra oszlott 
seregét, nagy részben leöldösve vagy elfog
va, egészen tönkre tevék, haza felé vonulnak.
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E L E G Y  HÍ R E K.
Bordeaux herczeg oct. 3ikán Ottensenbol 

elutazott ’s őt más nap nagyatyja (X. Károly) 
és nagybátyja (Angouléme bg) is követek.— 
A’ bajor király ugyanaz nap estvéjén érke
zett, ünnepileg fogadtatva, Würzburgba. — 
A’ „Zeit“ nevű journal Augsburgban oct. c- 
lejével megszűnt; Írója (dr. Kurz) és kiadó
ja már régóta fogva ülnek. — Bécsben a’cho. 
lerának semmi nyoma többé.

A’ rio-janeiroi követkamara egyik ülésé
ben (a’ múlt júliusban) heves vitát gerjesz
tett azon kérdés, el kelljen e Jose Bonifacio 
d’ Andrade-t, ki az excsászár (dom Pedro) 
hívének tartatik, az ifjú császár gyámságától 
mozdítani, vagy abban meghagyni ? Végre 
jul. lOikén 45 szóval 31 ellen az elmozdítás 
határoztatott, ’s e’ kérdés most a’ senatus 
elejébe került.

A’ k a s s e 1 i cholerakórház még csaknem 
üres, mert a’ legelső choleralepettek hamar 
el is haltak. Eddig ott mindössze 40 bete
gült meg 's 30 közülük elhalt. Az első ijedt
ség azonban már enyészik.

Bordeaux herczeg marquis Damas kísére
tében oct. óikén estve Spandauba, 6ikán dél
ben Berlinbe érkezett ’s útját azonnal foly
tatta (Becs felé). X. Károly (gróf Ponthieu) 
és Angouléme exkir. hg (gróf de la Marne) 
oct. 7ikén mentek Berlinen keresztül, velek 
Polignac és Blacas herczegek. — Báró Da
mas, kire az exkirály elfogadtatása készüle
tei bízattak, oct. 3ikán Becsbe érkezett, hon
nan Morvába, névszerint Auszterl itzbe  
menend, hogy az ottani herczegi kastélyt 
megtekintse.

Madame Laetitiának, Bonaparte anyjá
nak, ki 40 esztendő előtt 1,600 francnyi é- 
vi jövedelemből tartotta számos háznépét, 
mostani vagyonát összvesen, noha közép be- 
csü-árban véve, 100 millió francra becsülik. 
Ebből az általa nem rég alapitott majorátus

ra 75 millió esik , ’s József, ki ezt mint Iegi- 
dősbik bírni fogja maga is 50 milliónyi ér
tékkel bir, szinte ennyivel Fesch 'cardinal 
az ő nagy bátyja.

Angol hírlapok után a’ kávénak öszves 
mennyiségű fogyasztása Európában ’s Ameri
kában esztendőnként 292,320,000 font st.be 
kerül. Névszerint Angliában ’s Irlandban 22, 
400,000; Belgium ’s Hollandiában 89,600,000; 
Franczia, Spanyol, Olaszország ’s európai 
Törökbirodalomban 63,840,000; Németország
ban ’s a’ többi európai tartományokban 71, 
680,000; és Amerikában 44,800,000 font st.be.

Mint beszélik : még eddig Münchenben 
lakos Otto bajor hg ’s görögország ifiu kirá
lya, veszi magának házastársul minden orosz 
ez árja Ő Felsége legidősbik hajadon leányát, 
Máriát.

Legújabb: Oportoból sept. 26iki tu
dósítások is érkeztek Londonba , mellyckdom 
Pedro részére folyvást kedvezők. Néhány nap 
óta az ostromlók egy lövést 'sem tettek. Mi
hály (Miguel) napjára vártak egy fő rohanást. 
Ugyan ezen napokban számosán szöktek ált 
dóm Migueltől testvéréhez. A’ két flottának 
semmi hire. — A’ franczia uj ministeri- 
um oct. 6ikán sem volt kinevezve; a’ király 
marsai Soultra bizta hogy egy újabb combi- 
natiót készítsen; az előbbit Broglie ur azon 
kívánsága, hogy Guizot neveztessék belső-mi- 
nisternek, oszlatta szélt. Az oppositioi journa- 
lok tapsolnak a’ doctrinairek megbukásán.— 
Dupin urat a’ franczia academia elölülővé vá- 
lasztá oct. 4ikén. — Talleyrand e’ hónap 9i- 
kén fogott Londonba utazni. — A‘ Globe ke
vés nap alatt valami eldöntő határozatot vár 
a’ conferentiától. — Banda-Oriental rcspubii- 
cában revolutio ütött ki jun. 29ikén. A’prae- 
sidens (Ribeira) megszökött, fő hadvezérré 
don Antonio Lavalleja neveztetett ki, ’s más 
ministerium választatott. —

A’ gabonának pesti piaczi ára octobcr 16dikán 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 146 4 133 4 120 Zab 34 4 33 4 —
Ke'tszeres 100 93 4 — Köles — — —
Rozs 58 * 56 4 53 4 Köles-kása — — —
Árpa 56 4 55 4 — Kukorieza 70 68 4 60 4

Szerezteti He l me c z y .  Nyomtatja Länderer ,
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breczeni vásárról). Anglia. (Belgium ügye. Banda - Oriental. Móricz - szigeti támadás körülményei). Francziaország (El
mélkedések a’ ministerium felett. St. Simonisták. A1 mi n i s t e r i a l »  k i n e v e z t e t e t t  —). Hollandia, Belgium. 
S c h w e i z .  Portugália (kemény csata September 29ikén. Oporto még áll). Brazília (ministerváltozás). Ejszakamerika. 
Elegyhir. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.

Felséges Királyunk sept. 29ikén költ leg- 
fentebb határozata szerint Bezerédy Ignácz 
tekint. Győr vármegye első alispánját kir. 
tanácsnoki rangra méltóztatott kegyelmesen 
emelni.

Sümegit oct. 5ikén. Minden szép ’s jó 
embertétemény már maga magának jutalom 
ugyan, mert a’ sors kegyelmeit ismét má
sokra háramló kegyelmekké változtatni é- 
des, és megnyugtató érzemény; de legyen 
néki dicsőség is! azon közvélemény által, 
hogy a1 sors kegyelmeit minden alkalommal 
igy másokra árasztá, azokat valóban meg is 
érdemelte. — Kopácsi József veszprémi püs
pök ő nagyméltósága tegnap királyunk Ő Fel
sége nevenapjár, azon kivül hogy nagy is
teni szolgálattal személyesen, titánná fényes 
ebéddel, és a' haza attyának ’s egész királyi 
házának boldogságáért felsohajtó áldomások
kal ünneplé-meg, következő szép’s jó tettek
kel is dicsőítette: 1). A’ sümeghi ispotály
nak eddig csekély tőkepénzét 500 váltó fo
rinttal nevelte, és a’ háznak minden fo
gyatkozásait az ő költségeivel kipótoltatni ren
delte. 2). A1 házi szegények’számára, kiosz
tás végett, a’ helybeli plebánus urnák 200 
váltó frtot adott által. 3). Az itt szállva 
lévő katonaságnak, fejenként, a’ strázsames- 
ternek 3, a’ káplároknak 2, a5 közlegénység
nek egyegy húszast ajándékozott.

Az illyeket tapasztaló hazafiaknak szí
veikben önként illy kívánat támad : Adj Isten 
az illy jó és nemes tetteknek sok követőt! — 
és azoknak, kiknek az emberszeretet, jótét, 
és hazafiság természetes tulajdonok, sorske
gyelmeket ! — K. S.

Zilah oct. 9ikén: Ma tartá ns Közép Szol
nok vármegye, csaknem fél évszáz óta nem

látott főispáni beigtatását. *) Fényes küldött
ség hivá meg báró Huszár Károly lelkes szó
noklata alatt gróf Degenfeld-Schonburg Ottó 
urat, (kiről közelebbi hírlapunk már emléke
zett) főtiszti székét elfoglalni. Felolvastat
ván főbeigtató biztos Katona ’Sigmond fő- 
kormány i tanácsnok a’ fejedelmi adomány-le
velet, s letevén a’ gróf főispáni és nemzet- 
egyesiíő esküjét: tömérdek sokaság öröm-za- 
jongó éljen harsogási ’s jobb jövendőre da
gadozó honfi keblek lelkes idvezleti közt e- 
melteték fel minden értelemben magas  szé
kében az uj főispán. Tuhutumra, — a'Me
szes bérezén (ad portás meszesinas. Anony
mus), épen ennek tövében , szállongának vis
sza a’ dicső hajdonban merengő képzeteink. 
Ősz tapasztalás-bélyegzetté nyomos beszédét 
a5 főbeigtató urnák „a* jó főliszt nevezetesb 
tulajdoniról“ , a’ főispán jeles mondatja kö
veté ; mellyben mostankor.szelleműleg belá
tással mutogatá: miként honunk alkotmányát 
szabadság távul rabszolgaság ’s féktelenségtől 
jeleli, s ez a’ mai idő újabb kivánatinak 
is megfelelhető, magában hordván javithatá- 
sa magvait a’ nélkül hogy fő alapzatiban meg- 
rendítetnék. A’ megyéket nevezé honunk lege- 
rősb oszlopinak, beíőlök indulván ki törvény- 
hozás , bennok végződvén végrehajtás, ’s az 
igazság kiszolgáltatása : ’s ezekből fejtegető a’ 
megyei tisztek kötelességeit. — Rendes tár
gyak vétetvén elé, ’s felolvastatván legelébb 
is a’ Fejedelemnek országgyűlést Ígérő vá
lasza, a’ megye részéről határozattá Ion: ezt 

.egyenesen Magának a’ Felségnek megköszön
ni , de egyszersmind ideje pontos meghatáro
zásával , bizonyos megnyugtatásunkat is kér
ni ki. — Többféle vitatások után végül je
lenté az uj főispán: hogy a’ beigtatására a- 
dandó száz  ar a ny  felét a’ kebelbeli, — 
zilahi — reform, gymnasium építésére, más ré
szét pedig a’ megye foglyai tarthatásuk pénz

*) i gtatás, — és nem iktatás, igtől, melly just jelent
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alapjául szánta. Fellobbanván szép peldajara 
a* megye nemesei, a’ hazafi innepet hazafi 
t«‘ttel lángolnak jelesbítni, dicső emlékűvé ö- 
rökitni, ’s szent tartozásuknak vevén, hogy 
a’ haza, e’ köz édes anya, saját gyermekei 
neveltetésökről gondoskodjék, ’s kiki azon 
»Mértékkel adhasson vissza honának, mellyel 
attól vett, köz akarattá lön: a’ nevezett vi
déki iskola segedelmére telek-szám szerint 
««lakozni. — Az ülés oszoltakor (a’ főispáni 
méltósággal talán egy idős őskori szertartá
sos szokás szerint) czcrenkint tolongó nép 
özönárja felett, úszott be roppant gerenda- 
kárson a’ felvirágozott szarvú egészen sült 
ökör, czifrán öltözködött mészárosoktul ve
zetve, lármás török-muzsika, taraczk durro
gások ’s zugó zajongások kíséretében, e’ fe
lett tele billikomok szerte köszöngetési közt: 
éljen a’ főispán , éljen a’ vmcgye ! — a’ me
gyeház előtt magas állásra emelt két negyve
nes alá. A’ sült ökör mohó daraboltatása, ’s 
hirtelen szerte ragadoztatása durvább időko- 
ri vad kitörési! népinnepekre emlékeztető. A’ 
kicsapolt hordók számos pajzán tréfa, nyers dé- 
vajkodások 's furcsa jelenetek nevetséges mu
tatói voltak. Mindkettő pedig ’s az egész me
netel , wafter-fecotti tollat érdemlő, s illy a- 
latt érdekletes darabbá remekülhető volt. — 
Ezt gazdag asztal, több mint hatszáz sze
mélyre terítve, ’s pohár köszöntgetés követé. 
Magasra kapó vala mindenek felett a’ szom
széd Kraszna főispáni helytartója ’s ez úttal 
másod beigtató biztos báró Bánfy Lá .lónak 
uj főispánunkhoz intézett lelkes kihívása, — 
mellyel bár minden tiszt és honfi társihoz 
szolhatott volna egyszersmind : — mérkőz
zünk h az afi u s ággá 1 ! — Este kiviiágo- 
sitás , szabadinenetelü ’s vendégjein bál, nem
zeti dalok ’s táíicz rekeszték az emlékes in- 
n pet. — B. S.

Jól sva oct. 12ikén. Midőn az 1829iki 
sz. jakabhava 26ikán történt rettentő gyula- 
dalom’ dühe majd az egész népes várasunkat 
hamuvá emészté: földi boldogságunk csillaga 
homályba huzódék , ’s a’ kereskedési és mes- 
terségi szorgalom’ lelke örökre elszunnyadni 
látszott. Mindenfelé terjede szomorú pana
szaiknak hangja, és sok nemes szívet méltó

szánakodásra indíta irántunk. Csak hamar ér
keztek is segedelmünkre tetemes summák, 
mellyeknek nagylelkű adóji megelégedvén a- 
zon tiszta érzettel, mellyet a’ jóiét’ érdeme 
nyújt, elhallgaták becses neveiket. A’ szom
széd faluk liszt’s főzelék öszvehordásával kí
vántak könnyebbíteni nyomorúságunkon; sza
bad legyen itt* némellyeket megemlítenünk, 
kik nagyobb summákat felsegéllésünkre ad
ni méltóztattak : hg Coburg-Gotha Ferdinand 
0 Magassága 4000 v.fttal kegyes vala megvi
gasztalni alattvalójit. — N. Röcze, Rima- 
Szombat és Csetnek m.várasok; Kövi, Kun- 
Taplocza, ’s Redova helységek; hold. nagys. 
Szalhmári Király Miklós’ özvegye ; Halbauer 
testvérek, pesti kereskedők; ez idén nagy- 
mélt. kir. helytartótanács utján közadakozá
sokból 5,892 fr. 30 xr. ’s m. t,

Mi tehát e’ várastanácsa, többi megégett 
polgártársaink’ nevükben is bálát "sbuzgó kö
szönetét mondunk az egész haza színe előtt 

, mind azoknak, kik számunkra legkisebbet 
is küldeni szívesek valának. Forró köszönet 
minden rendű ’s rangú kegyes Jótevőinknek! 
Áldás ’s boldogság ékesítse szüntelen földi pá- 
lyájokat! A’ mit csekélységünk adhat illy ne
mes tetteikért, az egyedül maradandó bála
datnak indulatja ! Fogadják el tőlünk e’ né
hány sorait azon tiszta érzetnek , mellyet ki
magyaráznunk lehetetlen; hanem élni fog á’ 
legkésőbb maradék Örömére is azon nagylel
kű Adakozók’ emléke jegyzőkönyveinkben ! 
Lássa az utókor szinte, miJly rokonláng me
lengeti a’ magyar szivét, midőn hazafitársát 
veszélyben sinlődni látja! — (Közli Jolsva 
városa egyik jegyzője. M. K.)

Tiszolczon oct. Isőjén ünneplék az otta
ni evang. gyülekezet újon épült temploma fel
szentelését. Nyoicz esztendeig munkálkodtak 
szakadatlan iparral a’ buzgó hívek főtiszt. Jo- 
zéffy Pál dr. superintended, ’s lelkipászto
rok felügyelő igazgatása alatt annak felépíté
sén , mind a’ mellett hogy kétszer vizáradás, 
másszor mindeneket megemésztő nagy tűz, 
a5 tavalyi gyilkos cholera, sovány termés, ’s 
ezek következésében közbe jött drágaság ál
tal szünetlen tetemesbiilő károkat valának é- 
pités közben szenvedni kénytelenek, úgyhogy
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majd hamuvá égett házaiktól, majd kiterí
tett holtjaiktól, majd ismét kenyér után si
ránkozó kisdedeiktől siettek a‘ munkának foly
tatására, míg végre az idén legnagyobb örö
mükre szerencsésen befejeznék. Számosán se
regiének ez ünnepélyes szertartásra Nógrád, 
Zólyom, Szepes, Gömör 's más szomszéd 
vmegyékból mindennemű vendégek , \ eteked- 
ve venni részt, c* nevezetesb isteni tiszteiké* 
désben, mellyet maga a’ főpásztor ur tartott, 
26 ünnepélyesen öltözködött prédikátor kísé
retében. Elmondván előbb az ideig óráig fá
ból készült imádságházban ez alkalomra ké
szült búcsúzó 's hálaadó könyörgéseket, fé
nyes menetben vitettek innen az uj templom
ba a' szentelt edény ek ’s a’ biblia , holott is 
elénekelvén a' „Veni sanctc-t“ ’s ez alkalom
ra készült hymnust, azonnal több rendbeli 
egyházi szolgálatok végeztettek, miket egy 
magy'ar ’s tót egy'házi beszéd rekesztett. Ku- 
binyi Péter kir. tanácsnok ur tettel is kíván
ván az ünnepet nevezetesbiteni egy újonnan 
felépítendő kisebb iskolára 600 frtot ajándé
kozott, mi által többen felbuzdulva szinte 
minden várakozás felett bőven adakoztak. 
Mind ezeket gazdag ebéd s fény es tánezmu- 
latság követék záradékul.

A’ közelebbi vásár Dcbreczenben, mint 
inár említők, 13ikáról vett tudósítások után 
is csakúgy an silányul ütött ki. Vásárlók szem- 
betünőleg kévés számban jelentek meg , ün- 
nepök lévén az izraelitáknak , mi főkép a’ kéz- 
mü-áruk kelendőségére kedvetlen befolyással 
hatott. Honni termékek csekély mennyiség
ben hozattak a’ nélkül is e’ vásárra, kivált 
dohány és hamuzsir, minek következésében 
ezek ára 9̂  fntig emelkedett; a' méz eleinte 
szinte megdrágult 17—19 pengő fntig, de u- 
tólja felé ismét régi árára, 15—36 fra szál
lott; a’ faggyúra azonban, ntellynek mázsája 
22 pengő írttal kelt, olajra és vad sáfrányra 
jó vásár volt, ez utóbbi 40 pengő frton fe
lül kelt.

ANGL I A.
Az udvari újság oct. 2ikán lord Howard 

de Walden követté neveztetését közli a’Svéd 
udvarhoz.

A' belga-hollandi kérdésről igy ir a' Cou

rier oct. óikén: Igen jó kútfőből vesszük a- 
zon hirt, hogy a’ conferentiában három ud
var (Ausztria , Orosz és Poroszország) ellene 
van a* kényszerítő rendszabásoknak Hollan
dia iránt. A’ hollandi király , ezt mondják e- 
zen udvarok, eddigi engedményeiben már 
mindent megtett, mit tőle, mint független fe
jedelemtől az európai általányos politikára 
nézvést kívánni lehetett. Névszerint az , hogy 
ő (előbbi) birtoka egy részéről, Belgiumról 
t. i. lemondott, hogy az uj ország határait ’s 
Leopoldot annak királyául megismerte, és 
hogy az ország neutralitásában ’s függetlensé
gében megegyezett, annyi, minél többet mél
tatlanság nélkül kívánni nem lehet. A’ két el
vált ország között még eddig el nem dőlt kér
dések nem köz érdeküek, következőleg a’ 
conferentia beelegyedését vagy épen erősza
koskodását nem teszik szükségessé, hanem 
inkább kölcsönös egy ezkedés utján keli a’ kér 
királyság között elintéztetniök. — (De hát ha 
nem 1 e h et elintéztetniök ? —)

A‘ Banda Orientalban kiütött lázadás kö
rülményeiről ezeket írja a’ Courier egy , Bue- 
nos-Ayresből juh lóikén indult ’s Falmouth- 
ba a’ napokban érkezett hajó tudósitmányi 
szerint: A’respublica praesidense , dón Fruc- 
tuoso Ribeira, junius 29ikén főhadiszállásán 
vala Durazzoban , midőn egyszerre kíséretét 
megtáinadák , fegyvereiből kivetkezteték, ’s 
ő maga is nagy üggyel menekhetett meg , es
vén személye ellen is néhány lövés. Mondják, 
hogy útját Brasilia széleinek vette. Gurzot» 
(Eugenio) ezredes egy gyalog bataillont hó- 
dita vezérlése alá, vele a’ lakosság egŷ  ré
sze egyesült, ’s nyilatkozást bocsátának ki, 
mellyben a’ praesidens arról vádoltatott, hogy 
a' hazát polgárháború veszélyeibe keveré. Egy 
másik hirdetvény (proclamatio) a' sereg fő
vezéréül general Lavalleját kiáltotta ki, mig 
a’ nemzet képviselői mást rendelnének ; a- 
zonhan e' kinevezést a' törvényhozó test jó
vá hagyá, ’s a’ nvilványos béke oltalmazását 
a’ fegyverre kelt seregrész vezéreire bizá.— 
Santjago Vasquez , statusminister , hivatalá
ból elbocsáttatott ’s hire volt, hogy vád alá 
fog vétetni; don Manuel Yi dal íinanezmi-
nisterré, don Francesco Joaquin Mt i nnoz*



ö68

belső-ministerré neveztettek. — A’ tudósí
tás elindultakor még nem tudatott, valljon 
az expraesidens a’ történeteknek engedni, vagy 
katonáit összeszedve meg akar e majd elle
neivel mérkőzni? — Chil iből  az a’ hir 
szárnyadon, hogy a’ nap-templomának ama’ 
kincsei, mellyeket a’ benszületett Hinduk 
Perunak a" Spanyolok által lett legelső elfog
lalásakor elrojtettek , Serro de Posco körül 
megtaláltattak. E’ kincsek becse a’ hir sze. 
rint 180 millió (buenos-ayresi értékű) dol
lárra , azaz mintegy 63,000,000 pengő forint
ra tétetik.

A’ IVlóricz-szigeti lázadást főképen Jere
mie urnák, angol korinányszéki biztosnak, 
megérkezése okozá, kire hihetőleg a’ rab
szolgák iránt hozott cabineti végzetek ’s pa
rancsolatok (Orders in Council) végrehajtása 
bízatott ’s ki egyszersmind kir. főügyvédnek 
vala a’ szigeten kinevezve, ügy de a’ lakos
ság ugyanezen Jeremie ellen egy, 1831ben 
kiadott munkácskája miatt (Essay on colonial 
slavery. London. 1831. 8.) már jó ideje for- 
ralaboszut, a’feketék (rabszolgák) egy része 
pedig azon balhiedeíemben, hogy Jeremie ur 
nekik rögtöni felszabadittatást jő hirdetni, 
nyugtalankodni kezdettek; ennél fogvást a’ 
lakosok nehány nappal a' biztos megérkezte 
előtt sürgetve kérek a’ sziget kormányzóját, 
Colville urat; ne engedné meg, hogy Jere
mie kiszálljon, különben a’ rabszolgák és fe
hérek egymás elleni ingerlettségöknél fogvást 
a’ vérengzés elkerülhetetlen. Azonban, a kor
mányzó nem lévén épen jelen, Jeremie ur 
katonák és hajdúk kísérete közben jun. 3di- 
kán (Port-Louisban) csakugyan kiszállott ’s 
a’ nép süvitésci közt a’ kormányszék palotá
jába ment. Erre az összeesküvés nyilván ki
tört, a’ boltok bezárattak, semmi hajót vagy 
csolnakot parthoz evezni ’s kirakodni nem 
engedtek, adót senki sem fizetett, nyilvá- 
nyos hirdetményeket nem nyomtattak , a’ hi
vatalbeli szolgálatok megszűntek ’s t. e. ’s a’ 
zavar jun. Iáikéig folyvást tartott, midőn t. 
i. Jeremie ur , tisztébe nem léphetvén, An
gliába visszaevezett. Nevezetes a’ csel, mel
lyel a’ szigetbeliek éltek, hogy fegyvert ke
ríthessenek kezeikre s igy bámulatos egyet

értéssel forralt szándékjokat kivihessék. T. i. 
már jóval azelőtt, mihelyt hire ment a’ szi
geten , hogy cabineti parancsok fognak An
gliából küldetni, megkérék a’ kormányzót, 
engedné meg nekik , hogy a’ könnyen kitör
hető n e g e r l á z a d á s  ellen, fegyveres csa
patokat alkothassanak magok között, kik a’ 
rendet ’s közbátorságot fentartanák. A’ kor
mányzó nem sejtve semmi csínyt ’s az okot 
helyesnek találván, ezt nem ellenző, mire 
csakhamar közel 10,000 lakos állott fegyver
ben saját tisztei alatt ’s a’ rendre csakugyan 
éjjel nappal a* legnagyobb pontossággal ü- 
gyelt, mig Jeremie ur meg nem érkezett. — 
Egyébiránt magok a’ Négerek legkevesebbé 
sem mozdultak, sőt a’ buzgás egész ideje a- 
latt a’ legnagyobb csendeségben maradtak, 
mit itt egyedül annak lehet tulajdonítani, 
hogy az európai származású szigetbeliek (fe
hérek) igen emberileg bánnak a’ Négerekkel, 
de kivált a’ mulattokkal (fehér atya s neger 
anyától származottak ; ezek szabadok) , kik 
itt még a’ tiszta fehér asszonyoknál is igen 
szívesen láttatnak, (hihetőleg mert illyen 
férjfi t öbb van a’ szigeten, mint tiszta fe
hér) ’s a’ kik ennél fogvást e’ mostani eri- 
sisben is a’ fehér szabadokkal egy s z í v  és 
lélek voltak. — Azonban reményleni lehet, 
hogy a’ gyarmat, miután szándékát elérte, 
a’ nyugodalomra visszatér ’s az anyaország
tól elszakadni nem akar.

F R A X C Z I A O H S Z Á G .

A' Journal des Débats igy ir oct. 7ikén : 
Marsai Soult egyik adjutánsa e’ hónap óikén 
estve Raffignyba ment, hol most Du pin ur 
mulat, meghívást vive a’ marsaitól. Dupinur 
válasza legkorábban Sdikán reggel lehet itt; 
addig a’ ministeriumot jövendölgetni nem le
het. — A’ Temps azt tartja, hogy marsai 
Soult, meghívása mellett, ismét ugyanazon 
feltételeket küidé Dupin urnák, mellyeket 
ez egyszer már félre vetett. Ezek; lször a’fő- 
ministerség meghagyása Soult mellett. 2) a’ 
martz. 13iki (juste milieu) rendszer folyta
tása. 3) hogy semmi lépés se tétessék a’ fél 
baloldalhoz (semi-gauche) közeledésre. —De 
a’ Temps egyszersmind igen bölcsen hiszi,
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hogy Dupin ur illyes feltételek mellett alku
ba ereszkedni nem fog.

Humann , Odilon-Rarrot ’s Mauguinurak 
Parisban megérkeztek.

Humann ur, úgy mond a’ Messager oct. 
6ikán , csak azon íriszemben fogadta el a’ 
(financz) ministerséget, hogy Broglie ur lesz 
az uj cabinet elölülője. Ez a’ feltétel nem 
teljesült ’s igy Humann ur nem lesz minister. 
Ma tehát csak ott vagyunk, hol tegnap, de 
azon különbséggel, hogy az eddigi ministe
rek félig sem felelők többé, mert lemondá
saikat már beadták. A'kormányolly szélt- 
szórt állapotban van, miilyenben soha sem 
volt, ’s a’ mellynek komoly következései len
nének , ha az olly igen rágalmazott ország 
nem érzené a’ rend és béke szükségét, mel- 
lyeket azonban annyi hiba végtére még is 
megzavarhat ’s rutul feldúlhat. — A’ Con. 
stitutionnel ugyan ez nap azt állítja, hogy 
Montalivet ur önkényt ajánlá lemondását (?) 
’s Thiers ur nyilván mondotta ki , hogy ő 
vétkesnek tartaná magát, ha a’ királynak doc- 
trinair ministeriumot ajánlana(l), miilyen a’ ka
marák támogatásaira nem számolhat, ’s mil- 
lyet a’ nemzetnek legmérséklettebb része is 
vissza fogna vetni. Annyi igaz, mond a’Con. 
stitutionnel, hogy két minister, kik előbb 
hajlandók valának Broglie úrral lenni a' mi- 
nisteriumban , most kereken kimondák, hogy 
azon princípiumokban, mellyek szerint a’ca
binet készülő vala, egyet nem érthetnek ’s 
hogy ők e’ pillantattól fogva minden doctri- 
nairi combinatiótól vonakodóknak akarnak 
tekintetni. — A’ Tribune azon nagy ebéd
ben, melly az ifjú, de lelkes, Garnier*Pa- 
gésnak e' napokban Lyonban adatott, azon 
princípiumnak mellyet ő (a’ Tribune) vé. 
delmez , a’ liberális oppositionak t.i., diada
lát látja inkább, mint az ifjú követnek, kit 
eddig inkább a’ statushatalom üldözése, mint 
tehetség és érdem tiintete ki, megtisztelteté
sét. — Odilon-Barrot urnák, úgymond a’ 
journal, szintazon városban ’s szintollyan al
kalommal 500 vendége volt; Garnier-Pagés- 
nak 2,500. Ebből nyilványos, hogy az oppo- 
sitio ezentúl a’ népre lámaszkodhatik, arra 
kell támaszkodnia. —

A’ Messager megjegyzi, hogy a’ nemzeti 
őrség megindítása (felfegyverzése ’s gyakor
lása) gyorsabban halad előre, mint gondolák. 
Ezen esztendő végével, úgymond, Franczia- 
országnak két millió nemzeti őre lesz fegy
verben.

A’ mostani habozó ministeriumváltozta- 
tásra nézve igen helyesen jegyzi meg az Alig. 
Zeitung egyik levelezője, hogy ez mind azon 
megfoghatatlan hibának következése, mel
lyet a’ kormány Parisnak ostrom-állapot- 
b a helyezése által követett el. A’ nélkül a’ 
kormány most a’ legkedvezőbb helyezetben 
állana. Ugyanis a’ carlisták a’ berryi hgné i- 
détlen expeditiója ’s a’ chouanok borzasztó 
tetteik által elveszték hitelöket; az oppositio 
Önmagában meghasonlott, s igy a’ kamarai 
többséget csak olly durva hiba csikarhatá ki 
a’ kormány kezéből. Montalivet grófot, 
bármi nehezen esek, fel kelle az udvarnak 
áldozni, mert nem kapott ministeriumot, melly 
az ő feleletterhében (ugyancsak az ostromál
lapot végett) akarna osztozni.

A’ párisi újságok közük a5 vallatást, 
mellynek az újólag törvény elejébe idézett St. 
Simonisták oct. 3ikán alája vétettek. A’ kér
dések ismét azok voltak, mellyek már eze
lőtt több ízben; ’s Enfantin és Chevalier u- 
rak Önkényt megvallák , hogy a’ múltkor a- 
dott tilalom ellenére is 20nál több személy 
nem egyszer volt menilmontanti lakjokban 
egybegyülekezve , kik ott vallási , politikai 
’s tudományossági tárgyakkal foglalatoskod
tak ; hogy Enfantin ur az egyesületnek foly
vást feje, Chevalier pedig a'belső rend ügyei
re van Enfantin által megbízva ’s ezek az ő 
gondoskodása alatt folynak. — A’ gyüleke
zés tovább folytatását azzal mentették, hogy 
ők uj engedelemért a’ maire-hez is, és főbb 
hivatalhoz is folyamodtak, de választ sem 
innen sem onnan nem kapván, azt (igen he
lyesen) áltnézésre magyarázták.

Újabb : A’ Courrier du bas Rhin Strassburg- 
ból (mellyet az Őst. Beob. rendkívüli alkalom
mal kapott) e’ hónap 12ikéről a’ következő 
telegraphi tudósítást adja Parisból oct. Ildi
kéről délben 11 órakor:

A’ ministerelőlülő a’ praefectus urakhoz:
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„Ma költ ordonnancea által a’ király ekép 
áilapitá meg a* ininisteriiimot: Marsai So ült 
hadminister ’s ministerelőliilő ; Dúc (le Bro
glie, franczia pair, külső ügyi minister; 
H ii ma n n tir financzminister.“ — Az éj beál
lása miatt a’ többi tudósitását a’ telegraph- 
nak nem lehetett kivenni, Azonban strass- 
hurgi, ugyanaz nap költ privát levelek köz
ük már a’ tudósítás végét is , melly szerint 
belső minister lett — Guizot; nyilványos 
oktatás ministere: Thier sí Rigny, d'Ar- 
gout és Barthe urak a’ tengerügy-, kereske
dés-, és justitzministeriumát megtartották. Ki
léptek Montalivet, Sebastiani, Louis, és Gi
rod de l’ Ain urak. (INascetur ridiculus mus).

H O L L A N D I A .
Az amsterdami Ilandelsblad ezt Írja oct. 

óikén: Több újság jelentette, bogy marquis 
Soult (a' marsai fia), ki e’ napokban hagyá 
el udvarunkat, ezt szabadsággal, nem paran
csolatból, cselekedte. Mi e’ dologról a1 követ
kező körülményeket adhatjuk, a’nélkül hogy 
nyomos ellenmondástól tartanánk: A’franczia 
követ, marquis Soult, sept. 27ikén azon vá
ratlan parancsolatot kapta kormányától, hogy 
Haagát 29ikén hagyja el; mit a’ marquis oily 
keveset sejditett, hogy csak előtti nap érke
zeit meg uj lakásába szánt bútorainak egy ré
sze. Elindulásakor épen nem titkold a’ mar
quis, hogy a’ szabadság (Urlaub) itt merő 
formaság, 's a' franczia kormány nem tartá 
illőnek, a'dolgok mostani álJapotjában , miu
tán t. i. szándékait a’ haagai kormánynak ki
nyilatkoztatta, követet tartani Haagában. 
Ebből magyarázhatni ki, mikép távozhatott 
el a' marquis, épen midőn az alkuk legszö- 
vedékesebbek, 's miért lépett helyébe egy 
ifjú (követség)ti t o k n o k , ki diplomatiai 
pályáját csak imént kezdette, következőleg 
a’ conferentia munkálatiról alig tud valamit. 
— A’ londoni legújabb hírek általában bé
kések; nem hiszi senki, hogy Anglia Fran- 
cziaországgal egyesülne a’ hollandi kikötők 
«Izáraiására , mint ezt, a’ hir szerint, lord 
Palmerston nyilván ki is mondá. — Franczia- 
országból nincs bizonyos hírünk, de azt még 
is hiszik, hogy ez nem fogja maga az emlí

tett elzáratást (Blockade) végrehajtani. (Oest. 
Beob.)

BELGIUM.
A’ belga Moniteur oct. 5 és 6iki száma 

törvényszéki rendeletekkel 5s tisztnevezések
kel van tele. Elsőbb helyekre az ország fő 
törvényszékeinél ezek neveztettek : A’ brüs- 
seli c as s a ti oudvarnál v. széknél: elölülők 
Gerlache, Sauvage, Meenen; főügyvédek: 
Gendebien, Tielemans, Plaisant. Brüs- 
seli feljebbviteli szék: elölülők van Hoogten, 
Marcq , Espital; főügyvédek Crutz , de Pa
ge , Fernelmont. — Ezeknek oct. 25ikén kel
le széket foglalniok. Egy külön rendelet meg
határozza a’ tagok formaruháit, mellyek a1 
franczia törvényszékbeliekkel jobbára e- 
gyezők. — Az újságok legnagyobb része nincs 
ez uj kinevezésekkel megelégedve; ők ab
ban a1 catholicus pártnak nagy befolyását 
szemlélik. Hogy Gendebien ur (egyike a’ka
marai oppositio legjelesbjeinek) a’ cassatio- 
szék főügyvédségét, melly őt a1 kamarából 
kirekesztené, elfogadja, azt nagyon kétlik. 
Különben igen sok van még a’ kinevezett ta
gok között, kik uj hivatalaiknál fogvást a’ 
képviselők közül kilépendenek ’s egy rész
ben majd újon kell választatniok. Illyenek: 
Gerlache , Meenen, Sauvage, Destovelles , 
Leclerq , Robaulx,  Le beau, Lefebvre, 
Taintennier ’s a1 t. majd mind oppositio- 
beliek. —

SCHWEIZ.
Baselnek 12 községében az e’ szövetség

beli utolsó tudósításunkban említett szavazá
sok megtörténvén: a’ főhellyel egyesülés mel
lett 1343 szó közül 624 esett, el lene 719. 
— Rothenflue községe újólag protestált ezen 
elszakadás és Liestalhoz kapcsoltatás ellen, 
de a' többség nyilatkozása mellett illy pro- 
testatioja keveset használand , mert a’ szövet- 
séggyülés elszánt akaratja, a’ baseli egyenet
lenségeknek végre véget vetni. — A’ berni 
dolgok folyvást ugyanazon állapotban vannak. 
A’ hét biztos ’s a’ tisztes Murait (előbb Ait- 
säkelmeister) folyvást zárva vannak, ’s a’ 
múlt héten (sept. végén) legközelebb roko
naiknak sem engedtetett meg a* velők szó- 
laikozás. Arról, hogy a’ dolog a’ rendes tör
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vényszékekhez vitessék, vagy hogy az egész 
tökéletesen fel volna világosítva, még most, 
közel öt hét múltával, sincsen szó, ‘s való
ban a’ hideg fontolatunak nehezen esik ma
gával elhitetni, hogy olly bölcs és megállapo. 
dőlt elméjű emberek mint az öreg Murait illy 
ész-és czéltalan összeesküvésnek volnának 
részesi, miilyenre nyilván csak az azt plán
ba vett ifjú 's gőgös patríciusok valónak ké
pesek. Azonban Thorbergben folyvást készít
tet a' kormány fogházakat. — A’ szövetség, 
gyűlés ülései (most Luzernben} hihetőleg Oc 

tober 9ikén fognak berekesztetni; a’ biztos
ság már ki van nevezve, melly a’ főhelynek 
a’ jövő szüvctséggyülésig adandó teljhatalmat 
(Vollmacht} fogja kidolgozni. — A’ szövet- 
ség-acta (constitutio} megvisgálatára ki
nevezett biztosság oct. 29ikén kezdi üléseit 
Luzernben, 's hiszik, hogy a' fontos munkát 
e' folyó esztendő végéig el fogja végzeni 's 
a* külön cantonoknak meghányatás végett meg
küldeni. —

PORTUGÁLIA.
Falmouthból jelentik , hogy oda oct. 2i- 

kán érkezeit dón Pedronak egyik hadihajója, 
a' Graciosa, Tilden kapitány alatt, magával 
hozván Carolina nevű portugáli brigget (mi- 
guelisták vagyonát) , mellyet a’ portugáli par
tokon tett zsákmánnyá. Az elfogott hajó ter
he kávéból és czukorból áll, "s 8000 font 
sterlingre becsülletik. — Ugyan ekkor egy 
másik zsákmányolt hajót is iáttak a’ csator
na felé e\ezni, mellyet nagy volta miatt so
kan egynek tartottak dom Miguel hadi h a- 
jói -közül. Lehet, hogy innen támadott a- 
zon több újságban és levélben elterjedett hir, 
hogy Sartorius dom Miguel flottáját megverte.

Confiance gőzhajó Lissabonból sept. 28- 
dika. Oportoból pedig 30dikaig hozott tudó
sításokat Falmouthba. A’ Miguelisták heve
sen megtámadák Oportot sept. 29kén. Mind 
a' két részről tetemes volt a’ veszteség, dóm 
Pedronak kivált franczia és angol csapatjai i- 
gen meggyérültek. 30dikán azonban nem volt 
uj ütközet, 's a' pedristák még mind Opor- 
tonak, mind a" serrai klastromnak birtokában 
voltak. Midőn a’ Confiance Oportot elhagyó, 
admiral Sartorius egész flottájával e' város

kikötője előtt szállongott, csak egy fregátot 
's két kisebb hajót hagyván a' Tájénál; doni 
Miguel flottáját pedig az előtt egy két nappal 
a' vigoi kikötő előtt (Galíciában} látta Mark
ham angol hajókapitány. — Következők az 
oportoi levelek, mellyek a' sept. 29iki csatá
nak körülményeit közük: Oporto, sept. 29- 
dikén estve 6 órakor. Confiance gőzhajó épen 
most érkezett Lissabonlól, ’s csak kevés pil- 
lantatom van az urat e' fontos nap történeti
ről tudósítanom. A’ mint mindnyájan vártuk, 
az ellenség ma hajnalhasadtakor megtámadta 
legelébb is a' franczia, aztán az angol segéd
seregek állásait, mire a’ tűz az egész lineán 
jobbról balra meri vén elterjedett, s egyszers
mind a' da-serrai klastrom is újólag vivatott. 
Az ellenség mindenütt visszaveretett 's a’ 
pillanatban, mellybcn irok, minden ponton 
hátrál, de olly rendben, hogy egy újabb meg
támadás, részéről, vagy ma éjjel, vagy holnap 
reggel csaknem kétségtelen. A’ Francziák és 
Angolok, kik a’jobb szárny legkülső szélein 
állottak, igen kemény tüzet állottak ki, az 
elsők különösen visszatoiattak 's egyik sán- 
czolatok elvétetett: később visszaverék ugyan 
's nagy veszteséggel az ellenséget, de magok 
is sok embert 's különösen sok tisztet vesz
tének el. Gróf St. Leger ezredesük súlyos se
bet kapott, 's egyik karját le kell majd met
szeni. — Az Angolok igen makacs ellenállás 
után szinte kénytelenittettek hátrálni, 's az 
ellenség egy ideig állásuknak birtokába jutott, 
de egy osztály Portugáliák menvén segélyök
re, összeszedék magokat megint 's állásokat 
a' legdühösb vérengzés után visszavevék. Bur- 
rel ezredes, ki nem rég érkezett Angliából, 
Luper hadnagy és Burton zászlótartó agyon 
lövettek; valamennyi tiszt az egy Vanzellát 
kivéve, sebet kapott, de szerencsére csak 
kevés sulyosbat. A' szegény Burrell épen a- 
zon pillanatban lövetett agyon, midőn em
bereinek ezt mondá: Rajta fiaim, majd az
tán egy jó pohár bort ászunk! — Világos, 
hogy az ellenség legelébb is a’ franczia és an
gol seregeket akará tönkre tenni, mielőtt a1 
centrumot megtámadná; azért volt e’ nap olly 
gyászos földicinknek, de nekik köszönjük a* 
város megtartását. — Általában ez a’ leghe
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vesebb csata mind azok között, mellyek ed
dig Oporto alatt történtek. A’ megtámadás 
szintolly elszánt vala, mint a’ visszaverés e- 
ros és sikeres. A1 serrai klastrom sokkal la- 
gyabban támadtatott meg, s az őrizetnek nem 
nagy dologba került azt megtartani. Azon, a' 
mit most akarok mondani, meg fog az ur 
ütközni, de azért azt bízvást elhiheti. Echo 
kormánygőzhajó: ugyanaz, mellyen marquis 
Palmella Oportoba jött, épen most evezett 
be a’Douroba, hogy majd dóm Pedrot  
vegye fel, ha ez kénytelen lenne megfutni! 
— Vasárnap, sept. 30ikán reggel 5 órakor: 
A’ gőzhajó mindeddig el nem mehetvén, Ö- 
römmel jelentem az urnák , hogy az éj csen
des volt ’s egy pár lövésnél több nem esett, 
sem bombák a’városba nem hányattak. Mond
ják , hogy a’ mi tegnapi veszteségünk 400 
ember holtakban ’s sebesültekben , a’ holtak 
közt 17 portugál tiszt. — Húsz szökevény 
jött az ellenségtől, kik azt mondják , hogy 
annak vesztesége sokkal nagyobb. Száz fo
goly került kezünkre, közottök egy barát, 
kit dom Pedro vasban vitetett a’ városba. Ö- 
römmel jelentem, hogy egy másik tisztünk 
is, Walsh hadnagy, sértetlen maradt. Az an
gol és franczia osztály olly rutul megrongál- 
tatott, hogy nem képzelhetem, mikép állhat 
az ellenségnek ellen, ha ez ma is olly elszán
tan rohan állásukra.u — A’Confiance ugyan
az nap reggel 7 órakor hagyá el Oportot ’s 
addig még nem esett semmi uj. — 

B R A Z Í L I A .
Londonba Rio de Janeiroból augustus bi

káról érkezett tudósítások jelentik, hogy a’ 
brasiliai ministerium megváltozott. Beadák 
elbocsáttatásokat a’tenger-, had-, külső ügy-, 
íinancz-és justitzministerek. Az első két mi
nisterium ideiglen Bento Ba r r o z o ,  a’ kül
ső ügyé Pedro d’ Araj o  Li ma,  a’ íinancz 
és belső ügyé ideiglen gróf d’ A l b u q u e r 
q u e ,  ’s justitzministerium szinte ideiglen a’ 
már nevezett d’ Arajo Lima urakra bízattak.

Mind ezen elbocsáttatások ’s kinevezések a’ 
rio de janeroi palotából, augustus 3dikáról 
kőitek. —

ÉJSZAKAMERIKA.
Nem rég jelentettük az indusoknak áltköl- 

töztét a’ Missisippin, melly azonban Howard 
erősségből julius 25kén költ újabb levelek u- 
tán meg nem valósult; elhagyók ugyan régi 
táborokat az ellenség közeledtét hallván, de 
azért utjokat nem a' nagy folyón ált, hanem 
félre a’ Wisconsin mentében vevék Winneba- 
gos erőség felé tartva; ezt tevék Atkinson 
seregei is hármas irányban ugyan annyi csa
patra osztva, ezek egyike Dodge general ve
zérlése alatt csak hamar beérte az üldözött 
indusokat, ’s ütközetre kelvén, rajtok teljes 
győzödelmet von, s ha a’ bekövetkezett éj 
további iizetésöket nem akadályozza, minden 
bizonnyal egészen tönkre teszi; számok sok
kal csekélyebb az eddig hireszteltnél, mint
egy 300ra terjedő t. i., ’s ebből a’csatatéren 
40nél többen hultak el holtakban és sebesek
ben, miga’ fehérek részéről csak négyen kap
tak veszedelmesb sebet. Dodge general azon
nal lovasokért külde Atkinson seregéhez, kik 
a’ megfutamult ellenség után száguldnának, ő 
maga is nyomban követé vala háromszorta 
nagyobb seregével , ha szűkén hozott élelme 
kifogyásától nem tart. A’ fekete sólyom ol
dalt irányzó futását, hogy a’ Wisconsin át
kelhessen ’s a’ Mississippi jobb partján újra 
a’ tartomány délibb részeibe vonulhasson, 
serege azonban igen nyomorult állapotban van, 
majd minden mérföldre egyenkint maradoz- 
nak holtan vagy erejükből végkép kifogyottan.

E L E G Y  HÍR.
Londonban sept. 24kén kelt össze egy 

ősz házaspár Smith ur és Parkinson asszony
ság, utóbbika csak 64 esztendős, ám de 2? 
gyermeket szüle már a’ hazának, *s férjéhez, 
ki vele egykorú ’s eddigi 6 feleségétől 23 
magzatot nemze, igen méltó.

A’ gabonának pesti piaczí ára octobcr 19dikén 1832
+*ozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 133  4 113  4 Zab 36 co cn 34
Kétszeres 100 93  4 86  i Köles — — —
Rozs 58 4 5 6  f 5 3  4 Köles-kása — — —
Árpa 58 5 6  4 Kukorioza 6 9  4 53  4 5 0

Szerkezted He l me e z y .  Nyomtatja Laad er er,
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J E L E N K O R .
P est, szerda. October 24dikén.

F o g l a l a t :  Magyar es Eröelyorszag (kinevezés. Kir. kam, tud. Pest es Gj'őr vármegyék iij tiszti kara Elegy). Anglia 
(Gróf Grey Londonba jő. Walter Scottnak emle'k állíttatik. Gróf Survilliers. Cantonból hir). Francziaország (October 
llik i ordonnanceok. Doctrine. Soult, es körlevele. Spanyol ministeriumban változás. Bourbon szigete'ről hir. Egyebek). 
Belgium. (Egyezés-ajánlat Belgium ’s Hollandia között. Belga katonaság). Németország. Portugália. Tripolis. Elegyhi- 
rek. Gabonaár.

MAGYAR és ÉRDÉL YORS ZA G.
Felséges királyunk Szőts Albert elhuny- 

tával megürült erdélyországi itélőmesteri hi
vatalra Földvári Farkas belső Szolnok vme- 
gye eddigi alispánját méltóztatott helytartó- 
lag kegyelmesen kinevezni.

(Kir. Kam. tudósítás).

Cs. kir. Felségünk a’ zemlini só- ‘s har- 
minczadhivatali ellenőrségre Berndt József 
eddig Temesváron volt só- *s harminczadi 
ellenőrt méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

A’ nagymélt. m. kir. u. Kamara Klam- 
parzky János nyugalmaztatása által Szolno
kon megürült kir. kam. sebészi hivatalra Pa- 
vonics József eddig Királyfalván ([Königsfeld) 
volt kam. sebészt nevezte ki.

Pest, oct. 24dikén. Tegnap tartotta itt 
tek. Pest vinegye fenséges nádorunk ’s főis
pánja előliilése alatt tisztváiasztó-székét illy 
renddel: első alispán Ion Dubraviczky Si
mon; második Földváry Gábor ; főjegyzőnek 
neveztetett Sárközy Imre, tiszteletbeli főjegy
zőnek Szentkirályi Móricz, első aljegyzőnek 
Nagy István, másodiknak Nyáry Pál, harma
diknak Eckstein Rudolf, tiszteletbeliek : bá
ró Pongrácz Gusztáv, Kandó József, ésTal- 
lián László ; főügyvéd lön Rákóczy András , 
első al Gál József, második Lisznyai Gedeon, 
tiszteletbeli Egresy Sámuel; leveltárnok Ke. 
cse Péter, számvevő Lázár Imre , cxped. 
Gál János ; középponti főbíró Zlinszky János; 
kecskeméti járásbeli főbíró Batta Sámuel, al 
Sárközy Lőrincz és Szilasy György , esküitek: 
Szalay György, Nyáry Miklós, aladószedő Fe- 
renczy Gergely, biztos Fórián Gyögy; Sza
lay László, Pajor Antal, Sánta Antal, Rédl 
Ferencz; váczi jár. főbíró Friebeisz István, al 
Somogyi Károly, Földváry Miklós, esküitek: 
Friebeisz Ferencz, Halász Pál, Parniczky

Eduard; aladósz. Egry Márton , biztos Jan- 
tsics József; soltijár. főbíró Bernáth György, 
al Madarassy László, Mészáros Károly; es
küitek Segerváry István , Csemicyky Lajos , 
Zsigray Lajos; aladószedő Szalay Pál; biz
tos Bereczky Gábor , Jeszenszky János; pes
ti jár. főbíró Tahy Károly, alKonkoli Thege 
József, Blaskovich Gyula; esküitek Czagá- 
nyi János, Jeszenszky Antal, Sárközy Ká
roly ; aladószedő Bielek János; biztos Mráz 
Józsefe Klementis János , Grófi József; pilisi 
jár. főbíró Simoncsics János, al Jankovich 
Sándor , Miskei Imre; esküttek Setét Károly, 
Simoncsics József, Kovács Lajos, aladósz. 
Belgrádi János; biztos Vinkler Antal, Balogh 
László.

Nemes Győr megye uj tiszti kara, a’ f. 
h. lökén nagymélt gróf Zichy Feraris O Ex- 
ja előliilése alatt tartott választás szerint: el
sőalispán Bezerédy Ignácz, második Szabó 
Péter , főjegyző Kisfaludy Mihály , első al
jegyző Balogh Kornél, második Zmeskál N.; 
tiszteletheü Mílkovich József, főügyvéd Go- 
da József , tiszteletbeli főügyvéd Iványos 
Gergely, alügyvéd Hollósy János, tiszt, al- 
ügyvéd Potyondy Gusztáv, főadószedő Jan
kó János, al Balogh Kálmán, számvevő Nagy 
István; levéltárnok Káloczy Mihály; tóközi 
járásbeli főbíró Argay Mihály, al Kovács Már
ton, esküttek Vajda Ignácz és Őzy Adám; 
pusztai járásbeli főbíró Sáry Károly, al Né
meth Mátyás; esküttek: Horváth János és 
Iványos Károly; sokorallai járásbeli főbíró 
Takács Sándor, al Szabó Pál, esküttek : Ger- 
manecz János és Matkovich Zsigmond; tisz
teletbeli esküttek: Kisfaludy Elek és Sándor 
Sámuel, selyem - inspector Kelemen János, 
biztos Farkas István, másod biztos Moró Ig
nácz, úti biztos Torkos János, főorvos Ba
logh József, tiszteletbeliek: Dorner és if. 
Karpf Antal, sebészek: Fauszt Ferencz, Sza-
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lay Mihály, GráffyMárton ésLévay; földmé
rő király Lajos.

T. Torna vmegye tisztujitó-székét nov. 
8kán tartandja.

A’ zágrábi újság Írja bécsi levelezője u- 
tán Reindl Ferencz megitéltetését huszesz- 
tendei legkeményebb várfogságra Munkácsra; 
mi pedig hozzá ragaszthatjuk, hogy oda Pest- 
budán keresztül f. h. lökén vitetett erős ka
tonai kiséret alatt.

ANGL I A.
Gróf Grey oct. 8ikán érkezett East-Sheen- 

be (közel Londonhoz) ’s mihelyest udvara a’ 
városban készen lesz, ugyan itt fog lakni.— 
Sir Pulteney Malcolm ugyanaz nap Londonba 
jött (Portsmouthból) ’s az admiralitásnál sir 
Grahammal értekezett, mi után Palmerston 
és Althorp lordokat látogatta meg.

Oct. 5ikén nagy gyülekezet tartatott E- 
dinburghban az elhunyt Scott Walter tiszte
letére, mellyben az előlülést lord Provost (a’ 
fő*polgármester) vitte. Sok nagy tekintetű 
ur vala jelen, ’s a’ Buccleugh herczeg és fő- 
ügyvéd Jeffrey által mondott beszédek külö
nös lelkesedéssel fogadtattak. Ez utóbbi (Jef
frey) azt hozá ajánlatba, hogy Walter Scott- 
nak itt, Scotia fővárosában, nyilványosés az 
ó nagy nevéhez illő emlék állittassék. Ez 
elfogadtatott, ’s lord Meadowank ajánlatára 
tüstént 100 személyből álló választottság is 
neveztetett ki, melly a’ begyülendő önkényes 
adakozásokat elfogadja. London és Glasgow 
kerületére is neveztetett illyes választottság 
nemesekből és nem nemesekből is. Pénztár
nokká lord Provost Forbes György urat kivá- 
ná neveztetni, mire Forbes János ur kinyi
latkoztatta , hogy ő azon edinburghi bankok 
és bankirok részéről, kiknek Walter Scott 
adósok maradt, fel van hatalmazva, ugyana
zon czélra 500 font sterlinget ajánlani. Ez 
köz tapsot fakasztott; mi után dr. Canter 
(németországi fi) azt hozá javaslatba , hogy 
a’ szárazföld, jelesül Németország , mellynek 
könyvkereskedése az elhunyt tollának annyit 
köszön, — főbb városaiban is neveztessenek 
bankirok vagy más ismeretes férjfiak, kik az 
e' czélra teendő aláírásokat ’s ajánlatokat be
szedjék ’s a‘ választottsággal közöljék. Lord

Provost erre azt feleié, hogy a’ választottság 
ezen javaslatot fon* ó̂ra fogja venni. Magá
ban a’ gyülekezetben az nap 24 személytől 
közel 1,100 font sterl. (11,000 pengő forint) 
jött be. —

Gróf SurvilJiers (Bonaparte József) Lon
donban oct. Ilikén egy nagy vendégségbe, 
melly a' reform szerencsés kivitele díszére 
adaték, hivatott; de el nem fogadván ment
ségül azt mondá, hogy Olaszországból felet
tébb szomoritó híreket vett volna (hihető
leg betegeskedő anyjáról.)

Canton ból (China) april. 21ikéig terje
dő tudósítások érkeztek̂  Londonba. Ezek sze
rint Chinának Kwang-tung, Kwang-si és Hu- 
kwang tartományiban tetemes lázadó csopor
tok mutatkoznak, mellyeknek vezére Li-ti- 
ming magát császárnak nevezi ’s fegyveresi
vei egyenest Pekingnek tart, hogy a’ való
ban már igen impopularissá vált császárt szé
kéből elűzze. Li-ti-ming még fiatal de igen 
merész és bajnok ember, több ellene küldött 
csapatot már megvert, a’ többi közt mint 
mondják egy 5,000 főből álló császári kato
naosztályt szinte 7 emberig levágott! — 

F R A N C Z I A O K S Z Á G .
A’ franczia doctrinair ministerium te

hát annyi alkudozás, akarás, nem akarás u- 
tán végre együtt van. A’ múlt számunkban 
említett strassburgi levelek Thiers és Guizot 
osztályaikat egymással felcserélték, ’s ezt kii
gazítva az egész (oct. lliki) ministerium most 
ekép áll: Fő - és hadminister S o u 11; külső- 
ügyminister dúc de Broglie; financzmi- 
nister Humann ; belső-rninister T h i e r s ; ok- 
tatásminister Guizot; igazság - és vallás- 
ügyminister Bar the; tengerügyminister d e 
R i g n y; kereskedésminister gróf d’A r g o u t. 
Ugyanaz napi királyi rendelet által a’ kama
rák nov. 19ikére hivattak egybe. — Dupin 
ur nem akart minisíerséget vállalni Js ezt is 
marsai Soult adjutánsa által csak üzente. Ő 
csak a’ hónap végével megy Parisba. Egyébi
ránt Ígérte, hogy a’ministeriumot, egykét  
pontot kivéve,  támogatni fogja. —

Öt más, ugyancsak oct. Ilikén költ or- 
donnanceok által báró Louis és Girod de l’Ain 
volt ministerek pairekké ’s ez utóbbi a’ sta
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tustanács pörosztálya praesidensévé; gróf 
Montalivet a’ civilliste főfelügyelőjévé ’s 
administratorává; végre báró Fain (a’ ki
rály cabineti titoknoka) rendkívüli szolgá
latban statustanácsnokká üléssel és munkaosz- 
tállyal neveztettek ki.

Ezeken kívül még ötvenkilencz uj 
pair neveztetett ki ugyancsak oct. Ilikén; 
közöttük: bároAthalin; gróf Berenger; B er- 
tin de Vau x, követkamarai tag; Boyer,  
a’ cassatio-szék egyik praesidense ; Cousin,  
a’ franczia Institut tagja; báró Durand de Ma- 
reuil, követ Berlinben; Duval,  volt prae- 
fectus; marsai Gérard; marsai Grouchy; 
gróf Montlosier, a’ hajdani assemblée Consti
tuante tagja; gróf Rüderer, szinte az; gróf 
Rayneval,  követ Madridban; báró de S a c y 
Sylv. ésThenard, az Institut tagjai; 's Tur
got , Villemain és báró Zangiacomi, ismét e- 
gyik praesidense a’ cassatioudvarnak , ’s a t.

Mi a’ doctrinair ? kérdé e’ napokban a’ 
Journal des Débats , ’s a’ Constitutionnel meg
felel neki: doctrinair az, ki a’ közjó, poli
tikai metaphysica és fellengző, túlhaladó theo- 
riák tiszteletes fátyola alá mindég egy kisded 
fe lekezet  (cotterie) privát érdekeit rejti, 
mellyet ő azonban Francziaországnak  
nevez. Fő fegyvere a’ doctrinairnek az ele
sés (elpártolás}. Mindig nagy gyöngéje volt 
a’ sok beszéd, és azzal a’ mit mond mindig 
többet árt magának , mint azzal a’ mit tesz. 
Főhibája e‘ pártnak az, hogy semmi párt. 
Ezekhez a‘ Courrier Frangais történeti ismer
tetésül még ezt teszi : A’ doctrinairek máraz 
első revolutio alatti kivándorlásokkor meg
kezdők cselszö vényeiket‘s azokat a’ convent, 
directorium, consulság és császárság alatt 
is folytaták. Ok hozták az idegenek segedel
mével a’ Bourbonokat Francziaországba vis
sza , ’s mig legkisebb reményük lehete a’ res- 
tauratio alatt hatalomra jutniok, annak hí
vei maradtak. Elvesztvén 1827 óta ebbeli re
ményűket , a’ restauratiótól elszakadtak. Ők 
voltak azok, kik 1830ban az 1815diki megalázó 
tractatusokat elfogadók; ’s az aug. 7diki ki
rályság (Lajos-Filep) quasilegitimitását ők ta
lálták fel. —

Marsai Soult következő körlevelet bocsá-

ta az ország polgári és katona főtiszteihez 
oct. 12kén: Uram! A’ király kegyes volt a* 
ministeri tanács elölülőjévé engem nevezni 
ki. Czélja Ő Felségének : egységet hozni az 
igazgatásba, melly által annak munkássága na
gyobb hatást, feleletterhe több valóságot nyer. 
Midőn a’ király e’ magas hivatalra engem hí
va meg, talán némelly régibb szolgálatomat 
’s azt, a’ mit hazámért tenni szerencsés va- 
1 ék , vévé tekintetbe; de kétségkívül ’s min
denek előtt azt akará ez által jelenteni, hogy 
a’ mostani ministerium Francziaország mél
tóságára ügyelni, ’s annak bátorságáról  
nem kevésbé fog gondoskodni mint csend é- 
ről. Bátorkodom hinni, hogy ezért az én 
egész eddigi életem kezes. — Az én illustris 
elődöm (Perier Casimir) által elfogadott po
litikai rendszer, az e n y i m i s ; ez az igaz 
nemzeti rendszer, mellyet a’ két kamara 
nyilatkoztatott azzá. — A’monaréhiának 
és chartának fentartatása első feltétele 
a’ nyiiványosszabadságnak, melly csak akkor 
erős, ha rendet tart’s magát a’ törvény meg
tartása által tiszteli; állandóságának a’ bel
ső csend ’s külső béke legbiztosb kezesei. 
Ennél fogvást Francziaország számot tarthat 
az én abbeli igyekezetimre: hogy a’ rend 
és béke fenmaradjon. Erre én az urnák el
szánt és munkás közrehatását kívánom. A’ 
kormánynak az ur egész bátorszivére ’s e- 
gész bölcseségére szüksége van. Minden rend
bontásra ezélzó merészlet a’ leghathatósban 
fog elnyomatni. Ha a’megbuktatott kormány
nak pártja tovább is merészkednék a’ törvé
nyes hatalommal szembe szállani, sanyarú 
igazság keze fogja őt elérni. S e m mivé kell 
tenni balgatag reményeiket. Bendszabások 
fognak tétetni, hogy azon nyugtalankodás
nak , melly némelly megyékben (Vendée) u- 
ralkodott, minden nyoma eltöröltessék. — 
Az anarchiát meggyőzte Parisban jun. 5 és 6- 
dikán a’ nemzeti őrség és sorezredek nagy
lelkű elszántsága. Kimutatták akkor a’ pár
tok egyszersmind szánandó vakmerőségeket 
’s gyengeségüket. A’ kormány tudja minden 
további ezélzataikat ’s nem tart tőlök. A’ lá
zadás egy értelemben lelné az országot,
melly a’ kormánynak megadná a’ szükséges,*
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legteljesebb erőt4 — A’ rend fentartása ál
tal megállapítjuk egyszersmind a’ békét. Olly 
kormány, melly magának ben az országban 
tekintetet szerzett, szilárd ’s független poli
tikát követhet a* külföldre nézve is. Egyet
értve a’ hatalmasságokkal, kik szövetsége
seink, fogjuk mi minden európai nagy kér
dés megoldását sürgetni, 's ebben harczra 
kész, de engedelmes seregeink által gyámo. 
Jittatni. Europa tudja ezt, de tudja egyszers
mind , hogy mi köteieztetéseinkhez hívek ’s 
elszántak vagyunk a’ világ békeségét fentar- 
tani. — Ez, uram, a’ király kormányának 
gondolkodása. Tegye az ur önnönévé ezen 
politikának szellemét, terjessze , hirdesse az 
ur azt mindenütt. Nincs tisztes gondolko
dás, mellyet az kielégíteni, igazságos ér
dek , mellyet az biztosítani képes ne volna.
— Adna bár az ur szolgalatja is a’ kor. 
mánynak erőt, válnék annak becsületére , 
’s arathatnák együtt az ur bölcs és okos ma
gaviseletének jutalmát! Minden jó gondolko
dású statustiszt fog a’ király magas jó-indu- 
latiba ajánltatni.— Uram 1 Francziaország sza
bad , ’s tiszteletben van. Jólléte ismét virul
ni kezd; csak egykét erőködés még, ’s dicső 
revoludónk minden gyümölcseit izlelendjük.
— A’ kormány tudni ’s teljesíteni fogja kö
telességeit az ország iránt, de ő is minde
nek előtt az országban bízik.  Ha i- 
gyekezetinket siker koszoruzandja, azt mi 
neki, az országnak, fogjuk köszönni. Régi 
szokás nálam minden tettemet ’s lépésemet 
Francziaország becsületéhez mér
nem. Fogadja az ur különös tiszteletem bi
zonyítását. Aláírva: Marsai S o u 11, mini- 
stereiőlülő , a’ hadi osztály minister-statusti- 
toknoka. —

Hg Talleyrand oct. lOikén estve Paris
ból Londonba indult. —

A’ spanyol ministerium is megváltozott. 
Zea Bermudez neveztetett küiső-ministerré, 
’s gróf Alcudia helyette Londonba megy. Ca- 
lomarde Madridból kitiltatott; Ballesteros, 
Salazar és Zambrano eddigi ministerek sta
tustanácsnokok maradnak. Több bocsáttatott 
el a’ ministeriumi ai tisztek közül is, igy a’ 
külső ügyi mínisteriumnál Castillo , bureau-

chef (annyi mint cancellariae director). A’ ki
rály oct. 3iki tudósítások szerint teljes gyó- 
gyulóban volt — ’s fényes bemenetelét Ma
dridba oct. lóikén szándékozott tartani.

Havreből Írják, hogy a’ Francziaország- 
hoz tartozó Bourbon-szigeten (Móricz sziget
hez v. is Isle de France-hoz közel) is [zava
rok voltak. A’ Negerek egy messze ágazó ös
szeesküvést forraltak St. Denisben, a’ sziget 
fővárosában, mellynek minden fehér férjfi 
meggyilkoltatása volt czélja. Azonban a’ terv 
jó korán felfedeztetett ‘s a’ fő czinkosok már 
törvény előtt vannak. Igen dicsérik itt is a’ 
mulattok ez iránti magok viseletét; külön
ben a’ feketék őket is halálra szánták.

A’ Journal de l’Ain körülményesen írja 
le a’ Garnier-Pagésnak Lyonban adott ebédet. 
Számtalan nép járt a’ házon be és ki, melly- 
ben a’ 2,500 főre menő vendég együtt ült. 
Ebéd alatt pénz gyüjtetett a’ nem rég elitéit 
Tribune (párisi újság) javára 's mintegy 1000 
franc került össze. 32 áldomás iirittetett, leg
nagyobb zajjal a’ juste-milieu ellen kikelők. 
Barthélemy a’ hivtelen egy hatalmas vesszen- 
el-t kapott. A’ szoba közepén szóllószék va- 
la, mellyről többen hallaták magokat; Gar- 
nier-Pagés beszéde fél órát tartott. A’ jelen
lévő mind tős gyökeres republicanus volt, 
de közöltök alig egykét jelesebb, híresebb 
ember, ‘s igen helyesen kérdi egy lyoni le
vél , mit használ Francziaországnak a1 sok 
papiros institutio és szabadságforma , ha a’ 
n e mz e t képzése-, nevelése-, tanítása, szó
val szellemi m e g ér 1 e 1 é s é r e gond nincs? 
Ezektől ’s a’ legsúlyosabb terhek künnyebbi- 
tésétől függ annak boldogsága, ’s ezekről itt 
egy szó sem tétetett ’s a’ t.

A’,,1a Revolution“ (journal) czimét meg
változtatta ’s oct. lódikéről kezdve ezt veszi 
fel czimül: ,,A’ közjó; a’ nép érdekeinek 
szánt journal.“ —

B E L GI U M.
Lord Durham oct. 8ikán érkezett Brüs- 

selbe, ’s ugyanaz nap hitvesével együtt Ő Fel
ségénél ebédelt; más nap útját Londonnak 
folytatta. Vele egy időben indult az udvar
tól Deudon ur, sürgető levelekkel Parisba.— 
Gendebien és Robaulx urak nem fogadták el
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a’ főügyvédi hivatalt 0* mult lev.) , sem Tie- 
lemans, ki a’ justizministernek azt adá tud
tára, hogy tiz esztendei stúdiumát nem e’ 
most neki szánt, hanem más pályájára szán
ta. — Több más hasonlóul vonakodott a tör
vényszéki hivatalt elfogadni. — A’ Lynx be
széli , hogy franczia ágensek 3 millió forin
tot ígértek general Chassénak, ha fellegvára 
kapuit annak idejében megnyitja; a’ general 
természetesen megvetve felelt. — A1 belga 
volt idegenlégiónak egy része Ostendeban vár
ta a’ kedvező szelet, mellyel Oportoba evez
hessen. — A’ Standard, eddigi egyetlen 
opposilionalis újság Hollandban, előfizetők 
nem léte miatt megszűnt járni. —

Franczia és angol újságok következő e- 
gyezést közlenek, melly hollandi követ báró 
Zuylen van Nyeveldt ajánlata szerint 
— ki azt a conferentiának septemb. 20ikán 
nyujtá be — Hollandia és Belgium között 
volna kötendő ’s az öt hatalmasság és a’ hol
landi király közötti alkuba felveendő: Az 
1831 nov. 15diki egyezésnek 1 , 2, 3, 4, 5,
6 és 7 czikkelyei minden módosítás nélkül 
vétetnek fel. 8 czikkely : Hollandia a1 Flan
driából folyó vizek lefolyását minden alkal
matos módon eszközleni’s az áradásoknak a’ 
lehetségig elejét fogja venni. EJ végre megen
gedi , hogy az urasága alatt lévő földbirtok 
is okosan használtassák. A’ hollandi birtokon 
e’ czélra már fenálló zsilipek Hollandia főu- 
rasága alatt maradnak, ’s az ezentúl ugyan 
ott építendők nem állhatnak olly helyen, hon
nan a hollandi határ védelmét akadályozhat
nák. Egy hónappal ezen egyezés megerősitte- 
tése után biztosok fognak mind a’ két rész
ről neveztetni, kik az arra való legalkalma
sabb helyeket kijeleljék 's azon zsilipek iránt 
is egyezzenek egymással, mellyeknek igazga
tását a’ két ország közösen viendi. — 9dik 
czikkely:  1 szakasz (§_). A" bécsi congres- 
sus-actának 108 — bezárólag 117 czikkely beli 
határozati a’ hajót biró folyók és folyamok 
(Strom und Fluss) s z a b a d hajózhatása i- 
ránt azon folyók ’s folyamokra is kiterjesz
tetnek, mellyek a’ belga és hollandi birtokót 
egymástól elválasztják vagy a’ kett őt k̂ e- 
resztül  metszik.  — 2 §. A’ vrfí külö

nösen a’ Sch e ld ét illeti, az azon, névsze- 
rint annak mind keleti mind nyugoti ágán ha- 
józhatás minden nemzet hajóinak ’s kereske
désének szabadon áll, ’s hollandi király 0 
Felsége kötelezi magát arra, hogy az ezen 
folyón fel vagy alá, a’ tengerről Belgiumba 
vagy Belgiumból a’ tengerre evező hajóktól, 
akármilly lobogó alatt mennek is, egy ton
navámnál, a’ hajó nagyságához képest, töb
bet nem veszeti, sem azon hajók terhét a’ 
most nevezett tonnavám vagy akármi más ü- 
rügy alatt is visgálat és fürkészet alá nem vé
teli. — 3 §. A' tonnavám , melly a fel és Ne
vezésért (együtt véve) tonnájától 1 pengő 
forintnál több soha sem lehet, ideiglen CO 
centimre határoztatik a tengerből f e 1 a’ Sebei
dén ’s Baz-on keresztül Belgiumba — ’s 40 cen
timre az ugyan ezen utón Belgiumból 1 eeve
ző hajókra nézve. Azon hajók , mellyek a’ 
nagytengerről, vagy pedig a’ Scheldén által 
Belgiumból a’ terneuse-i csatornába ’s vi
szont a’ terneusei csatornából a’ tengerre vagy 
Belgiumba eveznek, e’ most említett vám
nak le és fel csak felét fizetik. E zt a’ 
tonnapénzt Ő Felsége a’ Belgák királya 
Ő Felségének a’ hollandi királynak eszten
dei 150,000 forintban fogja l ef i zet 
ni, melly által különbség nélkül minden ha
jóért ki van a’ vám fizetve, ’s Ő Felsége a’ 
Belgák királya magát e’ summa esztendőn- 
kénti fizetésétől tőkésítés (capitalisatio) 
által fel is mentheti. 4 §. a’Schelde-tor- 
kolati hajósbérrőj (Lootsenabgaben) szóll, 
melly a’ Maast-torkolati 1829beli hajósbérrel 
egyeniőleg álíapittatik meg. 5 §ban biztosok 
vagy tisztek nevezése rendeltetik mind a’két 
részről, kik a’ Sebeidének hajózható állapot
ban tartása ’s az ide ezélzó eszközök iránt 
fognak végezni. 6 §. A’ Schelde és Rajna kö
zötti vizeken szinte szabad hajózás engedte
tik Belgiumnak olly vámfizetés mellett, melly 
a’ Rajnán-hajózásért fizetni szokott vámokat 
s(?ha meg nem haladhatja. Ezen kiviii e’ vi
zeken mind azon kedvezésekkel fognak a’ 
belga hajók is élni, mellyekkel a’ legbaráiibb 
nemzetekéi. — 7 §. ismét biztosokat rendel 
egy norma készítésére, melly szerint a’ bécsi 
congressus-actának 108—117 czikkelyei a’



678

Maas.on leendő hajózhatásra alkalmaztassa
nak ’s melly szerint a’ Schelde hosszában mind 
a’ két országbeliektől űzendő halászat és hal
kereskedés a’ tökéletes kölcsönösség alapján 
igazittassék el. — Azalatt a’ Maas mind a’ 
két nemzet hajóinak nyílva áll. — 10 c z i k k : 
A’ két országon keresztül menő csatornák 
használata mind a’ két ország lakosi- 
nak közös és szabad. Magában értetik, hogy 
ezen használatban mind a’ két rész egyenlő 
feltételek alatt vészén részt ’s hogy mind a’ 
két fél csak igen csekély vámot fog az azo
kon hajózhatásért venni. — 11 czikk. Bel
giumnak Németországgal Limburg on ke
resztül  eső kereskedése tel jesen  
szabad és semmi szín alatt sem zárathatik 
el. A’ Maestricht, Sittard ésYenloon keresz
tül Németországba vivő országutak csak 
igen mérsékelt sorompói-vám alá lesznek vet
ve , mennyi t. i. ezen országutak jó karban 
tartására szükséges, hogy igy az álthaladó 
(transito)-kereskedés semmi akadály t ne szen
vedjen ’s a’ vám által jó karba helyezett utak 
a’ kereskedést még inkább könnyebbítsék. 
12 czikk. úgy van, mint a’ nov. 15iki trac- 
tatushan, kivévén az 1 § függelékét, melly- 
ben januarius lső napja helyett jul ius lső 
napja tétetik. — 13 czikk. Mivel Hollandia 
1830 nov. lső napja óta a’ németalföldi volt 
közös s ta tusad ós ság törlésére minden e- 
lőíizetést egymaga tett, ennél fogyást mege
gyeztek, hogy az említett előfizetéseknek (Vor
schüsse) 1830 nov. lsőjétől 1832 júliusa Iső- 
jéig ’s igy húsz hónapra eső részét a’ Belgiu
mot illető 8,400,000 for. esztendei járandó
sághoz képest ez az ország Hollandiának vis
sza fizesse, mihelyest t. i. a’ törlősyndicatus 
liquidatioját bevégzi ’s Belgium a’ közös ac- 
tiv  adósságból reá háromló részt megkapja. 
— A’ 14—22 czikkelyek a’ nov. 15iki trac- 
tatus 15—23 czikkelyeiből vannak véve; úgy 
a’ 23ik is kevés változtatással. 24 czikk. E- 
zen szerződés következésében állandó bé
ke ’s jó egyetértés fog Ő Felsége Németal
föld királya ’s Ő Felsége a’ Belgák királya, 
úgy szinte az ők .örököseik ’s utóik, orszá
guk ’s alattvalóik között uralkodni. 25 és u- 
tolsó czikk. E’ jelen egyezés erősittessék

meg ’s az erősitvények egy hónap alatt, 
vagy ha lehet hamarább is Londonban cse
réltessenek ki. Minek erejéül azt az illető 
meghatalmazottak aláirák ’s czimeres pecsét
jüket reá üték. London; 183. — Látni való, 
hogy ezen pontok Belgiumnak igen kedvezők, 
minél fogva azoknak elfogadtatások ’s ezael 
a’ béke fenmaradása alig szenved többé két
séget. — Azon iromány, mellyet ezen aján
lat általadásakor báró Zuylen van Nyeveldt 
a’ conferentiához intézett, sokkal nevezete
sebb helyeket foglal magában, hogy sem a- 
zokat ne közlenők , de ezt jövő levelünkre 
kell hagynunk.

A’ belga katonaság néhány főbb tisztei 
kérelmet szándékoznak a’ királyhoz intézni, 
az idegenek felvétele ellen a’ belga sereghez, 
mivel annak sorai már eddig is igen el van
nak velők árasztva, a’ benszülöttek pedig a- 
lattok nem szívesen engedelmeskednek, sőt 
alkalom nyujtatik, hogy szolgálatokat gyak
ran önkényesen felmondják. E’ kérelem in
dítói előbb egy közönséges gyülekezést, ho
va minden elégedetlent meghívjanak, szán
dékoznak tartani plánjok könnyebb kivihe- 
téseiil, mellyet egy protestatioval kezdenek 
majd az idegen seregek belépte ellen az or
szágba , ha talán azok segédeimül érkeznének 
a’ hollandiak ellen; azután egy kérelmet bo
csátanak a’ királyhoz az 1830 óta belga szol
gálatba lepett franczia ’s lengyel tisztek elbo- 
csáttatását sürgetni. — A’ katona főigazgatóság 
e’ czélzatokrul már tudósítva van, ’s Desprez 
general kinyilatkoztatta, hogy hazájába vissza
tér, mihelyt e’ rendszabások kivitelét az em
lítettek sürgetni kezdenék , mellynek, a’fran
czia tisztek állítása szerint, egyedül oranis- 
mus, irigy vetélkedés, ’s öntehetetlenségök 
tudása minden oka; elkeseredve emlegetik 
egyszersmind a’ francziák hogy a’ sereg mos
tani miveltebb állását egyedül nekik köszön
hetni , ’s még is illy méltatlanság készül szá
mokra jutalmul.

NÉMETORSZÁG.
Oct. 13ikán érkezett a’ görög királysági 

követség Münchenbe ’s lakását a’ görög re- 
gensség palotájában vette, a’bajor királyi pa
lotával szemben. Két biztos küldetett a’ kö-
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vétség elejébe, melly itt léte alatt a’ bajor 
udvar vendége leend , ’s az ünnepélyes elfo
gadás oct. 15ikére határoztatott. Erről ugyan
ez napon eképen ir a’ bajor Beobachter: Ma 
délután 3 órakor ment fel a’ görög követség 
kíséretével együtt a’ királyi palotába. Az el
ső két hintóbán a’ követség adjutánsai ültek, 
utánok egy királyi lovász vezetése alatt hat 
lovas gálahintóban két görög general (tagjai 
a’ követségnek) következett, ’s ezek után 
ismét 6 lovas gálahintóban admiral Miau- 
l is,  egy bajor kir. adjutáns ülvén mellette. 
Királyi cselédség gyalogolt a1 hintók mellett, 
egy mellvasas-osztály vezeté és rekeszté a’ 
menetet. A’ bajor királyi pár elejébe jutván 
a’ követség, annak egyik tagja görög nyel
ven tarta beszédet, mellyet a’ tolmács né
met nyelvre álttéve olvasván el, választ a’ 
bajor királyi ház ministere szinte német nyel
ven adott, ’s ezt ismét görög nyelvre álttéve 
olvasta fel a’ tolmács. Innen az úgy nevezett 
zöld folyosóra (gallerie) bocsáttatvâ  a' kö
vetség, külön audientián szóllott 0 Felsé
gükkel, mire görög király ő Felsége e- 
lejébe vezettetett. Otto király a’thronus előtt 
állva, körűié a’ regensség tagjai, fogadá or
szága követeit, kik háromszori főhajtással 
közeledve, az elébb megirt renddel tárták gö
rög-német beszédjöket ’s vették német-görög 
válaszokat. Ezután a’ görög regensség egyik 
tagja egyenkint mutatá be az ifjú Felségnek 
a’ követeket, kik aztán hasonló rendben mint 
jöttek, palotájokba visszatértek. Öt órakor 
délután nyílt, ünnepi ebédhez ült a’ bajor és 
görög Felség , mellyhez a’ görög regensség, 
a’ görög követek ’s Anglia, Orosz - és Fran- 
cziaország követei valának meghiva.

A’ németszövetség oct. 4ikén hozott ha
tározatában Otto bajor herczeget Görögország 
királyának megismeri, óhajtván , úgy mond, 
hogy az isteni gondviselés védelme alatt si
kerüljön Ő Felségének megalapítani országá
ban a’ rendet, békét és boldogságot, ’s meg
felelni ez által a’ czélnak, melly ezen ke
resztény királyság állapításakor a’ szövetke
zett három hatalmasságnak előtte lebegett.

PORTUGÁLIA.
Újabb levelek Oportobul Dom Miguel

veszteségét a’sept. 29iki csatában 1500-2000- 
re teszik holtakban és sebesültekben, Pedró- 
ét 400ra; nem győzik azok egyszersmind ez 
utóbbinak hidegvérüségét ’s elhatározottságát 
eléggé magasztalni, mellyel a’legnagyobb ve
szedelemben parancsait osztogatá, noha vál- 
tozhatlan komoly feszültséggel látszott az üt
közet kimenetelét várni; Yitall ur, Asia an
golhajónak pénztárnoka, ki mellőle szemlélte 
a’ csatázást, egy golyó által halálosan megse
besítetett. — 30ika reggelén Sartorius egész 
hajóseregével Oportotul csak 6 mérföldnyire 
állott, ’s egyik gőzhajója éppen akkor szállí
tó ki Aveiro táján az Angliából újon érkezett 
500 főre menő segéd csapatot; egy másik tu
dósítás szerint pedig újra 5 portugali keres
kedő hajót fogott el Figueira mellett, mel- 
lyek gazdag teherrel épen Lizabon felé tar
tottak.

A‘ Courrier de TEurepe oct. lliki szá
ma szerint a5 portugáli követség Londonban 
csak sept. 30ikáig terjedő tudósításokat ka
pott Oportoból; ellenben igen érdekes privát 
levelek érkeztek ugyanoda Lissabonból, mel- 
lyek szerint dóm Miguelnek eltökélett szán
déka az Oporto ellen tett lépéseket folytatni, 
minél fogvást parancsolatot küldött, hogy a’ 
hely újólag támadtassék meg ’s bevétele, a- 
kár mibe kerül, hajtassék végre. Gróf Baslo 
a’ király belső-ministere erősen rajta van, 
hogy maga dom Miguel is menjen a* táborhoz 
’s jelenlétével a’ seregeket a’ lehető legna
gyobb erőködésre buzdítsa. — 

T R I P O L I S .
A’ minap jelentett tripolisi lázadásnak a' 

franczia hírlapok következőleg adják keles ho
zásét ’s bővebb körülményeit. Az angol kor
mány 1815ben valami Warington nevezetűt 
külde e’ tartományba consulul, egy férfit, ki 
már előbb Wellington alatt szolgált Portugá
liában , ’s máshol is , de mindenütt csak rósz 
nevét hagyó. Tripolisban nem tartózkodnak 
angol kereskedők , ’s igy a’ nemzet itteni ke
reskedése egyedül e’férfi kezeiben forgott, ki 
azt elég nemtelen volt a’ legnyersebb haszon- 
sajtolásra fordítani. Ugyanis a5 görög felkelés 
támadásakor felvállaló azon hadihajók kiállí
tását, melJyeket a’ beynek kell vala a’ nagy
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úri flottához segédeimül küldeni, ’s így a’ 
beynek nagymennyiségű pénzben hitelezője 
Ion; a’ visszafizetést sohasem sürgette, ha
nem tőkébe tudván az szertelenül növek
vő kamatokat, sőt a’ basának egyéb hite
lezéseit is bevásárolván, minekutána ez idén
450,000 ftra nevekednék az egész adósság, 
egyszerre, ’s rögtön sürgető annak megtéri- 
tését; a' bey, kinek financz áilapotja külön
ben is rendetlen lábon álla, azt teljesithet- 
Jennek látván, időt kért mi alatt a’ nevezett 
summát összegyűlhesse, ’s valóban tett is 
lépéseket azt mentül előbb eszközölni; de 
Warington, ki szándékától el nem álla, had
dal fenyegető őtet Anglia részéről , min an
nyira megrettent a'szegény ember , hogy min
den található kincseit pénzzé tevén, s azzal 
tartozása felénél többet kifizetvén , a mara
dék megtérítésre egy kis türedelmért könyör- 
ge ; erre sem hajtott a’ kérlelhetlen consul, 
’s minden egyéb ajánlatokat visszavetve, e- 
gyenescn ír Máltába néhány hadihajóért, mel- 
lyek a’ veszélyben forgó angol kereskedést 
Tripolisban fegyveres erővel biztosittsák. A- 
zonnal ott is terme 2 fregát és 1 korvett, de 
minthogy kormányzójok a’ békés városban 
nem tapasztalta a’ veszedelmet, meilyről tu
dósitatott, igazságtalannak tartott minden el
lenségeskedést; Warington azonban, tudván 
hogy földiéinél, kik őt közelebbről ismerők, 
nem legszivesb fogadtatást reménylhet, egy 
ausztriai hajóra költözött, ’s onnan üzenő 
álgyuztatás fenyegetés alatt a’ beynek, hogy 
mivel ő korlátlan uralkodója alattvalóinak, 
kényszerítené azokat a’ maradt adósság-rész 
fizetésére; az ősz basa, kit élemedett kora 
még rettegőbbé tőn, mint miilyennek való
sággal már a természet alkotá, nem látott 
módot az embertelen tanácsra nem hajolni, 
s kihirdetteté f. e. jul. 26ikán a’ pénz meg- 

térittetését; ahogy tudva ion e’parancsolat a’ 
lakosoknál, ’s főkép az, hogy a‘ gyűjtendő

summát az angol consul, ki az ország igaz
gatásába többszöri erőszakos avatkozási által 
már a’ nélkül is igen gyűlöletesé Ion , kap
ná meg, egyszerre felzendültek ’s az igaz
ságtalan követelést megtagadák. Az öreg ba
sa kiállittatá katonáit , de ezek is midőn már 
már dologra kerülne jobbadán a’ néphez sze
gődtek, ’s egyes akarattal Sidi Mehemedet 
a' basa kis korú unokáját kiálták uralkodó
nak. Warington Sfaxba (városka a’tunisi bir
tokban) futott, nem tartván, az előbb emlí
tett okoknál fogvást, Máltába térni tanácsos
nak ; — mennyiben fogja majd az angol minis- 
terium illy körülményekben dolgát pártfogol
ni, még nem tudni. A" zendülés mind inkább 
terjedez, az arab nemzetségek mindnyájan 
az uj uralkodó részére nyilatkoznak, "s leg
közelebb maga az öreg bey is annak számá
ra mondott le. De még ennek sincs nyugtató 
sikere, mivel a’ város vonakodik őt elis- 
mérni, Js annál fogva naponként újabb meg 
újabb megtámadtatást kénytelen kiátlani.

E L E G Y  H Í R E K .

A’ cardinállá nevezett marchese Spinola 
Romába elutazott ’s a’ helyette apostoli nun- 
ciussá az ausztriai udvarhoz kinevezett mon* 
sig. Ossini oct. 4ikén Bécsbe megérkezett. 
— Ugyan innen Triestnek utazott el (oct. fii
kán) báró Stürmer, ki ideiglen a’ szabadság
gal Bécsbe jövő báró Ottenfels követségi tisz
tét viendi Kostantinápolyban.

A’ Belgium alatt imént közlött egyezség
ajánlatot nem a’ hollandi követ, hanem lord 
Palmerston tette fel, ’s a’ hollandi követ
nek ugyanott említett jegyzéke nem ezzel  
az ajánlattal adatott a’ conferentiának be. — 
Ezt az igazítást a’ Reobachter octob. 21 diki 
számában adja.

A’ spanyol király October 15dikén szán
dékozott ünnepélyes bemenetét tartani Ma
dridba.

A’ gabonának pesti piaczi ára octobtr 23dikán 1832.
eozs. m. vto. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb
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P est, szombat. October 27dikén. 1832’

F o g l a l a  t: Magyar és Erdélyország (kinevezések. Országgyűlés. Lőcsei hir. Silágy-somlyói gymnasium. Anglia (Conferen- 
tiák, Követválasztások. Octob. l l iki  cabinetitanács. Dublini tudósítás). Francziaország (még egy ordonnance oct. 11 di- 
kéről. Közvélemény az újságokban. Uj pairek. Marsai Soult a1 nyugoti katonakormányzóklioz. A’ börse. Elegy). Belgium 
(Oct. 8 , 9 ,  10 és Ildikén zavarok. Vélemények ugyan azok felett). Németország. Spanyolország. Elegyhír. Gabonaár.

MAGYAR és ERDE L YORSZ A G.
Felséges Királyunk oct. 16kán költ, 's 

gr. Reviczky Adám in. kir. u. fő-kanczellár- 
hoz intézett kabineti legfentebb irata szerint 
hg. Batthyány Filep , tek. Vas megye örökös 
és val. főispánját, eziránt előterjesztett alá
zatos folyamodására, a’ megye kormányzásától 
felmenteni ’s helyébe helytartónak if. gr. Zi
chy Károly cs. aranykulcsost méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni; — 17kén költ ’s szin
te a’ főkanczellárhoz utasított kabineti leg
fentebb irata szerint pedig Csanád megye fő
ispán! helytartójává Tököly Péter kir. tanács
nokot 's a“ megye eddigi első alispánját mél
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

Apostoli királyunk aug. 21 ki legfentebb 
határozata szerint Zábráczky Ferencz tari 
plebánust sári sz. Andrásról vagy Sár-monos- 
torrul nevezett czimzeti apátsággal méltózta- 
tatt kegyelmesen felruházni.

Tek. Pest vmegye Karai és Rendei (Budán 
az országházban) végezvén f. h. 23kán a’ me
gyei tisztujitó-széket,’s más nap, és 25kén foly
tatólag a’ fenséges nádor ’s örökös főispán 
clőlülése alatt, az országos küldöttség rend
szeres munkálati vizsgálata végett közgyű
lést tartván, 25kén felolvastaiott ez ország
gyűlésre meghívó királyi levél, meüynek tar
talma szerint a’ nevezett országgyűlés f. e. 
decembere 1 Okára, Pozsonyba, van kegyel
mesen meghatározva.

Lőcse oct. 20ikán: E’ folyó hónap 16- 
dik ’s következett napjain tartatott Szepes 
vmegyének közgyűlése, mellynek fő tárgya 
volt a’ rendszeres országos kiküldöttség’még 
hátra lévő munkáinak, t. i. a’ törvénykezés
béli (juridicum) bányászi , ’s egyházi és tu
dománybélinek megvisgálása, mellyen azon 
közgyűlés csakugyan által is esett, a’ többi

már a’ múlt gyűléskor f. e. sz. Jakab havá
ban megvisgáltatván, — Oct. 18dika estvé- 
jén muzsikai mulatság és bál tartatott a’ vá
ros tánezteremében, az abban részesülők be
menet-díja a’ szegények közt osztatott ki, a’ 
bál költségét pedig szeretett főispánunk tu
lajdon erszényéből pótolta magyar nagylel
kűséggel. Pénteken oct. 19dikén ifjabb kirá
lyunk’ nevenapján fényes isteni tisztelet tar
tatott, mind az említett okból, mind pedig 
különösen annak háladíjjaul, hogy az isteni 
gondviselés, O Felségét minapi életveszélyé
ből szerencsésen kiszabadította. — Egyébbi- 
ránt azon tárgyak között, mellyek e’ mosta
ni gyűlés alatt fordultak elő, nevezetes még 
azon kegyelmes királyi adomány-levél kihir
detése, mellyel Késmárki születésű bécsi nagy- 
kereskedő Cornides Tamás, maga és atyafi
ja Cornides Károly számára, Szepes vmegyé- 
ben fekvőKrempach helységéről nyervén, a’ 
jószág birtokába lett törvényes iktatásáról szól- 
ló jelentéssel együtt most közhírré tétetett.— 
Mult sept. 22ikén különös látvány lepte meg 
szemeinket, midőn reggel felkelvén mindent 
hóval borítva láttunk; valóban ritka tüne
ményt ábrázoltak gyümölcsös kerteink, hol a’ 
még egészen zöld levelek ’s az azok közt vere- 
selő almák a’ sok hó közül kilátszattak. Nagy 
volt a’ mezei gazdák rémülése, mert az élet 
a’ megye nagyobb részében még kivüi volt, 
de csak hamar ismét szép idő következett, 
melly alatt az Isten áldását szerencsésen csű
reinkbe gyüjthettük. — A’ Göinör és Szepes 
közt fekvő hegj'eken most is garázdálkod
nak az útonállók, ’s a’ híres Dovecz még 
nincs elfogva, ámbár társai közül már töb
ben a’ tömlöczben hevernek.

A’ Szilágy-somlyói uj gymnasium sze
rencsésen teljes lábra lép, minekutána diák 
nyelvtudományi eddigi négy osztályához, f.
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hónap lOikérőI vett tudósítás szerint Tunádi
kovács Miklós erdélyországi diák szertartá
si ka:h. püspök Ő Excja, hazafi lelküleg a’ 
fentebb két oktató-székre (humaniora) elég
séges mennyiségű tőkét alapított, ’s így az 
eddigi kis gymnasiumot naggyá emelé. Hálás 
köszönet érte az emberiség-miveló derék ha
zafinak !

ANGL I A.
Lord Durham oct. Ildikén Londonba ér

kezett. Az ez napi cabincti tanács felette 
fontos lesz, úgymond a’ Globe oct. lOdikén,
’s nem csak a’ volt parliament eloszlatásá
nak ideje fog benne meghatározhatni, — mert 
az még némi szükségesnek tapasztalt pótlé
kok végett a’ reformbilíen össze is ülhet —, 
hanem egyszersmind Irlandnak, Belgiumnak 
’s Portugálnak ügye teljes megfontolás alá fog 
vétetni. Lord Durham kétségkívül tetemes fel- 
világitást fog adni a’ három nagy udvar poli
tikájáról, mellyekről azt hiszik, hogy Angliá
nak Francziaországgal lévő szoros barátságát 
féltékeny szemekkel tekintik. A’szárazföldi 
béke, vagy hosszas, kínos háború elválása 
most talán Anglia királyának ’s ministerei
nek bőlcseségétől ’s egyetértésétől függ fő
képen. —

Semmit sem lehet azon elevenséghez ha
sonlítani, úgy mond egy londoni levél az A. 
Zeit.ban, melly az ország minden részében a’ 
jövő választások iránt uralkodik. A’ nemzet 
nem elégszik meg többé puszta általányos 
ígéretekkel választandóitól, hanem különös, 
világos, meghatározott feleletet kíván tőlök 
az ország érdekeit illető szintiilyen kérdések
re. Igen gyakran kívánják azon nevezetes Ígé
retet , hogy a'követ a’ zsoldos katonaság keve- 
sebbitését s a’nemzeti fegyveresek he- 
lyesb szerkezetét (organisatio) fogja sür
getni ; — ’s az Angol egyenes lelkének ’s nemes 
characterének becsületére válik az, hogy ezen 
rendszabást olly jeles férjfiak ajánlják nem 
ritkán, kik magok is katonák, mint például 
a’ derék Stanhope és Evans ezredesek. E’ 
szándék által tetemesen meggyengülhet majd 
az utolsó eszköz is, mellyel az angol aristocra- 
tia végső esetekben a’ nemzetet fenyegető. 
Azonban a.’ legelső reform hihetőleg az angol

egyházat fogja érdekleni. Az ebbe csúszott 
visszaélések további fenmaradását az itteni 
közép azaz vagyonosb osztályok annyira el
lenzik, hogy a’ ministerium tős-gyökeres re
form nélkül e’ tárgyban semmit sem nyer. 
Magában Angliában több van 7000 protestáns 
egyháznál (községnél), melly az úgynevezett 
angol protestáns egyházzal nem tart és semmi 
elsőbbségét egyiknek a’ másik felelt nem 
szenvedi. — El, eljött végre az országos bel
ső reformoknak ideje, és semmi sem képes 
azt Angliában többé visszatartóztatni. — Egy 
wellingtoni vagy quasi-weilingtoni administra- 
tioról nem lehet szó többé ’s a’ kik illyesen 
alapiták reményőket, azek ugyan nagyot csa
latkoznak ’s a’ t.

A’király October 12kén AVindsorból Lon
donba jött ’s délután 2 órakor a’ ministerek
kel titkos tanácsot tartott. Határozás lön, hogy 
a’ parliament (a’ régi) October lGkáról újó
lag december llkéig halasztatik el. Sir Pul- 
teney Malcolm folyvást Londonban volt.

Az October llkén tartott cabineti tanacs 
végzetiről más nap még semmi bizonyos nem 
tudatott. Valaminek azonban kellett történ
ni, mert Van de Weyer urnák csak October 
lükéig tartott fehatalmaztatása a’hollandi kö
vettel újabb alkudozásba bocsátkozni. A’ bé
kés egyezkedés e’ két ország (Belgium és 
Hollandia) között folyvást igen nehéz; Bel
gium a’ november 15ki tractatusnak csak a’ 
lord Palmerston újabb ajánlata szerint (1. azt 
múlt levelünkben) történhető módosításiba 
akar megegyezni, Hollandia pedig folyvást 
dL jun. 30ki ’s julius 25ki (1831) végzéseket 
sürgeti.— Az Albion igen kétli, hogy az 
Antwerpetés Scheid ét illető kérdés, eldö- 
léséhez közel volna, ’s még inkább azt, hogy 
a’ három hatalmasság megegyeznék Hollan
diának egy tengeri expeditio által kényszerit- 
tetésében is. A’ Belgák királya, úgymond, 
kétségkívül óhajtaná már tudni, király e ő 
valóban, vagy nem, ’s erre nézve igen sze
retné, ha a’ franczia seregek Belgiumba lép
vén a’ kétségnek véget vetnének. Lehet hogy 
ez előtt ezt akarta ’s e’ szerint tett lépé
seket is. De lord Durham bizonyosan ki
fejtette neki, hogy itt még nem lenne a’ do-
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lógnak vége, ’s hogy még más seregek is be
mehetnének majd Belgiumba, nem csak a’ 
Francziáké. Szóval mi azt hisszük — úgy 
mond az Albion, de mellyet mi az Oest. 
Beobachter után közlünk — hogy az éjszaki 
udvaroknál el van határozva, meg nem en
gedni, hogy a* franczia seregek a’ franczia 
birtokot elhagyják ’s a’ Rajna felé nyomulja
nak a’ nélkül, hogy az ők (a ’ három hatal
masság) seregeik is ennek megfelelő mozdu
latot ne tennének!------

12kén ismét egybeült a’ cabineti tanács 
’s tegnap még be nem rekesztett tanakodásit 
a’ belga-hollandi ügy felett folytatá. Parisból 
váratott hir, melly nélkül vég elhatározást 
ma sem reményletíek. Nagy bajt okoz Belgium 
nyugtalankodása, holott a’ nép a’ hosszú ’s 
hasztalan halogatáson méltán boszonkodik. A’ 
belga kereskedés és nemzeti jóllét egyéb kut- 
forrási ezen függő állapot által felette szen
vednek, s Leopold király popularitásából mind 
inkább veszt. Félő, hogy a’ Belgák, minden 
ellenigyekezete mellett is a’ királynak, össze- 
kocczannak a’ Hollandiakkal ’s fegyver fogja 
a’ kérdést megoldani; de mikép lehetne e- 
zen esetben a’ hatalmasságok közötti egyetér
tést 's ez által az európai békét fentartani ? 
ez uj kérdés, mellyre még nincs felelet.— 

Dublinből October tokéról költ tudósítá
sok kegyetlen vérengzést említenek, mellyet 
a’ politia tett a’ népben Mooncoin faluban kö
zel Waterfordhoz. T. i. hétfőn reggel mintegy 
30 politiahajdu ment Burke kapitány vezérlé
se alatt Aglishe városkába, melJynek egyhá
zi községéhez Mooncoin tartozik, hogy az 
itteni protestáns rectornak (neve Newport) já
ró ’s mind eddig meg nem adott tizedet 
(dézmát) kieszközölje’s megállapítsa. A’ pa
rasztság azonnal egy kisded csoportba gyülön- 
gött össze, melly mig a’politia dolgához láta, 
mind inkább növekedett ’s a’ hajdúkat, mint 
mondják, bosszús gunyolással faggatta. Bur
ke kapitány több Ízben megállott ’s intette a’ 
népet, hogy semmi erőszakot ne tegyen, az
alatt pedig embereinek is meghagyá, hogy 
magokat készen tartsák, de .mig ő jelt nem 
á d , semmi esetre se lőjenek. Azonban a’ zaj, 
tolakodás és fenyegetés a’ parasztok részéről

annyira növekedett, hogy a’ kapitány kihúz
ván óráját, kikiáltá, hogy ha a’ nép 10 mi- 
nutum alatt el nem oszlik, lövetni fog. Ez 
intés sem használt semmit , az emberek 
még jobban kiáltoztak ’s fenyegetőztek, de 
a’ hajdúk közül nem nyúltak egyhez is. Bur
ke azalatt katonáit egy közel halomra állitá 
’s fegyvereit a’ nép szeme láttára inegtölteté. 
Elmúlván a’ tiz mimitum ’s a’ zaj nem szűn
vén meg, Bürke az előtte álló csoportra tü
zet adatott — ’s a’ ki elmehetett, az ugyan 
el is ment. Tizenkét ember rogyott le halva, 
30an kaptak halálos, vagy veszedelmes se
bet. Egy tizenkét esztendős fiatal menyecske 
lövetett agyon; két fiatal legény, egyik 13, 
másik 14 esztendős, kapott halálos sebet! —

Do y í e  ezredes  octob. l l k é n  indult el 
Oportoba, segéd seregeket v iv én  dóm  Pedro- 
hoz. —  Portugáliából October 13káig semmi 
fontosb uj hír nem érkezett.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Még egy királyi rendelet bocsáttatott ki 

oct. I l ikén,  melly a’ ministeriumi munkaá
gak elosztásában némi változásokat tesz ; u. 
m. 1) a’ k e r e s k e d é s  és n y i l v á n y o s  
m u n k á k  ministeriumához vétetnek ezentúl: 
a’ fő és alispánok (préfe t), megyebeli ta
nácsnokok , bírák, a’ megye és kerületi ta
nács (conseil) bírái v. assessorai, a’ személye
ket illető dolgokban; továbbá a’ megyei és 
kerületi főtanács egybehivása, a’ n e mz e t i ,  
ő r s é g  szerkezete ’s administratioja, s minden 
katona ügy, melly hez polgári hivatalok is já
rulnak. — 2. A’ belső-ministeriumi osztály
hoz a’ könyvkereskedés és sajtó vétetnek. —
3. A’ nyilványos oktatás ministeriumát fog
ják ezennel illetni: a’ franczia kir. Institut, 
a' természethistoriai muzeum , a’ college de 
France, a’ nyilványos könyvtárak, az acade- 
miák ’s más tudományos társaságok, a’ britt 
intézetek, a’ földabroszok oskolája, a’ kele
ti nyelvek ’s Archaeologia oskolája, a’ tudo
mányok előmozdítását tárgyazó jutalomtéte
lek ’s aláírások. — 4. A’ mi a’ most neve
zetteken kívül a’ belső és kereskedésminis- 
terium osztályaihoz eddig kapcsolva volt, a- 
zoknál ezentúl is megmarad. — Ebből kitet
szik , úgymond a’ Journal du Commerce, hogy

*



684

a’ belső-ministernek most, ha a telegraphot 
kivesszük , mellyet marsai Soult neki alten- 
gedett, alig marad a’ politiánál 's a1 titkos 
költségek igazgatásánál egyéb hivatal-ága; mi- 
hezképest Thiers urat inkább politia - mint 
belső-, d'Argout urat pedig inkább belső- mint 
kereskedésministernek kellene nevezni. — 

Az oct. IX, 12 és 13iki párisi újságok 
tele vannak az uj ministerium bírálatával. 
Csak három (a1 Débats , France Nouvelle, és 
Nouvelliste) szól szeliden ’s kedvezőleg fe
lőle; a’ többi 12, ide véve a’ három carlista 
journált is , kifakadásaiban mértéket alig lel. 
Lehetetlen, úgy mond a’ Constitutionnel, hogy 
e' napokban több tiszteletes férjíiu ne kérje 
elbocsáttatását ’s ebben az oliy nem-nemzeti 
ministerium ellen nyilván ne protestáJjon. Itt 
a’ pillanat minden politikai fontosságú tiszt
viselőre nézve, hogy az ország ’s egy fele
kezet , a’ júliusi revolutio ’s a’ quasilegitimi- 
tas , a’ biztosabb jövendő ’s egy hat hétig élő 
combinatio között válasszon. — K ár, felet
te k á r, hogy még 37 napnak kell elmúlni 
(nov. I9ikéig), mig a’ követkamara ezen si
ralmas administratioval úgy szólhat, mint ez 
azt megérdemli! — A’ Temps azt mondja, 
hogy a’ ministerium épen úgy áll most, mint 
jul. 27ikén (1830) Polignac állott; ’s a’ Cour- 
rier frangais a’ mostani és a’ Polignac-minis- 
terium között szinte nagy hasonlóságot lát, 
mert ebben is együtt van, úgy mond, min
den , a’ mit az ország fél vagy gyűlöl. — A’ 
pair-halmazt felette roszalják. Ez is , vala
mint az ostromállapotba helyezés, egy azon 
rendszabások közül, meilyet a’ restauratio- 
nak olly keserűn lobbantottak szemére, ’s 
most követnek. Annyi pairt nevezni egyszer
re nem egyéb, mint a’{követkamarai többsé
get gúnyolni k i , mellyre különben olly fen. 
nyen hivatkoznak. Vagy talán e’ most neve
zettek a’ legitimista paireknek szolgálnak (a' 
pairkamarában) ellensúlyul ? Lehetetlen, mert 
hiszem ezek között is sok a’ legitimista, a’ 
többi közt de Caux, X. Károlynak egyik mi
nistere. — Nem a’ legitimista pairek, ha
nem a’ követkamara praetensiói ellen van ez 
uj sereg intézve , azt fenyegeti ez a’ 18 (pair- 
ré lett) general, kik között a’ p a t t  an ty us-

ság generáljai nincsenek elfeledve. Egyébi
ránt a' cotterie ’s a’ rokonság nagy7 befolyá
sát e’ kinevezésekben lehetetlen félre ismer
ni. Mit tett például gróf Desroys , hogy pair- 
nek neveztessék? ha a’ Moniteur csillag alá 
nem teszi, hogy a’ gróf: g e n e r a l  H ó d i é 
n a k  r o k o n a ,  senki sem tudta volna, ki 
ez az ur. ’S ezt most, midőn a’ pairi mél
tóság nem örökös többé, következőleg csak 
a’ személyes érdemnek kellene jutalmul adat
nia !

Ugyan e’ tárgyról eképen ir az Alig. Zeit. 
egyik levelezője : A’ mai Moniteurben látha
tó 57 uj pair a’ tegnap kinevezett báró Louis 
és Girod urakkal 59et tesz, — S e b a s t i a -  
n i n a k  kell vala a’ 60 kerek számot betölte
ni, de ő a’ megtisztelteltetést megköszönte. 
A’ kinevezettek között van 18 fő hadi tiszt 
(Soult bajtársai nem mondhatják, hogy ez 
rólok megfeledkezett); 5 diplomata, kettő 
restauratiobeli; 7 hajdani követkamarai tag, 
kik július óta nem voltak megválasztva; 3 
volt praefectus, kettő restauratiobeli; 2 mos
tani követ; ugyanannyi mostani praefectus;
1 restauratio alatti minister; 1 párisi bíró;
2 marsai; 1 admiral ’s a’ t. mindössze 20 
vagy 25 c a r l i s t a ,  kikről még kétséges, 
ha elfogadják e a’ megtiszteltetést vagy 
nem? a’ mit leginkább Montlosier, Labriífe , 
Berbis , Nicolai, Fezensac ’s de Caux urak
ról mondhatni. Csodálatos ! az uj kormány
széknek szinte legelső tette volt, kiűzni a’ 
pairkamarából a’ X. Károly által oda csopor
tosan betolt paireket, mivel, mint mondák, 
az illy csoportos kinevezések a‘ charta szel
lemével ’s magának a’ pairkamarának méltó
ságával durván ellenkeznek, ’s most — a’ 
legújabb ministerium hasonló kinevezésekkel 
kezdi kormányzását. Éhez nem kell többé 
semmi magy arázat.

Azok, úgymond a’ Teins mintegy jóslói 
szellemmel a’ mostani ministerium felett, a- 
zok , kik az ostromállapotot javasiák egyesül
tek most azokkal, kik ezen rendszabást olly 
boldogtalan buzgalommal véghez vitték; egyfő
sükének mind, a’kamarai szónokszékről vé
deni a’ katonatörvénykezést, az előleges el- 
fogatásokat, 's a’ törvény visszahatását, mel-
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,yet az ország legfőbb törvényszéke kárhoz
tatott. Az egybegyült követek előtt fogják 
magokat védeni a’ személy sértetlensége el
len elkövetett merészletek m iatt, mert há- 
rom kamarai tagot akartak elfogatni, kik el
len a1 bíró még csak vád.alapot sem tudott 
találni. Hívják tehát most a’ kamarákat egy
be. Mi őket e’ nagy próbára elvárjuk, melly- 
ből miként aztán a1 királyság engedni vagy 
ellenkezni fog, v a g y  olly ministerium tá
mad, melly az ország akaratjának lesz tol
mácsa, v a g y  revolutio. —

Marsai Soult octob. 13kán körlevelet bo
csátott a’ Yendeéban kormányzó generálisok
hoz; Thiers, a’ belső-minister, ugyan azt 
a1 megyék főispánihoz ’s különt a’ nyugoti 
megyebeliekhez. A' marsai körlevele eképen 
szól: General! E’ hónap J2kei körlevelem 
tudtára adá az urnák azon politikai rendszert, 
mellyet az uj ministerium követni szándéko
zik. Észre fogja az ur venni, hogy az azon 
nyugtalanságok végképi kiirtását, mellyek 
némelly megyékben még mutatkoznak, egyik 
főkötelességgé tette. Kegyed, General, ebben 
a’ ministerium szándékaihoz járulni és ezt 
segélleni fogja, hogy az ország és király ez- 
iránti várakozásának megfeleljen. A’ gonosz^ 
tévők azon csapatinak, mellyek az ur kor
mánya alá bízott tartomány némelly részei
ben még dulakodnak, el kell enyészniők; 
vezetőiknek, b á r  mi l egyen  n e v ü k  és 
r á n g j  ok,  az igazság késéibe álíaladatniok. 
— A’ belső-minister újabb utasításokat ad ez
iránt a’ polgári hatóságokhoz; ezekkel az ur 
értekezni fog. Osszák fel az úr főparancsa 
alatt álló generálisok, ezredesek, lovasőr-ve- 
zérek, szóval mindannyi tiszt magok közt a’ 
nmnkát, hogy az ur ’s az ők buzgalmába 
ajánlott czélt elérhessék, ’s a’ chouanságnak 
és polgárháborúnak minden nyomát végkép 
eltöröljék. Minden mód és minden segély, 
mellyet az ur szükségesnek látand, meglesz 
az urnák adva. Aláírva: marsai Soult.

Egy, oct. 12kén költ ordonnance Du v a l  
Moriczot, (újon kinevezett franczia pairt) al
só L o i r e  megye (a’ vendeéban) praefectusá- 
vá, egy másik ordonnance pedig Jussieu urat 
V e n d é e  megye praefectusává nevezi ki. —

J u s s i e u  ur, ugymond a’ Messager, ki e- 
lőbb a’ Courrier fran^aisnak ’s a’ Precurseur- 
nek vala redactora, már több megye prae- 
fecturáján ment keresztül, ’s most azon me
gyébe küldetik, mellyben a’ b e r r y i  hgné 
hihetőleg rejtezik. Ő e’ bajos hivatalt becsü
lettel fogja végzeni, ’s mi a’ szánakozás tet
tét gyakoroljuk, midőn a’ herczegnének ezen
nel tanácsoljuk, hogy Jussieu urnák a’ me
gyébe érkeztét ne várja be. — D u v a l  ur 
szinte egy elszánt, neki keményedéit ember, 
kivel marsai Soult bizonyosan meg lesz elé
gedve; ’s igy a’ ministerium által heves ül
dözőbe vett chouanság kemény zaklattatásra, 
a’ szöghaju herczegné pedig kevés biztos me
nedékre tarthat ezentúl számot. —•

A’ párisi börse a’ kijelelt napokban nem 
mutatott semmi változást, sőt, ha a’ brüsse- 
li újabb békételenségről nem jövőnek h írek , 
a’ papirosok ára talán emelkedett volna. Ez 
a’ ministeriumot kétségkívül még inkább bá
torítani fogja; mi történik aztán? azt elő
re jövendölgetni nem lehet. — A’ kamarák
nak előterjesztendő törvényjavaslatok még nin
csenek teljesen kidolgozva, azonban remény
ü k , hogy a’ szabad-városi hatóságokról ’s a1 
köz jó érdekében történő kisajátítás (expro- 
priatio)-ról szólló törvényjavaslatok még az 
ülések előtt elkészülnek. Ez utóbbira kivált 
igen sokat tart a’ ministerium, mivel az a’ 
csatornák és vasutak épülését könnyíteni fog
ja , ’s reményük, hogy általa a’ kamarák fi
gyelmét a’ politikai áítalányos kérdésekről 
elvonhatják. De az adresse, az adresse!

A’ Mayenne-megyei assisek széke, melly 
üléseit Lavalban tartja, hat ugyanazon me
gyei közbirtokost az chouantámadásban volt 
részvételért halálra ítélt.

Audry de Puyraveau követkamarai tag, 
némelly jószágainak a’ tilos lotterián czélba 
vett kijátszása miatt, 3000 franc bírságra, 
minden pörkoltségre ’s az ítéletnek száz pél
dányban ön költségén kinyomattatására ítél
tetett.

B E L G I U M .
A’ belgák királya lord Durhamot Brii9- 

selben létekor a’ Leopold-rend nagy kereszt
jével ajándékozta meg. — Le Ilon ur ismét
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Parisba utazott, mint mondják, Lajos Filep 
kabinetjével a’ belgaügy vég elintéztetése iránt 
értekezni.

A’ belga uj törvényszéki szerkezet csak
nem zavarokat okozott Briisselben. T. i. oct. 
8ikán estve játékszín után igen sok , kivált 
fiatal ember csoportozott össze a’ martyrok- 
piaczán, honnan hazafi dalok éneklése köz
ben Gendebien ur háza elejébe mentek ’s itt 
a’ dalt éljen Gendebien, éljen a’ mi jó képvi
selőnk! harsogás váltá fel. Majd a’ belső-, 
justitz - és külső ügyministernek palotái előtt 
gunymuzsikát csináltak , ’s kivált a’ justitz- 
minister (Raikem} palotája előtt: le Raikem- 
m el! le a’ törvényszéki szerkezettel! le a’ 
Jesuitákkal! ’s t. illyest kiáltoztak; végre a’ 
nép további rendbomlás nélkül ez úttal ö n- 
k é n y t  eloszlott. — A’ belga kamarák, ha 
hamarább egybe nem hivatnak, novemb. 13- 
dikán fognak a’ törvény kivánata szerint egy- 
begy ülni.

October 9ikén is estek rendetlenkedések 
Brüsselben. Az Union felölök eképen irt: 
A’ népcsoportok octob. 9ikén sokkal számosab
bak voltak mint az előbbi napokon, nagyobb 
az ingerlettség is. Le az orangistákkal! és há
ború ! kiálták felváltva. Tizenkettedfélkor a’ 
marseillei dal harsogása közben a’justitzpalo- 
ta elejébe siettek, ’s itt in pleno zengett a’ 
marseillaise. Mintegy 12—1500 ember lehetett 
együtt. Végre egy harsány torkú fiatal ember 
szót kívánt’s azt megnyervén, inté a’ népet, 
hogy most már békével oszoljanak el, u’ mi 
azonnal mégis történt. — A’ brüsseli Courrier 
ugyan e’ dologról igy elmélkedik: Világos, 
hogy az octob. 9iki csoportozatok ’s guny- 
muzsikák által nem akart a’ nép egyebet, 
mint érzéseit fejezni ki a’ ministerium vi
seleté felett. — Megengedjük, hogy az illyes 
demonstratiók, bármilly ártatlanok is ön
ma g o k b a n ,  a’ lakosok félénkebb részét ag
godalomba ejthetik, ’s azért javaljuk a’ rend
szabásokat, meilyeket némelly jó gondolko
dású férjfiak tettek, hogy általok a’ fiatalsá
got az illy éjeli zavargások folytatásától el
térítsék. Sokan úgy is vélekednek, hogy al
kalmasabb volna talán, ha a’ p u b l i c u m  
azon tiszteletet, mellyetGendebien ur politi.

kai viselete iránt érez, egy nyilványos, nem
zeti elfogadás által bizonyítaná be, mellyet 
neki a" városba tértékor ’s fényes nappal vol
na készítendő. Gendebien ur, mint hiszik, 
e’ hónap 12ikén jő Brüsselbe. (Az Union fe
ledé említeni, hogy a’ külső minister egykét 
ártatlan ablakát betörték.} Végre a’ Lynx 
következőleg heveskedik: A’ keblek ingerel
ve, a’ nyilványos béke fenyegetve van. Pa
naszkodnak, morognak, zajognak. Titkos tűz 
pillog a’ hamv alatt, mellyet a’ legkisebb 
fúvalom lángra lobbant. — Ennek a’ministeri
um az oka,  ez a’ tehetetlen ministerium, 
melly minden nap lemond és mégis marad, 
melly se szólni, se cselekedni nem tud, melly- 
nek se kívülről tekintete, se beiéiről ener
giája nincs, melly mindig simul és soha sem
mit sem nyer, a’ békét megszerezni ügyetlen, 
hadakozni gyáva, tudatlan az igazgatásban, 
még tudatlanabb a’ diplomatában ; egy olly 
ministerium, melly felelőnek hivatik, ’s ak
kor oszlik el, midőn felelni kellene. Hol lesz 
majd nov. 13kán, midőn a’ kamarák egybe- 
gyülnek? meg mer e majd előttek jelenni? 
Fogja e Meulenaere a’ maga politikáját, Rai- 
kem a’ maga törvényszéki-szerkezetét, Coghem 
a’ maga kölcsöneit, Éváin hadi készületeit, 
vagy general Go b l e t  a’ maga hallgatását 
menteni tudni? De hogy! eszökbe’ sincs. Meu
lenaere a’ maga megyéjében marad , Raikem 
talarisába hurkozik, Coghem jószágaira megy, 
Éváin a’ maga specialitásába zárkózik és Go
blet ur folyvást hallgatni fog. — ’S ez az, 
mit a’ nép előre lát, mi őt bántja, mi az 
octob. 9ki demonstratiókat nem mondom ki
menti, de megmagyarázza, ’s mind azon buz- 
gást okozza, mitől a’ politia retteg, de a’ mi
nek rögtön véget lehetne vetni, ha t.i. ez az 
erőtlen, impopulár, elkopott ministerium el
bocsáttatnék, melly úgy is csak a’ külföld 
befolyása által állhatott meg eddig, mellynek 
magát eszközül adá; mert nem saját érde
keink, hanem Francziaország, Anglia ’s Ro
ma interesséji szerint igazgattatánk eddig. 
Végre az ország látni kezd, ’s e' csúfos álla
potnak véget akar vetni. Háborút akar, mi
nisterei, követei, baráti ’s ellenségei daczá
ra háborút! ’s igaza van; igaza, mert a’
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status quo megölné őt, pedig küzdve halni 
meg jobb, mint — elaszni, v. Jassu halállal so
ká küzdeni.

10 és 11 kén estve is voltak csoportoza- 
tok Brüsselben, de mellyek korábban mint 
9kén ’s minden tetemes zaj vagy egyéb csíny 
nélkül oszlottak el.

N É M E T O R S Z Á G .
A görög követség elfogadtatásáról adott 

tudósításunkhoz (1. mult level.) kapcsolni kell 
még, hogy Ötto király a’ követeknek adott 
válaszában Görögországba r ö v i d  i dőn  le
endő elutazását megígérte. Egyszersmind’s u- 
gyan akkor a’ követek hivséget esküttek a’ 
görög nép nevében Otto királynak , melly es
küt a’ müncheni görög archimandrita szavai 
után ’s kezüket az evangéliumra téve, ekép 
adának a’ követek: Esküszünk a’ szent há
romságra ’s idvezitőnk szent cvangeliomá- 
ra a’ görög nép nevében, mint] annak kül
döttei , Otto királyunkhoz hivséget ’s Gö
rögország törvényeinek engedelmet! — Az 
eskü után Ottó király is külön audientiára 
bocsátá a’ követeket, mellyben ezek neki 
személyesen ’s egyenkint mutattatíak be.

Következő a’ felírás, mellyet a’ görög
földi követek az ideigleni kormánybiztosság
tól (Naupliából) hoztak ’s ifjú királyok előtt 
oct. löikén — egyszersmind a’ bajor király
né neve napján — felolvastak : Király! A’ gö
rög nép nem elégli többé csak távolról üdvöz- 
leni királyát; küldöttjeiben, u. m. Miauli 
András admiral, ’s Botzari Kosta és Plaputa 
Dömötör generálok személyeiben jő , élőszó
val mondani királyi házadnak, hogy annyi 
változás és zivatarok után nagy szorongatta. 
tási végét abban leié, hogy királyi székére 
Felséged lép; azért jő , hogy ezen szerencsés 
történeten örömét fejezze ki ’s királya lábai
hoz vivén hivsége adóját kinyilatkoztassa, 
hogy üdvét ’s boldogságát leli azon királyi
szék megerősítésében, mellyet szerelmével 
’s lelkesedésével vesz majd körül. Az eddigi 
kormány, legbelsőbb részt vévén a’ népegye
tem ezen érzelmiben, királyi jóvoltodat bá
tor a’ küldött képviselőkre kikérni. — Költ 
Naupliában aug. 24 (sept. Síkén) 1832. Alá
írva: A’ kormánybiztosság: Kondurioti György

előlülő; Zaimi, Koletti, Botzari, Metaxa, 
Plaputa; ’s a’ külső ügy- és tengerkereske
dés ministere: Trikupi Spiridion.

Frankfurtból, oct. Ildikéről az augsb. 
Alig. Zeitung ezt közli: Az előleges válasz
tások, t. i. a’ választó férjfiak választása, 
itt már jobbára megtörténtek. Mindössze 1676 
polgár szavazott ’s így sokkal több mint ta
vai, midőn a'szavazók száma nem ment 600- 
nál többre; — és még is a’ választások az úgy 
nevezett liberálisokra nézve nem sokkal ü- 
töttek ki kedvezőbben, mint tavai. A’ sza
vazók itt a’ rang különbsége szerint három 
rendbeliek , az elsőhöz a’ tudósok és status- 
hivatalbeliek (szabad városi tisztség), máso
dikhoz a1 kereskedők, harmadikhoz a’ kéz- 
mivesek számíttatnak. Az első rendbelieknél 
álthullottak a’ liberálisok , ’s ezen karban leg
több szava a" cen s o r n a k  volt. Ezt a’ csudás 
dolgot azon tág értelemnek kell tulajdoníta
n i , mellyet itt a’ statushivatalnak adnak, 
mi által a’ hivatalbeliek egész serege , le e- 
gész a’ legkisebb irászig az első rendbeliek 
között szavazhat. — A’kereskedők osztályá
ban fele a’választottatnak liberális, ’sa ’ kéz- 
m i v e s e k  osztályában több felénél az. Min
den esetre az uj törvényhozó testben erősb 
oppositio leend mint eddig. — A’ Vauxhall- 
ban tartatni szokott népgyülekezetek folyvást 
divatoznak , ’s a’ rendszerint, megjelenők szá
ma tetemes; azonban e* gyülekezéseknek po
litikai fontosságok nincs. Az oct. 18iki ünnep 
előrajzát (programm) az idén szokatlan ko
rán adta ki a’ kormány, különben az előbbi 
éviekkel szóról szóra egy; mondják, hogy e’ 
napra egy pompás népünneplést készitgetnek, 
melly a* szomszéd Sandhofban lesz tartandó. 
— A’ statuspapirosok a’ jelen pillantatban 
nem kapósak.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ spanyol legújabb dolgokról , jelesül 

a’ ministerimn változásáról következő felvi
lágosító levelet közöl az Alig. Zeit. Madrid
ból October 4dikéről: Az apostoli vagy isab- 
solutista párt, hirtelenkedése által magát vég
képen tönkre tette. Semmit sem kétkedvén 
a ’ király halálán, ezen párt azt hitte, hogy 
álarczát bízvást levetheti ’s régf ápolt rémé-
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nyelt végre megvalósíthatja. E’ végre min
den lépés és rendszabás megtétetett. A’ sereg 
nagy részét megnyerék ; a’ királyi gárda csak
nem minden főtisztei mellejek állották, Ca- 
lomarde a’ minister ’s maga Alcudia, több 
fő rangaakkal egyetemben, dón Carlos részé
re nyilatkoztak. Kevés hive maradt a’ király
nak ; a’ fájdalom-epesztette királyné Ön ud
varában egyedül, elhagyatva álla. A’ carlis- 
ták csillogtak örömökben, de ez nem tar
tott soká. Az udvari orvosok nem értették 
jól a’ király betegségét; ki is ájulásából ismét 
magához jött ’s azóta folyvást gyógyul. (Má
sok szerint a’ köszvény a’ test felső részei
ből a’ lábakba vonatott alá}. A’ király nem 
emlékezett azokra, miket a’ betegség leghe- 
vesb kitöréseiben tett, vagy körűié történtek. 
Nem emlékezett többé, hogy gyónt ’s megál
dozott, de leginkább bámult azt hallván, hogy 
egy oklevelet irt ez időközben alá, mellyben 
eltörli a’ törvényt, melly szerint Iegidősb le
ányának kell vala a’ királyi székbe ülnie. — 
Caíomarde volt a’ királynénál; borzasztón 
festő előtte azon történetek képét, meílyek 
készülnek, mellyek mulhatlanul fognának kö
vetkezni ’s talán legelső áldozatul őt, a’ ki- 
tálynét ragadni el, ha dón Carlos kikiáltatá- 
sát elíenzené. Az oklevél aláíratott ’s a’ cas. 
tiliai tanácsba vitetett, hogy itt az országos 
irományok közé iktattassék ; de Púig u r, a’ 
tanács kormányzója , az olvashatlan betűkből 
nem vehető ki a’ király kezét ’s az orvosok
tól kívánt bisonyitványt, kik bizonytalan
ságban lévén magok is, a’ dolgot halogatták. 
Azalatt a’ király jobban lett ’s megtudta mi 
történt. — Legelébb is a’ ministeriumot vál
toztatta meg ; külső-ministerré Zea-Bermu- 
dez, hadministerré Monnet general, financz- 
ministerré Encima-Piedra, tengerministerré 
Laborde, justiz- és kegyelemministerré La- 
franga urak —- mind inkább vagy kevésbé 
l i b e r á l i s o k  — neveztettek. Caíomarde Ar-

ragoniába űzetett cl; Alcudia Londonba vagy 
Pétervárába megy; Caztilío, az uránál (Al- 
cudiánál, ki alatt a’ kühninisteriumnál szol
gált) ügyetlenebb, Malagába száműzetett; 
több mást hasonló sors vagy fogság ért. Az 
absolutistákat Caíomarde megbukása ’s az uj 
ministeriuin szerkezete mintegy főbe verte. 
Elolták az uj ministerium mérsékleti szelle
me ’s politikai princípiumai minden remé
nyűket. Haragjokban most kígyót békát ki
áltanak ezekre ’s őket lázasztóknak (revolu- 
tionalis) nevezik. Lafranga urnák, azt mond
ják, nincs semmi érdeme; ’s megvetik őt, 
mert professor volt Salamancában ’s mert a- 
theus. Uiloa urnák , ki ideiglen a’ tengerü
gyet vette ált, mert Laborde még Havannah- 
banvan, szerintük nincs egyéb érdeme m int, 
hogy csillagász, ’s a’ holdban egy hasadást 
talált fel! — így gúnyolják a’ többit is, csak 
Monnet generáltól tartanak egy kicsinyt. — 
Mondják, hogy Caíomarde törvény elejébe 
fog idéztetni, de ez nem hihető. —- Mond
ják azt is, hogy a’ király, ha folyvást jobban 
lesz, October 20dikán, mint a’ koronaörökös 
(Ersébet kir. hgasszony) születése napján 
a m n e s t i á t  fog, minden kivándorlottra ’s 
politikai vétségért foglyoskodóra nézve ex 
motu proprio hirdetni. —

E L E G Y  H Í R .

Oroszország kereskedési czikkelyei kö
zül csaknem mindenikből jóval több vitetett 
ki az idén (September lsőjéig) mint tavai; 
értve különösen a’ pétervári kikötőt. Név- 
szerint jóval több: kender (231,555 púd), 
lenmag, vas (1,141,029 púd), len - és ken
dermagolaj , viasz, fa , kötél ’s horgonykö
tél. — A’ bevitelben nem nagy küiönség ta- 
pasztaltatott, valamivel több k á v é ,  szeszes 
italok ’s f e s t ő s z e r e k ,  ’s valamivel keve
sebb font gyapott ’s más k é z m ü  vitetett be 
mint tavai.

A’ gabonának pesti piaczi ára October 26dikán 1832.
Pozs in rtó. gar. legjobb középszerűt csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 130 113 i Zab 34 f 33 4 —

Kétszeres 100 93 \ 86 4 Köles — - — —

liozs 58 * 56 4 53 i Köles-kása — — —
Árpa 54 | 53 4 50 Kukorica 53 ; 50 4 49 4

S z e s k e z te t i  H e l m e  e z  y . N y o m ta tja  L ä n d e r e r ,
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F o g la la t :  ''»'.agyar és Erdélyország (kinevezés. Ifjabb királyunk adakozása a’ magyar tudós Társaság iránt. Ugyanerre 

máso'< ajánlati. Trencsényi uj tisztikar. Tordán közgyűlés. Egri szüret). Angliáéiig Talleyrand Londonban. Hollandia 
fog e’ kényszerittetni ? —) Francziaország (Thiers körlevele a’ nyugoti főispánokhoz. Oppositio. Ministerium. A’ Fran- 
cziák bemennek e Belgiumba? Elegy. Algier. A’ braunschweigi exherczeg). Belgium. Hollandia (A’ király országgyű
lést nyit). Németország. Spanyolország. (A’ kormány a1 királyné kezeiben. Amuestiát hirdet oot. 7ikén). Északameri- 
ka. Legújabb. Pénzfolyamat. Gabonaár.

MAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.
Felséges kirágunk Szabó Károly eddigi 

concipistát ’s actuariusta' kir. helytartó-tanács 
tudományra ügyelő bizottságánál titoknokká 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Cs. k. Főherczegségének a’ Fenséges Ná
dornak, mint a’ magyar tudós Társaság Párt
fogójának értesítő kegyes levelei szerint O 
Felségének ifjabb királyunknak a1 magyar 
nemzeti tudományos Akadémiát illető ado
mányát az országos Rendektől koronázáskor 
ajánlott ötvenezer darab aranyból t í z e z e r  
p e n g ő  f o r i n t b a n  fizetendi ki a’ nagy- 
mélt. m. k. kamara legfelsőbb utasítások kö
vetkezésében. — Továbbá szintezőn intézet 
tőkéjének nevelésére nagymélt. E s z t e r h á -  
zy Mi k l ó s  gróf, belső titkos tanácsnok ’s 
a’ t. n y o l c z e z e r  pengő forintnyi tőpénzt 
vala hazafilelkű ajánlani; ’s Komárom vme- 
gyében is mindeddig magányosak adakozá
saikból 502 ft. 10 váltó kr. gyűlt Össze, szint 
e’ végre, a’ mint hivatalosan tudósíttatunk.

T. Trencsény megye uj tiszti kara, f. h. 
I5ikén tartott választaiása szerint: első alis
pán Borcsiczky István,, második Akay Lajos; 
főjegyző Ordódy F lóri; aljegyzők Novcsa Lász
ló, Nedeczky Lajos; tiszteletbeli Eördögh 
Lajos; leveltárnok Fridválszky János; hadi 
főadószedő Vietorisz László, házi Ostrolucz- 
ky Gusztáv; számvevő Kudlik József: főügy
véd Eördögh Károly, al Bacsó Lajos; tiszte
letbeliek Sándor József, Nedeczky Ádám, 
Bielek László, Stadeczky László, Eördögh 
Ágoston, Mednyánszky Aloiz , Kvásay Antal; 
solnai járásbeli főbíró Pongrácz Gáspár, al 
Borcsiczky Tamás, Pongrácz János; tisztelet
beli Márczy István; esküitek Keller Miklós, 
Schefurik Gáspár, Ordódy Aloiz; aladószc- 
dők Kvásay János, Hrabovszky György; ka

tona-biztosok Nedeczky Mihály és Zsigmond; 
vág-beszterczei jár. főbiró Marsovszky Gás
pár, al Zenthál János, Vagyon Miklós; es
küitek Marsovszky Károly , Benyovszky Ven
del, Szilágyi János ; aladószedő Zenthál Lász
ló ; katona-biztosok Keller László, Marsovsz
ky Aloiz ; közép jár. főbiró Piacsek Károly , 
al Mednyánszky István , ITorecsny János; es
küitek Baros János, flrehuss Imre, Miticz- 
ky Flóri; aladószedők Zermek István, Ba
logh F lóri; katona-biztos Nozdroviczky Lász
ló , Keresztes József; alsó jár. főbiró Kubi- 
cza János, al Piacsek Antal, Akay Ferencz ; 
esküttek Bánóczy Lajos, Melcsinszky László, 
Káry Mihályi; aladószedő Kubicza Flóri ; biz
tosok Rásza József, Suljovszky Sándor ; he- 
gyentuli jár. főbiró Sándor László, alLatkó. 
czy Sándor, Némák József; esküttek Szta- 
parics István, Sándor István, Szadeczky E- 
lek ; aladószedő Hránkay Antal; biztosok Bed- 
jács Antal, Ottlik György ; rendes orvos Tog- 
nio Aloiz, és Héda Ferencz.

Tordán Erdélyben oct. lOikén mélt. U- 
gron István urnák főispáni székébe iktatása, 
egyszersmind közgyűlések tartása alkalmával 
Kemény József gr. hazánk egyik ismeretes 
tudósa javaslatot terjesztett a’ gyűlés elébe, 
egy olvasó-társaság alapítására Tordán , an
nak tőkepénzéhez esztendőnként részéről 100 
pengő frtot ajánlván ; — hazafi örömmel fo
gadta e’ derék javaslatot mindenki, ’s azon
nal többen a’ keletkező intézet gyarapítására 
alá is írtak. —

Tek. Békés vmegye tisztválasztását oct. 
24 ’s 25ikén tartotta mélt. Lántzy József fő
ispánja előlülése a latt, két eseten kívül fel
kiáltás utján illy renddel : első alispán Ion 
Cseh Ferencz , második Horváth Antal; ren
des táblabirák Tomcsányi Kristóf, Kornely 
Ambrus ; főjegyző Nov ak Antal; első aljegy
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ző főjegyző ranggal Kállay Ignácz, második 
aljegyző ’s Jeveltárnok Kis János; tiszteletbe
liek Wenkheim Béla báró és Juhász Dániel ; 
tiszti főügyvéd Lengyel Márton, al Stummer 
Imre* tiszteletbeliek Kis Péter, Bogyó Já
nos, Simay Domokos , Juhász József; vizi 
és utibiztos főbírói ranggal Lehóczky Lajos; 
számvevő Németh Antal; tiszteletbeli Virá
gos Sándor; csabai járásbeli fősz.biró Stum
mer János , al Boczko Károly; esküitek Pau- 
lovics Gábor, szolgabirói ranggal, és Tom- 
csányi József; békési jár. főbíró Vidovich 
Ferencz, al Simay Kajetan főbírói ranggal; 
esküttek Thomka Pál szolgabirói ranggal, és 
Novák Ferencz; tiszteletbeli esküttek Kövér 
János, Hahóty László; katonabiztosok egy
szersmind tiszt, esküttek Lehóczky István és 
Kornely József; főorvos Tormásy Lajos, föld
mérő Bodoky Mihály; mezei biztosok Omár- 
ta Tóbis, és Káló József; selyem és épités- 
inspector Csunko József.

E g e r b e n  a’ szüret e1 folyó hónap’ 22i- 
kén kezdődött, ’s e’ naptól fogvást az idő 
folyton kedvez reá. A’ termés ugyan általá
ban szűk, különösen a’ ragya miatt; de a’ 
mi megmaradt, eléggé tiszta és ép, ’s ehez- 
képest kevésben a’ tavalinál sokkal jobb bort 
várhatni.

A N G L I A .
Hg T a l l e y r a n d  oct. Ilikén estve ér

kezett Londonba; lord Grey más nap min- 
gyárt a’ városba ment ’s hosszasan értekezett 
a’ herczeggel, ki ezután lord Palmerstonnal 
szólalkozott. Ugyanaz nap (lóikén) délután 
ministeri tanács tartatott a’külső ügyek hiva
talánál.

A’ Portsmouth-Herald igyiroct. Iáikén: 
Parancsolat van adva egy tetemes hajósereg 
egybegyűjtésére Spitheadhez; melly admiral 
Malcolm vezérlése alatt a’franczia hajósereg
gel egyesülni ’s a’ S c h e l d é r e  fog evezni. 
— Az angol flotta következőleg lesz szerkez
teivé: ö t  Jineahajó, mindössze 380 áígyu; 
í i égy fregát, mindössze 184 áígyu; két cor
vette 56 áígyu; h é t  brigg 126 áígyu; ’s két 
gőzhajó. — Nagy része ezen hajóknak már 
itt van (Portsmouthnál) a’ többi Lissabon tá
járól nyomban vissza fog hivatni, ’s az egész 
flotta h á r o m h é t  alatt Spitheadben együtt

lenni. Malcolm admiral a' Donegalon szegzi 
ki lobogóját. — A’ Courrier már oct. 13ikán 
eképen i r t : Egész bizonyossággal mondhat
ju k , hogy egy angol flotta parancsolatot ka
pott a’ Scheldére evezni; de a’ hollandi ki
rály további vonakodása olly megfoghatatlan, 
hogy még sem hiszik , hogy Hollandia való
ban ellen álljon. E’ mellett megjegyezzük 
még, hogy a’ doctrinairek feles száma a’ fran
czia uj ministeriumban kezességül szolgálhat 
a’ szárazföldi hatalmoknak, hogy ha a’ fran
czia seregek szükség esetén csakugyan átlép
nének a’ belga határon, e’ lépésnek semmi 
más czélja a’ belga birtok felmentetésén (Ant
werp áltadatásán) kívül nem leend. — A’ Ti
mes ugyanaz nap szinte említi a’ fen kitett 
parancsot ’s hozzá teszi, hogy az angol király, 
midőn neki a’ cabineti végzés tndtára adat
nék,  ezt felelte: Már látom, nincs más mód 
segíteni a’dolgon ; — megkell lenni! Ugyan
csak a5 király sir Pulteney Malcolm viceadmi- 
rált a’ Bath-rend nagykeresztesévé nevezé, ’s 
lord Durhamot megérkezte után audientiára 
bocsátá. — Egyébiránt a’ Courrier egy hos
szabb czikkelyben megmutatja, hogy a’ hol
landi partok elzáratása s ez által Hollandiá
nak kényszerittetése nem olly könnyű dolog 
mint gondolnék. Hogy a5 hollandi partok si
keres elzáratásának (Blockade) kivihetlensé- 
gét általlássuk , úgy mond, csak 1799re kell 
visszaemlékeznünk. Nem csak a’ tél ’s zivata
rok akadályozzák ezt, hanem az is, hogy a’ 
kisebb hajóknak, mellyek nem kívánnak mély 
vizet, igen könnyű az itteni partoktól elevez
ni ’s a’ tova szállongó nagyobb, elzáró hajók 
figyelmét kikerülni. így Gróf Bernstorff ne
vű dán hajó Chinából jővén theával és nan- 
kinggal terhelve 1799ben egyenest befutott 
ílelvoetsluisba, ’s később Kopenhágába vis
sza is evezett, jóllehet ezen idő alatt két 
angol fregát tartá a’ helvoetsluisi kikötőt be
zárva. Számtalan amerikai hajó ment ugyan 
akkor a’ Texeire ’s a’ gyarmati áruknak épen 
nem volt szűke. Vasat, fát és gabonát pedig 
Németországból kaptak a’ Hollandiak a’ Raj. 
nán, s ez igy lenne most is. Ha tehát Ang
lia ’s Francziaország a’ Napoleon alatt olly 
igen kárhoztatott kereskedési zárt egyszers
mind a’ Maas, Texel, Ems, Weser és Elbe 
vizeire ki nem akarják terjeszteni: a’ hollan
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di partok csak egy része elzáratásának nem 
leend semmi haszna. —

Századik ízben halljuk most ’s ma már 
h i v a t a l o s a n ,  mond egyik újság October 
15kén, hogy Hollandia ellen kénytető rend
szabások történnek. Rendes dolog, hogy épen 
a’ ködök és viharok időszakában küldetik ha
jósereg Holland folyaminak ’s kikötőinek el- 
záratására. Hol minden titokba van rejtve, 
ott igen is jól választatik a’ ködös idő tenge
ri csatákra, — de egy ennél sokkal fogana- 
tosb rendszabásról a’ belga függetlenség kiví
vására , t. i. a’ franczia szárazföldi sereg be
menetéről a’ belga földre, nem hallunk sem
mit is. Ha már a’ harcz Hollandia ellen el 
van végezve, micsoda heiyezetbe jut ezáltal 
Anglia ? — Egy olly kereskedő nemzet, mel- 
lyet annyi haszontalan háborgás a’ banque- 
routehoz már olly közel vitt, legjobb baráti
nak egyikévei kap hajba a’ nélkül, hogy er
re részéről csak egy, legkisebb oka is volna. 
— Már azillyen harczban se becsület se ha
szon. Sőt az angol kereskedésnek tetemesen 
vesztenie kell egy czél üztében, melly Angliá
nak soha annyi jót nem tehet, mennyi a’ mi
atta teendő áldozatokkal felérne. — Minél 
világosabban mutatják meg nekünk, hogy 
a’ belga kérdést háború nélkül megoldani nem 
lehet, annál inkább meggyőződünk, hogy 
teljes oktalanság volt kormányunk részéről 
ebbe az egész pörbe elegyedni. — Ünnepé
lyes tractatusok köteleztek minket Lengyel- 
ország függetlenségét védenünk, ‘s még is 
megengedők, hogy a’ győző kikaczagjon min
ket ’s a’ bécsi egyezkedést önhatalmából fél
re tegye, holott Oroszország mindent elkövet, 
hogy az angol áruk bevitelét akadályozza, 
sőt azt némelly esetekben tökéletesen el is 
tiltja , mig Holland egyike a’ mi legjobb vá
sárlóinknak. A’ belga revolutio óta már né
hány áruinkra nézve 30 pcentről 5 pcentre 
szállította alá Hollandia a’ beviteli vámot. 
Mi Hollandiának sok gyapott-és vasárut, posz
tót , szenet ’s t. effélét adunk, az ő hajói a’ 
mi áruinkkal rakodnak gyarmati vásáraira. 
-—Minek olly heiyezetbe keverednünk, melly- 
ben sikereden fenyegetőzéseinkért kinevet 
Europa, vagy háborúskodnunk kell, hogy

megijesszük Hollandiát, mig mi magunk sok
kal több kárt vallunk ’s a’ még megmaradott 
kevés kutforrásiból is kedvező kereskedé
sünknek nehányat elvesztünk ! —

Ugyan a’ Globe szerint „Madagascar“ an
gol hadi hajó Triestben várakozik, hogy a’ 
bajor királytól kinevezett görög regensség tag
jait ezen országba ált vigye. Útjában az orosz 
és franczia hadihajók fogják kisérni. — 

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Következő azuj belsőministerneka’ nyu-  

g o t i  megyék főispánihoz intézett körlevele: 
Főispán n r ! A’ kormány dolga az egész or. 
szágra nézve kétségkívül igen bajos ; de szin
te legbajosabb az ur gondja alá bízott me
gyében. Kivált az úrral "s az ur tiszttársaival 
a' nyugoti megyék kormányában lesz nekem 
mind addig gyakor és munkás értekezésem, 
mig a’ rend azokban tökéletesen helyre áll. 
Ez okon tudtára kell adnom az urnák, mik 
és miilyenek a’ kormány szándékai e’ tar
tományra nézve. A’ rendnek és csendnek hely
re k e l l  a’ nyugoti megyékben állíttatnia, i- 
gaz, hogy nem függ a’nyilványos hatóságok
tól egy nap alatt csillapítani le a' megrög
zött szenvedelmeket, sem már régi cselszö- 
vényeknek egyszerre vetni véget; de gyors 
és állhatatos munkásággal meg kell és lehet 
a’ lakosságot ’s aJ nyilványos béke elleneit 
győzni a’ kormánynak szilárd ’s változhatat- 
lan akaratjáról irántok. A’ Vendée lakosi haj
landók a’ munkára és békére; csak gonosz 
sugallások hitetheték el velők, hogy házné
peiket üldözni, vallásgyakorlásokat tiltani, 
hitüket’s szerencséjüket akadályozni akarják. 
Következőleg legelső gondja is az lesz az ur
nák, hogy őket e’tévelygésből kivegye. Nem 
hogy békés lakosokat üldözne, inkább nyílt 
ellenségeivel is szelíd mérséklettel bánt a’ kor
mány ; nem hogy valamelly vallás gyakorlatát 
akadályozná, inkább mindeniket buzgón vé
delmező. Jól tudja a’ kormány, hogy a’ val
lás iránt legnagyobb tisztelettel tartozik. — 
De ezen elcsábultak, elvakultak mellett van 
as lakosságnak egy felvilágosodott, nagylelkű 
része i s , melly zavaraink alatt a’ szabadság 
ügyéért olly sokat szenvedett. Ezeket is el a-
karák csábítani ’s elhitetni, hogy a’ kormány*

*
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az ők áldozataikat vétkes engedékenysége ál
tal a* vendéei (carlista) lázadók iránt elárul
ta. Ez is merő rágalom. A’ kormánynak leg
kevesebbé sincs szándékában a’ kitett királyi 
ág híveit kimélleni. — Nem akar ugyan vak
tában üldözni mindenkit, ki mint gyanús he
lyes okkal vagy a’ nélkül előtte jegyezve van, 
de meg akar semmisíteni minden cselszövényt, 
eltörleni minden czimboráskodást, és kész 
megfenyíteni minden bűnt. Végtelen hézag, 
egy revolutio tudniillik, választja el a’ ki- 
rál>t és tanácsosit azon háborgóktól, kik az 
örökre kitett királyi ágat újra a’ thronusra 
akarnák emelni. — Én legalább azt a1 meg
bízást kaptam, *s mást nem is fogadtam vol
na el , hogy őket keményen űzőbe vegyem 
’s csak a’ törvény sorompója előtt álljak meg. 
Ezen nyilatkozást fogja tőlem az ur mind 
meghitt, mind nyilványos közleményeimben 
folyvást hallani. — Őrzeni kell a’ Vendéet 
mind azon pártv ezérektől, kiket az előbbi 
idők szerencsétlensége oda visszahína, fel 
kell ezeket keresni, elfogni ’s akarmi legyen 
nevök vagy rangjok, a' nyilványos hatalom
nak áltadni. E' czél elérésére én az úrtól igye
kezetét, belátást és bátorszivet kívánok. Éu 
a’ tanácsnak minden legkisebb kétkedést, min
den legkisebb gyengeséget, mellyet az igaz
gatás ügyvivőinél tapasztalok, bejelentek ’s 
habozás vagy lágyság esetén azoknak kitéte
lét, hütelenség esetén pedig a’ legkeményebb 
fenyítést fogom sürgetni. A'király, főispán ur, 
az ő tanácsosi ’s egész Francziaország egy i- 
gen nehéz czélt tűztek ki magoknak, midőn 
egy revolutio után r e n d s z e r e s  k o r m á n y 
z á s t  a k a r n a k  m e g a l a p í t a n i .  — Kö
vetkezéskép mindenkinek elszántsággal kell 
a’ köz szándékhoz járulni ’s kötelességét áll
hatatosan és bátor szívvel teljesíteni. Ne vál
laljon senki ollyat magára, minek talán meg 
nem felelhet. — Nem akarunk mi ü l d ö z n i ,  
főispán ur , hanem az ügynek, mellynek ma
gunkat szenlelők, erős elszántsággal szolgál
ni. A’ kormány megad az urnák minden esz
közöket ; tegye ajáidatba azokat, inellyeket 
szükségeseknek talál; van még hathatós mód 
elég, mi mellett az ember folyvást az igazság 
és törvény korláti közt marad. — Vagyok ’s

á* t. Aláírva: Thiers. — Ez az igazi doctri-
nair bölcseség és elszántság!

A’ Journal des Débats oct. lóikén már 
azt az észrevételt teszi, hogy az oppositio 
heveskedése a’ ministerium ellen valamennyi
re szűnik. — Mit is csinálna a’ parlamenti 
maioritas, úgymond, ha a’jelen ministeriu- 
mot megbuktatná? micsodaministeriumalen
ne akkor? kétségkívül egy mérsékelt vagy 
fél oppositiobeli, melly egy tökéletes oppo- 
sitiobelinek nyitna utat. De hova jutnánk ak
kor? — A’ charta revisiójához ’s a’ monar
chia megbukásához. Mi ebben semmi újat 
nem mondunk, magok az ellenféli journálok 
jelelék ki ez utat. Meglehet, hogy egy sze
rencsés véletlenség, egy józan visszatérés, 
hogy úgy mondjuk, megállapítana e’ szörnyű 
meredeken; de mennyi veszély, mennyi ag
gódás, mennyi szenvedéssel járna ez Fran- 
cziaországra nézve, és miért? csak hogyne
hány ember megsértett hiúsága boszultassék 
meg! — De mi a’ többség bölcseségében bí
zunk, s annál inkább , minél hatalmasb , kö
vetkezőleg nagyobb is annak feleletterhe. A’ 
többség, mint végső törvényszék, hozand i- 
téletet, elég ok neki arra, hogy a’ dolgot e- 
lőbb érett fontolásra vegye. —

A' Constitutionnel megismeri , hogy az 
uj ministeriumban nehány jelesebb fő ’s a’ 
hivatal külön ágaiban jártas ember találko
zik, de ez mégnem elég, úgy mond, az or
szág jó kormányzására. Ennek bölcs intéze
tekre ’s jó törvényekre van szüksége , mit 
doctrinair ministerium adni nem képes. Gui
zot és Thiers urnák rendkívüli ingékonysága 
a’ politikai princípiumokban rósz kezesség 
a’ revolutio principiumira nézve ; miknél fog
yást e’ jelen cabinet a’ kamarák többsége e- 
lőtt meg nem állhat. —

Hire fut , úgy mond a’ Messager oct. 15- 
dikén, hogy a’ ministerium a’ belga kérdés 
iránt meghasonlott. Soult, Rigny, Barthe, 
d’Argout és Thiers urak képzik az egyik, 
Broglie, Guizot és Humann a’ másik félt. A- 
mazok meg akarják Antwerp ellen a’ (szá
razföldi) sereget indítani; ezek nem akarják. 
Egy puszta demonstratio: úgy mond az első 
fél, még nem háború; de eleget tesz az
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ember általa a’ köz várakozásnak nem csak 
itt Parisban, hanem Brüsselben is; a’ ka
marák itt is, amott is egybe ülnek, a’ több
ség magát a’ ministeriumhoz csatolja, aztán 
a' hadak szállásaikra vissza mehetnek , csak
hogy egyszer a’ két ülés resultatumi a’ mi- 
nisterium rendszerének megnyerettek. De, 
illy comoediát játszani nem lehet; mond a1 
másik fél. Ha a sereg csak egy lépést tesz is 
előre, nehéz azt előre látni, hol fog majd 
megállapodni. Egy mozdulat köz háború ; kö
vetkezőleg vagy ezt kell akarni, vagy épen 
mit se tenni. Már pedig épen a’ köz háború 
az, a1 mitől félünk, a’ mit kikerülni aka
runk ; és igy se‘ puszta demonstratio , se’ va
ló megtámadás nem tanácsos. — így áll a’ 
mi ministeriumunk, mond erre a’ Messager, 
’s aztán azt várják, mit tesz majd Talley
rand u r , ha Londonba érkezik. —

Ugyancsak a’ belga kérdésre nézve ezt 
írja a’ Messager oct. 15ikén: Ma azt mond
ják , hogy azon közlések következésében, mel- 
lyeket Broglie ur a’ külső hatalmak követei
nek tett, a’ diplomatiai test holnap össze ül, 
’s a’ franczia kormánynak azon végzése (?) 
felett, hogy Belgiumba seregeket küld, ta
nakodni fog. — P o r o s z o r s z á g ,  ámbár 
hajlandó egy, a’ Sebeidére küldendő tengeri 
expeditioba megegyezni, nem mutat nagy ked
vet, doctrinair jó barátival egy szárazföldi e- 
rő megindításában is egyetérteni. Azonban 
Broglie ur (külső minister) sürgeti a’ dolgot 
’s örömest mondatná a’ kamarák megnyitása
kor a' királlyal azt, hogy a’ háromszin Ant
werp alatt lobog. —

Marsai Gérard mára vagy holnapra Pa
risba váratik , mond a’ Temps oct. 16kán, ’s 
úgy látszik a’ ministerium azért hitta őt Pa
risba , hogy vele a’ belga határszélen álló se
regeink mozdulatairól értekezzék, ha talán 
a5 külső hatalmak a’ mi bölcs és józan ma
gunk viseletében bízván, megengednék, hogy 
Belgiumba menjünk! — A’ Messager ugyan
ez nap bizonyosnak mondja, hogy a’ porosz 
kormány nem fog seregeink Belgiumba lépté, 
be megegyezni, ’s hogy ezen vonakodása, 
melly már nehány nappal ezelőtt tudva volt, 
újólag megvalósult. Ha tehát, úgymond a’

Messager, Anglia ’s Francziaország csaku
gyan kényszerítő rendszabásokat végeztek 
Hollandia iránt, azok tengeri zárnál (Blocka- 
de) egyébből nem állhatnak: azt pedig nem 
is kell említenünk, hogy Poroszország a1 bé
csi és pétervári udvarokkal áll egyetértésben. 
Ez már megint eggyel több baj a’ mi doctri
nair ministeriumunknak.

A’ Moniteur hosszas körlevelét közli a5 
nyilványos oktatás ministerének (Guizot ur
nák , ki ezen szakban valóban igen jártas) 
az academiák rectoraihoz , mellyben a’minis
ter körülményes tudósítást kíván minden hely
beli tanitó-intézetről ’s az abba talán beho
zandó javításokról. E’ tárgyban egy jól kidol
gozott ’s közre ható javaslatot' kíván Guizot 
ur a’ törvényhozó testnek elejébe terjeszteni. 
Valamint, úgy mond e’ körlevél, Franczia. 
ország minden községében kell ezentúl e l e 
m e n t á r i s  o s k o l á n a k ,  ’s minden kerü
letben normális oskolának lennie, úgy fog 
minden 7-—8000 lelket számláló városkában 
egy közép oskola is állíttatni, melly az ele
mentáris oskolát befejezi ‘s ott áll meg, hol 
a’tudomáuyosb oktatást collegiumink kezdik.— 

Egy nyilatkozásról vala szó a’ párisi bor
sén oct. I8ikán, mellyet a’ kamarák megnyi
tása előtt a’ Moniteurben fogna a’ ministeri
um adni. Kifejtené abban különkiilön minde- 
nik ^minister a’ maga politikai nézeteit ’s e’ 
ministerialis hitvallást aztán az egész cabine- 
ti egyetem aláírni. —

A’ pecsétőr benyujtá tudósítását a’ ki
rálynak, a’ büntető törvényi ügyelet múlt esz
tendei állapotja felől. Összve hasonlítván ezt 
az előbbeni esztendőkével, nyilványosan ki
tűnik a’ testi és gyalázati fenyítésnek évről 
évre kcvesbülő alkalmaztatása. így 1828ban 
114 halálos Ítélet közül 75 hajtatott végre, 
1829ban 89 közül 68, 1830ban 92 közül 38, 
’s végre a’ tavali esztendőben 108 közül 28; 
hasonló ritkítás történik a’ szégyen-kőre kár- 
hoztatásban is, melly fenyités-nemet, mint 
szinte a’ halálos büntetést, igen sok esetben 
végképen megszüntetett a’ f. e. april. 28iki 
törvényezikkely. Ezek következésében Barthe 
ur ajánlást teve a’ királynak a’ bakók (hóhé
rok) ’s bojtárjaik száma leszállítása irán t,
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nielly csakugyan el is fogadtatván , az elsőb
bek száma, egy ez iránt költ királyi rende
let szerint, 86ról 43ra, segédeiké pedig 14G- 
ról 30ra fog mérsékeltetni.

A’ jun. 6iki történetekből következő vo
nást említik az ujságok ; Midőn e’ most ne
vezett napon, kevéssel a’ lázadás elnyomatá
sa ut án, a’ király keresztül lovaglá a’ város 
utczáit, elejébe rohan a’ Pont-aux-choux sé. 
tahelyen egy fiatal ember, Js gyilkát forgatva 
kezében ájbas le roi-t (le a’ királlyal) kiált. 
Ezt a1 fiatal embert elfogták, ’s most, oct. 13- 
dikán,  állott az assisek előtt. De mint meg- 
inditá b irá it, midőn tette mentségéül a’ kö
vetkezőket mondá : Anyámat láttam épen a’ 
király katonáitól vett sebekben haldoklani, 
kétségbeesésemmel nem birék , ’s megpillant
ván épen a’ királyt, dühöm erőt vett esze
men. Ekkor kiáltám: le a’ királlyal! — mi
től ma borzadok. A’ birák őt szabadon e- 
reszték. —

Algierből oct. Gikán érkezett meg Tou- 
lonba Marengo lineahajó, két zászlót hozva 
magával, mellyet a’ francziák egy legköze
lebbi ütközetben nyertek a' Bedumektől; a’ 
csatázásnak igy adván bővebb körülményeit: 
Egy idő óta mind inkább fogyni kezde Al- 
gierban a’ heti vásárokra jelenők száma, mi
vel a’ körülte gyülöngő beduinok által feltar
tóztattak ; — a’ franczia fővezér értesittet- 
vén az ellenség planumárol, melly szerint a’ 
francziák at magában a’ városban akará egyik 
éjjel meglepni, sept. 30ika estéjén 1500 főre 
terjedő sereggel ellenök kiindult; másnap kis
ded serege egyik részét Faudoas generál ve
zérlésére bízván, maga a’ többivel Mitijah 
pusztaság felé irányzá útját. Öt óra távolság
ra Algiertől csakugyan reá is talált az ellen
ségre, melly Buffanik hegyszorulatnál, szám
ra mintegy 12,000, táborozván, a’ közelgető 
francziasereg táborszemeit előbb tüzesen meg
támadó, úgy hogy ez hátrálni kénytelenittet- 
nék , de később megérkezvén az egész kato
naság , ’s a’ fő general azonnal átalányos üt
közetet parancsolván, oily hévvel veretett 
vissza, hogy futásokban a’szorulatnak tódulva 
egymást gázolnák, a’ rajtok nyomban törő 
francziák halálos csapásin kívül; egyik főve

zérük fogollyá Ion, 20ien pedig a’ csatatéren 
maradtak holtan, sebesülteik száma még több
re mehet; a’ francziák 13, az algieriak 5öt 
vesztvén holtban, ’s 15 sebesültet. Faudoas 
osztályja nem látott ellenséget, ’s az arabok 
elszéllesztésöket csak akkor érté, midőn ha
za térőleg a’ győztes sereggel egyesült. A’ vá
rosba léptökkor már 600 önvállalkozott fegy
veres polgár őrzé a’ kapukat, kik a’ rendes 
katonaság oda járta alatt szerkezék magokat 
összve, mivel a’ hadba ment rendes katona
ság részén kívül, a’ többi mind beteg (4,300- 
an), vagy lábbadozó (3,200).

Ugyancsak a’ Messager jelenti Orbe-ból 
(Schweiz) October 2ikáról, hogy Károly braun- 
schweigi hg, ki Francziaországból kiűzetése 
óta itt tartózkodott, egyszerre minden szó nél
kül eltávozott. Egyedül indulván ki egy Íz
ben sétálni, többé vissza sem tért. Azt hi
szik, hogy Genevának ’s innen Nizzának vet
te útját.

B E L G I U M .
Az újon szerkeztetett cassatio-udvar oct. 

lóikén iktattaték be. Egy, csak egy advoca- 
tus sem volt jelen. így mutatta ki magát a’ 
közgyülölet, mellyel a’ publicum Raikem ur 
munkája iránt viseltetik. 1 órakor délután a’ 
feljebbviteli 5s első-bírósági törvényszék ik
tattaték be, ’s itt csaknem valamennyi ügy
véde Brüsselnek jelen volt. A’ justitzpalota 
előtt katonaság vala kiállítva, mert zajtól le
hetett tartani; azonban minden csendesen 
mult el. Hire volt, hogy a’ főhadiszállás Lő- 
wenbe fog álttéfetni. (Úgy is lett).

H O L L A N D IA .
Következő a’ beszéd, mellyel a* király 

oct. lóikén a’ generalstatusok idei gyűlését 
Haagában megnyitotta: Nemes és nagyságos 
uraim ! Az előbbi ülés folytának utolsó hó
napjaiban nem egyszer ’s jó okkal remény
iettük azt, hogy én ezen ülés kezdetével a- 
zon kínos helyezetnek, melly be szeretett ha
zánk a’ belga támadás (insurrectio) által ju
tott, vége szakadtát fogom jelenthetni. — Eb
béli igazságos reményem ’s várakozásom nem  
teljesedett. Azon mérséklet, mellyet északi 
Németalföld mutatott ’s a’ tőlem ajánlott ál
dozatok a’ várt, méltányos egyezkedés he
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lyett nem szültek egyebet, mint hogy tőlünk 
ujabb meg újabb áldozatok kivántattak. A’ 
közlemények, mellyek részemről az alkudo
zások mostani állapotjára nézve fognak té
tetni, meggyőzendik nemességteket ’s nagy
ságokat a’ felől, hogy az engedékenység, mel- 
lyet mi ezen alkudozások folytában kimuta- 
tánk, most már azon v é g s ő  h a t á r p o n 
tot  e l é r t e ,  mellyen túl az országiétele, 
becsülete *s függetlensége nincs mentve töb
bé. — Azonban kedvesen esik , uraságtok- 
nak azt nyilatkoztathatnom, hogy a külső 
hatalmak részvételének több izbeli bizonyítá
sait veszem. Egyszersmind — ig y  á l l v á n  
a’ do l gok — örömmel teszem az urakat ar
ról is bizonyosokká, hogy az ország v é d e l 
mé r e  tett készületek határink egész hosszá
ban kielégítő jó karban állanak, ’s hogy szá
razföldi és tengeri erőnk állapotja a’ reá szü
netlenül fordított szorgalomnak tökéletesen 
megfelel. — Én, bízván a’ nemzet erős aka
ratjában, mindent előre megtétettem, mi egy 
még t e t ernes b  hadi  erő kifejtésére szük
séges, ha ezt a’ haza érdekei úgy kívánnák. 
— A’ nemzeti fegyveresek és községi őrka
tonák kiállítását és szerkezetét a’ községi és 
tartományi hivatalok most is (az idén t. i.) 
a’ legszebb szorgalommal és sikerrel vitték 
véghez, ’s a’ felszólított sereg buzog elfoglal
ni zászló alját bajnok fegyvertársai mellett, 
mig állandó hadunk minden katonája versenyg 
egymással kötelessége hiv betöltésében. — 
(Itt a’ gyarmatokra, kereskedésre, belső dol
gokra, különösen pedig a nyilványos okta
tás, törvénykezés, és országos k ö l t s é g e k  
ügyeire térvén ált a5 király s azoknak kie
légítő jó állapotját festvén , az utóbbira t. i. 
a’ költségekre nézve eképen szól}: Azonban 
uj, nehéz terheket kell az országnak visel
ni , ’s a* j ö v e n d ő t  fel  l e g e k  borí t ják.  
De a’ becsület ’s honszeretet érzelmeiben e- 
gyesülő nemzet vidám szívvel fogja ez uj ter
heket is viselni ’s kész lelkesedéssel tenni le 
a’ haza oltárára azon áldozatokat, mellyeket 
léteiének védelme és bátorítása megkíván. E- 
zen érzelmekben uraim kell megnyugvásun
kat keresnünk. Ollynép, melly elődeinek di
csőségére megemlékezvén, ez utóbbi időkben

a’ törvényhez és rendhez: ragaszkodása által 
olly fényesen tünteté ki magát, a’ k ü l f ö l d  
t e k i n t e t é r e  számot tarthat. Egyeségünk 
’s ügyünk igazsága legbiztosabb támaszaink, 
mellyek szerint az ország érdekeit fentartván 
bízvást reménylhetjük, hogy az Er segedel
mével hazánkfiait még az olly nagylelkű á l l 
ha t a t o s s á g  gyümölcseiben részesíthetjük.— 

NÉMETORSZÁG.
Berlinben különös hatást okozott egy ku

rír, ki oct. lóikén érkezett Londonból azon 
hírrel, hogy Anglia és Francziaország meg
hatalmazotti (a’ conferentiánál) külön egyez
kedést köröttek volna egymás között, melly- 
ben a’ Hollandia ellen intézendő kényszerítő 
rendszabások ideje és módja állapíttatott meg. 
Ez itt annál nagyobb figyelmet gerjesztett, 
minthogy azon egyezkedés Francziaország- 
nak hatalmat ad Belgiumba léptetni seregeit, 
ha minden más mód engedésre bírni a’ hol
landi királyt foganatlan lenne. Itt az a’ köz
hiedelem, hogy Poroszország semmi esetre 
sem fogja a’ franczia seregek Belgiumba lép
tét megengedni.

A’ szász rendek gyűlése dec. 17ikén fog 
megnyittatni. — Münchenben Otto kir. hg 
görög királlyá neveztetése emlékére uj con- 
ventiós tallérok verettek, mellyeknek előré- 
szén Hellas (Görögország) geniusa látszik, 
koronát nyújtva Otto királynak, illy körül 
írással: Otto bajor herczeg, Görögország el
ső királya 1832. A’ hátrészen a’ bajor király 
képe látható, körül e1 szavakkal: I. Lajos, 
Bajorország királya.

X. Károly és háznépe ideig legalább 
P r á g á b a n  vecndi lakását a’ Hradschinon 
(halom) épült császári várban , holott azóta 
már maga az exkirály is meg fogott érkezni. 
Angouléme hgné oda már e’ hónap 25dikén 
elindult Bécsből, miután itt a’ fő nemesség, 
a’ diplomatiai test, ’s különösen az orosz 
császári nagy követ udvarlását több Ízben 
kegyes volt elfogadni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ király következő rendelést bocsátá az 

újon nevezett belső ministerhez oct. 6ikán: 
Tekintvén azon hátramaradást, mellyet a’ 
status dolgai betegségem miatt szenvednek,
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nem láthatván azokhoz oily szorgalommal, mil- 
lyel akarnék ’s millyet a’ gondviselés által 
gondom alá bízott népek java megkíván : u- 
gyanazon dolgok vitelére ’s elintézésére be
tegségem megszűntéig felhatalmazom a’ k i 
r á l y n é t ,  igen drága és igen szeretett hitve
semet, meg lévén győződve , hogy ő azon sze
retetnél, mellyel irántam viseltetik ’s azon 
kegynél fogvást, mellyel előttem hiv és nagy
lelkű jobbágyaim javára mindenkor közben
járóit , tökéletesen meg fog bizodalmamnak 
felelni. Az ur ehez fogja magát szabni ’s ezen 
rendelést végrehajtás végett helyén közleni. 
Költ St. Udefonsoban, oct. 6ikán 1832. kívül: 
Don Josehp de C a f r a n g a-hoz.

Azon hír, hogy a’ k i r á l y n é  amnestiát 
hirdetett ’s az előbb ([politikai vétségekért) 
zárva volt egyetemeket (universitas) megnyit
tatta , megvalósodik. — A’ múlt levelünkben 
közlött ministerium octob. Isőjén neveztetett 
ki. —

Megkaptuk a’ királyné által oct. 7ikén 
közrebocsátott amnestiae decretumot ’s az u- 
niversitások megnyitását érdeklő ugyanaz na
pi végzést. Az első ekép szól: Megkezdvén 
azon magas hivatalt, mellyet igen drága és 
igen szeretett férjem tegnap költ legfelsőbb 
végzete szerint reám ruházni méltóztatott, ’s 
egyszersmind legidősb leányom , donna Ma
ria I s a b e l l a  Louise infant szerencsés szü
letése napját a’ szelídségnek ’s kegyelemnek 
egy vonásával akarván megjelelni: közös a- 
mnestiát hirdetek a’ madridi börtönökben il
lő valamennyi fogolynak, *s az ország más 
részeiben foglyoskodók közül is mind annak, 
ki e kegyelemre méltó. — Továbbá mege
gyezvén benne az én akaratom a’ királyéval, 
egyszersmind parancsolom: hogy ezen kegye
lemlevél alkalmazásánál mind azon esetek ’s 
feltételek tartassanak szem előtt, mellyek az 
1830 oct. 20iki végzésben foglaltatnak. Költ
S. Udefonsoban, oct.7ikén 1832, kívül: Don 
Joseph de Cafrangahoz. — (A’ másik decre

tumot jövő levelünkben). Reményük, hogy 
ezen amnestia még tágabb alkalmazást fog 
nyerni, ’s azt és a’ többi liberális rendelete
ket leginkább a’ franczia követ befolyásának 
tulajdonítják. — Nevezetes még azon r ö v i d ,  
s ég  mellyel a’ ministert letevő ’s kinevező 
decretumok Írattak; igy a’ belső ministeré 
ekép szól: Minekutána jónak találtam a ke
gyelem - és justizministert dón Francisco Ta- 
deo Calomarde-t letenni: tetszett nekem he
lyébe dón Joseph de Cafranga-t, a’ kir. ka
mara titoknokát nevezni ki. A’ király. —

ÉSZAKAMERIK A.

Nevvyorkban a’ cholera sept. Isőjén csak
nem egészen megszűnt.

A’ németalföldi király határozatát, mel
lyet Anglia ’s Éjszakamerika egyesült státu
sai közt fenforgó határok iránti visszálkodás- 
ban birálólag hozott, az egyesült státusok se- 
natusa félre veté, mindazáltal újabb alkudo
zásokba bocsátkozni magát hajlandónak nyi
latkoztatván.

Bellevilléből Írják St. Louis mellől, hogy 
Warrior gőzhajó, melly oda aug. lOkén egy 
kis csapat katonasággal érkeze meg, útjában 
St. Pierre mellett, éppen akkor költözvén Mi- 
sisippin ált a' fekete sólyom egész serege, reá 
tüzelt, ’s nehány csajkáikat összvezuzatván, 
300nál többet leölt vagy vízbe fulasztott.

Legújabb: Yiceadmiral Malcolm oct.16ikán 
Portsmouthba visszament. Marsai Gerard I7dikén 
Parisba érkezett. — Irland naponkint nyugtalanabb, 
a’’ verekedések és gyilkolások itt egymást érik. — 
Az ifjabb Berry er-t Bloisban minden vád alól 
felmentették az assisek. — A’ vmegyékhez ment 
regalist kénytélenek vagyunk a’ Beob. után csak 
jövő levelünkben adni. —

Pénzfolyamat:
Bank-actiák oct. 25ikén 1131 —

— —- — 26ikán 1129 4
— 27ikén 1124 f 

_____— — — 29ikén 1122 }
A’ gabonának pesti piaczí ára October 30dikán 1832.

Pozs. m. vto. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. legj óbb középszerű csekélyebb

Tisztabúza 140 126 4 113 4 Zab 36 35 4 33 4
Kétszeres 96  | 93 i 86 4 Köles — —

Rozs 58 4 56 53 4 Köles-kása — — —
Á rp a 55 4 53 4 50 Kukoricza 56 53 4 50

S zerezte ti H e f m e c z y .  Nyomtatja L ä n d e r e r ,



J E L E N K O R .
88 szám P est, szombat. November 3dikán. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (Regalis. Kinevezések. A1 Budapest közötti állóhi'd ügyében felszólítás. M. kir. kam. tudósítás). 
Anglia (Parliament elhalasztatása. Észrevételek a1 hollandi királyi megnyitó beszédre. Hir Portsmouthból. Egyik tory 
újság rhapsot’.iája a’ belga ügy felett). Francziaország (Háborúi készületek. Duval Nantesben. Zea-Bermudez/ Napnleo- 
nidák). Belgium (Gendebien levele a’ királyhoz. Uj ministerium készül). Spanyolország. Brazília. Török birodalom. 
Legújabb. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .
A’ jövő országgyűlést egybehívó királyi 

levél (a’ vármegyékhez , káptalanokhoz ’s t.) 
eképen szól:

I. Ferencz isten kegyelméből: Ausztria 
császárja, Magyar és Csehország, Gallicziaés 
Lodomeria apostoli királya, AusztriaiFőher- 
czeg ’s a1 t. ’s a’ t. ’s a’ t.

Tisztel. Becsül., Tekintetes és Nagysá
gos , továbbáNagyságos , Jeles ésNemes, ne
künk kedves, Híveink!

Az 1830iki országgyűlést hirdető kegy. kir. 
levelünkben kinyilatkoztattuk már azon szán
dékunkat, hogy 1831ben, ’s igy jóval a’ tör
vényes három év lefoJyta előtt, ismét tar
tunk országgyűlést, mellyben az 179- 67dik 
's 1827 Sík törvényczikkelyek következési- 
ben kidolgozott rendszeres munkálatok or
szággyűlési tanakodás alá vétetvén, egyszers
mind azon szünetlen királyi gondoskodá
sunk is töltessék be : hogy általok, mentten 
maradván az ősi constitutio szerkezete, minél 
előbb bölcs törvények hozathassanak. De Mi. 
magunk fájlaltuk leginkább, hogy azon or
szággyűlés az ugyan akkor bekövetkezett köz, 
uj ’s mind addig nem ismért veszélynemmel 
rettcgtető Ínség miatt nem vala tartható. Azon
ban annak, mihelyt lehet, egybe hívására 
erős és elszánt akaratunkat 1831 septembere 
I bikán költ királyi kegyes leírásunkban tel
jes őszinteséggel kifejeztük. Ezen királyi ígé
retünket tehát most annál örömestebb telje
sítjük, minél inkább óhajtjuk, hogy az or
szággyűlési tanácskozás alá veendő munkálatok 
'3 az ebből keletkező törvények által a’ köz 
boldogság még inkább megerősíttetvén , örök 
időkre tétessék sérülhetlenné ’s virágzóvá. — 
E ’ végre Magyarországunk ’s a’ hozzá kapcsolt 
Részek minden hiv Karainak és Rendelnek

FRAXCISCUS PRIMUS , divina favente Cle- 
mentia A u s t r i a e  I m p e r a t o r ,  H u n g á 
r i á é ,  B o h e m i a e ,  G a l l i c i a e  e t  Lo-  
d o m e r i a e  Re x  A p o s t o l i c u s ,  Ar c h i -  
d u x  A u s t r i a e  etc. etc. etc.

R e v e r e n d i ,  H o n o r a b i l e s ,  Spe-  
c t a b i l e s  ac M a g n i f i c i ,  M a g n i f i c i  i- 
t e m ,  E g r e g i i  e t  N o b i l e s ,  f i d e l e s ,  
No b i s  d i l e c t i !  Quae jam benignis Rega- 
Iibus Nostris , quibus Comitia anni 1830 pro- 
mulgavimus, Operatis systemaíicis , in se- 
quelam art. 67. 179f. et 8. 1827. elaboratis, 
in diaetalem deliberationem sumendis, ex- 
plendaeque irremissae illi Regiae Nostrae sol- 
licitudini, ut horum adminiculo , salva avi- 
tae Constitutions compage , providae ocyus 
surgant legum sanctiones , destinaveramus Co
mitia, anno adhuc 1831. longe ante effluxum 
legális triennii convocanda: haec, ob com- 
munem, quae in illud tempus incidit, cala- 
mitatem, novo, ignotoque antea discriminis 
genere gravissimam, celebrari non potuisse , 
Ipsi quam maximé doluimus; firmissimam ta
rnen Nostram eadem primo, quo fieri licue- 
r it, tempore indicendi voluntatem, tenori- 
bus benigni Rescripti Nostri Regii de dato 
16 Septembris 1831. pleno cum candore de- 
claravimus.

Hac proinde sponsione Ncsira Regia nunc 
tanto lubentius Nos iiberarnus, quo ntagis in 
votis habemus, ut ope diaetaliier pertractan- 
dorum Operatorum illorum rcgandis legibus 
prosperitás publica, ulteriori aucía robore, 
in onine aevum saiva, fiorensque praestetur.

Hoc itaque scopo universis fidelibus Sta- 
tibus et Ordinibus Regni Nostri Hungáriáé , 
Partiumque adnezarum generalem Conven- 
tum , seu Diaetam, pro Dominica tertia Ad- 
ventus, in diem decimam sextam aiTuturi men- 
sis Decembris anni modo currentis incidente,
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közgyűlést vagy is országgyűlést hirdetünk >  
határozunk ezennel Advent harmadik , e fo
lyó év decemberének löikán eső, vasárnapjá
ra, P o z s o n y sz. kir. városunkba; abban isten 
kegyelmével saját személyünk szerint előlülni 
szándékozván. Mihezképest tinektek ezennel 
kegyesen meghagyjuk ’s erősen parancsoljuk, 
hogy a’ kitűzött napra és helyre, mint szokás, 
kebletekből választott és küldött két köve
tet, tudnillik alkalmas, ’s béke- és k ö z jó- 
szerető férjfiakat küldjétek ’s utasítsatok 
minden mentegetés nélkül, kik aztán a’ 
többi főpap , báró és nemes urakkal, ’s Ma
gyarországunk’s a’ hozzá kapcsolt Részek már 
említett Karaival és Rendéivel a’ nevezett köz 
országgyűlésen jelen lenni tartozzanak. Gon
doskodjatok pedig szorgalmasan, hogy imént 
ismételt követeitek a’ kijelelt határnapra 
és helyen bizonnyal és csalhatatlanul jelen
jenek meg, az ország köz törvényében fog
lalt büntetés alatt különben,nem tevén. Egyéb
iránt hozzátok császári királyi kegyelmünk
kel hajlandók maradunk —

Kőit a’ mi császári városunkban Bécsben 
Ausztriában , oct. 24ikén 1832.

F e r e n c z  s. k.

Gróf R e v i c z k y  Adám s. k.
B a r t a 1 György s. k.

Felséges királyunk Almásy, és Lánczy 
József, kjir. tanácsnok, sz. István m. kir. rend 
vitézei, főispán , *s a‘ hét személyes kir. táb
la közbíráit, belső titkos tanácsnok hívei kö
zé méitóztatott díj elengedéssel kegyelmesen 
számlálni. — Oct. 13ikáról költ, ’s Reviczky 
Ádám gr. “s m. kir. udv. főkanczellárhoz in
tézett legfentebb kézirata szerint pedig sz. 
kir. Kassa városa biráját Fischer Károlyt ma
gyar nemességre emelni.

Végre, szinte magyar nemességre mél- 
tóztatott még Mukits Simon sz. kir. Szabad
ka varosa biráját is, oct. 13ikán költ ’s Re. 
viczky Adám gr. m. kir. udv. főkanczeliár- 
hoz intézett legkegyclmesb kézirata szerint 
emelni.

in liberam Regiamque Civitatem Nostram Po- 
soniensem indicendam ct promulgandam , ei- 
demque, favente supremo Nnmine, in pro
pria Nostra persona praeesse decrevimus. Quo- 
circa, Vobis hamm serie firmiter praecipien- 
tes , benignecommittimus etmandamus : qua- 
tenus ad praescriptum diem et locum certos 
duos, úti moris est, e medio Vestri delectos 
et deputatos Nuntios, viros quippe idoneos, 
ac pads, et publici honi amantes, citra om- 
nem excusationem, mittere ac expedire de- 
beatis, qui praedictae generali RegniDiaetae, 
una cum reliquis Dorninis Praelatis, Baroni- 
bus, etNobilibus, praefatisque Regni Nostri 
Hungáriáé, Partiumve eidem adnexarum Sta- 
tibus et Ordinibus interessé noverint. Cu- 
randum autem Vobis érit diligenter, ut prae- 
repetiti Nuntii Vestri ad praescriptum termi- 
num ibidem certo et infallibiliter compareant, 
secus sub poena in generali Regni Dccreto 
expressa, non facturi. Vobis in reliquo Gra
tia Nostra Caesareo-Regia benigne propensi 
manemus.

Datum in Imperiali Űrbe Nostra Vienna 
Austriae, die vigesima quarta mensis Octo- 
bris, anno Domini millesimo octingentesimo 
trigesimo secundo.

FRANCISCUS m. p.
Comes AdamusReviczky m. p.

Georgius Bartal m. p.

A’ Budapest közötti állohíd ügyében.
A’ Budapest közötti állóhíd ügyebeli ha

zafi Magyarok egyesülete elölülője szándé
kát nyilatkoztatja ezennel a’ tisztelt tagok
nak: gyülekeznének minélelőbb elegendő szám
ban Pesten Össze, az eddig készült előmun
kálatokat megvizsgálni ’s elrendelni a’ to
vábbi készületeket, mellyeket talán jelenleg 
szükségeseknek itéiendnének. Tek. Pest vme- 
gyének ez ügyre fordított szives pártfogasa 
az ország többi tek. törvényhatóságit jobba
dán már értesítő a’ szándékról, ’s a’minden
hol élénkül nyilatkozott részvétel nagy rész
ben felmenti a’ társaságot oily czéinak körüJ- 
ményesb felvilágosításától, melly az egész ha
zának leirhatlan haszonnal gyümölcsözhető.
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Idejének látszik lenni azonban az eddigi elő
munkálatokat, ’s e’ tárgy iránt közlőit néze
teket (szempontokat) általányosan terjeszteni 
az ország elébe, hogy tanácskozhassanak an
nak tek. törvényhatósági; utasítsák e’ közel
gő országgyűlésünkre küldendő követeiket az 
egyesület javaslatinak méltatására, és sege- 
deími támogatás vege Mi ajánlására. Az egye
sületnek czélja volt eddig: kitanulni a’nehézsé
geket, mellyek egy állóhid léteiének ellensze
gülhetnek , vagy annak Jétesithetése módját 
megmutatni. — Most tehát, miután min
den előleges felmérés, alaprajz , ’s a’ meder
ágy történt magasodásai egybe gyüjtettek, ’s 
azokkal a’ dologhoz értők öszves itéletök 
szerint, egy erős és veszélytelen álló híd
nak épitethetése nyilványos : a’ többi az or
szág törvényes határozásától függ: akarja e? 
mikép? micsoda eszközök vagy módosítások 
által annak való (practicus) kivitelét meg
alapítani. Az egyesület csupán mély tisztelet
tel kérheti a’ tek. törvényhatóságokat: méi- 
tóztatnának országgyűlési követeiket felha
talmazni , hogy elfogadhassák a’ társaság köz
leményeit , ’s méltatólag támogathassák; — 
kidolgoztatá és kőre iratá e’ végbül az egye
sület előlülősége már az áltnézés végett szük
séges alaprajzokat, ’s magyarázó leírásokat, 
hogy a’ tek. törvényhatóságokkal közölhesse. 
Olly kimeritőleg, olly pontos csínnal készül
tek azok, hogy az egyesületnek Angliába kiu
tazott néhány tagjai legközelebbi tudósításaik 
után, Anglia legjelesebb erőmű-tudósai (me. 
chanici) saját nyilatkozások szerint, még a- 
zoknál czéiirányosb előmunkálatokat nem lát
tak , ’s azokra már most is minden kétségen 
túl helyezett hid-épitési tervet alapíthatná
nak , “s ha úgy kivántaínék, elő is terjesz
tenék. Ennélfogvást egyedül szeretett hazánk 
képviselőitől függend, e’ hazafi szándék to
vábbi sikerülését ébreszteni, ’s elintézni: 
milly eszközök s elvek utján lenne ez egye- 
temleg érezhető országos, és kereskedési hiány 
’s akadály elhárítható. — Az egyesület tisz
telt tagjai, valamint minden egyéb hazafi , ki 
eziránt netalán javaslatot kívánna még előter
jeszteni, bővebb tanácskozhatásul egy, nov. 
20ikára Pesten tartandó, közgyűlésre ezennel 
tisztelettel hivatalos.

(Kir. K a m . tudósítás).

A’ nagymélt. m; kir. udv. kamara Ungh- 
váry Jánosnak Iugosi kir. kam. ügyvéddé tör
tént kineveztetése á ltal, a’ kir. ügyek igaz
gatóságánál megürült expeditori hivatalra, 
Sterbeczky Lajos ugyan ottani első Írnokot 
nevezte ki.

Megürülvén a’ szomolnoki cs. kir. fő- 
tisztségi ’s bánya kerületi törvényszék kir. 
titoknoki hivatala , az érte folyamodók^ folyó 
észt. decembere Iáikéig nyújthatják ugyanott 
be saját kezökkel irt kérelmüket.

A N G L I A .
Lord Brougham , marquis Lansdowne és 

marquis Wellesley oct. 16ikán délután 2 óra
kor a’ felsőházba mentek, hogy mint királyi 
biztosok a’ parliament üléseit továbbra elha
lasszák. Miután a’ szokott meghívásra az al
só ház tisztei a’ korlátnál megjelentek , elol
vasó lord Brougham a’ királyi parancsot illy 
szavakkal: „Ő Felsége megbízásához képest, 
5s 0 Felsége nevében és parancsolatjára a’ 
mostani parliament ezennel ma keddtől, Oc
tober IGikától, keddre, dec. Ilikére halász
tad k e l , hogy akkor ugyan itt ismét meg- 
nyittassék.“ — Mire a’ biztosok eltávoztak.

A* hollandi király országgyűlést megnyi
tó beszédét (1. Jelenkor 87) csaknem minden 
angol újság felveszi ’s jegyzetekkel kíséri. A’ 
Times azt igen háboruskodónak látja ’s meg
ütközik azon, hogy a1 belga revolutio még 
most is csak úgy emlittetik benne, mint egy 
mulékony zendülés ; ’s hozzá teszi, hogy ha 
a’ hollandi kormány tüstént meg nem másít
ja egész rendszerét, vagy ha a’ nagy hatal
mak a’ tizennyolcz hónapi, türedelmes tana
kodás után készült ’s már megerősített egye
zést ( a’ nov. 15ikit) félre dobni nem akar
ják : nem látszik semmi mód elkerülni az ös
szeütközést Hollandia ’s az európai szövetség 
két legmunkásb hatalma közt. — A’ Schel
de elrekeszfése, mellybe mint igen jól tud
ják a’ Hollandiak, se’ Belgium sem Európá
nak többi kereskedő nemzete nem fog soha 
is megegyezni, Hollandia részéről csupa szín, 
’s az ő való czélja még most sem egyéb, m i n t  
B e l g i u m n a k  v i s s z a k a p c s o l á s a .  — 
A’ Globe szinte roszalja, hogy a’ revolutio
r c v o l t e n a k  neveztetik, ’s a’ Hollandiak'

*
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nak,  úgy mond, kik a’ 16 és 17ik század
ban szinte csak egy szerencsés támadás által 
alapiták meg nemzeti függetlenségöket, igen 
rosszul á ll, most a’ belga támadást gáncsol
nak . — AJ C o u r r i e r  azt mondja, hogy 
ar beszéd ugyan háborús , de csak védelem
re látszik czélzani , nem megtámadásra. Kü
lönben is nyilván lévén Hollandnak tehetlen- 
ségc Angliával ’s Francziaországgal kelni harcz- 
ba : csak két esetet lehet gondolni, egyik, hogy 
Hollandia minden készületei mellett sem fog 
mind végig makacskodni; — másik, hogy 
ha csakugyan ezt tenné, más, t. i. az északi 
hatalmaktól bizgattatik. — Ez utóbbi köz há
borúra vezet; az első esetben pedig, ha a' 
coniérentia sokat késik, Hollandia legalább 
időt nyer, ’s igy Hollandia jelenleg minden 
esetre kedvezőbb helyezetben áll mint Bel
gium. — Végre a’ Morning-Post biztos kút
főből akarja tudni, hogy a’ generalstatusok 
válasza a’ kormány rendszabásinak tökéletes 
jóváhagyását foglalandja magában, ’s a’ St. 
jamesi (angol királyi) vélekedés is e’ tárgy
ban ollyan, hogy a1 Hollandiaknak épen nem 
szükség szerfelett megijedniök. —

Portsmouthból oct. löikáról írja a’ He
rald, hogy a'Sebeidére menendő hajócsapa
ton ott erősen dolgoznak, de nem hiszik, 
hogy October vége előtt minden hajó együtt 
legyen. — Ugyanaz nap délután indult el on
nan Wellington szállító hajó Oportoba, 159 
emberrel, 19 tiszttel ’s 100 darab lóval dón 
Pedro számára; a’ tisztek jobbára magok vet
ték még pedig igen szép készületjüket.

Érdemes a’ t o r y  ’s az ezekkel szellem
ben rokon uj s á g o k véleményét is hallani 
a'belga-hollandi ügyfeleit. A’ G u a r d i a n ,  
mellyel mi a’ Beobacht, után közlünk, eké- 
pen ir: A’ Times azt mondja, hogy nehány 
tory levél, kiket valami szerencsétlen csala- 
tás, vagy szinte megfoghatatlan önhaszon iz
gat, még felszólítják Hollandiát: hogy ve
lünk újat húzzon, kivánatunkat ne teljesítse. 
— ’S miért ne tennők mi ezt? kérdi a’Guar
dian. Sőt ismételjük ezen felszólítást, ’s Hol
landia fenyegetett és megsértett királyának 
újólag azt mondjuk: ne hagyja magát, álljon 
ellen egész erejéből ’s az utolsó pillanatig,

mind addig, mig egy sáncza marad, mclly 
mögé vonuljon, egy álgyuja, mellyel kisüs
sön, egy krajezárja, mellyet kiadjon. Erre 
mi őt nem csak önmagáért, hanem a’ britt 
becsület és igazság tekintetéből is szólítjuk 
fel. Az ő ügye szent, a’ miénk elnyomáson 
alapul, vétkes és csak szégyen ’s gyalázatra 
vezethet. Mi oka van,vagy lehet az angol 
nemzetnek, még több adósságba verni magát, 
több több adót vállalni nyakára, kiüríteni 
kincstárát vérét ontani ki egy olly harcz- 
ban, mellybe’ nekünk semmi hasznunk, ’s 
mellynek nyilván kivallott ’s reánk nézve 
megalázó czélja csak az, hogy F r a n c z i a -  
o r s z á g n a k  ö n s é g e s  és  h ó d í t a n i  vá
gyó  p o l i t i k á j á t  segéljük? — Bármim 
akarjak is titkolni, annyi tagadhatatlan, hogy 
a’ belga revolutionak Francziaországban volt 
kezdete, s az a’ júliusi (1830) barricade- 
csatának egy második ’s o l c s ó b b  kiadásá
nál nem egyébb. Ugyanaz a’ párt ápolta ezt 
is , a’ franczia három nap hősei bizgaták ezt 
is , ’s csak Europa akkori roncsolt állapotá
nak tulajdoníthatni, hogy magát egy fontos 
és sikeres r e  be I l i  ó v á  csinosítható ki. 
De azért csak a’ franczia pénz és franczia be
folyás által bizgatott elégedetlenek és s e m
m i r e k e l l ő k  rebellioja volt az, a' társaság 
legtekintetesb s legbelátóbb osztályi eilen.—  
Ha Páris ki nem bontja a’ revolutio véres 
lobogóját, soha Brüssel támadást nem látott 
volna. — Tudjuk jól, hogy a’ Times szereti 
a’ háborút, mert haszna van benne; dehogy 
egy revolutio kedvéért tanácsol háborút, azt 
most legelőször halljuk. Francziaországuak 
nincs semmi jusa törvényeket szabni a' hol
landi királynak, vagy védköpönyege alá bo
rítani ennek lázadó jobbágyit. — Elég, l*a 
Belgium független lesz, ’s épen semmi szük
ség, a’ hollandi nemzet régi ’s rég megismert 
jusait részére bitorlani. A’ Schelde a’ Hollan
diaké ; övék volt hiretlen idők óta. Tehát 
annak révei, fénytornyai ’s egész hajózhatása 
is hollandi igazgatás alátartozik, ’s az ennek 
fentartására szükséges költségnek kétségkívül 
a’ rajta evező hajóktól vétetni ’s egyenesen 
a’ hollandi kincstárba kell folyni. — Szóval 
a’ Scheídének a’ Hollandiak sajátjának kell
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maradni, különben ennek határai nyílva ’s nem
zeti védelme menteden. — Igaz, hogy más 
kereskedő statusok, különösen pedig Belgium 
java ezen hajózhatás közössé, szabaddá téte
lét kívánná; de ez egészen más, — ezt csak 
tractatusok által l e h e t  bevégezni. — Meg
fosztani Hollandiát a1 maga idő és szokás ál
tal nyert p r i v i l e g i u m i t ó l  (ah! ah !) annyi 
voJna, mint minden törvényt és igazságot 
megsérteni. De minek ebben annyi szót vesz
teni. A’ Scheldén hajózás csupa ürügy. A’ 
hollandi király makacssága is ürügy; ant- 
werp áltadatása szinte az. A’ (készülő) bero- 
hanás czélja világos mint a’ nap. —- A’ fran- 
ezia ministeriuni S o u l t  által vezetve v é r t  
szomjuhoz. Vért érez messzéról, mint a’ Ti
mes, ’s szomját akarja benn’ oltani. — A’ 
i evolutionak véres tetejét kell elérni. Az os- 
Lolamesternek (Lajos Filep ?) ki kell a1 ma
ga lángoló galyjait a’ világba vinni, ki a’ 
hitlennek a’ vörös sipkát, ki a1 barricadehós- 
nek,  mint Shylock (Shakespearnél), a’ma
ga élesre fent kését és fontját. — Franczia- 
országot más nemzetek rovására kell lecsil
lapítani. Fen kell az ő ministeriumát tarta
ni, ha vér foly is, ha Holland zöldelő rétéi 
letipralnak is. — E z a’ h á b o r ú n a k  e- 
gész  t i t k a ,  mennyiben az Francziaorszá- 
got érdekli. — Az a‘ titok, melly az angol 
whigministereket hadra készti, egészen más 
szinti. Anglia most csak azért kezd háborút, 
hogy lord Palmerston hibáit eltakarja. Az ó 
szörnyű tévelygései miatt kell most Hollan
diának kényszerittetni; az ő mulasztási és 
megkivánási vétkei miatt kell a’ nemzetnek 
egyik hiv frigyesét megtámadni, magát ín
ségbe verni, kereskedését és gyárait károsí
tani. Már egy illyen kimenthetetlen és épen 
r é mi  t ő háború ellen protestálnunk kell, 
ha magunk maradnánk is. Vigyék azt bár 
olly mérséklettel, millyel azt egy v i t é z  
admiral viheti, még is meggyalázó háború 
marad az , mellyben se’ babér, se’ becsület, 
se’ olly dicsőség nem szerezhető, melly a’ 
britt vitézek sírkövén helyet érdemelne. Mi 
tehát a' Times által kijelelt, vérözönre ve
zető útra nem indulunk; mi ellene vagyunk 
a1 hadnak, mert az nem volna igazságos had;

’s Anglia becsületére nézve bízvást reményi
jük , hogy ez a’ mi oppositionk nem lesz fo- 
ganatlan, ’s hogy azon pártok , mellyek a’ 
hadat elóidézék, ennek következményiért 
kérdőre fognak vonatni. Szándékjok nem sül 
el, ’s aztán számolniok kell! — — Hogy 
tetszik?

Plover brigg oct. Ildikén érkezett Fal- 
mouthba, mond a’ Globe, miután Rio de Ja- 
neirot aug. 21ikén, Bahiát sept. lsőjén, Per- 
nambucot sept. 9ikén elhagyá. Ezen időkben 
a1 nevezett helyeken teljes csend uralkodott. 
L. Brazília.

F RAXCZIAO R SZAG.
Marsai G e r a r d ,  (az éjszaki seregek fő

vezére) hosszasan értekezett a ministerekkel 
oct. 18ikán, ’s ugyanaz nap azon hir terje
dezett a’ fővárosban, hogy a’ ministerium a’ 
franczia seregeknek Belgiumba léptét ’s Ant
werp fellegvárának ostromát elhatározta. A’ 
Courrier állítása szerint e’ hir a! külön minis- 
teriumok bureauiből jö tt, ’s a’ már néhány 
nap óta jelentkezett czélzatokkal egészen 
megegyez.

Nantes ben tetemes zavargások voltak o- 
ctob. ICikán: Az uj főispánt, Du v a l  Móri- 
ezot, mint gondolhatni, nem igen szeretik 
a’ lakosok, ’s most már másod Ízben csinál
tak gunymuzsikát neki, még pedig több eze- 
ren. Katonák ’s nemzeti őrök hivattak egybe 
még délben, ’s ezek leszögzett bajoneítel ü- 
zék végig az utczákon a’ népet, melly úttal 
több megsebesült ’s néhány elfogatott.

A’ Gazette szerint oct. lTikea cstve ér
kezett egy rendkívüli kurir a’ spanyol követ
séghez Londonba ‘s csakhamar Madridnak vis
sza is indult. Ezen kurir Zea-Bermüdez ur
nák azon nyilatkosását viszi, hogy ő a’ ki
rálytól legújabban neki szánt külső minister- 
séget elfogadja. Mint mondják Zea ur csak 
14 nap múlva hagyja el Londont, minthogy 
most kevéssé gyöngélkedik; azonban a’ minis
ter jó baráti ezen halasztás okát nem a’gyön- 
gélkedésben, hanem azon szándékban talál
ják , hogy ez idő alatt a’ (spanyol, uj) kor
mány menetelét bővebben kiláthassa. —

Bonaparte nemzetség mostani tartózko
dása helye: mad. Laetitia az öreg - anya la
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kik Romában, Bonaparte József Spanyolor
szág exkirálya Londonban, ennek hitvese Flo. 
renczben, leánya Charlotte Florenczben; Bona
parte Károly, Lucián fia, József nagybátyja 
leányával házas, Ricciaban; Bonaparte Lu
cián Sinigagliaban, a 'fia Columbiában ; Bo
naparte Lajos, hollandi exkirály, Florenczben, 
felesége mad. Hortensia Helvecziában, fia 
Lajos szinte Helvecziában ; Bonaparte Jero
mos, westphali exkirály, Livornoban; Murat 
Achill, fia a’nápolyi exkirálynak, Londonban, 
öccse Newyorkban ; anyja mad. Caroline Flo
renczben.

BELGIUM.
G e n d e b i e n  ur , kiről múlt számaink

ban emiékezénk, következő felírást nyujta 
be a’ királyhoz octob. 8kán : Síre! Meggyő
ződésből szinte mint kötelességtől arra indít
va érzem magamat, hogy Felségednek, a’cas- 
satio-széki főügyvéd igen tisztes hivatalára 
lett kineveztetésemben, irántam mutatott jó 
akaró indulatjáért teljes koszönetemet fejez- 
zemki. De szintazon kötelesség kénytet egy
szersmind kinyilatkoztatnom, hogy Felséged 
levédésbe van hozva 's méltósága szánt szán
dékkal megsértve, nehány cselszövők (intri
guants) ’s egy bizonyos felekezet javára, melly 
dicsvágyának -s önhaszna vadászatának határt 
már alig lel. — E1 levél szűk köre nem en
gedi , bogy azon cselnek, melly engem a’ fő
ügyvédi hivatalra ajánlatba hozott, minden 
rugóit és czélját bővebben kifejtsem, de meg 
fogom azt egész nyíltsággal és becsülettel ’s 
minden személyes czél nélkül tenni, mihelyt 
Felséged az iránt engem megkérdeni méltóz- 
tatik. Most csak annyit mondok, hogy a’ 
ministerek engem a’ cassatioszékhez főügy
véddé csak azért neveztettek k i, mivel bizo
nyosan tudták , hogy e5 tisztet nem fogom el
fogadni. Úgy van, Sire, én ezt nekik legu
tóbb September 27 és 28kán a’ legelhatározot- 
tabban kijelentettem; ’s adott okaim oily vi
lágosak, olly elhatározók voltak, hogy lehe
tetlen feltennem, hogy ők azokat nem értet
ték vagy elfeledték volna. — Szünetlenül azt 
mondám, hogy nekem olly hivatalt adni, 
melly a’ kamarából kilépni kénytetne, ugyan
annyi volna, mint aJ thronus méltóságát, ’s ezt

még inkább, mint az én characteremet, meg
sérteni. Ugyan is ez okot adna a’ nemzet
nek azt gyanítani, hogy  F e l s é g e d  en
g e m e g y  n a g y o b b  h i v a t a l  á l t a l  a k a r  
a’ k a m a r á b ó l  e l m o z d í t a n i ,  én pe
d i g  e l é g  b e c s t e l e n  v a g y o k ,  com-  
m i t t e n s e i m  b i z o d a l m á t  m e g c s a l n i .
— Sire, nekem más képzeteim vannak, mint 
Felséged ministereinek egy constitutionalis 
király ’s egy közhivatalt viselő méltóságáról.
— Hogy mind ez, mind amaz a’ maga üd- 
vözséges tisztaságában megmaradjon, kérem 
Felségedet, engedje meg, hogy a’ főügyvédi 
(fő fiscus) hivatalt a’ cassatioszéknél el nem 
fogadnom szabad legyen. — Brüssel, oct. 8kán, 
G e n d e b i e n .  — Ezen levél közzé tételé
nél az újságokban , Gendebien ur egyszers
mind felszólító polgártársait 's politikai bará
tit, hogy irántai részvételűk ’s jó indulatjok 
kitöréseit szüntessék meg, nehogy mind bel- 
mind külföldi ellenségeiknek rágalomra okot 
adjanak.— (Utile proposuit nobis exemplum.)

Brüssel, octob. 19kén : A’ király tegnap 
M e u l e n a e r e  urnák (volt külső-minister- 
nek) adott privát audientiát. Midőn ő kilé
pett, de Theux, Raikem és Coghem urak 
is beadák lemondásaikat, úgy hogy egy hónap 
óta csak egy  minister vaía a’ cabinetben. 
Most már a" király az előbbi, nemzetibb ( ’s 
hadakozóbb) ministeriurnra visszatér : Meu
lenaere ur a’ belső, Goblet general a’ külső, 
L e b e a u a’ justitz, K a u f m a n n  a’ financz- 
ministeriumot fogják megkapni, ’s kivülök 
még No t h o mb  és D e v a u x  urak belépni. 
Ezen kinevezések minden órán váratnak. 

SPANYOLORSZÁG.
A’ főiskolák (egyetemek) megnyitását 

tárgyazó végzése a’ királynénak eképen szói: 
Ölly nagy és nemes érzésű nemzet, mint az, 
mellyet az isteni gondviselés a’ királynak, 
igen drága ’s igen szeretett férjemnek, atyai 
gondja alá bízott, méltó mindenkiben az ő 
fényének ’s dicsőségének legforróbb kívána
tét gerjeszteni. Ebbéli szándékát ’s ezélzatit 
a’ királynak, mellyeket ő thronusra léptének 
legelső pillanaíi óta folyvást tápláía szivében, 
olly nemű akadályok ellenzék, mellyeket kí
nos visszaemlékezések felfakasztása nélkül
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leírni lehetetlen. A' legnagyobb akadályok c- 
gyike a’ t u d a t l a n s á g  volt, melly ragadó 
nyavalyaként olly szélesen terjedezett az or
szágban, hogy alig volt cgy, kit meg ne le
pett, el ne borított volna. — Ezen kárté
kony kútfőből eredtek a’szörnyű hibák, mel- 
lyek országokat dúlnak, ’s a’ legértelmesb, 
legokosb , legbölcsebb , jótékonyabb ’s legi- 
gazságosb intézeteket semmivé teszik. E b- 
ből e r e d n e k  az egyenetlenség, a’ pártok 
és alacsonyitó pártnevek, ’s a’ kép  m u t a 
t á s ,  melly az erény álarczával a’ legundo
kabb vétkeket födi be , ’s a’ k ö z j ó színe 
alatt olly szenvedélyeket rejt, mellyek annak 
leginkább ártanak. — Mi e’ roszaknak meg
törhetetlen gátot akarván vetni, ’s megújíta
ni kivált ezen utóbbi időkben a’ szeretetet, 
mellyet ezen nagy lelkű nemzet, uralkodóji 
iránt mindenha mutatott, a’köz hasznot czél- 
zó egyéb rendszabásink között ’s a’ királytól 
kapott hatalmunknál fogvást, tegnapi napon 
költ végzésünk által elhatároztuk: az egye
temeket ismét azon fényre emelni fel, melly 
Spanyolországot hajdan olly híressé tévé, ’s 
parancsoljuk: hogy a’ p r i v á t  tanítás, melly 
eddig a’ terhes körülmények miatt tűrve vagy 
engedve volt, szűnjék meg, az egyetemek e’ 
hónap (oct.) 28ikán nyittassanak fel, ’s a’ 
szokott lajstromok (matriculák, hová a’ ta
nulók évenként beíratnak) mint máskor a’ 
jövő nov. 25dikén rekesztessenek bé. Az itt 
kitűzött határnap semmi szin alatt sem ha- 
lasztatik el. Az ur magát ehez tartani ’s a’ 
rendelést végre hajtatni fogja. Költ St. Ilde- 
fonsob. oct. 7ikén 1832. - A’ királyné. Don 
Joseph de Cafranga.

A’ madridi udvari újság következő or
vosi tudósítást adja a’ király egészsége felől 
octob. lOike reggeléről: Vagyon szerencsénk 
Excdnak jelentenünk, hogy elenyészvén lassan- 
ldnt fő jelenségei azon köszvényfájdalinak- 
nak , mellyekben O Felsége a’ múlt hónap 
Ilike  óta szenvedett, ’s mellyek a’ király drá
ga életét több Ízben veszedelembe ejtek, mi 
hisszük, hogy itt van már a’ pillanat, rnelly- 
ben ezért a’ Mindenhatónak hálát adhatunk. 
— Aláírva 7 orvos. Kívül: A’ belső-minis- 
ter O Excjához.

Dom Miguel hajóserege folyvást a’ vigoi 
kikötőben feküdt, melly előtt oct. 5kén ad
miral Sartorius is megjelent, s az utolsó (oct. 
18kán érkezett) hírekig megmaradott. Mond
ják , hogy ő is (Sartorius) kívánt a’ kikötő
be bocsáttatni, de ez tőle megtagadtatott. — 
A’ Miguelisták octob. lődikére készültek im
portot újólag megtámadni, de seregeik közül 
számosán szöktek ált dóm Pedrohoz. — 

B R A Z Í L I A .
Rio-Janeiroból aug. lsőjéről ezt írják: 

Két nap óta kormány nélkül vagyunk. Az if
jú császár nevelője ’s egyik gyámatyja gya
nússá leve,— ’s az igazság ministere a' kama
rától annak letételét sürgette. A követkamara 
ezt csakugyan végzésbe is hozá , de a’ ta
nács félrevetette a’ végzést egy szó többsé
gével. Erre valamennyi minister beadta el- 
bocsáttatását, ’s a’ regensség uj ministeriu- 
mot akart alkotni, de ebben nem boldogul
ván, maga is lemondott. Ma a’ követkamara 
felszólitá a’ regensséget, venné fel újra hi
vatalát; még nem tudjuk mi lesz a’ dologból. 
— A’ regensség csakugyan ismét hivatalba 
lépett, mint ez az igazság-ministernek itt 
következő ’s augustus 6ikán költ körlevelé
ből (a’ tartományi kormányzókhoz) kitetszik : 
Uram! A’ nehézségek, mellyekre a’ regens
ség egy uj ministerium szerkezetében talált, 
arra bírák azt, hogy a’ múlt hónap 30ikán 
üzenetet küldött a’ követkamarához, melly 
által magas hivatalát létévé. E’ lépés , melly 
előbb a’ kamarát majd a’ senatust is folyton 
ható ülésekre kényteté ‘s természetesen min
den polgárt élénkül érdekle , rövid ideig még 
azon félelmet is gerjesztő , hogy a’ köz béke 
meg fog zavartatni. De azon rendszeretet ‘s 
a’ tekintet, mellyet II. don Pedro thronusa 
’s a’ mi szabad intézkedésink iránt az egész 
polgárság azonnal kimutatott; továbbá a* kö
vetkamarának azon más napi elszánt végzé
se , hogy a’ regensséget hivatalának folytatá
sára meghívja, végre a’ regensségnek kész 
megegyezése e’ bölcs meghívásra, csakhamar 
eloszlatának minden aggodalmat. — Azonban, 
noha fájdalmasan esik a’ kormánynak most, 
midőn a’ körülményeknek minden Brasiliabe- 
iit önkényt egyességre kellene inteniök , egye-
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nőtlenségekről szólam*, még is kötelességem 
az urat a’ regensség parancsára ’s II. dón Pe
rire császárunk nevében inteni, hogy ezen itt 
röviden elmondott történetek közre bocsátá
sánál azon gonosz benyomás elhárítására, mel
lyel falán hamis vagy nagyított hírek a1 tar
tományban okozhatnának, minden módon o- 
da igyekezzék, hog}' a’ nagyobb rész - ’s as 
kormányétól eltérő vélekedésüek megbékülje- 
nek ’s minden munkásságok oda fordittassék, 
a’ minek most köz czélnak kellene lenni, t. 
i. az ország constitutiója ’s ebben a’ nyilvá- 
nyos rend és szabadság , mint ifjú császárunk, 
ki egyszersmind a’ mi jóllétünk kezese, thro- 
nusának igaz alapjai fentartatásokra; — és más 
részről, hogy, ha a’ békités nem érne foga
natot ’s akármi próba is tétetnék a’ törvény 
és constitutio vagy O Felsége jusai sérelmük
re ’s felforgatásokra: Excád azonnal minden 
törvényes módot és hatalmat vegyen elő, hogy 
az illyes merészíetet elnyomja vagy meggá
tolja, ’s a’ rendet és békét, mellyre olly igen 
nagy szükségünk van , illően fentartsa. Isten 
tartsa Excdat ’s a’ t. Aug. öikán 1832. Pedro 
d’A r a n j o  Li ma.  —

TÖRÖK -BIRODALOM.
Konstantinápolyból oct. lsőjeig érkezett 

tudósítások szerint, ott a’ nép Ibrahim győ- 
zödelmei miatt zendülőleg van ; ugyanis az 
aegyptusi vezér Összevonván minden sere
geit, nyomban követi a’ nagy urnák megfuta- 
mult táborát, vagy inkább .annak maradvá
n y t ;  alkudozásokról hallani sem akar, nem 
hogy önkényt, mint közönségesen hivék, meg
fordítván seregeit, eddigi diadalmival ’s elfog
lalt tartományival megelégedve a’ háborúnak 
véget vetne , ki nem rég ezelőtt ön ajánlkozá- 
sára , mint alattvaló’s védencz, Syria birtoká
val könnyen ki vala elégíthető. Illy szomorú 
helyzetében a’ porta külföldi segedelemnél e

gyébhez nem fordulhat; Stratford Canning a- 
jánlotta minap , még Konstantinápolyban tar
tózkodásakor , kormánya részéről a’közbe já- 
rulást, mi által a’ háborúskodásnak egyben 
vége szakadna; ajánlotta ennek elutazta ti
tán a’ helyébe érkezett ideiglen meghatalma
zott angol ügyvivő is, de még ekkor nem Ilivé 
a’ porta a’ csata bal kimenetelét részére esen
dőnek ; ellenben uj emlékezetben tartá , a’ gö
rög függetlenségi háború alkalmával szomo
rú tapasztalásán tanulva , milly segedelmi köl
csön az idegen közbenjárulás, — ’s el nem 
fogadó ; most azonban m ár, a’ szükség paran
csolja, ha végkép elmerülni nem akar, e’ 
végső ’s egyelíen szabadító eszközhöz nyúl
nia, és sietve utasítja Maurojeni urat, eddigi 
ügyvivőjét az austriai udvarnál, ebeli fontos 
folyamodásával Londonba, hogy szorengatta- 
tásából menekhe3sék. Maurojeni ur oct. 17di- 
kén csakugyan el is indult Becsből, ’s útját 
Párisnak véve siet London felé, hogy a’ két 
udvar közbenjárulását eszközölhesse, de leg
inkább az utóbbiét, mellynek megnyerése i- 
gen hihető , mivel Nagybritannia érdekei, mel- 
lyeknél fogvást négy hónap előtt segedelmé
vel önkényleg ajánlkozék, folyvást azok vagy 
nagyobbak , mint mellyek akkor a’ béelegyü- 
lés óhajtására határozták.

L e g ú j a b b :  A’ franczia seregek Bel
giumba léptének idejéül eleinte October 20i- 
ka , aztán 21ike volt, most pedig, ha más 
parancsolat nem megy, oct. 27ike van kitűz
ve. (Constitutionnel). Az angol hajósereg n o- 
v e m b e r  1 5 d i k é n indul a’ Sebeidére. — 
(Messager).

Marsai M o r t i e r franczia nagy követ 
a’ pétervári udvarnál ’s bg D a v o u s t  kö- 
vetségi titoknok ugyanott, Pétervárat elhagy
ván oct. 18ikán Lübeckbe érkeztek. —

Becs (̂ October 3liken) köze'p ár:
Bank-actiák v. részve'nyek darabja 1132 4 --- —

A’ gabonának pesti piaczi ára november 2dikán 1832.
P o z s .  m. ríó. gar. l e g j o b b k ö z é p s z e r ű c s e k é ly e b b 1 P ó z a .  m . v t ó .  g a r . l e g  ó b b középszerű c s e k é l y e b b

Tisctabiíza í  40 130 120 1 Zab 36 3 4  4 eo ti* V
 ■

Kétszeres S 3 93 i 86 4 1 Köles — — —
Rozs 61 | 56 i 53 4 j Köles-kása — — —

Á rp a
rs ;  _______ — --3=—-  * —

1T' 52 50 | Kukorica 53 4 50 48  *

Szsíkoztsti Kedaiessy. Nyeatctja Lande  rar,
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P est, szerda. November 7dikén. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (Tornán közgyűlés. Fényi Mocsonyi János ajánlata & magyar Tudós-társaság tőkéihez. Kam. 
tudósítások). Anglia (a Herald békés, a’ Globe háborús tudósításaik. Diplomatiai közlekedések oct. 22ikén. Portugáliá- 
ból hírek), trancziaország (kezdő oktatás. Júliusi sebhedtelv. Mexico. Carlisták és republicanusok. Oct. 24iki hírek. A1 
l e g ú j a b b  h í r e k  b é k é r e  h a j l a n a k ) .  Belgium. Hollandia. Spanyolország. Portugália (Don Miguel Oporto alá in
dul). Németország. China, lilegy. Legújabb. Gabonaár.

M AGYARORSZÁ G.
Ns Torna megyének oct. 29dikén tartott 

közgyűlésében veti bucsnt Ragályi Ábrahám 
kir. tanácsnok ’s a’ megyének eddig volt első 
alispánja, most pejig ns Ugocsának főispáni 
helytarlója a1 tek. megyei Karoktul. Szivre- 
liató beszéde mélyen érezíeté az Összegyűlt 
Rendekkel csaknem pótolhatlan vesztesé
güket, azt t. i., hogy abban, kit hazánk aty
ja főbb érdern-polczra méitóztatott emelni, i- 
gazságos és részrehajlatlan birájok, azon túl 
pedig nyájas barátjok távozik el. E fájdal
mas érzelműket először a’ megye főjegyzője 
Knézsik József, azuíán másod alispánja Mar- 
tinidesz László urak nyilatkoztaták ki ékes 
és szives beszédikben.— A’Karok, ’s az adózó 
nép. mellynek atyja vaia, ezer áldási követik őt 
rendeltetési helyére! — G)ülés után a’ Ren
dek pompásan megvendégeítettek ; a’ megyé
ben tan) ázó ns katonaságot pedig, mint szin
te a’ minden helységből, minden bebivatás 
nélkül búcsúzni megjelent elöljárókat illő e- 
béd vigaszialá.

Tek. Fényi Mocsonyi János ur, tek. To- 
rontal megyének, hírlapunk 31ik számában 
jelentett 2,761 v.frtnyi alapítványához, a' ni. 
tud. Akadémia tőpénzei nevelésére , 250v.ftot 
vala hazafi ajánlani, mint hivatalosan, tudó- 
sittatunk.

(kir. kam. tudósítás).
A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara, szám

vevői hivatalánál , Grobetty János lajstrom- 
zóvá, egyszersmind expeditorrá történt kine- 
veztetése által megürült számvevői tisztségre 
Gáspárdy János eddigi ingrossisíát, jó tulaj
donságit s maga szorgalmas alkalmazását te
kintve, nevezte ki. — Továbbá Revistye 
alföldi bánya kam. urodalomban megürült 
számtartói hivatalra Szaill Antal eddigi is

pánt a’ lipsei kir. bánya kam. urodalomban 
emelte.

Seper Károly kir. harminczados f. eszi. 
sept. 28ikán megholt.

Megürülvén az alföldi bánya-kerületben 
a’ sigüsbergi és gyöki kam. gazditiszti hiva
tal, az érte folyamodók kérelmüket az alföl
di kir. bánya-grófi hivatalhoz nyújthatják be.

A’ dunántúli főtiszteiéin egyházi megye 
végzéséből, a' pápai ref. coiiegiumban tanít
tatni rendelt honi törvények’s politikai tudo
mányok uj tanító-székébe nov. 3ikán igtatta- 
•ott T. Stetmer György ur főtiszt. Tóth Fe- 
rencz superintended ur által számos fényes 
gyülekezetben. Minthogy ezen tudományok 
előadói nyelve még most diák, a’ tisztelt ta
nító ur még most ezen nyelven tartotta igta- 
íási értekezését. „De finibus civitatis.41*

Ns Veszprém vmegye 12ikén tartandja 
követ választó gyűlését.

A N G L I A .
A’ Herald szerint a’ conferentia azt tu

datta volna a’ hollandi királlyal, hogy ha 
Antwerp álgyuztatása által e’ város hamuvá 
fog tétetni, azt ő (a’ hollandi király) saját 
költségeinépitendi fel, ’s ezen kívül megfi
zeti egy krajezárig azon költséget, melJybe 
az angol és franczia expeditio a’ Sebeidére 
indulása napjától kezdve kerül, melly költ
ség a’ németalföldi volt közös adósság Bel
giumot illető részéből fog Jerovatni. —

A’ conferentiának oct. 19iki ülésében né
mi bé k i i l ő  ajánlatok adattak be Hollandia 
részéről, — mond a Herald — mellyek által 
az egyesült (angol és franczia) hajósereg ki
indulása visszatartóztatnék. Mi nem tudjuk 
ugyan az egyes pontokat ; de annyi bizonyos
nak látszik, hogy minél inkább közeledik a’ 
számadás napja, annál inkább nehezednek 
Hollandia bal sejtései, ’s reménye fogy elő
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dei dicsőségének fentarthatasara* Holland ki
rályának most 40,000 emberrel kell hadát 
szaporítani ’s kincstárat 40 millióval tölteni, 
hogy az olly igen kétséges harczpróbát kiáli- 
hassa. — A’ franczia seregek Belgium hatá
rán állanak, a’ poroszok Elberfeldnél; ’s a’ 
Rajna-melléken álló porosz sereg parancsola
tot v e tt, hogy Yenloot ’s több más helyet a- 
zonnal foglaljon el, később a’Hollandiak ke
zébe adandó, mihelyt ezek, a1 Hollandiak, 
űzetve a’ Francziáktól, Antwerpből kitaka
rodnak. — Ez a’hir, mellyel oct. óikén vitt 
egy kurír Berlinből Haagába, a’ haagai ud
vart igen elkedvetlenítette. Ellenben Franczi- 
aország és Anglia köszönettel tartozik Talley- 
randnak ezen politikai remekért, melly Po
roszország hozzá járulását a’ két hatalmasság 
szándékaihoz megszerzé, megengedvén neki, 
hogy mihelyest az antwerpi fellegvár ált lesz 
adva, nem csak Yenloot, hanem akármelly 
más helyet is a’ hollandi birtokon elfoglal
hasson annak kezeséül, hogy Antwerp alta- 
datása után Belgiumból a’ Francziák is azon
nal visszavonulnak. — L. Hollandiát is.

A’ Globe azonban még folyvást háborús. 
Ötvenezer Franczia á ll, úgy mond oct. 22i- 
kén , marsai Gerard vezérlése alatt a’ határ
szélen, hogy Belgiumba rögtön benyomuljon; 
(csakhogy marsai Gérard oct. 23ikán mégPá- 
risban volt—) ,  ’s nincs semmi kétség, hogy 
az egyesült angol és franczia flotta sir P. Mal
colm fó vezérsége alatt a’ hollandi partokat 
elzárandja. A’ Hampshire-Telegraph úgy lát
szik elfeledte , hogy a’ múlt (franczia) hábo
rúban a’ hollandi kikötők e g é s z  t é l e n  á l
t a l  blockirozva voltak. — Csak egy ellenáll- 
hatlan erő bírhatja Ploüandía királyát és 
kereskedőit igazságosabb ’s i l l e n d ő b b  al
kura. A’ legtermészetesb politika tehát az : 
egy h a t a l m a s  d e m o n s t r a t i o  által mu
tatni meg ’s minél szembetűnőbben a' hollan
di nyakasság haszontalanságát, ’s azt annál 
is inkább, minthogy minden meg fog történ
ni , hogy egy illy fontos és k é n y e s  beele- 
gyedés a’ legalkalmasabb módon essék meg.— 

A’ diplomatiai alkudozások Londonban 
octob. 22kén szokatlan elevenséggel folytak. 
Délelőtt hg Talleyrand , báró Wessenberg és

gróf Matuszewicz több izbcn értekeztek a’ 
p o r o s z  ministerrel. Délután ugyanez hosz- 
szasan értekezett lord Grey-el, kivel ’s lord 
Palmerstonnal ugyanaz nap még a’ belga kö
vet (van de Weyer) ’s hg. Talleyrand is gyak
rabban szólalkozott. — A’ Standard oct. 23- 
kán már nem hitte , hogy az ellenségeskedés 
Hollandia iránt a’ jövő t a v a s z  előtt elkez
dődjék. —

Ugyancsak a’ Globe smyrnai, sept. 4ikén 
költ levelek után azt hirdeti, hogy Ibrahim 
basa már egész Koniah-ig nyomult elő, ’s őt 
a ’ Törökök minden helytt mint prophetát "s 
szabaditót fogadák. —

Lord Goderich egy körlevélben hírül a- 
dá, hogy a’ kormányszéknek nem szándéka 
a’ gyarmatbeli rabszolgák ügyében hozott ca
bined végzéseket erőszakkal is sürgetni. Mi
re kétségkívül a’ nyugotindiai gyarmatokon 
(legújabban, mint tudjuk, Móricz szigetén) 
általában mutatkozottelienszegülésadott okot.

Angol újságok azon hirt közlék Portugá
liából oct. 19ikén, hogy a’ Miguelisták oct. 
lsőjén, mások szerint oct. lOikén Oporto e- 
lől elvonultak, legelőbb is Pennaíielbe, a’ vá
rostól mintegy 5 leguára, honnan azután té
li szállásaikra készülőnek. — Ellenben iis- 
saboni, oct. 8dikán költ levelek szerint dóm 
Miguel más napra az északi seregekhez (O- 
porto alá) útra készült, ’s fő tiszti kara (Ge
neralstab) oct. 6ikán C o i m b r á b a  már el 
is ment. A’ miguelisták vesztesége sept. 29i- 
ké n , ugyané" levelek szerint, 60 tisztre "s 
mintegy 1,000 közlegényre megy. Angliából 
folyvást megy segedelem Oportoba; igy PJy- 
mouthból oct. 13dikán 100, löikán 120 ön- 
kénytes evezett ki; 20ikán pedig — a’ Glo
be szerint — Royal George gőzhajó 30 tisz
t e t ’s 300 legényt vitt ugyancsak Oportoba, 
egy nemes ur (gentleman) vezérlése a la tt, ki 
e’ csapatot Önköltségein szerkezteié, hogy 
dona Maria constilutionalis ügyét támogassa. 
— Mondák , hogy general grófSaldanha (por- 
tugáii volt constitut. hadminister) Londonba 
jött ’s csak parancsot várt, hogy Stubbs és 
Cabreira generálokkal együtt egyenest Opor- 
tonak evezzen.
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F R A N  CZ I A O  R S Z A G .
A’ Moniteur egy királyi rendelést közöl, 

melly szerint az oktatásminister előadására 
1) az elementáris oktatásnak egy közönsé
ges kézi könyve fog időszakaszonkint ’s a’ 
cabinet! tanács felvigyázása alatt megjelenni, 
mellynek kiadása 2) különösen az oktatásügy 
egyik főinspectorára bizatik. — Ugyancsak 
a’ Moniteur (oct. 20iki számában) jelenti 
azt is ,  hogy a’ csend Nantes ben helyre ál
lott. —

Gróf d’Argout beadá a’ napokban azon 
költségekről szólló tudósítását, mellyeket a’ 
status a’ júliusi napokban (1830) elesettek 
Özvegyeinek, vagy sebhedteknek rendelt; k i
tetszik abból, hogy akkor 588 Franczia hul
lott e l; kik közül 92 a’ szerte repkedő golyó
bisok által véletlenül üttetett agyon , azaz a’ 
nélkül hogy a1 harezban kész akarva részt 
vett volna.

A’ Journal du Commerce tudósit, hogy 
a’ kereskedési egyezés Francziaország és Me
xico között, melly még §ebastiani ur alatt 
vétetett alkuba , most Broglie ur által végké
pen megköttetett. Mexicoi ezredes Beneski 
oct. 19ikén Bordeauxba elindult, hogy innen 
Mexicoba evezzen ált ’s az egyezést kormá
nyának megvigye. De hol lesz ez a’kormány, 
mig ő megérkezik? kérdi a’ nevezett jour
nal. Veracruzból aug. Iáikén indult levelek 
megegyezőleg hirlelík, hogy Santanna ügye 
mindenütt győz, ’s vicepraesidens Bustamen- 
te , kinek nevében az alkudozások Parisban 
folytak, kénytelen Ion a’ fővárost elhagyni. 
Santanna hívei mind inkább közeledtek a’ 
fővároshoz, ’s a1 general Beílo-Indio hadi 
brigget küldötte Newyorkba, melly innen 
P e d r a z a t ,  a’ Bustamente pártja által elű
zött előbbi praesidenst, vissza hozza. —

Ugyanazon kormány, — igy ir egy lyo
ni levél, — melly Lepage és Cuny republica
n s  lázadóknak (júniusban) megkegyelme
zett , kevéssel azután Sccundi és Caro chouan- 
vezéreket felakasztatta. Ez az egyenetlenség 
nyilványos és szinte kiáltó tanúja azon enge
dékenységnek, mellyet a’ kormány az olly 
hatalmas befolyású oppositio iránt mutatni jó
nak talált; 's szinte megfoghatatlan, hogy ez

az oppositio, melly Lepage és Cuny kegye- 
lemnyerését, mint bizonyost várá, most Se- 
cundi és Caro kivégeztetését természetesnek 
’s egészen rend - ’s törvényszeresnek találja. 
Szép és dicséretes a’ kormány kegyelme a’ 
júniusban felkölt enthusiasták irán t, ’s szép 
és dicséretes mind az , a’ mi a’ halálbünte
tés eltörléséről a’ politikai vétségeknél mond
va volt, de ugyan miért nem alkalmaztatnak 
ezek mind a’ két esetben ? mi különbség le
het a’ törvény előtt azok közt, kik a’ respu- 
blica, ’s azok közt, kik V. Henrik nevében 
kelnek fel ? — A1 fanaticus chouan, ki egy 
bokor vagy fa mögé rejtezik ’s innen lövi le 
a’ tettkép uralkodó király katonáját, mivel le
het roszabb az enthusiasta republicanusnál, 
ki ugyan azt egy ajtó, kapu, szegletkő me
göl vagy ablakokból cselekszi? Nem lehet 
az egyikre nézve szeliditő okot találni, melly 
a’ másiknak szinte ne kedvezzen ; csak a’ 
pártszellem ’s a’ mindenkor részrehajló szen
vedély találhat különséget a’ két eset között, 
legyen az bár az igazság ’s józan gondolko
dás sérelmével. Halljuk például a’ Tribune 
e’ tárgybeli igen rendes okoskodását: Van
nak, úgymond, esetek, midőn Francziaor
szág jelen állapotában a’ halálbüntetést, min
den kegyetlensége mellett is , alkalmazni kell, 
t. i. olly vétkeknél, mellyek az országot v e 
sz é 1 y b e d ö n t i k  s a l e g b o r z a s z t ó b b  
k ö v e t k e z é s e k e t  v o n j á k  m a g o k  u- 
t án.  — így van ez a’ Bourbonoknál, (csak 
a’ Bourbonoknál?) kik ezt az országot saját- 
jóknak tekintik ’s botor nagyralátásokban 
folyvást uralkodni akarnak egy nemzeten, 
melly őket több ízben csúfosan űzte e l , s 
kik e’ végre nern irtóznak a’háború máglyáit 
gyújtani meg ’s idegen nemzeteket hívni se
gédökre , hogy Francziaországot a’ legborzasz
tóbb veréngezésbe borítsák. Mi ezeket a’ Bour
bonokat nem áldozatoknak többé, hanem szer
te dulakodó hóhéroknak tekintjük , ’s azo
kat , kik őket szándékaikban segélik , mél
tatlanoknak tartjuk minden irgalomra. Nem , 
soha nem fogjuk mi ezen ostoba és szívtelen 
chouanokat menteni, kik a’ nemesség és pap. 
ság bujtogatásira a* Iegretlentőbb mészárláso
kat követik elhazafiakon ; sem irgalmat néni!

*
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kérünk soha e’ buschmannoknak , kik a’ sze
rencsétlen, és cselt nein gyanító katonát h i 
deg vérrel ölik el s a’ t. —

A1 Journal du Commerce oct. 21ikén a- 
zon különös hirt hozza, hogy marsai Gérard 
helyett maga S o u l t  fogná az északi sereg 
fővezérségét áltvenni. — Már ez, úgymond, 
egy doctrinair ministeriumtól igen is sok vol
na, ’s azért valóban azt is rebesgetik, hogy 
a' ministerium még a’ kamarai ülések előtt 
meg fogna változni. — (Quousque tandem !—) 
’S egy levél az alig. Zeit.ban így ir Parisból 
ugyancsak oct. 24ikéről: A’ kamatok (Ren
ten) becse egy egész franc-kai szállott alább. 
Rebesgetik, hogy egy kurír azon hirt hozta 
volna ma , hogy a’ Francziák Belgiumba be
mentek. De a porosz kormány ebbe nem c- 
gyezett meg,’s Ausztria hasonló értelmű jegy
zéket ada a’ Tuileriák cabinetének ált. Mind 
ezt a’ borsén beszélték. A’ mit én bizonnyal 
merek állítani az , hogy lord Granville , az 
angol követ,  tekintetes személyek előtt azt 
mondotta , hogy a' belga kérdésnél ’s minden, 
abból támadható egybekoeczanásnál Anglia 
Francziaországgal egy nyomot tart. — Ez a’ 
nyilatkozás, ha valóságon alapul , annál ne
vezetesig, minthogy még eddig az angol ki
rály Antwerp és a hollandi kikötők elzára- 
tásához megegyezését forma szerint nem ad
ta. Annyi igaz, hogy lord Granville-nakezen 
hiresztelt n) iíatkozása nélkül az árfolyam még 
mélyebbre esett volna. — Ké s ő b b :  Vég
képen elhatározottnak mondják, hogya’fran- 
czia sereg Belgiumba be fo g  menni. — Más 
részről azt is hirlelik, hogy a’ porosz követ 
ezen esetben u t - l e v e í é t  fogja kérni. — 
Ugyan ő a’ három hatalmasság nevében jegy
zéket ada be az expeditio ellen, de ezzel a’ 
franczia ministerium semmikép sem akart 
felhagyni, félvén hogy különben még ma 
megbukik. T. i. ma a’ ministeriumváltozást 
erősen rebesgették. Akár mint üssön ki a’ do
log, én úgy hiszem, hogy ha Lajos Filepnek 
a’ közháboru ’s a’ doctrinairek között kell 
majd választani, ő bármi nehezen essék, in
kább e z e k e t  fogja feláldozni. —

Végre October 25 és 27kén ismét béké
re hajlottak a’ hírek. Név szerint a' Temps

octob. 26kán igy kezdi tudósításait: A’ fran
czia seregnek 27kén kell vala Belgiumba lép
ni. A’ szállások megkészíttettek, az élelem 
meg vala rendelve, az álgyuk megindítására 
parancsolat ment. Mind ezen végső készüle
tekkel már felhagytak. — A’ háború mind in
kább távolodik, a’hitel újra erősödik. Az ár
folyam e1 békés hírekre ma másfél franc-kai 
emelkedett. — ( F r a  n k f u r t b  a *octob. 26- 
kán éjjel egy sebespósta azon hirt hozta, hogy 
a’ hollandi király hivatalosan tudtára adá a’ 
gencralstatusoknak , hogy a’ conferentiától 
jött legújabb közlemények a’ b é k e  fe n ma
r a d  á s a t reményltetik. — )

A’ Moniteur egyik vidéki újságból a- 
zon hirt veszi fel, hogy dón C a r l o s  spa
nyol infant (a ’ király testvére) nejével és há
rom fiával együtt rövid időn hajóra ül s a’ 
telet Romában(Madridtól elég messze — )  szán
déka tölteni. —

B E L G I Ü  M.
Antvverpből Írják oct. 19ikén, hogy oda 

előbbi nap tetemes mennyiségű puskapor szál
líttatott, a’ fellegvárba pedig szinte sok éle
lem. — Ugyanott oct. ISikán kemény pus
kázást hallottak nyűgöt felől, de annak okát 
’s körülményeit más nap még nem tudták.—

A’ Moniteur Beige egy királyi ordonnan- 
ceot közöl oct. 20ikáról, melly szerint a’ ki
rály Raikem, de Theux és Coghen urak le
mondásaikat elfogadva, az első helyett jus- 
titzministerré Le be au József, a’ második 
helyett b e 1 s ő-ministerré R o g i e r Károly u- 
raí nevezi k i, a’ finanezministerium (Coghen 
után) most még üresen hagyatván. E rende
letét a’ királyon kívül general Goblet, mint 
ideiglen külső-minister , irta alá. — A’ brüs- 
seli újságok szintolly kévésé vannak e mi- 
nisteriummal megelégedve, mint a’ francziák 
a magokéval. A’ mi cabinetiink, mondják , 
csupa majmolása a’ franczia cabinetnek; Gob
let az, a’ mi Broglie ; Rogier az, a’ mi Gui
zot , és Lebeau az, a’ mi Thiers. — Kevésbe 
m últ, hogy ezen kinevezések is el nem ma
radtak ; ugyan is a' lüttichi cath. püspök, 
van Bommel, oct. 18ikán a’ királynál lévén 
ebéden, ’s a’ királyné szavát a5 maga részére
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megnyervén, Raikem és de Theux urak meg- 
tartatását nem kevés foganattal sürgette. — 
Mert a’ mi királynénk , mint a’ Brüsseliek Ír
ják , nem örömest veszti az időt, ’s az az 
igen is polgári szokása van , hogy dolgozó 
asztalkáját mingyárt ebéd után a‘ salon ba 
viteti ’s királyi urával itt a1 Sebeidéről, mi- 
nisterinkről ’s más belső ügyekről udvari dá
máival együtt olly könnyen és ügyesen be
szél , hogy mellette még csak egy hurkot (Ma
sche) sem ejt le. Illyenkor végzi a’ király a’ 
legterhesebb ügyeket, a1 régi daliák szelle- 
mekintilletlennek tartván, az asszonyságok
nak bármit is megtagadni. —

A’ Courrier Beige és több p o r o s z  új
ság is felvevő a’ következő czikkelyt, melly- 
nek tartalma az imént Anglia alatt közlött 
békés hírekkel roszul egyez meg: A' porosz 
követ Párisban kiny ilatkoztatá a' múlt csü
törtökön (oct. Ilikén) a’ franczia cabinet- 
nek, hogy Poroszország a1 franczia seregek
nek bármilly áltlépését a’ belga határon hábo- 
ruüzenetnek fogja tekinteni. — Broglie hg, 
midőn ezt olvasá, igy kiálta fel: Poroszor
szág tehát azt akarja, hogy 50,000 helyett
120,000 embert küldjünk ! —

A’ Belgák Luxemburgban egy luxembur
gi kormányszéki tisztet (hollandi részről), 
neve Peseatore, Grevenmacher nevű faluban 
’s igy a’ belga Moniteur szerint a’ luxembur
gi vár védkörnyékén k í v ü l ,  elfogtak ’sAr- 
lonba kisértek. A’ ministerium újabb tudósit- 
tatást kívánván e’ történet körülményeiről, 
egyszersmind meghagyta , hogy a' fogoly sem
mi esetre se adassék birói kézbe, hanem 
T h o r n  ur kibocsáttatásáig mint kezes tar- 
tassék fogva; a’ kölcsönös kiváltás eszközlé
se general Tabor-ra bízatván. — A’ luxem
burgi (városi) újságok ezen foglyoskodtatás 
ellen hevesen kelnek ki.

H O L L A N D I A .
Azon tudósításban , mellyet a’ hollandi 

külső-minister a’ Belgiumot illető alkudozá
sok újabb meneteléről a’ generalstatusoknak 
oct. 18ikán te tt, ezek jőnek eiő : Az angol 
külső-minister (lord Palmerston) azon egye
zésajánlatban (1. Jelenkor 85) , mellyet meg- 
hatalmazottainknak sept. 6ikán ada ált, egé

szen uj alapokat vett fel, ’s a’ Sebeidén és 
más németalföldi vizeken hajózhatás iránt 
olly határozatokat tett , mellyek Hollandia 
függetlenségével "s legfőbb érdekeivel egy ál
talán megférhetetlenek. Minél fogvást ré
szünkről mind itt Haagában általam , mind 
Londonban követünk által azon nyilatkozás 
tétetett, hogy azon ajánlatokat elfogadnunk 
lehetetlen. — Egy szersmind pedig a’ mi ré
szünkről szükségesnek találtatott, egy rövid 
rajzolatot adni be a’ conferentiához a’ dolgok 
’s alkudozások mostani állásáról olly kívánat 
kifejezésével, hogy az abban kijelelt lábon 
mihelyt lehet, köttetnék egy alku, de egy
szersmind azt is kijelentvén, liogy a‘ Bel
gák újabb kivánataira a’ hollandi nép, önlé
teiének fentartása tekintetéből, nem eresz- 
kedhetik. Ez a’ hollandi követnek sept. 20i- 
kán beadott jegyzékében történt. — Annak 
vétele után a’ conferentia uj kérdéseket inté
zett a’ hollandi meghalaimazotthoz September 
25ikén , mellyre ez más nap mingyárt bead
ta feleletét. — Kevéssel azután a’ kormány 
több oldalról megkapta a" 69ik és a’ 70ik 
p r o t o c o l !  um ok m á s a i t ,  melleknek e- 
gyike sept. 30ikán , másika oct. lsőjén költ. 
S minthogy ezekben a’ liaagai cabinet politi

kája nem kedvezőieg ítéltetett meg ’snémelly 
történetek nem épen pontosan valának elő
adva : ennél fogvást meghatalmazottunk fel- 
szólittatott, hogy a’ dolgot egy jegyzék által 
világosítsa fe l; •—- melly jegyzékhez még 
némi észrevételek is kapcsoltattak a’ sept. 
Ciki egy ezés-ajánlat felett. (Az újságok még 
eddig e* jegyzéket nem közlötték). — Ezen 
oklevelek jelelik k i, úgy mond továbbá a 
minister, azon pontot, mellyen most (oct. 
ISikán) Llollandia a’ Belgium elszakadását il
lető feltételekre nézve áll; ’s azoknak semmi 
bővebb fejtegetésre nincs szükségük. Csak 
azt lehet tehát még mondanom, hogy id e  a’ 
mú l t  h é t e n  ú j a b b  n y i l a t k o z á s o k  é r 
k e z t e k ,  melly a’ jelen pillanatban tanako
dás alatt fekiisznek.-------

Az amsterdami Handelsblad, mellynek 
következő czikkelyét a’ bécsi Beobach
ter is felvette, igy ir oct. 21ikén: Biztos 
kútfő után mondhatjuk, hogy a' conferentia-
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«1 Ilaagába érkezett ujabb ajánlatok a’ pal- 
merstoni ajánlott egyezésnek módosításiból 
állanak, ’s hogy a’ Scheldén hajózhatást ille
tő fő kérdésre nézve r é s z ü n k r ő l  i s  té 
té t te k ujabb ajánlatok. — E’szerint okunk 
tvan azt hinni, hogy az ügy b é k é s e n  fog 
elintéztetni, minek hírére ma már börsénk 
is valam ennyire javult. — Másnap, u. m. oct. 
*22ikén ujabb tudósítások után megerősíti a’ 
Handelsblad előbbi híreit, hozzá tevén , hogy 
ez nap Amsterdamban a’ statuspapirosok nö
vekedett áron ’s elevenen keltek. — 

SPANYOL ORSZÁG.
Egy levél (az Alig. Zeitungban) Madrid

ból oct. lóikéról eképen ir : A’ királyné el
ső rendeletéi mindenütt a’ Ieghálásabb öröm
mel fogadtattak. Spanyolország egy boldogabb 
jövendőnek megy ellenébe; alig hisszük mi 
magunk, a’ mik szemeink előtt történnek. Mind
annyi változás az ország legfőbb hivatalaiban 
a’ mérséklet és békités szellemében történt, 
ebben különösen a’ tartományi uj kormány
zók kinevezései, mellyekkel az udvari újság 
e’ napokban tömve volt. A1 gyűlölt gróf Es- 
panna helyett Catalonia fő. kapitányává hg 
Anglona tétetett. — Egyik decretuma által 
a’ királyné belső-ministeriumot alkat, (az 
eddigi igazság- és kegyelem ministeriumán 
kívül), mellyhez az ország fő politiahivatala 
is kapcsoltatik, — A’ k ö z ö s  amnestiát hir
dető decretum , melly csak igen kevés kivé
telt foglalatul magában, már készen van ’s 
ki fog hirdettetni, mihelyt az uj kormány
zók tartományaikban széket foglaltak. Ugyan 
ekkor még más, nem kevésbé meglepő rend
szabások is fognak hozatni. Ha a’ király foly
vást gyógyul, az udvar holnapután Madrid
ba jő. —

Portugáliából több kurír érkezett, de az 
udvari újság az ottani történetekről mélyen 
hallgat.

PORTUGÁLI A.
A' lissaboni u d v a r i  ú j s á g  is közli már 

a’ caxiasi fő hadiszálláson oct. 7dikén költ 
napi parancsot, mellyben a’ király elutazása 
az éjszaki sereghez jelentetik ’s a’ fő tiszti
karral teendő ezentuli levelezés további pa
rancsig C o i m b r á b a  utasittatik. Továbbá

megdicsértetnek a’ királyi seregek, névsze- 
rint mind azok, mellyek Oporto alatt a’ lá
zadókkal vivtanak, mind a’ lissaboni őrizet, 
*s ebben ismét különösen a’ fpolitia-gárda, 
melly az őrizet egyéb katonáival együtt fel- 
szólittatik a’ rendnek és csendnok Lissabon- 
ban a’ király távolléte alatt folyvást fentar- 
tására. — E’ napi parancsból nem vehetni 
k i , maga akarja e don Miguel a’ sereg főve- 
zérségét Oporto előtt ált venni, mert abban 
a’ király elutazta legközelebbi czéljának csak 
az mondatik, hogy O Felsége a’ rebellisek 
ellen munkálkodott seregeket akarja megte  ̂
hinteni. —

A’ két hajósereg állásáról Vigonál és Vi
go előtt következő közelebbi tudósítást ad 
egy vigoi level oct. 8ikáról: A’galicziai (spa
nyol) fő kapitány, Eguia, ma reggel érke
zett ide Vigoba. Don Miguel hajóseregének, 
melly ide sept. 30ikán érkezett, már tegnap 
kitelt veszteglés ideje ’s igy a’ hajók ma már 
vegyest állottak a’ kikötőben. Contreadmiral 
don Felix P e r e i r a  C a m p o s ,  a’ fővezér, 
’s több tiszt a’ szárazra jöttek ; amaz huzo- 
mosan szólott Eguiá-val. Azonban a’ flottát 
folyvást zárva tartotta dom Pedro hajósere
ge, mellyhez oct. 7ikén újólag k é t  hajó ér
kezett, egyike ezelőtt angol fregát. Jöllöket 
ismételt öröm-és üdvözlő lövések jelenték. E- 
guia ur megüzené adna. Sartoriusnak, hogy 
a’ kikötő elől távoznék e l , de ez vonako
d o tt, mert neki úgymond viz kell és eleiem. 
Eguia visszaüzent, hogy Carujo-nál is vehet 
fel fris vizet, hova a’ kormányzó előre egy 
katonacsapatot küldött. Sartorius engedett, ;s 
ma innen több csoinak evezett ökrökkel ’s 
élelemmel a’ közel Carujoba. Azalatt a' vigoi 
erőség minden battériája- ’s mozsaraihoz bom
bákat vitetett a’ kormányzó , attól tartván , 
hogy Sartorius nem tekintvén a’ spanyol lo
bogót és földet, a’ flottát ben a’ kikötőben 
megtámadja. Valóban egész bizonyossággal 
várhatni, hogy admiral Sartorius , mihelyest 
jó alkalom adja magát elő, azt meg is teszi.— 

O p o r t o b ó 1 oct. bikáról van egy levél 
egy angol tiszttől (közli a’ C o u r i e r ) ,  
melly még nem említi hogy a’ Miguelisták O- 
porto elől elvonultak volna. Csak annyit mond,
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hogy a’ miguelisták, úgy látszott, nem aka- 
rák Oportot újólag megtámadni, mig t e t e 
m e s  erősödést’s nehány n e h é z  álgyiitnem 
kapnak. — Don Pedro seregében gáncsolja 
a’ ievcliró , hogy a’ hadi mozdulatokban ’s 
parancsokban nincs egység; minden tiszt, ki
re egy csapat, egy redoute vagy egy batté
ria bízva van , úgy viseli magát, mintha ő 
volna a’ fő , a’ general en chef; — azért , 
úgy mond, legnagyobb szükségünk egy okos 
fővezér. Úgy h itték , hogy az Angliából 
’s Francziaországból jövő segítségből October 
végéig mintegy 2,000 ember ’s 400 ló lesz 
együtt Oportoban. —

N É M E T O R S Z Á G .
Müncheni tudósítások után a’ görög kül

döttség onnan nov. első napjaiban fogott eltá
vozni; nov. lóikén kellett az azon országba 
szánt bajor katonaságnak elindulni; Otto ki
rály ’s vele a’ regensség elutazta pedig ugyan 
e’ folyó hónap 25ikére vala határozva.

»St. AVendelből végre (oct. 23ikán), ki
takarodtak a’ poroszok, ’s a’ város őrhelyeit 
ismét lichtensteini katonák foglalók el.

A’G u t t e n b e r g  e m l é k é t  czélbavett 
bizottság Mainzban oct. 20ikán közié máso
dik nyilványos tudósítását. E’ szerint az e’ 
czélra eddig lefizetett vagy biztos nyilatkozás 
után lefizetendő pénzmennyiség 6,3G0 ezüst 
forint. Thorwaldsen, kinek művészi ideája 
szerint fog e’ világtörténeti emlék felállittat- 
n i , é r e z  szobrot (képoszlopot) javasol.

ÉJ S Z A K A M E R I K  A.
Newyorki ujságlapok szerint a’ detroit-i 

tábori titoknok , Caszur, azon tudósítást vet. 
te general Scott-tól, hogy a’ f e k e t e  só
l y o m (a’ felkölt Indusok vezére) ’sNa-o-Po- 
pe, ugyanazon Indusok egyik nagynevű pro- 
phétájok, elfogattak ’s Rock.Islandban kor
mányzó Taylor ezredesnek adattak által. E’ 
szerint végek szakad talán már azon nyugta
lanságoknak , mellyekkel az északamerikai 
statusok délnyugoti tartományit e’ vérengző 
Hindu-fajok olly soká háborgaták.

Éjszakamerika egyesült státusi tengeri 
hajósai számát 92,000re teszik az angol hír
lapok, nevezetesen : 50,000rc a’ külső keres
kedéssel foglalatoskodókét, 30,000re a’ part

mellékiekét, 5000re a’ halászokét, lOOOre 
a’ gőzhajósokét, ’s 6000re a’ flotta mellett 
szolgálókét.

C H I N A .
A’ minap említett lázadásról Chinában , 

a’ Canton-Register folyó évi április 7kéről e- 
képen i r : A’ határszéli hegylakosok kétség
telen jeleit adák a’ kozöttök készülő táma
dásnak. Mi azt balgatagnak ’s szerfelett vak
merőnek tartjuk, azonban ki láthatja el elő
re , mik lesznek következései! — Az tij ki
rály , ki Lyen-Chew bérczeiről az uralkodó 
Taou-Kwang ellen indul, mint mondják, még 
csak 18 esztendős. Igaz neve Li-tiluming, ’s 
igy ő a’ mi derék kormányzónknak névroko
na (druszája). Li király már nehány decre- 
tumot is bocsáta közre, mellyek nem Taou- 
Kwang 12ik, hanem saját uralkodásának el
ső esztendejében keltek. Királyi neve Kin- 
lung, vagy is: az arany sárkány. Lobogójin 
a’ következő szavak látszanak: Tung tien 
ching ming, Kin-lung yuen neen. Azaz: Az 
arany sárkány az égnek (istennek) parancso
latját vette, lső év. E’ szerint ő azt akarja 
elhitetni, hogy a’ lázadást neki isten paran
csolta. — A’ cantoni kormányzó egy mappát 
készíttetett, mellyen a’ támadók állása s az 
ellenek küldött császári seregek menetele lát
ható. Azonban úgy hallik, hogy a’ kiküldött 
vezér egy ütközetben , mérges nyíl által kap
ván sebet, elesett.* A’ lázadók elfoglalók Ke. 
ang-hwa városát Iío-nan tartományban , s 
több ütközetben lettek győztesek, sőt a’ csá
szári katonákból egy osztály hozzájok állpár
tolt. A’ fogságba eső tiszteket mind megö
lik. Mint mondják, a’lázadók igen bajnokok, 
számosak ’s jói vannak fegyverkezve. Kirá
lyuk éjszakról szándékozik Pekingnek kerül
ni. Az itteni vicekirály maga fog ellenők 
indulni , mint hallik, még e’ napokban. — 
Épen most, midőn lapjainkat sajtó alá bo
csátjuk , terjed el h ire , hogy a’ hu-kwangi 
főhadvezér seregei is megverettek ’s ő ma
ga fogságba esett. — A’ C h i n e s e  C o u r i e r  
ugyan e’ tárgyról april 21kén eképen ir : A’ 
lázadók folyvást szerencsésen nyomulnak elő
re. Legközelebb egy seregcsapatot vettek kö
rül , melly 20,000 tael áltszállítására volt ki-
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séretül adva; azt a’ főseregtől elmetszették 
’s vezérét, egy kék gombu mandarint, le
nyakazták. A’ legtarkább hírek szárnyalnak 
felölök, de méllyék közül századik sem ér
demel hitelt. A’ Chinaiak azt hiszik, hogy 
megvesztegetés és árulás leghamarább kerít
heti a1 főbbeket kézre, ’s vethet az egész
nek legkönnyebben véget. — Az idézett la
pok szerint Canton városában akkor időt igen 
gyakran esett gyermek lopás , ’s úgy hitték, 
hogy a’ szerencsétlen kisdedek vagy eladat
tak, vagy elbénítva koldulásra kényszerít
tettek. —

E L E G Y  H Í R E  í v.

rületben a’ pestis, melly ott még februarius- 
ban kiütött, rettenetesen kezde dühösküdni, 
az európaiak jobbadán mind elhagyák a’ tar
t o m á n y t  ’s Corgo pérsa tenger-obölbeli szi
getbe költöztek á lt ; innen küldöttek később 
két embert megtudni a’ tartomány állapotját, 
’s ezek azon hirrel tértek vissza, hogy a’ la
koság nagyobb része kihalt, a’ többi pedig 
e l k ö l t ö z ö t t .

Svécziában sept. 26ikán nyittatott meg 
a’ Felség jelenlétében a’ Gőthacsatorna. Ezen 
hatalmas közösület Svécziának középpontján 
megy keresztül, ’s az éjszaki tengert a’ ke
letivel kapcsolja egybe. Yizterülete 150 mér
föld. Mértéke oliy tetemes , hogy 9a lábnyi

Venezuela, Uj-Granada és Aequator, Co
lumbiának megoszlott statusai, újra egyesül
ni akarnak.

Le Feret urat, kit a’ franczia kormány 
Plata tartományiba (Amerikában) nevezett 
general consulul, ’s ki oda Nisus briggen sept. 
8kán meg is érkezett, az ottani igazgatás 
megismerni vonakodik.

Danzigból Írják oct. Ilikérő l, hogy a’ 
porosz statusokbul ekkor merészkedett elő
ször egy kereskedő hajó a’ földközi tengerre 
evezni, az északafrikai rablóhajók ottani gya- 
kor kalandozásik miatt rég megszűnt keres
kedésük után; holott azok Algier elfoglalása 
óta jobbadán már elenyésztek.

A’ cholera Norvégiában is kiütött egy, 
oct. 3ikán közre bocsátott kir. rendelés sze
r in t , mellynek következésében Drammen vá
rosa és Svellviken kikötő , hol a’ nyavalya 
már nagy erőre kapott, elzárattak.

Bombayban (angol birtok) a’ lakosok, 
Londonba június 24ikeig érkezett tudósítások 
szerint, felzendültek, mivel az igazgatás, az 
ott nagy számban kóborló gazdátlan ebeket, 
mellyeket azonban a’ benszülött lakosok szen
teknek tartanak , megöldösni parancsolta : 
de e’ zajt a közbe jött katonaság csakhamar 
lecsillapította. — Kevéssel ezután Bushireke.

inély (a’ vizszínen alól t. i.) ’s 23 lábnyi szé
les hajók bátran evezhetnek benne, ’s ha a’ 
tavakon gőzhajók által tolatnak a’ hajók, 8 
nap alatt az éjszaknál a’ kelettengerre ju t
hatnak.

Az 1832rc szóló rendes szövetséggyülés 
(Helvetiában) oct. Óikén rekesztetettbé, miu
tán a’ főhelynek , melly az idén folyvást Lu
zern , elegendő hatalom ’s utasítás adatott a’ 
szövetség csendét ’s méltóságát a’ bel- és kül
földre nézve is fentarthatnia. Névszerint egy 
külső berolianás esetén a főhely megindíthat
ja a’ szövetség seregeit ’s azok vezéreit ki
nevezheti , de az országgyűlést is nyomban 
egybehívni köteles. A‘ határszéli cantonok min
den ide ezélzó mozgásokról a’ külföldön kö
telesek a’ fő helyt nyomban tudósítani. Ha
sonló felhatalmazás adatott a’ fő helynek a’ 
belföldi lehető támadás vagy rendbomlások 
esetén. Schwyz és Baselre nézve a’ szövet- 
séggyülési végzetek hajtatnak végre.

L e g ú j a b b :  Lajos Filep a’ franczia 
nemzeti Institut ötödik osztályát t. i. a’ mo- 
ral-philosophiai ’s p o l i t i k a i  tudományo
két, mellyet a’ nemzeti-convent alkotott Js 
N a p o l e o n  eltörölt, oct. 27ikén költ ordon- 
nancea által visszaállította. Tagjai jövő leve
lünkben. —

ára november 6dikán 1832.
Pozs. m. vtó. gar. | legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. leg óbb középszerű [csekélyebb

Tisztabúza 133 A 126 4 120 Zab 35 i 34 4 34 4

Kétszeres 93 4 S6 4 80 Köles — '

Rozs 62 4 60 56 Köles-kása —

Árpa 53 4 50 48 Kukorica 56 53 4

Szerezteti Helmeczy* Nyomtatja Lä n d e r e r ,
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P est, szombat. November lOdikén. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (kinevezés. Követválasztások. Bács-Bodrog megye uj tiszti kara. Reindl. Kir. kam. tud.). Anglia 
(Az Anglia és Francziaország közötti conventio Parisba küldetik. Készületek. Gr. Dönhof. Irland.) Francziaorazág 
(Az Institut. Hírek octob. 25 es 26káról Chouanok. Újabb hírek octob. 30káig ; a’ c o n v e n t i o  r a t i f i c á l v a  van.  
Feltételek. A1 f r a n c z i a  h a j ó s e r e g  k i i n d u l t .  Respublica.) Belgium. Hollandia. Spanyolország (Amnestia 
hirdettetik). Portugália (Tengeri ütközet October Ilkán). Törökország. Gabonaár.

MA G Y A R O R S Z Á G .
Felséges királyunk Beöthy Sándor eddi

gi itélőmestert királyi ügyei igazgatóságával 
méltóztatott kegyelmesen megbízni.

Tek. Baranya vmegye oct. 3lkén tartott 
közgyűlésében országgyűlési követekül Sisko- 
vics József első ’s Répás Leopold másod al
ispán urakat, ezek tiszte ideigleni viselésé
re pedig helyettes alispánnak Gaal József ed
digi főjegyző urat választotta; — továbbá 
tek. Fejér vmegye nov. 3kán tartott közgyű
lésében szinte országgyűlési követekül Szűts 
Lajos első alispán, ’s Marich Dávid cs. arany
kulcsos urakat; — még oct. 16kán tartott 
közgyűlésében pedig Horváth Gábor halála ál
tal megürült másod alispánságra Bajzáth Gy. 
táhlabiró urat; — sz. kir. Buda városa pedig 
követekül Nagy Benedek ’s Koleda András 
városi tanácsnok urakat választotta.

Zomborban nov. 2kán végzé tek. Bács- 
Bodrog megye mélt. gr. Győry Ferencz főis
pánja elől ülése alatt oct. 30kán kezdett tiszt- 
ujitó-székét, melly alkalommal Antunovics 
Albert ur volt első alispán érdemekkel tölt 
hivataloskodásától búcsút vevén , *'s koz saj
nálatra a’ candidatiorul is lemondván első 
alispánnak harsogó örömkiáltások közt egyes 
akarattal választatott, Odry József — má
sodikká Rudics József; főjegyzőnek kinevez
tetett : Latinovics Benjamin ; első aljegyző 
Ion: Sztrilich Tóbiás, 2ik Nikolics Izidor; 
tiszteletbeli aljegyzők : Ballun Pál egyszers
mind levéltárnok, Antunovics Pál, Piukovics 
Ágoston , Latinovics Zsigmond, LIaraszty Á- 
goston ’s Fratritsevics Pál; főügyvéddé vá
lasztatott : Szucsics Károly; tiszteletbeli fő
ügyvéddé neveztetett: Horváth Péter; első 
alügyvéd lett: Vermes Ágoston, 2ik Vojnits 
Mihály; tiszteletbeli: Pertits Lukács, Bogor 
Lajos, Póka Mihály, Ivancsics Elizeus, Mat-

tyasovszky Sándor; számvevő lett Turszky 
Ferencz; főadószedő: Llorválh Mihály; aia- 
dószedők: Vojnits Ferencz, Szalmási Miksa, 
Latinovics Imre, Vargay Gáspár; felső járás
beli fősz. biró: Czintula János, al : Rudics 
Máté; tiszteletbeli : Latinovics Móricz ; esküt- 
tek : Alfoidy Aloiz, Latinovits Miksa; tisz
teletbeli esküitek: Vojnits Dicnes , Sándor 
György; katonai biztos: Fratritsevits Ignácz; 
csendbiztos: Piukovils Demjén. Közép járás- 
beli fősz. biró : Odry András; a l: Török Sán
dor ; tiszteletbeli: Parcsetics László , Dévay 
Imre egyszersmind katonai biztos, Karácso
nyi Leopold ; esküitek : Kocsis János , Pó
lyák Péter, tiszteletbeli esküitek: Zombory 
Pál, Sztrilich Dániel; csendbiztos: Bottlik Már
ton, egyszersmind a’ teletskai járásban tiszte
letbeli aisz.biró; telecskai járásbeli fősz.biró : 
Vojnics Dániel; al : Tomcsányi András; tisz
teletbeli: Vojnics Barnabás; esküitek: Mi- 
lassin Károly, Gábry Károly; tiszteletbeli es
küitek : Tarnay János , Odry Gergely, Mar
kov ics Gyula; katonai biztosok: Markulin 
Simon, Csajághy Márton; csendbiztos: Hajnal 
István; alsó járásbeli fősz.biró: Állaga Ist
ván; a l : Záko István; tiszteletbeli: Gromonn 
Móricz; esküitek: Boderlicza János , Latino
vits Kálmán; tiszteletbeli esküitek : Piuko
vics József, Káits Bálint; katonai biztos: 
Stefanovits György ; csendbiztos : Parcsetits 
Antal; tiszamelléki járásban fősz.biró : Vola- 
rits János ; a l: Knezy Antal ; tiszteletbeli: 
Nikoiits András; esküitek: Eremits János, 
Ballun Márton; tiszteletbeli esküitek : Vola- 
rits Lajos, Csokity György; révbiztosok: 
Fratricsevits Fiilöp , Földváry Sándor , Cser- 
nus István.

Folytatólag gyűlést tartván a1 tek. me
gye, részéről küldendő országgyűlési köve
tekké köz akarattal Odry József első ’s Bu-
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dics József másod alispán urakat, de az első 
alispán ur több fontos oknál fogva szemelyé-
l)e helyezett ebeli bizodalmokat a ns Jvaiok 
és Rendeknek megköszönvén, helyébe máso
dik követnek Szucsics Károly tiszti főügyvéd 
urat választotta. — Ns. Győr megye f. h. 
5kén tartott közgyűlésében országgyűlésre kül
dendő képviselőjéül Szabó Péter másod alis
pán és Szűcs Antal táblabiró urakat egyes 
szózattal kikiáltotta, Zsibrik Bálint táblabi
ró ur előterjesztésére ebeli tisztükben, egy 
eziránt javaslatba hozott ’s mindenkorra el
fogadott hitforma szerint hiteltetendőket. — 
Pest sz. kir. városa tanácsa ’s választó pol
gársága nov. 7kén szinte országgyűlési köve
tekül egyértőleg Havas József és Korher Já
nos kebelbeli tanácsnok urakat választotta.

Tek. Tolna megye országgyűlési képvi
selőjéül Csapó Daniel első alispán ’s Bezeré- 
dy István főjegyző urakat választotta.

Végre tek. Pest megye ma tartott köz
gyűlésében Dubroviczky Simon első alispán, 
’s Péchy Ferencz táblabiró urat választotta 
országgyűlési követéül, az elsőt felkiáltással, 
az utóbbit pedig szó többséggel.

Munkácsról oct. 30kán: Midőn a’ mun
kácsi környék nagy hálával buzgókodik isten
hez ifj.u királyunk veszélyben forgott, de 
szerencsésen megszabadult éltéért; midőn a1 
városban mind a' három vallásit felekezetitől 
e' végett ünneplés rendeltetik, s az itten ta
nyázó Benzur vitézi szolgálatja , mozsár dur
rogások , lelkes alkalmi beszédek ’s a’ nép 
Önként hajló ájtatossága mellett végbe is vite
tik fényes szertartásokkal; midőn a’ szomszéd 
csernekhegyi Bazilita - szerzetesek nagy mo
nostora búcsú rendeléssel, a’ munkácsi vár 
őrség pedig pompás ünneppel 's Bellosics Pál 
várnagy adakozásából vig lakomával lelkesül
nek,  's a' szomszéd helységek u. m. Orosz
vég, Lavka ’s a’ t. ugyan ezt követik, — ak
kor (oct. 28kán) hozák külföldről vidékünk
re Reindl Ferenczet, Munkács várfalai közé 
20 észt. várfogságra. Nézni se kíván itt va
laki reá, ha szabad lenne is. Mondják egész 
utón nem akart enni sem inni, hanem elő
ször pillantván meg a’ várat, felszólalt: „Ez 
tehát az én örökös lakhelyem“, ’s bort kívánt 
adatni magának. — D.

Fazekas Gedeon több tek. megye tábla- 
hirája, Burán, Heves megyében kebelezett 
helységben f. e. augustusa közepén élte 35iIc 
évében elhunyt. Benne a’ közjó egy hasznos 
polgárt, ki az előtt míg egészsége engedő több 
évig dicséretesen s köz megelégedéssel visel
te Hevesben jegyzői hivatalát, — a’ tudo
mányosság pedig egyik derék barátját siratja, 
‘s hamvainak békét óhajt.

Yirágh György, az egri érseki megyében 
Tisza-Bábolnán plebánus a’ magyar nemzeti 
múzeumnak egy rőfnél hosszabb , áltmérőjé- 
ben lábnál vastagabb, ’s a’ Tiszában talált 
elefánt agyarat ajándékozott.

(Kir. Kam. tudósítás).
Ő cs. kir. Felsége a’ győri k. sóhivatali 

mázsást Pribék Simeont nyugalmazni mél- 
tóztatott.

A’ nagymélt. m. k. udv. Kamara a’ szla- 
tinai aknatisztségnél megürült számvevőség
re Sugatagon volt ellenőrködő só mázsames
tert Geyer Károlyt; ennek hivatalába Suga- 
tagra Várjon Lajost a' marmorosi sótisztség
nél volt fizetésbeli practicanst alkalmazta.

Szolokeczky József harminczadi útlevél- 
vizsgáló Edelothalon , oct. 23kán meghalt.

A’ nagymélt. m. k. udv. Kamara a’ zem- 
lini kir. harminczadnál megürült raktárnok- 
ságra Stiller Fridrik eddig Dobrován ideiglen 
ellenőrködő harminczadi Írnokot; az ez által 
megürült dobrovai ideiglen ellenőrös harmin
czadi irnokságra pedig Stcinicz János Temes
váron volt harminczadi practicanst nevezte- 
ki. — Továbbá Dragics Antal eddig Nizsidé- 
ren volt harminczadost neudorfi harminczadi 
ellenőrré ; Inchó Ferencz, aui harminczadost 
ugyan harminczadossá Nizsidérre; Resell Mi
hály hidegkúti harminczadost ugyan harmin
czadossá Aura; Haluskovics József pozsonyi 
harminczadi tisztirnokot Hidegkútra harmin
czadossá ; Ritter Károly wimpassingi tisztir
nokot Pozsonyba tisztirnokká; ’s végre Per
nor Ferencz eddig Pozsonyban harminczadi 
practicanst Wimpassingra tisztirnokká ne
vezte ki.

A N G L I A .
Az egyezés (conventio), mond a* Times 

oct. 25kén, melly a’ Hollandia ellen netalán 
teendő kinszeritő rendszabások iránt Anglia
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’s Francziaország kozott köttetett, octob.23- 
kán reggel kurír által Parisba küldetett, hogy 
a’ franczia kormány állal megcrősilessék. így 
megerősítve ez egyezés e’ hónap 26ka vagy 
27kén ide visszaérkezik ’s az Anglia népé
ről már ratificált példánnyal ki fog cseréltet
ni. Ekkor az a1 három hatalmasság követei
vel valamint a’ hollandi és belga ministerek
kel is hivatalosan fog közöltetni. — (F.zen 
egyezés az, mellyről a* Messager és Consti- 
tutionnel octob. 25kén már emlékeztek. L. 
Francziaország. — A’ Nouvelliste 2Skán azt 
teszi hozzá, hogy 27kén estve sebesposta in
dult Cherbourgba azon parancsolattal, hogy 
a’ flotta induljon Spitheadhoz.}

A' Courier pedig October 27kén ezt mond
ja: A’ conferentia összeült tegnap, tanakod
ni egy békéltető egyezés-javaslat felett; mel- 
Jyet Poroszország hozott ajánlatba, ’s a’ haa- 
gai cabinet kevés módosítással elfogadott. — 
Azt bissziik, hogy vég elhatározás nem tör
tént; de azt is mondhatjuk, hogy a’ felek 
egy békülő egyezkedéshez most közelebb van
nak, mint eddig akármikor.

A’ 120 álgyus Britannia’s ugyanannyi ál- 
gyus St. Vincent linea-hajók parancsolatot 
vettek, hogy a’ földközi tengerről, holott 
most állanak, a’ portugáli partokhoz evezze
nek, admiral Parker flottájához, azon hajókat 
pótolandók, mellyek innen P. Malcolm hajó
seregéhez indulnak Spitheadhoz.

A1 franczia flotta minden pillantatban 
váratik Spitheadhoz, úgy mond a’ Courier 
oct. 26kán, de nem mingyárt fog megjövetele 
után admiral Malcolm parancsa alá adatni. 
Azt is mondhatjuk, hogy az angol flotta no
vember 5kéig még nem lesz egészen együtt, 
némi akadályok jövének, mint hallik, közbe 
a’ legénység teljes száma betölthetése iránt. 
(L. Francziaország.}

Gróf Dönhoff szárazföldi utjából , ’s 
legutóbb Haagából , Londonba megérkezett. 
Báró Durand de Mareuil pedig, ki a’ fran
czia követséget ideiglen Talleyrand hg he
lyett vitte oct. 22ikén a’ ministerektől bú
csút vett.

Irland állapotja felett ekép elmélkedik 
a’ Morning Chronicle: Fájdalommal kell lát

nunk azon fordulatot, mellyet a’ dolgok Ir- 
landhan vesznek, ’s melly a’ ministerinmot 
kétségen túl igen tetemes nehézségekbe fogja 
keverni. Stanley ur (irlandi statustitoknok
v. minister} derék egy szónok, de valami 
van benne, a’ mi őt az Irlandiakkal megfér. 
hetésre alkalmatlanná teszi. Egy kevés azon 
egyenes jószívűségből, melly lord Alfhor- 
pot olly igen kijeleli, sokkal békülőbbekké, 
és szelidebbekké tette volna az irlandi köve
teket. Az Irlandi különösen érzékeny a’ meg- 
bántás iránt, és semmi sem sérti őt olly igen, 
mint feszes gőg, melly fájdalom, az angol 
(.nem csak az angol) aristokratiának szinte is- 
mértető bélyege lett. Valamivel több udvari- 
ság a követek iránt, bizonyosan sok boszu- 
ságnak elejét vette volna, ’s a’megvetés, mel
lyel velők bántak, kinszeritvén őket a’ li- 
zedrendszabások elfogadására a’ nélkül, hogy 
az azt ajánlható mellékes rendszabások kifej
tetnének , meggondolatlan volt. Nem akarjuk 
ezt tovább fejtegetni, mert azt hisszük, hogy 
a’hibát még némileg jóvá lehet tenni. Sokan 
azt hiszik, hogy az irlandi követekkel mit 
sem kell gondolni; mi más vélekedésben va
gyunk. Stanley urat mi inkább Anglia földé
hez valónak tartjuk, mint Irlandéhoz. Az ő 
talentumi kétségen túl vannak, de azon ta
lentuma nincs, hogy az Irlandiaknak tetsze
nék. Grant Károly ur neki megmondhatná, 
hogy egy kis nyájassággal az ember ezen 
népnél igen sokat tehet. 1200 executorium 
adatott ki már a’ dublini főhivataltól, elma
radt tizedek iránt, mellyek az uj tizedbill sze
rint a’ korona javaihoz volnának veendők. 
De minthogy a’ földmives szintolly kevéssé 
hajlik a’ koronának fizetni, mint a5 papság
nak, nem olvashat az ember a’ dublini újsá
gokban egyebet, mint hogy a’ gyalogság, lo
vasság, pattantyusság ide meg oda rendelte
tett a’ törvény erejének fentartatására. — 

FRANCZI AORSZÁG.
Egy királyi ordonnance oct. 22ikéről a’ 

Marne-megyei negyedik kerületi választó col- 
legiumot Epernayba hívja egybe nov. 15iké- 
re , hogy a’ pairré nevezett báró Louis he
lyébe követet válasszon. Az ordonnanceon a’ 
belső-minister ellenirása látszik.

*



716

A' Moniteur oetob. 27kén adá azon ki
rályi rendeletet, mellynél fogvást az oktatás 
minister, (Guizot) javaslatára a’ nemzeti In
stitut hajdani 5ik osztálya most e’ név alatt: 

Erkölcsi 's politikai tudományok akadémiá
j a ’ helyre állíttatik, és szerkezete bővebben 
kifejtetik. A’ tagok teljes száma ezen akadé
miában harmincz; az osztályoké öt: u. ni.
l )  Philosophia. 2) Moral vagy erkölcstudo- 
mány. 3) Törvénykezés, status- és külön tör- 
vénytudomány. 1) Statusgazdaság- és statusis- 
méret.tudomány (statistica). 5) Altalányos és 
philosophiai história. — Tagjaivá lettek ezen a- 
kademiának: l )  azok, kik az osztály eltörlése
kor Napoleon alatt annak már tagjai voltak,
ii. m. báró Dacier, Daunou, gróf Garat, La- 
cuée, gróf Cessac, gróf Merlin, marquis Pas- 
toret, gróf Reinhardt, gróf Roederer, gróf 
$ieyes, 5s hg. Talleyrand. 2) az akkori le
velezők közül azok, kik azóta az institut 
más osztályiban rendes tagok lettek , igy : 
gróf Dustett-Tracy, és báró de Gerando. E1 
tizenkét taghoz az institut egyéb tagjaiból még 
négy járuland’s e’ tizenhat fog azután hetet,] s 
később ismét hetet választani, mi által a’ har
mincz szám be lesz töltve. így fogja az aka
démia közös titoknokát is választani. Altnézi 
továbbá az osztály régi statútumait, ’s azo
kat teendő jávításival együtt, a’ minister- 
nek benyújtja. Az akadémia költségei az or
szágos budgetben fognak megállapittatni ’s 
abban a’ legközelebb összejövendő parlament
nek elejébe terjesztetni. Rendes dolog, hogy' 
Francziaország 30 milliója legalább 30 aka
démiát (tudós egyesületet) tart fen, inig ná
lunk 12 millió alig tud egyet fentartani, en
nek egyik főoka kétségkívül azon ferde gon
dolkozásban áll, melly szerint nálunk a tót, 
német, görög, oláh rs tb. foly vást ezen sete kér
dést teszi: minek neki a’ magyar akadémia?

A’ ministerium, igy' irt a’ Messager oct. 
26kán, felhagyott azon szándékával, hogy se- 
reginket Belgiumba nyomban beléptesse, vagy 
is inkább ezt most módosította. A1 b e 1 g a se
regek támadják meg ma és november 3ka közt 
az antwerpi fellegvárat, ’s ha, mint Leopoíd 
király erősen hiszi, győzni fognak, franczia 
segedelemre nem lesz semmi szükség. De ha

a’ belgák nem győzendenek, úgy a’ mi sere
günk benyomul, ’s a’ doctrinair ministe
rium köz háborút csinált! — A’ helyezet itt 
és Belgiumban valóban különös lenne; mert 
ha a’ Hollandiak Antwerpnél győznek, két
ségkívül azonnal Brüssel alá nyomulnak, melly 
amattól csak 10 órányira van, ’s igy Leopol- 
dot saját fővárosában fogják szorongatni. A’ 
mi seregünknek is akkor győztes emberekkel 
lesz baja, ’s el lehet gondolni, hogy a’ Hol
landiak ’s az ezeket nyomban követő segéd 
Poroszok nem csekély akadályt tesznek nyo- 
multának. — Ám, ha a’ ministerium tegnapi 
szándékát viszi ki, ’s minthogy már csaku
gyan háborút akart, előre ’s azonnal benyo
mul : úgy legalább Brüssel, Antwerp ’s a’ 
többi fontos hely mind a’ mi kezünkre ke
rült, ’s mi a’ háborút a’ gyözödelem több re
ményével vihettük volna! — Ugyan a’ Mes
sager hozza azon hirt is, hogy hg. Talley'rand- 
nak az angol fő és külső ministerrel octob. 
23kán egész éjen által tartott értekezésében 
külön alliance köttetett Anglia’s Fran
cziaország között; mi ha úgy van, mond a’ 
Messager, ’s ha a’ három hatalmasság csak
ugyan ’s elhatározottan ellene van annak, hogy 
mi Belgiumba lépjünk, úgy a’ mi helyzetünk 
még bajosabb, ’s az európai háború még bi- 
zony'osb. —

Nem tudja az ember, mit higyen, mond 
egy párisi levél octob. 25kén; a’ statuspapi- 
rosak becse ingadoz, a’ börsén háborútól tar
tanak, de nem tudja senki, miben van a’ 
dolog. Az oppositiobeli újságok most ezt, 
majd amazt pártolják, ’s a’ mit a’ ministerek 
mondanak, olly ferde és határozatlan, hogy 
szinte jóslatok gyanánt kell phrasisaikat fej
tegetni. Millyr harczosan irt a’ Débats ezelőtt 
egykét nappal, az éjszaki hatalmakat szinte 
fenyegető; ma már csendesben szól ’s a’ bel
ga kérdés megoldatását olly elszántan, olly 
parancsolólag nem sürgeti. Valaminek kellett 
közbe jöni, ’s hogy a’ porosz követ adott he 
jegyzéket a’ franczia seregek Belgiumba lépen- 
dése eile, azt a’ Journal des Débats egy szó
val sem tagadja. Valóban báró Werthernek 
abeli nyilatkozása, hogy a’ porosz udvar egyr, 
a' Hollandiak költségin viendő tengeri expe-
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ditióban fa'hollandi partoknak elzáratásában) 
megegyez, de a1 száraz felől semmi elegye
dést nem tűr,  — olly sokaktól ’s oily bizo
nyosnak állittatik, hogy e’ hir szinte teljes 
hitelt érdemel. Poroszországot az orosz udvar 
egész erejével támogatja. Ha ez igy van, 
úgy valóban kész a’ köz háború, ’s rendes 
dolog, hogy az egy doctrinair ministerium 
alatt üt ki, mellytől az éjszaki hatalmak épen 
a’ koz béke ’s a’ mérséklet rendszerének fen. 
tartatását reményelték és várták.— De mit is 
akar tehát Poroszország most egyszerre ezen 
különböztetéssel ? — Tenger felőli rendszabá
sokban, a* hollandi partok elzáratásában, meg
egyez! De hát ha a’ hollandi király számos 
és jól készült táborában bízván, a’ mit a’ ten
geren veszt, a’ Belgákon (szárazon) veszi ki 
’s Brüssel alá küldi seregeit, mig az egye
sült angol-franczia flotta a’ Schelde előtt ve
ti horgonyait? Lehet e gondolni, hogy Fran- 
cziaország ekkor is nyugton marad ’s egy ora- 
niai restauratiot enged Belgiumban ? — hogy 
ez által egy harmadik bourbonrestauratiót, 
ha még ennél is nagyobb rosszakat nem ké
szít önmagának? — Ki a’ békét mint czélt 
akarja, annak akarni kell az eszközöket is, 
ha ezek különben nem alázok, nem becste
lenek ; ’s különösen a’ jelen esetben akarni 
kell neki: hogy a’ belga csomó, mellyet meg
oldani mind eddig hasztalan iigyekeztek, vég
re valahára és pedig minélelőbb elmetszes. 
sék. Ugyan is az in statu quo maradást nem 
csak Belgium nem állbatja ki tovább, hanem 
az Francziaországot is könnyen nagy zavarba 
dönthetné. A’ külső hatalmak által kívánt ’s 
Lajos-Filep által képzett mostani ministerium 
úgy sem erős, hát ha még egyet sem teljesít
het a3 nagy Ígéretek közül, mellyeket a’ nem
zetnek olly régen tett! mikép fog akkor az 
olly hatalmas oppositio előtt megállhatni, melly 
neki systemája haszontalanságát olly nyomos 
okkal lobbantja szemére? — Azonban a’ do- 
etrinairek hirtelenkcdését e’ dologban nem le
het tagadni. Hiszem meg lehetett volna Porosz- 
ország szándékát bizonyosan tudni, mielőtt 
egy demonstratio tétetnék, vagy épen a’ se
reg bémenetele nyilván hirdettetnék. Félő, 
hogy Francziaország itt újra compromittálva

van! Minden esetre a’ belga kérdéstől függ 
most minden’s jól mondja a Nouvelliste, hogy 
nincs más ezen kívül. — Megválik, milly őszin
te volt hozzánk Anglia barátsága, de a’ mi 
simulásunk, tiiredelmünk ’s tekintetünk irán
ta félbarátságnál bizonnyal többet kíván *sat.

A’ Constitutionnel ugyanaz nap eképen ir: 
Beavatott személyek erősitik, hogy tegnap (21- 
kén) éjjel kurír érkezett Londonból, *s az 
angol cabinet vég elhatározását hozá a’ ki
rály aláírásával. E ’ szerint, mint mondják, 
az angol és franczia hajósereg egyesülve a' 
Scheldére evezni, a’ franczia szárazföldi se
reg pedig Belgiumba menni ’s egyenest Ant- 
werpnek fog tartani, a’ fellegvárat ostrom 
alá veendő. De a’ franczia seregnek meg iesz 
hagyva, hogy a’ városon (Antwerpen) ke
resztül ne menjen, nehogy okot adjon gene
ral Chassénak azt lődöztetni. — Mondják azt 
is , hogy ebben mind az Öt hatalmasság meg
egyezett; azonban a’ ministeri újságok még 
hallgatnak ’s mint halljuk, marsai Gérard még 
Párisban, 's Orleans hg Neuillyben van.

Morbihan megyében a’múlt octob. 19kén 
Baynouard brigadier mintegy harminczad ma
gával néhány chouan[üzésére indult k i, mi
dőn egyszerre közel 500 paraszt, dorongok
kal felfegyverkezve ’s éljen X. Károly! kiál
tás közben ellenök rohan 's velők vitába 
ereszkedik. A’ katonák kétségkívül elnyomat
tak volna, ha szerencsére egy másik katona
osztály, melly szinte chouanokat űzni kül
detett k i, hozzájok nem érkezik. Ezek se
gedelmével a’ brigadier csakhamar támadó
lag kezde a’ parasztokkal bánni, kik is a‘ 
beálló sötétség védelme alatt szerte futottak, 
négy halottat hagyván a’ csatatéren, de a' ka
tonák közül is többen kemény sebet kaptak.

A’ politikai ’s erkölcstudományok fenér- 
deklett akadémiájának legelébb kinevezett 12 
tagja megválasztá October 27kén az institut 
egyéb osztályiból azon négyet, kikről, mint 
legközelebb választandókról, az imént köz- 
lött királyi rendelés szól. A’szótöbbség Cou
s i n (pair), Du p i n  (az idősb), de La. 
bor de  (követ) 3s N a u d e t  urakra esett.

Ú j a b b :  A’ Journal des Débats 
jelenti octob. 30kán, hogy az Anglia ésFran-
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cziaország közötti külön egyezés megerősí
tései Londonban octob. 27kén valóban kicse
réltettek. Még az nap elindult egy gőzhajó 
Londonból, hogy azon egyezés mását a’ haa- 
gai cabinetnek tudomásul megvigye. — A’ 
m ód’s feltételek, mellyek szerint a’ két nagy 
hatalmasság Hollandia iránt teendő lépéseit 
intézni fogja, a’ N o u v e l l i s t e  előadásakint, 
e' következők: Belgium és Hollandia felszó- 
littatnak, hogy azon helyeket,, mellyeket 
egymás birtokán foglalva tartanak, n o v e m 
ber  2k á i g  egymásnak kiadják. — Ha ez a’ 
kitett határnapig meg nem történik, ugy az 
angol és franczia hajósereg n o v e m b e r  5- 
kén a’ Schelde elzáratására kiindul; ’s ha a' 
kölcsönös birtokáltadás (értetik különösen Ant- 
werpe) n o v e m b e r  2 k a i g  sem esik meg, 
ugy n o v e m b e r  l ö k é n  a’ franczia seregek 
Belgiumba, névszerint Antwerp alá mennek! 
— Ez azon egyezés, ugy mond a’ Nouvel
liste , melly a’ hollandi királyt elhatározott 
nyilatkozásokra fogja bírni, melly ünnepélye
sen pecsétli meg Anglia ’s Francziaország 
egyesültét, 's midőn a’ belga kérdés közele
dő megoldatását bizonyossá teszi, ugyanaz 
által egyszersmind elejét veszi annak, hogy 
e’ kérdésből európai közháboru támadjon. — 

Ugyancsak a1 Nouvelliste jelenti octob. 
30kán, hogy a’ f r a n c z i a  f l o t t a  Ch e r 
b o u r g  b ól k i i n d u l t ,  contreadmiral Du- 
crest de Villeneuve, ugy mond, 28kán reg
gel 8 órakor kapá a’ parancsot, hogy a’ flot
tát Spitheadhez indítsa ki, ’s 9 órakor már 
kedvező szelekkel, a’ flotta elvitorlázott. A’ ha
jók, mellyekbőiaz áll, e’ következők: Suffren 
i i n e a h a j ó ,  vezére Kerdrain; az admiral 
lobogója ezen függ; Melpomene fr  eg á t ,  ve
zére Rabaudy lineahajókapitány; Calypso fre-  
gát ;  vezére Casy 1.hajókapitány; Medea frc- 
gá t ,  vezére Troude fregátkapitány; Resolue 
f r e g á t ,  vezére Lemaitre fregátkap.; Ariane 
c o r v e t t e ,  vez. le Ray fregátkap.; Créole 
c o r v e t t e ,  vez. Dubreuil fregátk.; ’s La 
Bayonnaise a v i s o c o r v e t t e ,  vez. Mene- 
trier corvettekapitány. — Ezek közül csak 
Me l p o me n e  és Cr é o l e  maradtak Cher- 
bourgban készek a’ legelső parancsra az ad
miral seregéhez evezni.

A’ sz. Márton.kapui játékszínben Paris
ban néhányan a' marseillei dalt kivánák a’ 
minap; de az hidegen fogadtatott. Helyette 
a’ ( hant du depart (bucsu-dal) kivántatott, 
de az Orchester a’ p a r i s i e n n e t  (párisi 
dalt 1830ból) kezdé zengeni; ekkor a’ zaj, 
a’ robogás még nagyobb lett: nem kell! nem 
keli! a’ bucsu-dalt! kiálták minden felől. A1 
bucsu-dalt játszották tehát, ’s annak követ
kező végversei: La republique nous appelle; 
sachons vencre, sachons mourir! (A’ respu- 
bli ca hiv; tudjunk győzni, tudjunk halni!) 
a’ legnagyobb lelkesedéssel fogadtattak.

BELGIUM.
Brüsselből oct. 22kéről Írja a’ carlsruhei 

újság, hogy az ottani kormányszékhez is kül
dött újabb ajánlatokat aJ conferentia; ugyan
azokat, mellyek előbb Hollandiának megkül
dettek, ’s mellyekről a’hollandi külső-minis- 
ter a’ generalstatusoknak adott tudósításá
ban emlékezik. A’ conferentia novemb. 3kaig 
hagyott időt Belgiumnak a’ válaszra, de mint 
mondják, general Goblet azokat minden vá
lasz nélkül küldötte vissza. Az orangista club- 
bok ezen tudósítás szerint Belgiumnak több 
városában újra éledeznek, névszerint magá
ban Brüsselben, holott azok tagjai közt több 
nyugalmazott, vagy különben szolgálatki vil
ii főbb katonatiszt találkozik. Általában itt 
az előbbi dynastiának különösen az oraniai 
hgnek még sok párthive van, kivált a\ sereg
nél. — Következő a’ grevenmacheri kerületi 
biztos által készített protocollum Pescatore ur 
elfogatása iránt: A’ grevenmacberi kerületi 
biztos megfontolván Thorn urnák, Luxem
burg tartománya kormányzója és senatorának 
önkényes és a’ közős népjust sértő elfogatá- 
sá t, mellyet a’ folyó évi április 16kán Vil
mos király ágensei vittek véghez , — megfon
tolván , hogy Thorn ur foglyoskodása mind 
az óta tart, ’s e’ köz hivatalbeli személy még 
ma is a’ luxemburgi fogházban v a n ,— meg
fontolván, hogy Thorn ur személyes bátorsá
gára nézve szükséges’s az ország tekintetéhez 
illő, olly visszatorló rendszabásokkal (Repres
salien) élni, mellyek a’ kormány szemponti
val , mint ezek egy minister által a’ kama
rák előtt nyilván kimondattak, egyezők: kéri
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és felhatalmazza a’ grevenmaeheri lovasőrség 
vezérét, hogy az Pcscatore Antalt, a' Vilmos 
király által Luxemburgba kinevezett biztos
ság tagját, ki most itt Grevenmacherben van, 
elfogja 's hű kiséret alatt Arlonba, a’ (belga) 
kormányzó és királyi főügyvéd (Procurator) 
elejébe vigye. Grevenmacher oct. 19. 1822. 
Délután á órakor de Thuarí.

Financzministerré ideiglen Du v i v i e r  
u r, az országos adók eddigi főigazgatója ne
veztetett ki. Ugyanazon számában, mellyben, 
ezt jelenti, adja egyszersmind hírül a1 Moni
teur , hogy a1 sardiniai udvar a’ belga keres
kedésnek, utazóknak ’s politikai czikkelyek- 
nek mind azon kedvezéseket megadta, mel-
1) eket Belgium Ausztria részéről már előbb 
megnyert, ’s mi azon alkalommal közlöttünk.

H O L L A N D I A .
A’ Ilandelsblad oct.  2 á i k i  száma sze

rint az amsterdaini borsén azon nap egyéb hí
rek között az is szárnyalt, hogy 0 Felsége 
a’ megnyitó kir. beszédre adott válaszát vivő 
küldöttsége iránt a’ generalstatnsoknak azon 
örvendetes bizodalmát fejező ki, hogy a’ bel
gahollandi ügy r ö v i d  i d ő n  el fog (békével) 
intéztetni.

SPANYOLORSZÁG.
A’ király és háza octob.l8kán S. Ildefon- 

soból Madridba visszatért. Reggel korán már 
igen nagy számmal tolongott a’ nép S. Ilde- 
fonso felé, a madrid-környékebeli ’s lagranjai 
egész katonaság bevolt parancsolva ’s nagyré- 
szint két sorban felállítva. Alig pillanták meg 
messzéről a' király hintáját, vivák harsogtak 
neki ’s a királynénak, melly örömzaj a’ fel
ségeket egész a* palotáig kisérte.

A’ m a d r i d i  u d v a r i  ú j s ág  legújabb 
száma, mcllyet a’ Journal des Débáts octob. 
30kán közöl, adja már a’ k ö z ö s  amne-  
s t i á t  hirdető decretumot melly minden po
litikai vétkeseknek megbocsát. Csupán azok 
vannak e’ feledésből kivéve, kik Sevillában 
(1820) a’ király letétetését kihirdeték, ’s a’ 
rebellis seregek vezérei. (Mina! de nem baj.)

A’ király egészségéről újólag különböző 
hírek szárnyaltak, de erről közelebb ’s bizo- 
nvosb tudósítást kell bevárnunk.

P O R T U G Á L I A .
Firebrand gőzhajó Oportobul octob. 19ki 

Lissabonból oct. 18ki tudósításokat hozott 
Falmouthba. Ezek szerint doni Miguel test
vér hgnéivel együtt előbb Coimbrába, innen 
(A7kén) Oporto alá csakugyan elutazott. Az 
Oporto előtt álló miguelista seregek, kik Sep
tember 29ke óta nyugton valának, October 
Jlkén kezdők el ismét a’ tüzelést ’s azt ke
vés szünettel Iáke deléig folytatók. E’ nap a’ 
da serrai klastromot is megrohanák, de is
mét foganat nélkül. Iákétől 19kéig csak néha 
röpült egykét bomba a’városba. Köz hire volt, 
hogy octob. lOkén , mint dóm Miguel szüle
tése napján (ki ekkor maga is jelen lesz) újó
lag vivatni fog Oporto. Meglátjuk ha a’ con- 
stitutionalis ügynek bajnok de nem épen sze
rencsés hőse képes lesz e ez újabb ’s talán az 
idén utolsó megrohanást is kiáltani, ámbár ta
gadni nem lehet, hogy az Angliából s Fran- 
cziaországból szüntelen folyó segedelem nél
kül eddig sem maradhatott volna meg édes 
övéi közt. —

A’ két flotta octob. Iákén Yigo előtt egy
mással megütközött. A’ harcz négy óráig tar
tott, de eldöntő következése nem lett. Mond
ják, hogy a’ csata után adm. Sartorius Opor
to felé tartott, doni Miguel flottája pedig Vi- 
goban maradt. (Tehát az sem szaladt, ez sem 
űzte. —)

Lisabonból Írják, hogy Caledonia és Re
venge angol lineahajók olly szin alatt, mint
ha az Angolok birtokát akarnák a’ városban 
védeni, erővel készültek volna a’ Tajoba be
rontani. Lord Russelnek egyik inasa vesztette 
volna ez úttal életét. Hogy? mért? mikor? 
azt az Oest. Beob., kiből e” hirt vesszük, 
nem írja.

Későbbi tudósítások szerint ezen ütkö
zet körülményei a’ következők: A’ miguelista 
hajósereg October lOkén estve indult ki Vi- 
goból ’s 11 kén (nem Iákén) támadott a’ harcz 
közte ’s az őt nyomban követett adm. Sar
torius flottillája között. Ötödfél óráig tartott 
a’ csata szép ügyességgel, sok kárral és sem
mi eldöntő következéssel. Különösen sokat 
sokat szenvedett admirál Sartorius hajója, a’ 
Rainha do Portugal (fregát), melly a’ VI. Ivan
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nagy álgyui 's az ellenséges flotta legnagyobb 
része ellen csaknem egymaga vitte s állotta a’ 
tüzet. Általában a’ miguelistáknak ötször 
több álgyujok volt mint a’ pedristáknak. Ezek 
mindössze 45 embert vesztettek holtakban és 
sebhedtekb»*n. Maga Sartorius is kapott se
bet, s hajója árboczi és vitorlái rutul meg- 
lyuggattak; ellenben a’ pohos don Ivan 
Í50 golyóbist kapott az orrába és feneké
be ’s egy kegyetlenül megroncsolt fregáttal 
együtt ujabb pántoltatás végett Lissabonba 
visszatért. — Lord Rus s e l  inasát, mint most 
az Alig. Zeitung tudósit, ben Lissabonban doni 
Miguel politiája lőtte agyon , midőn kutatás 
végett a’lord házába erőszakkal betört. Illyés 
tettek következése volt. a’ fenemiitett angol 
lineahajók mozdulata, melly puszta fenyege
tés és demonstratio gyanánt tétetett, de ko
molyabb következése az eddigi hírek szerint 
nem lett. — Miguel távol létében hg Cada-  
val-ra  bízatott a' fővárosi sereg fővezérsége 
’s általában a’kormányszéki ügyek igazgatása.

T Ö R Ö K  O RÍSZ ÁG.
A’ Beob. a1 következő levelet közli Kon- 

stantinápolból, oct. Il ikén:  A'nagyvezér meg
érkezése fővárosunkban , az igazgatás minden 
ágaiba, de különösen a" hadi ügyeket ille
tőkbe uj életet öntött. Álgyuk öntetnek , fegy
ver és mindennemű hadiszer élénk szorga
lommal hordatnak egybe. Az albaniai szép 
seregek gyakorlásit maga Resid Mehmed szok
ta vezérleni, ’s csaknem naponként tartatnak 
az ő előlülése alatt ministeri gyülekezetek. 
A’ táborhoz indulásának ideje még nem bizo
nyos, azonban szünetlen küldetnek seregek 
a’ harczpiaczra, mig egyszersmind az arse- 
nali munkák is szakadatlan buzgalommal foly
nak, ’s a’ flotta számára 20 uj kutter készül. 
— A’ csatamezőrül jövő legújabb tudósítá
sok szerint Ibrahim augustus 26ikán hagyá 
el Alexandrettet ’s 12,000 emberrel Adanah- 
nak indult,  minekutána Beylanba Abbas

basát, Aleppoba pedig Kutschuk Ibrahimot 
két gyalog ezreddel rendelé őrizetül. Aintab, 
Bir, és Orfa helységek minden ellenállás nél
kül megadák magokat, rs Ibrahim már mus- 
selimeket külde hozzájok. Hire volt hogy az 
Aegyptusiak Cyprust akarnák elfoglalni , de 
e’ czélra mindeddig semmi mozdulat sem 
történt, vagy azért hogy a’ Syriában lévő se
reget nem akarja Ibrahim fogyasztani, vagy 
hogy a’ cyprusi nagyúri helytartó erős védel
mi intézetei őt mindeddig elijesztek. — A’ 
török flotta folyvást Rhodus és Murmarissa 
között szállongott, ’s csak egyszer száguldott 
Sattaiiáig , holott seregeket szállita szárazra. 
Az aegyptusi flotta őt folyvást szemmel tar- 
tá. — Különös figyelmet gerjeszte itt né
hány nappal ezelőtt Achmed T e w z i  basá
nak , a’ seraii főministere - és a’ szultán 
meghittjének e’ hónap 6ikán történt elindul
ta , ki a’ nevezett napon hajóra ült ’s mint 
mondják titkos üzenetet visz a’hajósereg fő
vezéréhez. — Sept. 25dikén tűz ütött ki is
mét St. Dimitri küísővárosban, melly a’ múlt 
ízben már nagy részint hamuvá lett; ez ízben 
a’ tüzet hamar eloltották. Ellenben az aequi- 
noctialis éj nap-egye ni ) viharok, mellyek
az idén dühösebben dúltak mint valaha,ugyan
csak a’ múlt sept. 23 és 24ikén több hajót sül
lyesztőnek el a' fekete tengeren. Elmerült a 
többi közt egy ausztriai brigantine is , neve 
Mentor, kapitánya Ivancich ; továbbá 2 orosz, 
1 görög és több, kisebb nagyobb török hajó, 
mellyek jobbára embereikkel együtt vesztek 
el. — Ezen éjszaki szelek 's a’ velők járó 
zápor ideje alatt a’ halomás fővárosunk
ban és környékén valamivel enyhült; de az 
nem tartott sokáig ; múlt héten már újólag 
sokan haltak el pestisben, melly többé az e- 
lőbbkelőket sem kíméli. Smyrnában is mu- 
tatkozék ezen dögveszély, hova Konstanti
nápolyból áruk által vitetett. Aleppoban és 
vidékén a’ cholera egészen megszűnt.

A’ gabonának pesti piaczi ára november 9dikén 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb g Pozs. ni. vtó. gar. leg óbb középszerű csekélyebb

Tisztabúza — 126 | 113 4 Zab 37 4 36 4 34 4
Kétszeres 93 i S6 4 ■— • Köles — — —
Rozs 63 i 60 56 4 Köles-kása — — —
Árpa 56 f 55 4 53 4 Kukorinza 60 58 4 56 4

Szerkezted H e l m e c z y .  Nyomtatja Länderer,
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F o g l a l a t :  Magyarország (országgyiiltísi követek. Kir. kam. tudósítás. Pesti Leopold-napi vásár). Ausztria (a1 Felségek 
Becsbe jónek. Börse). Anglia (Parliament. Diplomatia. A1 f r a n c z i a  f l o t t a  S p í t h e a d n é l .  közlekedések a1 po
r o s z  niinisternél). Fiancziaország (Mq. I.ansdowne Parisban. A’ nrinisterek, Noirvelliste és Temps vélekedéseik a’ 
belga i':gy iránt). Belgium. Holfandia ( Le g ú j a b b .  — A’ 70ik protocollum veleje. Hollandia ajánlati). Németország. 
Schweiz. Portugália. Spanyolország. Flegyhirek. Pénzárfolyam. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Országgyűlési követekül tek. Bihar Ti

sza Lajos első alispán ’s Beöthy Ödön tábla
biró urakat;— Nógrád Prónay János és Szenti- 
ványi Anzelm táblabiró urakat; — Bars Maj- 
thényi László első alispán, és Balogh János 
táblabiró urakat; — Békés báró Rudnyánsz- 
ky Mihály táblabiró ’s Novák Antal főjegyző 
urakat; — Esztergom Iléjá Imre első alis
pán ‘s Andrássy József főügyvéd urakat ; — 
Komárom Pázmándy Dienes első alispán és 
Ghyczy Ráfael főjegyző urakat-T — Somogy 
Czindery László első alispán és Somsics Mik
lós táblabiró urakat; — Szabolcs Patay Ist
ván első alispán, és YayJános táblabiró ura
kat; Arad e’ h. Bikán Aczél Antal táblabiró 
és Török Gábor fő szolgabiró urakat válasz
totta.

(Kir. kam. tudósítás).
Herold Pál eddig Temesvárott a’ bécsi 

becs- es fiók bank pénztári ellenőre ugyan 
e' hivatalában Budára helyeztetett ált.

Ritter Károly, ki legközelebb mint tisz
ti Írnok a’ wimpassingi kir. harminczadtól 
Pozsonyba helyeztetett ált f. észt. oct. 25ikén 
meghalt.

Loidl Antal Revucza-teploi osztályos er- 
dősz Lykava kir. kain. urodalomban szinte 
oct. lóikén balt meg.

Előlépések a’ cs. kir. hadiseregnél: Wei
den Lajos báró general-őrnagy meghatalma
zottul küldetett a’ Majna melléki frankfurti 
katonai közép-bizottsághoz; Dragollovics Já
nos ezredes a’ székely első határnok gyalog 
ezrednél, lön general-őrnaggyá; ezredesekké 
lettek következő alezredesek: Gaisruk Aloiz 
gr., Hessen-Philippsthali hg Ferdinand, Sar- 
dagna József, Stürmer Károly báró, Bram-

billa Józue és Portenschlag János; alezrede
sekké őrnagyságból: Mras Károly, Drewer 
Fridrik hg Eszterházy gyalog ezrednél, Bour- 
cy Kolos Ferencz, Drecbsel Antal báró, Már 
Antal, Holczer Aloiz , di Foscolo Gyula, és 
Münstermann Arnold; őrnagyokká gyalog ’s 
lovag kapitányságból: Du Rieux de Feyau 
Filep, Roszbacb Henrik, Hampel Miksa, Ba
kos Károly, Dresler János, Kleindienst Já
nos, Pálfíy János gr, Wolfram Vilmos, Schwar- 
tzenberg Ödön (Edmund) hgés Hardegg Ignáez 
gr.— Nyugalmaztalak : Werklein József báró 
ezredes , Pallagvári Pallagby Ferencz alezre
des ezredesi czimmel, 's különös mellék- díj 
fizetéssel; Milius Eberhardt báró, és Püller 
József őrnagyok alezredes czimmel, és Kle- 
nau Károly gr. őrnagy. Papp Ferencz, nyu
galmazott general-őrnagy altábornagyi czimet 
nyert. Lichtenstein Károly bg ezredes, a’lOik 
számú m. huszár ezrednél Szaniszló lengyel 
rend közép keresztjét nyerte ’s legfensőbb en- 
gedelmet ugyan azt viselhetni.

Pest, nov. 12: Leopold vásárunk egy általában 
silány: a’ kézmíí-árnk vevői csekély számban 
jelentek meg, főkép Erdélyből ’s a’ torok tarto
mányokba ; honi termékink ócsulni kezde
nek , pedig a’ rósz ut miatt, ezek sem érkez
hettek annyi mennyiségben mint egyébkor; 
a’ finom 's tiszta fehér egynyiretü gyapjút jó 
áron kérik ugyan ; de a’ többi fajt alig kere
sik, igy a’ nyári ’s téli gyapjak mult vásári 
árokból alkalmasint vesztenek; olaj, fagy- 
gyu, méz, gubacs, bamuzsir szinte rósz áron 
’s csekély mennyiségben kel; csak a’ dohányt, 
bort ’s pálinkát keresik jó áron.

A U S Z T R I A .
Ő cs. kir. Felségök e’ folyó nov. fidikán 

a’ schönbrunni palotát, mint nyári lakást el
hagy vári a’ bécsi cs. kir. udvarba költöztek,
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hova ugyan onnan magyar ífj. király és ki
rályné ó  Felségök már egy nappal előbb meg
érkeztek.

Ez utóbbi betekben gyakran ’s igen nagy 
ingadozást mutatott a’ börse. A’ papirospénz 
becse hirtelen s jelesül oct. 30ikán olly na
gyot bukott, hogy nagyobbra a’ júliusi revo- 
lutio óta nem emlékeznek. Azon (hamis) hír
re , hogy a1 Francziák Belgiumba bementek 
a’ bankactiák (oct. 28ikán) 1120ról egyszerre 
1088ra estek. Később újra emelkedtek ugyan, 
de a’ folyvást háborúra hajló hírek folyvást 
s nagy veszteségeket húztak magok után úgy, 
hogy néhány banqueroutetól lehetett tartani. 
A’ legújabb árfolyamok újságunk végén látha
tók. — A’ Konstantinápolyból Béesbe jött 
legújabb hírek nem igen fontosak. Beszélték, 
hogy Mehemed Ali (az aegyptusi vicekirály) 
némi előleges alkudozásokba ereszkedett volna 
a’ török kapudán basával (flotta fő vezéré
vel) , mellyek talán nem lesznek következés 
nélkül, kivált ha Tewzi basának múlt leve
lünkben említett elutazása e’ dologgal egybe
függ. Az alatt a’ hadikészületek Konstantiná
polyban folyton folytak; a' pestis engedett.

A N G L I A .
A’ mult parliament végképi eloszlatása 

december 3kán, az uj (reformált) parliament 
egybeülése pedig a’jövő januarius 20 és 30ika 
közt fog hihetőleg megtörténni.

Octob. 27kén , melly nap a’ két ország 
közötti egyezés megerősíttetett, ministeri ta
nács volt a' külügyek hivatalánál. Hg Talley
rand ott vala, ’s a’ tanács után, melly há
rom óránál tovább tartott, hosszasan érte
kezett lord Palmerstonnal. — Egész éjjel 
munkában volt a'nevezett hivatal. Ausztria, 
Porosz és Oroszország követeinek , úgy szin
te a’ hollandi és belga meghatalmazottaknak 
nyilatkozások tétettek.

A’ belga kérdést, úgy mond a’ Globe 
oct. 30ikán, csak a’ hollandi király makacs
sága tartóztatja még, ’s ezen makacsságot 
meg kell törnie Ez a’ kinyilatkoztatott véle
kedés , ’s ennek kell m i n d  az  öt  udvar 
vélekedésének is lenni, különben két nyel- 
vüeknek kell őket tartanunk. —

A’ franczia flotta admiral Villeneuve a

latt oct. 29ikén Spitheadhez megérkezett. E- 
zen hir a’londoni árfolyamat valamennyire le
nyomta. — Ugyanaz nap hg L ie  v e n ,  gróf 
Ma t u s z e/vv i t s c h , báró W e s s e n b e r g  
és a’ hollandi követ, báró Bülow porosz meg
hatalmazottal értekeztek, kihez az utóbbi éj
jel levelek érkeztek Berlinből. — Stratford- 
Canning ur Pétervárába megy követül, Jer- 
ningham ur pedig ideigleni ügyvivőül Haa- 
gába. —

F R AN CZ IA O R S Z Á G.
A’ király ’s királyné oct. 29dikén elha- 

gyák Neuillyt ’s lakjokat ismét Párisban a’ 
Tuilleriák palotájában vevék.—Marquis Lan s- 
d o w n e ,  az angol királyi titkos tanács elölü
lője, ugyanaz nap érkezett Párisba, hova mar
sai M ór t i  e r  Pétervárából már egy pár nap
pal előbb megérkezett.

Marquis Lansdowne, ki a’ királynál 
nov. lsőjén volt, még ezen nap, vagy 2ikán 
készült Londonba vissza.— Marsai G é r a r d  
a’ belga határszélre elutazott. — Szint oda 
utazott el oct. 30ikán general H a x o , ki mint 
mondják, Antwerp oslromoltatását fogja ve
zérleni.

A’ ministerek igen megvannak elégedve 
azon fordulattal, mellyet a’ belga ügy vett 
’s egész bizonyossággal állítják, hogy Ant
werp még a’ (franczia) kamarák egybeülése 
előtt által lesz adva; hogy a’ hollandi tudó
sítások ennek békével megtörténhetését re- 
ményltetik , ’s hogy ők minden esetre fegyver
rel is eszközlendik ezen általadást a’ n é 1 k ü I, 
h o g y  E u r o p a  egy  k ö z h á b o r ú b a  k e 
v e r e d j é k .  A’ ministerium baráti azt mond
ják , hogy a’ bizodalom, mellyet a’ cabinetek 
Broglie ur characterében helyeznek, igen 
nagy és jó behatással volt a’ béke fenmara- 
dására. így már, ha t. i. Antwerp csakugyan 
a’ Belgák kezében lesz , a’ ministerium sem
mit sem kételkedik, hogy a’ kamarák majo
ritását megnyeri, ’s ebeli biztában mostan 
nyíltabban is szól már terveiről mint eddig, 
midőn még mindent a’ kamarák megnyílásá
tól ’s a’ többség elhatározásától várt vagy félt.

A’ tractatus Anglia ’s Francziaország kö
zött, úgymond a’ Nouvelliste, mellyről e’na
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pókban szó vala, Londonban Octob. 27kén 
megerősíttetett, 's nyomban a’ conferentiával 
is közöltetett nem azért, mintha annak vég
rehajtása a’ conferentia megegyezésétől füg
gene, hanem hogy az illőség kötelessége tel
jék be az öt hatalmasság iránt, melly a’ köz
béke fenmaradásán egyetemleg *s egyenlő ő- 
szinteséggel munkálkodott. — Egy protesta- 
tiot rebesgettek, mellyet a’ három udvar az 
Anglia és Francziaország közötti külön egye
zés ellen tett volna; de ez puszta költemény, 
a1 három udvarnak illyes mi soha sem volt e- 
szében. Könnyű áltlátni, miért vett ezen e- 
gyezésben csak a5 két hatalmasság részt; ne
kik e' dologban nem kellett senki mástól ta
nácsot kérni, sem saját javokon 's helyzetö- 
kön kívül más tekintetnek áldozni. Oppo- 
sitioról szó sem volt; Europa 's a’ conferen
tia akaratja egy. Mellyik hatalomnak men
nyi része legyen e* közakarat végrehajtásá
ban, azt az illendőség's mindeniknek saját 
érdeke 's helyezete határozzák el. — De a* 
T e m p s  a’ három udvar ellenkezésétől foly
vást tart; a" háromszoros, elég lassú és elég 
hosszú határidőt neveti, s különben sem hiszi, 
hogy az antwerpi fellegvár áltadatásával a’ 
kérdés fejű e volna. A'két ország közötti egye
zés, úgy mond, csak újabb nehézség. Anglia 
már is bánja, hogy a' kényszerítő rendsza
básokban megegyezett 's lord Lansdowne-t, 
a1 cabinet elölülőjét (ki egyébiránt hgBroglie- 
nak nem nagy barátja —) küldi, hogy a’ vég
rehajtás körül előfordulhatandó nehézségeket 
mondja 's panaszolja el. — Ha ezzel össze
vetjük azt ,  hogy Poroszország egy újabb e- 
gyezésajánlatot készített, mellyet a* hollandi 
király már,  (kévés módosítással) alá is irt 
(lásd Hollandia), úgy hajlandók leszünk hin
ni , hogy a’ conferentia ezt az egész dolgot 
megint a1 béke és békitgetés százrőfös útjára 
fogja visszavinni. —

B E L G I U M .
A’ J o u r n a l  de F r n n c f o r t  követke

zőleg elmélkedik a’ belga kérdés felett.: Né- 
melly franczia újságok szerint a hatalmak 
úgy látszik, abban állapodtak meg, hogy a’ 
belga-hollandi kérdésben semmi beelegyülés-

nek helye ne legyen. Mi nem tudjuk igaz é 
ez vagy nem ? de ha a’ hír valóságon alapul
na , mi egy illy elhatározást épen csak a’ 
legszorosabb igazságból folyónak s azzal e- 
gyezőnek Ítélnénk. Midőn a' londoni confe
rentia összeült, önmaga nevező magát k ö z 
b e n j á r ó n a k ,  nem egyébnek, ’s Lajos-Fi- 
lep egyik ministere irá azt királya nevében, 
mikép óhajtja ez , hogy a' conferentia a" ne
vezett characterből soha ki ne lépjen. Mi te
hát a’ közbenjáró tiszte, ha a’ két félt bé
kés egyezésre nem bírhatja? Felelet: nem 
más, mint hogy a' közbenjáró visszalép s 
a' felekre hagyja, végezzék bajokat ö n m a 
gok.  Közbenjáró gyanánt lépni fel 's ha a' 
békités el nem sül , egyik féllel a másik el
nyomására szövetkezni, olly te tt, miilyet 
senkiről fel nem teszünk. — Holland és Bel
gium eleitől fogva a’ conferentiában bíztak, 
a5 conferentia eleitől fogva a’ benemavatko- 
zás princípiumát tévé az alkudozások hasi
sául, ebben mind az öt hatalmasság egyetér
tett 's ünnepélyesül és egyetemleg nyilatkoz- 
tatá ki több ízben, hogy e’ princípiumtól 
semmi esetre sem térend el. így állottak e- 
zek a' közbenjárás előtt. Minthogy tehát en
nek (a' közbenjárásnak) sikere nem lett, el- 
háriihatlan akadályok állván ellene, a’ jus 
legegyszerűbb ideái 's törvényei szerint kö
vetkezik , hogy az ügy ugyanazon helyezet- 
be essék vissza , mellyben a' közbenjárás e- 
lőtt volt. Itt nem lehet a' beelegyiilésnek 
semmi helye! —

HOL L ANDI A.
H a a g á b ó 1 Becsbe r e n d k í v ü l i  al

kalommal következő hírek érkeztek novem
ber 3dikáról: Hollandi király Ő Felsége a' 
hozzá Anglia ’s Francziaország részéről 's az 
e’ két ország közötti egyezés következésében 
küldött azon felszólításra, hogy az a n t w e r -  
p i  f e l l e g v á r b ó l  bizonyos határnapra se
regeit vonja ki, külső-ministere által „nem- “ 
mel válaszolt; hozzá adatván egyszersmind , 
hogy londoni követe 's meghatalmazottja, 
báró Zuylen van Nyeveldt, megkapta felha- 
talmaztatását egy t r a c t a t u s  megkötésére,
melly az újabb időkben kölcsönösen kimuta-

*
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toli k ö z e l e d é s n é l  fogvást rövid nap alatt 
alá fog írathatni. — E’ hírrel ina indult el 
innen egy kurír Parisba; s kettő Londonba, 
hova ezek holnap megérkeznek, — 0 Felsé
ge a’ hollandi k i r á l y n é  Haagából Beyl i n-  
b e utazott, (nov. lsőjén}. —

Az Amsterdam- és Rotterdamban levő 
angol kereskedőknek azon tanácsot s utasí
tást adák az ottani angol consulok, hogy ha
jóikat a’ hollandi kikötőkből m i n é l  e l ő b b  
indítsák ki. —

A’ londoni conferentiának 7 0 ik pr o.  
t o c o 11 u m a (oct. lsőjéről) , miután emlí
tette, hogy m i n d  az Öt udvar hatalmazotti 
megismerek az előterjesztett oklevelekből azon 
reménység elenyésztét, hogy Hollandiát az 
alkudozások szokott utján a’ belga ügy köz- 
vetetlen elintézésére lehessen bírni, ámbár 
Belgium hajlandónak mutatá magát a' kétsé
ges alkupontok módosittatási iránt újabb al
kuba bocsátkoznia, —- legelébb is a’ f r an-  
c z i a meghatalmazottnak következő végzés
ajánlatát foglalja magában: „[Minthogy tehát 
az öt udvar meghatalmazotti teljesen meg 
vannak győződve, hogy nekik kölelességök, 
a’ Belgiummal (nov. lóikén 1831} kötött 
szerződést végre is hajtatni: ennél fogvást 
elhatározák , teljesíteni azon fenyegetést , 
m elle t június l l iki  jegyzékük végzetén 
teltek illy szavakkal: Nem ismételheti e- 
léggé a’ conferentia, hogy .ezen engedvé- 
nyek az utolsók 's egyetlenek , mellyeket 
hollandi király 0 Felségének tehet, ’s hogy 
ha ő azokat rövid idő alatt el nem fogad
ja , épen nem fogja gátolhatni a’ conferen- 
tiát aheli szándékában, hogy a’ további ha. 
logatásnak véget vessen, sem az abból k ö 
v e t k e z ő ,  H o l l a n d i á r a  n é z v e  i g e n  
k o mo l y  lépéseket; mellyeknek egyike az 
hsz ,  hogy Belgium a’ részére 1832 januariu- 
sától eső köz adósság kamatját nem fogja Hol
landiának visszafizetni, kénytelen lévén a- 
zon pénzt saját birtoka védelmére fordítani. 
— Továbbá, minthogy a’ múlt £1831} nov. 
lóikén kötött egyezésnek a’ belga birtok 
megállapítása volt egyik fő alapja: nem mel
lőzheti el a’ conferentia abeli gondoskodá
sát sem , hogy Belgium Antwerpnek ’s a’ hoz

zá tartozó vidéknek végre valahára birtoká
ba jusson. — E’ végre ’s a’ nélkül hogy a1 
jun. l l iki  jegyzékben kijeleitekről lemonda
na, legelső lépésnek tartja a’ conferentia: 
hogy Belgiumnak azon védelmi költségek, 
mellyeket neki az antwerpi fellegvárnak hol
landi kézben léte naponként okoz, visszaté- 
rjttessenek; különben is a’ fellegvárnak hol
landi kézben léte okozván lóképen azon in- 
gerlettséget, melly Belgiumban 's a’ szom
szédországokban mind inkább terjedez, Eu
rópát nyugtalan állapotban tartja ‘s mind a- 
zon jóktól megfosztja, mellyeket reá egy 
méltán reménylett közös lefegyverzés áraszt 
vala. — Ezek következésében kinyilatkoz
tatják az öt udvar meghatalmazotti, hogy ha 
e’ folyó oct. lóikéig az antwerpi fellegvár, 
annak vidéke ’s mindazon hely, melly a’ 
nov. lóiki egyezés szerint a’ belga birtokhoz 
vétetik, ált nem lesz adva, (V Hollandiak
tól elhagyva): úgy megismerik Belgiumnak abe
li jusát, hogy m i n d e n  h é t é r t  az itt kije
lelt határidőn túl, e g y m i l l i ó  f o r i n t o t  
az 1832 januariusától elmaradott, reá eső adós
ságkamatokból lehúzhasson, ’s ezek elfogyá
sával magából az őt (Belgiumot} illető adós- 
ságtőkéből vonhasson le. Részéről Belgium is 
visszahuzandja, ezen eltakarodás esetén ’s 
ugyan azon időben, seregeit Venlooból ’s 
mindazon helyről, melly az idézett egyezés 
szerint birtokához nem tartozik.“

A’ franczia meghatalmazottnak ezen a- 
jánlatára, melly ben az angol királyi meghatal
mazott is tökéletesen megegyezett, Ausztria, 
Burkusország és Oroszország meghatalmazot
ti kinyilatkoztaták, hogy ők ugyan Hollan
dia makacskodását és helytelen előterjeszté
sit megismérik ’s ugyanazért megegyeznek, 
hogy Belgium oct. 1 óikétól fogvást, ha ek- 
korig Hollandia békítő rendszabásokra haj
lani nem akar, az adósság elmaradt kama
tai fizetésétől mentessék fel; de arra nincse
nek udvaraiktól felhatalmazva, hogy Hollan
diától egy olly tractatusnak, mellyet. az el 
nem fogadott, végrehajtását sürgessék, ’s 
igy tőle a’ kijelelt határnapra Antwerp álta- 
dását kiváltják, sem ennek következésében 
a1 fenemiitett hetenkénti lerovásokban meg
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nem egyezhetnek. Ha pedig 's továbbá a‘ fian- 
czia ’s angol kormányok kényszerítő rend- 
szabásokhoz fognak Hollandia iránt nyúlni, 
ebben a’ három udvar meghatalmazotti részt 
nem vesznek, fentartván magoknak udvaraik 
eziránti inditóokai bővebb kifejtését. Mi- 
hezkéj.est legczélirányosbnak vélnék a1 három 
udvar meghatalmazotti, ha a' haagai cabinet 
való álláspontjáról s a veszedelmekről, mel- 
lyek őt környékezik, újólag tudósittatnék; a’ 
bécsi , berlini ’s pétervári udvarok pedig fei- 
kéretnének, éljenek még egyszer és u t o l j á 
r a  hollandi király 0 Felségénél minden be- 
folyásokkal, ha talán őt egy méltányos egyez
kedésre bírhatnák ; ha pedig ezen befolyás 
ismét sikerctleniil alkalmaztatnék, adnák az 
érdeklett p é n z b e l i  k é n y s z e r í t é s h e z ,  
mellyet a’ három udvar meghatalmazotti bi
zonyos sikerűnek hisznek, — megegyezésü
ket. És mivel az illető udvarok, névszerint 
a’ bécsi és péterv ári, távolsága a dolgot igen 
is sokára halasztaná, elegendőnek vélik ezen 
udvarok meghatalmazotti, a’ b e r l i n i  ud
vart szólítani fel az itt kifejtett előterjesz
tés és bekövetkezhető pénzbeli kényszerítés
nek a’ haagai udvarral közlésére; mire a’ vá
lasz tiz tizenkét nap alatt Londonba megjö
hetne. . . . De az a n g o l  királyi meghatal
mazott teljesen meglevén ezen halogató lépé
sek , úgy szinte a‘ csupa pénzbeli kényszerí
tés sikeretlenségiről győződve , — Ausztria , 
Porosz - és Oroszország meghatalmazotti aján
latára reá nem áll, s fentartván udvarának 
az azon rendszabásokról végezhetést, mel- 
Jyek által a’ magára vállalt kötelezletéseket 
legbiztosabban betöltheti, most csak sajnála
tát fejezheti ki azon, hogy Ausztria, Po
roszés Oroszország meghatalmazotti még nin
csenek elkészülve olly hathatósb rendszabá
sokhoz járulhatásra , mellyek a’ három udv ar 
által is annyi hónap előtt megerősített szerző
dés végrehajtását eszközölhetnék , ’s ezt an
nál is inkább , minthogy e‘ végrehajtásnak 
továbbra halasztatása Europa békeségét foly
vást nevekedő veszedelmekkel fenyegeti. — 
A’ f r a n c z i a  meghatalmazott minden pont
ban tökéletesen egyet ért az angol meghatal
mazott illyes nyilatkozásában; sajnálja ő is

hogy a’ három udvar meghatalmazotti által 
tett ajánlathoz nem járulhat ’s fentartja ud
varának a’ legteljesebb hatalmat, a’Belgium
mal kötött egyezésre nézve olly végrehajtó 
eszközökkel élni, millyeket abban foglalt kö- 
teleztetése ’s Francziaország java megkíván. 
— Ezzel a’ protocollum berekesztetett. — 

Tudjuk , hogy az antwerpi fellegvár oct. 
lóikén ált nem adatott Mit a’ hollandi meg
hatalmazott e* 70ik protocollumíra ’s a’ lord 
Palmerston által ezután ajánlott egyezésre fe
le lt, merő eltéréseknél és semmi fontosságú 
mentegetőzésnél nem egyéb. A’ hollandi ki
rály ú j a b b  a j á n l a t i  ’s nyilatkozásiról e- 
zeket írja a’ Journal de Ja Haye oct. 2Gikán : 
A szerint a’ mit itt a‘ haagai cabinetnek azon 
válaszáról hirlelnek, mellyet ez a’ palmers- 
toni ajánlat iránt a berlini udvar által tett ’s 
gróf Dönhoff“ által megvitt módosításokra a- 
d a ; nem vonakodik többé a’ hollandi király 
elállani a’ Scheinen fel vagy leevező hajók 
megmotozásától (Visitationsrecht), de a’ ton
navámot nem 1 , hanem 3 forintra kívánja 
tétetni. — Egyébiránt a’ válasz, mint a lon
doni Courrier mondja, békés v olt ugyan és 
békéltető, de egyes pontjait nézve (méllyé, 
két azonban a’ Courier nem említ) még sem 
ollyan , hogy az olly igen óhajtott békét meg
valósíthatná. Ennek titka az, úgy mond a’ 
Courrier , hogy a’ mi cabinetünk (a’ londoni 
t. i.) csak akkor tartja a’ kérdés h a m a r  ei- 
dölését lehetőnek, ha A n t w e r p  fellegvára 
a' Belgáknak minél előbb általadatik; ’s eb
ben tökéletesen igaza is van, ha t. i. Hollan
diának valaha eszébe juthatna, hogy ezt a’ 
reá nézve felette fontos védfalat kezeiből Ön
kényt kieressze ’s magát ez által ellenének 
kegyelmére bízza. — Hiszem még azok is, 
kik Hollandiától Antwerp áltadását legin
kább sürgetik, megvallják néha őszintén, 
hogy a’ Hollandoknak nein volna eszök, ha 
magokat a’ fellegvárból visszavonnák, mig 
csak egyetlenegy módot is tudnak azt kezük
ben megtarthatni; de épen az a kérdés, mii t  
most már a’ dolgok állanak, lesz e mód, 
lesz é erejök a’ fellegvárat tovább is meg
tarthatni ? vagya’ mi mindegy, meg fogják 
e a Francziák Antwerpet támadni, s az An-
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golok el fognak e valóban a’ Sebeidére evez
ni? —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ szász-coburgi kormán) újság a’német- 

szövetséggyülés 29ik ülésében hozott kö
vetkező határozatot közli oct. 20ikán: Mint
hogy a’ szövetség némelly statusiban jelent
kező p r o t e s t a t i o k, k é r e l m e k  ’s f e l í 
r á s o k  a’ szövetséggyülés minapi végzetei 
ellen nyilván oda ezélzanak, liogy az illető 
kormányokat a’ szövetség alaptörvényei ál
tal elvállalt ’s a’ minap is ujobban megerősí
tett kötelességektől elállásra bírhassák , ’s 
igy a’ kormányokat a’ szövetséggel ellenke
zésbe hozzák , milly szándék természetesen 
fenyítést érdemel: ennél fogvást a’ szövet- 
séggyülés azon bizodaímas várakozását fejezi 
k i ,  hogy azon kormányszékek, kiknek sta- 
tusikban a’ f e j d e l e m  s z e m é l y é b e n  
e g y e s ü l t  ö s s z e s  s t a t u s  h a t a l o m  e l
l en  illyes merészletek történnek, azok szer
zőit ’s terjesztőit nyomoztatni, ’s velek a’ 
törvény értelme szerint fog bánatni. —

Az a s c h a f f e n b u r g i  (Bajorország, 
al-mainai kerület) e r d ő s z i s k o J a  (Forst
schule) bezáratott 's az aspiránsok, (kiván- 
kozók) tanulás végett, további rendeletig, az 
universitásokhozl igazíttattak. (oct. I9ikén).

A’ f r e i b u r g i  universilásnak személyt 
illető reorganisatiója abból állott, hogy Rot- 
t e c k  és W e l c k e r  professor - és udvari ta
nácsnokok nyugalomba tétettek. Kár az il- 
lyen embereket nyugalomba tenni!! — Egyéb
iránt Duttlinger, Arnann, Frommherz, Per
ieb ’s a’ többi professor hivatalában megma
radt Js a’ leczkék mint máskor a’ folyó nov. 
óikén elkezdődtek. — A’ mannheimi publi
cum ez utóbbi hetekben nagy hajlandóságot 
mutatott a’ zajgásraés kicsapongásokra, mint 
egy > oct. 2likén kiadott minister! rendelet 
mondja , ’s annál fogvást a’ rend és csend 
fentartatása végett némi katonás rendszabá
sok tétettek ; igy az éjjeli tetemesített őrizet 
már esti 7 órakor kezdi bejárni a’ várost, ’s 
ha a’ szokott esti dobszó után hatnál több 
személy találtatik egy helyben az utezín, e- 
lőször és másodszor ugyan felszóliitatnak, 
hogy menjenek haza, de ha a’ harmadik fel

szólításra sem oszlanak szét, bevitetnek ’s 
mint csendzavarók fenyittetnek meg.

S C H W E I Z.
Egy lausanne-i levél az alig. Zeit.ban 

oct. 2 1 ikéről a’ kővetkezőkről tudósit: Mar
sai B o u r m o n t  oct. 12ikén érkezett id e ’s 
16ikáig!an itt mulatott. Az oroszlánnál volt 
szállva ’s magát Vagina d’Emansa névvel 
mint chamberyi közbirtokost i r ábe,  ki T ú 
r i  nb ól jő ’s G e n f b e  szándékozik. Egy 
fiatalember volt vele, mint látszott titokno- 
ka, vagy csak úti társa, ki Albert névvel 

.Sabaudiából, ’s egy inas, ki Vigier József 
névvel szinte Sabaudiából volt beírva. Ok 
hárman Bern cantonbó! jöttek, holott egy idő 
óta csaknem minden eladó birtokot (jószágot) 
a’ franczia carlisták vettek meg. Mig Bour
mont és társai itt mulattak, rendesen ‘s na
ponként kimentek a’ tóhoz , holott kisebb na
gyobb házakban több előkelő Carlista lakik. 
Most már hihetőleg Genfben lesznek, holott 
folyvást és több carlista egyesület tartózko 
dik. — Tegnap adák nálunk legelőször Na
poleon halálát Helena szigetén, *s a’ darab
nak annál nagyobb hatása volt, minthogy a’ 
Napoleon szerepét játszó színész a’ volt csá
szárhoz tetemesen hasonlít. Midőn a’ darab 
hőse e’ szavakat mondá: A‘ Bourbonok igen 
elkopíatott nemzetség! dörgő tapsra fakadt 
a’ publicum, midőn pedig Orleans hgről (La- 
jos-Fileprői) vala szó, ’s Napoleon azt mon
d á : Ez legalább sohasem harczolt Franczia- 
ország ellen ! néhányan morogtak s a’ mon
dottat tagadni látszának.

P O R T U G Á L I A .
Az oct. Ilikén történt tengeri ütközet

ről következő tudósítása találtatik admiral 
S á r  t o r i  f i s n a k  az oportoi Chronica Con
stitutionalban : Dona Maria fregáton, oct. 
I l ikén,  a’ Bayona-szigetekből 40 mtfoldrc 
nyugotnak. Tegnap reggeli 6 órakor láttuk 
az ellenséges flottát, u. m. llineahajót, 1 fre- 
gátot, 2 corvettet és 2 brigget a’ vigoi öböl
ből kievezni. Én azonnal felszedetém horgo- 
nyimat ’s elhatározóm, az ellenséget min
den erőtöbbsége mellett is köz ütközetre bír
ni, bizonnyal reménylvén, hogy nagy hajóit 
legalább is úgy megrongálom, hogy azok egy
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pár hónapig szolgálatot tehetni nem fognak. 
Ennél fogyást s hajóim kisflcdségéhez ké
pest ngy intéztem el az ütközetet, hogy 
az ellenség lineahajóját (V dón Joaot) mind 
a’ két fregátommai támadom meg, corvet- 
tim pedig az ellen-fregátot és kisebb hajó
kat fogják szorongatni. — De, ma reggel 1 
óra után mingyárt, midőn már az ellenség
hez közel valék ’s a csatát el is kezdettem . 
a’ szél csaknem tökéletesen megszűnt, ’s igy 
kisebb hajóim közül többen nem juthattak 
el a’ nekik kijelelt állásra, ’s engem nem se
gíthettek úgy, mint különben minden kétség 
kívül történt volna. Ennek következése az 
le tt , hogy az ellenséges hajók összes tüze e- 
gyedül az én két fregátomra "s a’ jul. 23ika 
nevű briggre, de kivált az én lobogós fregá
tomra (dona Mariára), ’s később Portuense 
nevű corvettemre zudult. Ezen tüzet az én tisz
teim ’s legényim legyőzhetetlen vitézséggel 
fogadák és viszonzák ötödfél óra teltig, mig 
t. i. a’ viadal tartott. Ez idő tájban vettem 
észre, hogy az ellenségnek fordult vitorláim 
igen megrongáltattak, s néhány álgyum is 
szint e’ felen egy időre használhatlanná lett. 
Ennél fogvást fordulni kezdettem, hogy ha
jóim másik, evezős, oldaláról folytassam a’ 
tüzet, nem szűnvén meg a’ fordulás alatt is 
az ellenség fregátját nyomosán lődöztetni. A- 
Jig .végeztem el e‘ fordulót, midőn látám, 
hogy az ellenség délnek ereszté meg vitor
láit. Ez igen jó alkalmat nyujta nekem a’ kö
teleimben ’s vitorláimban esett károkat kii
gazítanom , mivelj épen most foglalatosko
dom, reményi vén, hogy este négy óra táj
ban az ellenséget ujra űzőbe vehetem’s njabb 
csatára kényszerithetem s a’ t.

Azon jegyzékből , mellyet az admiral 
ezen tudósításához, melly mint láttuk magán 
az ütközet napján költ, kapcsola, kitetszik, 
hogy a’ veszteség az ő részéről 15 halottból 
és 34 sebhedtből álla, az elsőbbek között egy 
tiszt; az utóbbiak közöttcommandeur Foord 
Margoll ’s hadnagy Sharp terhesebb, maga 
Sartorius pedig s Ross hadnagy könnyű seb
bel. — Az ütközet megújításából semmi sem 
lett; dom Miguel hajóserege oct. Ilikén Lis
sabon előtt, dóm Pedróé pedig Oporto előtt

állott, ’s ez utóbbi ekkor már minden kárt 
hajóin annyira kiigazított, hogy 15dikén is
mét Lissabon elzáratására készült. Ellenben 
don Miguel hajói, névszerint a don Joao, a 
fregát ’s egy corvette oily roncsolt állapot
ban érkeztek Lissabon alá, hogy ez utóbbi 
helyről oct. 17ikén indult tudósítások sze
rint legalább hat hét kívántatik kiigazittatá- 
sokra, mikor aztán a’ bekövetkező tél miatt 
késő is lesz ismét tengerre szállni, ’s igy 
Portugáliában ez idén a’ tengeri munkálko
dásokat bevégzetteknek lehet tekinteni. —

Lord Russell egyik inasának a’ lissaboni 
politia által történt megöletése nagy mérték
ben foglalatoskodtatja a’ két udvar ágenseit 
’s az angol újságokat. Maga lord Russell min
gyárt a' tett után irt egyenesen dóm Miguel- 
hez, a* bűnös hajdú megfenyittetését kíván
ván, egyszersmind pedig tudósítás’ cascaesi 
öbölben álló angol flotta commodoreját is , ki
nek rendelésére a’ 12 álgyus Caledonia ’s a’ 
78 álgyus R e v e n g e  azonnal elhagyák állá- 
sikat, ’s a’ partmelléki miguelista battériák 
előtt töltött álgyukkal de minden akadály 
nélkül elevezvén , oct. 18ikán, midőn innen 
a’ legutolsó tudósítás indult, a’ Tajoba befu
tottak ’s a’ San-Julian erőség előtt horgonyt 
vetettek. Don Migueltől a’ nevezett napig 
még nem érkezett válasz, hanem visconde 
de S a n t a r e m  (dón Miguel külső-ministe- 
re) irt már jóval előbb Hoppner úrhoz, (an
gol consul Lissabonban) "s a’ tettet mente
getni kezdé. A* politiapatrouille ngy mond 
sem azt nem tudta, hogy lord Russell háza 
előtt áll, sem azt, hogy a’ lord inasa az, 
a’ kivel beszél. Sőt ez embert egyenesen 
tolvajnak tartotta , mert nevéről kérdeztet- 
vén , igen gorombául felelt’s midőn őt a’ haj
dúk meg akarák ragadni, a’ káplárra rohant 
’s ennek fegyverét akará kezéből kicsikarni. 
Csak ekkor lőtt a’ káplár, ’s az ember lero
gyott. — Hasonló értelemben irt a’ minister 
lord Russelhez is, de hogy ez nem v o lta ’ 
mentséggel megelégedve, onnan tetszik ki, 
hogy két nappal ezután u. m. oct. 17dikén, 
mint előbb emlitők, a’ két angol hajó a’ Tájé
ba befutott.
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S P A X YOLOKSZA G.
Következők a’ királyné által oet. lódi- 

kén kibocsátott, ’s Madridban leirhatlan örö
met gerjesztett amnestiai decretumnak em
lékezetes szavai: Semmi sem illőbb egy nagy
lelkű és istenfélő fejdelemhez, ki szeretet
tel ’s hálával telik el népe iránt azon forró 
könyörgésekért, mellyekkel ez az ő egészsé
ge helyre állását az isteni gondviseléstől ki
ll) éré ; — semmi sem édesebb egy érzékeny 
királyi szívnek, mint a’ feledés fátyolét von
ni el azoknak gyarlóságok felett, kik a’ si
ralmas példák által vonatva inkább, mint 
saját megrögzött gonoszságoktól indíttatva 
messze tértek el a’ nemes kötelesség (Joyali- 
tiit) , engedelem ’s tartozó tisztelet azon ös
vényétől , mellyen megmaradniok kell vala, 
s mellyek által ezelőtt olly igen jeleskedtek.

— E1 bocsánat ’s a’ vele született kegyelem, 
mellyel a’ király mindannyi fiait jóságának 
dicső leple alá gyűjteni, kegyeiben ’s kedve- 
zésiben részesíteni, háznépeik körébe vis
szavezetni, ’s azon fájdalmas helyezetből, 
mellyben őket az i d e g e n  f ö l d ö n  t a r 
t ó z k o d á s  annyi ínséggel és szigorgással sa
nyargató, felmenteni óhajtja, de különösen 
azon egy gondolat, hogy ők is Sp a n y o l o k ,
— ’s a’ háladásnak azon őszinte, szives és 
mély érzései, mellyeket bennök a’ király
nak illy kegyes gondolkodása kétség kívül 
gerjeszteni fog, olly édes megindulással töl
tik el szivemet, melly csak azon Örömhez 
hasonlítható, mellyel a’ királynak e’ kegyes 
és nagylelkű végzését hirdetem. Engedvén 
tehát illy kedves képzeteknek ’s mégkedvesb 
reményeknek, és azon teljes hatalommal él
vén, mellyet szeretett és drága férjem reám 
ruházott, az ő akaratját követvén mindenek
ben : l e g k ö z ö s e b b  ’s l e g t e l j e s e b b  
a m n e s t i á t ,  m i l l y e t  v a l a h a  k i r á 
l y i n k  h i r d e t h e t t e k ,  adok ’s hirdetek

ezennel mind azoknak, kik eddig stalusvét- 
ségekért üldöztettek akármi Jegyen a’ név 
és czim , melly alatt magokat ismerteték s 
kijelelteték. E’ jótéteményből csak azok vau
nak kivéve, kiknek szerencsétlenségük volt 
Sevillában a’ király letételére szavazni, ’s kik 
az ő souverainitása ellen fegyveres csapato
kat vezérlettek. — Az ur magát ehez szabni 
’s végrehajtását mindenekben eszközleni fog* 
ja. Költ St. Ildcfonsoban oct. lóikén 1832. A’ 
k i r á l y n é .  Don Jose de Cafranga.

Havannai kormányzó La bor de y Na
varro helyébe, ki előbb tengerügyministerré 
vala kijelelve, 's ki helyett e’ tisztet ideig- 
len dón Francisco Xav. d'U iloa vitte, ez 
utóbbi neveztetett valóságos tengerügyminis
terré, amaz kormányzói tisztében megha
gyatván ’s egyszersmind Ili. Károly rendének 
nagykeresztével tiszteltetvén meg. — Ilire 
volt, hogy legközelebb a’ C o r t e s  por  
Es t a  me n t ő s  is egybe fognak hivatni, I- 
sabella kir. hgasszony örokülési jusát megis- 
merendők ’s megerősítendők. —

E L E G Y  H Í R E K .
Hg I t a l i n  s k y  (ki egyszersmind gróf 

Suwarow-Riminsky) ezredes ’s az orosz csá
szár egyik adjutánsa e’ hónap 4ikén érke
zett Berlinbe azon örvendetes hírrel, hogy 0 
Felsége az orosz császárné a’múlt oct. 25ikén 
egy fiút (nagyherczeget) szült, Js mind ez, 
mind felséges anyja a’ követ elindulásakor a’ 
legjobb egészségben voltak.

Otto király Görögországba e’ folyó hó
nap lóikén indul el Münchenből. Az ugyan 
oda szánt’s szinte rövid időn elindulandó ba
jor katonaság fővezéréül Eduard, szász-alten- 
burgi herezeg (a’ bajor királyné testvére van 
kijelelve.

Pénzfolyamat:
Bank-actiák nov. 1 Óikén 110S —

— — — Ilikén 1108 —
A’ gabonának pesti piaczi ára november 9dikén 1832.

Cozs. m. ytó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. ytó. gar. leg óbb középszerű csekélyebb
Tisztabúza 136 | 124 120 Zab 36 \ 36 ____

Kétszeres 80 76 73 \ Köles - ____

Rozs 60 56 | — Köles-kása 166 f 160 146 f.
Árpa 60 57 \ 56 Kukorica 60 56 \ 53 i

Szeikezteti H e l m e c z y .  Nyomtatja Länder er .
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J E I i E N K O m .

92 szám P est, szombat. November 17dikén.

F o g l a l a t :  Magyarország (kinevezés. Országgyűlési követek. Tornai tisztujitás. M. t. Társaság ülései. Zágrábból hír. 
M u z e u m  számára tett adományok. Szomorú Pset). Anglia (Times és Courier nézetei a’ belga ügyről. Hírek Portsmouth- 
bóí, Londonból , Görögországból, Newyorkból. Zealiermudez elbúcsúzik). Fianeziaország ^Oppositio. Levél Aímverp- 
ból. H a a g á b ó l  t e l e g r a p h i  h i r  nov. 2ikáról). Belgium. Hollandia. Spanyolország (a ’ király folyvást gyógyul). 
Schweiz. Oroszbirodalom. Elegy'. Legújabb. Gabonaár.

MAGYARORS ZÁG.
Apostoli királyunk oct. 29kén költ leg- 

magasb rendelete szerint a’ pozsonyi kir. A- 
kademia főigazgatójává Engelhardt Anzelm 
sz. Benedek rendjebeli áldozó papot, ’s ed
dig a’ pozsonyi gymnasium igazgatóját mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

Fenséges nádorunk, hitvese ’s magzati 
Budáról f. h. 13ka reggelén utaztak Pozsony
ba fel.

Országgyűlési követekül tekint. Borsod 
Bük Zsigmond másod alispán és Palóczy 
István főjegyző urakat; — Szatmár Eötvös 
János táblabiró ’s K ö l c s e y  F e r e n c z  fő
jegyzőt ’s m. tud. társasági rendes tagot; — 
Zemplény Dókus László első alispán és Szir- 
may Antal táblabirót; — Zala Deák Antal, 
volt első alispán s Horváth János cs. kama
rást ’s első alispánt; — Yerőczc Szallopek 
János kir. tanácsnok, udvarnok s első alis
pánt és Hegedűs Pál főjegyzőt; — Nyitra 
ücskay Igynácz első al ispánt s Thuróczy Tha- 
dé táblabirót; — Abauj Komáromy István 
első, ’s Vitéz János másod alispánt; — Tor
na gr. Andrásy György s Bárczay József má
sod alispánt; — Sáro3 Szinnyei Merse Lász- 
tó ’s Muriásy István urakat; — Torontal Her- 
lelendy Ignácz első alispánt, és Karácsony 
István fősz.bírót; — Kassa sz. kir. város 
Fischer Károly bíró és Wirkner Károly h. 
ügyvédet; — Soprony sz. kir. város Vá- 
ghy Ferencz biró ’s Fabricius Endre tanács
belit ; Győr sz. kir. város Czech János pol
gármestert ’s magyar tud. társasági rendes 
tagot és Szántó Mihály tanácsbelit választotta.

Tek. Torna megye legközelebb tartott 
tisztujitó-széke alkalmával első alispánnak 
Martinidesz Lászlót, másodnak pedig Bár
czay Józsefe választotta; folytatását máskor.

A’ mag) ar tudós társaság, két hónapi 
szünnapjai után, Mgróf Teleki Jósef, Refe- 
rendarius és Főispán Ur előliilése alatt, no
vember 16d. kezdette meg ismét héti ülé
seit. Ezen elsőben, Kállay Ferencz, nyug- 
pénzen le%ő cs. k ir.Auditor kapitány, filozó
fiai , ’s Győry Sándor Földmérő, mathesisi 
helybeli uj rendes tagok fogtak széket osztá- 
lyaikbeli értekezés felolvasásával.

Döbrentei Gábor m. h.
Titoknok.

A’ hármas ország Horvát- Tót- s DaJmát- 
ország folyó hónap Ilikén nyitá meg tanács
kozásit Zágrábban, utasítást készíteni az a- 
nya Magyarország gyűlésére küldendő képvi
selőinek. Zágráb megye ez előleges gyűlésre 
Lentulay Imre első alispánját és Busan Her
man főjegyző urat választotta.

Szinte 9ber 6ikán igtattatott Zágrábban, 
ugyan e’ megyei főispáni székébe Vlasits Fe
rencz báró , horvátországi bán , ’s altábornagy 
’s a* t. szokás szerint ünnepes alakzatu szer
tartással, mellynek végével közgyűlést tart
ván több nevezetes férjfit a’ hármas ország
ból ’s a’ szomszéd áruházából táblabirákká 
nevezett.

A’ m. nemzeti Muzeum ujdon követke
ző adományokkal gazdagíttatott: a) Vörös 
Katalin sz. Lliemer asszony ajándékozott At
tila hun király féle egy tallér nagyságú ezüst 
pénzt; Vik Károly római császár két taller- 
nyi ezüst emlékpénzét, ’s Leopold császár 
nagyobb tallérját; b) Fröhlich Ferencz pes
ti polgár ’s kerékgyártó egy darabból készült 
’s megvasalt kereket; c) Lukics Mózes újvi
déki kereskedő egy igen különös, golyó for
májú ponty-fejet, és török adó-ezédulát; d) 
Justh Ferencz hunsdorfi orvos, egy gyűrűt 
mellyet a’ Kárpát hegyekben fagyökér - ásás 
közben találtak, -s kétszázadnyi korúnak ál-
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Iithatni, egy különös alakú pipát, s egy rend
kívüli formájú borjú-lábat.

Fest. noV. 12kén: Figyelem gerjesztésül, 
s a1 szülék- és nevelőknek, általában pedig 
minden embertársnak oktato tanúságul, bá
natos szívvel kell jelentenem , hogy mult oct. 
21 kén egy lelki ’s testi szép tulajdonokkal 
bírt nagy reményű magyar ifjú halt meg 
Bécsben, hirtelen áltfázásból származott for
ró epeláz- ’s májgyuladásban. F. Eöri Bertha 
Sándor, a' testőrző nemes magyar sereg egy 
jeles tagjának kora elhunyta tünteti élőnkbe 
e’ gyászos példát, kit virító ifjúságában, él
te 21dik évében, miután a'haldoklók szent
ségiben részesült, kegyes szüléi-, rokoni, 
’s barátinak szívepesztő bánatjokra, egy táncz- 
mulatság utáni meghűlés temete sírba, 

így hervad-el a’ liliom , ha fejér 
Bimbóit időnap előtt lepi dér. — ——
De mit tegyek — Antalom ! illy eseten ? 
Megnyugszom az isteni végezeten. S.

A N G L I A .
Oct. 26ikán olly sürü köd vala London

ban , bogy baj nélkül nem igen lehetett az 
utczákon járni ’s a’ lámpák már 1 órakor 
délután meggyujtattak a' boltok előtt. Úgy e 
szép idő ez — monda egy diplomata belépő 
barátjához— nem de szép idő ez hajókat kül
deni a’ Scheldére ? —

Néhány törj újság, úgy mond a’ Ti
mes, még mindig megmarad azon, mint ők 
állítják, hasznos hazugság mellett, hogy Po
roszország ellene fogja magát a’ franczia se
regek Belgiumba léptének szegzeni. — Sőt 
inkább Poroszország azt nyilatkoztatá k i , 
hogy ő béelegyülni nem fog, ha a’ Belgákat 
a’ Francziák Antwerp visszavételében segí. 
tendik. — Lord Durham bizonyosan felvilá
gosította az orosz és burkus udvart, mellyek a’ 
belga ügy eldőlését már 12 hónap óta gátol
ják , — ’s elhitette velők, hogy egjr toryminis- 
teriumot, mellytől Belgium leigáztatásához 
segéd kezeket reményihetének, Angliában 
többénem várhatnak. — Ezáltal, minthogy 
az éjszaki udvarok csak Anglia hitelével 's 
pénzsegcdelmiv el képesek háborút viselni, 
a' harczkedv igen megcsökkent, ’s Hollan
diával , mellyet a’ három udvar utóbb nem 
igen biztatott, az alku könnyebb lett. — (Ezt

azoknak, kik csodálkoznak rajta, ha az em
ber toryministeriumtól irtózik. •—)

Portsmouthból oct. 29ikéről Írják, hogy 
ott ugyanaz nap délután 5 órakor egyesült 
a’ Scheldére szánt franczia’s angol hajósereg. 
Foljvást tolongott a’ minden rangú és korú 
lakosság a' bástyákra, látni a’ soha nem lá
tott tüneményt, azt t. i. miként evez egy 
olly nemzet hajóserege békén kikötőnkbe, 
mellyhez ezelőtt csak a’ legdühösebb harcz- 
vágy közelité a’ miénket. Három órakor ér
kezett a’ legelső nagy hajó, mellynek. előár- 
boczán csakhamar kivettük a’ háromszinü lo
bogót; ’s alig telt belé egy fél óra, mire a’ 
többi, mindössze hat hajó is megérkezett. E- 
zek : az épen most említett 100 álgyus, szép 
lineahajó (a’ Suífren), rajta a’ contreadmiral 
lobogója, három 50 álgyus, egy 44 álgyus 
fregát ’s egy 22 álgyus corvette. A’ lineahajó 
Spitheadenél hányta ki horgonyait, keletre az 
angol flottától; a’ többi e’ körül vévé állá
sit. Admiral Malcolm lobogóshajóját, a’ 76 
álgyus Donegalt, ma reggel vontaták gőzha
jók a’ kikötőbe ; a’ 74 álgyus Talavera ugyan
akkor érkezett Lissabontól, (de nem hozott 
semmi h irt), ’s nyomban ki fog igazíttatni. 
— Az angol flotta e’ következő hajókból fog 
állani: Donegal 76, Talavera 74, Yernon 50, 
Southampton 52, Castor 36, Snake 16 ál- 
gyuval, mind Spitheadnél. Ezeken kívül a’ 
Revenge 76 álgy. most Lissabonnál; a’ Scout 
28 álgy. most Chatamnél; a’Satellite 28, Vo- 
lage 28, Conway 28, s Larne 18 álgyuval Ply
mouth előtt állanak, készek akármelly órán 
a’ többivel egyesülni.

Ausztria, Poroszország, Oroszország és 
Hollandia követei oct. 30ikán ismét ’s hat 
órát töltő conferentiát tartottak Londonban, 
mi után kurírok indultak el Berlinbe, Péter- 
várába és Párisba. —

Vannak, úgymond a’ Courier, kik nem 
akarják hinni, hogy a’ Francziák Belgiumba 
menetele már el volt határozva ’s hogy e’ lé
pés ellen Prusszia protestált. Mi most újó
lag azt mondjuk, hogy a’ Francziák béme- 
netele csupán a’ porosz ellenmondás miatt ma
radt el. Azt mi nem mondtuk, hogy a’ po
rosz protestatio a5 belépést általában ’s min
den esetre tilalmazni fogja; ennyit a’ pro
testatio nem akart, melly által Poroszország
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Ausztria ’s Oroszország csak azt akarák elér
n i, hogy a’ franczia belépés a’ tengeri os
tromzár utánra halasztassék. — És ezen czél 
tökéletesen el is lett érve; a’ Francziák még 
be nem mentek, ’s Poroszországnak a’ ne
vezett két országgal egyetemben még mindig 
hatalmokban áll, kiszabni azon időt , melly 
Hollandiának egy tengeri expeditio ’s egy szá
razföldi foganatosabb ostrom között enged
tessék. — Egyébiránt, úgy mond a’ Courier, 
(nov. lsőjén), a’ c o n f e r e n t i a  iránt is fel 
kell némi tévedést világosítanunk. A’ londo
ni conferentia nem oszlott e l, hanem csak el
halasztotta üléseit. Az Öt hatalmasság, melly- 
nek követei ezen bírói tanácsot képzik , An
gliára ’s Francziaországra bízták a’ kö z ö s  
akarat  (?) végrehajtását, melly tői azokat 
semmi rokonság a’kényszeritendő féllel nem 
tartóztatja fen, ’s kik minden eszköz kész bir
tokában vannak, a’ szükséges demonstratiók 
megtételére. E’ szerint a’ jelen pillanatban 
nincs a1 köz tanakodásnak semmi tárgya. — 
De a’ conferentia azért politikai tekintetben 
még meg nem halt, s tagjai nyomban össze 
fognak ülni, mihelyt ezt a’ hollandi király
nak megküldött jegyzékkövetkezményei szük
ségessé teszik.

J e r o m i e  u r, ki olly zajt indított Mó
ricz szigetére érkeztévcl, Londonba megjött, 
leveleket hozván a’ sziget kormányzójától, ’s 
oct. 31ikén a’ gyarmatok hivatalánál lordGo- 
derich-csel szóíalkozott.

A’ Times egy igen fontos irományt köz- 
lötte’ napokban ; t. i. azon formularet, mellyel 
az egyházi birtokok ’s jövedelmek összeírá
sára kijelelt biztosság az ország minden ér
sekéhez, püspökéhez ’s káptalanához meg
küldött. E szerint fel kívánja a’ biztosság 
jegyeztetni, mennyimindenikérseknek , püs
pöknek ’s a' t. összes jövedelme, ’s aztán : men
nyi részét kapja ezen jövedelemnek haszonbér
ből, kamatpénzekből, pensiókból, fundatiók- 
ból, ’s mennyi részét ismét építményekből, 
f ö l d b ő l ,  t i z e d b ő l  ’s a’ t.? —

A’ görög nemzeti gyűlés hirdetvényt bo- 
csáta ki jul. 20ikán, mellyben üléseit a’ ki
rály eljöveteléig elhalasztja. (A’ Görögország

ba szánt bajor seregek utolsó csapatja decem
ber 25ikén lesz Triestben).

Amerikából jövő tudósítások szerint ge
neral Pedraza , Mexiconak előbbi praesiden- 
se, engedett a’ hozzá küldött követek kérel
minek, ’s a’ múlt octob. 2ikán hajóra fogott 
ülni, hogy az Obion és Missisippin uj Orleans- 
ba, innen pedig a’ Bella Indián (érte küldött 
kormányhajó) Mexicoba keljen ált.

Z e a - B e r m u d e z  ur oct. 31ikén vett 
búcsút 0 Felségétől. — Oportoban a’ város 
megtámadtatását oct. 26ikára olly bizonyos
nak hitték , hogy admiral Sartorius is száraz
ra tette katonáit 's rakéta-osztályát, hogy e- 
zek a’ város védelmében részt vegyenek. Dóm 
Miguel franczia ujságok szerint oct. 21dikén 
Oporto alá megérkezett.

FRANCZI AORSZÁG.
A’ bal-oldal követei nagy számmal gyü

lekeztek novemb. lsőjén Thiars úrhoz, 5s el
végzők, hogy nov. lOikén első ’s 17ikén má
sodik köz gyülekezetét fognak ezen oldal kö
vetei tartani, mellyekre a’ még Párisba meg 
nem érkezett deputatusok is előre meghivat
tak. — (Tudjuk, hogy a’ kamarák 19dikén 
fognak megnyittatni). A’ J o u(r n a 1 des D é- 
b a t s tiirhetlenül várja a’ kamarák megnyílá
sát, ’s hiszi, hogy az oppositio kevésb számban 
maradand. — Feltevén, úgy mond, hogy a5 
követkamara három pártra oszlik, u. m. a’ 
kormányéra, oppositiobeliekre ’s a* centrum
r a : lehetetlen, hogy ezen centrum, melly 
mintegy középeit lebeg a’ kormány és oppo
sitio közt, sokáig gondolja meg magát, ki
hez álljon 's mingyárt a’ kormányhoz ne sze
gődjék; mert hiszem ez is őszintén ’s korlá
tozatlanul a’ chartát ’s az 1830iki dynastiát 
akarja. Már pedig ki adhat nekik ezekről 
jobb kezességet: azon férjfiak e , kik jelen
leg a’ kormányt, vagy azok , kik az opposi- 
tiot igazgatják? — Az oppositio nem tart
hat k é t  beszédet a’ nélkül, hogy magát a’ 
legcsudásb ellenkezésekbe ne zavarja s ön 
magában meg ne hasonoljék. — így a’ jour
nal. De ha igaz az, úgy mond egy más új
ság, mint nincs is különben, hogy a’ kama
rai többséget Du p i n  és Odilon-Barrot lí
rák fejezik k i , mikép reményihet a' minis-
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terium ezektől ’s ezek barátitól gyámolt? ’s fog
ja e valljon a’ nevezett kettőt, mint (igyek
szik, egymástól annyira elidegenithetni, vagy 
egymással ellenkezesbe hozni, hogy valamel
yiket egészen magáévá tegye ? — Ez lehe
tetlen ! A’ ministerium magát nyiltan a1 mo
narchiái princípium ’s rendszer u t ó i  só ki
fejezésének vallja Francziaországban , melly 
után nem következhetik egyéb, mint respub- 
]jca. — De hiszem, Dupin és Odilon-Barrot 
is baráti a’ monarchiának, csakhogy egy
szersmind a’ júliusi revolutionak is baráti és 
emberei, a’ mit Guizot-ról s politikai bará
tiról nem mondhatni; — márpedig úgy lát
szik , hogy a’ többség mind a1 kamarában 
mind a’ kamarán kiviil ezen júliusi r e v o -  
1 u t i ó t még inkább szereti mint a’ monarchi
át.—A'ministeri legújabb előterjesztések egyi
kében névszerint G u i z o t  ur ismét igy irta 
magát alá: Ő Felségének Jegalázatosb, leg- 
engedelmesb szolgája és j o b b á g y a  . . (su- 
jet). Ezen az ellenféli újságok, jelesül a’Na
tional, szerfelett boszonkodnak. A’ Corsaire, 
egy a' párisi kisebb újságok közül, erről azt 
mondja: Jelenleg csak a’ ministerek nevezik 
magokat a’ király jobbágyinak; ugyan mit 
tartsunk egy királyról, kinek harmincz mil
lió p o l g á r  között csak 8 j o b b á g y a  van?

A’ kormányszék nov. 2ikán kapá azon 
h ir t , hogy Hollandia az ultimátumot félreve- 
té ’s Antwerpből kitakarodni nem akar. En
nek következésében más nap ministeri-tanács 
tartatott, ’s abban, mint hirlelik, az Ant- 
werp-elleni szárazföldi expeditio megindítá
sa határoztatok el. Minthogy e'lépés iránt An
glia Fraticziaországgal egyetért, a’ többi ud
var pedig, úgy látszik, ellenkezni nem akar, 
a hir ezúttal nem nagy változást okozott a’ 
borsén. —

A’ Courrier fran^ais egy levelet közöl 
Antwerpből oct. 3 Ükéről, mellyben ez monda
tik többek közt: Azon jó hiedelemben, melly- 
ben Antwerp áltadatása következéseiről Lon
donban és Párisban vannak , mi itt épen nem 
vagyunk. Még itt (az áltadatásnál t. i.) nincs 
mindennek vége. Ezt csak a' további alkudo
zások előzményének kell tekintenünk, mellyek 
kétségkívül igen hosszasan fognának tartani,

minthogy bennök a’ Schelde és Maas szabad 
hajózhatása volna megállapítandó. Már pedig 
nem nagyon hihető e , hogy Hollandia hasz
nára fordítván saját kedvetlen helyzetét, az 
alkudozások ezen egész ideje alatt sarczolni 
fogja kereskedésünket, elzárván a’ Sebeidét? 
Mi 1831 januarius 20ika óta a’ Sebeidén fel- 
ésleevezésért semmit sem fizettünk; de ha Hol
landia kényszerittelni fog Antwerpet általad- 
ni, ő e’ veszteséget kétségkívül hajóinkon 
veszi m eg, ’s mit a’ conferentiától is sürge
te tt, a’ teher tonnájától 3 forintot fog fizet
tetni. —

A’ novemb. 5iki Moniteur e’ következő 
telegraphi hirt közli, melly Haagából nov. 
4ikén délben érkezett Parisba: ,,IIaaga, nov. 
2ikán éjfélkor. A’ franczia ügyvivő a’ cabi
ned tanács elölülőjéhez: A1 hollandi kormány
szék nem  a k a r j a  s e r e g e i t  a’ b e l g a  
b i r t o k b ó l  nov. 1 2 i k e i g  k i h ú z n i . “ — 
(Lásd a’ conventiot Anglia ’s Francziaország 
köz t; Jelenkor 90. —)

B E L G I U M .
A’ Phare (lüttichi újság) nov. 2ikán e- 

képen i r : Hollandiából jövők beszélik, hogy 
Vilmos király eltökélette magát nem csak nem 
engedni, hanem a’ Francziák és Angolok ha- 
sonlithatlanul nagyobb erejével is szembekel
ni. Illy kétségbeesett harcznál nem lehet e- 
gyéb czélja, mint kényszeríteni a’ há
rom udvart, különösen Poroszországot: fel
kelni mellette ’s az idegen erő Hollandba ro
hanását gátolni. Ha mindent megfontolunk , 
úgymond a’ Phare, nekünk, Belgáknak, e- 
zen makacsság még kívánatos. Ugyan is mig 
a’ Francziák Antwerpet fognák ostromolni, 
addig a’ mi seregünknek alkalom adatnék a’ 
Hollandiakkal megmérkezni ’s lemosni a’ múlt 
1831 augustusában rajtunk maradt szennyet; 
mert hogy ez úttal mi lennénk a’ győztesek, 
abban nincs semmi kétségünk. Milly lelkese
déssel fogadná akkor lobogóinkat a’ catholi- 
cus Éjszakbrabant! ’S ha Poroszország ekkor 
magát közbe vetné, ez nem történnék egyé
bért, mint hogy baráti közbenjárásával min
den nehézségnek minél hamarabb Js minél 
tisztábban leendő megoldatását siettesse, a’ 
minek természetesen, győztes helvezetünknél
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fogvást, reánk nézve csak kedvező követke- 
zési lehetnének. Belgium most közeledik azon 
pillanathoz, hogy megnyerje Europa előtt a- 
zon tekintetet, mellyben a’ múlt évi veszte
ség és kudarcz által olly igen alá szállott. Kor
mányunk, miután a’ türelem legszélső pont
jáig eljutott, olly állásban láttat ismét min
ket, miilyen egy szabad és becsületszerető 
(loyal) nemzethez illik. Csak igy járulhat a’ 
ministerium bizodalonimal a’ kamarák elejé
be ’s ezeknek nem csak a’ külső politikát il
lető kérdésekhez járulásokat nyerheti meg , 
hanem a’ belsőt illetők könnyebb elintézteté- 
sükhöz is nyithat utat. Valóban, a’ jelen pil
lanatban , midőn a' ministerium minden figyel
me a’ nemzeti léteit magában foglaló nagy 
kérdésre van függesztve, az oppositio kevés 
nag) lelküséget, vagy is inkább kevés hazafi- 
ságot mutatna. De ha a’nemzet igazságos vá
rakozása e’ tekintetben ismét megcsalatik, 
akkor az oppositio kötelességgé válik, ’s a’ 
ministerium vakmerőködni fog, ha egy illy 
oppositioval szembe száll.

H O L L A N D I A .
Az angol consul tanácslatára valamennyi 

angol hajó kitakarodott a’ hollandi kikötők
ből, jelesülDortrechtből’s Rotterdamból. IJgy 
hallik , a’ franczia consul Rotterdamban szint
iilyen tanácsot ada nemzete kereskedőinek 
oct. 30ikán.

A’ lüttichi újság illy levelet közöl An t 
w e r p  b ő 1 oct. 29ikéről: Francziaország mint 
látszik minden lépést úgy akar intézni, hogy 
general Chassénak semmi szint v. ürügyet ne 
szolgáltasson a’ város lődöztetésére. Az ostrom
ló (franczia) seregnél se belga katona, se pedig 
legkisebb belga hadiszer nem lesz, a’ Francziák 
nem mennek a’ városba, sem az abban lévő 
raktárakat ’s battériákat használni nem fog
ják. Az ostrom egészen a’ városon kívül ’s 
egyedül Francziák által történik; a’ belga se
regek más ponton fognak munkálkodni. — 
Most tehát csak az a’ kérdés: meg lesz e ge
neral Chassé is a’ várvédelemnek illy meg
szorításával elégedve ? mert ha nem , mi fé
lünk, hogy az ostrom csak szörnyű károkat 
fog okozni, a’ nélkül, hogy annak pótoló, te- 
temesb következései lennének. — Már is to

lakodnak a’ költözők szekeren, lóháton 'a 
gyalog a’ kapuk felé, ’s a’ ki maradni kény
telen, becsesebb vagyonátrejtengeti. Ki tud
ja , néhány nap múlva talán az egykor olly 
virágzó Antwerp nem egyéb mint döledék! —

A’ hollandi királyné e’ hónap óikén Ber
linbe megérkezett.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ spanyol újabb történetekről ’s azok

nak rugóiról e’ következő, érdekes tudósítá
sokat adja egy levél (az alig. Zeit.ban) Mad
ridból oct. léikáról: A’ király folyvást ha
ladó gyógyulása ’s az ehez csatolt hatalmas 
változások megdöbbenték ugyan dón Carlos 
( ’s az absolutismus) párthiveit, de épen nem 
ijeszték őket el. A’ király egész testalkatja, 
mondják ő k , olly teljesen meg van roncsol
va, hogy tartós gyógyulás itt lehetetlen; ’s 
valóban habár ez tán nagyítva van is, igen fé
lő, hogy az időszak változtával a’ köszvény 
’s ezzel a’ veszedelem ismét visszatér. Már 
is beszélik , hogy a’ köszvényt vizkórság kez
di követni. — A’ dolgok illy kétséges és in
gadozó állapotjában igen természetes, hogy 
mindenik párt a’ lehetségig (igyekszik védsán- 
czait erősíteni. A’ tartományokban carlista 
junták keletkeznek ellensúlyul az újon neve
zett főkapitányok hatásának, mig más rész
ről a’ papság a’ népet téríti ’s egy az 1827iki 
carlista mozgáshoz (Cataloniában) hasonló 
elhasonlással fenyegetőzik. Ettől jelesül maga 
a’ király is igen tart. Következőleg a’ királyné 
mindent elkövet, mi által az előbbi politiká
hoz visszatérést lehetetlenné tegye. Árszaka
dás a' királyi udvar legfőbb tiszteitől kezd
ve az ország minden osztályú lakosin végig 
terjed , ’s bár ebből a’ kormányrendszernek 
tökéletes revolutiója támadhat, annyi szinte 
igaz, hogy az egésznek egy puszta palotai 
revolutio volt kezdete, mellyben az asszo
nyok sokkal nagyobb és szenvedélyesb sze
repet játszottak mint a’ férjfiak. Don Fran
cesco de Paula királyi herczeg és hitvese , 
(ez utóbbi a’ királyné testvére) távul valá- 
nak , midőn a’ király olly igen rosszul lett 's 
csak S. Ildefonsoban érkeztökkor tudták meg 
a’ carlista koholmány egész szövetét, melly 
a’ király halála esetére készítve s a' tartó-
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Hiányokban előre el vala terjesztve. Ekkor a 
két olasz asszony egyesült a’Portugáliné (dón 
Carlos hitvese, dom Miguel testvére) ellen, 
kinek hatalmas befolyását mindeddig sajno
sán érezék. — Ezen herczegné, kit a’ Spa. 
nyolok magok csak Portuguerának (portugá
liné) neveznek, nagyralátásban ’s uralkodás
vágyban anyjához, YI. Joao isméretes özve
gyéhez, hasonlit, s valamint testvére, dóm 
Miguel, nagy mértékben bírja a’ popularitás- 
nak azon nemét, mellyet oily fejdelmek nyer
nek meg rendszerint, kik a’ nép szokásit e- 
gész sajátságikban sőt aljasságikban is felve. 
szik. Ezt férjére, dón Carlosra nézve is kell 
érteni , kit ugyanazért a’ sokaság sokkal in
kább szeret, mint a’ külföldön tett utazási 
által is műveltebb dón Francescot. — Nem cse
kély szerepet játszott ezen politikai combi- 
natiókban az özvegy beyrai hgasszony, (dón 
Carlos hitvesének testvér nénje) is, kinek 
fiját, dón Sebastiant, (szül. 181lben) a’ por- 
tugáli királyszék várja, ha dom Miguel ö- 
rökös nélkül találna meghalni. A’ beyrai hg- 
né tehát, mint mondják, szinte a’ királyné 
pártjához állott. Mondják azt is ,hogy a’király 
és királyné amannak felgyógyultával min
dent elolvastak, mit a’ franczia és angol új
ságok az örökülés kérdése 's a’ carlisták ezi- 
ránti remény ok -s lépéseik felől Írtak, mi
nek természetesen az uj emberek megválasz
tására eldöntő behatása lett. Nevek hallattak 
ism ét, mellyek a’ cortes 's az elnyomott 
constitutio óta nem vajának szóban. így Zar- 
co del Valle, a’cadizi uj kormányzó, a’ cor
tes alatt hadminister ’s madridi kormány
zó volt; marquis de las Amarillas a’ granä- 
dai uj fő kapitány a’ constitutio alatt szinte 
minister volt, holott general Moreno, kinek 
ő most helyébe jő , e’ fő kapitányságot azon 
szolgálat jutalmául kapta, mellyet a’ status
nak T o r r  i j ós  és társai agyon lövetésökben 
tett. — A’ királyné, mint regensné, titkos ta
nácsa mind olly férjfiakból áll, kik magokat 
az 1820iki cortes alatt kijelelék; ezek az 
olly sokáig üldözött Martinez de la  Ro s a ,  
kiben olly szerencsésen egyesül a’ status és 
poesis embere; hg San F e r n a n d o ,  — kit 
a’ legújabb hírek Zea-Bermudez helyett kül

ső ministernek jelelnek — , ’s a’ szinte libe
rális San Lorenzo és Cambronero herczegek. 
Az aranykulcsot mindazon kamarások vis
szakapták, kik 1823ban kegyelemből kies
tek , azaz , Spanyolországnak csaknem vala
mennyi szabadelmü grandja , mint Frias hg, 
Alcanize, és Abrantes marquis-k ’s a’ t. Le
tétettek a’ castiliai tanácsnak legnyilványosb 
carlista tagjai, le Madridnak csaknem vala
mennyi f e n y i t ő t ö r v é n y s z é k i  bírája, ’s 
helyeiket mérsékelt, constitutionalis embe
rek foglalák el. Nevezetes még general San 
Martin-nak fő politiaintendanssá neveztetésc, 
ki a’ cortes idejében Tintin név alatt vala 
isméretesb, ’s egy a’legszilárdabb, leghajíhat- 
lanabb , de egyszersmind csábithatatlanabb 
és semmi pártra nem hajló emberek közül.— 
Váratlan volt mind ezen liberális szellemű 
férjfiak mellett Z e a - B e r m u d e z n e k  kül
ső ministerré lett neveztetése. A’ constitutio 
baráti nem tudják elfelejteni, hogy ő volt 
az, ki 1825ben Ca nni ngnek  és Villele-nek 
a’ legerősb fogadásokat tévé egy jobb rend
szer behozatása iránt Spanyolországban, ’s 
ki még is ugyanazon év áprilisé 21dikén egy de- 
cretumot Íratott a’ királlyal alá, mellyben 
ez a’ többi között ekép szólott: ,,A’ legmé
lyebb fájdalommal értettem olly csalfa híre
ket terjesztetni, mintha nekem valaki javas- 
laná, vagy engem kényszeríteni akarna re
formokat hoznom be a’ kormányzásba, vagy 
hatalmam korlátozása által sértenem meg a1 
r é g i  és szent alaptörvényeket. — Illy go
nos z  és  v é t k e s  h í r e k e t  megczáfolni ’s 
gyökerestül megsemmisíteni nekem öröm és 
kötelesség. Ennél fogvást kinyilatkoztatom, 
hogy én főhatalmamnak törvényes jusait sér
tetlenül ’s legteljesb terjedelmükben akarom 
és fogom fentartatni a’ nélkül, hogy annak 
most vagy valaha legkisebb részéről is le
mondanék, vagy megengedném , hogy orszá
gomban követ v. képviselő kamarák ’s más 
illyes, a’ mi szokásinkkal ’s t ö r v é n y i n k -  
ke l  e l l e n k e z ő  intézetek alapittassanak.“ 
— E’ szavak minden jó reményt elölhetné
nek Bermudez kormányához, ha hét év nem 
múlt volna azóta el, melly alatt a’ minister 
a’ constitutionalis szabadság országiban elég
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gé okulhatott, a’ király pedig otthon eléggé 
kitudhatá , ha szerzett e a1 régi, legitim rend
szer neki és házának őszinte barátokat! —

A" legújabb G a c e t a  de M a d r i d  oct. 
25ikéről egy, különös figyelmet ébresztő de- 
cretumot foglal magában , melly által minden 
papnak, ki 0  Felségüknek v a l a m i  f on
t o s t  akar mondani, szabad bémenet enged
tetik a’ madridi palotába ’s egyéb királyi re- 
sidentiákba. — Szinte figyelmet érdemel az, 
hogy a’ múlt levelünkben közlött amnestiai 
decretumnak egy ú j a b b  lenyomatása jött ki 
a’ nevezett újságban , mellyben a' „ k i v é t e t 
n e k “ szó után a' királyné még ezt iktatá 
be „ k ü l ö n ö s  f á j d a l m a m r a “ (bien a 
pesar mio) — , miből teljes bizonyossággal 
következtethetni, hogy a'királyné akármilly 
politikai vétségért számüzöttnek is meg fog
ja kérelmére az országba térést engedni. — 
A”1 királyi g á r d á t  illető reform rövid időn 
ki fog hirdettetni; mintegy 84 tiszt letételét 
rebesgetik. Gróf E sp a n n a eleinte nem akar
ta hivatalát (Catalonia fó kapitányságát) a’ 
helyébe nevezett Llander generálisnak ált ad
ni , ’s kurírt bocsátott a’ királyhoz, ki termé
szetesen nem várt paranccsal tért vissza. Ha
sonlót cselekvék a’ fenemlitett general Mo
r e n o  (Granada főkapitánya) a’ helyébe ne
vezett marquis de las Amararillas-szal; de ez 
azon üzenettel, hogy ő t, ha nem megy, rög
tön agyonlöveti, csakhamar észre hozta. — 
A’ király folyvást gyógyul ’s most már ki is 
sétál-, valahányszor mutatkozik, a’ nép riva- 
dozó viváji fogadják őt. —

S C H W E I Z .
B a s e l - v á r o s a  (canton) a’ szövetség- 

gyűlés végzése által tőle külön vált Base l -  
v i d é k é t  (canton) nem csak megismerni 
vonakodik, hanem az érdeklett határozat vég
rehajtása Js igy a’ szövetség akaratja és sta
tushatalma ellen fegyverre is készül. Basel 
vidéke e’ tekintetben körlevelet bocsátott a’ 
szövetség mindannyi cantonához a’ múlt oct. 
lGikán, mellyből a’ következő helyeket kö
zöljük: Nagy tekintetű urak, hiv és kedves 
frigyesink, szövetségesink! A’ magas szö
vetséggyűlés (Tagsatzung) ez idei sept. 4ikén 
’s ismét oct. 5ikén költ végzései által mi is

közötökbe, mint a’ szövetségnek egyik füg
getlen tagja, ’s egy szövetséges status min
den jusaival ’s kötelességivei, felvétettünk. 
— Minekutána azonban Basel-városának ezi- 
ránti sajnálatos ellenszegülése a’ ti frigyes ba
ráti közbenjárástokat szükségessé tette, mel- 
Jyet ti a’ szövetséggyiilés idézett végzeteiben 
meg is ígértetek, ennél fogvást mi teljes bi- 
zodalommal várjuk, hogy ti azok végbehaj
tására minden eszközt alkalmazni fogtok, mel- 
lyet a’ szövetség becsülete és bátorsága ’s a’ 
mi megismért politikai iételünk fentartása 
megkíván. E’ mellett bátrak vagyunk remény
len i, hiv és kedves frigyesink, hogy azok 
is közületek, kik eddig, mint hisszük tisz
tes és nemes okokból, ügyünkről nem épen 
kedvezőleg Ítéltek, ezentúl a’ magas szövet- 
séggyiilést ’s az egészet egyenlő szeretettel ö- 
Ielő igaz szövetségi érzelmet tekintve , ifjú 
társaságunktól jó indulatjokat megvonni nem 
fogják, hanem inkább frigyes testvérileg já- 
rulandanak mindenhez, mi a’ mi javunk 
megalapítására szolgál, valamint viszontag 
mi sem mulasztunk el semmit, a’ mi nektek 
mindnyájatoknak , kivétel nélkül, hasznos és 
kedves lehet. Midőn mi ezen frigytestvéri 
Ígéretünk mellett titeket hiv és kedves fri
gyesink tiszteletünkről bizonyosakká teszünk, 
egyszersmind magunkkal együtt a’ minden, 
ható védelmébe ajánlunk. — L i e s t a l ,  oct. 
I6ikán 1832. Basel-vidék cantonának kor
mányzó tanácsa.

OROSZ BI RODALOM.
A’ lengyel határszélről oct. 20ikáról kö

vetkező levelet találunk az Alig. Zeit.ban: 
Az orosz seregnél nagy mozgásokat lehet ész
re ven ti. Azon ezredek, mellyek az őszi gya
korlatok után rendszerint téli szállásikra szé
lednek e l , most újólag egybehuzattak ’s bri- 
gadákként állíttattak fel. Ezt politikai okok
nak tulajdonítják , mert oily (sáros és utat- 
lan) országban mint Magyar akarók monda
ni Lengyelország illy késő évszakban a’ sere
gek egy behuzatása (Concentrirung) sokkal ba
josabb ’s költségesebb, hogy sem fontos okok 
nélkül meghagyatnék. Könnyen meglehet, 
hogy a’ b e l g a  ügy állapotja tévé e’ rend
szabásokat tanácsosakká 5s nyílvánBerlinben o-
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hajtás fejeztetett k i , oily kai ban látni az o- 
rosz sereget, hogy az szükség esetén tüstént 
megindulhasson. Hg Paskevitsch sürü levele
zésben áll a’ berlini udvarral, tudja annak 
minden szándékát, ’s teljes hatalommal bír
ván a' császártól, minekutána a’Franczia se
reget gyűjt éjszaki határszélein, ’s egy po
rosz haditest megindulásáról vala szó a’Maas 
felé, lehet, hogy ő is czélirányosnak találta 
bizonyos számú sereget tartani készen, mel- 
lyet a’ körülményekhez képest "’s annak ide
jében használni lehessen. Varsóban különös 
figyelemmel vannak a' jelen politikai ügyek 
kifejtésére ’s még mindig azt hiszik, hogy 
Europa mostani ingó állapotja nem intéztet- 
hetik el, nem állapodhatik meg egészen a’ 
nélkül, hogy Lengyelország sorsa ne javul
jon. — Mi ad ezen reménységre okot, ’s mi 
vagy miilyen lenne a’ gyanított, óhajtott ja
vulás? erre nehéz volna valami nyomosat fe
lelni. — Az ország (Lengyelország) délnyu
gati szélein élelemtárak állíttatnak az orosz 
katonaság számára.

E L E G Y  HÍ REK.

Mint mondják Vilmos, braunschweigi 
uralkodó herczeg, azért volna most Bécsben, 
hogy Károly főherczeglől Theresia főhgkisas- 
szonyát kérje meg; személyes jelenléte pedig 
azért lett volna szükséges, minthogy az igen 
humánus főherczeg kinyilatkoztatá , hogy leá
nyát csak az veendi nőül, ki annak hajlan
dóságát személyes isméretség után megnyeri.

A’ d a  s e r r a i  klastrom megrohantá- 
nál oct. Iáikén szörnyű veszteséggel verettek 
a’ miguelisták vissza. Három ízben rohaná- 
nak elő ’s három ízben vallottak kudarczot. 
Legalább 800 embert vesztének holtakban ’s 
sebhedtekben, ‘s egy őrnagy (major) két altiszt 
és több közlegény szökött közülök a’ pedristák- 
hoz által. Ezek csak 20 emberre teszik vesz

teségüket Összesen. Don Pedro proclamatiót 
bocsátott a’ miguelista seregekhez , mellyben 
őket a’ tyrannismus és csalás zászlója elha
gyására inti. —

Schweizban egy közép - iskola felállítá
sa ügye iránt megbízott status-conferentia oct. 
áikén fejezé be munkáját; melly szerint az 
egész iskola öt tudományi karra lenne osz
tandó , nevezetesen két hit-, egy törvény és 
politia, egy orvos, ’s egy bölcselkedés és 
nyelvészet-tudományira; helye az intézetnek 
esztendőnként cantonok szerint lenne sor
ra változandó, *s a’ reá fordítandó, elő- 
legesen 200,000 ftra vetett költség felét a- 
zon canton fizetné évenkint, mellynek kebe
lébe helyeztetnék , e' felett még az épület ’s 
egyéb szükséges segéd eszközök kiállítását 
is köteleztetnék viselni. Zürich , Bern és Ba
sel a’ javaslatot már elfogadók , a’ többi can
ton pedig egyetemes helybenhagyásul a’ szö
vetség gyűlésnek határozó előterjesztetni.

A’ Diario di Roma azon hirt közli Ale
xandriábái , hogy az aegyptusi alkirály ügy
vivője Negib Effendí Konstantinápolban , kö
zelebb a’ sultánhoz hivatván azon parancso
lattal küldetett Hussein basa táborába Ko- 
niahhoz, hogy az ellenségeskedést mind két 
részről megszüntetné, mivel a’ portának u- 
jabban békés alkudozásokra szándéka lépni.

L e g ú j a b b :  Hg Talleyrand hivatalos 
leveleket kapott Párisból novemb. 2ikán , mi
re lord Palmerstonnal értekezett. — H á 
ro m  a n g o l  és k é t  f r a n c z i a  f r c g á t  
nov .  l s ő j é n  S p i t h e a d b ő !  a’ h o l l a n 
di  p a r t o k h o z  e l i n d u l t ;  2ikán Deal e- 
lőtt vetének horgonyokat. — Az orosz meg
hatalmazottak (Matusewits és Lieven) az 
Anglia és Francziaország közötti conventio- 
ra kinyilatkoztaták, hogy ők a’ conferentiá- 
tol elállanak ’s újabb parancsig (Pétervárából) 
annak munkálatiban részt venni nem fognak._

A’ gabonának pesti piaczi ára november 12 és 13dikán 1832.
Póza. m. rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vtó. gar. leg ubb középszerű csekélyebb

Tisztabűza 136 \ 124 120 Zab 36 * 36 —
Kétszeres 80 76 \ 73 | Köles — — —
Rozs 60 56 1 — Köles-kása 166 1 160 146 »
Árpa 60 57 | 56 Knkori ’7R 60 56 * 53 ;

•SzeT kezteti H e l m e c z y .  N y o m ta tja  L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  Magyarország (országgyűlési köretek. Kinerezáeek. Torna megyei uj tisztikar. Zágrábban gyűlés. Kir. kam. tu
dósítás. Hegyaljai szüret. Pesti Leopold-napi vásár). Ausztria. Francziaország (Éjszaki tábor. Oppositio szemponti. A’ 
hollandi hajókra e m b a r g o  vettetik. A’ b e r r y i  h g n é  f ogra) .  Belgium (Antwerp sorsa). Hollandia (a’ 69ik pro- 
tocollum. A’ franczia és angol udvarok jegyzéke a’ haagai udvarhoz, ennek válaszával). Poroszország ( h i v a t a l o s  
n y i l a t k o z á s a  a’ kényszerítő rendszabások iránt nov. Ilikéről). Németország. Legújabb. Gabonaár.

MAGVAKOKSZÁG.
Folytatása országgyűlési követink vá- 

lasztatásinak: — Veszprém megye Rohonczy 
János első alispánt 's kir. tanácsnokot, és 
Horváth Sámuel másod alispánt; — Heves 
Dobóczky Ignácz táblabirót, és Brezovay Jó
zsef főjegyzőt; — Trencsény Borcsiczky Ist
ván első alispánt 's Marczibányi Antal tábla
birót ; — Krassó Markovics József másod al
ispánt ’s Jakabfy Kristóf főszolgabírót; — 
Árva Kubinyi József másod alispánt ’s Zmes- 
kal Móricz fősz.bírót; — Liptó Platthy Gás
pár első alispánt ’s Madocsány Pál aljegyzőt;
— Soprony Na g y  P á l t  ’s Niczky József 
első alispánt; — Temes Császár Sándor má
sod alispánt és Dessewffy Antal főjegyzőt; — 
Gömör gróf de la Motte Károlyt és Szilasy 
Ferencz másod alispánt; Pozsega Markovics 
András albánt és Farkas Sándor főügyvédet;
— az esztergomi fő káptalan Németh György 
kanonok, apát, ’s kir. táblai praelatust, és 
báró RudnyánszkySámuel kanonokot; — Szé
kes-Fehérvár sz. kir. város Say István bírót, 
és Boros N. tanácsbelit; — Modor Tremmel 
György városkapitányt, és Supper Sámuel 
tanácsbelit; — Esztergom Pinke István vá
roskapitányt, és Menyhárt István főjegyzőt 
választotta. (Múlt levelünkben ns Nyitra me
gyének egyik követéül Thuróczy Thadé he
lyett olv. Bencsik Nép. János táblabirót).

Felséges Fejdclmiink királyi ügyei aligaz
gatójává Zalay Aloiz kir. fiscalist méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

Apostoli királyunk oct. 28iki legfentebb 
határozata szerint Kerekes Károly teplai, 
Cselkó János illavai, és Bielek János zsolnai 
plebánusokat a’ nyitrai káptalan tiszteletbeli 
kanonokivá; — nov. ődikén költ legmagasb 
rendelete szerint pedig a’ zágrábi káptalan

ban megürült két fődékánságra Belász István és 
Horváth Józsefuu. kanonokságra pedig Krisz- 
manich János apát s bisztriczi plebanust, 
Schrott József bordoveczi plebanust, Pales- 
chyak János hittudomány-tanitót a’ zágrábi 
papnevelő intézetben , theologus vagy mes
ter-kanonokká, ’s végre Stőger Antal pe. 
scheniczi plebanust szinte káptalantaggá mél
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

Felséges Királyunk Kemmiczer Zsigmond, 
Győry László gróf, Szegedy Lajos, és Kul- 
mcr Ferencz báró m. kir. udv. kanczellariai 
conceptualis practicansokat, tiszteletbeli ud
vari concipistákká méltóztatott ugyanazon 
nagymélt. kormányszéknél, kegyelmesen ki
nevezni. Yégrenov. 7ikén költ legkegyesb ha
tározatánál fogvást Herrmann János rendsze
res díjjal nyugalmazott budai főposta-tiszt- 
ségi igazgatót ;s kir. tanácsost, legfentebb ’s 
különös kegyelemből, még 500 pengő frnyi 
évi járandósággal méltóztatott megjutalmazni.

Folytatása Torna megye uj tiszti kará
nak : főjegyzővé Ion Komjáthy Sámuel, állá 
Jakabfalvay András, tiszteletbeliekké: Ragá
lyi Károly, Fáy Sándor és Pathy József; fő
adószedővé Koos Károly; főügyvéddé Chá- 
szár Mihály, állá Horváth Károly, tiszteletb. 
Horkovics László. Felsőjárásbeli főbíró Ge
deon Lajos, al Soltész János; alsójárásbeli 
főbíró Gelley István, al Gedeon János; es
küitek: Feigel Péter, Lovász Miklós, Horko
vics Sándor és Yárady P á l; számvevő Sol
tész Gábor.

Báró Vlasies Ferencz altábornagy’s Hor
vátország bánja , Zágrábban megnyitván nov- 
llikén (mint előbbi levelünk emlité) a’ hár
mas ország előleges gyűlését, Horvátország al. 
kapitányává Rukavina György generalőrna- 
gyot nevezé k i , k i , miután a’jelen volt zág-
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rabi püspök kezeiben ez iránti esküjét lété
vé, horvát nyelven tartá beszédét, köz taps 
közt. Ezután a’ gyűlés Pozsonyba , az ország
gyűlésre, küldendő követiül: Kukulyevich An
tal bántáblai közbirót, gróf Draskovich Já
nos cs. kamarást, és Busán Herman Zágráb 
megye főjegyzőjét, — ezek helyettesiül pe
dig, történhető akadályoztatásuk «setén Mi- 
xicli Miklós kerülettáblai közbirót, és Po- 
szavecz Zsigmond Szeréin megy e főjegyzőjét 
nevező ki egyértő kikiáltással.

(Kir. kam. tudósítás}.
Zalathnán (Erdélyben) az arányváltás 

próbamesteri hivatala megürült.
A’ nagymélt. m. kir. udv, Kamara a’ ro- 

zenbergi megürült só-perceptorságra Jelenik 
Mihály eddig ugyanott ellenőrködő sómázsa- 
mestert; a’ nádszegi só-perceptorságra pedig 
de Ponti József eddig Bánfán volt só-per- 
ceptort; továbbá Szigeten, Miller Ferencz 
számvevő hivatali ellenőrt ugyan e’ hivatal
nál pénztárnokká; sószállitás tisztségi ellen
őrré pedig Kapuszcsinszky János eddig a' kobo- 
lapojánai vasmüvelésnéi ellenőrködött anyag
ügyelőt; végre Ylkolinszky Károly Vise- 
grádon volt erdősztisztségi segédet kakas
falvi kam. osztályos erdősszé; ’s Köbeit Ká
roly helyettes ellenőrt , és Tóth János helyet
tes mázsamestert a’ nagy-becskereki sóhiva- 
talnál rendszeresekké nevezte ki azon tisztben.

Dombrády Antal halmágyi kir. sómázsa- 
mester f. észt. oct. 29ikén kimúlt.

Mint TIegyaljárói nov. 1 Óikéról tudósit- 
tatunk, a’ vékony szüretnek már ekkor ott 
is vége szakadt; a’ termés szerfelett szűk ’s 
aszú igen kevés vala. A’ nov. Cdikaig szűrt 
mustból jó izü és színű de csekélyebb erejű 
asztali borokat várhatni, az ezután szedetből 
pedig, mivel folyvást esőzött, aljasabbat. Bor
sod vidékén még gyérebb termés volt’s mun
káltatását sem érdemié meg ; aJ must ára ot
tan 25—30 váltó fr. gönczi hordóját értve 
(azaz mintegy 180—90 iczényit).

Az épen múlt pesti vásárnak utolja se 
fordult kezdetinél jobbra ; szokatlan csekély 
számban jelenvén meg a' vásárlók, a’ kéz- 
műáruknak jobbad része, főkép a’ véges ke
reskedőknél, keletien maradt, 's a1 mit elad

hattak is, nagy részint hitelben k e lt; a’ rőfös 
vásárlást mindazáltal a' kellemesre derült idő 
valamivel megélénkítő. Honi termékink kö- 
.züi, mint már említők, csak dohány, bor, 
pálinka, ’s később nyers bőr, ’s ágyi tolinak 
volt kapós kelete ; ellenben repcze, repczeo- 
Jaj, méz, sáfrány ’s hamuzsirnak épen sem
mi, faggyú ’s gubacsnak, noha nagy mennyi
ségben hozattak, még is türhetős. Az egy-'s 
kétnyiretű gyapjúból nevezetes mennyiség 
vásárolatlan rakatott le, a'finom tiszta s fe
jérnek majd egy szálig történt elkölte mel
lett. A’ vásári árokat 1. mai Értesítőnkben.

A U S Z T R I A .
J á r  eke ,  a’ berlini politikai hetilapok 

(Politisches Wochenblatt) eddigi szerkezte- 
tője, kitől a’ Beobachter után mi is közlöt- 
tünk egy czikkelyt, a’ bécsi statuscancéllariá- 
nál hivatalt kapott ’s hihetőleg az elhunyt 
Gent . z helyébe fog lépni. Ismértetésül elég 
felőle az, hogy a’ némelszövetségi végzetek 
védelme, mellyet idézett lapjaiba ik ta to tt, 
vont reá figyelmet.

Triesztben oct. közepén hirdetett ki a’ 
tengermelléki kormány egy cs. kir. határo
zatot, melly szerint Aegyptusnak a’ portá
val levő visszálkodó körülményei miatt, til- 
tatik a’ cs. királyi hajózó alattvalóknak a) 
Aegyptusba bármiféle szín alatt is fegyvert ’s 
más hadi szereket szállítani, valamig az ot
tani felköltségnek tökéletesen vége nem sza
kad; tíltatik b) élelem-vitellel, vagy más a- 
kármi néven nevezendő segedelemmel az al- 
királynak ezélzaíit előmozdítani ; ’s c) nem 
szabad hajóikkal olly kikötőbe szállniok, melly 
a’ két ellenséges flotta bármellyikétől ostrom
zár alatt tartatnék, különben a’netalán szen
vedhető kárt magoknak tulajdonitandók.

Báró Hugón contre-admiral Iphigénie fre- 
gatról Nauplia mellől oct. Ciháról költ tudó
sítása szerint a' franczia tenger-ügy minister- 
hez, Dauphinoise franczia goelette (kapitá
nya Brail) az austriai consuli ágenstől értesit- 
tetvén, hogy il Gato Pardo cs. kir. traboco- 
lo-t (kisebb kereskedő hajó-nem, mellynek ren
des pattantyu-tára nincsen) a’ tengeri rablók 
Nisi tájékán elfogták, azonnal kifeszité vitor
láit , ’s más nap Calamata öbölben Scarda-
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moula előtt reá akadván a rabló fclekrer kik 
épen az elorzott áruk szárazra szállittatásival 
foglalatoskodtak , egy órai lődöztetés után a’ 
trabocolot áruji nagyobb részével együtt vis- 
szanjéré; a* rablók mintegy százan apró 
fegyverekkel ’s két álgyuval felkészülten é- 
lénken viszonozák eleinte a’ tüzet, ’s a’ goe- 
lette vitorláit rosta gyanánt lyuggaták meg, 
egy legényt pedig el is ejtettek , de később az 
álgj uk süni oldok lesi miatt kénytelenek vol
tak tetemes veszteséggel venni zsákmányok
tól búcsút.

FRANCZ1AORSZÁG.
Egyik újság következőleg adja a’ fran- 

czia had számát nov. 2ikán. Az úgynevezett 
pyrenéi őrsereg Baj omiétól Bordeauxig 30,000 
ember; Vendée 40,000; belga határszél 50,000; 
Páris és kornyéke 30,000; Marseille, Lyon 
Js a’ déli megyékben 30,000; Algier, Anco
na és Morea 25,000. És igy mindössze körül-' 
belől 205,000. Ha még ezekhez vesszük azon 
néhány ezeret, melly imitt amott az or
szágban őrizetül fekszik , igen közel leszünk 
a’ most szolgálatot tevő sereg való számához, 
mellyet azonban a’jövő budget könnyen 500, 
000 főre fog tenni, ámbár a’ had valóban er 
számnak felét sem üti meg.

Franczia újságok szerint az éjszaki tá
bor (V belga határszélen) következő ezre- 
dekből áll. E lő  se r  eg (avantgarde): főve
zér itt Orleans kir. herczeg. 2dik könnj ü gya
logezred, Iső huszár- 's 31 k láncsásezred.—S e- 
r e g t e s t .  Első osztály (^division). Fővezér: 
generallieutenant Sebastiani *, lső brigade: ge
neral Harlet, 2ik könnyű gyalog- , 5ik sor
ezred. 2ik brigade r general Rumigny , 8ik 
és 19ik sorezred. Második osztály: general- 
lieutenant Achart; lső brigade: general Cas- 
tellane, 8ik könnyű, 12ik lineaezred. 2ik 
brigade: general VVoirol, 22ik és 39ik sorez
red. Harmadik osztály: generallieutenant Ja
niin; lső brigade: general Goepfel , 18ik és 
19ik sorezred; 2ik brigade: general Geor
ges, 52 és 58ik sorezred. Negyedik osztály : 
generallieutenant Fabrc. lső brigade: gen. 
Rapatel, 7ik és 25ik sorezred. 2ik brigade: 
general Dhincourt, 61 és 65ik sorezred. To
vábbá a’ 7ik és 8ik vadászezred brigade-ge

neral Lewoestine, ’s a’ 4»k vadász- és 3ik 
huszárezred brigadegeneral Simonac alatt. — 
T a r t a l é k s e r e g  (lovasság). Első osztály: 
generallieutenant Gentil St. Alphonse ; lő bri
gade : general Villate, lső és 4ik vasas-ez
red. 2ik brigade: gemGusler, 9 és lOik va
sasezred. Másik osztály : generallieutenant 
Dejean. lső brigade: gen.Rigny, lső vadász-, 
2ik huszárezred. 2ik brigade : general Lalour- 
Maubourg, 51 k és lOik dragonj osezred. — 

Az oppositionalis újságok, megfordítva 
köpönjegjöket, foljvást s erősen gáncsolják 
a’ belga expedition Mi czélja ezen kénysze
rítő rendszabásoknak ? kérdi a’ Temps. Az , 
hogy a’ Hollandiak a' belga ’s ezek a’ hollan
di birtokról eltakarodjanak; de mi foljvást 
azt kérdjük a’ ministerektől : ha majd meg
nyeritek az antwerpi fellegvárat, megszaba
dul é ez által a’ Schelde ? nem marad e a’ fo
lyamnak mind a’ két partja egész a’ tenge
rig hollandi kézben? Nem bírja e Hollandia 
AVliessinget ’s a’ többi erősséget, mellyekkel 
a’ Scheldét elzárhatja ? — Igen , ha Antwerp 
bevétele után az égj esült flotta Wiiessinget 
is hatalmába keríti ’s benne őrizetet hagj^, 
mindaddig, miglen Vilmos király a’ 24 czik- 
kelyt aláírta, akkor a’ kérdés erőszak által 
el lesz döntve. De meg fogják e a’ hatalmak 
engedni, hogy a’ hollandi birtok megtámad- 
tassék? Nem, soha nem. ’S mi lesz akkor, 
ha Vilmos király egyezni nem akar,  s a1 
Scheldétől el nem űzethetik ? — Egj'két ál- 
gyut elveszítek’s bészegeztek talán, de a’ szép 
Antwerpet halomba döntitek! Szép ürügy a’ 
kamarákat megnyitó királyi beszéd te-deumá- 
ra! — Minek, minek ezen diplomatíai szem
fényvesztés, melly senkit sem vakít ? A’ di
csőség komolyabb ’s nem ílly önséges tette
ket szokott követni; a’ nép csak nagy ‘s va
lóban jótékony következéseket vesz hálával. 
Hány munkást lehetett volna ezen expeditio 
költségivei buzdítani, melly soknak gazda
godását eszközleni! így legalább, ha az an
nyiszor megígért köz lefegyverzés , mellyet 
Antwerp capitulatioja szintolly kevéssé fog 
eszközleni mint a’ conferentia, elmaradt vol
na is , a" belső zajt, a’ belső lázadást lehetett
volna lefegyverzeni! ’s a’ t.

*
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A’ Courrier fran^ais illy értelmű levelet 
közöl, mellyet, mint mondja, a’ hollandi 
rendek egyik nagy befolyású tagja irt: Azt 
mondhatom az urnák, hogy nekünk itt tel
jes szándékunk, nem engedni ’s megvíni a’ 
Francziákkal, ha ők minket megtámadnak. 
Pénzt adunk a’ királynak, a’ mennyi kell, 
katonát a’inennyi telik, ’s ha az ellenség ten
ger felől jő , meg fogja látni, hogy a’ mi ha
jókatonáink van Speyk nagy tettit még nem 
feledték el. lyiatrózaink égnek az útköze, 
tért, bár szinte bizonyosnak látják, hogy az 
oíly sokkal tetemesb erő által el kell zuzat- 
niok. Miután a’ mi királyunk, június 30ikán 
tett egyezés.ajánlatában, Leopoldot király
nak ismérte ’s az augustus 24diki pontokat 
csaknem egészen elfogadá, így nem mi, hanem 
Belgium igazságtalan. De nem akarják a’ 
békességet; mert ha akarnák, csak az érdek
lett, junius 30iki egyezést kellene aláírni s • 
mindennek vége volna. A’ S c h e l d e  két 
partja m i é n k ,  ’s igy mi nem fogadhatunk el 
olly föltételeket, mellyeka’mi, ezen souverai. 
nitásunkból eredő, jusainkkal homlokegye
nest ellenkeznek. Bizodalmunk az Isten , ki 
erősebb a’ világ minden Grey-énél és Sou!t- 
jánál, ’s egy olly népet, melly a’ tőle vett 
természeti segéd eszközökkel élni tud, el nem 
hagy. — Augustusban olly szépen békére haj
lott minden ; de a’ c o m pi ég nei ut (a’ fran- 
czia házasság) mindent újólag megzavart! — 

A’ M o n i t e u r  következő hivatalos czik- 
kelyt közöl e’ hónap 8ikán : Azon vonakodás 
következésében, melly szerint a’ haagai 
cabinet az angol és franczia udvarok kívána
tét teljesíteni nem akarja, a’ Londonban oct. 
22ikén aláirt conventio pontjaihoz képest a’ 
kormányszék tegnap parancsolatot küldött az 
ország minden kikötőibe, mellynél fogvást 
az azokban találtató hollandi hajókra zárfog- 
lalék ( e m b a r g o )  v e t t e t i k .  —

D upinur, ki e’ hónap elejétől fogva is
mét Párisban van, 6ikán a’ királyi házzal e- 
bédelt. Gróf P o z z o  di  B o r g o  (orosz kö
vet) ugyanaz nap Párisba érkezett,

A’ király aJ jun. 5 és 6diki lázadásban 
részt vett Ge o f f r o y ,  Blondeau, Hassen- 
fratz, Pouyet és Laout ellen, (kiket előbb

a’ haditörvényszék halálra ítélt) , az assise,, 
által hozott rabmunka-fenyitést puszta rab
sággá; a’ Lechevin és Bregeonra Ítélt öt évi 
fogságot pedig két évi fogházra volt kegyes 
enyhíteni.

A’ berryi hgné fogva van. Ezt a’ Moni
teur november 9ikén igy adja hírül: Tegnap 
délben I órakor vévé a’ kormány azon tudó
sítást, hogy Berry hgné e’ hónap 7ikén reg
geli 10 órakor Nantesban Menars ésGuibourg 
urakkal ’s Kersabiec kisasszonnyal együtt el
fogatott. — A’ministeri tanács e’ hírre azon
nal összeült, ’s más nap a’ következő kirá
lyi ordonnance Íratott alá: Lajos-Filep, a’ 
Francziák királya. Belső-ügyi minister-sta- 
tustitoknokunk előadására rendeltük és ren
deljük a’mi következik: 1 czikk. A ' k a m a 
r á k  e l e j é b e  t ö r v é n y j a v a s l a t  fog ter
jesztetni , mellynél fogvást Berry herczegné 
sorsáról a z o k  v é g e z z e n e k .  2. czikk. E’ 
rendelet végrehajtása illetőleg pecsét őr és igaz- 
ság-minister ’s ismét belső ügyi minister-sta. 
tustitoknokinkra bizatik. A1 Tuilleriák palo
tájában, nov. 8ikán 1832. Aláírva L ajos-F i- 
l e p ;  a’ király parancsára: T h i e r s  (körül- 
ményesb tudósítást jövő levelünkben).

B E L G I U M .
Brüsseli, nov. 6ikán költ újságok ellene 

mondanak azon hírnek , hogy ezen nap előtt 
franczia álgyuk és p a t t a n t y ú s o k  érkez
tek volna Boomhoz és Niélhez (a’ belga föld
re) ; de azt igen is igazolják, hogy ezen u- 
tóbbi helybe franczia p u s k a p o r  és más 
hadiszerek érkeztek, mellyeket belga nap
számosok raktak ki. —- A’ Journal dAnvers 
egy amsterdami újság után azon hirt hozta, 
hogy oct. 3Ükén a’ T e x e l r e  6 angol hajó, 
H e I v o es 11 u i s b a négy, nov. lsőjén az 
a m s t e r d a m i  kikötőbe három ’s ezeken kí
vül a5 Londonból jövő Attwood gőzhajó fu
tottak be. — A’ rebesgetett embargo hollan
di részről novemb. 2ikán még nem volt ki
hirdetve.

A' király e’ hónap Sdikén az angol kö
vetet fogadta, miután Svain és Desprez ge
nerálokkal dolgozott.

A’ belga Moniteur nem rég egy czikkelyt 
közlött , melíybcn Antwerp (város) sorsa i



741

ránt ügj'ekezett olvasóit valamennyire meg
nyugtatni. A’ Lynx e’ czikkelyt heves bírá
lat alá veszi’s megmutatja, hogy azon meg
nyugtató vagy csilapító szavaknak épen el
lenkező érzést kell gerjeszteniök. A’ Moni
teur, úgy mond, el akarja az aggodalmakat 
oszlatni, mellyektől a’ szerencsétlen, ’s mint 
látszik a’ jelen franczia ministeriumnak men
tő áldozatul szánt, Antwerp szorongattatik. 
JS ugyan mit mond, hogy e’ városiakat meg
nyugtassa? Azt, hogy az Antwerpiek aggo
dalma s z e r t e l e n ;  de egy kevés vagy talán 
nagyobbacska aggodalom e’ szerint még is 
okos, helyes volna? — ’S ugyan miért szer
telen í mert a’ város lődöztetése még bizo
nyos esetektől függ, mellyek a’ szerencsét
lenséget talán elfordíthatnák. Azt tudtuk , i. 
gén is , hogy e’ lődöztetés bizonyos feltéta- 
lektől függ; de van é ezen föltételekben va
lami megnyugtató ? A’ szárazföldi expeditiót 
a’ tenger-felőli ostromlás fogja megelőzni; 
de ennek sikeretlenségét minden ember látja. 
Nem lehet feltenni, hogy ezen vakító rend
szabás , melly Angliának ’s Francziaországnak 
szintannyi, Belgiumnak pedig még több ká
rára lesz, mint Hollandiának, Vilmos királyt 
szándékától elmozdítsa; és igy a’ szárazföldi 
expeditiónak e’ hónap lökén mulhatlanul meg 
kell esni. Elég e tehát e’ tiz nap, ma és 15- 
dike között, Antwerp lakosinak, a’ rettentő 
csapásra magokat készen tarthatniok? Hi
szem , maga a’ Moniteur mondja, hogy illyes 
(szárazföldi) expeditio esetén h i h e t ő l e g  
Antwerp lesz a’ hadi munkálatok középpont
ja. Hihetőleg! furcsa beszéd, minekutána 
már húszszor ’s hivatalosan meg volt mond
va, hogy Antwerp bevétele a’ fő, az egyet
lenegy czél. De — úgy mond a’ Moniteur — 
a’ megtámadás ezen esetben is úgy fog intéz
teim, hogy a’ város, ha c s a k  l e h e t s é g e s ,  
kíméltessék meg. Ha csak lehetséges ! tehát 
még is lehető, sőt talán hihető is, hogy a1 
város megkíméltetni nem fog. Ugyan szép 
m e g n y u g t a t á s !  — Végre — úgy mond 
a’ Moniteur, kötelességének isméri a’ kor
mány Antwerp lakóinak a’ szükséges tudósí
tást minden esetre megtenni. Mi, ha Ant
werp lakóji volnánk , soha se várnánk a’ Mo

niteur ezen czikkelyénél bővebb ‘s érthetőbb 
tudósítást. Szóval, mi azt hisszük, hogy 
a’ Moniteurnek ezen hivatalos czikkelye nem 
hogy eloszlatná, hanem inkább neveli az ag
godalmakat, ’s minekutána ministerink, a' 
mindenütt kitörő igazság nyilványossága mel
lett, végre csakugyan mégis leereszkednek sa 
ját ügyeink felől velünk is tudatni azt, a’ mit 
nincs, ki ne tudna; úgy látszik, igen jól ten
nék, ha meg lévén a’ hallgatás egyszer szeg
ve, quasi titkaikat még inkább kifejtenék, 's 
mondanák meg nekünk: valljon a’ Francziá- 
kon kivül nem fog e más idegen sereg is bir
tokunkra lépni ? valljon nekünk szerencsénk 
lesz e a’ franczia sereg győzelmeiben s veszé
lyeiben részt venni? továbbá, meddig marad
nak ők nálunk? ki fizeti az expeditio költsé
geit? ’s valljon ügyünk a’ fellegvár bevételé
vel fogott e közeledni vég elintéztetésihez ? 
— Részünkről mi, kik még abban sem va
gyunk bizonyosak, reá fogják e general Chas- 
sé-t a’ fehér lobogó kitűzésére bírhatni, — 
mi ezen nevetséges expeditióban nem látunk 
egyebet, mint Anglia részéröl ugyan Lajos 
Filep kormánya'iránt engedékenységet , ré
szünkről pedig ugyanazon kormány iránt egy 
minket megalázó engedményt, (concessiot.)

A’ Journal d’ Anvers szerint két szökött 
katona az antwerpi fellegvárból azt beszélte 
nov. őkén, hogy general Chassé ez nap egy- 
behítta tiszteit, ’s egy lelkes beszéd után a- 
zon kérdést tévé hozzájok: valljon franczia 
részrőli megtámadás esetén, hivségökre, vi
tézségükre ’s nagylelkű ön-elszánásukra szá
mot tárthat e? — A’ felelet ollyan volt, mil- 
Jyet illy vitéz tisztektől várni lehetett. Ugyan 
e’ tájban, noha holdvilágos éjjelek voltak, 
több Ízben bocsáttatott a’ general fényraké
tákat, a’ vár környékinek teljesb megszem- 
lélhetése végett. —

H O L L A N D I A .
A’ hollandi ’s más újságok közlik később- 

leg a’ conferentia 69ik protocollumát is sepr. 
30dikáról, melly inkább csak több rendű a’ 
conferentiának hosszabb idő óta benyújtott 
iromány- ’s oklevelek jegyzéke. Elég legyen 
itt ezen irományokat ’s okleveleket megne
vezni. 1. A’ hollandi meghatalmazott jegyző
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ke a’ conferentiához sept ,  2 0 d i k á r ó l .  2, 
Az angol meghatalmazott (lord Palmerston) 
tudósítása egy meghitt, különös közlemény
ről, melJyet ő (ama' jegyzék következésiben) 
a’ hollandi meghatalmazottnak tett, 3, Emlé
keztető (Memorandum) azon helyezetről , 
mellyben a’ eonferentrát a’ nevezett jegyzék 
tévé. 4. A’ conferentia által a7 hollandi meg
hatalmazottnak tett k é r d é s e k ,  ’s ennek 
azokra adott (eltérő) feleletei, és szóbeli vi- 
lágositási, a’ conferentiától ismét ezekre tett 
észrevételekkel együtt, — Bővebb értesíté
sül ’s a’ conferentia okleveleinek teljesítéséül 
ezekhez kapcsoltattak még t a) a’ hollandi 
meghatalmazottnak egy jegyzéke juh 25diké- 
rőh b) a’ b a j o r  kir. rendkívüli követ-’s 
meghatalmazott ministernek jegyzéke a’ Schei
det és Rajnát egybekötő vizek hajózhatásá- 
ról. c ) a ’b e l ga  meghatalmazottnak egy jegy
zéke augustus Síikéről, mell} ben a’novemb, 
15iki szerződés haladéktalan végrehajtását 
sürgeti, d) General Goblet értesítése a" con
ferentiához sept. ISikáról, mellyben azt kül- 
iigy min is térré neveztetéséről és igy a’ confe- 
rentiából kiléptéről tudósítja, e) Yandeweyer 
ur jegyzéke sept. 20ikáról , mellyben jelenti, 
hogy fel van hatalmazva egy, Belgium és Hol
landia közt egyenesen (közvetetlen) kötendő 
szerződés alkotása ’s aláírására, f) még egy 
jegyzék ugyan őtőle, mellyben jelenti, hogy 
e’ teljhatalma oct. 1 Óikén megszűnik. —

A’ hollandi külsőminister, Verstolk vare 
Soelen, következő nyilatkozást tévé a’ gene- 
ralstatusok két kamarájának nov. 3dikán: 
Nagy, jó uraim ! A’ múlt oct. 18ikán adott nyi
latkozásban említést tevék némelly, ide 
megérkezett, újabb közleményekről. Ezek egy 
egyezés-ajánlatból állottak Hollandia s az öt 
udvar és ismét Hollandia és Belgium között, 
mellyeket hozzám udvara nevében a’ porosz 
követ utasíta, ’s mellyekben az ausztriai és 
orosz követségek is megegyeztek. Minthogy 
a’ király ezen ajánlatot alkalmasnak Ítélte az 
alkudozások czelja előmozdítására: ennél fog
yást én az orosz ügyvivő és ausztriai követ 
jelen nem létökben tudtára adám a’ porosz, 
követnek oct. 23ikán, hogy Ő Felsége azon 
ajánlott egyezést elfogadja, fcntartván egy

két szükségesnek látszott ’s a’ szélre (margó) 
feljegyzett módosítást; melJyekkel ezen ok
levél Londonba felküldetett s a’ conferentia 
tagjaival közöltetett. Az ajánlat formájának’s 
csaknem egész tartalmának elfogadtatása nyil
ván kimutatja, hogy 0 Felsége attól minél 
kevesebbet kívánt eltérni, minekokáért nem 
csak több, részéről ajánlott ’s pontosabb, for
mulától önkényleg elállóit 0 Felsége, hanem 
még több pontra nézve újabban s teljesen 
meg is egyezett. A’ részünkről kívánt módo
sítások puszta megtekintéséből is nyilván ki
tetszik, mi csekély különség van még a’ két 
fél szemponti’s kivánati között. — Azonban 
míg e’ közlemény ’s a’ részünkről reá adott 
válasz következményit vártuk, én két, ha
sonló értelmű, jegyzéket kaptam az angol és 
franczia követségtől itt Ilaagában, October 
29ikén , mellyekben tőlünk Antwerp s a’ hoz
zá tartozó helyek és erősségek áltadatása kí
vántatik. E’jegyzékek, ’s az én v á l a s z o m  
ekép következnek: Jegyzéke a’ franczia kö
vetnek a’ hollandi külső-ministerhez. Haaga, 
oct. 29tkén 1832. Alólirt franczia ügyvivőnek 
a5 németalföldi kormánynál meg van hagyva, 
tudtára adni külső-minister báró Verstolk van 
Soelen 0 Excnak a’ végzést, mellyben 0 Fel
sége, a’ Francziák királya, ’s egyetértőleg 0 
Felsége, Nagybritanniának királya, megálla
podtak.

Azon lépéseknek megismért sikeretlen- 
sége, mellyek olly sok ízben hasztalan tétet
tek hollandi király O Felségénél az 1331 beli 
nov. lőiki szerződés elfogadtatása ’s végre
hajtatása végett, kényszerítik a’nevezett két 
udvart azon egyetlen eszközhöz nyúlni, melly 
még eddigi alkalmazva nem volt, hogy végét 
szakasszák a’ dolgok egy ollyan állapotának, 
mellynek tovább-tartása az európai békét meg
zavarhatná. — Kényszerítve látják magokat 
ezen tekintetek ’s a’ magokra vállalt kötelez- 
tetéseknél fogvást, egyenesen a' kezökben lé
vő erő és hatalom eszközeivel élni, hogy a- 
zon birtokrészek áltadatását megnyerhessék, 
mellyeket egyik és másik fél, mint nem sa
játít, mindeddigien foglalva tart. Alólirt te
hát meg van bízva, kívánni: nyilatkoztassa 
ki hollandi király Ő Felsége, akarja e a’jövő
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nov. Í2ikére seregeit az antwerpi fellegvár
ból, erősségekből ’s egyéb azokhoz tartozó he
lyekből kivonni? egyszersmind pedig köte
lessége az alólirtnak kijelenteni, hogy ha u- 
gyanazon, legközelebbi nov. 2dikára határo
zott ’s kielégítő válasz e’ tekintetben nem a- 
datik , Anglia és Francziaország résziről szá
r a z f ö l d i  és tengeri erő fog megindittatni, 
s ha a legközelebb eső nov. lóikén Antwerp 
fellegvára , erősségei és helyei tökéletesen ált- 
adva nem lesznek, minden, e’ czél elérésire 
szükséges rendszabások meg fognak tétetni.
— A lói irt él egy úttal ez alkalommal báró Ver- 
slolk Ó Excja iránt megkülönböztetett tiszte
letét fejezni ki. Aláírva: marquis d'Eyragues.
— (Az angol ügyvivő jegyzéke csaknem ugyan
ezen szavakból állott; a’hollandi válasz fon
tosabb helyeit lásd alább). Nagy uraim! igy 
rekeszté a’ külső minister tudósításait be — 
bármi legyen is a’jövendő , meilyeta’ Gondvi
selés az olly szépen egyetértő , s intézkedé
sihez olly híven ragaszkodó hollandi nemzet
nek szánt, a’ kormány azt, azon érzetében, 
hogy tiszte s kötelessége útjáról soha el nem 
tért, nyugodalommal várja. Részünkről mega
datott minden, a’ mi megadható volt, egy 
kölcsönös és méltányos egyezkedés létesítésé» 
re, de semmi ollyas, mi a’ hon becsületével 
’s nagy érdekeivel ellenkeznék.“ —

Következők a' hollandi király válaszának 
fontosabb helyei: Alólirt (külső-minister) 
közlöttea’ királlyal az itten kivont jegyzéket , 
’s meg van bízva, marquis d'Eyragues urraí 
viszont e' következőket közleni. Hollandia, 
melly a nov. lőiki tractatust nem egészen, 
hanem annak csak nagyobb részit fogadta el, 
lépésit csak ezen általa elfogadtatott kiköté
sek (stipulatio) szerint intézheti. — A’ lon
doni conferentiában közösen megállapított czik- 
kelyeknek egyike volt az, hogy az urat vál
tandó kölcsönös birtokrészek bizonyos határi
dő alatt a' Hollandia ’s Belgium között kö
tendő egyezés m e g e r ő s i t t e t é s e  u t á n  
adassanak k i, mit az oct. 15iki 24 czikkely1, 
a' november lőiki szerződés, ’s minden ké
sőbbi egyezés ajánlat eképen határozott. ’S ha 
bar a’ jun. llik i conferentia ezen kölcsönös 
birtokáltadásra az 1832beli julius 20ikát hozá

ajánlatba, ugyanazon conferentia, julius lOf- 
ki jegyzékében, kinyilatkoztató, hogy ezen 
ajánlatnál a’ Hollandia ’s Belgium közötti e- 
gyezés (nem történt) megerősittetését e l ő r e  
foltévá. Antwerpet tehát ’s a’ hozzá tartozó 
birtokrészt ezen megerősítés előtt áltadni an
nyi volna, mint a’ conferentiának nyilván 
kimondott ’s a’ hollandi részről is elfogadott 
szándékkal ellenkezni. Másik ok , melly a ki
rályt e’ fellegvár ’s a’ hozzá kapcsolt részek 
megerősités-előtti áltadásától tartóztatja, a- 
zon szoros kötelesség, melly szerint 0 Fel
sége, országának java ’s érdekei tekintetéből 
nem bocsáthat ki idő előtt kezéből olly zálo
got, mellynél fogvást reménylhet csupán Bel
gium elválásánál méltányos föltételeket. — 
Azon katonai mozdulatokra nézvést, mellyek 
Antwerpnek hamarabb leendő áltadatására 
ezéloznának, mint a’ milly időpont erre diplo- 
matiai utón kiszabatott, elég leend a’ fran- 
czia udvart arra emlékeztetni: melly igen sér
tetnék ez által a’ conferentiától olly nyil
ván kimondott alapelv (Grundprinzip), hogy 
az (a’ conferentia) közbenjáró characteréből 
soha sem vetkezhetik ki , — ’s hozzá adni: 
hogy ha azon bonyolódások (Verwickelun
gen), mellyek ezen mozdulatokból minden 
fontos alap nélkül támadni fognak , az alku
dozások czélját’s kimenetelit épen most, mi
dőn ezek (a’ porosz egyezés-ajánlatnak Hol
landiától elfogadtatása által) önkényleg’s bé
kével valának bevégzendők, gátolandják: Hol
landiát a’ béke fenmaradásaért tett vagy aján
lott áldozatinál fogvást még csak színe sem 
fogja annak terhelni , hogy a' dolgok illy szo
morú kimenetelének .valami oka volt volna. 
— Alólirt kéri d'Eyragues marquis urat ezen 
jegyzéknek udvarával leendő közlésére ’s 
megújítja ez alkalommal különös tiszteletének 
bizonyítását. V e r s t o l k  v a n  S o e l e n . —- 

P O R O S Z O R S Z Á G .
A’porosz s t a t u s  ú j s á g  következő (hi

vatalos) czikkelyt adja november Ilikén: A’ 
londoni és párisi udvarok érdekeikkel egye
zőnek találák, a’ múlt évi november lődiki 
szerződés azon pontját, melly a' Hollandiát 
"’s Belgiumot illetendő birtok részt meghatá
rozza, e’ két országgal közlőit nyilat.kozásik-
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nál fogyást oily módon hajtatni végre, hogy 
e’ hónap 12ikeig mind a két fél vonja ki se
regeit azon helyekből 's vidékekről, mellyek 
az idézett tractatus szerint birtokához tar
tozni nem fognak; különben e’ kívánat telje
sítése katonai rendszabásokkal fog a’ hollan
di királytól kicsikartatni. — Ennek követke- 
zésiben a’ király Ő Felsége, Ausztriával és 
Oroszországgal egyetértőleg ’s mindenkori 
u) ilatkozásihoz képest, a’ franczia és angol 
kormányszékekkel tudatá, hogy részéről e’ 
kényszerítő rendszabásokhoz nem csak járul
ni nem fog , h a n e m  a z o k b a n  me g  s e m 
e g y e z ,  sőt inkább elhatározott szándéka, 
f i g y e l ő  s e r e g e k e t  (Observationscorps) 
á l l í t a n i  f e l  a’ Maas  m e n t é b e n ,  mel
lyek azon esetre, ha a’ franczia seregek Bel
giumba lépnek, minden rósz következésnek, 
mellyet e’czéiba vett katonai munkálatok Né
m et, különösen pedig Poroszország csendére, 
-s általában a’ köz békeségre nézve vonnának 
magok után, elmellőztetése végett, készen 
álljanak. — Mihezképest kiadá Ő Felsége a1 
Ilajnamelléken ’s Westpháliában álló hadosz
tályoknak (Armeecorps) a’ szükséges paran
csokat , ’s az érdeklett figyelő sereg felállítta
tása haladéktalan meg is történik. —

M ü n s t e r ,  no vem b. 6ikán : Ma éjjel ér
kezett ide vezérlő general báró Müffiing O 
Excjához egy sebes posta azon legfőbb paran
csolattal , hogy a1 hetedik hadosztályhoz (Ar
meecorps) tartozó seregek hadlábra állíttas
sanak ’s magokat indulásra készen tartsák. 
Ennél fogvást kiadattak a’ szükséges rende- 
ieteka’ tartalék katonák egybehi válására, úgy 
szinte egy tartalék-sereg képzésére. A’Land
wehr még nem szólittatott fel. —

N É M E T O R S Z Á G .

A’ w ü r t e m b e r g i  rendek, mint hai
tik , jövő januarius lődikén fognak egybeülni.

Vilmos , braunschweigi herczeg uralko
dása , úgy mond egy levél a’ Weser tájáról 
nov. dikéről (az Alig. Zeit.ban), megkapja 
talán nem sokára Ká r o l y  herczeg tökéletes 
és formaszerinti lemondása által azon sánc- 
tió t, melly nélkül azt a’ legitimitás némelly 
baráti mindeddig nem örömest láták. — Már 
ezelőtt is tettek az újságok említést némi a- 
jánlatokról, mellyek eziránt a’ kitett her- 
czegnek eleibe lerjesztettek, de ez által foly
vást visszaulasíltattak volna. Most úgy lát
szik, Vilmos herczegnek Bécsbe tett útja e’ 
tekintetben nem volt siker nélkül; ugyan is 
mint halljuk, a’ császári udvar hajlandónak 
nyilatkoztatá magát, több német status kor
mányával egyesülten, felvállalni a’ két test
vér közötti közbenjárást, mire nézve Károly 
herczeg igen sürgető ’s egyszersmind igen le
kötelező meghívást kapott a’ Bécsben szemé
lyesen megjelenésre. — (Hogy Vilmos ural
kodó hg károly ausztr. főherczeg leányát szán
dékozott volna megkérni: nem valósult meg).

L e g ú j a b b :  General Chassé tudtára ad
ta az antwerpi kormányzónak, hogy mihe
lyest a’ vár közelében szárazon vagy vizen 
franczia lobogó mutatkozik, ő a’ v á r o s t  
m i n d e n  á l g y ú j á v a l  l ő d ö z t e t n i  f og
ja . E’ hir Brüsselben rendkívüli mozgást ’s 
aggodalmat gerjesztett. — Az Anglia és Fran- 
cziaország közötti conventiónak 3ik pontja 
a’ franczia sereg beléptét (Belgiumba) nov. 
lőikére teszi, ha e z t a’ B e l g á k  k i r á l y a  
úgy kívánná. — Anglia a’ kikötőiben mula
tó hollandi hajókra embargót vettetett. Hol
landia ezt a’ két ország hajóira nézve tenni 
nem akarja. — Báró van Zuylen (hollandi 
követ) nov. lOikén még Londonban volt. — 
Párisban nov. 8ikán reggel több carlista fo
gatott el. —

Maurojeni, t ö r ö k  m e g h a t a l m a z o t t  
a’ bécsi udvarnál, Londonba érkezett.

A’ gabonának pesti piaczi ára november 20dikán 1832.
Pozs. m. vtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. leg óbb köze'pszeril csekélyebb

Tisztabúza 133 4 128 | 120 Zab 38 4 37 4 35 4
Kétszeres 96 \ 93 4 90 Köles — — —
Rozs 69 4 66 4 63 4 Köles-kása — —* —
Árpa 56 53 4 50 Kukori'íza 69 4 66 4 63 4

Szexkezteti Hel me ez y. Nyomtatja Länder er .
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94. szám P est, szombat. November 21dikén. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (követek. Szatmár. Torontal é s  Nyílra követválasztó gyüle'sei ’s a’ magyar academiára nemes 
ajánlati). Anglia (Conventio. Kmbargo. Glasgowi önke'rytesek. Móricz szigetéről hir. Maurojeni). Francziaország (a1 
Moniteur fejtegeti ’s menti a’ berryi hgné iránt tett elóleges rendszabást. A’ hgné elfogatása körülményesen. A’ követ
kamara praesidiuma és Dupin. A’ pártok háborút akarnak. Orleans és Nemours kír. ligek éjszakon. —) Belgium 
(Biiisselből és Antwerpból hírek nov. lOikeig). Németország. Spanyolország. Pénzfolyamat. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Folytatása országgyűlési követink válasz- 

tatásinak : Szepes Almásy Lajos első alispánt 
’s Jékelfalusy János főszolgabírót; — Ung 
Bernáth Zsigmond táblabirót és Petrovay Ist
ván másod alispánt; — Hont Majthényi An
tal első alispánt és Baloghy Imre főjegyzőt;
— Pozsony Fekete Ferencz másod alispánt 
’s Benyovszky Péter táblabirót; — Thurócz 
Justh Ferencz táblabirót és Ruttkay Károly 
másod alispánt; Csongrád nov. 20ikán Bene 
József főjegyzőt’s Klauzál Gábor táblabirót, 
(melly napon Vörösmarty Mihály m. t. akad. 
rendes tag is táblabiróvá neveztetett). — A’ 
zágrábi káptalan Ossegovich Imre czimzetes 
püspök ’s Horváth József kanonok urakat;
— Lőcse sz. k. város Kricske József főbírót:
— Kézsmark Máthei Venczel tanácsbelit; — 
Zágráb Staudacher József b írót; — Eperjes 
Di nes István bírót és Bujanovics Vincze kér. 
tábl. ügyvédet; — Selmecz Mateovich József 
főügyvédet ’s Matulay János tiszteletbeli fő
ügyvédet ; — Szent.György Mátthé János he
lyettes polgármestert , és Szegner Kristóf ta
nácsbelit; — Varasd Kerner Fridrik helyet
tes polgármestert.

Szatmár megye 15 ’s 16ikán tartván tiszt
választását , első alispán lett Kende Zsig
mond 2510 szóval, második Uray Bálint fel
kiáltással ; főjegyzőnek név. Kölcsey Ferencz; 
főügyvédek lettek Vetésy Sámuel és Szerdahe
lyi Pál. (Többit máskor).

N. Becskerek nov. 8kán: Torontal vme- 
gye f. h. I2ki közgyűlésén olvastató fel a’ k. 
meghivó levelet hongyülés iránt ’s oda Her- 
telendy Miksa táblabiró ’s Gyertyánffy Dá
vid másod alispán (tehát nem mint 92 sz. 
lev. említők) urakat egy szívvel lélekkel 
követekül elválasztó. Ugyan e’ gyűlésben 
a’ főadószedőnek lemondásával e’ hivatalra

elválasztatott ’s megerősítetett Karácson 1st. 
vári, a’ szokott esküvést létévé, ’s később 
helyettes másod alispánnak is elválaszta
tott. — Itt ismét egy óhajtás czéljánál állunk. 
Ugyan f. h. 12kén volt első közülése a’ toron
táli casinonak , melly N. Becskereken e’ na
pon nyittatok fel először, elrendelő igazgató
j a  ’s választottságát , kik mindössze tizen- 
nyolcz tagból, nevezetesen három igazgató, 
egy jegyző, egy pénztárnok, két ügyvéd, ’s 
választottsági személyekből állanak. A’ rész
vényesek száma százon már felül van, húsz 
pengő ft. részvény mellett. Elhatározó e’ tár
sasági ülés, hogy némelly külföldi hírlapok 
járatása mellett a’ két magyar honban kijövő 
magyar ajkú újságot, folyóírást, zsebköny
vét, mind ’s rendesen megszerzend, sőt már 
a’ kijött újabb magyar munkákat is. — A’m. 
t. Társaság tőkepénze gyarapítására e’ megyé
ben ismét uj ajánlások tétettek. N. Kikinda 
kiváltságok kerülete ajánlott t. i. 80 ftot. a 
török-becsei urodalom lOOat, Gyulay Ádám 
gróf pedig esztendőnként fizetendő 50 ftot., 
Csekonics János végre 800 ftnak esztendőn
ként fizetendő 48 ft. kamatját, mind ezüst 
pénzben. B. A.

Tek. Nyitra megyének f. h. 5től 12ikeig 
tartott követ-választási gyűlése alkalmával, 
Nyitra-Zerdahelyi Lőrincz táblabiró ur szaba
tos beszédű indítványa m ellett, hazafi lelkű 
volt a’ nemes megye, egy eziránt hozott ha
tározata által, a’ magyar t. Társaság pénztá
ra gyarapodására felkelési pénztárából ezer 
pengő frtot ajánlani, egyszersmind végezni, 
hogy, az említett intézet szép reményű elő- 
mcnetelita’ megye ns birtokosi önkényes aján
latokkal is segéljék, első iparkodásokul vet
vén honni nyelvünk divatba hozatalát. Több 
érdekes tárgy felvétele után a’ nagymélt. fő
ispán ur többeket táblabirósággal tisztelvén 
meg, ’s Bossányi Simon urat tiszt, alsz.birová,
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Thuróczy János urat tiszt, alügyvedde, Mo- 
tusz Lajos, Csánky Bcncze’s Bogyó Rudolf 
urakat pedig tiszt, esküitekké nevezte ki. B. F.

Tarczalról nov. Iákéről költ tudósítás 
szerint ott e’ f. h. 13kán hajnali négy óra tájban, 
az égnek több részén igen nagy tüzoszlopok 
mutatkoztak, úgy hogy szobák egész az ol- 
vashatásig felvilágosultak. Buda fölött is volt 
illyes szemlélhető e1 hónapban.

A N G L I A .
A’ két ország között oct. 22ikén kötte

te tt, ’s 27ikén megerősített c o n v e n t i o  öt 
czikkelyből á ll, mellyek elsője a’ tudva levő 
határnapokat jeleli k i , a’ többi pedig (a’ Jour
nal de la Ilaye szerint) szóról szóra ekép kö
vetkezik : 2. czikkely. Ha a1 hollandi király 
vonakodnék az előbbi czikkely kötelezésit 
(a belga birtok áltadatását) teljesíteni: akkor 
Ő Felsége a’ Francziák ’s Ő Felsége Nagybri- 
tannia és Irland egyesült országok királya 
meg fogják parancsolni, hogy embargo (zárfog- 
lalék) vettessék minden, a’ két ország kikö
tőiben találkozó, hollandi hajóra; nem kü
lönben a’ tengeren czirkáló hajóiknak (kreu- 
zer) meghagyni, hogy minden hollandi hajót,, 
mellyel találkoznak, letartóztassanak, ’sva . 
lamelly angol vagy franczia kikötőbe haj
tsanak. E ’ végre egy angol és franczia egye
sült hajócsapat fog a’ hollandi partoknál álla- 
n i , melly e rendszabás végrehajtását foga- 
natosbá tegye. — 3ik czikkely: Ha a’ belga 
birtokon még nov. lóikén is lesznek hollandi 
seregek, v akkor franczia hadosztály fog Bel
giumba lépni, a’ hollandi erőt annak elha
gyására kényszerítendő. Cs a k  ú g y  a z on
b a n ,  ha előbb a’ Belgák királya azon óhaj* 
tását nyilatkoztatta k i , hogy birtokába a’ ne
vezett czél- elérésre franczia seregek lépje
nek. — áik czikkely: Ha az előbbi czikkely- 
ben kijelelt rendszabás szükségessé válnék, 
annak czélja egyébre nem terjed , mint hogy 
a’ hollandi seregek Antwerpből ’s az ehez 
tartozó erősségekből és helyekből kiiizessenek; 
’s Ő Felsége a’ Francziák királya, különös 
gonddal lévén mind Belgium, mind minden 
egyéb kormány függetlenségére, k ö t e l e z i  
ma g á t  n y i l v á n  és v i l á g o s a n ,  hogy 
Belgiumnak egyik erősségébe sem fog az em

lített expeditiót teendő franczia seregekből 
őrizetet iktatni, hanem Antwerp fellegvárát 
’s az ahoz tartozó erősségeket és helyeket, mi
helyest magokat megadják, vagy a’ Hollan
diak belőlök kiiizetnek, azonnal a’ belga ki
rályi hadihivataloknak adja által, ’s a’ f r a n 
c z i a  s e r e g e k  a z o n t ú l  a’ f r a n c z i a  
f ö l d r e  h a l a d é k t a l a n  v i s s z a v o n u l 
nak .  — óik czikkely : A’jelen egyezés mege- 
rősittetik 's az erősített példányok London, 
ban nyolczad nap alatt, vagy ha lehet még 
hamarébb, kicseréltetnek. — Aláírva: T a l 
l e y r a n d ,  P a l m e r s t o n .  (E’ nyilványos 
öt ponthoz a’ Gazette de France szerint még 
két titkos czikkely is járul).

Az egyesült angol és franczia flotta utól- 
só szakasza is kiindult a’ hollandi partokhoz 
november 4ikén.

A’ Globe (ministeri újság) e’ hónap Ti
kén egy királyi cabined rendeletet közöl, melly 
által a’ britt hajóknak a* hollandi kikötőkbe 
evezés tiltatik ’s az a n g o l  k i k ö t ő k b e n  
t a r t ó z k o d ó  m i n d e n  h o l l a n d i  h a j ó 
r a  e m b a r g o  v e t t e t i k .  — A' Globe hoz
zá teszi, hogy mind ezen rendszabások mel
lett is a” békülhetés útja Hollandia részére 
egész az utolsó pillanatig nyitva hagyatik. — 
(Haagai privát levelek szerint, c’ hónap 10- 
dikéről, a’ hollandi kormányszéknek nem  
szándéka, az ország kikötőiben tartózkodó 
angol és franczia hajókra embargót, vagy a- 
kárminemü birtokra zárt vettetni, ’s illyes 
hajók a’ hollandi kikötőkben a’ kijelelt na
pon minden ellenintés mellett is folyvást tar
tózkodtak —).

Az angol újságok nov. 9ikén nem hoz
nak semmi hirt az egyesült angol és franczia 
hajósereg felől. Larne angol hajó Portsmouth- 
ból Deal felé indult e l , holott a’ flotta nov. 
8ikán még folyvást tartózkodott. Mondják, 
hogy erős szelek e’ hajósereget igen megza
varták. —

Glasgowban (Scotia) mintegy 800 ifjú 
állott egy ezredbe össze ’s illy név alatt: 
„glasgowi constitutionalis önkénytesek“ do
na Maria da Gloria ügyéért készülnek har- 
czolni. Nov.lOikeigmár elfogtak indulni (0 - 
portoba).— Egy hajó, úgymond a’ Globe, melly
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Angliába jöttében M ó r i c z-szigetén kötött 
ki nem régen, ott mindent a' legnagyobb buz- 
gásban talált; a* lakosok fegyverben jártak 
’s magokat nemzeti őröknek nevezék; úgy 
látszott, az egész sziget tökéletes lázadásban 
van. — A’ Morning Chronicle erre azon hirt 
hozza, hogy egy ezred Irlandból Móricz-szi- 
getére fog küldetni , ’s a’ sziget ujdon neve
zett kormányzójának (Nicolai, generalmajor) 
meg van hagyva, hogy Jeremie ur iránt tö
kéletes engedelmet eszközöljön. (E ’ szerint 
ezen ur ismét visszamegy a’ szigetre. Lesz 
ott jeremiade).

A’ török udvar ágense, M a u r o j e n i ,  
— úgy mond a’ Courrier — ki Anglia köz
benjárásával békés egyezkedést akar a’ szul
tán és Ali basa közt eszközöltetni, e’ czélt 
mint hisszük hamar és szerencsésen éri el ud
varunknál. Ali basát — minekutána a’ török 
fővezér elvonultával Ibrahim előtt már a’ tau - 
r i a i  h e g y s z o r ú l a t i s  nyitva áll — semmi 
sem tartóztathatja többé seregeivel egész Kon
stantinápoly kapujialá nyomulni, de egy neu
trális hatalom barátságos közbenjárása őt ön- 
kényleg’s könnyen meg fogná e1 diadalmi me
netben állapodtatni. Nem lehet neki se czél- 
ja ,  se politikája a’ szultánt szerfelett elgyön
gíteni, jól tudván, hogy ez Törökorszá
got múlhatatlanul az o r o s z  c z á r  kezébe 
juttatná, kinek olly közel szomszédságától 
neki (Alinak) sokkal több oka volna tartani, 
mint az ingó birodalom mostani uráétól. De 
más részről Anglia politikája sem engedhe
t i ,  hogy a’ szultánt e’ jelen belső háborúja 
minden erejéből fogyassza ki. Anglia keres 
kedésére ’s tengerenifőuraságára nézve sehol 
sem szükségesebb Oroszország hatalmaskodá
sát meggátolni, mint Konstantinápolyban, 
mellynek meghódittathatását annyi czár nem 
ok nélkül ahitozá. —

FRANCZIAORSZÁG.
Minekelőtte a’ berryi hgné elfogatását 

körülményesen leírnék, érdemes a1 Móni -  
t e u r n  e k  mentegető ’s felvilágosító czíkke- 
lyét olvasni e’ hónap 9dikéről, mellyben a1 
kormány lépéseit a’ fogoly hgné ügyében bő
vebben kifejti ’s igazolja. Berry herczegas- 
szony (Madame la duchesse de Berry), úgy

mond, e* hónap 7ikén reggel 7 (10?) órakor Nan- 
tesban elfogatott. A’ hgné keresztül járta a’ 
déli megyéket, ’s a’ nyugoton jelenléte által 
veszélyes nyugtalanságoknak volt táplálója, 
ügy látszik, még épen nem vala szándéka 
Francziaországot elhagyni, hanem más me
gyéket vett ismét úti czélul (más újságok sze
rint N a n t e s b a n  készített támadást nov. 
15 vagy lilikére, ’s fia nevében i t t  akarta 
kormányszékét felütni), hogy ott tegyen is
mét csudás plánjaival próbát, ámbár az Illyé
sekben a’ próba is merő szerencsétlenség. 
Szorgos kötelessége volt tehát a’ kormány
nak , a’ dolgok egy illy állapotának véget vet
n i ; mit véghez is v itt, ’s ebben, úgy hiszi, 
mind a’ thronusnak mind az országnak jó szol
gálatot teve. A’ kormány kénytelen megczáfol- 
ni a’ hamis híreket, mellyeket e’ tárgy iránt 
a’ gonoszság terjenget. Nem  i g a z ,  hogy a’ 
kormányszék a’ herczegasszony rejtekhelyét 
már rég’ tudta volna. Ha ezt tudá, a’ kor
mány őt azonnal elfogatta volna. Az előbbi 
ministerium e’ részben h í v e n  teljesítette 
kötelességeit; ’s a’mostani azonnal meghagyd 
az elfogatási, mihelyt a’ bejött tudósítások 
elég világot nyújtottak a’ munkálódhatásra. 
Az alapos gyanú ’s az elfogatás között nem 
múlt el egy pillantat is használatlanul. Egye
nes és kétségtelen parancsolat ment a’ hgné 
elfogatására, de egyszersmind azon utasítás
sal , hogy a’ fogolyban a’ személy, a’ nem, 
a’ s z e r e n c s é t l e n ,  ’s a’ rang, mellyben 
egykor honunkban állott, kiméltessenek. Ezt 
Francziaországnak, ’s ki kell mondanunk, a’ fe
lettünk uralkodó nemzetségnek becsülete is ki- 
vánta igy, s e’ famíliának becsülete szinte 
egy az ország érdekei közül. — A’ kormány 
parancsolaté híven teljesiték. Generaliieu- 
tenant gróf d Erlon, Alsó-Loire megyei fő
ispán (préfet) D u v a l ,  a’ nantes-i biró Fav
re ’s a’ nemzeti őrség vezére Robi  ne au u- 
ra k , úgy szinte a’ nemzeti őrség és sorka
tonaság, mind,  illőleg jártak el tisztök- 
ben.— Meg lévén igy a’ hgasszony fogva, a- 
zon kérdés támadt, mellyik hatóságnak kell
jen őtáltadni? Valóban fontos kérdés, melly 
érett meggondolást kívánt. A’ kormány ab
ban állapodott meg, hogy a’ teendő rendsza-

*
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bás iránt a kamarákhoz fordul. Okait kön
nyű általlátni. Berry hgasszony b í r ó i  Í t é 
l e t n e k  n e m ,  hanem csak p o l i t i k a i  
r e n d s z a b á s n a k  lehete tárgya. Ugyan is 
azt kiki áltlátja, hogy egy illy bűnöst a’ szo
kott bíróság elejébe állítani annyi volna, mint 
a’ leggyászosb rendetlenkedésre adni okot. 
A' pörbeli botránkoztató vitatások után jött 
volna az Í t é l e t .  — Csak gondolja az ember 
az elítélés és ismét a’ felmentés következé
seit! Ha a’ berryi hgasszony elitélteték (ha
lálra t. i.) : akkor a’ királyi tekintet vagy 
lágyság, vagy keménység vádja által de min
den esetre sérült volna; ha pedig a1 hgné fel- 
menteték: akkor ő ugyanazon tartományo
kon, m elleket előbb fellázasztott, szabadon 
ment volna végig ’s a’ határnál csak azért ült 
volna hajóra, hogy ’s talán minél előbb az 
országba ismét visszatérjen. — A’ berryi hg- 
né tehát nem jöhetett bírói Ítélet alá, hanem 
egy politikai rendszabást kelle iránta hozni. 
Ülly e l l e n s é g  ő, kit árthatlanná kell ten
nünk. — Az e’ czélra vezethető rendszabá
sok a’ kamaráknak ajánltatni fognak. ’S épen 
a z é r t  fordult ez iránt a’kamarákhoz a’ kor
mány, mivel nem bírói Ítélet, hanem politi
kai rendszabás kellett. — Csudálatos egybe- 
keverése lett volna az a’ külön hatalmaknak, 
ha a’ kamaráktól b í r ó i  Ítélet, e l i t  é lő  
vagy fenyitő Ítélet, kivántatott volna. A’ tör
vényhozó ’s bírói hatalomnak örökre pedig szo
rosan el kell egymástól választva Ienniök, ha 
anarchiába vagy despotismusba bukni nem a- 
karunk. ’S rendes és természetes dolog i s , 
hogy a’ kormány egy, az ország bátorságát 
illető rendszabást a’kamaráktól kívánjon. Vagy 
b í r ó i  í t é l e t  volt az, mellyel a’ kamarák 
a’ Bourbonok idősb ágát Francziaországból 
számüzék ’s jószágai eladatását rendelők? Nem, 
bizonnyal nem; ez nem birói, nem fenyitő 
Ítélet volt, hanem politikai te tt, s óvórend
szabás. Egy uralkodó, vagy u r a l k o d o t t  
háznépnek tagjai saját helyezetben vannak. 
Az ő rangjok , vagyonuk és egész sorsuk fe
lől csak a’ törvényhozó test végez. A’ kor
mány tehát e’ lépésben nem teszen semmi újat, 
semmi szokatlant, minthogy illyes bátorsági 
rendszabások a’ kamaráktól már többször ki-

vántattak. — De azt fogják kérdeni, miért 
nem tett a’ kormány m a g a  illy r e n d  s z a 
b á s t ?  talán a’ f e l e l e t t e r h é t  (ki előtt 
valljon ?) a’kamarákra akarta tolni ? — De ha 
a’ kormány maga végzett volna, akkor bi
zonyosan azt hányták volna fel, hogy egy 
kérdésnek nem őt illető feloldását vállalta 
magára , hogy a’ kormány határtalan uralko
dásra vágy, hogy bitorol (usurpirt). Ezen 
vádat nem akará a’ kormány tétethetni; mi 
pedig a’ feleletterh elhárítását illeti, erre a’ 
kormányszék diadalmasan felelhet. Ugyan is 
azon férjfiak, kik a’mostani igazgatást (admi- 
nistratio) képezik, az által, hogy a’ berryi 
herczegnét e l f o g a t t á k ,  — hogy ennek sor
sát a’ kamarák kezeibe tevék, — ’s hogy a’ 
teendő lépések iránt ők adnak indítványt 
(in itiativát): olly feleletterhet vállaltak ma
gokra , melly elég sulyos őket azon vádtól 
felmenteni, hogy kötelességük terhét viselni 
vonakodtak. S e n k i ,  senki sem adhatta vol
na czimeresb zálogát az országhoz ’s a’ jú
liusi királyi-székhez ragaszkodásának ! ------

A’ Breton ’s más franczia újságok kö
vetkező körülményekkel beszélik a’ hgné el- 
fogatását. A’ nantesi hivatalok biztos ember
től tudósíttattak, hogy a’ hgné, ki már rég 
nem vala Nantesban, ide visszaszándékozik , s 
megkérdezteté itteni meghittjeit: ha jöhet e, 
’s Duguigny kisasszony házában a’ vár-utezá- 
ban , mint ezelőtt, bátran fog e lakhatni ? 
Biztató feleletet kapván, a’ hgné egyik em
berét előre küldötte, ki is asszonyánál 24 ó- 
rával hamarabb érkezett, mint szinte a’ her- 
czegnének egy ágense, ki vele Nantesban szó. 
lani kívánkozott. A’ kijelelt ház szemmel tar
tatott, ’s a1 kormány főbb tisztei, kik hosz- 
szabb idő óta szüntelen értekezésben voltak 
Parissal, minden szükséges rendszabást előre 
megtettek. Okán reggel egyik Kersabiec kis
asszonyt látták paraszt ruhában a’ kijelelt 
házba suhanni, ’s estve ötödfél órakor jön 
egy meghitt azon hírrel, hogy maga a’ hgné 
is megérkezett ’s a’ nevezett Duguigny-ház- 
ban épen most akar asztalhoz ülni. Nem telt 
bele öt perez (minutum)’s már a’vár-uteza, a’ 
felső nagy-uteza, a’karmelita-utcza’s alsóvár- 
utcza katonákkal volt megrakva, kik az ot
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tani házakból senkit ki nem eresztettek. Tö
mérdek nép gyűlt a' nevezett utczákra, kik a’ 
dolog kimenetelét nagy ujságvággyal de kü
lönben csendesen várták. Épen be akarák 
már a’ Duguigny-ház kapuját törni, midőn 
azt a' benlakók többszöri sikeretlen felszólit- 
tatás után végre megnyitották. Az asztal terít
ve volt, de mellette két szék üresen. Azt 
mondák, hogy e’ két hely Duguigny ur és 
kisasszonynak a’ ház rokoninak vala szánva, 
kik a5 praefecturán laknak ’s még el nem jöt
tek. A' fürkészés azonban elkezdődött. Egy 
igen ügyesen készült bujósdi-hely megvizsgál
tatván, üresen találtatott. A’házhéjban (pad
láson) azonban egy fűthető kisded szobácská- 
ra akadtak, melly igen szűk léte miatt más
kor, úgy látszott, nem igen vala lakható. Az itt 
szállongó vagy heverő papiros-pernye v. hamu 
oda mutatott, hogy itt valakinek kevés perc- 
czel ezelőtt lennie kellett; az asztalka alatt 
még fekütt egy levél, melly kétségkívül csak 
a’ nagy sietségben hányódott oda s égetlenül 
maradt. — Ebben sympathetikai tintával irt so
rok (Párisból) intik a' b e r r y i  h e r e z  ég
né  t , ne higyen egy személynek, melly vele 
ül, velejár, igaz hűséget színlel, de ő t m ár 
e l á r u l t a  . . . . A’ többi még nem vala lát
ható, hihetőleg a' zaj félbeszakasztatá az irás 
kifejtését. — E* nyomon a’ fürkészetek még 
nagyobb hévvel folytak, de sokáig sikeretle- 
nül. Egy rejtekben 34,000 franc-ig találtak 
ezüstpénzt, 5 és 1 francdarabokat, Y. Hen
rik képével, egy pénzsajtót ’s néhány me- 
daille-t. Végre, r e gge l i  10 ó rako ra ikén ) 
nehány gendarme, kik a’ ház harmadik eme
letében egy kandaló előtt a’ hideg miatt már 
jó ideje tüzeltek , egyszerre észreveszik, hogy 
a1 kandaló hátulsó fala és feneke mozogni 
kezd. Ki vagy? kiált az egyik ; a’ másik a’ 
falat vagyis inkább pléhet beüti. Én vagyok, 
a’ berryi herczegné ! mond a kilépő személy, 
megadom magam’, híjátok a’ generált! Utá
na bújtak ki Guilbourg és Ménars urak , és 
Kcrsabiec asszony, ’s mindnyájan elfogattak. 
— A’ szegény herczegné nem állhatta ki a’ 
tüzet, melly a’ kandaló belső pléhét égette, 
s mcllyhez a’ buvó-hely szűk léte miaft a’ hgné 
15 óra hosszig görbedve támaszkodott. —

General, igy szóla kíléptekor, én az orra bí
zom magamat, ’s kérem, ne szakasszák el 
tőlem szerencsétlenségem társait. — Herczeg- 
séged a’ franczia becsület védelme alatt áll! 
monda a’ general. A’ hgné igen el volt bágyad
va , leült s legelőbb is egy pohár ezukros vi
zet kért. — Egyik meghittje, egy olasz, á- 
rulta e l , ugyanaz , kiről az idézett level lát
szik emlékezni, ’s ki a’ herczegnétől nov. 6i- 
kan épen akkor távozott e l , midőn a’ poli- 
tia belépett. Az embert Párisból utasiták a’ 
herczegnéhez ; neve Hyacinth Gonzalve, más- 
kint Hyacinthe de Luze.

A’ berryi hgné nov. 9dikén reggel ó- 
rakor fogolytársival együtt a’ nantesi várból 
Saint-Nazaire városkába vitetett, hogy in
nen hajón az ezen esetre rég készen tartott 
b l aye - i  erősségbe (délnyugati. Bordeaux - 
hoz 8 kis mfoldre) kisértessék.

A’ Messager szerint következők a’ ber
ryi hgné iránt a’ kamarák elejébe terjesztendő 
törvényjavaslat pontjai: 1. A’ herczegné az
országból kivitetik ’s abból örökre száműze
tik. 2. Az országban levő birtoka behuzatik 
(confiscáltatik). 3. Ha a’ kitett királyi ágnak 
valamelly tagja újólag az országba lép , már 
ez által halál van fejére mondva. —

O r l e a n s  és Nemours hgek adjutánsaik 
nov. lOikén az éjszaki táborhoz elutaztak, 
hova magok a’ királyi herczegekis más nap 
estve szándékoztak elindulni.

A’ követkamara p r a e s i d e n s s é g é r e  
nézve — úgy mond a’ Journal des D é b a t s  
■— már Perier ur igen jól áltlátta, mi sok 
függ attól, kit választ a1 kamara ezen hiva
talra ; ennél fogvást ő (Perier) tavai egész e- 
rővel azon volt, hogy L a f i t t é  ur a’kama
ra praesidensévé ne vdiasztassék. Lafitte ur
nák most történhető megválasztatása, mond to
vábbá a’ Journal, még több kárt okozna mint 
tavai, mert az oppositio ismeretes nyilatko
zását (a  compte rendu-t) ő is aláírta, ‘s igy 
az eddigi kamarai többség önmagát ítélné el, 
ha őt választaná elölülőjének. — Ennél fog
vást a’ Journal des Débats nevezett hivatal
ra igen nagyon ajánlja D u p in  urat, mint 
olly férjfiut, ki egyike volt a’ többség legé- 
kesb beszédű ’s leghősebb képviselőinek, s
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kit az előlülés dísze minden jussai illetne. —— 
D e, a’ ministeri újság mind ezen nyájassági 
mellett még folyvást kétséges: fogja e Dupin 
ur a’ juste-milieut’s az azon haladó, vagy is 
inkább lépegető ministeriumot ékes szavával 
’s egész hős leikével támogatni vagy nem? 
’s ha igen, m e n n y i b e n ?  A’ minapi ebéd
nek ’s meghitt szólalkozásnak a’ királynál 
sem volt egészen kívánt foganatja. Mint mond
ják, a’ király ekép szólította volna meg Du
pin urat: N o ’s hát Dupin ur, azt hallom, 
az ur egyenes oppositioba akarja magát az 
én ministeriumommal tenni ? „Nem Sire,“ 
felele Dupin ur, az én szándékom: szaba
don ’s függetlenül mondani ki véleménye
met, a’nélkül, hogy Felséged ministeriumá- 
nak szószólója lennék, melly úgy is illyesekben 
nem szűkölködik.“ Ügy de, — ezt mondta 
volna a' király — az ur minapi vonakodása 
ministerséget vállalni, az én cabinetemet com. 
promittálta. . . „Annál rosszabb nekik“ fe
lele hirtelen Dupin ur, „én azt tartom, 
inkább ők compromitálják magokat, mint én 
magamat.“ — ügy de, ezt mondta volna to
vábbá Ő Felsége , az ur még is elfogadja a’ 
ministeri szózatokat, hogy a’ kamara praesi. 
diumához juthasson? — „Én bárkinek szó
zatát is elfogadom,“ igy szóla Dupin ur , „ki 
azt reám adja, de l e k ö t n i  magamat nem 
akarom és nem fogom.“ — És még is , mond 
a’ király, az ur nekem egykor barátom volt! 
„Igen nagyon“ felele Dupin ur „igen nagyon; 
de jól tudja Felséged , hogy egy pont iránt a’ 
mi nézeteink egészen különbözők. Felséged 
minister akar lenni, én pedig , ha minister
séget vállalnék fel, magam ura.“ — Ezen 
kívül mint a1 National mondja, még kinyi
latkoztatta Dupin ur, hogy ő az előb
bi ministeriumnak és a’justemilieu-rendszer
nek , mind addiglan őszinte barátja volt, míg 
látá , hogy mind a’ kettő a’ r e s t a u r a t i o  
kártékony elveihez és szelleméhez erős lép. 
tekkel közelget. A’ juste-milieunek — igy 
szóla Dupin ur — minden jó czélja ’s 
több jó oldala mellett is , egy orvosolhat- 
lan ’s tős-gyökeres hibája van, az t. i . , hogy 
a’ restauratio szellemekint a’ k ü 1 s ő hat a l 
makban bízik, azokban keresi léte ’s lé

tezése föltételeit és ebeli vadásztában vagy 
biztában a’ nemzet ’s n e m z e t i  i n s t i t u -  
t i o k  s z e l l e m é t ő l  mi n d  i n k á b b  t á 
v o l o d i k .  —

Francziaországban, igy ir egyik folyóí
rás, a’ kormány hívein kívül minden politi
kai párt háborút óhajt, mert egyedül azt tart
ják ezélzatik valósithatása idejéül; de tekint
sük meg, mire mehetnének ekkor is, a’köz
tök uralkodó szakadások miatt: egy része a’ 
carlistáknak minden utón, módon ’s gondol
ható eszközök által sürgeti a’ Bourbonok vis- 
szaállittatását; lakik Francziaországnak dél ’s 
nyugoti részein, ’s teszi a’ nagyobb számot; 
másika, a’ jószág-birtokosak, csak annyiban 
óhajtják ugyanazt, mennyire abban nagyobb 
kezességet gondolnak birtokok őrizhetésére 
mint az Orleans ág uralkodásában, a’ respubli- 
catól mindenek felett rettegnek, szívesen mege
gyeznek a’ mostani kormánnyal is, csak annak 
gyökeresülését tapasztalja, tartózkodnak mind- 
azáltal idő előtt vele közösülésre lépni, azonban 
ellenkedésre még inkább nem vetemülnek; az 
igazgatás igen szeretné ez osztályt meghódíta
ni , de mindeddig minden léptei füstbe men
tek , mivel egyedül saját ’s huzamosb meg
győződése. után kíván az kölcsönös barátság
ra lépni; — ’s ez a’ hatalmasbszám ; — van 
még egy része, egy a’ theoriák örvényiben 
kerengő szakadéka a’ carlista pártnak, ’s ez 
a’ chimaera szám, mellytől ugyan valóságot 
senki sem vár. — De milly csekély felosztás 
ez a3 republicanusokéhoz képest, kik erede- 
tökhöz szítva, annyifélék, mennyi fő, men
nyi planumból állanak, kik a’ hozzájok eny- 
vült kisebb nagyobb népcsoporttal mind an
nyi, mind külön sphaerában kerengnek, ’s min
den gyöngeségök egyetemes kútfeje az , hogy 
egymás szövetségében mindig biztalankodók, 
’s szüntelen kétlők egy magok alkotta igazga
tást egyértőleg fentarthatni. Azonban a’nem
zet általában, hajló e’ párthoz, azért nyer 
minden újabb republicanusi theoria populari- 
tást, de mindig fenmarad még is az iszonyú 
nehézség illy elemekből statusformát képez
ni. — Majd megválik; az idő lesz itt legjobb 
mester.

A’ Courrier szerint néhány hollandi ha
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jó a’ marseillei és bordeauxi kikötőkben Je- 
foglaltatott. Ez az első ellenséges tetta 'F ran- 
cziák részéről Plollandia iránt.

Orleans és Nemours kir. hercztgek az 
éjszaki táborhoz nov. Ilikén reggel indultak 
el. Zea-Bermudez Párisba megérkezett. 

B E L G I U M .
Brüssel, november 3ikán , délután 4 ó- 

rakor. A’ múlt éjjel igen későn érkezett ide 
egy sebes posta Antwerpből, jegyzéket hoz
ván magával, mellyet ugyanazon estve gene
ral C h a s s é  küldött general Buzenhez, Ant
werp városa és vidéke kormányzójához. Eb
ben kinyilatkoztatja a’ general (Chassé), hogy 
mihelyest franczia katona, vagy franczia ha
jó mutatkozik a’ fellegvár ’s annak hollandi 
kézben levő környéke közelében, a’ generál
nák királyától parancsolatja van, minden ha
talmában illő eszközökkel élni, hogy a’ leg
szentebb jusok megsértetését egy idegen erő
hatalom részéről gátolja meg, a’ nélkül, hogy 
ennek legkisebb támadó mozdulatát is bevár
ná. Ennél fogvást jelenti a’ general, hogy ő 
minden álgyuit a’város ellen fordítja, ’s ezt 
a z o n n a l  l ő d ö z t e t n i  f o g j a ,  mihelyt a’ 
fellegvár és vidéke közelében franczia zászló 
vagy lobogó mutatkozik. — Egyszersmind 
jelenti a’ general, hogy a’ belga kormány e’ 
jegyzéket elegendő óvásnak ’s figyelmeztetés
nek tekintse, minthogy ő (Chassé) ezen kí
vül semmi más jelentést tenni nem fog. Ezen 
jegyzék nyomban közöltetett Latour - Mau- 
bourg franczia, és Adair angol követ urak
kal (Brüsselben), ’s ez utóbbi azonnal sebes 
postát küldött az angol consulhoz Antwerp- 
be, készen tartván egy kurírt, ki az onnan 
érkező hirt Londonba megvigye. Még eddig 
nem jött semmi hir ’s a’ követség a’ legna
gyobb aggódásban van. — Latour-Maubourg 
ur ma délben bocsátott e’ hírről kurírt Paris
ba , Js general Éváin , a’ király saját kézzel 
irt parancsolatjára, a’ határszélen álló fran
czia sereg fővezérét is tudósította. (A’ carls- 
ruhei újság után a’ b é c s i  B e o b a c h t e r ) .

Antwerpi, később hírlapok szerint Oranien 
hg ő kir. Magassága november 8kán az ant
werpi f e l l e g v á r b a  megérkezett. — Ant
werp városából folyvást takaríttattak ki bú

torok ’s mindennemű áruk; az angol consul 
Mechelnbe küldötte háznépét; a’ város igen 
komor, lakosi nyugtalanok voltak. (Nov. 8- 
dikán). Ugyanaz nap proclamatiót ada ki a’ 
városi kormányzóság, mellyben az álgyuzta- 
tás megtörténhetőségét adja a’ lakosok tud
tára, intvén ezeket okos csendességre ’s az 
óvó rendszabások gondos megtételére, jelent
vén egyszersmind, hogy részéről a’ tűzoltó 
’s más illyes készületek előre elintéztettek. — 
A’ M e m o r i a l  Be i g e  nov. lOkén t a g a d 
j a ,  hogy general Chassé a’ fenkitett, vagy 
bárminemű nyilatkozást bocsátott volna gene
ral Buzenhez. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ németek mostani helyezetökről elmél

kedvén a’ Morning Cronicle : Nem hallgathat
juk e l, úgy mond többi közt, hogy a’ Néme
teknek saját characterök is elég ellenség po
litikai kifejlésökben; nem felejthetjük, milly 
gyermeki képtelenségekre készültek, sőt ve- 
temültek a’ szabadsági háború alkalmakor; 
nem hisszük, hogy példa mutatkozzék a' vi
lág történetiben, hol illy müveit nemzet an
nyi hiányát árulta volna el a’ practicus és e- 
lőre látó észnek mint ők; a’ helyett, hogy 
használnák a’ kedvező pillanatot szabadsá
gok biztosítására, mély elmélkedésekbe bocsát
koztak ezer meg ezer toll - czivakodás köz
ben a’ nemzet politikusai a’ felől: mint hor
dák hajókat őseik, mint ülhetnék az a’ mai 
időkben is, lelkére kötözvén mindenkinek; 
ne viselnének fejükön egyebet ősi német 
süvegnél, — ’s kiátkozáknyelvükből a’fran
czia szavakat. Csak később látták szunnya- 
dásikból eszmélten, milly sebes szökésekkel 
hulltanak az ős babona világba vissza; de ké- 
sőcskén! a’jótehető perczenet legördült ’s Né
metország az maradt, — mi volt. Építsen 
már most az ember illy nemzet akaratján? 
bir ugyan ő némelly tisztább szellemi voná
sokkal , de mellyek azonnal eliszapulnak, mi
helyt a’ nagy rész képtelen előitélctű ezrede 
előáll, mellyet csak egy föntebb, egy valóbb 
szorongatás képes elszánitani. Nyilványos szel
leme e’ népnek épen nincs, sokat beszélnek 
ugyan irkálóji, ’s néha a’ legbuzgóbb kifa- 
kadásokban, rontanak, építenek mindent a’
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széles'világon, de csak tolláikkal; a’ valósá
gos életben ók a’ Jegbárányibb jámborságig 
hunnyászkodók, s egyedül szélső fokánál képe
sek a1 rajtok követett igaztalanságnak — 
megharagudni; igen tudják ez t, kik őket kö
zelebbről ismerik, 's nem hiszik hogy tete. 
mesb lehessen szeretetök az alkotmányi sza
badság iránt, mint törő vetélkedésük a’fran- 
czia miveltség ellen.

SPANYOLORSZÁG.
A" királyné, úgy mond az alig. Zeit. c- 

gyik madridi levelezője oct. 29ikéről, igen 
rajta van, hogy a’ legközelebb egybehívan
dó Cortes por Estamentos szerkezeténél, meg
hívásánál 's foglalatosságinál törvényesen meg
kívánt r ég i  f o r m a s á g o k  mind egyig’s a’ 
lehető legnagyobb pontossággal és tökéletes
séggel tartassanak meg; e’ végre az igazság-és 
(ideigleni) külső - ügy minister az ország le
véltárait gondosan fürkészik, kikeresve min
dent , mi ezen formaságokra nézve rég idők
től fogvást szokásban vagy törvény által meg
állapítva volt. Egy kifogás ezen semmiségek 
ellen a' Ieány-orökülés most megállapítandó 
jusát felforgatni s ez által a* király hirtelen 
bekövetkezhető halála esetén az országot a’ 
legdühösb, legvérengzőbb anarchiába volna 
képes dönteni! — San M a r t i n ,  az uj fő- 
politiaigazgató , nyomát leié , hogy Calomar- 
de (a' király kedvencze 's volt belső-minis- 
ter) megbukta után is folyvást közösülésben 
állott ’s vétkes koholmányokat forralt a’ Car- 
los-pártiakkal; mi okon az exminister Mi
norca szigetére vitetvén , addig is mig pör- 
be idéztetnék, biztosságul a’ mahoni fel
legvárba záratott. A’ király, mint mondják, 
előbbi kedvenezének illy, újabban bebizo
nyult gonoszságán megboszonkodván e’ szók
ra fakadt: megérdemli az akasztófát! — A’ 
királyné eltörlötte a’ szalmára és bútorokra 
vetett adót, melly eddig ;a kormánynak u- 
gyan évenkint 40 millió reált hozott, de a’ 
népet, különösen a’ szegénységet, szerfe

lett terhelte. — Mint Laliik a* financzminis- 
ter még más adókat is meg fog szüntetni vagy 
legalább mérsékelni, a’ mi azt fogná bizo
nyítani, hogy a’ minister módot talált a' 
statusjövedelmek Összesítésében (centralisa- 

tiojában), mit eddig az absolutisták ellenlö- 
rekedési miatt elődei (antecessor) végbe 
nem vihettek. Mondják, hogy ezen rend
szabás által a’ kormány minden esztendőben 
200 millió reált kímélhet meg a’ szükséges 
költségek (kiadások) felett. — A’ király a- 
zonban folyvást igen gyönge, ’s mint mond
ják , gyakran van magán kívül. A’ napokban 
hosszasan beszélt gyónt at óat yj ával ,  ki azt 
javasolta volna neki: huzassék vissza minden , 
mi a’ királyné regenssége óta történt! — A- 
zonban meglehet, az ill) es híreket a’ meg
bukott párt költi és terjeszti, melly külön
ben is cselszövényit munkásakban folytatja 
most mint valaha, 's tudván, hogy a5 bünte
tés legalább is elhalad , nincs mit ne merne.—

Egy másik levelező pedig ugyancsak az 
alig. Zeit.ban így ir Madridból oct. 30ikáról: 
Épen most hallom, hogy a' király a* kor
mányzást holnapután már újra ált akarná ven
ni. — Ha ez megvalósodik, úgy a’ javítá
sok és emberibb kormány egész uj épülete 
könnyen összedől, mert tagadni nem lehet, 
hogy az cxaltált apostolicusok vagy absolutis
ták mindenkor igen nagy behatással bírlak 
a’ királyra 's a’ legnagyobba! épen akkor, mi
dőn ellenjeik már már tökéletes győzödelem- 
nek őrültének. — Ezen esetben valóban fájlal
ni kellene, hogy az ujabbkori liberális rend
szabások történtek; annál mérgesebb volna 
a' viszonhalás (reactio). — De bízzunk, hogy 
a1 hir,  mint több más, alaptalan. — Navar- 
rában a' bocsána t végzés  (amnestia) igen 
fölingerlé a’ b a r á t o k a t  (csuklyásokat); a’ 
királyné, úgy mondják ők, nem más mint egy 
z s i d ó  asszony, ki a’ thronust és oltárt fel 
akarja forgatni.

Bank-actiák nov. 20ikán 1063 —
A’ gabonának pesti piaczi ára november 23dikan 1832.

Pozs. ni rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. ni. vto. gar. leg óbb középszerű csekélyebb

Kisztabúza 138 £ 133 f 120 Zab 38 i 37 i 36
Re'tszeres 93 • 90 86 * Köles — — —
Rozs 66 * 64 61 i Köles-k.i>a — — —
Árpa 56 ’ 53 i — Kukori * ' a 68 f 66 * 62

Szerezteti H e im e  ez. y. Nyomtatja Lan d e r e r .
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F o g l a l a t :  Magyarország (követek. Kinevez/«. Szatmár-megyei iij tiszti kar. Híradás a’ m. t. társaság 's ismát egy az állatte
nyésztő társaság részéről. Kir. kam. tudósítás. Pesti-hid). Anglia (politikai hírek ’s elmélkedések nor. 8 — J3ikáról. Lon
doni keroskedók gyülekezete. Diplom, változ. Montevideohol bír). Franoziaország (Moniteur, Deutz, Guibonrg. A’ ka. 
niaruk. Elegy). Belgium (királyi megnyitó beszéd nov. 13ikán. Antwerp állapotja). Spanyolország. Poroszország (tá
bori mozdulatok). Portugália. Elegy. Legújabb. Gabonaár.

MAGYARORSZÁG.
Folytatása országgyűlési követink vá- 

lasztatásinak: tok. Vas megye Niczky János 
első alispánt 's Ebergényi Benedek táblabirót;
— Károlyvár sz. kir. város Klobucsarich Ká
roly tanácsbelit; — Fiume Tossany másod 
bírót; és Bauer kormányszéki másod titok- 
nokot; — Kis-Marton Duzár János tanácsbe
lit; — Kürmöcz Jekelfalusy Lajos bírót, és 
Remenár Máté kapitányt; — Komárom Tol- 
nay Ferencz tanácsbelit és Kossár Ferencz 
kapitányt; — Korpona Kornides János Hrót;
— Nagy-Bánya Stand Pál bírót ét Horváth 
Pál tanácsbelit.

Felséges Királyunk gróf Bethlen Gábor 
magyar kir. udv. kanczellariai conceptualis 
practicanst tiszieletbeli udv. concipistává mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

Folytatása Szatmár megye uj tisztikará
nak: aljegyző lón Mátay Antal, és Domahi- 
dy Gedeon ; tiszt, aljegyzők Botka Imre, Nagy 
Ignácz, Ujfalusy Miklós, Irinyi Antal’s En- 
drédy Lajos ; pörtárnok Fekete Márton ; ál- 
ügy ved Kallós Károly és Korda Péter; tisz
teletbeliek Nagy Károly , Fényes János, Zi- 
inán József, Schik Ferencz, Buday Ignácz, 
Dózsa P éter’s Nemes József; főadószedő Uj- 
licly Károly , al Gerzon Ferencz ; nyíri járás
beli főbíró Szuhányi Ferencz, al Becsky Jó
zsef és Irinyi Lajos ; aladószedő Zimán Fe
rencz; esküitek Suliok Daniel, Tóth Lajos és 
Bagosy Menj bért ; tiszteletbeliek Csaholczy 
István, Snllok József, Bojer Lajos, Kotha 
Antal,  Szűcs Ignácz‘s Horváth János; mezei 
biztosak Molnár József s VargaFerencz; nagy
bányai járásbeli főbíró Darvay Ferencz, al 
Gabány i Sándor és Szőke Károly ; aladószedő 
Gahányi Károly; esküttek Szaplonczay Pál, 
Draskóczy István és Szepsy Gedeon; tisztelet

beliek Császy Bálint, Vankay József, Búzás 
József s Görög Mihály ; mezei biztosak Búzás 
József’s Vankay József; krasznaközi járásbeli 
főbíró Eötvös Mihály, al Uray Ambrus és Szü- 
gyény Sándor; aladószedő Galgóczy István; 
esküttek Oláh Mihály, Toros Lajos és Bátho
ry János; tiszteletbeliek Riskó József, Csa- 
bay Károly, Kricsfalusy Lajos, Nagy Gás
pár, Osváth József’s Koroknay Lajos; mezei 
biztosak Kormos Ferencz és Böszörményi An
tal ; — számosközi járásbeli főbíró Szirmay 
György, al Kölcsey Mihály és Pongrácz Imre; 
aladószedő Uray Károly ; esküitek Járrny Mi
hály, Csepey Albert és Szakadáty Károly; tisz
teletbeliek Várady Lajos, Mészáros János, 
Vitéz Ferencz ’s Pap Ferencz ; mezei biztosak 
Jeney Péter ’s Gyene Gáspár ; számvevő Lász
ló József; levéltáritok Lencsés István; út
felügyelő Nagy Pál; rendes orvosak Zaják 
Márton ’s Tamásy Lajos; sebészek Serli Má
tyás, Lisz János, Ferenczy Ignácz, Bencsik 
József’s Hemtner József; földmérő Tóífalusy 
Sámuel; tiszteletbeli Szabó Pál; várnagy 
Horváth János ; csendbiztos Rozsy Mihály és 
Veres Lajos.

A’ magyar tudós társaság résijéről.
A’ múlt Julius lókén kiadott közlés ér

telmében , hivatalosan jelenti a’ magyar tu
dós társaság, hogy azon fennmaradt tu
dományos könyvek fordítására, mellyek czí- 
mei akkor eléadattak, még e’ foljó esz
tendő Decembere utoljáig fogad el , hozzám 
küldendő jelentést, ’s igy , azontúl,  minden 
versenyfordíthatás megszűnik. A’ következő 
esztendőben tehát, a’ ki hogy készen van 
fordításával, csinosan letisztázott kéziratját 
ne sajnálja kezemhez küldeni. November 
2Gkán 1832. Döbrentei Gábor m. k.

Titoknok.
lakik Budán, váralja, Pistori ház, 81dikszám.
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Az állattenyésztő társaság részéről.
Azon Részvényes urak, kik az állatte

nyésztő társaság részére veendő házra, alá
irt részvényeiket ideigleni nyugtatvány mel
lett már lefizették , kéretnek ezennel, hogy 
k ö t-'s kamat-leveleiket f. észt. dec. 1 Gikától 
jövő I833iki január 20ikaig Pozsonyban az 
alólirtnái, január 20ikától fogva 31ikeig pe
dig Pesten a1 nemzeti Casinoban váltsák vagy 
megbízottaik által váltassák ki. Kik az alá
irt részvényeikért járandó summát még le 
nem fizették, ugyan e1 jelen mód által kész 
fizetés mellett köt - ’s kamat - leveleiket ke
zeikhez vehetik. Költ Pesten nov. 26dikán 
1832. Károlyi Lajos ,

az állattenyésztő társaság másod elölülője.
Tárnokszéki ülések e’ h. 19kén nyittat

tak meg Szutsits József altárnok ur elől ülé
se alatt. — ’E' h. 28ikán reggeli 3 ’s 4 óra 
közt a’ véletlenül megtorlóit jég a’ Budapest 
közötti hidat elszakasztotta, hajóinak na
gyobb részét elsodrotta, vagy tetemesen meg- 
roncsolta.

(Kir kam. tudósítás).
O cs. kir. Felsége lajta-melietti Bruck- 

ban megürült kereskedési harminczados hi
vatalra Mayer Norbert számvetőt az erdély- 
országi harminczad-expeditiónál Becsben, mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

A N G L I A .
A’ király nov. lOkén Londonba jött 's 

innen ismét Brightonba költözött, hol febr. 
21ig szándéka maradni.

Egy levél az alig. Zeit. igy ir London» 
ból nov. 8;káról. Az embargót rendelő titkos
tanácsi parancs aláírására maga eljött a’ fő
városba O Felsége. Ezen fontos oklevél, mint 
minden titkos tanácsi parancs, egyszerűn, 
minden szópompa nélkül van készítve, aláír
va pedig egyedül a’ király. Úgy is tudja ki
ki, hogy a’ királynak minden tettéről a’ minis- 
terium számol , ’s ezen feleletterh itt nem holt 
betű. Azok tehát, kik nem hitték, hogy Ang
lia komolyan veszi a’ dolgot, midőn az egyezést 
Francziaországgal aláirá, igen megcsaiatkoztak. 
(Ezen megcsalatkozás némelly félhivatalos né
met újságokon igen meglátszik); Angliának hár- 
melly ministerium alatt sem szokása ünnepélyes 
lépéseket puszta vakitásul tenni, ’s a’ k i h á-

b o r u t a k a r ,  az ugyan arra is késznek ta 
lálja a’ nemzetet. — Nem lehet ugyan mon
dani, hogy a’ jelen körülményekben a’ nép
nek igen ínyére volna a’ háború, de igen 
jól tudja a’kormány, hogy ügye igazsága mel
lett a’ nemzet gyámolitására mindenkor szá
mot tarthat. Igen nevezetes és kedvező kö- 
rülállás az is, hogy Anglia kereskedése több 
esztendő óta nem volt olly virágzó állapot
ban , mint épen mostan. Az idei bő aratás a’ 
legszükségesb eleség árát tetemesen átszállí
totta, minek jótékony hatását mindenki érzi; 
úgy szinte a’ gyár-városokból a’ legörvende- 
tesb tudósítások érkeznek . ‘s az országos jö
vedelem és kiadás idomzata (proportio) az 
utolsó békekötés óta egyszer sem mutatko
zott olly kedvezőleg , mint mostan. — Lord 
Greynek, Broughamnak ’s néhány más mi- 
nisternek nagy arany poharakat nyújtott ált 
a’ napokban a’ lordmayor hálajelül a’ reform 
ügyében tett fáradozásikért a’ ciiy (London 
belső-városa) részéről. Ezen na g y  poharak 
igen k i c s i n y ,  t. i. egy krajezárt (penny) 
meg nem haladó ajánlatokból készültek, de 
mellyekhez a’ citynek 300,000 lakosa járult.
— Hihetetlen, miket visznek most az Ango
lok illyes penny-ajánlatok ’s más hasonló 
egyesülések által véghez , nyilványos tanúsá
gul , milly tetemes erő rejtezik a’ legcseké
lyebb szerekben is, ha azok egy czélra, kö
zös {értelemmel és egymásután használtatnak.
— Egyébiránt a’ministerium megkezdett ut
ján szilárd léptekkel halad, ’s a’ tulajdonké
pen úgy nevezett t o r y-lelekezetet a’ politi
kában e l e n y é s z e t t n e k  lehet tekinteni, 
mióta a’ parliamentreform országos törvénnyé 
vált. — Minden kikötőjében az országnak 
fogadtatnak számos hajóslegények (matrózok), 
’s m i n d e n  hajótisztnek meg van parancsolva, 
magát a’legelső felszólittatásra készen tartani.

A1 Sun igy irt nov. Óikén. Megütköztek 
rajta a’ tory körökben , hogy lord Palmers
ton a’ confcrentia egyik volt tagjának indítá
sára nem akart Hollandiával újabb alkudo
zásba ereszkedni. Hg Lieven e hónap Gikán 
azon jelentést tévé a’ kormánynál, hogy bá
ró van Zuylen (a’ hollandi követ) nem ide
gen a’ belga követtel alkuba bocsátkozni; de 
midőn az alku alappontjai iránt kérdeztet-



7 5 5

akkor tetszett ki csak, hogy ő most is a’ 
porosz udvartól ajánlott 's Haagában módosí
tott egyezésajánlatot akará. — Ez természet 
szerint föl nem vétetett. Azután azt mondák, 
hogy ha a1 hollandi király ennyit enged, az 
alku megnyíltával bizonyosan többet is enged
ne ; hanem e' sürgetés is foganatlan volt. A’ 
hollandi követ erre azt kérte: halasztatnék 
el az embargo még két napig; de lord Pal
merston ebben sem egyezett. —

A' Standard pedig ugyan ezen tentativák- 
ról igy ir nov. lOikén: Halljuk, hogy a 'hol
landi követ tegnap lord Grey-jel értekezvén, 
királyának azon nyilatkozását közié, hogy ez 
a’ Scheldevám előbb kívánt mennyiségét(ton- 
nájától 3 forintot) kész alább szállítani. — Lord 
Grey az ajánlatot minden habozás nélkül a- 
zonnal visszavetette. Baro van Zuylen ezen 
hirrel egykurirt külde Haagába, honnan Vil
mos király ultimátumát nov. l ó i k é  r e  vár
ták Londonba. — Mondják, hogy a‘ porosz 
követ is újabb jegyzéket adott volna he udva
ra részéről, mell) ben Hollandiának Belgium
mal kibékittetése ajánltatik nov. 18 i ka i g .  
E’ jegyzéknek, mint a Standard Írja, volt 
ugyan némi foganatja, de a’ kijelelt határ
nap alighanem késő már. — Nov. Ilikén cabi
ned tanács tartatott , melly közel három ó- 
ráig tartott s melly ben valamennyi angol mi
nister jelen volt. A’ városban még ez nap 
sem hitték, hogy a* Hollandiakkal valóban 
csatára kelend a‘dolog. Hollandia, mondák, e- 
gész utolsó pillanatig fog várni, hanem ekkor 
engedni. Azt ugyan a’ hajóira vetett embar
góból is láthatta, hogy a* két hatalmasság 
nem tréfál. — Lord Palmerston ezen neve
zetes conventioval megmutatta, milly tökélete
sen érti annak szükségét, hogy Európának 
e’ két c o n s t i t u t i o n a l i s  nagy statusa il- 
lyes, az egészet érdekelhető, kérdésekben 
szorosan együtt tartson. —

A' hollandi meghatalmazott kieszközlot- 
te , hogy a1 levélposták Anglia ’s Hollandia 
közt gőzhajókon folyvást járhassanak , melly 
gőzhajók egyszersmind utasokat is vihesse
nek magokkal, de semmi árut vagy illyes jó
szágot. — Az angol és franczia kikötőkben 
folyvást több több hollandi hajó kerül em

bargo alá, mellyek közül néhány a' tág ten
gerről hajtatott be. —

Az egyesült hajósereg főrésze, tudnillik 
Donegal és Suft’ren (a ’ két admiralhajó) to
vábbá Talavera Larne, Scout, Stag, Dee 'stb. 
november 12kén még folyvást Deal előtt vol
tak , llkén indult ki innen (V hollandi par
tokhoz) a’ Conway, Snake 's még egy fran
czia fregát. (L. Francziaország.)

A londoni nevesebb kereskedők közül 
mintegy százan gyülekeztek össze a' cityben 
november 13kán, rs B a r i n  g ur ajánlatára 
a következő határozást fogadák el, mint egy, 
a királyhoz intézendő alázatos felírás fogla
latját: „A gyülekezet mély fájdalommal és 
aggódással veszi, hogy egy angol hajócsapat 
küldetett ki nyilványos vallomás szerint olly 
czéllai , hogy franczia hadi erővel egye
sülten Hollandia ellen munkálódjék, nem kü
lönben azon cabineti parancsolat kiadatását 
is, melly szerint hollandi király Ő Felsége a- 
lattvalóinak minden hajói a rajta levő sze
mélyekkel együtt a' tengeren és kikötőkben 
lefoglaltassanak.“ — A‘ gyülekezet általában 
azon véleményét fejezte ki , hogy az angol 
kereskedésnek a’ jelen háború sokat ártand s 
hogy Angliának oka van Hollandia független
ségétől mindent reményleni, Belgium nagyob
bodásától pedig, melly háború esetén minden
kor és szükségképen Francziaországgal fogna 
tartani, igen s méltán félhet. —

A‘ Sun úgy véli, hogy a’ volt parlia
ment december első napjaiban fog eloszlattat- 
ni. — Biztos kútfő után mondhatjuk — igyir 
a Morning Chronicle— , hogy hg Talleyrand 
többször elejébe terjesztette már lord Pal- 
merstonnak* melly igen szükséges , dona Ma
riát elhatározott rendszabások által a’ portu- 
gáii király-székbe juttatni. A’ herczeg Fran- 
cziaországnak minden ez iránt teendő lépés
hez járulását megigérte.

Lord P o n s o n b y követ a’ nápolyi ud
varnál követté K o n s t a n t i n  á p o l y b a ;  
T e m p l e  William követ a’ sardiniai udvar
nál követté Nápolyba ; Francis Reginald F o r 
bes  követségi titoknok Bécsben követté 's 
meghatalmazott ministerré a’szász udvarhoz, 
végre ennek helyébe Strangvvays követségi

*
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titoknok N á p o l y b a n  követségi titoknokka Becs
be neveztettek ki.

Déiamerikából, névszerint Buenos-ayres- 
bői egy levél (a1 hannoverai újságban) azon 
hirt hozza, hogy a’ banda-orientali revolu- 
tio semmivé lett. Montevideoban t. i. egy el- 
lenrevolutio ütött k i , mellynck következé
sében az előbbi praesidens, R i b e i r a ,  vis
szatért ; Lavalleja pedig megszökött. Körül
mények nem iratnak. AJ level aug. 28iki.

f r a n c z i a o h s z á g .
Frankfurtba nov. 17ikén estve 8 órakor 

több sebes posta azon hirt hozta, hogy a’ 
Francziák nov. lóikén három külön ponton 
Belgiumba valóban bementek.

A5 Moniteur Írja nov. Mikén, hogy az 
egyesült hajósereg három osztálya a’ hollandi 
partokhoz, névszerint egy (franczia) a’ Te- 
xelre , kettő pedig (angol) a’ Maas és Schel
de torkolatihoz a’ zátony-révből (Dünen) ki
indult. E’ három szakasz mindössze 6 fregát- 
ból (4 franczia) és egy angol corvettből áll. 
A’ többi hajó tartalékul szolgál, ’s még szem
lélet okáért Deal előtt maradt, de készen bár- 
melly pillanatban elevezni. Cherbourgból u- 
jabbau Syrene fregát indult ki, hogy a’ Dü- 
néknél (zátonypartoknál) Villeneuve admirál- 
íal egyesüljön.

A’ franczia seregek Belgiumba léptét e- 
kcp jelenti a* Moniteur nov. lódikén: Az e’ 
folyó évi oct. 22ikén Anglia ’s Francziaor- 
szág között kötött egyezéshez képest az éjsza
ki hadsereg ma, nov. lóikén, marsai gróf Ge
rard vezérlése alatt áltlépett a’ határon, irá
nyát az antwerpi fellegvárnak véve, hogy 
annak 0 Felsége a’ Belgák királya kezeibe 
áltadatását eszközölje. —

A1 franczia seregek novemb. 17kén fog
nak Brüssel be, 19kén Antwerp alá megér
kezni.

A’ Gazette de France nantesi levelekből 
több körülményit közli még a’ berryi hgné 
elfogatásának, mellyekből, minthogy főbb
jeik a’ már közlöttekkel megegyeznek, csak 
e’ következőket szedjük k i : A’ herczegnét 
elárultnak neve Deutz (tehát nem de Luze), 
ki születésére nézve kölni zsidó, de ki ké
sőbb Romában a-1 keresztyén-catholica hitre

általiért — — — — — . — Maga a’ hgné 
volt a' gonosznak keresztanyja ’s ő adá ne
ki a’ Hiacynth Gonzaga szép nevet. Hires 
rokonok által ajánltatva lévén a’ hcrczegné- 
nek , ez őt kegyeibe vévé, elhalmozta jóté- 
teivel, ’s többrendu titkos küldeményre haszná
ló , mellyekben Deutz mint látszott igen buz
gón ’s egész az utolsóig híven járt el. Volt 
Frankfurtban, Romában, Lissabonban , Pá- 
risban, mindenütt a’ herczegné dolgaiban : s 
ez utóbbi város vala az, mellyben lelkét és 
asszonyát mint mondják 000,000 francért el
adta. Nantesban a’ hgné megérkezte előtt már 
14 nap óta tartózkodott, folyvást alkalmat 
keresvén és sürgetvén a’ hcrczcgnével fontos 
dolgok iránt értekezhetni. — Végre elfogadó 
őt a’ hgné oct. 31ikén, de egy Deutz előtt 
egészen isméretlen házban , mellyről ez nem 
ok nélkül gyanító, hogy abban a’ herczegné 
néhány pillanatnál tovább mulatni nem fog. 
Ennél fogvást a’ benne nem igen bízó meghit
tek által újabb audientiát sürgetett azon szin 
alatt, hogy az első , igen rövid találkozáskor 
sokat elfelejtett. Másodszor is elfogadta tehát 
őt a’ hgné nov. 6ikán, ’s ekkor volt az , mi
dőn néhány szó-rebegés után a’ hgné elől 
rögtön eltávozott ’s jeladására a’ 32ik és ó6ik 
ezred a’ házat és utczát Öt pereznyi haladás 
alatt elfoglaló. — A’ herczegné nyomban a’ 
rejtekhelynek tartott de előbb társait enge
dő bebúni, ’s maga minden kérelem elmeilőz- 
tével legutól maradt. A’ katonák ekkor már 
a’ grádicsokon és a’ szobákban robogtak, ki
vont karddal vagy neki szegzett puskával nyo
mulván előre, velők a’politiatiszt töltött pisz
tollyal ’s parancsolva, hogy a’ ki ellent áll, 
lövessék halomra. — Deutz azt mondotta, 
hogy a’ ház szakácsnéja (Bossi Marie) igen 
csacska és megvehető leány. Mariét azonnal 
a’ politiahivatalra vivék, kérték, unszolták, 
aranyat marokkal kínáltak neki, toltak reá; 
— de a’ leány nem tudott, nem látott a’ház
nál senkit is. — A’kandaló pléholdala reggeli 9 
óra felé olly igen áltmelegedett, hogy a’ her
czegné ruhája égni kezdett, a’ meleg kiáll- 
hatatlan vo lt; de a’ herczegné folyvást vona
kodott jelt adni ’s készebb volt volna ott hal
ni meg. Azonban egy nem akarva tett láb-
t
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mozgás a’ benle'vőket elárulta. Ki vagy? dör- 
gék a’katonák. Foglyaitok! feleleKersabieckis. 
asszony :sa’ rejtekzár-kilincshez nyúlt. Égett, 
kormozott kézzel, lábbal és ruhával lépett ki 
a1 királyok leánya ‘s hajdani testőrző seregé
nek közlegényit ismeré meg azokban, kik
nek most magát foglyul, adá meg. A’ megégett 
felső ruha helyett mást von fel, ’s amannak e- 
zer darabja röpkédéit egyszerre az titánok a- 
hító katonák kezeiben. — A’ herczegné, ki 
6ikán, mint irtuk, épen asztalhoz készült, 36 
órafolytig étien volt s most miután valamen
nyire kipihent, igen jó étvággyal látott az ét
kekhez, de gróf Menars 's az öreg Duibourg 
(ügyvéd) annyira odavoltak, hogy az éhsé
get sem érezték többé.—- A' hgné sokáig azt hit
te, hogy az országból ki fog vitetni ’s egye
nest Bécsbe vagy Prágába indulhat, azért mi
dőn Nantesból kiindult , még egyszer a’ vá
rosnak fordult ’s adieu! úgymond,  szép ha
za! — A’ Dugnigny-ház még más és harmad
nap is katona-őrizet alatt maradt azon re
ménységben, hogy rejtekeiből az éhség talán 
még egykét carl istát kicsaland. Duguigny kisas
szony (V ház birtokosa) komornájával együtt 
a’ városházába vitetett.

Az említett G u i b o u r g  egy nyilatko
zást küldött nov. Ilikén a’ nantesi újságok
ba , meliyben igazolja Deutz Gonzaga árulá
sát, ’s tagadja, hogy a’ herczegné november 
19kére támadást várt vagy készített volna.— 
Párisi újságok szerint a1 herczegnével együtt 
kézre került irományok által 800 személy 
van kisebb nagyobb mértékben compromit- 
tálva. Thiers ministert ismét képviselőjévé 
válaszú a’ rbone.torkolati megye. — A’ bel- 
giumba költözött franczia sereg 50 ezer fő
nyi, hiteles híreknél fogva.

Viceadmiral és pair báró R o u s s i n fran
czia követté neveztetett Konstantinápolyba.

Marsai Clauzel Párisba érkezett. — Gén. 
Sebastiani Olaszországba utazott el.

A’ Constitutionne! szerint a’ szolgálható- 
vá tett (mobilisirt) nemzeti őrök száma ma
gában Nord megyében 60,961, Meurthe me
gyében pedig 26,126, ’s igy e’ kettőben már
87,000 egynéhány főre megy. —

A1 Journal du Commerce egy gránátos és 
Voltigeur (száguldó) osztályról beszél, melly

tartalék gyanánt a’ Maas előtt fog felállittat- 
ni ’s ismét egy tartalékseregról a’ Mosel mel
lett. Szerinte a’ rajnamelléki figyelő sereg fó- 
vezérségét marsai Molitor fogja megkapni.

Ugyan e’ journal a’ kamarák közelgető 
üléséről ekép elmélkedik: A’ kamarák most 
rendkívüli ’s igen komoly körülmények alatt 
ülnek egybe. A’ kamarák és kormány mos
tani helyzete magában foglalja az 1792, 1799, 
és 1830ikit. Valamint a’ convent előtt 1792- 
ben, úgy a’ kamarák előtt most, kül háború 
’s egy királyi személy elitéltetése áll. Valamint 
a’ respublica elhunyásának napjain , úgy most 
erőtelen a’ constitutio ’s anarchia van minde
nütt, (?) ’S valamint 1830ik martziusában, 
úgy most olly ministeriummal áll a’ parlia
ment szemben , melly nélküle ’s ellene ké
szült. — Mindenikc e’ három helyzetnek re- 
volutiot szült. Az elsőből a’ respublica, má
sikból a’ császárság, harmadikból pedig az aug. 
7iki országiás támadt. A’ journal du Commer
ce nem tudja, mi fog e’ mostani, igen is szö
vevényes, helyezetből utóbb is támadni; de 
azt minden esetre és mindenek előtt szüksé
gesnek tartja , hogy a’ kamarák Francziaor- 
szágot a* júliusi revolutio irányára ’s feltété, 
leire ismét visszavigyék ’s a’ constitutiot 
megerősítsék. Nem a’ királyi akaratnak , úgy 
mond, hanem a’ k a m ar á k többségének kell 
az ország politikáját igazgatni. — S mint
hogy, igy szól, az idő rövid ’s minden pil
lanat drága: ezért minden [politikai kérdés
nek mingyárt a’ (kir. megnyitó beszédre te
endő) f e l í r á s b a n  kell felvétetni 's megol
datni. Ebben ismét meg kell a’ parliamentnek 
az őt illető kormányzási initiativát ragadni, 
saját rendszerét kifejteni , tárgysorát (pro
gramúi) az egész ülésre kiszabni ’s a’ mel
lett állhatatosan megmaradni. Ez az eldöntő 
próba, mellyet tőle az ország vár 's melly 
szerint ez őt becsülni fogja. —

B E L G I U M .
A’ kamarák üléseit következő beszéddel 

nyitotta meg a’ király e’ hónap 13dikán: U. 
raim! Azon négy hónap alatt, melly az utol
só ülés berekesztése óta lefolyt, igen fontos 
történetek teljesültek az ország jövendőjére 
nézve. Belgiumot lassanként az európai hataí-
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mák megismerek *s nemzeti lobogóját csak
nem valamennyien bebocsáiották kikötőikbe. 
A’ Francziák királyának legidősb leányával 
egybekelésem, míg egy részről egy nemes szi- 
vü néppel még szorosabban kapesola minket 
össze, egyszersmind alkalom lett, az euró
pai udvarok legnagyobb részéről újabb tanu- 
ságit vennem a’ barátságnak s jókivána- 
toknak , mellyekkel a’ belga uj status erősö
dése ’s boldog jövendője iránt viseltetnek. 
A’ hosszú várakozás után, melly azonban az 
ország érdekeire nézve épen nem vala olly 
káros, mint félni lehetett, végreeljött a’pil
lanat , megfelelhetnem a’ kamarák ’s a’ nem
zet kivánságinak, arra bírhatván a1 novem
ber lődiki szerződést biztosított hatalmakat, 
hogy annak végrehajtatását is eszközöljék. Alt
látták a’ hatalmak, hogy ha kén) tető rend
szabásokhoz nyúlni folyvást vonakodnának, 
Belgiumot azon már sürgető kénytelenségbe 
hoznák , hogy önmaga tétessen magának igaz
ságot. Hanem ez utón nem akarák magokat 
a’ köz háború veszedelminek kitenni, s két. 
teje a’ ne\ezett hatalmaknak formaszerinti 
egyezés (conventio) által kötelező magát , a’ 
nov. lődiki szerződés végrehajtatását birto
kunk közvetetlen áltadatása által megkezde
ni. — Az angol és franczia egyesült hajóse
reg bilincsezve tartjaa’ hollandi kereskedést, ’s 
ha ezen kénytetés tán nem elég, m á t ó l  h a r 
m a d n a p r a  franczia sereg fogja, a’ né l 
kü l ,  h ogy  E u r o p a  b é k é j é t  z a v a r n á ,  
megmutatni, hogy az adott biztosítás (ga- 
rantia) nem vala üres szó. — Ezek , uraim, 
a* kormány által eddig követett politikának 
gyümölcsei, ’s bizodalmasan fogom én az 
alkudozásokat, mellyek azokat magok után 
vonák, az urak vizsgálata alá bocsátani. — 
Meg lévén igya’ kormány folyamát leginkább 
akadályozott nehézségek oldva , annál inkább 
‘s kirekesztőbbleg fognak az urak az igazga
tás és financz ágaiban megkívánt javítások
kal foglalatoskodhatni. — Az 18 33iki bud
get által fogaz uraknak adatni, egyszersmind 
az 1830 és 1831 ről szóló számadások előter
jesztetni. A’ csaknem egész Európával közös 
körülmények kiadásúik nevelkedését vonták 
aagok után, mellyet csak a’ köz teher tete-

mesbitésével fedezhetünk ; de az ország Örö
mest fogja magát e' szükséges újabb áldoza
toknak alájok vetni, ha körültekint ’s meg
emlékezik, hogy még eddig, az újabb törté
netek fontossága mellett is, illy mérsékelt és
szelíd adó-rendszer alatt soha sem é l t . -------
A5 mi fiatal és szép seregünk állapotja az én 
legélénkebb gondoskodásom tárgyinak egyi
ke. Igen nehéz még azon időszakot megha
tározni, mellyben a’ most már h i h e t ő b b é  
v á l t  (?) lefegyverzés bekövetkezzék. Azon
ban törvényjavaslat fog uraságtok elejébe ter
jesztetni a’ hadi erőnek békeidőbeli állapotja 
iránt. így a’ tábori előléptetés és nyugpénzi 
rendszer is külön törvények tárgyai lesznek. 
— Uraim , mi egy nagy történetnek állunk 
küszöbén; — birtokunk felszabadulása a* köz 
bizodalmát megerősitendi; de azon gondolat 
fájni fog uraságtoknak, hogy nem az egész  
Belgiumot fogadta el Europa. (Xzélzás Lu
xemburgra). — Ha az elválás napja elérke
zik , akkor mi az ügyünkhöz olly nagy áldo
zatokkal ragaszkodott népek szives szolgálatit 
nem fogjuk elfeledni. Ezek nekem szünetle
nül lelkem előtt lebegnek ’s igen is méltók, 
hogy a’ nemzet is reájok forditsa részvéte
lét. Uraim, én számot tartok arra, hogy az  
e g y e t é r t é s  a' n a g y  s t a t u s o k  k ö z ö t t  
f o l y v á s t  f e n  m a r a d a n d ,  ’s hogy a’ haza 
minden fijai egyesülésében fogja erejét ke. 
resni ’s feltalálni. —

A' belga senatorok kamarája 34 szóval 36 
közül elölülőjévé ismét Stassart urat, másodai- 
vá pedig Secus és Vilain urakat választotta.

Marsai Gérard nov. 13ikán estve 7 óra
kor Brüsselben volt.

A’ Phare (antwerpi újság) november 14- 
kén ismét felveti a’ most kivált olly igen ér
dekes és az Antwerpiekre nézve egyetlen ér
dekű kérdést: fogja e Chassé a’ várost lődöz- 
tetni vagy nem? — Antwerp városa, úgy 
mond a’ Phare, az európai népjus ’s különö
sen Anglia és Francziaország védelme alatt 
á ll, ’s némi biztosításul szolgálhat neki elle
nének bajos helyezete. — Mondják, hogy a’ 
fellegvárat egyedül Francziák fogják ostro
molni s a’ belga seregek ez alatt tökéletes 
neutralitásban maradni, csakhogy general
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Chassénak semmi szin se adassék a’ várost 
lődoztethetni. Neki ekkor egyedül ezekkel 's 
ezen oldalról lesz dolga. De ha ó semmi igaz
ságra nem tekintve a’ várost még is megtá
madná, akkor kétségkívül a’ belga katonák 
együtt fognak a' Francziakkal ellene rohan
ni, 's kérdés hol és mikor állapodnak majd 
meg ?

Antwerpi újságok ezeket közlötték nov. 
12ikén : A’költözködések szomorú városunk
ból folyton folynak , az itt maradandók pe
dig mentik vagyonaikat. A’ költözködőket 
siralmas látni, de még siralmasb a’ maradók 
helyzete. A’ lakosok felszólittattak : világíta
nák ki éjjel házaikat, ha lárma történnék. 
A’ polgári őrség mind egybehivatott. Mondják , 
hogy general Chassé e’ napokban felgyüjté 
egész őrizetét ’s mindnyájok előtt kinyilat
koztatta , hogy ő a’ várral akar élni és hal
ni, a' ki vele nem ta rt, visszamehet Hol
landiába. Mint mondják, csak kevesen hasz
nálták ezen cngedelmet. A’ fellegvár őrizete 
mintegy 6,000 emberből áll 500 álgyuval. — 
A1 belső minister felszólítására Brüssel vá
rosa nyolez vizipuskát és 26 fecskendő-mes
tert (pompier) küldött Antwerpbe. E‘ pél
dára a1 többi nagyobb városok is fogják az 
Antwerpieket mentőszerekkel segíteni.

S P A N Y O L  ORS ZÁG.
A' madridi újság e’ hónap ökáról hétde- 

cretumot közöl még mind a’ királyné aláírá
sával , mellyeknek elseje az ország minden 
jövedelmeit a1 finanezministerium igazgatása 
és számadása alá helyezi; a' második külön 
b e l s ő -  m i n i s t e r  i u m o t  alkot, s a’ har
madik ideigleni belső ministerré Encyma y 
Piedra-t nevezi; a5 negyedik által Uj-Castilia 
(mellyben Madrid fekszik) főkapitányságát 
general don C a s t a n n o s  Xav. Ferencz nye
ri, marqu. Z a m b r a n o  helyébe, kinek az 
Ötödik évenként 30,000 franc nyugpénzt ren
del. A' hatodik által a k i r á l y i  g á r d a  fő
vezérévé ismét Zambrano helyébe dón Fr e -  
i r e  Manuel neveztetik. A" hetedik végre a’ 
már idős Castannosnak general Canterac-ot 
rendeli uj hivatalában segédül.

Madrid, nov. Isőjén : (tudósítás az Alig. 
Zeit.ból) : Ministerink a’ megkezdeti liberalis-

mus pályáján folyvást és híven haladnak, a1 
megyei igazgatásbeli változások hasonlóképen. 
Fővárosunk tökéletesen csöndes"s ámbár az a- 
postolicusok mindent elkövetnek hogy a’népet 
fellázítsák, ebeli jó szándékjok mindazáltal 
eddig legkevesebbé sem teljesült. F r ánézi »-  
o r s z á g  ?s A n g l i a  követei a’ legnagj óbb 
tiszteletben tartatnak. Kiváltképen e’ két dip
lomata fáradozásinak fogjuk köszönni, ha 
majd, a'mint igen rebesgetik, mi Spanyolok 
is c h a r t á t  (constitutiot) és n e m z e t i  k é p 
v i s e l ő k e t  (kamarákat) kapunk. Minde
nütt mondják, hogy a’ nevezett két ország 
követi e’ rendszabást egy, a’ királlyal s ki
rálynéval volt conferentiájokban forrón aján
lották. A’ franczia követ nem mutatkozhatik 
azutezán, hogy a’ nép vivái ne követnék. 
S valóban nincs háznép , melly az uj rend
szer jótéteményit ne érzené, mivel alig van 
ollyan, mellynek az amnestia egy közelebb 
vagy távolabb rokont, barátot vagy kedvest 
ne vinne vissza. A’ pampelunai kir. törvényszé
ké t, melly magát dühös pártszellcm által 
jeleié k i , eloszlatá a‘ király ’s tagjait az or
szág másmás városai- és tartományiba szó- 
ratta szét. Sőt hasonló okból a' királyi pa
lotából is számosán bocsáttattak el (szolgák 
t. i .) , kik ezértolly szörnyű átkokra fakadoz
tak a király né ellen nyilványos utczákon, hogy 
többet közülök be kellett záratni. — Ez még 
semmi. Tegnapelőtt egy karmelitabarátot lóg
tak el közel Madridhoz , ki a’ parasztokat 
kin a’ mezőn lázadásra , revolutióra bizgat- 
ta. — Kevésbe múlt, hogy őt a’ városi nép 
a' szekérről le s darabokra szét nem tépte. 
A’ katonáknak szinte verekedniük kellett mi
atta, ő pedig mentség ’s kíméletül egy nagy 
crucifixust tartva kezében tetteié magát mint
ha mást nem látna. A’ gyalázatos zenditót 
börtönbe csukták.

P O R O S Z O R S Z Á G .
A1 düsseldorfi újság münsteri levelek u- 

tán következőket ir a’ be l ga  h a t á r  f e l é  
nyomulandó porosz sereg felől: Mintegy 20 
ezer ember gyűl Crefeldbe, (hová a’ főhadi
szállás tétetik) és vidékire general báró M ü f f- 
J i ng fővezérsége alatt november folytában. 
E’ sereg csupa sorezredekből fog állani, mel-
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lyck vezérikkel együtt a’ következők: Gya- 
logosztály : 13 és lóik gyalogezred , vezére: 
general major Schmalensee; 16 es 17ik gya
logezred, vezére: generalmajor Weyrach; 37 és 
38ik tartalék gyalogezred, a’ 19ik ezred fü- 
siliercsapatjával (bataillon) ’s a’ rajnai lövész
osztállyal (Schützenabtheilung), vezére: ge
neralmajor Schütz. — Lovasosztály: fővezér 
Fridiik hg Ő kir. Magassága. 5 és 7ik lán
csás (Llhlanen) ezred, vezére : generalmajor 
Sohr. 8 és Ilik  huszárezred, vezére: Klin- 
kowström ezredes. — Mind ezen seregek fö
lött general Muffling nov. 13ikán szándékozott 
szemlét (revue-t) tartani Crefeld közelében. —

P O R T U G Á L I A .
Londonba Oportobul oct. 28ikaig terje

dő tudósítások érkeztek. Ezek szerint a’ Lissa- 
bontól ujdon érkezett miguelista seregek meg- 
támadák a’ d a - s e r r a i  k l a s t r o m o t  oct. 
24ikén, de v i s s z a v e r e t t e k .  — 25 és 
26ikán nem történt semmi. — 27ikén ismét 
elkezdették a’ Jődözést, de s e mmi  foganat
tal. Legközelebb azonban keményebb ostro- 
moltatást vártak az Oportobeliek, teli jó re
ménységgel annak visszaverethetése iránt. —

Dom Miguel egész oct. SOdikaig Coim- 
brában volt ’s csak ezen nap (nem 21dikén) 
indult el Bragába, holott főhadiszállást tartani 
szándékozott. A’ sereg fővezérségét general 
ÍSanta-Marta nyeré, Pezo do Regoa tartomá
nyi fővezérré neveztetvén. — Oportobul nov. 
fdikáról is jöttek uj tudósítások, mellyek 
szerint ott e’ nevezett napig semmi neveze
tes nem történt. Erősödések Angliából ’s Fran- 
cziaországból folyvást érkeztek.

E L E G Y  IIIUEK.
Éjszakamerika egyesült statusiban a’ fog

lyok in ingyárt nap felkoltekor szép rendben 
kísértetnek a’ műiiázakba, hol reggelizés ide

jéig szünetlen dolgoznak, s végezvén a’ taka
rékos reggelit ismét munkához látnak, mig 
az ebédre jel nem adatik, ekkor újra tisztes
séges rendben térnek az ebédlőbe, hol úgy 
helyeztetnek egymástól elkülönözve szerte, 
szemközt a1 falakkal, hogy egymáshoz még 
csak jelekkel is szólniok lehetetlen ; ebéd ti
tán ismét egész napáldozatig dolgoznak, mi
koron záradékikba visszamenve!! fogadják a’ 
papot, ki lelki vigasztalásukra szomorú reke
szeiket sorban járja, ’skinekkinek nyomos o- 
kokkal beszéli lelkére: milly súlyos , men
nyire szánatos helyezet szabad embernek kön
nyen kerülhető csínyért rablánczot viselni, 
’s gyalázatos terhére lenni honának, inelly 
egyébként boldogsága szülője! van is ez ész 
szerinti’s emberséges fenyitésmódnak foganat
ja, mert több évi összevetés után 206 közül 146 
tér polgári kötelességire vissza, mig nálunk 
100 közül még a5 törvényes pCtum sem jó
zanul többé becsületes életre vissza!

Az orosz czár egy alattvalójának sem ad 
egy idő óta engedelmet a’ külföldre utazhatni; 
magok a’ cs. herczegasszonyok is jónak talál
ták nyári mulatságul megelégedni a1 revali 
fürdőkkel külföldiek helyett, hová a’ kedves 
porosz házat is meghívták. — Pozzo di Bor
go Pétervárában tanakodta után ismét uj ha
dikészületeket lárgyazó rendeletek tétettek, 
hihetőleg mivel ő Francziaországot, mint e- 
lőbb utóbb kerülhetlen revolutio által respub- 
licára térendőt, ábrázolgatá elő.

L e g ú j a b b :  November 14ikén cstve az 
angol és franczia ügyvivők még Ilaagában 
voltak. — Antwerpet november 20ikán szán- 
dékozátk megtámadni a’ Francziák. Marsai 
Gerard folyvást Brüsselbenvala. — Dorn Ped
ro m a g a  vette ált seregei fővezérségét; ka
tonáinak száma november elején ismét 15— 
16,000re ment.

A’ gabonának pesti piaczi ára november 27dikén 1832.
lJo z s .  m ,  y t ó .  g a r . l e g j o b b k ö z é p s z e r ű c s e k é l j ' e b b P o z s .  ni.  v t ó .  g a r . leg óbb k ö z é p s z e r ű c s e k é l y e b b

Kisztabűza 136 * 126 • 120 Zab 38 * 37 j 36
Hétszeres 93 * 86 4 80 Köles — — —

Rozs 66 * 63 I 61 r Küles-kása — — —

Á r p a 56 1 53 * Kukori “>a 69 4 66 4 63 4

Szerkezted H e l m e  ez y. Nyomtatja L ä n d e r e r .



J E L E N K O R .
96. szám P est, szombat. December Isőjén. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (követek. Kinevezés. Makórul hir. Kir. kam. tud.) Anglia (leve'l Rotterdamból a’ Morning Hé
ráidban). Francziaország (a1 kamarákat megnyitó kir. beszéd. Merészlet a1 király személye ellen. Chateaubriand). Bel
gium (kamarai ülés nov. 14 ’s I6ikán ’s egyebek). Olaszország (Seymour angol követ levele Rómából. Nápolyi király. 
Ancona). Spanyolország. Németország. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Folytatása országgyűlési követink vá- 

lasztatásinak : T. Csanád Vásárhelyi János al
ispán és Navoy László táblabiró uu.; — az 
egri főkáptalan Lonovics József apát, kir. táb
lai praelatus, és báró Bemer László apát, ka- 
nonokit; — N. Szombat sz. kir. város Orás- 
sy Mátyás tanácsbelit és Pitroff János város
kapitányt; — Temesvár Klapka József pol
gármestert, és Bakics János város-kapitányt; 
— Lj-vidék Kamber János tanácsbelit; — 
Szatmár-Németi Furthinyi Ignácz város-kapi
tányt; Korpona Cornidesz János bírót.

Felséges királyunk nov. 7iki legmagasb 
határozata szerint Almásy Móricz gr., ’s Ap- 
ponyi György gr. m. kir. udv. kanczellariai 
tiszteletbeli concipistákat, tiszteletbeli titoír
nokokká méltóztatott ugyan az említett kor. 
mánybatóságnál kegyelmesen kinevezni.

Felséges királyunk Trauttmansdorf hg udv. 
fólovászmester ajánlatára Wenkheim Antal 
gr. ’s Belrupt Gusztáv gr. thereziánumi ne- 
vendékeket, udvari nemes ifjakká méltóz
tatott kegyelmesen kinevezni. — Nov. 12di- 
kén költ iegfentebb határozata szerint pedig 
a’ varasdi fóposla-igazgatásnál megürült ei- 
lenőrségre Münzberger Antalt eddig Eszéken 
volt főposta-igazgatósági tisztet.

Tek. Somogy, Czindery László első al
ispánját országgyűlési követéül választván, 
ennek ideigleni tiszthelyettesévé Bogyay Pé
ter főbíró urat kiáltotta ki.

Makórul nov. 25dikén: A’ felejthetetlen 
Teleki József gróf elköltöztével’s Forray An
drás báró kora elhunytával két Ízben elárvult 
hukeblü Csanád békével tűrte csapásit, nem 
is sejditvén hogy kettős sebét, és két évi ár
vaságát a’ kegyelmes fejedelmi Atya csak 
azéfC iartá hosszasabbig függőben . hojty ked

velt alispánja Tököly Péter ő nagyságának ki- 
neveztetésével azokat annál édesebben orvo
solhassa meg. Nov. 22ike volt székfoglalási 
ünnepül kijelelve, mellyben a’szokatlan szám
ban összeseregleít szomszéd ns megyék és 
törvényhatóságok követeiknek jelenlétében 
szivemelő beszéd mellett s élénk felkiáltá
sok közt riyujtá be a' meg) ének uj kormány
zója kineveztetési oklevelét , s tévé le szer
tartásos esküjét; mellyel a’ Karok s Rendek 
nevében Vásárhelyi János főjegyző ur jeles 
eredetiségü beszédben nyomban elfogadott 
minden szív és kebel buzgó óhajtás it kime
rítve. Gélben a’főisp. helytartó fényesen 400- 
zat meghaladó úri személyt vendéglett meg; 
habzott a’ pezsgő bor a’ szokott öröm ’s ál
domás poharak üröngetési közben. Esíve zaj- 
gó tánczmulatság vidítá a’ több mint 500 me
gyebeli s külsőkből álló jeles gyülekezetét.

Más napra, a' megürült alispáni-szék, 
’s több helyettesül viselt hivatalok törvényes 
beíölfetése végett tisztnjífás volt rendelve, 
mellyben a’ legszebb renddel, ’s mindenki
nek megnyugtatásával rendes alispánná Vá
sárhelyi János eddigi főjegy ző közös felkiál
tással , főjegyzővé Szilesy' Pál eddigi főüg)'- 
véd, aljegyzővé Bíró Imre, — levéltárnok
ká, egyszersmind tiszteletbeli aljegyzővé Blá- 
zsy’ György, — tiszteletbeli aljegyzőkké to
vább Lukács János , Tarnay János, Bánfy Jó
zsef, Baiinay János, Daniel Antal és Ver
lies János urak neveztettek ki. Főadószedő
vé Saator János, számvevőnek Hervay Ist
ván; fizetésbeli táblabirákká Posonyi Ignácz , 
’s Tarnay Mihály; főügyvéddé Nyeky Antal, 
állá Balta Tivador; tiszt, alügyvédekké Cse
resnyés István , Kapdebó István , Nyéky Bé
la , Kálmán Imre; — a’ m a k ó i járásban fő
szolgabíróvá Dániel János, eskütté Hofbauer 
Sándor, csendbiztossá Peöcz Ferencz; — a' b a-
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t o n y a i  járásban szolgabiró- egyszersmind 
tiszteletbeli főszolgabíróvá Sánka Ferencz, 
eskütté ’s tiszt, szolgabiróvá Szilvássy Lász. 
ló, csendbiztossá Kövér István ; a’ n a g y l a 
k i  járásban szolgabíróvá Návoy Mihály, es
kütté Sántha Sándor , katonai biztossá Var
gha Pál, legnagyobb részben felkiáltás által 
választattak ; végre pedig tiszteletbeli szolga
biróvá Lukács István, ’s tiszt, esküitekké Ki
rály Ferencz, Jakabos József, László An
drás, Luczay János , Lukács Tódor, Jakab- 
fy Miklós urak neveztettek.

Minthogy pedig ezen egész foglalatosság 
alig tartott három óra lefolytaig, a’ tiszti kar 
felesketése után, az országgyűlési követek vá
lasztatásához fogott; kik is egy szívvel, lé
lekkel kiáltattak ki azon rendben mint fel
jebb említők. Alispáni helyettesül pedig Lu
kács József táblabiró ur neveztetett.

( K i r .  K a m .  t u d ó s í t á s ) .

A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara, a’ 
Tokajon megürült szálmesteri hivatalra Dub- 
ravka Mátyás ottani mázsames t er t ennek 
tisztébe a’ poroszlói mázsamestert Andrássy 
Józsefet; végre a’ pesti sóhivatalhoz tisztir- 
nokká Beyvvinkler József mázsást alkalmazó.

Lipsch alföldi kam. bánya-uradalomban 
az uradalmi ispánság megürült. Az érte fo
lyamodók kérelmüket f. észt. decembere utol
jáig nyújthatják be a’ besztercze-bányai kir. 
kam. igazgatóságnál.

A N G L I A .
Haagából nov .  1 6 i k á r ó l  jött tudósí

tások szerint az ottani angol és franczia kö
vetek újabb felszólítást adtak be a’ hollandi 
külső-ministernek, ’s ettől újabb t a g a d ó  
választ kaptak. —

A’ Morning Herald egy levelet közöl 
R o t t e r d a m b ó l  nov. 9dikéről ,• mellyben 
ezek jőnek elő: Azok az ur földijei közül, 
kik 18l3ban épen Hollandiában voltak, mi
dőn hajóink Nassau Vilmost (a ’ mostani ki
rályt) Scheveningenbe hozák, "s majd aztán 
Ő Felsége az angol követtel lord Clancarty- 
vel oldala mellett Haagába iinnepileg bement, 
megmondhatják , milly lelkesedést és szinte 
imádást mutatott irántok ’s hazájok (Anglia) 
iránt a’ hollandi nép. Ezen érzések még ma

sem aluttak ki egészen, és számtalan száj
ból lehetett e’ napokban is azon megjegyzést 
hallani, hogy ők, inig csaknem látják, nem 
hiszik, hogy Anglia, Francziaországgal egye
sülten, őket ellenség gyanánt tekintse ’s ve
lők a’ szerint bánhassák. — De ha a’ hollan
di nép az angolt szereti, szereti ’s mennyi
vel inkább a’ hazát is ! — A’ hadkészületek 
egész országszerte folyvást a’ legnagyobb 
béketüréssel, egyetértéssel és elszántsággal 
folynak. A’ ministerium hadi osztályánál egy 
rendelet van készülőben, melly által minden 
lakos , kit betegség vagy tehetetlenkor nem 
gátol, egyenesen felszólittatik magának puskát, 
vagy legalább dzsidát (pike) szerezni, mel
lyel megtámadtatás esetén a’ várasok és ré
vek oltalmazásában részt vehessen. — Megle
het, hogy egy franczia marsai, vagy egy F i
garo  az illyen katonán ’s még nem is szol
gált veteranuson talán nevetni fog; de azért 
azon felszólítás nem kevesebbé alkalmas, a’ 
valóban szolgálatot tehetők buzgalmát le
hető legnagyobb fokra emelni, ’s minden e- 
setre azon dzsidás, elaggott paraszt is teheti 
legalább azon szolgálatot, hogy felfogja tes
tével a’ golyót, melly erősebb, árthatóbb le
génynek volt szánva. — Egy ősz földműves
hez tértem be minap, kinek öt fia van ’s közülök 
három a’ határszéiin fekvő seregnél, ’s ket
tő honn, atyját a’ széles terjedelmű mezei gaz
daságnál segítve. Az öreg szinte melegebb 
égalji lakos hevével beszélé nekem, hogy ő 
és két fia a’ delfti fegyvertárból (arsenal) 
nem sokára láncsákat kapnak, ’s hogy ők, 
inkább mint honjokat, a’ régi Niederlandot, 
tipratni lássák, elhagyják vagyonjokat ŝ va- 
lamellyik pont védelminél honjokért ’s kirá
lyukért örömmel halnak meg. így érez az e- 
gész ország. — Egyébiránt az érdeklett fel
szólítás újabb bizonyság lenne, hogy a’ Hol
landiak sem akarnak engedni ’s a’ fenyegető
zéstől épen nem tartanak. — Két hét óta 
nagy mennyiségű lőszer (munitio) ’s eleség 
vitetett Antwerpbe, ’s hogy e’ fellegvár ma
kacsul, rettenhetlenül fog ellenállani, az két
ségtelen. Megválik lesz e kívánt, vagy bár
mi sikere is a’ franczia ostromnak; mert a’ 
Belgáknak mi ugyan megfelelünk. — A’ ha-
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jóexpeditiot illetőleg, bízvást elhiheti az ur, 
hogy e z  ugyan a’ fenforgó ügyet épen nem  
döntendi el. Van ugyan ennek is káros követke
zése mireánk nézve , az igaz ; névszerint a’ 
hajókereskedés elakadása sok embert meg- 
foszta kenyerétől és m u n k á j á t ó l .  Am
sterdam-és Rotterdamban már is közel 10,000 
ember van munka nélkül, ’s ha ez igy tarta
na sokáig, a’ kormány kétségkívül nagy zavar
ba jöhetne; de a z  ország tehetősbei eddig olly 
készek valának megnyitni erszényüket, hogy 
most is Örömmel fognak e szegény emberek 
fülsegítéséhen részt venni, kik közül egyébi
ránt többen vállalnak majd hadi szolgálatot.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Párisból nov. 29ike estvejéről rendkívü

li alkalommal érkezett meg Becsbe azon meg
nyitó beszéd, mellyet a1 király azon nap az 
újólag egybegyült franczia kamarák előtt tar
tott, ’s mellynek szavai ekép következnek: 
Uraim, pairek! uraim , követek! Örülök, 
hogy a’ hosszú távoliét után az urak belátá
sát és segedelmét újra feltalálom. Ez időköz 
alatt az én kormányomnak kemény próbákat 
kelle kiállania; de mellyeket az önereje ál
tal győzött le, legyőzé a’ pártokat. Elcsábul- 
tan a’ mi institutioink nagylelkűsége ’s azon 
tisztelet által, mellyel mi a’ köz szabadság 
biztositványi (garantiáji) iránt viseltetünk, 
e’ pártok nem hivék vagy félre ismérék az 
erőt, mellyet a’ kormánynak törvényszeres 
és mérsékelt politikája nyújt. Fegyveres kéz
zel kőitek fel a’ fenálló rend ellen respub- 
lica név alatt Párisban , contrarevolutio név 
alatt a’ nyugaton. — A’ respublica és con
trarevolutio itt és amott egyiránt legyőzet- 
tek. Júniusnak 5 és 6ik napjai világosságra 
vonák az anarchia kezdőinek elvetemült ’s 
erőtlenségét, megmutatván egyszersmind azt,' 
milly veszélyteli lenne az olly politika , melly 
ezen status-felforgató indulatok és szenvedé
lyekkel, a* helyett hogy ellenük erővel lépne 
föl, kiméivé bánnék. — A’ constitutional 
monarchia ama’ nemes lelkű népségben, ama’ 
rettenhetlen nemzeti őrségben s ama’ vitéz 
és hiv hadseregben találá fel igaz barátit és 
igaz védőit, kik az érdeklett merészleteket 
olly hathatósan elnyomák. \S én olly szeren

csés valék, hogy jelenlétem által, melly a* 
jó polgárt még inkább bátorító, a’ lázadás vé
gét siettethetem. Kitűnt akkor, milly erőt 
talál egy constitutionalis király a’ nemzet 
gyámolitásában, ha fegyverhez kénytelen nyúl
ni a’ koronának, mellyet elfogadott ’s az in- 
stitutioknak, melíyekre megeskütt, védelme
ül. — Efelett nyugaton támadások ’s gyalázatos 
bűnök faggattak bennünket. A’lakosság nagy 
része nem vett részt azokban , ’s valahol a’ 
zendülés kitört, mindenütt hamar is győzetett 
le. Temessék el az ezen országot olly gyakran 
látogatott polgárháborúk vétkes ébresztői min
den remény őket egy ellenrevolutio sikeréhez, 
melly előttem ’s miattam szintúgy lehetetlen 
mint az urak miatt, mert minden illyes me
részlet újólag egyértelműnek, esküinkhöz egyi
ránt híveknek ’s mindenkor készeknek találna 
bennünket sorsunkat a’ hazáéval eggyé ol
vasztani. — Egy minapi, a’ nyilványos rend- és 
csendre nézvést elhatározó történet ezen párt
nak utolsó csalatásit is szét fogja oszlatni. — 
Uraim, az én kormányomnak e’ történetek ide
jén Párisban szinte mint nyugaton a’ fenálló 
törvényeknek minden, az igazsággal megfér
hető, hathatósságát (értetik az o s t r o má l l a 
pot —) fel kelle idéznie. Miilyen a’ tett, ol- 
ly;an a’ visszahatás. A’ rend és szabadság vé
delmezőinek meg kellett e’ kétes napokban a- 
zon gyámolt és segedelmet találniok, mei- 
lyet a’ kormány szilárd ’s elszánt akaratjától 
méltán kívántának. — Az uraknak lesz most 
dolguk megvizsgálni : nem szükség e fenálló 
tön ényinket e’ tekintetben áltnézni ’s kie
gészíteni ? úgy szinte ’s általában , micsoda 
rendszabások által lehet minden előfordulha
tó esetben a’ status bátorságát mindenkinek 
személyes szabadságával megférkeztetni 's a’ 
kettőt együtt biztosítani? — — Úgy fogjuk 
magunkat a’ mi dicső revolutionk principiu- 
mihoz híveknek mutatni, ha folyvást a’ mérsék
letnek’s igazságnak (justitia) ezen, mindeddig 
követett útain állhatatosan megmaradunk. Ez 
azon rendszer, melly et az urak közrehatása 
megerősített ’s mellyet az urak előtt azon ü- 
gyes és bátor minister, kinek veszteségén 
kesergünk, olly jeles állhatatossággal kiví
vott. Nyilványos hatási ezen politikának már

*
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mindenütt érezhetők. Ben a’ bizodalom ujra
éled, a’ kereskedés és műszorgalom emelke
dik,  a’ gondviselés áldást áraszta mezeink
re , a' minket olly kegyetlenül látogatott os
tor (a ’ cholera) eltávozott, szóval közelgető 
orvoslását látjuk minden rosznak, melly ed
dig aggódiatott, kívülről szinte biztosítva van
nak a" nemzeti gazdagság minden zálogai. A' 
szoros kapcsolat, melly Anglia 's Francziaor
szág között legújabban még inkább közele
dett, a’ két nemzetre nézve ugyan egy újabb 
kutforrása lesz a' jóllétnek és erőnek, Euró
pára nézve pedig a' köz békének egy újabb 
kezessége. Csak egy kérdés adhatott még Eu
rópának aggodalomra okot. Bármikép ügyeke- 
zék is kormányom, a' nov. 15iki szerződés, 
mellynek Belgium elszakadását Hollandiától 
kell vala bevégeznie, végrehajtatlan maradt. 
A’ békités eszközei kimerítve látszattak , 's 
a' czél még sem volt elérve. Illy helyezet ben 
én azt hittem, hogy a’ dolgok ezen áüapotja 
tovább nem állhat meg a'nélkül ,  hogy Fran- 
cziaország méltóságát ’s érdekeit sértse , s 
hogy eljött az ó ra , mellyben a' szerződést 
végre kell hajtanunk ’s a' Belgium iránt fel
vállalt koteleztetést teljesítenünk. A’ nagy- 
britanniai király osztozott érzésimben. Mind 
kettőnk hajói a‘ S c h e l d e  t o r k o l a t  i- 
n á l  l á t t a t j á k  l o b o g ó i k a t ;  a‘ mi se
re g i n k e’ p i l l a n a t b a n  é r k e z n e k  
A n t w e r p  alá.  — Az által hogy kedves 
leányomat a‘ Belgák királyának ad ám , újabb 
kötelékkel erősítem meg a’ két nép közötti 
belső egyetértést. Azon oklevél, melly e‘ szö
vetséget megszentelé, elcjökbe fogaz urak
nak terjesztetni. Szintúgy meghagytam mi- 
nisterimnek : közöljék az urakkal az én kor
mányom 's az éjszakamerikai egyesült statu
sok kormánya közt e’ f. 1832ben jul. 4ikén 
kötött egyezést, melly a’ két ország közötti 
kölcsönös követeléseknek (reclamatio) véget 
vett. Látni fogják az urak azon szerződést 
is , melly által Otto bajor kir. herczeg Gö
rögország királyszékére emeltetik. Módot kell 
majd kérnem az uraktól egy kölcsönnek szö- 
vetségesimmel együtt teendő biztosítására, 
melly a' szorgalmunk ’s közrehatásunk által 
alkotott ország megerősítésére van szánva. —

Óhajtom, uraim, hogy minden alaptörvényünk 
minélelőbb teljesen ki legyenek dolgozva ’s 
megállapítva. A’ c h a r t a  G9 i k  c z i k k e -  
l y é b e n  j e l e n t e t t  t ö r v é n y e k  még e- 
zen ülés folytában elejökbe fognak az urak
nak terjesztetni, ’s igy a’ ministcri felelet- 
terh , a' megye - és községi igazgatás, a’nyil- 
ványos oktatás ügye és szerkezete, s a’ ha
di tisztek állapotja lesznek tanakodásuk tár
gyai. — Fájlalom, hogy most még nem le
het módom a’ statusterh kevesbitését hoz
nom ajánlatba. Kötelességink Francziaország 
iránt, 's a’ körülmények, mellyekben vagyunk, 
most még terhes áldozatokat kívánnak. De 
Europa közös ügyeinek közelgető kifejlése 
mármár láttatja velünk ezen áldozatok meg- 
szünendésit; hitelünk folyvást áll és erősödik, 
a' nemzet i gazdagság előmeneteléről biztos je
lek tesznek tanúságot. Egykét erőködés még, 
s az egy nagy revolutiótól elválhatlan nyug
talanságok végső nyomai is el lesznek törül
ve. Az állandóság (stabilité) érzete minden 
kebelbe visszatér, Francziaország teljes bi- 
zodalommal fog lenni jövendője iránt, s ak
kor fog az én ohajtásimnak legforróbbika is 
valósulni, t. i. az, hogy h a z á m a t  a’ virág
zásnak azon fokára, mellyre minden jussal 
számot tarthat , jutva lássam 's azt mondhas
sam magamnak, hogy az én fáradozásim az 
ő jó sorsa teljesülésére nem voltak haszon 
nélkül. —

Ezen királyi beszéd után a követkama
rának uj tagjai a’ hitet () Felsége jelenlété
ben tevék le.

Azon pillantatban, úgy mond a' Nouvel- 
liste (ugyanaz, mellyből a beszéd véve van), 
midőn lapjainkat sajtó alá eresztjük, hall
juk , bogy a’ király élete veszedelemben for
gott. Ó Felsége ellen épen a‘ kamarákba mente
kor egy pisztolylövés esett, melly szerencsé
re nem talált. A történetet még kevesen tud
ják. Ő Felsége olly csendes arcczal jelent meg 
a kamara termében , hogy lehetetlen volt a 
veszedelmet gyanítani. — A’Messager (melly 
Bécsbe szintazon alkalommal érkezett), e’ 
történetről ezeket közli ugyancsak nov. 19i- 
kén: Ma délután hartnadfél órakor épen azon 
pillantatban . midőn a* király és kísérete a’
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quai d’Orsay térre kijutott, pisztolylövés c* 
*ett a’ csoportból. Egyik general — gróf Pa- 
jol — a’ király mellől azonnal oda ugratott, 
honnan a’ lövés jőni látszott, |’s az azon tájon ál
ló 8—10 személy elfogatását parancsoló. Egy 
pisztolyt találtak a’ földön, de még nem tu- 
datik ki lőtte ki. — K é s ő b b  ezt írja a’ 
Messager : A’ lövést a1 király ellen mint hal- 
lik egy 15— 18 esztendős fiatal ember tévé, 
ki külsejéhez képest kőmüveslegény. Midőn 
a1 király a’ durranást hallá, arra fordult, s 
levett kalappal feltekintve: Nem esett, úgy 
mond, semmi bajom! A’ golyóbis senkit sem 
sértett meg , mi annál csudálatosb, minthogy 
a’ lövés igen közel esett a’királyhoz.— Vég
re egy harmadik czikkeJyben ezt Írja még a 
Messager: A’ gonosztevő elfogatott. Öt vagy 
hat személy vitetett bé Vele , kit tanukép fog
nak kikérdeztetni. A’nép nagy számmal g)ü- 
lekezik a’ palota körül. Igen sok pair és kö- 
vetkamarai tag ment ülés után a’ királyhoz 
sajnálatokat a’ gonosz szándék miatt kifejez
ni. A’ királyné igen meg vala indulva. — 

Chateaubriand ur mihelyest a’ berryi hg- 
né fogságát megértette, következő levelet ik- 
tattatott a’ párisi ujságokba, mellynek eredeti
jét nyiltan azigazság-ministerhez küldé áltada- 
tás végett: Genf, nov. 12kén 1832. Mada
me! igen merésznek fog engem kir. herczeg- 
séged tartani, hogy e’pillanatban megjelenek s 
egy kegyeimért forrón esedezem, mellyé éle
temnek legnagyobb dicsőségét fogná tenni. 
Buzgó óhajtásom t. i. kir. herczegségedtőí 
v é d e l m e z ő i  sorába fölvétetnem. Nincs u- 
gyan semmi személyes érdemem , mellynél 
fogvást kir. herczegségedról újabb nagyságai 
közepettök e1 kegyet követelhetném; de sza
bad azt egy ifjú herczeg emlékezetinéi fog
vást kérnem, kinek historicusa czimével mél- 
tóztatott engemet kir. herczegséged megtisz
telni. Kérem és reményiem azt még úgy is, 
mint nemzetségem kiomlott vérének jutalmát. 
Az én bátyám , dicső ősével Malesherbes úr
ral , XVIik Lajos védelmezőjével egy ügyért 
egy nap, egy órában s egy ugyanazon vérpa
don (Schaffotte) halt meg. — Vagyok a’ leg
mélyebb tisztelettel , Madame , leghódolóbb 
's legaíázatosb szolgája Chateaubriand. U. I.

Én megyek Parisba, holott Madame párán- 
csolatit várni fogom. Chateaubriand. (Chat. 
’s az ifjabb Berry er urak nov. 17kén Parisba 
megérkeztek.)

A1 berryi hgné Menarsurral és Kersabie« 
kisasszonnyal nov. 15kén a1 blayei erősség
be megérkezett. A’ párisi pénzárfolyam nov. 
19kén valami kevéssel (15 centime-mel) csök
kent.

B E L G I U M.
Nov. lóikén költ brüsseli újságok eze

ket közük : A’ képviselő kamara kétszeri si
kerei len szavazás után R a i k e m  urat válasz
totta elölülőjévé. A’novemberi 14iki ülés za
jos volt, igen nagy része a’ kamarának rzt 
kívánván, hogy a’ Francziák belépése ellen 
protestatio adassék a’ királyhoz. Ezen indb- 
ványt kivált az antvverpi követek sürgetők 
a’ város álgyuztatásától rettegtökben, hanem 
azon szin alatt, mintha a’ franczia segede cm 
által a- belga katonabecsület volna megsé - 
ve. Az indítvány csak négy szó-többsége 1 
(36í> 32) vettetett vissza. — A’ Brüssel kö
zelében táborzó seregek lóikén előfelé nyo
multak. — A5 franczia kormány mint mond
ják azon tanácsot adá a” miénknek: őrizze 
G én t é t  és L ü t t i c h  öt  az anconaihoz ha
sonló meglepetéstől ( porosz részről) , külö
nösen pedig a' lüttichi erősséget bízza hű ve
zérre ’s jó őrizetre. — Oranien herczeg mint 
Laliik a’ statustanácsban erősen sürgető meg- 
támadtatásunkat., nagy biztosan Ígérve felei
nek győzödelmet, habár 50,000 Franczia vol
na is már belől határiakon. — Királynénk \ i- 
seíós.

A’ képviselő kamarának nov. löki ülésé
ben general Goblet mint ideigleni külsőmim' - 
ter hosszú tudósítást adott a’ külső poliíiká , 
névszerint a' Hollandia irántit, illető dolgok
ról s ujabb lépésekről. A’ többi oklevél kö
zött előadó a’ franczia követnek hozzá (gene
ral Goblethez) e’ folyó november 8kán inté
zett azon jelentését, hogy Francziaország az 
octob. 22ki conVentióhoz képest kész bekül
deni seregeit Belgiumba, ha O Felsége a’ 
Belgák királya ezt óhajtaná. General Góbiét 
e1 jelentést közié a’ királlyal ’s meg lön haíal- 
mazvae’következőt nyilatkoztatni kit „Mint
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hogy a’ tengeren tett rendszabasok, mint lat
szik, foganatlanok ; megvan győződve 0 Fel
sége a Belgák királya , hogy egyéb kénytető 
rendszabások mellőzhetetlenek ; ennél fogvást 
azon óhajtását nyilatkoztatja k i ; adná Ó Fel
sége a’ Francziák királya parancsolatit, hogy 
a' franczia seregek lépjenek Belgiumba, a’ 
Hollandiaknak ezen földről kitakarodását esz- 
közlendők.“ — Ehhez képest, úgy mond a’ 
general, a’ franczia seregek tegnap óta áltlép- 
tek határinkon, ’s reményiem a’ kormány 
rövid időn a’ belga birtok megtisztulását fog
ja az uraknak jelenthetni. Ne higyék az u- 
rak , hogy a’ kormány ezen eltakarodásban 
a' belga-hollandi ügynek végképi eldölését lát
ná vagy hirdetné, sőt inkább a’ ministerium 
ezt csak a’ novemb 15ki szerződés végrehajta
tása m e g k e z d é s é n e k  tekinti. De ezen 
megkezdés igaz és felette fontos. Elöli ez a’ 
hollandi kormánynak abeli, gondosan ápolt 
reményét, hogy az öt udvar néhányaitól hat
hatósan fog gyámolíitatni, ha magát az elle
ne végzett kénytető rendszabásoknak maka
csul ellenok szegzendi. — Uraim, igy végzé a’ 
külső-minister beszédét, az általam most a- 
dott nyilatkozások- és közleményekből telje
sen kivehetők az urak a’kormánykövette kül
földi politikának rendszerét. Megfelelt é az 
az urak méltó várakozásának? azt eJ napon
ként várandó történetek szerint fogják legjob
ban elítélhetni. A’ kormány meg lévén győ
ződve, hogy mindent megtett, mit az ország 
becsülete s interesséji kívántak, úgy hiszi, 
hogy az urak bizodalmára számot tarthat, ‘s 
azt hazafiui érzéssel s viszonti bizodalommal 
kéri is. De ha  az u r a k  m á s k é p  vél e-  
k é s z n e k ,  úgy kérem, ne késsenek azt nyil
ván kimondani. A' ministerség uraim, a’ je 
len helyzetben nem igen nagy kecsíi. Min
den fájdalom nélkül magunkra nézve fognánk 
mi hivatalinkról lemondani; de azt minden 
okkal kívánhatjuk, hogy az urak szándéka 
nyílt legyen és világos, ’s ne kénytessenmin
ket egy kétes, bizonytalan helyzetbe, melly- 
ben nem volnánk képesek megfelelni a’ meghi- 
vatásnak, mellyet épen azért nem hittünk el- 
mellőzhetőnek , mivel a’ fenforgó nehézségek 
miatt a’ királyi választás keskeny körre szo

rult. -------A’ praesidium ajánlatára e’ beszéd
kinyomtattatott.

Egy, Antwerpbe nov. 16kán érkezett, 
dán hajókapitány jelentése szerint az e g y e 
s ü l t  a n g o l - f r a n c z i a  h a j ó s e r e g ,  
mintegy 20 hajó , V l i e s s i n g e n  e l i b e  
m e g é r k e z e t t .  Két hollandi álgyuzó saj
ka megváftoztatá állását ’s a’ fellegvár előtt 
keresztben (székiben) állott, mit úgy látszik 
az ottani egész hollandi flotta tenni fog. — 
Az angol részről újabban lefoglalt hajók kö
zött egy a n g o l  hajó is vo lt, melly hollan
di portékát vitt. E' szerint az előbbi háború
ban Anglia ’s Francziaország közt olly hév
vel vitatott kérdés: fedi, azaz menti e a’ lo
bogó az árut vagy nem ? most Anglia értel
mében fejtetett meg. —

Haagában nov. I6ikán még nem tudták, 
hogy a’ Francziák Belgiumba bementek. El
lenben az amsterdami Handelsblad e’ napon 
hiteles kútfő után mondja, hogy a’ király 
csakugyan parancsolatot külde general Chas- 
sénak : hogy magát a’ meddig csak lehet, vé
delmezze ’s minden hatalmában álló ártó- 
vagy védő eszközt vegyen elő. — így tehát 
Antwerp csakugyan á l g y u z t a t n i  f og!

O L A S Z O R S Z Á G .
Hogy a’ romagnai és anconai zavarok 

folytában többször, noha végre is sikeretle- 
nül tétetett külföldi, kivált franczia }s angol 
részről előterjesztés 0  Szentségénél az egy
házi fejedelemség igazgatásába hozatandó ja
vítások irán t, arra igen jól emlékezhetnek 
olvasóink. E’ tárgyban most a’ Times (angol 
újság) érdekletes diplomatiai leveleket közöl, 
mellyeknek fontosbjait az Alig. Zeit. után ad
ni fogjuk. I. Seymour, angol (toscanai) kö
vet levele a’ r o m a i  politikai conferentiát 
képző követekhez. Roma, sept. 7ikén 1832. 
Alólirt tiszteletnek tartja tudósítani Excelltiá- 
dat, hogy parancsolatja van udvarától Ro
mát elhagyni ’s követségi helyére Florenczbe 
visszatérni. Egyszersmind pedig azon utasí
tást is kapá az alólirott, hogy közölje Excdal 
röviden azon okokat, mellyek a’ britt kor
mányt arra bírák, hogy őt Romába küldje 
’s most ismét onnan clhíja. A’ britt kormány
nak semmi egyenes interesséje nincs a’ ró
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mai status ügyeibe avatkozni, ’s ezt tenni 
nem is volt szándéka. Legelőbb is Ausztria 
és Francziaország szólították fel őt: venne 
részt a’ Romában folyó alkudozásokban, ’s 
ezt az angol kormány annál örömestebb cse
lekvő, mivel azt bizton hitte, hogy fáradozásai, 
egyesülten a’ többiekével, némi foganattal le
hetnek a’ pápa és alattvalói közt fenforgó el
térések kiegyenitésére ’s igy az európai bé
két ezen oldalról fenyegető veszedelem elhá
rítására. — Később az orosz és porosz kö
vetek is résztvevőn ez alkudozásokban,, csak
hamar elég módjok volt az öt udvar köve
teinek mind a’ római igazgatásmód fő hijá- 
nyait általlátni, mind azok ellen alkalmas or
vosszereket ajánlhatni; ’s valóban már a’ múlt 
183 Ük év májusában egy m e m o r a n d u m o t  
nyujtának be a’ pápai kormánynak olly javi- 
tásajánlatokkal, mellyekről mindnyájan azt 
nyilatkoztaták, hogy azok a’ római status ál
landó csendére mellőzbetetlenek, 's mellyek 
a’ britt kormány vélekedéseként is józan é- 
szen és igazságon alapultak. — Ezen memo
randum áltadatása óta már 11 hónapnál több 
múlt el a3 nélkül, hogy a’pápai kormány az 
abban ajánlott rendszabások közül csak egyet
lenegyet is fogadott volna el egészen; mert 
az általa készült vagy már kiadott rendele- 
tck (edicta), mellyeknek t. i. mint mondák, az 
említett rendszabások egy részét kelle végre- 
hajtaniok, a’ memorandum ajánlatitól lényegi
leg (wesentlich) eltérnek. Illy bánásnak igen 
természetes következéseit könnyű volt ellátni. 
Minthogy a’ pápai kormány semmi egész és hat
ható lépést nem tett a’hibák javítására, mel
lyek az elégiiletlenséget okozák: ezen elégü- 
letlenség még inkább nőtt a’ csalatás ’s azon re
mények füstbe menete által, mellyeket magok 
a’római alkudozások ébresztőnek, ’s oily an
nyira, hogy most, minekutána az öt udvar 
egy évnél továbbad fáradozott a’ béke hely
reállításában, semmivel sincs több remény, 
hogy a’ nép ön fejedelme (t. i. a’ pápa} iránti 
engcdelemre önkény t visszatérjen , mint azon 
alkudozások legelső megnyiltokkor vala. — A’ 
római udvar úgy látszik abban bízik, hogy a’ 
rendet és békét tartományiban az azokban ide- 
iglen tartózkodó idegen (ausztriai ’s franczia}

seregek, ’s a’ HelvetiábatJ fogadott zsoldos v. 
bérsereg fogja fentartani. De az idegen seregek 
hosszas, határozatlan ideig nem maradhatnak 
az országban, sem a’ római kormány financzál- 
lapotja olly számos helveta sereg-tartást nem 
látszik megengedni, mennyi az egész népség e- 
légületienségét elnyomni képes volna. Shabár 
a’ csend illyes eszközök által csakugyan esz
közöltetnék is, nem lehet azt állandónak vél
n i , ’s épen a’ dolgok illyes állapotja nem te
szi a’ békitésnek azon nemét, mejlyért az an
gol és többi kormány fáradni kívánkozott.
— így állván a’ dolgok, meg van bízva az 
alólirt kinyilatkoztatni: mikép az angol kor
mány nem reményű többé , hogy e’ dolog
ban valami jót tehessen, ’s az alólirt, miután 
ittlétének semmi hasznát nem várhatni, FIo- 
renezbe visszamegyen. Egyszersmind megvan 
hagyva az alólirtnak, udvara mély sajnálatát 
fejezni ki azon, hogy lefolyt másfél év a- 
latti fáradozásinak Olaszország lecsendesité- 
sére nem lett semmi sikerok. A’ britt kor
mány előre látja, hogy ha a’ római udvar 
mostani systemája mellett megmarad, mind 
újabb ’s komolyabb nyugtalanságok fognak az 
egyházi birtokban kiütni,  ’s e’’ nyugtalansá
gokból előbb utóbb olly szövődések ’s bonyo- 
lódások támadni, mellyek Europa békességét 
is megzavarhatják. ’S ha majd e’ szerencsét
lenség netalán bekövetkezik, Anglia legalább 
mentt lesz a’ feleletterhtől olly roszakért, 
mellyeket az általa olly igen komolyan ’s áll
hatatosan sürgetett javaslatok félrevetése szült.
— Aláírva Seymour G. H. A’ II. szám alatt 
ausztriai követ báró L ü t z o w n a k  erre a- 
dott válasza találtatik, melly minthogy a’do
logba közelebb nem ereszkedvén, ez iránt 
hg M e t t e r n i c h  n e k  egy jegyzékére utal, 
mellyel ez a’ múlt juh 28ikán L a mb  Fre- 
derik úrhoz intézett, mi a’ gróf Lützow vá
laszát elhagyván, ezen itt említett jegyzék
nek fontosb helyeit fogjuk legközelebb köz
leni. (Folytatjuk).

La Durance franczia gabarre , egy csa
patka hajós katonasággal nov. Óikén Ancona 
előtt horgonyzott, ’s rendeltetése állandóul 
ott is maradni. Cubiéres kinyilatkoztatá a 
delegatnak , hogy minden seregei Jszolgá-
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atjára készen álfának, csakhogy a' nyílva- 
nyos rend tökéletesen tarthassék fen. 8ika 
reggelén Jessiben Camillo Meloni, egyik feje 
s pénztárnoka a’ Colonna mobilédnak, elfo
gatott, mi annyira kedvetlen benyomást oko
zott a’ liberális felekezetnél , hogy közülök 
számosán hazájokból végkép kiköltözni szán
dékoznak.

A’ nápolyi király Don Fernando Salerno 
név alatt nov. Okén Romába megérkezett ’s 
három kisérőjivel, kiknek valóságos szemé
lyüket még nem tudhatni, a’ város egyik ven
dégfogadójában szállott meg. Mint mondják ot
tani tartózkodása csak egy pár napig leend. 
Udvarlásokat még saját alattvalóitól sem fo
gad el. K’ nem várt utazásának czéljaul, Ma- 
rie Christine sardiniai kir. kisasszonnyal leen
dő egybekelését emlegetik , kinek ünnepélyes 
iíM gkéretéseül Scilla herczeg már néhány hét
tel küldetett előbb e l, most pedig önmaga a’ 
király kívánta személyes tiszteletével meg
lepni. (A' herczegné még csak most lép 20ik 
esztendőjébe).

0  Felsége a’ nápolyi király Genuaba 16- 
dikán csakugyan megérkezett; a’ kikötőbe 
pedig már néhány nap óta egy kis hajóserege, 
Caracciolo general s lineahajói kapitány ve
zérlése alatt, szinte Nápolyból. Scilla her
czeg, rendkívüli követe a’ nápolyi királynak, 
nség Sdikén megtevé udvarlását a’ sardiniai 
udvarnál, Maria Christina herczegasszony ő 
Magassága kezét formaszerint kérvén ki. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Kinyilatkoztatá a’ királyné oct. 30ikán 

közre bocsátott határozata által, hogy miu
tán ő egyedül az országos törvényhatóságok 
's kormány - személyek hazafi szolgálatokra 
*s igazság-szeretetökre támaszkodólag vállalta 
fel a’ főigazgatást, az ellenkezőleg cselekvők
nek, főkép pedig párt - ’s meghasonlás-szer- 
zőknek, vagy késkedő 's v esztegetett birák- 
nak, kemény s kérlelhetlen büntetője leend.—

Monet u r, a1 hadminister, parancsola
tot bocsátott Catalonia general-kapitányához 
Suarez gyalogsági tisztnek, hadi törvényszék 
elébe idéztetése végett, mivel ez oct. 23ikán 
tetemes zavarokra szolgáltatott alkalmat, és 
szállásán több .gyanús könyv, ’s iromány, 
például a' bayonnei constitutio, anticatholi- 
cusok hitformája , magasztaló beszédek a* sz. 
Simonisták tanitmányira, *s t. eféle találtat
tak. — Mondják, hogy e’gunynevezetek, Neg
ros , Communeros, Annilleros, Francma^ons 
’s a’ t. használóira kemény büntetések fogná- 
nak hirdettctni. — Martinez de la Róza a’ 
cortesek egybehivatását tárgyazó törvényja
vaslat-készítéssel bízatott meg.

Madridból nov. öikaig érkezett liirck sze
rint a' bilbaói törvényhatóságok egész ekko- 
rig vonakodtak az amnestiat kihirdetni. En
nek következésiben Mota tanácsnok külde
tett ki a’ kormánytól e? fondorkodást kinyo
mozni , ’s O Donnel József ur , ki O-Castiliai 
főkapitányságából nem rég tétetett le , elfo
gatott.

Madridban nov. 6ika reggelére egy láza
dás készült k iü tn i, de a’ kormány résziről 
jó eleve kitudatván, a’ zendülés inditói még 
az nap éjjelén elfogattak , minden egyéb za
var vagy ellenállás nélkül, mire az épen 
akkor estve történt megérkezte a’ már előbb 
berendelt nagy számú katonaságnak, kétsé
gen túl sokat hajthatott.

N É M E T O R S Z Á G .
Hanauban nov. 14 ’s lóikén nyugtalan

ságok voltak, a’ nép több helyen megtáma
dd a’ polgári őröket, s közülök néhányat meg
sebesített; lGdikán azonban a’ csend ismét 
helyre állott. A’ politia-igazgatóság ezen nap 
egy nyilatkozást hirdetett, melly szerint a’ 
vendéglők ’s kávéházak, mihelyt estveleg, be
záratni parancsoltainak, rs a‘ négy személynél 
többre csoportulás fogság alatt tiltatik.

Bank-actiák nov. 2Sikán 1088 —

A’ gabonának pesti piaczí ára november 30dikán 1832.
r o z s .  m , r t ó .  p a r . legjobb középszerű csekélyebb P o z s .  m . r t ó .  g a r . leg óbb középszerű csekélyebb

Kisztabűza 133 ' 126 » 116 * Zab 38 1 38 36 4
Hétszeres 90 86 | 80 Köles — — —
Rozs 63 j 60 53 * Küles-kása — — —
Árpa 56 4 55 I 53 4 Kukorioza 70 66 4 63 4

Szerkezteti Helme ez y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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•  J E  L E N K  O
97. szám P est, szerda. December ődikén.
F o g l a l a t :  Magyarország (országgy. követek. Kinevezések. Fői*i>áni székfoglalások. Zólyom uj tiszti kara. \V  győri szegé

nyek intézetének állapotja. Pozsonyi adományos iktatás, Bácsi g. püspök f. Barischich boznai püspök feik'ífr'íi-se f)íá- 
kovárott. A’ Buda ’s Pest közötti hajóhídi veszély és kár). Anglia (az embargo s halászladikok. Lieven hg ebéde. Ta- 
lavera és Syréne. D. Pedro segéde. Orosz kölcsön). Francziaország (sajnoskodó udvarlások. Boury Adélé. Követ e's 
pairkamarai választások. A’ berry hgné Blaye-ben. Samouilhan. Demangeat ’s t. más). Belgium (kamarai vitatások az 
addresse iránt !s egyebek). Hollandia (Chassé felszólítása ’s eltökélése ’s t.) Olaszország (Metternich hg jegyzéke). 
Galnnaár.

MAGYARORSZÁG.
Folytatása országgyűlési követink válasz- 

tatásinak: tek. Bereg Füzeséry Gábor má
sod alispán és Komlósy Károly főjegyző mi.; 
— Ugocsa báró Perényi Gábor táblabirót és 
Szcntpály László főszolgabírót; — Márama- 
ros báró Sztojka Imre és Asztalos Pál tábla
birót ; — Mosony Torkos Mihály első alis
pánt és Kajdacsy Ferencz főjegyzőt; — Zó
lyom Radvánszky Antal kir. tanácsnok ’s volt 
első alispánt és Beniczky Lajos másod alis
pánt; — a’jász és két kun kerület Illéssy Já
nos n.kun kerületi kapitányt ’s ar. sark. vi
tézt , és Kálmán Sándor nádorispáni táblabi
r ó t 's tiszti főüg> védet-; — Debreczen szabad 
kir. város Komlósy Dániel és Poroszlay Frid- 
rik tanácsbelieket; — Besztercze-Bánya Gla- 
bics József bírót és Szumrák János főjegyzőt.

Fels, királyunk nov. lOikén költ legfen- 
sőbb határozata szerint Bachich János m. kir. 
udv. kanczellariai titoknokot tulajdon kérel
mére, eddigi fizetése meghagytával, nyugal
mazni , ’s hosszas hiv szolgálatiért felséges 
tetszését is méltóztatott kegyelmesen kijelen
tetni. — Továbbá ugyanaz nap költ ’s gróf 
Reviczky Adám m. kir. udv. főkanczellárhoz 
intézett kir. végzése által Kiss Pál eddig sta
tustanácsi tisztviselőt, ’s Névery Károly m. 
kir. udv. kanczellariai concipistát, ugyan ez 
utóbb nevezett kormányhivatalnál valóságos 
udv. titoknokokká; — Zoltán János tiszte
letbeli udv. concipistát pedig a’ tiszántúli ke
rületi táblához tiszteletbeli táblabiróvá ke
gyelmesen kinevezni.

Apostoli Fejdelmünk oct. 28diki legma- 
gasb határozata szerint a’ veszprémi főkápta
lan kanonokit Balassa Gábort szalai, Kovács 
Antalt somogyi, Lasszkallner Antalt pápai, és 
Schnupfhagen Györgyöt següsdi főesperessé 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Királyi Fejdelmünk nov. 12iki legmagasb 
végzése szerint, Erdélyben Csipkés Sándor 
elhuny tavai megürült kir. fiscusi aligazgató- 
ságra Filep József kir. ügyvédet nevezé ki.

Névery KároJynak udv. titoknokká kine- 
veztetésével a’ m. kir. udv. Kanczellariánál 
megürült udv. concipistaságra Wirkner Lajos 
eddig tiszt. udv. concipistát méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

Karolina Auguszta felséges Királynénk a’ 
nem rég állított árvaház tőkéjit Pozsonyban 
1080 pengő írtai volt kegyes gyarapítani.

Gróf Vay Abrahám cs. aranykulcsos és 
tek. Máramaros megyének újon kinevezett fő
ispánja nov. 1 Óikén tartá fényes szertartással 
főispáni beigtatását.

Szinte nov. 20ikán ült be N. Szőlősön 
az ugocsai főispánság helytartószékébe mélt. 
Ragályi Abrahám Ő Nagysága szokott fényű 
honi szertartás szerint.

Tek. Zólyom megye uj tisztikara nov. 
22ikén tartott választatása után imez: első alis
pán Radvánszky Lajos, második Beniczky La
jos ; főjegyző ifj. Radvánszky Antal, al Súr- 
mann Gusztáv; tiszteletbeli Ruttkay István; 
tiszti főügyvéd ITuszag István, al Theisz 
Márton; tiszteletbeli Hudoba János; hadi fő
adószedővé választatott Zolnay Lajos, ki a- 
zonban a’ voltnak t. i. Czerva Daniel urnák 
részére lemondott, házi Rakovszky Ferencz.

Sz. kir. Győr városa a' szegények inté
zetének mivoltát, ’s 1831 aug. isőjétől 1832 
júliusa 31 ig volt bevételei’s kiadásinak men
nyi-’s mineműségét tárgyazó tudósitástSíreibig 
Leopold győri könyvnyomtató intézetében ki
nyomatván, ki tetszik abból, hogy Győr a’ 
nyilványosság barátja s lakosi semmi alkal
mat nem mulasztanak el, melly által az embe
riség szenvedésit enyhítsék , a’ csinosodásban 
többi előre törekvő várostársikkal egy lépten 
haladjanak, ’s azon jótéti szellemet, melly az
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embert emberhez rokonitja, inkább’s inkább 
neveljek. Azon városi tanács, melly e’ szép 
lelkesedést eszközleni tudá, bizonyára annak 
ihlesztésiben , ’s fentartásában sem fog legki
sebbé is elhanyatlani. A’ házon, ’s utczánkénti 
koldulás az emberiségre nézve milly vissza
taszító, — a’ gyöngébb érzeteket sok rész
ről milly elfojtó v. undorító, sőt az erkölcsű 
ségre is ártalmas, — azt minden emberbarát 
hathatósabban érzi., hogy sem itten hosszas 
okoskodásokkal támogatni kellene. Hogy Győr 
lakosinak adakozásaik a’ koldulás megszün
tetésire olly nevezetesek — azt az idézett 
könyvecske jelesül mutatja. Adja Isten hogy 
az illy jótékony adakozásokra néhány városink 
lakosi már dicső példát adván, nem sokára 
Valerius max. IV. könyvének 8dik fejezeté
ben leirt ebeli adakozási remekekre az egész 
hazában találhassunk! —

Az intézet egész magtőkéje v. pénzalap
ja 81,219 váltó for. bevételei voltak eszten- 
dőtszaka különféle jótévő személyektől ’s u- 
takon 23,934 for. 42 xr, kiadásai pedig 22,446 
for, 22 xr. váltó, ’s e’ mennyiségből 12,885 
fr. 21xr. 260 szegény tápláltatására’s árvahá- 
zok ([most még csak 12 figyermekből álló) fen- 
tartására fordíttatott. Áldás az emberiség ne- 
meslelkü barátinak!

Sz. kir. Pozsony városában kebelezett 
nemes kúriát Fischer János ur vál. polgár ’s 
kereskedő kir. adományul nyervén meg, an
nak birtokába törvényszeres igtatását nov. 
27ikén tartá. E’ nemesi birtok egykor a’ né
hai Paulinus szerzeté volt, eltörültetése u- 
tán a’ vallási fundusé, végre a’ fiscus által 
csereképen (cambium) visszaváltatván kirá
lyi szabad ajándékozhatásuvá Ion.

Újvidéken nov. 21ikén a’ bácsi n. e. g. 
megye püspöke Petrovics Gedeon hat héti ne, 
héz betegség után elhunyt.

Országunk nevelvén Boszniának, mint 
névszerinti tartományának, római kath. egy
házi személyeit az onnan bizonyos számban 
kiküldetni szokott sz. Ferenez szerzetbeli if- 
jakban, nem épen érdektelen említenünk, 
hogy miután Milletich Ágoston Bosznia Ar
gentína megyés püspöke (sz. Ferenez szerzeté
ből) múlt év júliusa 4ikén meghalálozott, Ő

Szentsége XVlik Gergely, az a gentiuai me
gyés rend ajánlotta három szerzetes személy 
közül püspökké nagytiszt. Barischich Ráfael 
Atyát nevezé k i, ki is megkapváu az ezi
ránt küldetni szokott pápai erősitvény-bullát, 
Szutsich Pál püspök ur által f. észt. sept. 3Qi- 
kán Diakovárott apostoli hivatalára feikene- 
te lt, ’s híveihez, a'suttiski conventbe, egy
szersmind püspöki székébe, visszatért.

A’már jelentett hidszakadta Buda és Pest ^  
között múlt hónap 28ikára viradólag az egye
temi szabad közösülés megszűntén kívül, leg
több kárral párosuk a’ hidjövedelem haszon
bérlőire nézve. A’ folyvást csendes és őszi 
közép hidegségü napok tartóssága m iatt, csak 
a’ szerencsétlen történet előtti napon tétettek 
némelly előieges munkálatok a’ hid-kivétel- 
re, mint p. o. a’ gyalogút! padlat fölszedésére a’ 
horgonyok felszabadítására; azonban a’ bekö
vetkezett éjjel rögtön ’g egészen véletlenül 
annyira megtorlóit a’ terjedelmes táblákban 
érkező jég, hogy a’ hid megszabadithatására 
240 munkás állíttatnék még éjjeli 12 órakor, 
kiknek mindazáltal leggyorsabb fáradozásik 
sem gátolhaták többé a’ rekedező vizfolyam 
erejét, melly mohón annyira nevekedék, hogy 
reggeli 3 | óra tájban egyszerre 28 hajót (43 
közül) sodrana el lánczairól, s bárom sza
kadékra osztva különböző tájak felé ragadná; 
legnagyobbika e’ szakadékoknak (23 hajó) a’ 
pesti partszélen egy sor malomba, (mellyeket 
álláshelyükről egy nappal előbb emeltek ki,) 
ütközvén, azok nagyobb részét magával ragad
ta vagy tetemesen megrongálta, az elvittek
kel pedig olly veszélyes helyütt feneklettmeg, 
hogy ha huzamosb időig talál a* jég zajlani, 
megszabadithatások alig eszközölhető ; a’ má
sik két szakadék a’budai széleken Promonto
rium mellett szinte veszélyes tájon iilt le. Sze
rencse, hogy a’ munkások közül életét egy 
sem veszté. A’ hidhajókbeli szakadás okozta- 
káron kívül, nagy a’ veszteség egyéb fa ’s 
vas szerekben is ; 46 horgony szakadozott iz
mos lánczairól vagy derékban e l , ’s többnek 
megtalálhatása egyedül szerencsétől függ.

A N G L I A .
Af Handelsblad következő londoni leve

let közöl nov. löról: A’ hollandi követ lord
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Greynek ismét uj föltételeket ajánlott, mel- 
lyek a* porosz közbenjáró javaslathoz niódo- 
sítvák. Ezeket a1 lord a’ belga ügy vég elin- 
tézbetésére igen közelítőknek találta, melly- 
nél fogvást az alkudozások egészen még nem 
szűntek meg 's így még egy szikra remény 
csillámlik a’ békés eligazításra ’s a’ t.

A’ foglalékzár (embargo) Angliában a’ 
halászladikokra (Fischerboote) nem terjed , 
’s a’ lefoglaltakat is szabadon bocsáták. Egy 
hollandinak vélt ausztriai hajót is letartóz
tattak, de a’ tévedés kitüntekor ez azonnal sza
badon bocsáttatott.

L ie  ven  hg nagy ebédet ada nov. lSdi- 
kán , mellyen báró Bülow porosz és báró \ \Tes
senberg ausztriai követeken kívül lord P a i 
m e r  s t o n , lord John Russel, ’s hg T a 11 e y- 
r a n d  is jelen volt. 19dikén nem jött Lon
donba semmi fontosb uj hir Hollandiából, ’s 
igy csak az apróbbakkal kelle megelégedni. 
Ezek között az gerjeszte legtöbb figyelmet, 
hogy a’ Talavera (angol lineahajó) Sirene 
franczia fregáttal 17ikén estve véletlenül úgy 
összeütközött, hogy egymás orrán és oldalán 
tetemes zúzásokat ejtének, jelesül a’ Sirene- 
nek egykét bordája közel a' viz felett betört. 
Folyvást több több hollandi hajó kerül fog
lalékzár (embargo) alá. Annak hire, hogy a’ 
Francziák Belgiumba bementek ’s ezen kivül 
számos hadi erőt gyűjt a’ Porosz Rajna mellett, 
a1 papirosok becsét Londonban (nov. 19ikén) 
lenyomta. — A’ ministeri újságok gáncsolva 
’s kisebítve szólanak a’ londoni kereskedők 
minap említett gyülekezetéről. Az egy tory- 
clubb, mi itt együtt volt, ezt mondják; bör- 
sei speculánsok , hollandi kereskedők, önha
szonleső kalmárok , Lyall ur pajtásai ’s a’ t . ; 
azonban folyvást mennek a’ kereskedő vára- 
sokból kisebb nagyobb terjedelmű felírások 
a’ királyhoz, mellyek a’ Hollandia ellen pa
rancsolt háborús rendszabások visszavéteté- 
sit szorgalmazva kérik.

Örömmel értjük, mond a’ Times , hogy 
a’ franczia kormány egy időtől fogva komoly 
lépteket tőn a’ miénknél ’s elhatárzó sinór- 
mértékre bírni szándékozik azt, dona Maria 
törvényes királynénak trónra iktatása végett. 

A’ nov. lOig terjedő lissaboni hírek dóm

Pedrora nézve kedvezők. Úgy látszik, hogy 
d. Miguel a’ fővárosi nyugtalanságoktól tart
ván, Porto felé indított sergeinek egy részét 
visszahítta. A’d. Pedro részire tengeren mind
egyre érkező segedelmek méltó reményt nyúj
tanak, hogy d. Pedro ügyéé lesz a’ diadalom. 
E1 héten 3,100 ember küldetett oda pártvé- 
dül, t. i. 1,000 Belgiumból, 600 Boulogne- 
ból, 900 1 Orient-ből, 600 Glasgo\v-bólt D. 
Miguel sergeiből két ezred kitörő az engedel- 
mességi jármot, mi miatt lefegyvérzetten d. 
Joao lineahajóra küldetett foglyul.

Egy magányos levél szerint nov. 12ikén 
ütközetet vártak dón Pedro ’s Miguel sergei 
közt. A’ Miguelisták két nagy pattantyuta- 
nyát állítottak Porto ellen ’s 7ikén reggeli 7 
és 8 óra közt már kezdődött a’ tüzelés, még 
pedig a’ mint távolról irányozható a’ tudósí
tó , nagy álgyukból.

Azt rebesgetik : most alkudoznak az o- 
rosz udvar részire egy kölcsön iránt a’ City
ben , mivel tárháza a’ vérengző ’s hosszas tö
rök és lengyel háborúban k iürü lt; mint re- 
mélihető ezen pénzt belső hijányinak eligazí
tására fordítandja inkább a’ moszka czár, mint 
az európai fenforgó boldogtalan viszálkodások 
élesztésire vagy hosszabbításira , melly czél- 
ra bizonnyal sok tory kész is leend szolgálni 
kedvező feltételek ’s biztos kezesség mellett.
— Azt is hírlik, hogy a’ spanyol udvar min
den Portugáliában foglyoskodó Spanyolt vis
sza kíván adatni, melly csalhatatlan tanú ar
ra , hogy a’ spanyol kormány eltökélett őszin
teséggel akar bánni a’ constitutio barátival.
— Irland mindegyre csendesebbül, hanem az 
unió felbontatását tárgyazó kívánat annál el- 
határzottabb ’s közönségesb.

FRANCZI AORSZÁG.
A’ Moniteurből látható, hogy a’ Nouvel- 

liste, melly bői a’trónbeszédet közlöttük, ezen 
szavak után: „kívülrőlszinte biztosítva van
nak a’ nemzeti gazdagság zálogai“ ezen czik- 
kelyt: „Minden okom van a’ külső hatalmak 
békés intézkedésikre ’s biztosításokra, mel- 
lyeket naponként veszek tőlök, számot tar
tanom“ véletlenségből elhagyta, ’s ez soksa- 
lont megdöbbente Párisban.

A’ kamarák (mintegy 300 személy) saj-
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nálkodó udvarlásán (a' pont-royal melletti vak 
merészlet miatt a* király ellen) az oppositio tag
jai közül is számosán valának jelen,többek közt 
Lafitte, és Odilon-Barrot hathatós kifejezésii 
örvendettel. Midőn Dupin a’ királyhoz közel- 
gete, Ő Felsége illy szavakkal szólitá meg: 
,,Édes Dupinem, Ön lőtt rám“ nem Sire felel 
Dupin , ők lőttek magokra.

Nov. 20ikán kÖrnyékezten egész házától 
fogadá a1 király a’ nemzeti ’s város-őrség kü
lönféle ezredbeli tiszteinek örvendésit. Délben 
száz személyre adatott asztal, hová a’ polgári 
s katonai hatóságok legjelesb tagjai valának 
hivatalosak. A’ pair - és követkamara elölülői 
ültek a' király mellett , av királyné mellett 
pedig a" ministeri-tanácsé (Soult) 's a* nem
zeti őrség commendansa (Lobau marsall} — 
Az oppositio tagjai, számra 75ten, Richelieu 
hotelben tartottak első gyűlést, hol Salverte 
választatott az egyesület elölülőjének, Comte 
és Cormenin pedig titoknokinak. Végre köz 
szózattal Lafitte-t határozák követházi előlii- 
lőségre választandónak. — Páris népsége igen 
nyugalmas most; a’ kenyér olcsó ára nagy ke
zessége a' nyilványos csendnek.

Hogy a5 királyra lőtt lator pisztoly-go
lyója nem talált, Boury Adélé (Etelka e ? 
vagy Thecla ez?} egy 19 észt, kisasszony a’ 
bergues-i postamester leánya okozá, ki a’go
nosznak kíméletlen előtolakodtában, az épen 
szemközt lovagló királyra czélzó karját, lök- 
dözéstől óvakojdtában megpillantván a’ pisz
tolyt, veszély-hárítólag két kezével megraga- 
dá 's így lövését árthatlanítá.

Du p i n  ur  l e t t  a’ követkamara elölü
lője. Nov. 21ikén történt a’ választás; Du
pin 234, Lafitte csak 134 szózatot kapott, 
szavazó volt összeleg 376. így most két párt
ból álla' kamara, egyik a’ ministeri: Juste. 
milieu, másik az oppositioi Compte-rendu.

A' pairkamara nov. 21iki (legelső) ülé
sében megválasztatván a’ négy titoknok, né
hány pair levele olvastatott fel, kik jelen
fék , hogy egészségük változása miatt a1 ka
nara tanakodásiban részt nem vehetnek. — 
Montmorency-Luxembourg herczeg pairi mél
tóságáról levél által lemondott. Erre a prae- 
ses (báró Pasqiiier) biztosságát nevezi, melly

az ujdon nevezett pairek beléphetésit vizs- 
gálná’meg, ’s ez alkalommal Mounier ur gán
csolva szól az utóbbi olly könnyelmüleg ki
nevezett paircsapatról, kiknél még a’ status 
iránti érdemek sem hozattak fel különösen ; 
Pontecoulant ur pedig egyenesen kimondá : 
hogy ő jövendőben minden ollyas pair belép
tetése ellen szóland, kinél az érdem, melly- 
nél fogva kineveztetett, nincs külön megne
vezve vagy előszámlálva. —

A’ követkamara Dupin urat elölülőjévé 
megválasztván, másnap, u. m. 22ikén a’ négy 
másodelőlülő-választáshoz fogott. A’ szózati 
többség következő urakra esett: 1. Bé r én-  
g e r , tagja és tudósítója azon biztosságnak , 
melly Polignac és társai ellen vitt a’ kama
ra előtt vádat, azóta egyik kezdője és alapí
tója az úgynevezett R i v o 1 i-clubbnak, vagy 
is a’ juste-milieut pártoló követek 's minis
terek által egy idő óta a’ Rivoli utczában tar
tatni szokott gyülekezetnek ; nyert 270 szóza
tot. 2. E t i e n n e ,  a’ Constitutionnel czimü 
párisi újság egyik szerkeztetője, 255 szóval.
3. D c l e s s e r t  Benjamin, múltkori másod- 
előlülő 's a’franczia bank igazgatója, 194 szó
val. 4. S c h o n e n ,  egyik azok közül, kikX. 
Károlyt a’határig kisérék, másként több jeles 
törvényjavaslatiról isméretes liberális követ, 
179 szóval. Mind a’ négy tagja az említett 
(ministeri) Rivoli gyülekezetnek. (Az oppo
sitio részéről ajánlott candidatusok közül Du
pont de PEure-re 139, O d i l o n - B a r r o t -  
r a  74, Tracy-ra 61, Bignon-ra 31 szava
zott). Ez után a’ négy titoknok választatása 
következvén, a’ szótöbbség Cunin-Gridaine, 
Ganneron, Martin ‘s R é a 1 Felix urakra esett.

Nov. 20iki Moniteur szerint az éjszaki 
franczia sereg előcsapatja az orleansi hg ve
zérlése alatt (kit testvére is a’ nemoursi hg 
kisér) az antwerpi fellegvár alá érkezett. 20 
és 21ikén az egész sereg oda fogott gyűlni 
s mind ostromlási mind táborszemi állásit 

elfoglalni. Mindenütt szíves fogadást tapasz
talt. 17dikén Brüsselbe érkeztekor a1 király 
szemlélni kívánta, melly alkalomkor az er
kélyről (  Balcon )  volt nézője a’ királyné e’ 
honjabeli seregnek.

A' Belgiumba költözött franczia segédse-

/
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reg számát 42,872 gyalog ‘s 12,519 lovagra 
teszik. Minden előlátás szerint a' franczia se
reg Antwerp alá érkezte után csak 8 v. lOzed 
napra kezdendi el az ostromot. — Egy bon
ni tudósítás szerint hihetőleg nem csak az ant- 
werpi fellegvárral lesz a‘ Francziának dolga, 
hanem nyilván a‘Porosszal is, minthogy a’ne
gyedik hadi test is megindult már a" Rajna fe
lé , mellyet még hat ezred ’s egyéb katonae
rő követend. Azonban készület van már téve 
a'rajna vidéki és westphaliai Landwehr szol
gálatba idéztéséhez is , mellynél fogvást 10 
gyalog ’s 7 lovas ezred lenne alkalmazható 
háborúba. Altaljában véve 14 gyalog s 9 gya
log ezredből, egy vadász osztályból, 6 lovag 
s 24 gyalog battériából áll a‘ mostani haderő 
összeleg 38 ezer főnyi számmal, kiket Bor- 
stell general vezérel.

A’ párisi börsen nov. 22ik/én azon hir 
terjenge. hogy az ellenségeskedés a’ Francziák 
és Hollandiak között elkezdődött. Az első lö
vés egy hollandi fregátról történt a’ gén. Se- 
bastiani osztályához tartozó franczia seregek
re. A közelebbi körülményeket még nem Ír
ták meg.

A’ berryi hgnéről következőt Írnak nov. 
löikáról Blayeból: tegnap 6 órakor és 20 
perczkor lépett a’ herczegné Kersabiec kisas
szonnyal, ‘s Menars úrral ’s egyéb kísére
tével szárazra, ’s azonnal két útitársival a’ 
már kész hintóba ült, mellyen addig vite
tett, míg a’ fellegvár sánczai engedék. Erre 
a’ generallieutenant karjába fogózkodott, a’ 
kisasszony pedig az alispánéba, Menars ur 
a‘ nantesi küldöttség ’s nemzeti őrség kö
zött ballagott. A1 herczegnét igen megviselé ‘s 
csüggeszté a’ tengeri baj (Seekrankheit) mind- 
azáltal csendesnek látszott, Menars pedig le- 
vertnek. Szó bái ba érkezvén azokat végig szem
lélte, s minden rendű hatóságnak megkö
szönte az érette történt gondoskodást, ’s für
dőt k é rt, mellyet azonnal készítének számá
ra. Ezen estvét követett éj rendkívül sötét 
vala. Az egész népség a’ révparthoz tódult u- 
g) an látnijvágyásból, de legkisebb nyilatkozá
sát sem lehetett észre venni érzésinek. Egy sor 
nemzeti őr, ’s egy sor rendes katonaság volt két 
felől az egész utón felállítva, mellyen a* fog

lyoknak menniök kelle. Minden jól ment vég
hez, a* város csendes.

Nantesból ezt írják a* párisi hírlapok nov. 
19ikéről : Samouilhan commendans tegnap 
jött meg Párisból. Ő szállította kézhez a’ ber
ryi herczegné rejtekhelyén talált’s lezárt iro
mányokat. Egy, törvényes tanuk jelenlétében 
lajstromzott, s lepecsételt nyaláb a’ pecsétőr 
addresse alatt bízatott reá, mellyet ő által is 
szolgáltatott, kit Thiers úrral ’s a- ministeri- 
tanács elölülőjével beszélte után a’ két minis
ter (Soult és Thiers) a* Tuileriákba vezetett, 
hol a király ’s egész kir. nemzetség jelen
létükben a’ herczegné nantesi elfogatásának 
körülményeit elbeszélte. A’ király megelége
dését nyilatkoztató, hogy rendeléseit ponto
san teljesítők ’s a’fogoly herczegasszony iránt 
köteles kímélettel viseltettek , hozzá tevén 
azt, hogy e’ fontos történet a’ nyugoti me
gyék tökéletes lecsöndesülésin kívül a’ vitabeli 
európai ügyek kifejlésit gyorsabbítni, ’s a’ 
köz békét biztosítani fogja. Demangeat kir. 
ügyvéd ma Duguigny kisasszony lakjába ment 
egy békebiróval ’s több politiabiztossal fel
törni a’ pecséteket, ’s ott a’ leveleket, iro
mányokat, pénzt ’s áltáljában, a’ mi a’ her
czegné sajátja lehete , fölkeresni, ’s minden 
ottan találkozható rejtekhelyeket kinyomozni. 
E’ még most is folyamatban lévő vizsgálatnak, 
semmi következésit nem tudjuk. Mondják, 
hogy Demangeat Párisból megtérte után azon
nal Kersabiec kisasszony visszaküldetését kí
vánta, minthogy annak a’ nantesi és rennesi 
törvényszéktől bevádoltatása miatt a’ legkö
zelebbi assisek által Blois-ban meg kell Ítél
tetnie. — A’ Courrier szerint a’ Duguigny ház
ban lezárlott papírosak közt egy levél találko
zik X. Károly tói is, mellyben ez világos szók
kal roszalja menyének próbatétét, ’s unszol
ja őt, hogy Francziaországot hagyná el. Nem 
tudhatni, ki jövend é e’ levél is a 'Moniteur ál
tal kiadandó e’ tárgyi oklevelek közt. — Zea- 
Bermudez Spanyolország mostani első ’s küL 
ügyministere nov. 18. ért Párisba Londonból.

Dona Maria, a’ bragangai herczegné (d. 
Pedro hitvese) ’s Loulé marquise meglátoga
tók nov. 21dikén estve a’ királyt és király
nét. Ugyanez nap fogadó a’ király a’ Seine és
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Oise«megyei nemzeti őrség, a’ cassatioszék, 
a’ kir. ’s egyéb párisi törvényszékek az in- 
stitut és egyéb hivatalok örvendő udvarlásit.
__ Zea B e r m u d e z  u r  szinte 21ikén indult el
Párisból Madridba, marquis L a n s d o w n e  
pedig ugyanonnan Londonba.

B E L G I U M .
Néhány belga képviselő ellenkező besze

di után, mellyek főkép a’ franczia segéd se
regnek a’ belgiumi nélkül szándéklottostrom
lását Antwerp ellen, ’s Thornnak mint ka
marai tagnak hosszú raboskodását érdeklik, 
a’ trón beszédi értelemben adandó válasz el
határoztatott. E’ végett

A1 képviselőkamara nov. 19ki ülésében 
Dumortier biztossági tudósítást olvasott fel 
a’ királyi megnyitó beszédre teendő válasz fe
lől. E’ válasz vagy felírás (addresse) jobba
dán csak a’ megnyitó beszédet ismétli , de a’ 
külső beavatkozást illető pontra következő;ész- 
revételek hozatnak ajánlatba: Ha Felséged 
a’ közbéke fentarthatása végett a’ nov. 15ki 
szerződést aláirt hatalmakat annak végbehaj
tására is birhatá, úgy mi nem kételkedünk, 
hogy ezen hatalmak, köteleztetésökhöz ké
pest, az érdeklett végrehajtás csupa megkez
désével nem fognak megelégedni. Felséged 
minden bizonnyal gondoskodni fog a1 felől, 
hogy e’ kezdet Belgiumra nézve káros és ve
szélyes ne legyen. Nem különben biztosíttat
ni fogta magát Felséged, hogy se Yenloo a’ 
Hollandiaknak áltadatni, se Limburg és Lu
xemburg eldaraboltatni mindaddig nem fog
nak, mig Hollandia a’ nov. laki szerződés 
teljes végrehajtatásában meg nem egyezett. 
Ekkor , ez esetben , köszönettel fogadandja 
a’ nemzet a’ kormány politikájának gyümöl
cseit; de ha a’ dolog máskép üt k i, úgy a' 
ministerium ezen kamara’ véleményét félreér
té ’s mi (a’ kamara t. i.) kénytelenek vol
nánk Limburg és Luxemburg előleges áltada- 
tása ellen protestálni. — A’ vitatásokat e’ ja
vaslat felett más napra halászták.

A’ senator-kamara nov. 18ikán szinte a’ 
felírással foglalatoskodott. Közösen szembe 
tűnt az , hogy a’ király megnyitó beszédében 
Thorn úrról semmi említést nem teve. Ugyan
azért gróf Ansembourg következőt ajánlott a’

felírásba szövetni: „A* senatus egyik tagjá
nak folyvásti foglyoskodása fájdalmas érzést 
táplál bennünk. Megújítjuk tehát óhajtásun
kat: közelittetné Felséged az ő szenvedési- 
nek vég it’s élne azon rendszabásokkal, mel- 
lyekről a’ múlt májusban emlékezett, hogy 
őt (Thorn urat) a’ hazának ’s a’ statushiva 
talnak, mellyet viselt, visszaadja.“ Góbiéi in 
erre kinyilatkoztatá, hogy a’ ministerium 
Thorn ur helyzetét soha sem veszté el szem 
elől, de Pescatore urnák nem rég történt el- 
fogatása az eziránti alkudozásoknak más for
dulatot adott; egyébiránt Thorn ur kiszabadu
lásán a’ ministerium folyvást dolgozik ’s csak 
a* múlt éjjel indult el a’ királynak egyik se
géde Luxemburgba, kinek követségétől e’ 
dologban még aJ hét folytában kívánt követ
kezéseket várhatni. Különben Goblet ur az 
idézett hely beiktatását a’ felírásba nem el
lenző ’s az nyomban köz akarattal el is fo
gadtatott. Továbbá azon helynél, hol a’ ki
rály egybekeléséről vala szó, illy phrasist a- 
jánlott a’ biztosság: ,,A’ királyszékre azon 
egybekelés által fölemeltetett a’ virtus (rény, 
erény) ’s csillogott azon fényben, melly a’ 
nyilványos erkölcsiségre olly jótévő behatás
sal bir.“ — Beaulieu ur a’ phrasisra azon 
megjegyzést tévé, hogy hiszem a’virtus már, 
mielőtt a’ király meghazásodnék, a’ thronu- 
son ült; ’s e’ megjegyzésre az egész szép 
phrasis kitörültetett, kár érte! Több más iga
zítás a* franczia közbenjárnlást illető helye
ken a’ biztossághoz utasittatott vissza ’s a’ to
vábbi vitatás más napra haladt.

Nov. 19kén elfogadá a’ senatus a’ biztos
ság készítette felirásajánlatot, az imént em
lített szép p h r a s i s s a l  e g y ü t t ,  ’s azt így 
20kán küldöttsége által a3 király előtt feloi- 
vastatá. 0 Felsége örült, hogy a’ senatus a’ 
kormány politikáját javalja ’s azzal, mint 
most kivált szükséges , egyetért, ígéri és re
ményű , hogy Thorn ur nem sokára kiszaba
dul , ’s különösen megjegyzi, hogy a’ király
né mint fog Örülni a’ szép phrasisnak, melly 
mint említők, egy komor tag komoly meg
jegyzésére c s a k n e m  kimaradt! —

Midőn az angol-franczia conventio a’ 
haagaicabinetelibe4 terjesztetett, azé’ 3 kér
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dést vévé tanácskozásba: 1} Feladja e Ant- 
werpet ? 2) Az ostromjelentést hadüzenet 
gyanánt nézze é? ;s 3) a’ hollandi sereg' be. 
költözzék e Belgiumba? A’ Tanács, melly- 
ben az amsterdami polgármester is jelen volt, 
clhatározá: 1) egyes szóval, hogy Antwerp 
ne bocsáttassék ki; 2) szótöbbséggel, hogy az 
angol-franczia ultimátum hadüzenetül ne vé
tessék s 3) jeles szótöbbséggel, hogy a’Hol
landiak támadólag ne munkálkodjanak, ám
bár az orániai hg igen buzgón pártolá az el
lenkező véleményt.

Azt beszélik székiben, hogy ha gén. Chas- 
sé azt fogná nyilatkoztatni marsai Gerard fran- 
czia vezérnek, hogy Antwerp városát nem 
kimélendi, a* Francziák Antwcrpet megszáll
ják , Anglia és Francziaország védelme által 
paizsoltnak ’s lődöztetésebeli minden pusztí
tást és kárt a’ Hollandiak által megtérítendő
nek jelentik. — Antwerp ostrománál a’ fran- 
czia genietisztségnek a’különféle találmányok 
kÖztFavard pokolerőmüvét is használni szán
déka , mclíy abból áll, hogy egy puskapor
ral ’s különféle sújtó pattantyúszerekkel meg
töltött erős hordót, mennyire eszközölhető, 
a’ várhoz közelíttetnek ’s mína által ellene 
sodrainak.

A’ Courrier Beige nov. 22ki száma sze
rint 21kén estve egy küldöttség érkezett Ant- 
werpből Brüsselbe, hogy előterjesztést tegyen 
a’ királynál marsai Gérard legújabb rende
leté ellen, ki is a’ vár os t  meg akarja ka
tonáival rakni, hogy a1 fellegvárhoz annál 
hamarabb juthasson. — A’ Courrier mégnem 
tudta , mi lón ez iránt végezve. — 

H O L L A N D I A .
A1 Journal de la Haye gén. Chassénak 

nov. 17kén kibocsátott napiparancsát vagy is 
inkább felszólítását közli a’ fellegvár őrizeté
hez. Ezen felszólítás nem épen mérges ’s 
azt mutatja, hogy a’ generálnák inkább szán
déka magát v é d e n i  mint másnak á r t a n i .  
Bajtársim! így szól berekesztőleg , egész Né
metalföld sőt egész Europa néz reátok. Mu
tassátok meg tehát mindnyájan ’s kiki külö
nösen, hogy szeretett fejdelmünk bizodalmá
ra nem valánk méltatlanok, ’s legyünk mind-' 
nyáján rendülhetlenül elszánva magunkat a’

végső lehetségig védelmeznünk. Éljen a’ ki
rály ! aláírva báró Chassé.

Haagai hírek szerint Chassé generalfazt 
irá a’ királynak, hogy ő egy szép halállal kész 
szeplőtelen életét, ’s minden szennytől szűz 
katonai pályáját koronázni, Js egy puskapor- 
minára (álzatra) mutatván egy tisztnek azt 
mondá : Ez az én végreményem, ha minden 
egyéb kinézés elenyészik. —

Belga újságok szerint a’ Belgiumba ment 
franczia gyalogságból 28,422 ember Mecheln- 
en, 14,450 pedig s mintegy ötödfélezer lovas 
Boom-on ment keresztül. Tegnap itt hire volt, 
hogy marsai Gérard 8000 embert utasított 
Flandriába, ’s hogy a’ franczia sereg Éjszak- 
brabant határhosszában kezd elterülni. Va
lóban gén. Sebastiani osztálya S. Nicolasba 
(Kelet-Flandria) megérkezett, ’s rendelteté
se úgy látszik az, hogy Tete-de-Flandre-t 
(erősség a’ Schelde balpartján, Antwerppel 
szemközt ’s most hollandi kézen) támadja 
meg. Antwerp fellegvárát 5000 főnyi őrizet, 
’s 15 álgyuzó sajka, mindenikén 3—5 álgyu 
’s 20—30 ember, védik. A’ Sebeidén levő 
(hollandi) hajóosztály Lilíotól egész Ylies- 
singenig contreadmiral Melville vezérlése a- 
lalt áll ’s az első sorban egy lineahajó ’s két 
fregát. — Ugyan tegnap estve mondották itt 
azt is, hogy marsai Gérard nem támadja meg 
addig Antwerpet, mig az egész franczia se
reg együtt nem lesz ’s hozzá Parisból újabb 
utasítás nem érkezik. A’ franczia és angol 
ügyvivők ma is (nov. 22kén) folyvást itt van
nak még, sőt parancsolatok van tovább is itt 
maradni, ’s az elsőnek különösen meghagyva 
magát az angol ügyvivő lépésihez szabni. — 

OLASZORSZÁG.
Következő, a’ hg Metternichtől Bécsben 

az angol követhöz intézett jegyzéknek tar
talma , a’ pápai igazgatásnak Anglia részéről 
ajánlott javítások iránt: „0 Szentsége egye
dül két főpontját nem fogadá el az Excád ud
vara részéről javasolt uj intézkedésnek, a’ 
népválasztási elvett, i. mint alapját a’községi 
’s tartományi gyülekezeteknek, ’s a’statusta
nácsnak világi szcméfyekbőí állapítandó szer- 
keztetését. Az ausztriai kabinet, nem érezvén 
magát,valamint minden többi idegen kormányt
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sem felhatalmazottnak oily törvények hozá
sára bírni Ő Szentséget, mellyek az igazga
tásbeli javithatások belső köréhez tartozók, 
igazságosnak vélé Ő Szentségének törvényes 
vonakodását az említett pontok iránt jóvá 
hagyni, s a’ többi kormánynak Olaszország
ban eziránt tett protestatiojikat elfogadni ; kik 
az érintett népválasztási elvtől (princípium), 
abban önstatusok részire legfenyegetőbb ellen
séget látván, egyiránt idegenek; magok az elé- 
gületlenek e’ sürgetett engedvényeket csupán 
hathatósb fegyvernek tekintik, mellyel újabb 
meg újabb plánjaikat víhassák ki. — Formasze- 
rint ismerék el a' nagy udvarok követei Ró
mában 0 Szentségének törvényes intézkedé
se it, midőn f. észt. jan. 12ikén egyező jegy- 
zékiket nyújtanák a1 cardinal staíustitoknok- 
nak azon pillanatban, mellyben a’ sz. Atya, 
engedetlen tartományai megtérítésire kénysze
rítő eszközökhöz nyúlna , kölcsönös bizonyít
ványok erre azon hivatalos oklevelek, mellyek 
a’ január l lik i kerülőlevélre feleletül szolgál
tának. Azonban a’ császári seregeknek má
sodszori beköltöztiik után a1 nyugtalan tarto
mányokba, Francziaország hívatlan foglalá 
Anconátel, miáltal az elégületlenek, minden 
engedvényt, mellyet O Szentsége akár ön győ- 
ződésből, akár idegen hatalmak ajánlásiból 
vala teendő, egyenesen a’ külföld eszközlé- 
sinek tulajdonithaták , 's arra jövendőben is 
támaszkodólag veszélyes nyugtalanságikat vég 
nélkül folytathaták. Ez határozó el az ausz
triai császári udvart, nem sürgetni 0 Szent
ségét ollyas áldozatok tételére, mellyek nem 
kívánt nem érdemlett sikerrel látszottak gyü
mölcsözhetni, ’s e’ szándékáról a' többi nagy 
hatalmakat is nyíltan tudósítani, arra fordít
ván egyébiránt minden iparkodásit, hogy mind 
a’ pápai kormányt mind annak alattvaló né
peit törvényes intézkedésik kölcsönös ügyele
tével tökéletes megnyugvásra bírja, amannak 
igazgatása minden ágaiban rendet és állhata
tosságot, ’s ennek könnyebb kivitelére ön

birodalmából ügyes és jártas kormány-férj- 
fiakat, amazoknak pedig alattvalói tisztök 
teljesítése mellett elégséges biztositványokat a- 
jánlván. Ebből állott Ausztriának egész befo
lyása, mellyen önhaszon-keresetlen ’s állhata
tos characterénél fogvást a’ pápai statusok kí
vánt nyugtatására ő is munkálkodott, távol 
ön számára legkisebb birtokfoglalástól is , a- 
zonban erősen elhatározva szövetségesivei 
egyetértőleg szerzett tractatusik értelmihez ké
pest, az egész olasz birtokot általányosan, 
de kivált az egyházi statusok határit tökéle
tes épségben tartani fen , mellette minden czél- 
zatnak ellenszegülni, melly a’ pápának vi
lági urodalma felforgatásán vagy csonkolásán 
alapulna; a’ javasolt concessiokban pedig nem 
látván egyebet, mint hogy azok sürgetői ál- 
talok 0  Szentsége iránt köteles alattvalói vi
szonyaiktól nagy részint feloldatván , eddigi 
garázda politikai utjoktól nem térülnének el, 
ön törvényességükben bizakodva, azok elfo
gadtatását semmi esetre sem támogathatja, 
melly határozatában ön lélekisméreíe szavát 
követvén, valódi szolgálatot vél tenni a’ köz 
béke fentarthatására, melly minden ohajtási- 
nak egyetlenegy czélja. Innen eredve bizton 
reményű ausztriai császár 0  Felsége nagy- 
britanniai király 0  Felségének ebben tökéle
tes megnyugvását, ’s az olly huzamos idő kö
tötte egyetértésnek jövendőre is fentarthatását, 
egyenlő zálogok biztosítván a’ két status köl
csönös érdekeit. Tudassa Exctiád udvarával 
’s fogadja ’s a’ t. Aláírva Metternich.

E L E G Y  HÍR.

Roguzno és Nizniow urodalmak lotteriá- 
ja nov. 27ikén történt húzásában, a’két uro- 
dalom , vagy 30 ezer darab arany nyertes lón 
a’ 169,844 szám; 26,616 nyert öt ezret; 6,310 
ezret; 140,926 ötszázat; 34,710 háromszá
zat. A3 veres ingyen sorsok 72,332 nyert 
öizezer frtot; 164,906 négy ezret; 109,379 
ezerötszázat; 54,116 ezret; 26,149 ötszázat.

A’ gabonának pesti piaczi ára december 4dikén 1832.
fon.  m  vtó. g a r . leg jo b b k ö z é p s z e rű csek é ly eb b P o zs .  ni. v tó . ga r . leg  óbb k ö z é p s z e rű c s e k é ly e b b

Kisztabűza 133 4 120 113 4 Zab

1!•»>•00

b

36 4 36
Re't&zeres 93 4 86 * 80 Köles — — ____

Rozs 60 56 4 53 * Küles-kása — — —

Árpa 57 j 56 53 Kukorica 69 4 66  4 65 4
Szerkezteti H e l m e  ez y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  M a g y a ro r s z á g  es (Ja l icz ia  ( k ö v e te k .  K inevezések .  F e r d in a n d  b é m e n e te  Lernberg i ien .  Z ó lyom  nj t isz t i  k a r a  

fo ly ta tása .  N. I l o n t  ném eHy uj t isztei .  M e c h i l a n s t a i  ju ta lo m .  T u ts c h n e r .  Kir.  kam. tu d ó s í t á s ) .  F ru n c z i a o r s z a g  (D u cK a-  
te l és Diipiii beszéde  az  elólii ló  s z é k fo g la l í s k o r  , jo u rn a lo k  elrnélkedésiveK G inoux  és B o u ry  A A ’ k i r á l y r a  lő t t  t e t t e s  
m ég  tu d v a  n incs .  I>eiitz és Cremieirx .  B e r r y  he rczeg u é .  H adi ntozgásliefi  h i tek .  S y b i r ia i  f ra n c z ia  fo g ly o k ) .  B e lg iu m  ( h a 
di in té z k e d é s e k ) .  S p a n y o ío r s z á g  (a '  b a rá to k  ’s p a p s á g  /.említő á r m á n y k o d á s i ) .  P o r t u g á l i a  (M ig u e l  l i e g o á t  e lm o z d í t j a  ’s 
P e d r o  sok bujdosó  hazaf i t  zász ló ihoz  v is s z a té r te t ) .  N é m e to r s z á g  ( W e lc h e r .  A ’ ba jo r  tanu lók  v izsg á l ta ta sm ó d já ) .  É j s / a k a -  
uo  r ika  ( a ’ t a r i f u i n e n y  v iszonya i) .  E le g y h ire k .  P é n / ú t  fo lyam . G a b o n a á r .

M A G Y A 11 0 11S Z Á G.
Folytatása országgyűlési kövctink vá- 

lasztatásinak : a’ pozsonyi káptalan Prybila 
József apát ’s plebanus és Hoszik Imre káno
nokit ; — a’ váczi káptalan Gáspárik Gáspár 
főesperes és kanonokot ; — Bazin sz. kir. vá
ros Jandly Mátyás bírót és Szloboda János pol
gármestert; — Trencsény Bakos József alügy- 
védet.

Eötvös János Szatmár vmegyei elsőren
dű követ a‘ megyei képviselőségről leköszön
vén, helyette dec. lOkén Nagy-Károlyban uj 
választás fog tartatni. — Brassay György és 
Dömeter két testvért mint uj kir. adományost 
nov. 25ik ’s következő napjain iktafák Kakaró 
nevű Arad vmgyei helység birtokába.

Cs. kir. Felségünk nov. 12ki legfensőbb 
határozata szerint Pálffy Ferdinand Leopold 
grófot, a‘ cs. kir. egyetemi udv. kamaránál ed
dig coneeptnalis practicanst, tiszteletbeli udv. 
concipistává méltóztatoit kinevezni.

Apostoli Királyunk aug. 21ki legmagasb 
rendelésinél fogvást Livák Ferencz főpresby- 
tert fiumei főespei essé és S. Jacobi ad Palum- 
nevezetű czimzetes apáttá méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

Ferdinand Ő cs. kir. Magassága Galiczia 
tartománynnknak kormányzója nov. 18dikán 
érkezett meg Lembergbc álgyu durrogás és 
harang-zúgás közben, a’ nép, világi, katonai 
’s papi elöljáróság, polgárság, tanuló ifjúság 
és zsidóság tisztelkedő soraitól fogadtatva; 
estve pedig a‘ város fényesen ki világit tatott.

Föl) tatása Zólyom megye uj tiszti kará
nak: f e l s ő  járásbeli fősz.biró lett Rakovszky 
Farkas, al Urbányi József; esküttek Fiuk 
Gusztáv és Iludoba Pál; alsó járásbeli főbíró 
Czerva László, al Nándory Imre, esküttek

Bory József és Rakovszky Berta; aladósze- 
dők Radvánszky Ferencz és Bogdányi Antal; 
biztosok Szulay József, Skultéty József, Li- 
bertényi Károly, Dobók Pál és Sztzrenyiczky 
László.

Tek. Hont vármegyének főispánja Maj- 
láth György Ő Excja, azon hivatalokat be- 
töltőleg, mellyek Podhorszky Antal volt fő
szolgabíró urnaka’ dunáninnenső kerületi táb
la birájává lett kineveztetése , és Paczolay An
tal házi főadószedő urnák hivatalától történt 
megváltéval megörültének: házi főadósze
dőnek Baross Károly volt első aljegyzőt, en
nek helyibe Bakay Ferdinand második al
jegyzőt, ennek tisztébe ismét Gyürky Me
dard tiszt, aljegyzőt; továbbá a’ selmeczi já
rásban fősz.bírónak volt főbiztos MártonfTy 
Dénes urat, főbiztosnak volt aisz.bíró Buócz 
Lajost, ennek helyébe pedig a’ bozőki járásban 
egyik alsz.birónak Egry György volt rendsze
res esküttet, e’ helyett az ipolyi járásba r. es- 
küttnek Boronkay Ignáczot, Podhorszky Lász
ló aisz.bírót czimzetes főbírónak , Gyürky 
Sándort tiszt, aljegyzőnek, végre Sarnóczay 
Jánost tiszt, aliigyésznek nevezé k i , a me
gyei Rendek előterjesztésére. — (Tek. Baloghy 
Imre ur egyik országgyűlési követe a’ tek. 
megyének, nem főjegyző, mint mások után 
említők, hanem tiszti főügyvéd}.

A’ jó cath. könyvek terjesztésire ügyelő 
bécsi (örmény Mechitarista) egyesület, meliy 
szinte jó magyar könyvek kiadatására is még 
I830ban ’s azóta több Ízben ismételve kész
nek nyilatkozott, ’s most újólag nyomtatott 
jelentésben ajánlkozik , hatvan cs. arany ju
talmat igér e' következő keresztyén-romanti
kái Jegczélirányosb szerkezetű munkára : Ba- 
benbergi 4 Leopold ausztriai markgróf. Egy 
azon kori ’s erkölcsi rajzolat, W. Scott, van
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der Velde , Manzoni, Pichler Karolina keile* 
mes olvasató példányi szerint. A’ munka hő
sének hatásköre kiterjedhet Németországra 
P a n n ó n i á r a  ’s a’ kereszteshadi korral ös- 
szefüggőleg napkeletre is, 's legalább 20 nyom
tatott ívnyire mehet a’ nélkül mindazáltal, 
hogy ez ivszám által szándék lenne korlátoz
ni v. fékezni a’ termékenyebb írókat. A’ kézi
ratot szokott mód szerint, bizonyos ’s a’ szer
ző nevét pecsét alatt foglaló jelszó alatt leg
följebb 1833 oct. 13ikaig a’ bécsi mechitaris- 
tai egyesület könyváros intézetébe küldhctni.

Tutschner Mihály esztergomi szappanos 
kizáró privilégiumot nyert az általa feltalált 
„gazdaságos, bűztelen, üres és rugalmas be- 
lü , argandi öntött gyertya - készítésre; font
ja 44 kr, 's kelete már is jó. Gy ertya ugyan nem 
politika, de tudják kik ad Cleantis lucernám 
dolgoznak boldogulásunkon, milly becse van 
a’ jó v i l á g n a k ,  minden értelemben főkép 
hazánkra nézvést.

(Kir kam. tudósítás).
A’ nagymélt. m. kir. ndv. Kamara a’ 

királyi ügyek Igazgatóságánál megürült má
sod irnokságra Csintalan Istvánt nevező k i , 
több évi szolgálati ’s jó tulajdonságira nézve.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ kamarák nov. 21iki üléséből a’ Jour

nal des Débats azt következteti, hogy a’jus- 
te-milieu ’s compte-rendu párt mellett a’ 
carlistákról szó sem lehet többé. Minden a’ 
mi a’ kamarákban ’s a’ statushatalom kö
rében szól vagy történik, 1830nak viseli szí
nét , onnan veszi eredetét. Árnyéklatok e’ kö
zös fő színben , ’s az emlitett két külön szín
ben vannak és lesznek is ; de igen megnyug
tató az országra nézve az , hogy ezen árnyék
latok a’ jelen pillantatban meg vannak győ
ződve annak szükségiről, hogy minden fon- 
tosb kérdésnél a’ fő színnel, a' juste-milieu- 
vel t. i. egyesüljenek; minél fogvásta’ többség 
megszakadásáról s e m m i  e s e t b e n  sem (a ’ 
'Kivételi törvényszékeknél s ostromállapotnál 
sem?) tarthatni. Annyi tagadhatlan, mit a’ 
Journal is megjegyez, hogy a' követkamara 
18 újon választott dignitariusa közül az egy 
B é a 1 Felix (egyik titoknok) tartozik a’ comp
te-rendu félhez, a’ többi mind a’ Perier úr

ral tartott többség embere. Az e l l e n f é l i  
újságok vagy boszankodva ismérik ezt el, vagy 
erősen vitatják , hogy D u p i n ur lévén a’ 
követkamara elölülőjévé választva , a’ minis- 
terium és juste-milieu, mellynek Dupin ur 
többé nem embere, magát ebben kárhoztat
va láthatja ’s ideje hogy a’ kormányt bocsás
sa más kezekbe. ’S valóban a’ T e m p s  már 
nov. 22ikén hallotta, hogy Dupin ur minis- 
teriumba léptét erősen rebesgeték, sőt hire 
volt, hogy az uj ministerium (Dupin kormá
nya alatt) a’ diplomatiai testtel is közöltetett 
m ár; mind igen jeles és tiszteletre méltó ne
vek, mond a’ Temps. Csak az kár, hogy a’ 
Temps némelly dolgokat igen könnyen, né- 
mellyeket ismét igen nehezen hall és hisz. — 

Novcmb. 23ikán a’ követkamara felírást 
készítendő biztosságot nevezett k i , mellynek 
tagjaivá a’ kamara 9 bureauji szerint és ál
tal következő urak lettek: d’AuInay, Mar
tin, Pelet, Kératry, Madier de Montjau, Scho
nen, Béranger, Yatismenil, Etienne. —

A’ követkamara nov. 23iki ülésében fel- 
álla D u c h a t e l  u r, ki mintlegidősbtag ed
dig (Dupin ur megválasztatásáig) az előlü- 
lést vivé, ’s miután a’ király szerencsés meg
szabadulását érdeklé, ekép szólott: Örven- 
dek uraim, hogy azon székre, mellyről én 
most rövid előlülésem után leszállók , leghi- 
resb szónokink egyikét hívhatom meg, ki a' 
rend és igaz szabadság ügyét mindenkor olly 
bátran ’s ékes beszéddel védte. Ő ma fára
dozásinak méltó jutalmát veszi; az urak őt 
úgy választák meg, mint az ész diadalának 
a’ britt rendbomlás- ’s a’ törvény diadalának 
az anarchia felett symbolumát! . . Erre Du
pin ur foglalá el az elölülői széket, ’s miu
tán a’ lelépő Duchatel urat nyájasan megö
lelő, az egész háznak mély hallgatása közben 
ezeket mondá: Uraim, ’s kedves tiszttársim! 
Azon háromszoros megválasztatáshoz, mel
lyel nem rég egy más helyütt (az akadémiá
ban) dicsekvém, az urak jósága egy negye
diket is csatla , mellynek fénye elhomályosítja 
a’ többiét. Ha ezen magas kegy az én ország
gyűlési (parlamentbeli) viseletemnek jóvá
hagyatása : úgy én annak egész becsét elevenül 
érzem. A’ deputatusok, mint az ország kép-
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viselői kamarájának, előlülősége előttem leg
első hivatala a’ statusnak, mellyről az em
ber , ha már egyszer ide feljutott, csak leszáll
hat. E' palotában született ama’ törvény
szeres (legális) országiás , mellyet júliu
si dicső revolutiónk állíta fel; e1 palotában 
fogadtatott el az 1830diki charta; itt kapa 
Lajos-Filep a’ Francziák királyának czimét; 
itt esküvőnk mi neki hitet, miután mi az övét 
elfogadók. Fontos törvények, alaptörvényünk 
és szerződésünk kiegészülése igértettek akko
ron , némellyek amazok közül a’ múlt ülés
ben elő is adattak. Végezzük el uraim, ebeli 
nagy munkánkat, 's adjuk meg valahára az 
országnak az olly hévvel kívánt, olly türhet- 
lenül várt intézkedéseket. Adjunk törvényt 
a’ megyei és községi hatóságok felett, melly 
a' nélkül, hogy az olly nagy statusban, mint 
a’ milly Francziaország, igen szükséges igaz. 
gatás-egységnek ártana, a’ megyék ’s közsé
geknek , helybeli ügyeik vitelére, elegendő 
tért enged; egy törvényt a’ ministeri felelő
ségről, melly velők elhitesse, hogy e’ felelet- 
terh többé nem vakitás, nem csalárd; ’s hogy 
nekik (a’ ministereknek) erővel ’s függetle
nül kell kormányzaniok, mert ettől kormá
nyuk dicsősége s ön bátorságuk függ; egy tör
vényt a’ nyilványos oktatás iránt legteljesb ér
telmiben a' szónak, hogy általa több több 
polgár vehessen statuspolgári jusokban részt, 
miután azokkal megismérkedett 's gyakorol- 
hatásokra képessé lón; — egyet a’ haditisz
tek állapotja iránt, kellő tekintettel a'többi 
hivatalok idomzatára ’s a3 már is olly igen 
megterhelt kincstárra; — végre néhány tör
vényt a’ financz és műszorgalom ügyében, je
lesül egyet a' kisajátítás (exprnpriatio, azaz 
törvényes kiűzés a' birtokból) tárgyában köz
hasznú intézetek előmozdítása's a'birtokosak 
egoismusa- 's makacs patvarkodásinak megtő- 
retése végett, kik is gyakran akadályt vetnek 
szertelen követelésikkel olly köz és nagy hasz
nú munkák kivitelének, mellyek a’ napszá
mosoknak munkát, a’ kereskedésnek vásár- 
utakat 's minden lakosnak könnyű közösülést 
biztosítanak. — Uraim ’s kedves tiszttársim! 
a' haza sorsa kezünkben van; a' Francziák 
egyesülése talán küldötteik egyesületétől 's

véleményik közeledésitől függ. Tegyük nye
reségessé ez ülést nem csak a' hozandó tör
vények , hanem azon j ó , értelmes és való 
k o r m á n y s z e l l e m  által is , melly vitatá
sokban mutatkozzék , 's e' vitatások kölcsö
nös felvilágosítás eszközéül szolgáljanak ne
künk , nem pedig harag és keserűség kínos 
forrásivá. Csak az ország jusai és érdekei 
buzgó védelmükben illik 's fogunk mi vetél
kedni , hogy büszke önérzéssel tarthassa ma
gát kiki szerencsésnek, mivel az 1832ki ülés
ben része volt. Mi engemet illet, uraim 's be
cses tiszttársim, kire az urak házrendének 
felügyelése bízatott, én azt a’ legszigorúbb 
részrehajlatlansággal akarom , mint kötelessé
gem is , fentartani. Legyenek az urak szük
ség esetén gyámolimul a’ szószék (tribune) 
szabadsága biztosításában, mint szinte tana
kodások alatt a' csend és disz fentartatásá- 
ban. — (A’ centrumban tetszés. —)  E' be
széd végeztével Dupin ur a' kamarai szokás 
szerint javalatba hozá, hogy Duchatel urnák 
mint volt korbeli elölülőnek köszönetét sza
vazzon a’ kamara, mi nyomban meg is tör
tént. —

Dupin ur intézi Francziaország ügyét, 
úgy mond a' Gazette de France , 's a' doctri- 
naireknek az ő akaratját kell követniök. 0 
ábrázolja a' többséget, következőleg nincs, 
mit a’ kormány tőle megtagadjon. Oda van a’ 
doctrine, de oda ám a' b a l  oldal is ! Világos, 
úgy mond tovább a’ Gazette , hogy a’ doctri- 
ne-nek kirekesztőig és bizonyos 80, a’ kor
mánynak 100 , Dupin urnák 60, 's a’ comp- 
te-rendunek 140 szava van; igy tehát bizo
nyos és maradandó többsége egynek sincs, ’s 
bármellyik nyeri is azt meg, a feloszlás el- 
mulhatatlan, minthogy illy helyzetben lehe
tetlen valami rendszert előre meghatározni 
's azt követni.

A’ király ellen intézett lövés 's annak 
cselekvője felől még nem tudnak semmi bi
zonyost. Egy elfogott törvény tanulóra van leg
nagyobb gyanú, mond a Constitutionnel, ne
ve Ginoux, születéshelye Saint-Genies. Egy 
rósz hirüleány, kivel egyházban lakott, ad
ta volna fel őt vagy is mások szerint vélet
lenül árulta el. T. i. egy politiatiszt azt kér*

*
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de odavetve a1 leánytól: nrm tudja e , kié 
ezen pisztoly ? — s a'loan) hevenyében azt 
í« !Hé : Ginoux űré. — Más több rend ii újsá
gok ezen állítmányoknak nem adnak hitelt 
's azt mondják, hogy az érdeklett fogolynem 
egyéb egy csavargónál, ki csak épen ezért 
fogatott el. A’ Courrier frangais szerint ezen 
fiatal ember az által lett gyanússá, hogy ál
la alatt végig növesztett barkóját egyszer
re borotváltatá le , miután Boury kisasszony 
azt vallá, hogy a’ lövő illyes barkót (collier 
grec) viselt. Azt is felhozok többen , hogy ez 
az ember balog (sete), már pedig a’ lövés is 
bal kézből történt; hogy az napi tetteiről 
nem tudott jól számot adni; hogy egyike a" 
közel állott asszonyoknak csakugyan reá is
mert ’s több eféle. A1 Journal du Commerce 
’s a’ National teljesek gyönyörű leírásokkal 
*s költeménykékkel Boury kisasszony felől, 
ki a’ gyilkossal olly hőslelküleg vívott ’s a’ 
k irály , királyné ’s többi nagy urak előtt elá
jult ’s a’ t. De legszebb az, hogy eleinte 
senki sem fogható meg, hova tűnhetett a’ go
lyóbis, melly senkit sem talált, se a’közel há
zakban nyomot nem hagyott; mostan pedig 
22ikén reggel 10 órakor, m ára’ 12ik golyó
bist vivék a’ belső mínísterhez, melly mind 
a' Pont-royal körűi találtatott. Thiers ur a' 
13ikat megköszönte , mert úgy mond , van 
már elég. — A’ Quotidienne folyvást azt vi
tatja , hogy a’ lövést a’ politia emberei kö
zül tette valamellyik ’s az egész csak minis- 
téri szemfényvesztő csel. —

A’ Moniteur nov. 25ikén még ezeket ír
ja ,,Néhány journal Boury kisasszonyra néz
ve kisebb vagy nagyobb mértékben regényes 
történetecskéket közlőit. Ma ismét föl világosi- 
tásokat csatolnak azokhoz, hogy nekik köz 
hitelt szerezzenek. A* publicum elvakíttatni 
magát nem engedendi, mert mi föl vagyunk 
hatalmazva azt állítani, hogy a’ belső minis
ter Boury kisasszonyt nem látta, se a’ nov. 
19iki történet előtt se utána. Mi közben a’ 
király ’s ministerek a’ követkamarában vol
tak , jelent meg Boury kisasszony a’ belső mi
nister házánál. Thiers ur nem vaia otthon ’s 
Boury kisasszony már elhagyó a’ házat, mi
dőn a’ minister visszatért. A’ házból kilépte

kor Boury kisasszonyt arra akarák bírni, hogy 
a' politiapraefectushnz , legjobb vennie útját, 
de ő magát a Tuillcriákba \ ezetteté. Azonban 
ő ott nem látta se a’ királyt se a’ királynét, 
de a’ királyi famíliának valamellyik tagját sem, 
épen olly kevéssé látta ott Thiers urat, ki 
már ekkor a belső ministcriumba tért vis
sza. A’ jelenés, inellyet beszélnek, nem e- 
gyéb koholmánynál. A’ tuilleriai személyek, 
mellyekhez Boury kisasszony járult, őt rög
tön a’ politiapraefectushoz utasítók. — Bou
ry kisasszonyt már «gy politiahiztos ‘s a’ nyo
mozó biró kihallgatták; hanem se az első se 
a’ második kihallgatásnál nem állott legki
sebb közösülésben a’ bel rninisterrel. Ez a’ 
dolog igaz mibenléte, mint t. i. azt a’ törvény- 
hatóság, melly előtt ez ügy jelenleg fenfo- 
rog, újra megbizonyitni fogja. — így a’Mo
niteur. Azonban a’ National, Tribune, Temps 
folyvást megmaradnak azon állítások mel
lett , hogy az idézett kisasszony a’ király e- 
lőtt volt, a’ királyné őt megölelte, a’ szála 
neki brávot kiáltozott, a’ leány elájult ’s a’ t., 
’s hogy a’ leány titkos egyetértésben áll Thiers 
úrral ’s vele szólott i s ; végre ezen oppositio 
párti újságok nem hiszik, hogy valaki a’ ki
rályt valóban akarta volna bántani, ’s né- 
melJy körülményeket hoznak fel, mellyekazt 
látszanak mutatni, hogy a’ kilőtt pisztoly csak 
v a k o n  vala töltve. — Nem tudja az ember 
mit higyen.

Ugyan a’ Journal des Débats írja nov. 
29ikén, hogy a’ királyra lőtt személy csaku
gyan el van fogva, de a’ journal még tel- 
jesb tudósittatást vár be, mielőtt ezen , mint 
mondja, szerencsétlen történet közelebbi kö
rülményeit közlené. A’ nyomozást és pert 
ez ügyben a’ királyi törvényszék vette ált.

Deutz, a’ keresztelt zsidó, ki most Pá- 
risban az olly gyalázatosán szerzett félmil
liómból v í g a n  él, noha felőle újabb ala- 
csonyságokat is emlegetnek az újságok, nem 
épen érzéketlen azon fulánkok irán t, mellyek- 
kel őt a’ közel és távol kiki-törő közvéle
mény sujtogatja. így megkérte Cremieux ne
vű zsidó valiásu párisi ügyvédet, ki már 
Guernon de Ranville exministert jelesül vé- 
delmezé (I830ban) : mentené vagy legalább



szépítené ki az ő íetfót a" közönség előtt. ’S 
im a’ levél, mellyel neki Cremieux válaszolt: 
Uram ! minden viszonynak köztem és az ur 
között meg kell szűnni; két óráig hallgattam 
az urat, ’s ez elég. Ha az ur mint vétkes i- 
désteték vala törvény elejébe ’s engem ne
vezett volna védőjének, úgy én nem von
tam volna meg az urtó! segédemet. De az ur 
szabad s egész fényiben él azon nyerekedő 
diadalnak, meilyben úgy látszik dicsőségét 
kérésé. Nem szolgálhatok az urnák semmi
ben. Ha, a’ publicum előtt akarja az ur tettét 
mentegettetni, úgy azt kell mondanom az 
urnák , hogy Francziaország siket a’ gazság 
mentségére. Ki árulást követ el , annak el 
kell vállalni a’ szégyent is. Különben sem lá
tom által, mikép lehetne olly vétket szépí
tenem, mellyet én utálok, ’s melly az urat 
a’ k ö z v é l e mé n y -  ‘s egyedül csak e n n e k  
birószéke elibe veté. Ha az ur úgy bízott 
bennem, mint hitsorsosában: el kell az ur 
csalódását oszlatnom. Az ur most semmi val
lásformához sem tartozik. Megtagadá az ur 
atyáinak hitét, ’s nem is catholicus többé. 
Nincs vallás, melly az urat befogadná, vagy 
mellyre az ur hivatkozhatnék. Mert Mózes 
elátkozta azt, ki olly bűnt követ el, mint 
az u r ; s hogy Jézust egyik apostola árulta 
el , az a’ keresztyénség előtt az ur ellen elég
gé szól. Aláírva: Cremieux.

A’ blayei erősségből nov. 17 és 18ikáról 
jövő tudósítások szerint a' berryi herczegné 
folyvást vidám és egészséges ’s nincs semmi 
oka az irántai bánásmód ellen panaszkodni. 
Lakása hat darabból áll , ezek : egy előszo
ba , egy terem v. látogató szoba (salon), egy 
hálószoba, öltöző-cabinet, fürdő szoba’s Ker- 
sabiec kisasszony szobája. A’ bútorok maha
góni fából készültek sárga selyemre , az abla
kokon kettős függő-kárpitok (Vorhänge) van
nak musselinből. Altalellenben Menarsur laká
sa van; a’kert, mellybe az udvaron kell ke
resztül menni, igen jó karban áll. A’ hely 
fő parancsnokává (Befehlshaber) Chousserie 
ezredes van kinevezve, ki a’ foglyok iránt 
egyenest a’ bel-és hadministerrel levelez. Az 
erősségbe újólag több álgyu és katona érke
zett, mi annál szükségesebb, minthogy azon

kedvezések, mellyekkel a’ herczegné külön
ben é l, őt és barátit könnyen megszökésre 
és megs/.öktetésre ingerelhetik. így nov. I7i- 
kén a’foglj'ok egyike már levelet kapott, mel- 
íyet az őrizetnek egyik katonája dugott kéz
hez. A1 katona fogva ü! ’s azóta a’ vigyázat 
gondosabb. A’ közel bordeauxi dámák kérő- 
leg jelenték magokat a’ praefectusnál a’ her
czegné körüli szolgálatra. — Egyébiránt u- 
gyancsak a’ praefectus kihirdet tété, hogy a’ 
herczegnével szólhatás végett minden folya
modás magához a’ hgnéhez vágj/ a’ fellegvár 
commandansához haszontalan, minthogy e- 
gyedül a5 had-és belsőminister urak adnakés 
adhatnak erre engedelmet. A’ hgné 17dikén 
papot kívánt, ’s az alpréfet a’ blayei paro- 
chust vezeté fel hozzá, ki a’ hgné teremében 
misézett. A hgné a’ főbb tisztek kíséreté
ben néha sétálgat a’ bástyákon, több újsá
got olvas, névszerint a’ bordeauxi (liberális) 
Indicateurt is s a’ t.

A’ hadi mozgásokról igy ir a’ M o n i t e u r 
nov. 25ikén: az éjszaki hadsereg marsai gr. 
Gérard fővezérsége alatt az antwerpi felleg
vár ellen intézett mozdulatit teljesen bevég- 
zé. Sebastiani és Fabre generálok osztályibó! 
áll az ostromló sereg, ’s ugyanazokból vétetik 
a’ Schelde bal partján álló vizrekeszek v. gátok 
(Deich) őrzete is. Janin és Achard generálok 
osztályai a’ Breda és Berg-op-Zoom felé vivő 
utakat védik; az ostrom-álgyuk, miután Boom- 
nál partra szállíttattak, kijelelt helyeikre vi
tetnek ’s fölállittatnak. — így tehát minden 
előkészület végbe ment, ’s ha general Chas- 
sé a’ hozzá b o c s á t a n d ó  felszólításra taga
dó választ ad, akkor az első és második parai- 
lela (álgyusor) egyszerre nyittatik meg, ’s ret
tentő álgyuzás fogja ingenieurink tudományát 
’s vitézink bajnokságát gyámolitani, hogy e- 
gyesült erejök által a’ szerződések végrehaj
tatása biztosittassék. Nem hiszik, hogy a’ 
munkálódás kezdete nov. 25 vagy 26ikánál 
tovább halasztassék. —

Bourg-ból igen érdeklőt Írnak az 1812 
óta Russiáhan letartóztatott franczia foglyok- 
rul; t.i. gyakran vala szó a’ Siberiából feleiknek 
nagy elbámultokra, sokszor pedig ijedelmére 
honjokba tért, ’s 20 év óta már holtaknak
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vélt raboskodókrul. Egy illyes szivárgott e’ 
napokban haza, ki lyoni fi ’s egy lovagezred
nél trombitás volt. Ez azt beszéli, hogy még 
számos Franczia van Russiában az 1812diki 
hadfoglyok közül, ’s főkép Varsó eleste óta sok 
kapott engedelmet visszajöhetni hazájába, ’s 
azok, kik e1 szabadsággal élni akartak (mert 
számosán inkább Russiába kívántak maradni) 
Lengyelekkel pótoltattak ki. E’ néhai trombi
tás beszéli azt i s , hogy most négy ezer il
lyes fogoly van utón Francziaország felé ’s 
közöttük legalább 50 rhone megyebeli. — A’ 
berryi ligné elfogatása hírére, sok, ezen táj
beli előkelő karlista sebesen utazott el Pa
risba.

B E L G I U M .
Több belga újság tett említést már nov. 

21dikén ’s pedig több rendű felszólításokról 
general Chasséhoz a’ fellegvár áltadatása vé
gett. A’ Journal d'Anvers e’ híreket korák
nak ’s kevés hitelüeknek tartja, mivel a’ ha
di diplomatia, -úgy mond, senkit sem avat 
titkaiba, ’s nem lehet addig feladásról szó, 
míg az ostromi munkák el nem kezdődnek 
s legalább a’ futósánczok (Laufgraben) meg 
nem nyittatnak. — Ugyan e’ journal ellene 
mond azon hirnek is, mintha a’ fellegvár os- 
tromoltatásánál franczia részről némi rendkí
vüli j legújabb találmánybeli ’s mindent össze
zúzó rontó machinák fognának használtatni. 
A’ franczia seregnek, úgy mond, meg van 
a’ maga ingenieur osztálya, pattantyussága 
’s vitézsége, mellyeknél fogvást semmi po
koltalálmányra nem szorult. —

Egy brüsseli levél (az aacheni újságban) 
igy ir nov. 20ikán: Ha az antwerpi felleg
vár őrizetének hollandi sereg nem siet sege
delmére , úgy ez magát egy két napnál to
vább nem tarthatja. A’Belgiumba lépett fran
czia had 56,000 emberre megy (45,000 gya
logság, 8,200 lovas, a'többi pattantyusság és 
genie); a’ belga sereg pedig mindössze 80 
ezerre mehet, a’ polgárőrséget ide nem szá
mítva. —

M e r x e m b ő l ,  a’ franczia sereg fő ha
diszállásáról , következő, nov. 22iki tudósítá
sokat közlenek a’ belga újságok: Tegnap és ma’ 
folyvást igen hasznos rendszabásokban , u. m.

álgyuk és más lőszerek felhordásában, ele- 
ségosztásban ’s t. e. töltek el. Antwerp vi
déke igen igen nagy elevenséget mutat; a’ mal
mok, mellyekkel a’ tájék bővelkedik’s mel- 
lyekről igen messze láthatni e l, egész nap rak
va voltak Francziákkal, kik a’ legmagasb 
csúcsokra másztak fel, hogy Antwerp felleg
várát láthassák. A’ katonák igen csodálkoz
tak , hogy mindeddig nem adatott ki hirdet
mény (proclamatio) , melly őket ostromra szó
lítsa. A’ generalstab (tábornoki tisztség) fe
je , St. Cyr-Nugues ur napiparancsot bocsáta 
a’ seregekhez nov. 20dikán, mellyften többi 
közt jelenti, hogy Craddock ezredes és an
gol biztos a’ sereghez megérkezett, hogy a’ 
főhadiszállás ideiglen Merxeinben leend, ’s 
hogy az eleség pontos szolgáltatásáról a’ két 
kormány (franczia és belga) megtevé a’szük
séges rendszabásokat. Egyébiránt inti a’ ka
tonákat, hogy a’ melly helyeken még belga 
katonákkal együtt volnának szálláson, azok
kal békes-barátilag egyezni ’s habár egy kis 
ideig szorongva i s , megférni ügyekezzenek.—

Brüsselből nov. 25dikéről is vannak tu
dósítások, mellyek szerint ott azt kezdék 
rebesgetni, hogy C r a d d o c k  ezredes újabb 
utasításig Londonból nem akart abban mege
gyezni , hogy a’ Francziák könnyebb ostro- 
molhatás végett Antwerp városába is bemen
jenek. — A’ belgák ez utóbbi napokban nem 
hitték, hogy general Chassé a’ várost álgyuz- 
tatni fogná. —

SPANYOLORSZÁG.
Egy levél az alig. Zeit.ban ezeket írja 

Madridból nov. 12ikéről: Mondják, hogy Ő 
Felsége a’ Francziák királynéja levelet irt 
a’ mi királynénkhoz, mellyben ajánlja neki: 
venné az oct. 15iki amnestiából kizártakat is 
pártfogása alá. Lehet hogy a’ királyné e’ hó
nap 19ikére, (a’ koronaörökös névnapjára) 
ezeknek is kegyelmet eszközlend felséges férjé
től. — Kormányunk úgy látszik nem idegen 
d o n a  M á r i á t ó l  követet fogadni e l, noha 
nem épen hivatalos characterrel és czimmel. 
Ez volna legelső lépés, melly már nem csak 
neutralitást, hanem némi kedvezést is mu
tatna kormányunk részéről d. Pedro expedi- 
tioja iránt. — Mint bizonyost mondhatjuk,
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hogy Francziaország ’s kivált Anglia most 
igen sürgetik Dé l a  m e r i k a  függetlensége 
megismertetését kormányunk részéről, meliy 
arra valami keveset hajlani látszik. Minden 
a’ nemzeti (volt köz) adósság méltányos el
oszlatásától függ. Jó lenne, ha a’ délameri
kai kormányok biztosokat küldenének ide a’ 
dolgot mozgatni ’s végzem. — lOikén vira- 
dóra itten (Madridban) több b a r á t  és testőr 
fogatott el; azóta a’ főváros csendes. Mond
ják , hogy a’ Franciscanusok generálisa ’s egy 
másik szerzetes rend elöljárója a’ fővárosból 
kitiltattak, a’ sz. Tamás klastromának pénz
tárnoka (barát) pedig a’ pénztárral megszö
kött. Néhány nap óta nagy számmal gyüjte- 
tik katonaság a’ fővárosba ’s a’ barátok nem 
kevés boszujáraklastromokbaszállittatik. Va
lenciából tudósittatott a’ kormány, hogy ott 
ismét egy b a r á t  vezérlése alatt egy csapat 
támadó állott össze dón Carlos pártjára ’s a’ 
királyné kormányzása ellen nyilatkozott; pa
rancsolat ment, hogy a’ csapat 's kivált a’ 
barát vétessék üldözőbe, ’s ezen utóbbi, mi
helyt elfogatik, lövessék agyon. — Azonban 
a’ ministeriumban némi szakadást vehetni ész
re , mellyet general Monet a’ hadminister, ki 
talán inkább tart a’ liberálisoktól mint a’ car- 
listáktól, táplál. Annyi bizonyos, hogy Caf- 
ranga ur több ízben kívánta elbocsáttatását.

A’ franczia National hirképen mondja, 
hogy Rayneval úrtól érkezett levelek szerint 
egyik ezred, meliy d. Carloshoz szítása miatt 
a’ fővárosból kirendeltetett, nem akart enge
delmeskedni , mire közötte ’s a’ kormányhoz 
hiv katonaság között csatára kelt volna a’ do
log, ’s ennek folyta alatt a’ királyné magá
nak dón Carlosnak elfogatására adott paran
csot. Azonban a’ nagy zavar közt több mi
nister lemondott, névszerint Cafranga. A’do
log kimenete és napja nem iratik ’s így bizo- 
nyodást vár.

PORTUGÁLI A.
A’ Morning Herald következő híreket ad

ja Portugáliából: nov. 17ikén éjjel hivatalos 
leveleket kapott lord Palmerston lord Russel- 
től Lissabonból, mellyek szerint, mint hall
juk, kétséget nem szenved, hogy az első 
számú miguelista ezred d. Migueltől elállóit

’s Porto ellen harczolni nem akar. Továbbá 
úgy. látszik , hogy d. Miguel Porto alá érkez- 
tekor ott mindent olly szörnyű zavarban ta
lált, a’ miilyen most Lissabonban (honnan 
minden rendes katonaság kihúzatott) uralko. 
dik. Seregeit roszul táplálva, roszul szálú
vá, kedvvesztetten ’s magokkal és tiszteik
kel elégedetlenül találta. A’ tett vizsgálatok 
legelső következése az le tt, hogy Teixeira 
Gáspárt (visconde Pezo do Regoat) a’ főve- 
zérségtől elmozditá ’s Estremadurába küldé. 
De könnyebb volt e’ fővezért letenni, mint 
helyébe mást, vele fölérőt nevezni ’s maga 
d. Miguel úgy látszik pártosinak minden di
csérete mellett sem bir elég ügyesség 's bá
torsággal az üres helyet kipótlani, mint ezt 
d. Pedro cselekvé. A’ világ azt fogja kérde
ni : meddig kell még e’ veszélyes polgárhá
borúnak tartani ’s ugyan mi lesz kimenete ? 
Mi a' kimenetelt illeti, ez alig lehet kétséges 
többé; de ha Anglia kész volt magát egy e- 
rőszakos, impopularis közbenjárásra Hollan
dia ’s Belgium között elszánni, úgy valóban 
kimondhatná a’ békeszót Portugáliára nézve 
i s , ’s ezen szót minden bizonnyal egész Ang
lia ’s minden önkény-ellenség örömmel hallaná.

A’ Globe szerint d. Pedro nov. 3dikán 
költ decretuma által megparancsolá londoni 
ágenseinek, hogy mind azon Portugálinak, 
kik eddig Anglia-, Francziaország- vagy Bel
giumban tartózkodtanak ’s kiknek eddig a’ Por
tugáliába menetel tilos volt, segedelmet szol
gáltassanak a’ nevezett országokat elhagyásra 
’s Portóba indulásra. E’ rendszabás által, 
úgy mond a’ Globe , dona Maria ügyének vé- 
dőji néhány százzal, még pedig derék, ta
pasztalt férjfiakkal fognak szaporodni. Hall
juk , hogy general Saldanha, Cabreiro , Mel- 
lo, Yasco ezredes, major Andrade ’s több 
más jeles tiszt csak ezen meghívásra várako
zott ’s most mindnyájan készülnek a’ consti- 
tutionalis sereggel minélelőbb egyesülni. —- 

N É M E T O R S Z Á G .
Welckerprofessort ’s tanácsnokot, Frei- 

burgból nov. 22ikéről költ tudósítás szerint, 
a’ felrajnai udvari törvényszék, ‘egy kor
mánysértő czikkelye m iatta' Freysinnigeben, 
két hónapi fogságra ’s pénzbírságra ítélte.
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ítélte. A’ bajor kormány újság nov. 24dikéről 
egy királyi határozatot közöl a’ tanulóknak 
tudományos előmenetelükben rendesebb vizs- 
gáltatásokat illetőt, a1 fensőbb iskolákban 
nem egyedül nyilványos oktatóik egyes, gyak
rabban részrehajló Ítéletükre, hanem e’fö- 
löít a* tanításra ügyelő ministeriumtól e’ vég
re minden esztendőben külön nevezendő kir. 
commissariusok vox-os határozatokra bízván, 
a’ tanulóknak szó ’s Írásbeli szoros vizsgálta- 
tások után elítélni: mennyi előmenetellel vég
ző az ifjú tanulási pályáját ’s a’ szerint milly 
ajánlás vagy bizonyítványra érdemült; vagy 
ha mint kisebb tanuló fentebb iskolai tudo
mányokra áhítoznék, elégséges é azok foly- 
tatásáravagy sem ?

É J S Z A K A M E R I K  A.
Nem kis érdekű, az éjszakamerikai e- 

gyesült statusok financz-titoknokságának f. e. 
oct. lOdikén közre bocsátott ismértetése az 
egyesült statusi hajózás és kereskedés 1 S31 iki 
folyamatja felől, minthogy általa igen szembe
tűnhetek az egyes statusok viszonyai tekintő- 
leg a’ tariftorvényre, ’s az ebből természe
tesül következhető meghasonlásra nézve. XJ- 
gyanis a’ nevezett ismértetés szerint, épen 
semmi vagy igen visszás idomzatban állanak 
a’ déli ’s nyugoti statusok egymáshoz a’ be- 
s kivitelre nézve; Newyork, Massachusetts, 
Pennsylvania, Michigan és Florida felényi men
nyiségű árut sem visznek ki ahoz képest, a" mit 
külföldről húznak , inig Dél-Caroüna, Virgi
nia, Georgia és Alabama kivitele 5 — I2szeris 
nagyobb a’ behozott mennyiségnél; Loui
siana és Ej.Carolináé legalább kétszerié több, 
de legtetemesb Ohio statusé, melly 617 dol
lárnyi áru kivitel mellett 14 — 728 dollárnyi 
értékűt hozott be; iIly en továbbá meg az éj
szaki statusok közt Vermont ’s Columbia kis 
kerülete,mell} ben Washington kebelezik. Kép
zelhetni már most ennyi idomzatlanság mel
lett,  mennyi érdek határozhatja egyik vagy 
másik statust az említett törvényhez ! Vannak 
ollyanok, mellyeknek be- s kivitele egymással

igen megegyező , mint Maine , New-Hampshi- 
re , Connecticut és Maryland, s ennél fogva 
illyesek a’ többihez tökéletes neutralitási a ha
tározók magokat.

E L E G Y  HÍR E K.
Lord Althorp még a’ mult parliament!* ü- 

lésekben emlité az angol kormánynak abeli 
szándékát, hogy Canadában ezentúl minden 
vallásu felekezelet magát hagyand gondoskodni 
saját papjainak tartásáról; mivel,  úgymond, 
az utóbbiakat ez által legkönnyebben reá szok
tathatni , hogy a’ nyilványos véleményhez sze
gődjenek, ’s ők is fussák a’ józan korszel
lem pályáját, mellyen többnyire századok óta 
elkéstek vagy bénábban sántikálnak, mint szá
mos jó híveik. — Havre, Bordeaux, Marseille, 
Nantes, *s több más kisebb kikötőjibe Franczia- 
országnak 1831 ben a’ gyarmatokbul 113,950 
hordó és 341,237 zsák ezukor hozatott, inig az 
idei 9 első hónapban csak 122 hordóval és 325 
zsákkal érkezett, ’s nem is hihető, hogy a’ 
tavalyi mennyiség a’még hátralevő 3 hónapban 
kipótoltathassék.

D. Pedro angol osztálya zavarog ’s bon
takozni látszik, s Villanovai expeditiója se 
volt foganatos ezélú.

Oct. 14ikén Dania *s Oroszbirodalom egy 
kölcsönös kereskedési egyezést Írtak alá, melly 
szerint az elsőbb nevezett országnak keres
kedése ezentúl F inn - ’s Kurlandra is kiter- 
jesztetett. — Scarpa Antal, ama' nevezetes olasz 
boneztudós Paviaban oct. 31ikén élte 85ikében 
kimúlt; — Kurowszky lengyel kapitány, a‘ var
sói ütközetben egyik lábát vesztvén, annak 
mesterséges kipótoltathatása ürügye alatt hazá
jából kivándorlása óta, Poroszországban, neve
zetesen Würzburgban tartózkodott; a' gyana
kodó Porosz azonban legközelebb nov. 13ikán 
kimotoztatván lakását, némelly fontos iro
mányokat fedeze föl nála,'meílyek következé
sében a’ kapitány előbb polilia-fogházba, ké
sőbb pedig a’ kerület várrekeszibe vitetett, 
kemény őrizet alatt.

Rank-actiák dec. 4ikén 1085 \  ______
A' gabonának pesti piaczi ára december 7dikén 1832.

Pozs m r t o .  g a r . . leg jobb középszerű cseké lyebb j P o z s .  m. v tó .  g a r . l e g  óbb középszerű csekélyebb

Kisztabiíza 136 | 126 | 120 Zab 39 4 38 { 36 f
Hétszeres 96 * 93 ' — Köles — — —
Rozs 63 4 60 — Küles-kása — — —
Árpa 63 4 60 36 Kukorica 70 68 4 66 4

Szerkeztet i II e l m e  ez y. Nyomtatja Lä nde r e r .
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F o g l a l a t :  Magyarország (követek. Kinereze'sek. Nyitrai gyűlés nov. 2öika'n. Gr. Zichy Károly főispáni helytartói szék- 

foglalása. Árvagyermek-inttí/.et Trencsényben. Az egri lyceuni ’s egyebek). Anglia (királyiház teli lakhelye. Hobhou- 
§e. Több várasok felirási a’ királyhoz). Fiancziaország (követkamara nov. 27iki ülésé. Temps meg is a’ minapi lövés
ről ’s egyebek). Belgium (hadi hírek. A’ képviselő kamara nov. 23iki ülése. A’ ministerek lemondanak. Pescatore és 
Tborn szabadok). Hollandia. Portugália (Portobul hírek nov. löról). Legújabb (Antwerpról). Pénzárfolyam. Gabonaár.

MAGYARORS ZÁG.

E N KOM.

Országgyűlésünkre a1 nváradi káptalan 
Tagen János nagyprépost és Kricsfalusy Fe- 
rencz kisprépost ’s debreczeni plebánus ka
nonok urakat; a’ győri pedig Sághy János és 
Karner Antal kanonokit küldi követiül.

Fels. Királyunk dec. 2ikán költ legfen- 
sőbb határozata szerint Stelzl Ferencz besz- 
terczebányai hadi főbiztost, saját kérelmére, 
rendes fizetése megtartásával nyugalmazni, 
és hosszas, hiv szolgálatiért, polgári nagy, 
’s lánczos arany érdempénzzel is méltóztatott 
kegyelmesen megvigasztalni. — Nov. 30ikán 
költ határozata szerint pedig Vécsey Miklós 
báró , cs. f  , ’s Szatmár megyének fóispáni- 
helytartóját, ugyanazon megye főispánjává 
kinevezni.

Nyitra dec. 3ikán. Megyénk lakosit több 
egymást követő tűzveszély rém íté, jelesül 
nov. 20ikán vámosujfalvi korcsmában a’szal- 
mafedeiü szin lángot fogván négy pest-vásári 
árukkal megrakott szekér, mielőtt a’ boro
zás közt kedvet váltó fuvarosak a’ csapszék
ből segédül érkeztek, lovastul tűz áldozatja 
lett; járulnak ezen Ínséghez gyakori rablások 
i s , egymásnak panaszolják megyénk birtoko
si károsodásikat, ’s e’panaszoknak , ’s a’mult 
hónap 26ikán kezdett köz gyűlés alkalmakor 
beadott hivatalos jelentéseknek következési- 
ül az orvok (tolvajok) nyomozására küldöítbiz- 
tosságmár több czimborát is kerített a’ megyei 
börtönbe; de egyszersmind az összegyűlt Ren
dek O cs. kir. Főherczegségét Országunk Ná
dorát mély alázatossággal megkérni rendelek, 
hogy a’ közdivatu orozásokgátlásául, és sze
mély- ’s vagyoni bátorság alapításául rögtön- 
itéleti szabadságot megyénknek engedni ke
gyes legyen. — Felolvastatott e’ gyűlési al
kalommal tek. Pest vármegyének a’ Buda-pest 
közti álló hidat tárgyazó levele i s , hazafi ér

zettel fogadák azt e’ megye Rendei ’s ezen 
országos ügyet olly figyelemre méltaták, mil- 
lyet egy, a’ hondíszt, kereskedési virágzást 
és egyesek jobb létét elősegélő köz hasznú in
tézet érdemel, azért felszólíttatott megyénk ne
messége is , hogy egyes áldozatokkal járuljon 
ez ügyhez, melly egész hazánkra köz hasz
not árasztand; meghagyatott országgyűlési 
követinknek is, hogy ezen intézet létesítését 
hathatósan pártfogolják ’s a’ teendő ajánla
tok esetét megbízóiknak, adandó utasítás vé
gett, tüstént jelenteni kötelesek legyenek ; ál
dd mindenki azon dicsőknek honbuzgalmn 
iparjokat, kik illy óriási ügyindítványt te
vék, áldandók a’ késő maradéktól is , in el ly
re java háruland duna-felezte hazánk ezen ö- 
rök kapcsának. B. F.

Vázsonykői ifj. gr. Zichy Károly cs. a- 
ranykulcsos és tek. Vas megyének minap ne
vezett főispáni helytartója, iij tisztszékét 
nov. 19ikén foglalá el minden kül ’s pazar- 
fény-mellőzéssel.

Trencsény vmegyében, Vurum József nyit
rai püspök O Excja egy árvagyermek neve
lő-intézet alapítására nevezetes summát ajánl
ván , a5 megyei vagyonosabb birtokosak an
nak létesítésére magok közt aláírást nyitot
tak , ’s kevés idő alatt már 8,000 pengő frt- 
nyi tőkét gyűjtöttek össze. Az intézet helyéül 
Zsolna (Sillein) városban az egykori Jezsui
ták épülete vásároltatott meg , ’s már szorgal
masan készíttetik is az uj czélra. Adná isten, 
hogy a’ szép s emberséges szándék mennél 
előbb diszlő valósulást érjen , mert egy illyes 
intézet hiánya mind csak érezhetőbb, si
kere pedig csak áldáshozó lehet czélirányos 
szerkezet ’s igazgatásnál fogva !

Az egri érseki lyccumban is , mint több 
magyar ajkú nagyobb iskoláink helyein, már 
tavai, de kivált az idén nagy számban jelent 
meg hazánk tótos vagy német ajkú megyéi-
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bői az ifjúság bizonyságul: mennyire közös 
a’ törekvés megfelelni az országos kíván
ságnak, a’ magyarodásnak. Ez iskola-eszten
dőben a’ nevezett lyceumbeli ifjúság száma , 
oda nem tudván a’ hittudományi kart, 362re 
megy, holott 179fban még a’ theologiaival 
együtt is csak 164 volt ’s az utóbbi 4 eszt.- 
dőhöz képest ( I8 2 f: 341 — 182T95 : 332—
183f : 283—183^: 327) mennyivel szaporo
dott mostan! Hajthat ugyan erre a’ jó tani- 
tás-mód is, miről e1 Jyceum egykori több de
rék tanitóji által, mint Huszty, Nagy, Im
re, Tulsiczky, hires; teljesbokának mindaz- 
által méltán a’ hely magyarságát nevezhetni.

A’ leány - gyermek - nevelés ’s oktatás
sal szép szorgalommal foglalatoskodó n.vára- 
di sz. orsolai apácza magyar Szüzek iskolá. 
jának, Czambert János u r , ifj. gr. Frimont 
nevelője, a' rajzolás előmozdítására nagy szá
mú jeles rajz - példányokat, részint tulajdon 
munkáit, fekete ón- ’s kréta, festék ’s tusch 
ecsetletü nemben , részint réz - és kőnyoma
tokat; a’ földleírás előadatására pedig föld
abroszokat, ’s öt nyelven gyakorló helyes- és 
szépirási példányokat ajándékozott. Köszönet 
a’ haza ’s tiszt. Szüzek nevében a’ művészet 
(mint nálunk még jobbadán parlag-mező) á- 
polónak ’s gyarapítónak! H.

A’ lotto vak istennője szerelmesen bot
lott Zágrábba. Ugyanis Roguzno és Nizniow 
első nyertes száma ( 169,844) Sztankovich 
Kristóf egy ottani polgár ’s kereskedőnek ju
tott ,  és így most ez szabad választása sze 
rint ura ’s birtokosa a’ két uradalomnak vagy 
30 ezer darab arany váltsági sommájának; — 
második nyertes szinte egy ottani lakos. A’ 
zágrábi újság testi lelki boldogságot és szá
mos esztendőjii életet is óhajt még hozzá.

A N G L I A .
A’ királyi ház tagjai téli lakhelyeikre 

költöztek. A’ király királyné Augusta kir. hg- 
asszony s György cambridgei herczeg Brigii- 
tonban fognak lakni; Cumberland hg , hgné 
’s György fiók Hastingsben; Kent herczegné 
’s Victoria hgasszony Kensingtonban, hova 
Sussex hg és Sophia hgasszony is váratnak.—

Hg Talleyrand lord Palmerstonnál vala

conferentián nov. 2 ldikén, báró Wessenberg 
ausztriai követ pedig báró Biilovv a’ porosz 
követtel ugyanaz nap hosszasan értekezett.

A’ westminsteri választók (London) a- 
ligha megválasztják Hobhouse urat, mostani 
hadministert, a’ jövő parliamcntbe képvise
lőjükké, minthogy a’ nevezett ur némclly 
pontokra magát előre lekötni nem akará. Az 
azok sürgetése végett nála megjelent küldött
ségnek azt feleié H. u r, hogy ő 12 év óta 
Westminsternek képviselője, következőleg 
gondolkodása és véleményei a’ választók e- 
lőtt tudva lehetnek; ha ők ezekben meg 
nem nyugszanak, úgy ő igen keveset gondol 
vele, akár választatikmeg, akár nem. — E- 
zcn kevély válasz nagy nehezteléssel fogadta
tott, ’s a’ választók nagy része Evans ezredes
re szánta szavazatát.

Leedsben, Bristolban és Huddersfield, 
ben a’ londonihoz hasonló gyülekezetét tártá
nak az ottani kereskedők, mellyekben a’hol
landi háború ellen felírásokat készitgettek. A’ 
Globe folyvást sarcasmusokkal csapdozza e’ 
gyülekezetkéket, mcllyek jó formán magok 
sem tudják mit akarnak. Huddersfieldben úgy 
mond a’ Globe, 12 hónapra halaszták el a’ 
kérdést minden harczutálat mellett is, ’s ez 
csakugyan legjobb mód az ostobasággal mi
nél hamarabb felhagyni; de Leedsben még 
ez a’ szerencséjük sem volt az úgy nevezett 
békebarátoknak, mert egy igen számos és 
tisztes gyülekezet az övékkel épen ellenkező 
felírást fogadott el, mellyben kéretik Ő Fel
sége : lenne tovább is bizodalommal ministe
rei iránt, kiknek politikáját a’ gyülekezet 
helyben hagyja. — Mitől e’jó urak nemcsak 
Leedsben , hanem más , távolabb nagy váro
sokban is tartanak, az, hogy Antwerp bevé
telénél még nem lesz a’ háborúnak vége, ’s 
Anglia és Francziaország nem csak a’ Hol
landiak ellen találná álgyuit ’s constilutiona- 
lis propagandáját fordítani. —

A’ király AValter Scott leányának 200 
guineet fizettet évenként privat kincstárából.

FRANCZIAORSZÁG.
A’ követkamara nov. 27iki ülésében fel

olvastatott a’ biztosság által készített adresse-
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javaslat. E’ javaslat — Etienne ur készítmé
nye — általában szelíd ’s a’ dupini juste-mi- 
lien szellemiben Íratott. Legelőbb is mély 
fájdalom ’s boszankodás fejeztetik ki benne 
a’ király személye ellen intézett gonosz me
részlet m iatt, azután utálat a’ restauratio- és 
respublica-párti rendzavarok irán t, kiknek 
alattomos fondor koholmányikat Francziaor- 
szág már elunta. Azonban sajnálja a’ kamara 
az azon napokban kiontott vért, mellyekben 
a’ constitutionalis monarchia igaz barátit ki- 
ösmeré, ’s még inkább neveli a’ kamara bo- 
szankodását az, hogy ugyan ekkor a’ m eg
b u k t a t o t t  d y n a s t i a ,  (mellyet a’ meg
nyitó kir. beszéd névszerint nem említett) 
polgárháborút gerjeszte nyugaton , holott a’ 
béke és szeretet vallása nevében rablást és 
gyilkolást hirdetének gyalázatos támadók. — 
A‘ berryi herczegnét a’ felírás sem említi 
névszerint, ’s fogságát csak egy újabb, fon
tos történet neve alatt érdekli, melly e’ párt 
utolsó csalatásit is végkép eloszlatja. — Az 
ostromállapot ’s rendes itélőszékek felfüg- 
gesztetése iránt is igen lágyan s békülőleg szól 
a’ felírás. Felséged kormánya , ezek szavai — 
azt hivé, hogy a’ fenálló rend egykori s he
ves megtámadtatásának a’ fenálló törvények 
egész visszatoló erejét kell ellenibe szegez
nie ; de a’ nehézségek, mellyek e’ törvények 
alkalmazásinál támadtanak , s az összeütkö
zések, mellyekre az alkalmat nyujta, igen 
éreztetik egy pontosb és teljesb törvényho
zás szükségét, melly azt, a’ mivel minden 
jusnak tartozunk , a’ köz béke és statusbá
torság fentarthatásával egyeztesse meg. — A’ 
külső politikára nézve , F r a n c z i a o r s z á g ,  
úgy mond a’ felírás, b é k é t  a k a r ;  nyílt 
őszintesége minden igazságtalan gyanút vis
szatol ; nem akar megtámadni senkit is , de 
azt sem engedi meg, hogy valaki az ő mél
tóságát támadja meg, vagy jusaival éltében 
háborgassa. Minél több bizonyságit adta mér
sékletének vagy Önhaszna elmellőztének, annál 
több áldozatra volna kész becsülete’s birtoka 
sértetlensége és szabadsága védelmére nézve. 
A* kamara reményű, hogy az Anglia és Fran
cziaország közötti szövetség ([alliance) erő ’s 
jóllétnek lesz mind a’ két nemzetre nézve 
kútfeje, Európára nézve pedig béke fenma-

radásának újabb záloga. Belgiumnak Hollan
diától elszakadása, mellyet minden nagy ha
talmasság megismért, nehézségeket is szült, 
mellyeknek lassú és bajos elhárittatása talán 
igen is soká táplálta a’ nyugtalanság ’s ked
vetlenség azon állapotját, melly most Euró
pát lankasztja ’s a’ népekre mind inkább ne- 
vekedő terheket nyom. EijÖtt a'pillanat vég
rehajtani a’ kötött szerződéseket, ’s a‘ mi 
nagy flottánk Angliáéval együtt a' Schelde par
tinál, sergeink pedig Antwerp falai alatt álla
nak. Francziaország büszkélkedve látja a’ ki
rály két fiát a’ katonák soraiban. Azon szö
vetség , mellyet Felséged Belgiummal kö tö tt, 
a’ Belgák királyához adván szeretett leányát, 
még szorosabban vonja szövetkezésünket e’ 
néppel, melly szinte mint mi győzödelemmel 
vítta ki szabadságát ’s mellytől ezt nem ve
hetni el többé a’ nélkül, hogy nekünk a’ ma
gunkét féltenünk kelljen. — A’ kamara saj
nálja, hogy a’ köz terhek kevesbitését nem 
hozhatja a’kormány javaslatba; ez egy újabb 
ok lesz a’ kamarára nézve, a’ lehető legna
gyobb takarékosságot kívánni. A’ nemzet, 
úgy mond végre a’ felírás, óhajtja már an
nyi áldozatinak végét látni. Bár hallgatnának 
a’ kormányok a’ mindenfelől nyilatkozó óhaj
tásokra ’s adnák meg Európának a’ köz le
f e g y v e r z é s  jótéteményit, mellyeket a’ 
népek erkölcsisége ’s a’ civilisatio közös ér
dekei megkívánnak. — A’ praesidens (Du- 
pin) jelenté, hogy 11 szónok iratá be magát 
az ezen felírás iránt szólhatásra ’s kérdő a’ 
kamarát: nem akarna e közülök néhányat 
még ma kihallgatni. A’ kamara kivált azon 
tekintetnél fogvást, hogy az oppositionak, 
melly a’ felírást készítő biztosságból ki vala 
rekesztve, időt kell engedni, a’ vitatásokat 
más napra halasztá. — A’pairkamara ugyan
az napi ülésében már megkezdődtek az ad- 
resse feletti vitatások, mellyek folytában Mou- 
nier és Pontecoulant urak újólag előhozák az 
utolsó pairnevezésre tett észrevételiket. Cou
sin ur védé a’rendszabást. — Ofaliaur (ed
dig spanyol követ Párisban) spanyol belső 
ministerré neveztetvén , — igy tehát Cafran- 
ga ur lemondása megvalósodik — Madridba 
szándékozott.

K ereskedésminister gróf d’Argout előter-
*
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jesztésére egy kir. ordonnance jelent meg nov. 
23ikán, melly szerint a’ kereskedés ministe- 
riumánál egy tanakodó vagy tanácsadó válasz- 
tottság állíttatik az egész országbeli nemzeti 
őrség ügyeire nézve, oily móddal t. i. hogy az
zal a’ minister, ki egyszersmind a’választott- 
ság elölülője, minden, a’nevezett tárgyat il
lető , rendszabások iránt értekezzék. A’ vá- 
lasztottság 13 tagból ’s egy titoknokból áll; 
amazok között Choiseul és Decazes hgek, 
Dumas, Jacqueminot és Durosnel generallieu- 
tenantok, marsai Lobau, grófVoysins, bá
ró Zangiacomi ’s a’ t. vannak kinevezve.

A’ Moniteur folyvást több rendű felírást 
közöl, mellyeket egyes várasok, törvényszé
kek , nemzeti őrségek ’s t’ e. bocsátottak a’ 
királyhoz szerencsés megmentetési alkalmá
ra. Ellenben az oppositiobeli újságok több 
ollyas esetet közlenek, hol a’ városi tisztsé
gek az illyes feliráskiildésre tett ajánlatokat 
visszaveték. így történt ez különösen és leg- 
szembetünőbbleg Strassburgban, hol a’ váro
si tanács Türkheim főbírónak (maire) ebcli 
ajánlatát 21 szóval 6 ellen mellőzé el. —

Tudja e a’publicum , ezt kérdi a' Temps, 
mire ment a’ politia a' pisztolylövéssel ? — 
Több tagja az „emberjusai4,,ról nevezett (re- 
publicanus) társaságnak elfogatott, ezt tud
juk ; de mi sült ki az ellenük intézett nyo
mozásokból, azt talán még nem mindenki 
tudja. Egy két nappal a’ pisztolylövés előtt 
egy embert fogatott el a’ politia, ki gén. Ra- 
morinoval Lengyelországban volt’s ezért azó
ta politiai felvigyázat alatt állott, ’s iromá- 
nyit kifürkészteté. Ezen irományok között 
egy névsorra akadtak, mellyen minden név 
után egy i g e n  vagy n e m  vala Írva. A’ 
pisztolylövés megesik, ’s mi bizonyosb, mint 
hogy azt összeesküttek tevék , ’s az összees- 
küttek republicanusok ? — A’ fatális névsort 
előveszik , ’s most senki sem kételkedik töb
bé , hogy a’ kinek neve után i g e n  állott, az 
a’ király megöletésére, ki után nem  állott, 
az ellenkezőleg szavazott. Az igennel jegy
zettek mind befogattak; ’s most már ki kel
le nyilványulni az egész complottnak. Néhány 
fiatal ember t. i., kik merészek magokat re- 
publicanusoknak nevezni, mivel azt hiszik,

hogy minden vélemény szabad, ha az ember 
a’ törvényt és rendet tiszteli, egy kávéház
ban szoktak volt összejőni ; de egy idő óta 
a’ szolgálattal nem voltak megelégedve. Föl
tették tehát magokban egy külön helyet bér
leni k i , ’s ebbe néhányan egy biliárdot is 
akartak vétetni. Azonban a’ biliárd vétele 
igen nagyra üté vala a’ költségeket, ’s közös 
vitatások után a’ felett: vétessék e biliárd 
vagy nem? szavazásra ment a’ dolog, melly- 
nek resultatumát a’politia kezébe került név
sor mutatá. — Valóban az említett társaság 
fogva volt tagjai mingyárt az első kihallgat. 
tatás után szabadon bocsáttattak.

Boulogne-ból Írják, hogy ott 200 ember 
hajózott el Portó felé d. Pedro részére nov. 
21ikén ’s másnap még 800zat vártak hason
ló czélból ’s így ismét ezer fővel szaporodik 
a’ const, erő.

Chateaubriand ur Bordeauxba utazott, 
hova madridi útjában Zea ur is megérkezett. 
— Guizot nr (oktatásminister) az utóbbi na
pokban betegeskedett.

B E L GI U M.
A1 franczia főhadi szállás Merxemből Bor- 

gerboutba (Antwerp külvárosába) tétetett áU 
tál nov. 21ikén. — A’ valódi ostromot nov. 
fogyta előtt nem kezdhetni el — Antwerp neu- 
tralitásáról most alkudoznak. — A’ Hollan
diak minden flandria-foki házat lerontanak ’s 
gen. Chassé 20 álgyut tüzete ottan ki. —- Több 
genie-tiszt bizonyítása szerint először is a’ 
flandriai fokot szándék meghódítani ’s e’ vé
gett a’ burcht-i gátat megnyitva a’ flandriai 
fokot környező vizet lecsapolni. — A’ viszo
nyos közösülés mindegyre fenáll még a’ két 
ország közt a’ Bredán a’két kormány kölcsö
nös feíügyelése alatt, ’s felállandónak hiszik 
ezt az ostrom alatt is, ha hollandi sereg táma
dólag nem lesz munkás. Antwerp őrsége 5 
ezer fő; hanem egy óra alatt 15 ezer belga 
teremhet elő segédül a’ városba. A’ Vliessin- 
geni tájról hallott álgyuzat egy a’ Belgák ’s 
Hollandiak közt támadott harcztól látszik szár
mazni , kik Liefkenshoek-nél egy gátat sze
rencsésen megcsapoltak. 3 eleséges rakomá
ny u hajó érkezett a’ fellegvárhoz. — Az e- 
gyesült hajóosztály ismét 15 hollandi hajót
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foglalt el. — Gentból nov. 23ikán Írják: hogy 
3 cabinetkurir vágtatott Londonból Brüssel 
felé ott keresztül. Az utolsó úgy sietett, hogy 
Londontól Doverig hat lovon nyargalt, ’s a’ 
postahajó elindultát nem várhatván be400fran- 
kot fizetni vala kénytelen egy azon pillantat- 
ban vele elvitorlázni kész hajónak. E’ kurír 
beszélte, hogy soha még illy nagy sietés nem 
volt rá parancsolva mind a1 mellett, hogy egy 
óranegyeddel érkezett Párisból meg elindulta 
előtt. — A’ táj ’s éghajlat kártékonyul kezd 
m ára’ Francziákra hatni, mert ma 17 szekér 
hideglelőst szállítottak Gentbe. — Haxo ge
neral vezérlendi, mint mondják, az ostro
mot, ki Napoleon alatt Saragossa, Wagram, 
Leridá ’s Hamburgnál oily dicsőén kitüntető 
magát, ’s practicai szempontból Francziaor- 
szág első ingenieurjének tartatik Bemard ’s 
Valazé generálisok felett, kik csupán a’ vár- 
erősitési theoriában híresek.

Lajos, hassiai Landgraf és luxemburgi 
(nagy-herczegi) hadi kormányzó, következő 
levelet bocsáta general Táborhoz , arloni (bel
ga) commandanshoz: General ur! Az itteni 
hadi kormányszék, midőn az ide zárt iro
mányra hivatkozik, mellyben a’ magas né
metszövetség a’ népjus megtapodtával fog
ságba vetett Pescatore urnák nyolcz nap alatt 
leendő szabadon bocsáttatását sürgeti, — egy
szersmind utasítva van Uraságodat tudósíta
ni: hogy ha Pescatore ur a1 kijelelt határnap
ra kiszabadul; ha a’ Tornaco és társai ügyé
ben kibocsátott minden zárparancs visszavé
tetik , 's általában biztosittatik az, hogy az 
e’ dologba keveredett személyek ellen min
den nyomozás, vagy egyéb üldözés megszű
nik: a’ kormányszék , mihelyest az ebelí bi
zonyítványok kezeiben lesznek, T h o r n  u- 
r a t  a’ nagyherczegi polgári börtönökbül ált 
veszi ’s haladéktalan s z a b a d o n  b o c s á t 
ja . Luxemburg nov. löikán 1832. Aláírva: 
Lajos, hassiai Landgraf. — E’ levelet gén. 
Tabor a’ hadministerhez (Brüsselbe) tüstént 
megküldé, kitől a’ királynak minapi nyilat
kozása szerint kedvező választ ’s igy végre 
Thorn ur kiszabadulását is legközelebb vár
hatjuk.

A’ képviselőkamara nov. 23kán a’ kir.

megnyitó beszédre adandó felírás első czikke- 
Jyeit elfogadván, 24kén folytatólag azon pont
ra jö t t , melly az angol-franczia beavatkozás
ról ’s annak vélhető legközelebbi következ
ményiről szól; melly úttal az oppositio több 
rendű mellékjavaslatot teve, névszerint Lim
burg és Luxemburg részeinek áltadatása el
len, minekelőtte a' hollandi király a’ nov. 
löki szerződés minden pontiban megegyez
ne. Már nov. 23kán kinyilatkoztatá Goblet 
u r, hogy Antwerp bevételét úgy kell tekin
teni, mint a’ nov. löki szerződés ö s s z e s  
végrehajtásának megkezdését, mellyet két
ségkívül más illő és biztos lépések is fognak 
szükség esetén követni, de mellyekről ő, no
ha valóságokról tökéletesen meg van győződ
v e , még most közelebb nyilatkozásokat nem 
tehet. — Névszerint azon kérdésre: váljon 
a’ Poroszak bemennek e Luxemburg és Lim- 
burgba, ha ezen részeket a5 kormány, mint 
kívántatik, Antwerp bevétele után áltadná? 
a’ minister boszusan azt feleié, hogy ő azt 
nem tudja. — Illyés feszegetések után vétet
vén fel az érdeklett czikkely, Brouckére ur 
következőt ajánlott a’ felírásba tétetni: „Fel
séged gondoskodni fogna annak bizonyossága 
felől, hogy a' szerződés végrehajtásának meg
kezdése Belgiumra nem hoz semmi veszélyt. 
Ki fogta abeli elszánt akaratját nyilatkoztatni, 
hogy Limburg és Luxemburgnak azon részei, 
mellyek a’ nov. 15ki szerződésnél fogvást 
Hollandiához esnek, csak akkor fognak álta- 
datni, ha Hollandia azon egyezést már elfo
gadta.“ D u m o r t i e r ur pedig ezt: ,,A’ mi- 
nisterium midőn megengedő, hogy Limburg
’s Luxemburgnak Belgiumtól elszakasztott ré
szei áltadassanak, mielőtt Hollandiának a' 
24 czikkelyhez járulását megnyerő, az ország 
becsületét ’s érdekeit áldozta fel, álthágván 
egyszersmind a’ törvényt, melly őt (a ’ mi- 
nisteriumot) csupán a’ nov. 15ki szerződés 
aláírására hatalmazá fel, ’s ezt is magának 
a’ szerződésnek szavaival tévé. A’ kamara 
nagy fájdalommal veszi észre, hogy a’ szer
ződés legkártékonyabb része teljesíttetik, mig 
valamennyi fő kérdés oldatlan marad.“ — 
Ez és több hasonló mellékjavaslatok szokat
lan hévvel gyámolíttattak« A’ conventiót ’s
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a’ kormány lépéseit Lebeau ur védé. A’ con- 
ventiónak, úgy mond, az czélja, hogy a'nov. 
15ki szerződés minden pontiban teljesíttes- 
sék. Ha a’ franczia seregek Antwerp bevéte
le ’sáitadatása után nyomban visszavonulnak 
is, megmarad a’ Scheldén az egyesült flotta, 
melly a’ szerződés többi részinek véghehajta- 
tására elég. — Nem kell feledni azon idegen
kedést , mellyel az. angol nép a’ hollandi há
ború iránt viseltetik, ’s melly miatt az angol 
kormány egyszerre mindent véghez nem vihet, 
*s a’ franczia had huzamosb maradása Belgi
umban Összeütközéseket vonhatna maga után 
a’ szomszéd hatalmakkal. Szóval: a’ fran- 
czia-angol elegykezésnek , úgy a1 mint végez
ve van , szószegés és veszély nélkül magát 
a’ belga kormány ellene nem szegezhető; 
szószegés nélkül nem : mert ez iránt kölcsö
nös egyezkedés’s kötelezések történtek; ve
szélyen kívül nem : mert kitől vár Belgium 
Európában segédet, ha magától Anglia ’s Fran- 
cziaországot elidegenité? — Azt kívánják, 
hogy Hollandia e l ő r e  fogadja el a’ nov. 15- 
ki tractatust, mielőtt Belgium annak akár- 
melly pontját is teljesítse: de hát ki vagy 
honnan tudhatja azt, hogy ha Hollandia foly
vást vonakodik, nem fog é minden pontnál 
szintúgy kényszeríttetni, mint most a’ birtok 
áltengedésnél? — így a’ minister; utána töb
ben többfélét mondottak; de a’ kamara nem 
látszott kivergődhetni azon kétségekből : vég
rehajtatja e a’ két hatalmasság a’ nov. 15ki 
szerződést egészen vagy csak egy részben? 
’s ha egészen, mi lépések fognak Antwerp 
bevétele után tétetni? Végre a’ vitatások nov. 
26kára halasztattak. Ekkor Dumont ur egy 
békítő s közlő javaslatot hoza fel, melly sze
rint a’ felírást ekép kívánta szerkeztetni:FIosz- 
szu halogatás után Hollandiának makacssága 
végre kényszerítő rendszabásokra birá Felsé
ged szövetségesinek keltejét^ ezek és Felsé
ged is , igen jól tudják, hogy az engedés mér
téke részünkről már betelt, s mi meg vagyunk 
győződve, hogy a’ Belgák királya a’ mi jusa- 
inkat, javainkat ’s nemzeti becsületünket a1 
lehető legnagyobb energiával fogja védeni. 
Most, a’ történetek közepettök, ’s a’ vele köz- 
lött alkudozások tökéletlensége mellett or

szág iránti kötelességének véli a’ képvi
selőkamara, megtartóztatni magát minden 
Ítélettől a’ ministeriumnak e’ tárgy irán
ti lépései felől.44 Néhányan javalják; Fleussu 
ur felszólal: Hiszem azt nem veti senki a’ 
ministerium szemére, hogy a’ franczia bea
vatkozást általában megengedte, hanem a’ 
mód rósz, melly szerint ezen avatkozás ki- 
vántatott, ’s az, hogy a’ birtokrészeket ki 
akarják adni, minekelőtte az egész tractatus 
végrehajtatása biztosítva lenne. Azt mondják, 
hogy azon birtokrészek mintegy zárlat alá (se
questrum) vagy depositum gyanánt más, neut
rális kézbe fognának adatni; de ugyan ki
nek? A’ Poroszoknak, úgy e, kik azokban 
mind addig maradjanak , mig a’ hollandi ki
rálynak tetszeni fog a’ nov. 15iki tractatust 
el nem fogadni, holott a’Francziák Antwerp 
bevétele után mingyárt visszamennek? — 
Már igy tökéletes bátorságban kell lenni a 
ministeriumnak, hogy mi Hollandiával hábo
rúba semmikép se keveredhetünk, különben 
mint kívánhatná azt tőlünk, hogy mi majd 
fegyverrel vegyük a’Poroszoktul vissza, mi
nek most birtokában vagyunk? Azt vetik az 
oppositio szemére, hogy köz háborút akar; 
én erre azt felelem , hogy az oppositio Bel
giumot akar 's pedig Belgiumot a’ constitu- 
t io , nem Belgiumot a’ protocollumok sze. 
rint. — Lebeau ur kinyilatkoztatá, hogy a’ 
ministeriumnak nem szándéka a’ kamara íté
letét kérni ki a’ még teendő rendszabások 
iránt, hanem a" beavatkozásról általában. Fia 
a’ kamara megengedi, hogy a’ ministerium 
az alkudozásokat folytassa, úgy ez azt külö
nös bizodalom jeléül veendk Dumont ur ja
vaslata e’ czélnak eleget tesz; annál tovább 
menni annyi, mint a’ ministeriumot megbuk
tatni, ’s ezt ő (a’ minister) azért mondja, 
hogy kiki voíumát aként adja. — Dumont ur 
javaslatához Dumortier ur már előbb e’ kö
vetkező mellékjavaslatot toldá: „Meg va
gyunk győződve , hogy Felséged Venloo álta- 
datását és Limburg és Luxemburg eldarabol- 
tatását nem engedendi meg, mielőtt Holland a’ 
nov. 15iki tractatusban megegyezett.*4 Lege
lőbb is e’ mellékjavaslat ment szavazás alá. 
41 volt ellene, 42 mellette, többség 2 szó;
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félrevettetett. Azután Dumont ur javaslata 
ugyanazon csekély többséggel fogadtatott el. 
Ekkor Robaulx ur felállott: A’ szavazás illy 
resultatuma mellett, úgymond, minden tag
nak óhajtania ke li, hogy votuma köz tudo
másra jusson ; én tehát azt kivánom , hogy 
a’ nevek szavazásukkal együtt jegyzőkönyv
be vétessenek. Ekkor látni fogja a’ publicum, 
hogy a’ ministerek a' rólok hozott Ítéletben 
részt vettek, ’s egyedül ön voxaiknak kö
szönhetik felmentetésöket. — A’ javaslat el
fogadtatott ’s a1 gyűlés délután 4 órakor el
oszlott. A’ m i n i s t e r e k  más  nap  b e a 
d ó k  i e m o n d á s i k a t ,  ’s midőn ez nap, 
(27ikén) a’ kamara elölülője a királynál kér
dést tőn , melly nap ’s melly órában akarná 
a’ felirás-vivő küldöttséget elfogadni, O Fel
sége azt üzené, hogy e’ pillanatban ministe- 
riuma nem lévén, constitutio szerint a’ ka
marának nem felelhet ’s igy az elfogadást 
későbbre kénytelen halasztani.

Nov. 29ikén de Theux és Muelenaere lí
rák hivattak a’ királyhoz, ’s a’ Memorial 
Beige szerint az uj ministerium alkotása bí
zatott reájok. A’ Memorial különösen Muele
naere úrról mondja, hogy az e’megbízást el
fogadó. — Antwerpből nov. 28káról Aachen
be rendkívüli alkalommal azon tudósítás ér
kezett; hogy 27ikénmár ki volt adva a’ pa
rancs a’ fellegvárnak azon éjjel kezdendő ál- 
gyuztatására , azonban estve későn’s váratla
nul ellenparancs érkezett (Párisból), ’s az éj 
csendben tölt el. — A’ Courrier Beige nov. 
28iki száma szerint marsai Gérard 26ikán is 
kapott Párisból ’solly fontos irományt, hogy 
az áltvitelről szóló nyugtatványt, a’ marsai 
saját keze aláírásával, sebes posta vitte azon
nal Párisba. A’ marsai igen rósz kedvűnek 
látszott a’ levél tartalma miatt ’s nyomban 
összehivá fő tiszteit tanakodás végett. Ugyan 
ez nap t. i. 26ikán, a’ belga királytól is ér
kezett marsai Gérardhoz tudósítás. —

Az Emancipation (belga újság) egyik le
velezője írja Borgerhoutból, a’ franczia fő
hadiszállásról, nov. 27ikéről, hogy marsai 
Gérard miután a’ közte és a’ belga kormány 
közt a’ megtámadás módja felett folyt vete- 
kedést Párisba megírta, s innen semmi elha

tározó választ nem kapott, az angol cabinet- 
hez fordult, melly azt végezte, hogy a’ fel
legvár a’ város felől ne támadtassék meg, 
noha marsai Gérard megírta, hogy az ostrom 
Boom felől neki sok emberébe és sok idő
be fogna kerülni. — Ugyan az Emancipation 
i r á , hogy general Sebastiani (Tiburce) osz
tályának Tete - de - Flandre megtámadtatása 
volt meghagyva. E z, a’ belga újságok sze
rin t, most már csak úgy lehető, ha a’ gene
ral apró csolnakokra szállítja katonáit, mert 
a’ Hollandiak itt és Liefskenshoeknel a’ gá- 
tokat áltszurván az egész Poldert viz alá bo
rították, mi által a’ megtámadó seregeknek, 
ha a’ várfok alá akarnak ju tn i, egyenes i- 
rányban is fél órányi utat vizen kell tenniük.—

P e s c a t o r e  ur nov. 23ikán az arloni 
fogházból kiadatván , ugyanaz nap estve a’ 
luxemburgi fogházból T h o r n  u r  i s  k i b o 
c s á t t a t o t t  ’s ugyanazon kocsin, mellyen 
Pescatore ur jött vala, Arlonba visszatért.—

H O L L A N D I A .
A’ hollandi király november 23ikán költ 

végzése által o r s z á g o s  f e l k e l é s t  (allge
meines Aufgebot, Landsturm) parancsolt, 
melly szerint minden hollandi fi, ki 19ik é- 
vét már elérte ’s az 50iket még meg nem ha
ladta, fegyverre szólittatik. Az országgyűlési 
követek közül is, kik különben e’ szolgálat 
alól menttek, többen ajánlkoztak ezen orszá
gos felkelésnél hadi szolgálatra. — Ugyan a’ 
haagai Staatscourant, melly ezen rendeletet 
közié, egy másik cabineti parancsát is közli 
a’ királynak, melly által különös istentiszte
let rendeltetik d e c e m b e r  2ikára (a’ király 
kormányra léptének 19ik évnapja), mellyben 
áldás és segedelem kéretik Istentől a’ nép kö- 
zelgető, igazságos és szent harczára. —

A* b ú r  k us újságok teli vannak tudósí
tásokkal azon hadi testek menetele felől, mel- 
lyek a’ Maas előtt felállítandó figyelő tábor
hoz indulnak. General Müffling Crefeldbe meg
érkezett ; Coblenzből pionier-k indultak a’ 
Wesel felé.

P O R T U G Á L I A .
A1 Times egyik levelezője után követke

ző tudósításokat ad Portóból nov. löikáról: 
Az angol brigade, melly magát a’ sept. 29iki
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csatában oily igen kijelelő, most egy négy 
esapatu (bataillon) ezreddé képeztetett ’s ve
zérlése egy Portugálira, Pinto generálra bí
zatott. Tudnillik H o d g e s  ezredes, az eddi
gi parancsnok (commandans), Angliába vég
képen visszatért. — A’ Globe*nak egyik fal- 
inonthi levelezője azt mondja ugyan , hogy 
Hodges ezredes sir Doyle-lal, ki nem rég ér
kezett Portóba ’s most d. Pedronak egyik ad
jutánsa, kocczant volna össze a’ szolgálati 
korosabbság felett ’s e’ miatt tette volna le 
hivatalát, de az imént érdeklett levelező sze
rint több panasza is volt Hodges ezredesnek, 
névszerint, hogy a’ da serrai klastrom derék 
védelmezőji (Bravo major alatt) nyomban 
megkapták jutalmokat, az Angolok és Fran- 
cziák sept. 29iki fontcs és annyi vérbe került 
szolgálatjok pedig hallgatással mellőztetett el, 
sőt ezektől még a’ legszükségesbeket is meg- 
vonák, például az illő öltözetet, kivált az 
olly szükséges köpönyegeket, ámbár a 'ruha
tárakban elég van , ollyan is , melly egyene
sen az angol brigáda számára küldetett. Ezen 
kívül nem fizették ki nekik zsoldjokat, nem 
vették föl betegiket mind a’ kórházakba ’s több 
eféle. Az illy bánásmód természetesen az An
golokban elégületlenséget ‘s az ismét enge
detlenséget szült úgy annyira, hogy nov. 12i- 
kén major Shaw három más tiszttel együtt 
fogházba vettetett, de harmad napra újra ki
bocsáttattak ’s major Shaw csapatját vissza
nyerte. Azonban Hodges példájaként több tiszt 
vissza szándékozott Angliába. — Az újabban 
érkezett Angolok közül mintegy hatan — igy 
írja e’ levelező — nem lévén az itteni fogad
tatással megelégedve, áltmentek d. Miguel- 
hez, — de a’ miguelista katonák nem akar
ván ezen iszákos, rongy néppel közelebb is. 
méretségbe jutni, visszaüzék őket a’ város
ba, mel y tett egy azon kevés jó közül, mit 

A’ gabonának pesti piaczí i

eddig a’ Miguelistáktól tapasztaltak. — A’ 
nov. I4iki kicsapásról azt mondja ezen leve
lező , hogy az fő czélját legalább annyira el
érte, mivel a’ Villanóvába kicsapott Pedris- 
ták , Schwalbach ezredes vezérlése alatt, szét- 
dultak egy pattantyutanyát, mellyben8 álgyu 
vala a’ város lődöztetésire kiszegzendő, ’s már 
a’ második battériával foglalatoskodtak, midőn 
az ellenség feles száma őket visszavonulni 
kényteté. Azonban üresen még sem tértek vis
sza, 100 fogolynál többet hurczolván magok
kal , ’s részökről nem vesztvén többet 46 em
bernél. Egyszersmind e’ kis időre a’ Douro 
bal partjával is megnyílván a’ közösülhctés, 
a’ Portobeliek tejet, olajat, zöldséget ’s egy 
falka vágó marhát hajtattak eleségiil be. —

E napokban számos, d. Pedro részire a’ 
dán birtokban vásárlóit ló érkezett Brémába, 
’s ugyanott hajóra szállíttatott.

L E G Ú J A B B .
Nov. 29dikén esti 6 órakor kezdek a’ 

Francziák Antwerpetostromlani. Másnap déle
lőtti likő r Auvray ezredest küldé mars. Gé
rard Chassé várparancsnokhoz a’ fellegvárt 
felkivánni egyszersmind azt felszólítani hogy 
a’ várost kímélné meg a’ lődöztetéstől. Chas
sé válaszát még nem tudjuk, de mivel déli 
12 óra tájban a’ várőrség álgyuzni kezde', 
kétség sincs hogy tagadó lesz; azonban a’Mo
niteur beige dec. 2ról jelenti, hogy a’ fran- 
czia küldött nem bocsáttatott be , mindazál- 
tál még azon nap adandó válasz igértetettj, 
’s déli l l |k o r  a’ várhoz legközelebbi franczia 
főtisztnek által is adatott. — A’ belga király 
dec. lsőjén Lierre-be önseregei fő hadiszál
lására utazott, onnan egyenesen az antwer- 
pi ostromhoz rándulni szándéklandó , hogy 
a’ körülmények kivánatihoz képest közvetet
ten intézhesse rendeléseit. —

Bank-actiák dec. 6ikán 1083 — 
ra december Ildikén 1832.
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F o g l a l a t :  Magyarorazág (kinevezések. Tanítói érdem jutalma. Pozsonyi hid). Ausztria. Anglia (Parliament követek. Ad
miral Malcolm visszatér. Portugáliából különböző hírek). Francziaország (levél az alig. Zeit.hói. A’ pair- és követka
mara ülései nov. 28 — decemL. Isójeig. Varsói felkelés évnapja Parisban. Lengyel kiköltözöttek nemzeti egyesülete. 
Hírek a’ franczia délszakról). Belgium (képviselőkamara nov. 27iki ülése. Ministerium ingadozása. Falion ur. Marsall 
Gérard felkérő levele gén. Chasséhoz. Ostromi hírek decemb. lsője deléig). Spanyolország. Németország. Legújabb. 
Pénzárfolyam. Gabonaár.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Apostoli Felségünk dec. 3kán költ Ieg- 

fensóbb határozata szerint a1 pécsi főkápta
lanban megürült két kanonokságra Eenczenleit- 
ner Fercncz felső-mindszenti, és Kelemen Jó
zsef szászi plebánusokat; — továbbá elfogad
ván O Felsége ugyan e’ főkáptalani hivata
lokra felmutatott előléptetéseket, Tersztyánsz- 
ky Imre székesegyházi főesperest őr-kano
nokká, Csausz István tolnai főesperest pécsi 
főesperessé, Tomics Ferencz kanonokot pe. 
dig tolnai főesperessé méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.— Fels. Királyunk Szirmay 
Ádám, hétszemélyes főtörvényszéki táblabi- 
ró t , cs. kir. aranykulcsos hívei közé vala ke
gyes számlálni; — dec. 3kán költ legmagasb 
végzése szerint pedig a’ pesti kir. Egyetemnél 
megürült politikai ’s hozzájok csatolt tudo
mányok oktató székére Tipula Pétert, eddig 
a’ pozsonyi kir. akadémiában ugyan e1 tudo
mányok r. tanítóját, méltóztatott kegyelme
sen kinevezni.

Király i Fejdelmünk nov. 30ikán költ leg- 
fentebb határozata szerint id. gróf Nádasdy 
Leopold cs. aranykulcsos, t. tanácsnok ’s Ko
márom megye örökös főispánját legalázaio- 
sabb folyamodására ez utóbbi hivatalától fel
menteni ’s helyébe helytartónak if. gróf Ná- 
dasdy Leopold cs. í  ’s kir. táblai bárót mél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

Frász G) ula Ferencznek a’ károlyvárosi 
határnok-iskola igazgatójának hivatalában ki
tüntetett szorgalmáért, 100 pengő fial volt 
a’ cs. kir. udv. haditanács kegyes évidiját gya
rapítani.

Mérey Sándor Personalis Ő Méltósága 
itélómesteréi’é , nagys. Bt öthy Sándor urnák, 
Ő Felsége által kir. üg) igazgatóvá nevezett

nek , helyébe Desewfí'y Bertalan, m. k. udv. 
kanczellariai titoknok urat nevezé ki.

Pozsonyban a’ már kiszedett hajóhíd a’ 
Dunán gr. Zichy Ferencz kir. fő lovászmes
ter 0 Exja rendeléséből helyreállíttatott, úgy 
hogy már lOkén a’ mindenünnen érkező or
szággyűlési tagok rajta bátran költözhettek 
Pozsonyba által.

A U S Z T R I A .
Bécsből nov. 24ikéről következőket ir a’ 

Stuttgardi újság egyik levelezője: Tárásun
kon keresztül múlt hétben nagy számú kato
naság költözött Olasz- és Németország felé, 
még a’ határnok ezrcdekből is, kik különben 
álláspontokról csak szükség esetén hivatnak 
el. Gratzből ostromszerek vitetnek szinte 0- 
laszország felé. Egyébiránt a’ gyakor kurir- 
váltás, pengő pénznemek szorgos veretése, 
’s a’ hadi hatóságok élénkebb munkálatin kí
vü l, nem mutatkozik más jelenség, melly 
háború-kiütést hirdetne; de egyes személyek 
is ,  különben nagy tiszíüek, igen kételked
nek felőle; az egy cursus hiszi csak erősen , ’s 
oJlyanokat száll vagy szökell, mintha épen üt
közet volt volna vesztve vagy nyerve; a’ fran
czia seregeknek Belgiumba léptük hírére ne- 
vekedett, újabb bizonyságul, hogy a’ jöven
dő nagyobb itatással bír a’ pénzvásárra, mint 
a’ múlt történetek, ’s ismét magyarázható, 
miért rettegősködnek speculansink inkább a’ 
jövendőtől mint a’ jelentől.

A N G L I A .
Londoni újságok szerint az oct. végéig 

készülőleg történt parliamenti választások kö
vetkezőleg estek ki: az angol megyékben 
(grófságokban) whig 99, radicalis 5, tory 
25, ingó (wawerer) 15. A1 scott grófságok
ban whig 43, tory 8 ,  radicalis 2. Az an
gol nagy városokban a’ whigek győzödelme

J E L E N K O R
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szinte kétségtelen. — Az egyházi reformot 
néhány püspökség-eltörléssel kezdi meg a1 
kormány Irlandban. A’ walterfordi püspök
ség például, melly nem rég ürült meg, foly
vást üresen hagyatik, 's igy több más a’mos
tani püspökök elhunytával.

Nov. 29kén reggel erősen rebesgeték Lon
donban Ma l c o l m admirálnak a’ Dünékbe 
visszatértét. Az időjárás, mint. tapasztalt ha
jósok előre megjövendölök, most ollyan, hogy 
a1 hollandi partoknál nagyobb hajókkal tovább 
szállongani nem lehet. Ez egyedül oka, hogy 
onnan az admiral Donegal, Rhadamanth, 
Southampton és Castor hajóival oily hamar ! 
visszatért. — Az eddig lefoglalt hollandi ha
jók és terheik becse 1,000,000 font sterling
re tétetik. —

Portugáliából némi kedvetlen hírek ér
keztek dom Pedro ügyére nézve. Swallow 
angol kutter, melly nov. 18kán érkezett O- 
porto ellenébe, nem juthatott el a’ partig, 
mert a’ Miguelisták a’ város és tengerpart 
közötti helyet elfoglalván , jól irányzott ál- 
gyulövésikkel minden közelítést ellenző
nek. A’ Swallow nov. 19kén Oporto elől is. 
inét elindult a’ nélkül, hogy a várossal kö
zösült vagy a’ v i t t  s e g e d e l m e t  k i s z á l 
l í t h a t t a  volna. — Azonban az Oportóból 
később, u. m. nov, 22kén indult L o n d o n -  
M e r c h a n t  (gőzhajó) ezen körülménynek 
semmi fontosságot nem tulajdonít, ’s egyéb
iránt is, ha a’ T i m e s  jól van tudósítva, meg
nyugtató híreket hozott, — Ezen gőzhajón 
egyszersmind marquis Palmella is Londonba 
jö t t , mint mondják , egy kedvező lépést sür
getni kormányunktól királynéja ügyében, ’s 
ezt annál is inkább, mivel a’ Miguelisták 
naponként több több kárt tesznek az An
golok vagyoniban, különösen a’Douron tar
tózkodó angol hajókat battériáikból szü
netlen háborgatják.— A’novemb. 17iki kicsa
pás ezen újabb tudósítások szerint is kívánt 
foganattal sült e l, 2,000 miguelista veretett 
szét ’s pattantyutanyáik feldulattak. Legköze
lebb 6,000 emberrel szándékozott dom Pedro 
ismét kirontani Villanova felé , ’s úgy látszik 
ezt több ízben kell még cselekednie , ha a’ 
tengerrel ’s élelem-szolgáltató környékkel kö

zösülhetni kíván. — Adm. Sartorius legutóbb 
a’ vigoi Öblöcskében volt ’s onnan Porto fe
lé készült, hogy itt katonaságot vevén fel, 
a z t, mint már említők, Figueirasnál, vagy 
talán még alább (közelebb Lissabonhoz) szál
lítsa ki.

FRANCZI AORSZÁG.
Előre láttam a’ közelgő ministen* válto

zást, úgy mond az alig. Zeit. egyik párisi le
velezője, ’s azon többé nem kétkedhetni. 
Guizot, Broglie és Thiers urak (a’ doctrine 
fejei) csak alig ragadák meg a’ mimsteriu- 
mot ’s már is eltolatnak ; D u p i n , a’ kama
raiból ülő, nem sokára conseilelőlülő, vagy 
legalább azon sarok lesz, melly körül a’ jö
vő kormányszék forgand, ’s meg kell valla
ni , hogy ezt a’ kamarában uralkodó vélemé
nyen kívül magok a’ ministerek is sietteték 
egymásra halmozott hibás tetteikkel. Hlyen 
névszerint, bár ez különösnek tetszhetik, a’ 
berry hgné elfogatása ’s még inkább a’ kir. 
ordonnance, melly őt a’ kamara rendszabá- 
sinak , nern Ítéletének, veti alá. A’ ministe- 
riumtól ez iránt előterjesztendő törvényja
vaslat nem tarthat 100 voxra számot. Dupin 
egyenesen azt fogja sürgetni, hogy a’ her- 
czegnéa' pairkamara, mint legfőbb birószék, 
elibe idéztessék. ”S ugyan mit is tehet a’ ka
mara illy esetben egyebet, mint hogy a’ szám
űző törvény megszegése ’s a’ nyilványos lá- 
zasztás bűne miatt hozzon a’ herczegné felől 
ítéletet? de a’ kamara és bírói tiszt mint 
férnek együve? — Újabb nehézség az, hogy 
az angersi törvényszék Kersabiec kisasszony 
és gróf Mesnars, mint a’ herczegné bűntár
sai ellen, a’ bírói nyomozást és pörfolyamot 
már meghagyá. Már pedig hogy lehet vala- 
melly fenyitő pörben bűntárs , ha fő bűnös 
nincs? mint lehet Kersabiec kisasszonyt és 
Mesnars urat az assisek elébe idézni, ha a’ 
berryi hgné nem jelen meg itt ,  kivel és ki 
által amazok munkáltak ? — Mind ezen te
kintetek a’ törvényjavaslat félrevettetését vo- 
nandják magok után, ’s akkor az azt készí
tett minister sem maradhat. Az egész minis- 
téri tanács bánja mostan ezen te tté t, de a’ 
hir (a’ hgné elfogatásáról) estve 4 órakor ér
kezett, 5 órakor a’ tanács egybeült ’s 6 óra
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kor már kész volt az ordonnance, a’ nélkül 
hogy valakine k a’tapasztaltabb hivatalbeliek 
’s kamarai tagok közül tanácsa kikéretett vol
na. — Dupin iránt a’ niinisterium nagyon 
csalatkozott. Az ő beszéde sirharang a’ doc- 
trinának, mellynek utolsó kongásit a’ felírás 
hangoztatandja. Megcsald a’ doctrinaireket 
a z , hogy Dupin a’ ministeriumnak gyámoli- 
tást igé it, mig azonban a’ többségnek magá
hoz hódításán dolgozott. A’ ministerium prae- 
sidenssé tette öt szavazatival, reménylvén, 
hogy őt ez által hívei közé rovandja; de nem 
vette észre, hogy illy tetemes és kétségtelen 
többség Dupin-nek rendkívüli hitelt és nyo- 
madékot adand a’ kamarában, mellyet ez olly 
okosan meg is tudott tagadni. — Nem hiába 
mondta ő beköszöntő beszédében , hogy a" ka
mara praesidensségét első hivatalnak tekinti 
a’ statusban, tehát magát a’ kamarai, mint 
törvényhozó és képviselőségi többség legtisz
tább kifejezésének. Emlitém már egy Ízben, 
hogy Dupin a1 fenemlitett háromnak helyébe 
Bassano hg, Berenger, és Etienne urakat sze
retné a’ ministeriumba vinni, Soult, lligny, 
Human és Argout urakat pedig nem épen ide
gen megtartani. — E’ combinatio azonban 
még nincs megállapítva, ’s a’ t.

A’ pairkamara nov. 28dikán elfogadd a’ 
biztossága által készített felirási javaslatot, 
melly a’ kir. megnyitó beszédnek mindenek
ben hiv echoja. Az ostromállapotba helyzés 
iránt ez mondatik: Gondosan meg fogjuk Sí
re , azon kérdést vizsgálni, melly a’törvény
kezés mostani állapotjából e’ komoly tárgyra 
nézve eredhet, 's ha szükséges, azon tör- 
vényhatárzatokat i s , mellyek aJ thron, alap
törvények, constitutio, s mindenki szabad
ságának mentesítésére szolgálhatnak. Ig a z 
ság  és m é r s é k l e t  teszik a’ charactert, 
mellyből a’ mi dicső revolutionknak soha ki 
nem kell vetkezni, ha önmagához hiv marad
ni s igaz hatalmát kívánja gyakorolni. Illy 
nemes szempontokat követő kormány gyámo- 
lunkra foly vást és változatlanul tarthat szá
mot, ’s mi Felségeddel együtt kesergünk a- 
zon nagy férjfiu (Perier Kázmér) halálán , ki 
olly nagy lélekerővel vívta ki azon princí
piumokat, mellyek alkalmazása most sokkal

könnyebb. — 'S a’ berekesztés igy szól: Mi 
mindnyájan s teljes (igyekezetünkkel azon le
szünk, hogy az I830iki revolutionak törvé
nyes és s z e l í d  (mérsékelt) értelme fentar- 
tassék, ’s eltörültessenek a nyugtalanság és 
rendüiés minden nyomai, mellyek a'revolu- 
tiot, még a’ legszerencsésbet is , követni szok
ták. Emlékezetes példáját adandjuk mi foly
vást a’ világ előtt egy olly politikai nagy vál
tozásnak , mellyet a’ n e m z e t i  p o l i t i k a i  
j ó z a n  é r t e l e m  a’ jus és szükség korláti 
között vitt véghez a’ nélkül, hogy a1 szemé
lyes szabadságot felfüggesztené , vérengző vis
szatolásokra vetemülne , vagy pedig külhábo- 
rut élesztene. Ez a1 dicsőség, Sire , melly Fel
ségedé is, nagy, ú ja ’ történetekben, 's azon 
nép boldogságán fog nyerni állandóságot, mel- 
lyet Felséged kormányára bízott végzete. — 

A’ követkamara nov. 28iki ülésében Hu- 
mann ur egykét csekély érdekű törvényjavas
latot nyujta be , miután a ’ f e l í r á s  vitatása 
került napirendre. Thouvenel ur szólott lege- 
lébb, s a kormány ellen ; ennek, úgymond, 
mint látszik ez most maximája : mindent a’ ki
rályért, a’ népért semmit! Roulx ur ellen
ben azt kérdé: mit szült tehát az  o p p o s i -  
t i o?  Lázadást, úgy mond, ’s a’ compte-ren- 
dut! A’ júliusi revolutiot a’ juste-milieu csi
nálta's azt most, józanság és mérséklet által, 
meg fogja erősíteni. — S a d e  ur,  ki az op- 
positiohoz tartozik a’ nélkül hogy a' compte- 
rendut alá irta volna , gáncsolta ennek ke
ménységeit de principiumit jóvá hagyta, sze
mére vetvén egyszersmind a1 ministerium- 
nak, hogy azon oklevélből (a’ compte-ren- 
duből) nem tudott egyebet kivonni rágalom
nál. A’vendée ostromállapotját Sade ur szük
ségesnek, a’ párisit ellenben rósz politikából 
származódnak ’s veszedelmesnek mondotta; 
(ez ellen már Thouvenel is kikelt) a’ külső 
politika iránt pedig úgy vélekedik, hogy 
azon két princípium (aristocratismus és de- 
mocratismus), melly most a’ világ uraságá
ban osztozik, előbb utóbb fegyverben fog 
egymás ellenébe áilani, de minél továbbha
lad ezen összeütközésnek ideje, annál bizo- 
nyosb a’szabadság győzödelme. — Corceller 
ur a’ ministerium lépteiben nem lát egyebe-
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habozásnál ’s bizonytalanságnál, azt pedig é- 
pen gyalázatosnak állítja, bogy a franczia 
éjszaki bad egy angol katonatiszt ellenőrsége 
alatt áll. (Morgás). — Végre Salverte világo- 
sitásokat kíván Berryer üldöztetése’s az előb
bi ministerium lépései felett Berry hgné i- 
ránt, kit az talán vétkes henyeségből, vagy 
épen szántszándékkal hagyott az országban 
olly soká bujdoklani. — Thiers ur ezen kér
désekre azonnal is kész vala válaszolni, de 
ha, ugy mond, a’ kamara teljes, végképi és 
minden oldalú feivilágosittatást óhajt, erre 
holnapig kíván magának időt engedtetni. Eb
be a’ kamara rövid, de zajos ellenszólalko- 
zások után megegyezvén, ülését berekeszté.— 
Más nap, nov. 29ikén, miután d Argout u r, 
(kereskedésminister) több hivatalos irományt 
terjesztett elő annak bizonyítására, hogy az 
előbbi ministerium őszintén ’s gondosan mun- 
káskodott Berry hgné elfogatásán, — Thiers 
ur lépett a’ szószékbe‘s tegnapi jelentése sze
rint hosszú beszédben fejté ki s védelmez
te a’ kormány rendszerét ’s a’ belső és külső 
politikára nézve eddig te tt, még pedig 'mint 
mondá, ugyanannyi erővel mint mérséklet
tel te tt, minden rendszabásit. Azután az op- 
positiot szólitá meg s halmozott kérdésekkel 
sürgeté, mondaná meg: mit tett volna ő (az 
oppositio)? mi rendszere? mit akar tenni ? 
hová akarja és fogná Francziaországot vezet
ni ? — A’ minister beszéde, mint a’ Journal 
des Débats mondja, azon elevenséggel , el- 
mésséggel, józan ésszel s értelmességge! volt 
elmondva, melly Thiers ur talentumának bé
lyege . Az oppositio i i g >é t Od i l o n - Ba r r o t  
urvivé,  s noha általában a’ biztosság - ké
szítette felirás mellett szólott (1. annak vele
jét múlt levelünkben), még sem hallgatott el e- 
gyet is azon vádak közül, mellycket a’ nem
zet a’ ministeriumnak tehet , ‘s a’ különbsé
get ez ’s az oppositio politikai alaptételi kö
zött velősen kifejté. „Azt kérdik tőlünk46 
ugy mond a’ többi közt, mit akarunk mi? 
Mi most is, mint júliusban , az örökülő mo
narchiát akarjuk, de me gh  á g h a t .Ian kor -  
l á t o z a t t a i ,  ’s m e n t t e n  a’ p u s z t a  f a 
m í l i á i  é r d e k e k t ő l ,  m e n t t e n  az  i* 
d e g e n  b e f o l y á s t ó l  . . . Fontos és mély

elmélkedésre méltó szavak! Továbbá: „Azt 
kérdik66 ugy mond tőlünk, mit tettünk \ ol- 
na mi? de mikép mondhatjuk ezt mi meg, 
kik a’ t e e n d ő  l é p é s e k  k ö r ü l m é n y e i t  
c s a k  a’ mi n i s t e r ] '  e l ő a d á s  k é t e s  ho 
m á l y á b a n ,  a' p o I i t i a s z ö v e v é n y e s  
u t a i t p e d .1 g é p <; n n e i i i l á t l i a  l ó k  k e 
r e s z t ü l ?  Csak annyit mondhat az opposi
tio , hogy magát szorosan s minden esetheti 
a’ constiui! iohoz tartotta, ’s egyedül a tör
vényekkel igazgatott volna, meliyeket a’ mi
nisterium megsértett.66 — Mind a’ két be
szédet de kivált a Barrot űrét — mellyre ta
lán még visszajövünk — nevezetesnek ’s e- 
zen ülés foh amatjára nagy behatásunak mond
ják a’ párisi újságok. Üdilon-BarrotutánGar. 
niér-Pagés ur szólott szinte az oppositio szel
lemében.

Ugyan ezen kamara nov. 30iki ülésében 
félreveié a’ többség Mcrilhou urnák (ki most 
cassatioszéki tanácsnok) mellékjavaslatát a’ 
felírásnak azon szakaszához , melly az ostrom- 
állapotot, s a’ törvény ellen behozott hadi 
törvényszékeket érdekli. Merilhou ur egye
nesen akará ezen rendszabásokat , mint tör
vény ellenieket gáncsoitatni, de a’ kamara, 
hihetőleg nem akarván a’ ministeriumot a’ 
mostani kétes időpontban zavarba hozni vagy 
épen lemondásra kénytetni, az egyenes gán
csot elmellőzte ’s a’ biztossági kifejezéseknél 
megmaradt. Más nap (dec. 1.) Mosbourg ur 
egy a* Merilhouénál szelidebb, de a’ biztossá
gánál egyenes!) nyilatkozást javasla , melly- 
nek sorsa iránt még nem érkeztek tudósitá- 
sink. A’ nov. 30iki ülésben Humann ur be
adta még az 1833ra szóló budgetet, ’s mar
sai Soult nyilatkozásokat tett a’ belga hábo
rú iránt, m ellnek végét igen közel lévőnek, 
a’ p o r o s z  had mozgásit pedig merő s ter
mészetes óvórendszabásnak, nem pedig meg
támadó ’s közháborura ezélzó készületnek 
mondotta. —

A pairkamara fényes küldöttsége nov. 
29kén estve 8 órakor vivé a királyhoz e’ ka
mara válasz felírását. Ő Felsége mint egyéb
kor, örült, hogy a' kamara szempontit a’ ma
gáéval olly egészen egyezőknek találta.

A’ mosellei Independant szerint párán-



csőt adott a‘ kormány Metz, Thionvijle, Long- 
\vy, Hitche, Marsai és Tóul (franczia erősé
gek) felfegyverzésére. Metzben már a' kez
det megtéieteít.

A' varsói felkelés évnapját, nov. 29ikét, 
fényes szertartással ‘s gyülekezetben üllötték 
a’ Harisban lévő Lengyelek. A' koros és tisz
tes Lafayette lengyel nemzeti-őr'köntösben vi
vő az elől ülést, Dvvernicki, Ostrowski, Chodz- 
ko, Lelevvel s több jeles Lengj e! jelenlété
ben, ’s bizonyossá tévé a* gyülekezetét, bogy 
a’ most együtt ülő követ kamarának minden 
tagja kész élénk sympathiáját a1 Lengjelek 
iránt njolag kifejezni.

Minekutána csaknem esztendőig szorgal- 
maskodtak a’ kibujdosott Lengj elek egy kö
zépponti egjesületet magok közt létre hozni, 
végre csakugyan összeállóit az ’s minden Fran- 
cziaországban találkozó lengyel telepít vény 
küldöttei által béiktattatott, lengyel kiköltö- 
zottség nemzeti egyesülete (eomité) név alatt, 
e1 f. észt. oct. 22ikén. Elölülője: Dwernicki, 
többi tagjai: Uminski, Sierawski, Moraws- 
ki Tódor, Ledochowski tartománykövet (Land- 
bothe), Wolowsky, Jelowicki, Zarczinski mint 
titoknok, Plichta stalustanácsos 's Hube sta- 
tusreferendár. Az egyesület kiadott felszólí
tása Francziáknál települt földiéihez egyesség- 
’s rendre inti őket.

A’ spanyol menekedteket érdeklő amne- 
stiat Francziaország több délszaki városiban 
dob ’s trombitaszó közt hirdették ki. — Más 
várasok pedig ugyan déli Francziaországban 
protestatiot készítőnek a’ berryi hgné elíoga- 
tása ellen. A’ bel-és hadministerségben négy
száz ezer éj - és keletszaki megyebéli nemze
ti örök szolgálatra illesztetésin dolgoznak. 
Minden rendelés meg van téve e1 szándéknak 
3 hét alatti valósíthatására, mihelyt ezt a* 
körülmények kívánnák.

B E L G 1 U  M.
A’ képviselőkamara nov. 27iki ülésében 

a’ ministeri pad üres volt. A' ministerek kö
zül az egy Lebeau (belső minister) ur vala 
jelen ’s helyet ott foglalt, hol előbb mint kö
vet ülni szokott. Az ülés azonban megnyit
tatván Legrelle ur egy kérdést akart a’ bel
ső ministerhez (Lebeau) intézni, midőn ez,

be nem várván a’ kérdést, fclálla s Fiaim, 
ugj' mond, nem illenék a kamarát tovább is 
kétségben hágj nőm aziránt :  van e még mi- 
nisterium e pillanatban, vágj'nincs ? — Szük
ségesnek találom tehát az urakat tudósítani, 
hogy a' ministerek a’ tegnapi szavazat után 
tekintetük- ’s kötelességükkel egjezőnek vé
lek e l b o c s á t t a t á s o k a t  Ő F e l s é g é n e k  
b e a d n i .  Kimondottuk mrmár egy Ízben azt, 
hogy a’ ministeri kérdés minket személyesen 
nem nagyon érdekel, ’s ezt én csak azért 
ismétlem mostan, bőgj’ visszatoljam azon sér
tő magyarázatot, mellyel néhány tag a’ mi
nisterek tegnapi szavazatinak adott. Mi teg
nap nem mint ministerek, hanem mint kép
viselők szavazónk s ezt is csak azért, hogy 
a' feletterh egy olly rendszeréi t, mellj et ne
künk hajlandó a‘ kamara tulajdonítani , kö
vetőinkre ne szálljon. Mi igazgatásunk rövid 
pályáját szintúgy fogjuk berekeszteni, mint 
azt megkezdettük , t. i. megmutatván , hogy 
a! ministeri kérdés reánk nézve nem nagy 
becsű. — A' kamara ez után a’ felírás többi 
szakaszinak vizsgálatára ment által ’s rövid 
vitatás után az egészet, D u m o n t  ur mel
lékjavaslatával együtt, 44 szóval 38 ellen 
elfogadó. —

Még nem tudatik, elfogadja e a’ király 
a’ ministerek lemondásait vagy nem; az első 
eset annál is kétségesebb, minél bajosabb a’ 
kamarának azon 42 tagja közül, kik a’ con- 
ventio ’s a1 Francziák belépte ellen szavaz- 
tanak , ministeriumot szerkezteim. Több tag, 
ki az eddigi külső politika folytatása mellett 
kináltatott ministerséggel meg, azt nem fo
gadta el. —

A’ journal d’ Anvers ugyan e’ lárgj'ról 
eképen ir: Mi folyvást ministerium nélkül 
vagyunk. Bizonyosnak mondják, hogy Mue- 
lenare , de Theux és Dubus urak nem akar
tak belépni, ’s erre Falion ur hivatott a’ ki
rályhoz. A’ mi statusunk fejedelme sokkal 
bajosb helyzetben áll , mint akármelly más 
souverain. A’ Leopold király által elfogadott 
rendszer mellett nincs többé ministerialis em
ber, kit nem próbáltak volna. A’ catholicus 
párt nagy befolyása ’s elsőbbsége elidegeníti 
a’ liberálisokat. Aina’ pártot (a ’ catholicuso-
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két) minden józan, értelmes ember gyűlöli a* 
kamarákban ’s a’ nemzet közt, mert önha- 
8zonlesőleg ’s egyedül akar uralkodni. He
lyezetünk baját az teszi, bogy azt a’ többség 
nem fogja jól fel, Európát a’ kénytelenség 
(szükség) hajthatlan törvényeigazgatja, melly 
előtt a’ leghatalmasb státusok is meghajolnak, 
"s mellynek java és plánumai egy részét min- 
denik cabinet feláldozta.' Mikép vonhatná ki 
magát a’ gyönge ’s megoszlott Belgium, melly 
alig juta polgári szerkezetre ’s mellyet már 
is minden ország a’ béke és lefegyverzés a- 
kadályának tekint, e’ köz törvény alól? — 
Ki kell mondanunk egyenesen: ha Belgium 
a’ tőle kívánt áldozatokra nem áll: megszűnik 
lenni. Két hatalmas status, mellyeknek kü
lönböző érdekeik itt egy czélnái találkoznak , 
gyámoliták őt eddig; ha Belgium e’ gyámolt 
magától eltaszítja , veszte elkerülhetetlen.

A’ Politique fbrüsscli újság) nov. 30di- 
kán pedig ezt: Falion ur az uj ministerium 
képzését felvállalta. E’ szerint az o p p o s i -  
t i o fogna kormányra jutni. De meg fogná e 
az ebből készülendő kormány a’ két kamara 
többségét is nyerni, az más kérdés. Mint 
mondják a’ király teljes hatalmat adott Fal
ion urnák, igy szólván hozzá: Alkassa az 
ur a ministeriumot, mint jónak látja; ha az 
ur terve a’ kamarák és igy az ország javala- 
tát megnyeri, bizonyos lehet az ur az én 
megég) ezésemben. — Mondják azt is , hogy 
Falion ur erre Meulenaere urat felszólitá, 
> állalna ministerséget, de ez vonakodott. Most 
a' külsőministeriumra J u l i i é n ,  a’íinanczé- 
ra Brouckére, ’s a’ beliigyére Delhougne ura
kat (mind az oppositio tagjai) emlegetik.—

Következő a’ tudósitó és felkérő level, 
mellyet marsai Gérard nov. 30dikán general 
Chasséhoz bocsátott: Borgerhout, nov. 30. 
General ur! Francziaseregeket vezetve, kor
mányomnak azon meghagyásával jelentem 
meg Antwerp fellegvára előtt, hogy az 1831- 
beli nov. 15iki szerződésnek , melly ezen vár 
’s a’ Schelde két partján tőle függő erőségek 
birtokát Belgák királya Ő Felségének adja ’s 
biztosítja , végrehajtatását kívánjam. Bemény- 
lem, hajlandónak találom az urat e’ kívánat 
igazságának (justitia) megismerésére. De ha

ez, várakozásom ellen, nem úgy volna, pa
rancsolatom van tudtára adni General urnák, 
hogy minden hatalmamban álló eszközzel él
ni fogok, az antw’erpi fellegvár birtokába jut- 
hatás végett. Az ostromi munkák a’ fel
legvár külső erőségei ellen lesznek intézve, 
’s jóllehet a’ fellegvár város felőli oldalinak 
gyöngeségök ’s a’ fedezet, mellyet seregeim 
a’ város épületeiben találnának, nekem a’ 
megtámadásra kedvezményeket fVortheile) 
nyújtanak: én e z e k e t  h a s z n á l n i  ne m 
f o g o m ,  következőleg lehet reménylenem, 
hogy az ur viszont, a* hadtörvények ’s min
denkori szokáshoz képest, a’ város ellen sem
mi ellenségesködést nem teend. Én annak egy 
részét csak azért rakatom katonákkal meg , 
hogy elmellőztessék minden, mi az ur álgyu- 
inak tiizétoda fa’városra t. i.) vonhatná. Lő- 
döztetni a’ várost annyi volna, mint a’ vad
ságnak minden czél’s haszonnélküli tettét kö
vetni el rs minden nemzet kereskedésinek 
ártani. — Ila azúr ,  ezen megjegyzések elle
nére is löveti a’ várost: úgy Anglia ’s Fran- 
cziaországolly kárpótlást kívánandanak, melly 
a’ fellegvár, az erőségek s a’ hadihajók tüze 
által teendő egész kárral felér. Egyszersmind 
előre láthatja az ur azt is, hogy az ur szemé
lyesen fog ezen , minden civilisált néptől tisz
telt , szokás megszegésiért ’s az abból eredő 
roszért felelni. — Várom az ur válaszát és 
számolok reá, hogy General urnák tetszeni 
fog velem a’ fellegvár ’s az attól függő erő
ségek áltadatása iránt h a l a d é k t a l a n  al
kuba bocsátkozni. — Kérem General urat, fo
gadja el tiszteletem bizonyítását. Aláírva: a’ 
franczia éjszakihad fővezére, marsai gróf 
G é r a r d .  — Megírtuk, hogy e’felkérést nov. 
30dikán reggel hat órakor, midőn egyszers
mind 4,500 franczia, Orleans hg vezérsége 
alatt, a’ trenchéekat (sánczolást) megnyitó ’s igy 
az ellenségesködést megkezdő , küldetett gén. 
Chasséhoz által, úgy szinte , hogy ennek 11 
óra után érkezeit válasza. E’ válasz értelmét 
némikép abból vehetni k i, hogy Chassé déli 
12 órakor a’trenchéekban dolgozó Francziák- 
ra lövetni kezdett, hanem e’ fkartács) lövések, 
10—15 pereznyi közökben igen gyéren estek 
’s egy sem vala közülök a’ v á r o s n a k  irá-
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iiyozva. — Más napi (dec. 1.) tudósítások 
szerint Antwerpből (az aacheni újságban), 
a* Francziák e’ városban minden őrhelyet el
foglaltak, ’s mintegy 12 —15,000 ember dol
gozott egész éjjel a' trenchéekon. E’ munkát 
háborittatlanul föl)taták déli 12 óráig, mi
dőn general Chassé az álgyuzást ellenök újra 
elkezdeté ’s a’ levél elindultaig elég élénkül 
folytatá. A’ Scheldének túlsó partja viz alatt 
állott, de general Sebastiani egész osztályá
val a’ flandriai fokhoz annyira közeledett, 
mennyire ez a’ viz miatt lehető volt, ’s ké
szült a’ nevezett fokot megtámadni. Párisból 
Antwerpbe nov. 30ikán érkezett tudósítások 
szerint, ott a’ diplomatiai alkudozások az os
trom alatt is, ’s egész a’ végső pillanatiglan, 
folyni fognak. —

SPANYOLORSZÁG.
A’ madridi újság nov. 15diki számához 

csatlott rendkívüli toldalék közli a’ királyné
nak fels. férje akaratjával közre bocsátott 
nyilatkozását illy formán : Spanyolok ! Mióta 
0 Felsége a’király és szeretett férjem engem 
f. észt. oct. 6iki határozata értelmében, ha
nyatló egészsége tökéletes visszaállásaig kor
mányra hivott, arra irányzóm minden törek
vésem, hogy teljesítvén kötelességemet, mel- 
lyet egy részről e’ magas bizodalom,^ más 
részről pedig a’ kötelék , melly engem 0 Fel. 
sége szcntséges személyével összefűz , azon 
felül gyermekim java, de kivált az előttem 
annyira kedves közönségre áradandó boldog
ság, tartozásommá tevének, kiragadjam az 
igazgatást azon rideg tespedélyből, melly be 
azt nem rég a’ gonoszak gyalázatos szelleme, 
pártoskodás és buta tudatlanság tasziták , s 
vezessem a’ keletkező nagyság boldogító fo
nalán. Nem is szűntem e’ kecsegtető czélo- 
mon éjjel nappal fáradni , vezérem lévén az 
igazság, illedelem, ’s tiszta szeretetem a’ nem
zethez, mellyhez tartozónak dicsekve mond
hatom magamat, noha földje nem szült, ügy 
van , Spanyolok ! én Spanyol vagyok! szár- 
mozás , választás , és szerelem tőn azzá ; ’s 
mint illyen , mindent tesz királynétok, csak
hogy boldogoknak láthasson benneteket. A- 
zonban szavaim, higyétek , nem jutáimért,

nem köszönetért sovárgók, szeretetemnek i- 
rántatok első bélyege önhaszon-mellőzés, e’ 
mellett nyiítan mondhatom hozott uj rend- 
szabásim nagy részét, felséges férjem fárado
zásai sikerének. Tudom, áldják a’ józanok, 
a’ bölcsek e'rendszabásokat, csókolják szám
talan ügyefogyottak , kiknek általok mostoha 
sorsuk enyhült, mint szabaditó deszkaszálat 
hajótörésük után , ’s nem hihetem ennélfog- 
vást, hogy győzzenek , kik ellenök ábrándos 
reményű makacssággal berzengenek, v. kel
nek fel; az igazság pallosa fenyítendi őket, és 
pedig személy kíméletlen; olvassátok tör
vény könyviteket, olvassátok a’ nemzet tör
téneteit, ’s megtanuljátok utálni gonosz czél- 
zatikat, mint alkotmányotok mirigyét; ré
szünkről a’ már felemelt büntető bárd fog suj- 
tatni reájok, hogy érezzék milly gonoszság 
constitutiónk ellenére, más kormány-formát 
óhajtani mint a’ tiszta mint az egyetlen mo
narchiát egy törvényes uralkodó jóltevő pai- 
zsa alatt, milly az én legmagasb, hatalmasb 
’s jeles férjem ’s királyom Vilik Ferdinand!

Bayonne-i hírlapok nov. 8ikáról ezeket 
írják : Az itten történt mozgást egy testőrka
pitány elmozdíttatása okozá, kit a’ Carlos 
párt kivánatinak közlése végett külde a’ ki
rálynéhoz. Természetesen a’ királyné egy hely
tartót parancsolt e' helyett választatni, ’s mi
vel e’ választás az igen kedvelt M. hgre esett, 
mérget forralt a’ Carlos párt ’s nem is volt 
egyéb szándéka mint a’ királyt, királynét, 
az infantnét ’s mind azokat, kik az uj rend
szerhez nyilatkozónak, megölni. Az összees- 
kütteknek meghitteik voltak a’kir. palotaszol
gák közt is. Egy azonban ezek közül töredel
mesen fölfedé a’ királynénak a’ vérczimbo- 
raság gyilkos szándékát. Erre a’ testőröket 
rögtön más katonaság váltá fel; gyalog’s lo
vas osztályok ügyeltek a’ toledoi, segoviai és 
st. vincenti kapukra őrleg ’s óvólag, hogy az 
éj védleple alatt a' pártosak legkisebb izgágát 
se tehessenek. Esti 10 órakor egyesültek a’ 
kir. önkénytesek a’ testőrökkel kaszárnyáik, 
ban, áldomásoztak d. Carlosnak mennélelőb- 
bi győzödclmére, de nem mertek legkisebbet 
is egyébként motszanni, tudván a’ számos 
katonaság talpon állását.
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TÖRÖK BI RODALOM.
Hussein basa, az Ibrahim ellen küldött 

nagyúri seregek vezére Konstantinápolyba 
visszahivatott, ’s helyébe, Redschid Mehe- 
med basa Syriába már el is utazott. Sultán 
Mahmud jónak találta őtet, előbb mintsem 
elkiildené, azon fényes hivatalokra (Egyptus 
helytartósága, Dsidda és Kandia tartományok 
igazgatása) mellyeket előbb Husseinnak Ígért 
vala, kinevezni; sőt hogy szolgálatját annál 
biztosabban lekötelezze, maga is megjelent 
azon vendégségben, mellyet az uj vezérnek 
elbucsuztakor adatott. Flottája nov. Sdikén 
a’ Ilellespontba visszatért ’s a1 Dardanellák 
előtt horgonyzott; az aegyptusi még octob. 
25ikén a’ Sudai kikötőbe evezett e l, azonban 
erősítésére négy uj lineahajó-épitésen szaka
datlan dolgoznak. Szárazföldi seregeinek Ibra
him, mint a1 Diario di Roma hirleli Konieh- 
ben (Jconium) ’s térségén, melly már egé
szen hatalmában van, szándékozik telelni, ’s 
a’ tavasszal, vagy ha addig is bolygatnák, e- 
gyenesen Konstantinápolynak tartani.

N É M E T O R S Z Á G .
Weimar nagyherczegség képviselői gyű

lése nov. 18ikán vévé kezdetét.
Braunschweig n.herczegség kormánya ré

széről , közelebb tétetett közhírré az olly kö
zösen oliy régtől óhajtott, szolgákat és szol
gálatot tárgyazó uj rendezkedés , nevezetesen 
a’ szolgáló, -szoba, -konyha, -szakács., ’s tudja 
isten még micsoda nyilványos és nem nyilvá- 
nyos foglalatosságu leányokat illető, melly ő- 
ket ezentúl vándorkönyv-tartásra, mint ed
dig a’ mesterlegénységet, kötelezi, tiltja ru- 
házatjokban a’ fényűzést, fenyítés és coníiscatio 
mellett, ügyel erkölcsiségökre, főkép pedig 
mérsékli illanási kedvöket; azonban igazság
talan bánás, vagy embertelen zsaroltatásuk el
len is terjedékeny óvó szerekről gondos.

L e g ú j a b b :  Antwerp alatt sánczolási 
munkáikat fáradhatlanul folytatják a’ Fran- 
cziák ’s dec. Isője estvéjeig az első sánczola- 
ti egyenköz (parallele) előtt felállított pattan- 
tyútanyák elkészültek ’s éjjel álgyúkkal ra
kattak meg, igy hihető hogy dec. 3ika reg
gelén kezdeti cl a’ franczia az álgyuzásf. — 
Chassé gén. azt válaszolá Gérard marsainak, 
hogy Antvverpet fel nem adandja míg minden 
hatalmában lehető védeszközt ki nem merít, 
's Antwerp városát mind addig rieutralnak 
tekintendi, mig a’ Francziák a’ város bel és 
kül erősségeit nem használandják a’ fellegvár 
ellen , mivel az ezekböli tüzelést a’ fellegvár, 
Tété de Flandre , Burght, Zwynder és Ans- 
terweld mint szinte a’ Seldén Antwerp előtt 
tanyázó hollandi hajócsapat (flottille) ellen is 
lehetne intézni, fen kívánja továbbá tartatni 
az eddig divatozott közösülést is Hollandiá
val a’ Seldén. — Erre Gérard marsall czáfo- 
lólag azt feleié: hogy a’ város kiilerőségeit, 
mellyek tulajdonképen nem is tartozók a’ vá
ros valódi ’s belköréhez, miilyen Montebel
lo, Lunette, ostromi esetben nem számlálhat
ni a5 városhoz az 1746 és 1792iki ostromlati 
példákként, midőn hasonlag szerződés által 
neutrállá nyilatkoztatott a’ város. A’ szabad 
hajózást sem véli megengedhetőnek a’ Sel
dén mert ez annyit tenne, mint franczia rész
ről ostromlani a’ várat álgyuztathatás nélkül. 
— Fallonról azt beszélik, hogy nincs remé
nye öszve szerkezhetni ministeriumát. — A- 
delaide angol hajó nov. 24ről Portóbul azon 
hirt hozta, hogy a’ d. Pedro számára hozott 
lovak közül számos, útközben elveszett vagy 
csonttá scnyevészett (mecsevészett) takar
mány-szűkéből.

Pénzfolyamat :
Bank-actiák dec. llike'n 1089 —

A ’ gabonának pesti piac/n a n  decem ber 14d ikén  1832.
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F o g l a l a t :  Magyarország (Kinevezések. Nyíregyházi level. Érdcmpénz-áltadás Czegléden. Vojnics Máté nemes adakozása. 
Országgyűlési szolgálat. Kir. kam. tud.) Anglia (a’ parliament jan. 29ikén fog meggyittatni. A’ Court-Journal egyéb 
foglalatja. Douro blockadja). Francziaország (Lengyel nemzetiség a’ kamarai felírásban sürgetve. A’ király felelete a’ 
felírásra. Dec. 7iki ülés resultatuma. —) Portngalia. Lengyeloroszbirodalom. Belgium (Chassé és Gérard levelezésök. 
Ostromi hirek dec. 4—7ikeig). Pénzfolyamat. Gabonaár.
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MAGYARORSZÁG.
Cs. kir. Felségünk Hackenau Ferencz kir. 

tanácsnok ’s oláhországi ágenst, saját aláza
tos folyamodására ez utóbbi hivatalától ren
des nyugpénz megadással felmenteni, ’s he
lyébe az odessai főconsult Timoni Kázmért; 
Moldvába pedig szinte ágenssé Wallenburg 
Fridrik eddig a’ török udvarnál volt követ- 
ségi titoknokot méltóztatott kinevezni.

Apostoli királyunk nov. 23iki legfensőbb 
határozata szerint Köck József szatmári káp
talanbeli olvasó kánonokot B. M.Y. belli Fon- 
tis de valle in Yalta v. Unta-ról nevezett czim- 
zetes apáttá; — Schlachta Márton őrkánono- 
kot pedig B. M. V. de Ból-i czimzetes apáttá 
volt kegyes kinevezni.

Királyi Fejdelmiinknov. 22ki legmagasb 
végzése szerint, Graszer Ferencz, József fő- 
herczeg huszár ezredbeii alezredest magyar 
nemességgel volt kegyes , díj fizettetés nél
kül,  felruházni. Decemb. 3káról költ legfen- 
tebb határozatánál fogvást pedig Oszterhueber 
Móricz eddig cenceptualis practicanst a’ fiúméi 
kormánynál, a’ vinodoli kerületben kormány 
biztossági actuáriussá kegyelmesen kinevezni.

A1 nyíregyházi magyar olvasó társaság 
másodévi választó gyűlését dec. 8kán tartván 
elölülőknek Inczédy György táblabiró ’s Pau- 
linyi József helybeli alesperes urakat újonnan 
’s közakarattal elválasztotta. — A’ város e- 
gyébiránt, a’ 80 esztendőt még alig ért uj 
gyarmat , közelebb egymásután két legidősb 
tisztviselőit veszté, Miskolczy Mátyást t. i. 
48 esztendeig volt főjegyzőjét és Mányik Pé
tert szinte számos évig volt fóbiráját, ki
nek kormánya alatt szerencsés volt 1800ik- 
ban a’ franczia háború alkalmával tett hazafi 
áldozatiért, Ő Felségétől azon nagy ezüst ér

dempénzt nyerni, melly ünnepélyes alkalmak
kal még maiglan is diszesíti főbírája melyét. 
— Régi diákos világból valók voltak ugyan 
mindketten , úgymond levelezőnk, de a’ kor
mányuk alatt felserdült, ’s azokhoz máshon
nan is meghívott újabb tisztviselők buzgósá- 
ga nemzeti nyelvünk gyarapodását e’ város
ban olly sebes léptekkel haladtatta elő, hogy 
már legalább is 20 éve, mióta a’ városnak 
minden jegyző könyvei egyedül magyar nyel
ven vitetnek, ’s több lOnél, mióta egy tót 
iromány sem készíttetik a’ városháznál töb
bé , régibb időbeliek pedig csak magyar for
dításban fogadtatnak el. A’ r. katholika szent
egyház isteni tiszteletét minden második va
sárnap magyar nyelven tartja, azon taníttat
ja iskolás növendékeit is. Az ágostai hitval
lású egyház tanácsa pedig már néhány év ó- 
ta egyedül magyarul viszi jegyzőkönyveit és 
egyéb ügyeit, isteni tiszteletét szinte min
den másod vasárnap magyarul tartja ; e’ fe
lett 900nál több tanítványt számláló iskolái
ban , az idén főkép czélirányos intézkedést 
tőn a’ magyar nyelv közönösitésére. — Az ó 
hitüek már különben is nagy részint, a’ hel- 
vécziai hitvallást követők pedig áltáljában 
magyarok.

Bischof József urnák, O Felségétől taní
tási huzamos szolgálatiért nyert arany érdem- 
penzét, Batta Sámuel ur Pest megyének kecs
keméti járásabeli főbírája, Czegléden f. h. 
lOkén fényes gyülekezetben ünnepileg nyúj
totta ált.

Bajsa helység (Bács megyében) r. katho- 
likus hívei ezennel nyilványos köszönetüket 
mondják tek. Vojnics Máté táblabiró urnák, 
egyszersmind földesuroknak azon buzgó ügye- 
kezetiért, mellyel közönségük lelki nevelte
tését teljes iparral ’s. tetemes áldozatokkal



gondos előmozdítani; névszerint hogy leg
közelebb ismét 1,000 forintot alapított, olly 
czélból, hogy annak esztendőnkénti törve, 
nyes kamatjából, a’ bajsai kath. iskolás gyer
mekek számára könyvek, papiros, ténta ’s 
egyéb tanulási eszközök szereztessenek meg, 
most előre uj padokat, asztalt táblát, *s e- 
gyebeket csináltatván , bogy jótékony czélja 
a’ következő esztendőkben annál könnyebb 
elérhetést! lehessen.

Az eddig Brünnben tartózkodott Stern- 
féld gránátos osztály nov. 9- 's lOikén érke
zett meg Pozsonyba szolgálatra, valamig az 
országgyűlése tart; egy, hat 12 fontos álgyu- 
ból álló, pattant) u-tár pedig ugyan az utóbbi 
nap Bécsból.

(Kir kam. tudósítás).
0 cs. kir. Felsége Berzeviczi Emil kir. 

kam. concipistát gyengélkedő egészsége miatt 
saját kérelmére ; Corzár ’s Avendano János 
iglói só-perceptort pedig huzamos hiv szolgá
lati tekintetéből egész díjjal, nyugalmazni; — 
végre a’ selmeczen megürült bánya kam. se
bész hivatalra AVerzely József eddig Körmö- 
czön volt bánya kam. sebészt méltóztatott ki
nevezni.

Stiavnicskán (beszterczebányai kerület) 
a’ kir. erdősz hivatal megürült.

A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara car- 
lopagói harminczad- és sóperceptorságra Kes- 
terzanek Ferencz eddig Károly városi har- 
minczados segédet; — továbbá temesvári 
harminczadi áru-vizsgálóságra Filkovics Kon
stantin Zengen volt áruvizsgálót; ismét zen
gi áruvizsgálónak Fischer Fridrik Sz. Yidán 
volt áruvizsgálót; ennek helyébe Sz. Yidára 
Osvald Fridrik Cariopagon volt harminczadi 
sorompóst; 's végre ugyan a' carlopagoi har- 
minczadhoz practicanssá Guggenberger Jánost 
alkalmazta.

A N G L I A .
A* Court-Journal rendkívüli számában 

egy kir. proclamatiot közöl dec. 3ikán és 3i- 
káról, melly által a' jelen parliament elosz- 
íattatik, ’s az uj (reformált) parliament — 
megtörténvén addig a’ választások — keddre, 
január 29ikére 1833 , hivatik egybe. — Egy 
másik kir. hirdetvcny a’ scot paireknek gyü

lekezést rendel Edinburghba, a" Holyrood- 
Houseba, januarius lükére  déli 12 és 2 óra 
közt, a’ jövő parliamentbe menő 16 scot pair 
megválasztása végett.

Ministeriumunk — igy ir a’ Court-Jour
nal dec. 3ikán mint látszik, nem kevéssé ije- 
dett meg azon democratiai irányzaton, melly 
a’ közelgető parliament! választások iránt tar
tott némelly gyülekezetben jelenkezett. En
nél fogvást szükségesnek találta, a ‘ cabine- 
tet egykét mérsékelt t o r y  belépése által c- 
rősíteni meg, kik között különösen Pe e 1 ur 
mint az u d v a r i  p á r t n a k  egyik igen hiv 
embere, vala megnevezve. Azonban jóllehet 
e’ volt ministernek igen magas helyzetű sze
m étektől tétettek ajánlatok, ezeknek eddig, 
úgy látszik, még nem volt reményiéit si- 
kerök.

Szintazon Court-Journal egy cabineti pa
rancsot közöl még dec. 3dikáról, melly sze
rint a1 hollandi kikötőkbe evezés tilalma nem 
terjed egyszersmind azon kikötőkre is, mel- 
lyeket hollandi király 0 Felsége Nyngot-és 
Keletindiában, Afrikában vagy Amerikában 
bir. — ’S egy másikat, melly szerint ollyas 
hollandi hajók, mellyek könnyen romolható 
árukat visznek, a’ nov. 6iki cabineti parancs
ban megrendelt embargo alól felmentetnek ’s 
ezentuli lefoglaltatások tilalmaztatik. —

Quarle Herris és íijai, angol kereske
dőit áz , abeli kérdésére , megismeri e az an
gol kormány Oporto vidéke- s névszerint a' 
Douro vizének a’ miguelista fővezér által 
megrendelt ’s már több angol kereskedő hajó 
ellen gyakorlott elzáratását (blockade), a’ 
külső ügyek hivatalától következő válasz a. 
datott nov. 29ikén: Uraim, Lord Palmers
ton reám bízta az uraknak mai levelök vé
telét bizonyítanom ’s egyszersmind válaszol
nom , hogy O Felsége oportoi consulától tudó
sítás érkezett, melly szerint dom Miguel se. 
regeinek fővezére abbeli szándékát nyilatkoz
tatta k i , hogy az általa a’ szárazföld felől 
felállíttatott battériák által minden idegen ke
reskedő hajót el fog a’ Douroba vagy Douro- 
ból kievezéstől tiltani. Azonban lord Palmers- 
t9.i mind eddig meg nem ítélheti, valóságos 

(íifectiv) zárnak fogja e magát e’ rendszabás
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m utatni, ’s ha úgy, meddig fog az tarthatni. 
— Aláírva: George Shee.

FRANCZI AORSZÁG.
A’ követkamarának dec. 3diki ülésében 

egy teljesen kidolgozott törvényjavaslatot ter
jesztett elő Devaux ur a’ ministeri feleletterh 
felett. A1 kamara meghagyá e’ javaslat ki- 
nyomatását ’s a* bureaukban kiosztatását. Azu
tán d’Argout ur a’ v á m t a r i f a  módositta. 
fása iránt nyujta be javaslatot , melly iránt 
az angol kormány tett vala nem rég Bowring 
ur által a’ franczia cabinetnél lépéseket. — 
Erre a’ felírás vétetett ismét szóba 's annak 
lOik czikkelyébe egy pár mellékjavaslat szú- 
ratott, egyike ama’ bátor és ügyes minister 
emlékezetére, kinek veszteségén a1 követka
mara is kesereg; — másika arra emlékezte
tőül , hogy a" nyilványos hatalom ezentúl és 
mindenkor csak hiv 's a’ júliusi revolutiónak 
egészen ’s őszintén hódoló emberekre bizas- 
sék . . . A’ 11, 12, 13 és 14dik (ez utóbbi 
a’ hollandi expeditióról szól) szakaszok a’ 
biztosság javaslata szerint fogadtatnak el, 
miután az utóbbira nézve Broglie ur azon 
nyilatkozást tévé, hogy az angol flottának a’ 
francziától elválását (1. utóbbi levelünkben 
Anglia) nem szánt szándék, hanem egyedül 
a1 rósz időjárás okozá. — A’ belga királyi 
pár házasságát érdeklő 15ik, az Otto bajor 
hg görög királyságát említő I6ik ’s az ame
rikai viszonyokról szóló 17ik szakasz elfo
gadtatnak. Nagy részvétet gerjeszt a’ 18ik, 
mellyben a’ kamara a’ kir. megnyitó beszéd
ben egészen elmellőzott l e n g y e l  nemzeti
séget érdekli. A’ biztosság ebeli lelkes de rö
vid nyilatkozását B i g n o n  ur következőleg 
kiváná bővíttetni ’s módosíttatni: Azon rész
vét , mellyel Francziaország egy hőslelkii nem
zet iránt viseltetik, még öregbedett azon hal
latlan szenvedések által, mellyek azt nyo- 
mák és folyvást nyomják. A’l e n g y e l  n e m
z e t i s é g  drága ügye, mellyet az örök n é p- 
ju s  ’s kötött szerződések biztosítanak, nem 
szűnhetett meg a’ kormány gondjait foglala- 
toskodtatni. A’ történetek változók, de az 
i gazs ág  és j u s  nem változnak. Ha az eu
rópai politikának szava, melly mint hisszük 
nem fog örökké hiában szólani, mind eddig

nem hallatott, hallassék, mától kezdve, 
legalább az emberiségéi — Broglie ur ezen 
javaslatra a’ következőket említette : A’ kor
mány , melly a’ Lengyelek ügyében csak az 
előterjesztés és alkudozások utján tehete va
lamit, nem léphetett az orosz cabinet iránt 
olly heíyezetbe, melly az általa is pártolt 
ügynek csak árthatott volna. Ennél fogvást 
a’ megnyitó beszédben el kelle minden ol- 
lyas kifejezést mellőznie, melly azon feje
delmet, kinek indulatjára hatni czél vala, 
ingerelhette volna. Ez a’kir. megnyitó beszéd 
hallgatásának egész titka. A’ biztosság azon
ban szükségesnek vélte e’ kényes tárgyat ér- 
deklenie, s a’ ministeriumnak épen nem 
szándéka a’ biztosság czéljait gáncsolni. A’ 
ministerium bízik a’ kamara bölcseségében ’s 
azért nem is tesz a’ dologra egyéb észrevé. 
telt annál, hogy a’ biztosság szavait a’ tisz
telt ur javaslatánál alkalmasabbaknak véli, 
’s ezt azért, mivel jónak hiszi mind annak 
elmellőztét, mi az orosz cabinetet sérthetné 
a’ nélkül, hogy azon nemes menekvők ügyé
nek, mellyet a’ kamara olly méltólag pártol, 
valamit használna. — A’ minister után gene
ral L a f a y e t t e  szólala meg, támogatva Big
non ur javaslatát ’s felhozván különösen azi, 
hogy az orosz czár 5,000 lengyel famíliát ül
tetett a’ Kaukázus mellékére ált. — A’ ka
mara Bignon ur javaslatát csaknem tökéletes 
szóegységgel fogadta el. — Erre a’ többi sza
kaszok is minden módosítás nélkül elfogad
tatván, (Mosbourg ur javaslata a’ dec. 2diki 
ülésben elmellőztetett—)  az egész felírás-ja
vaslat bocsáttatott szavazat alá ’s 352 szóval 
233 ellen (többség a’ministerium mellett 119) 
jóvá hagyatott.

Más nap, u. m. dec. 4dikén , délben be. 
nyujtá Dupin ur a’ kamara titoknoki és a* 
többi választott követség kíséretében ezen felí
rást a’ királynak. 0 Felsége feleletében, a’ 
többi közt ezeket mondá: Minden kivánatim 
Francziaország szabadsága , boldogsága ’s di
csőségére ezélzanak. Kormányom a’ legteljesb 
őszinteséggel igyekszik azoknak valósításán,
’s ebben ők csak az urak segedelme ineiiett 
remén} lhetnek sikert. Boldog vagyok, hogy 
az urak ezen igyekezetben kormányommal
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egyetértenek; ez az egyetértés legbiztosb ke
zese a’ kormány szorgalma helyes és czéli- 
rányos voltának. — R ö v i d  i d ő n  b e c s ü 
l e t t e l  ’s d i c s ő s é g g e l  t e t é z v e  f o g 
j u k  k a t o n á i n k a t  ’s f i a i n k a t  a’ ho n  
f ö l d é r e  v i s s z a t é r v e  l á t n i ,  a’ b é k e  
f e n m a r a d á s á n a k  u j a b b z á l o g a i t  ho
z ó k a t  a’ S c h e l d e  p a r t j a i r ó l .  — Ez 
a’ nap, mellyet türhetlenül várunk ’s melly 
m e s s z e  t ö b b é  n e m l e h e t ,  legbiztosabb 
tanúja lesz azon rendszer bölcseségének, mel
lyet mi közösen’s oily állhatatosan követünk. 
— Ez utóbbi nyilatkozása a’ királynak mind 
a’ kamara ugyanaz napi ülésében, mellyben 
azt az előlülő közlötte, mind a’ börsén nagy 
figyelmet gerjesztett, azt következtetvén be
lőle mindnyájan, hogy a’ franczia seregek Bel
giumból valóban m i n é l  e l ő b b  (de a’ fel
legvár feladatása előtt még sem ? —)  vissza 
fognak térni ’s igy huzamosb vagy épen köz 
háborútól nem lehet tartani. — Ezen combi- 
natiókra a’ papirosok becse valamivel emel
kedett.

A’ követkamara, dec. 7diki ülésében, 
megadá a’ ministeriumnak az 1832iki orszá
gos költségek előleges T\d é t ,  az ugyanezen 
évbeli egyenes adókat pedig egészen. — 

PORTUGÁLI A.
A’ Morning-Post (angol újság) követ

kező híreket adja Plymouthból november 30- 
dikáról: Leveret királyi hajó épen most ér
kezik Oporto elől hivatalos levelekkel a’ kor
mányhoz. A’ hajó november 25kén indult el 
Oportoból, ’s tisztei azt beszélik, hogy a’ 
tudósítások, mellyeket a’ kormány számára 
hozott, dom Pedro ügyére nézve igen szomo
rúk. Midőn a’Leveret elindult, 13angol ha
jó állott a’ nagy tengeren, az oportoi linea 
(Barre) előtt, mellyen tulevezni azokat a’ 
miguelista battériák nem engedék. Egyik 
köziilök lőszerekkel (munitio) vala rakod
va, ’s ez még most is ott vár; egy másik 
szinte lőszerekkel T e r c e i r á n a k  evezett, 
hogy ott dóm Pedrot — ha ez talán még el- 
illanthatna — várja be. Úgy hiszik, hogy 
a’ többi ezóta már mind visszaindult Angliá
ba. Lyra és Welcome briggek, mellyek mint
egy három héttel ezelőtt indultak innen hadi

szerekkel dom Pedro számára, Oportonál ki 
nem köthetvén, ide már jóval ezelőtt vis
szatértek. A’ Leveret egyik tiszte úgy vé
lekedik, hogy dom  P e d r o  m a g á t  egy 
h é t n é l  t o v á b b  n e m t a r t h a t j a .  A’mi- 
guelisták újon állított battériái olly tökéle
tesen elzárják a’ folyót, hogy abba vagy ab
ból ki egy hajó sem mehet. A’ város helye- 
zete pedig a’ szünetlen álgyuztatás, élelem
szűke ’s az őrizetet tévő, kivált angol és fran
czia, katonaság rósz szelleme miatt naponkint 
veszélyesebb. Azon kérdésre , miért nem i- 
gyekeznek a’ pedristák a’ Douro délszaki part
ján állított kártékony (miguelista) battériát 
szétdúlni, egyik tiszte a’ Leveretnek azt fe
lelte, hogy dóm Pedronak 6 mértföldnyi (mi- 
les) körvonalt kell védeni olly katonákkal, 
kik nem égnek többé harcz után, ’s igy va
lami tetemest velek a’ számra sokkal erősebb 
royalisták ellen nem igen tehetni. — Sar
torius hajóseregéről semmi hir. — Epen mi
dőn levelemet zárom, beszélik azt, hogy dóm 
Pedro seregei közül két (portugáli) ezered 
dóm Miguelhez általment, vagy mások sze
rin t, a’ fegyvert lerakta. —

LENGYEL-OROSZBIRODALOM.
Nov. 4ikén hirdető ki Paskevics hg az 

illető lengyel hatóságok képviselőinek, kik 
Nicolajevics (Miklósfi) Mihály nagyhg szüle
tése miatti örvendésöket hódoló udvarlással 
jelenték, a’ moszka czár azon kegyelmét, melly- 
nél fogvást azon Lengyelek is, kik az 1831 
nov. lsőjebeli cs. parancs következésében bo
csánat-nyerésből kizárattak, (azok t. i. kik 
1831 sept. 7ikén uj kormányfőt választottak, 
a’ zakroczym-i és plock-i pártos országgyűlé
sen jelen voltak's többek közt felszólítást bo
csátottak a’ hadi sereghez, mellyben azt áll
hatatos küzdésre ösztönözték a’ törvényes u- 
ralkodó ellen) most annak részeseivé tétet
nek. E ’ példából következtethető azon közo- 
hajtás valósulása, hogy talán nem sokára 
általányos kegyelem fogja érni a’ többi világ
szerte bujdosó hős lelkű ’s tettü lengyel ha
zafiakat i s , kik az utolsó zendülés miatt *s 
alatt megróva üldözésbe véve vagy jószágitól 
megfosztva voltak. j

Orosz czár Ő Felsége oct. lóikéról költ
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ukasa értelmiben , fölséges kegyelme újabb 
jeleivel méltóztatott bebizonyítani, mennyire 
fekszik szivén a’ tavalyi lázadással nyugtalaní
tott orosz nyugoti tartományok csendét mentül- 
előbb tökéletesen visszaállottnak tapasztalni,a’ 
pártosak vétségit pedig feledésbe bocsátani, 
megrendelvén a’ zendülésben részeseket nyo
mozó biztosságnak, a) a’ már elfogott vagy 
bevádoltak irán t, szabott utasítások szerint 
folytatni ugyan nyomozásikat, de a’ többiek 
iránt, ide nem értve mindazáltal az indító
kat, ezennel félbeszakasztani; b) a’ lázadás
ban 3dik osztálybeli részesek számára tel
jes bocsánatot hirdetni; c) a’ 2ik osztályuak- 
nak elitéit pőréikét szinte bocsánat-nyerhe- 
tés miatt az e1 végre rendelt feljebbviteli fő 
törvényszék elibe, vágyéitól, azon esetre ha 
a’ vétket nevesb körülmények sulyosbitnák, 
egyenesen ő császári székéhez utasítani, ’s 
ugyan ezt cselekedni akkor is, ha az elitéit, 
elkobzott jószágai visszanyerhetése iránt nyúj
taná alázatos könyörgését; d) egyébiránt az 
elsőrendű vétkesek, vagy azok iránt, kik 
a’ kiszabott bocsánati határidő után sem tér
tenek hazájokba vissza, az eddig előtüzött 
rendszabásokat hajtani végre.

Egy másik cs. ukas szerint sept. 25iké- 
től az evangelica vallásu házasságtörő sze
mélyekre vetett pénzbírság (büntetés), a’vi
lági törvényszék megítélése szerint 3—14 napi 
fogságra változtatik, az egyházi fenyíték ter
he mellett.

B E L G I U M .
Következik general Chassé felelete mar

sai Gérard első levelére (1. ezt előbbi lev.ben) : 
Antwerpi fellegvár, nov. 30ikán. Marsai u r ! 
Válaszul azon felszólítására, mellyet e’ pil
lanatban veszek, tudósítom marsai urat, hogy 
én az antwerpi fellegvárat csak akkor adan
dóm á lt , ha már a’ hatalmamban álló min
den védszerből kifogytam. Antwerp várasát 
mindaddig neutrálisnak fogom tekinteni, mig 
annak erőségei ’s az ezekhez tartozó k ü l s ő  
mi  v e k ,  mellyekből t. i. a’ tűz e’ fellegvár, 
’s a’ flandriai fok £Téte-de-Flandre) , úgy 
szinte Burght, Zwyndrecht és Austerveld e- 
rőségek ellen fordittathatnék. Magában érte
tik , hogy szabad közösülésem Hollandiával

a’ Scheldén, úgy a’ mint az eddig elé történt, 
ezután sem fog háborgattatni. Csodálkozás
sal hallom, hogy az alatt, mig Excád velem 
alkuba lép, támadási munkák ’s igy valósá
gos ellenségi lépések tétetnek dél felől a’ mi 
álgyuink köre alatt. Ezen esetben van sze
rencsém Excdat tudósítani, hogy ha e’ mun
kák ma délig meg nem szűnnek, én kényte- 
lenitve látandom magamat azokat erőszakkal 
is akadályozni. Fogadja marsai ur nagy tisz
teletem bizonyítását. Báró C h a s s é ,  gyalog
ság generálja. — Marsai Gérard második le
vele general Chasséhoz: Berchem, franczia 
fő hadiszállás Antwerp előtt, nov. 30dikán 
1832. General ur ! A1 legelső ellenségeskedést 
azon álgyulövések teszik, mellyeket general 
ur az én seregeimre azon pillanatban téte
tett , mellyben mai levelét vevém. Különben 
is a’ liefskenhoecki gátak áltszuratása nov. 
21 és 25ikén ’s egy belga tisztre nov. 21ikén 
tett álgyulövés hollandi részről, sokkal in
kább tekinthetők a’ fegyverszünet megszegé
sének , mint az én katonáim által a’ felleg
vár előtt elfoglalt vidéken tett készületek. 
Minekelőtte éli lőnék, módot akarék az ur
nák nyújtani, Antwerp városának és lakosi
nak a5 hadcsapástól megkimélésökre, ’s erre 
nézve tevém az ajánlást, hogy azon kedvez
ménnyel , mellyet nekem a’ fellegvár megtá
madására a’ házak nyújtanak, élni nem fo
gok , ’s a’ k ü l s ő  r é s z e k  használatával 
megelégszem. A’ montebelloi félhold szükség
képen még e z e k  számába tartozik , úgy szin
te azon védfalak és mivek, mellyek a’ saját
kép úgy nevezett belkörhöz (^enceinte) nem 
tartoznak. E’ bánásmód mellett én az 1746 
’s 1792iki ostrom példáira támaszkodom, melly 
alkalmakkal a’ város , általányos egyezkedés 
utján , szinte neutrálisnak tekintetett, a’ nél
kül , hogy az ostromlóknak a’ külső míveket 
használni tilalmas volt volna. Ha ezen szabad
sággal én is élek, ’s ha ebből az ur alkalmat 
venne a’ város lődöztetésére; úgy én tökéle
tesen fel leszek mentve, arról az oldalról tá
madni meg a’ fellegvárat, mellyről nekem 
tetszik , s az urigen jól tudja a’ bajt, melly 
ebből a’ fellegvár védelmére nézve három- 
land. Ha a’ város épsége kedvéért megegyez-
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Tietek is abban , hogy a’flandriai fokot a’ bel
ső (városban lévő) battériákból nem löve
tem: ebből mégnem következik az, hogy az 
urnák szabad hajózást is engedek a’ Sebei
dén. Ez épen annyi volna, mintha én az urat 
ostromolnám, a’ nélkül hogy elzárjam.— Kér
nem kell tehát general urat újólag ’s hatható
san: fogadja el ama1 rendelkezéseket, mellyek 
Antwerp városát köztem és az ur között neu
trális ponttá tehetik; különben emlékeztet
nem kell general urat újólag, hogy a’ vona
kodás egész feleletterhe személyesen az urra 
esik vissza. Fogadja el a’ general ur nagy 
tiszteletem bizonyítását. Aláírva grófGérard. 
— General C h a s s é válasza : Antwerpi fel
legvár , nov. 30ikán 1832. Marsai u r ! Vála
szul Excádnak mai napi, második levelére va
gyon szerencsém jelenteni, hogy mig marsai 
ur nekem ajánlatokat tett a’ fellegvárnak vá
ros-felőli megkiinélésére , az alatt seregei a’ 
városon kívül már támadó míveken dolgoztak 
a' fellegvár ellen, mellyeket én kénytelen 
levék meggátolni; következőleg marsai ur kez- 
dé el az ellenségeskedést, nem én.— Egyébi
ránt a’ város erősitményit ’s azoknak külön 
erőségit és müveit nem  is  l e h e t  os
tromra használni a’ nélkül, hogy a v áros is 
harezba kevertessék, ’s én jelentem marsai 
urnák, hogy az első álgyulövésre , melly e- 
zen helyek valamelyikéből a’ fellegvárra e. 
sik, én a’ várost úgy fogom tekinteni, mint 
irántam ellenséges helyezetben lévőt, ’s ez 
azt a’ végromlás veszedelmének teszi ki, melly- 
nek szomorú következései személyesen E x. 
e e l l e n t i á d r a  fognak háramlani. — Tel
jes tagadhatatlan, hogy a’ fennevezett erősé
gek a’ város v é d e l m é r e ,  nem pedig a’ fel
legvár m e g t á m a d t a  t á s á r a  készültek; illy 
szempontból tekintették azokat az antwerpi 
hadihatóságok (Militairbehörden) is minden
kor. — Szabad közösülhetésem Hollandiával 
a’ Sebeidén, melly mindig fen állott, olly igaz
ságos kívánat, mellytői én nem állhatok e l , 
valamint azt sem látom ált,  mikép gátolhat
ná e’ közösület marsai ur ostromi munkálati
jait. — Ezen ajánlatokból látni fogja mar. 
sál u r , hogy én még folyvást hajlandó va
gyok a’ várost kiméleni, a’ mint ezt két év

ótai viseletem, a’ lakosság és hadi hatóságok 
ismételt ingerlései mellett is eléggé , ’s talán 
szerfelett is bebizonyította. Fogadja ’s a’ t. 
Aláírva: Báró Chassé.

B ű z é n  ezredes az antwerpi (városi) fő 
templom tornyára jegyeket tűzetett k i , mel
lyek a’ Flandriában és Lierben álló belga se
regekkel értekezésül szolgálhatnak , ’s az os
trom megnyitása óta v a l ó b a n  s z o l g á l 
n a k  is. Ezen, több újságban közlött tudó
sításra a’ Journal de Liége következő észre
vételt teszi: General Chassé válasza a’ mar
sai felszólítására azt reménylteti, hogy a’ fel
legvárból a’ város álgyuztatni nem fog, ha e’ 
részről semmi megtámadás nem történik. U- 
gyan e’ siralmas eset (t. i. Antwerp álgyuz- 
tatása) elmellőztetése végett történt az is , 
hogy a’ belsőbb őrhelyeket franczia seregek 
foglalták el. Annál megbocsáthatlanabb tehát 
a’ journalok könnyelműsége, mellyek a’ nagy 
veszedelmet nem tekintve, kibeszélik min
denkinek, hogy a’ város tornya figyelempon
tul szolgál a* fellegvár ellen, ’s hogy onnan 
a' Flandriában lévőkkel hírek közöltetnek. 
Nincs e az ostromlottaknak jusok , m i n d e n 
r e  lőni,  a’ mi  e l l e n ö k  s z o l g á l ?  ’S hát 
ha general Chassé a’ tornyot lövetné?-------

A’ belga Moniteur dec. 6ikán közié a’ kö
vetkező , legelső bulletint az antwerpi felleg
vár ostromáról: Decemb. 4ikén délután 3 ó- 
rakor. A’ múlt éjjel és ma reggel megkapták 
a’ még felfegyverezve nem volt battériák ál- 
gyuikat. 11 óra- ’s 20 minutumkor jel ada
tott a’ tüzelésre a’ támadási munkák közép
pontjából , ‘s azonnal minden battéria fölfe
deztetett. A’ montebelloi erősségben kiszeg- 
zeltálgyuk, franczia pattantyúsok kezeiben, 
lövének legelébb a’ fellegvárra. Ez csak las
san felel; a’ városra ma délutáni 3 óráig nem 
esett egy lövés sem. Azonban meg van téve 
minden rendelés; belga pattantyúsok állanak 
álgyuiknál, készek viszonozni minden meg
támadást, melly a’ fellegvárból a’ város el
len intéztetnék. A’ hollandi flotta (a’ Schel- 
dén) nem tett még semmi mozdulatot. Aláír
va : Chapelié, a’ generaistab alvezére.

Közelebb tudósítások ugyan azon ostrom 
meneteléről Berchemből a’ franczia főhadi
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szállásról (az aacheni újságban) ekép követ
keznek: Decemb. 3ikdn. Az idő ma éjjel va
lami kevéssel kedvezőbb volt; azonban a 'fel
legvár tüze nehány katonánkat megölt, ’s a’ 
munkásokat néha néha megzavarta. Mind e’ 
mellett is a1 legnagyobb hidegvérrel és sebes
séggel folytatá a’ franczia pattantynsság mun
káit ,. ’s alig foghatni meg, mikép készitheté 
el illy rövid idő alatt ’s a gyakran alig lábol- 
ható vizenyős helyeken azon munkákat, inéi. 
lyeken most az álgyuk, erős száldeszkákra 
fektetve, nyugszanak. 69 álgyu már ki van 
szegezve, ezeknek száma a’ még felfegy ver- 
zendő három battériáéval 87re fog menni, mel- 
lyekhez 40 bomba-mozsár járul. — A genie 
tisztei nem titkolják azon csudájokat, hogy 
őket a’ fellcgváriak illy nyugton dolgozni ha- 
gyák; ha a' tűz ollyan volt volna, mint ok 
várták, sok embert kellett volna veszteniük. 
Most már a’ battériák tüzelése közben fogja 
a’ genieosztály munkáit végzeni. Tapasztalt 
tisztek állítása szerint 48 órai álgyuzás ele
gendő lesz arra, hogy az ellenséges álgyuk 
háromnegyedét hallgatásra bírja, a’ második 
közegyen (parallela) felállittassék, ’s a’ batté
riák 100 méternyi közelségre tolassanak a’ 
vár alá. Azonban nem kell hinni, hogy a’ 
fellegvárat azontúl védeni nem lehet; ha az 
őrizet úgy akarja, lesz még módja elég sike
resen ellenállhatnia. —

Deceuib. 4ikén délben. Ma reggeli 11 ó- 
rakor kezdődött részünkről a’ tűz 105 álgyu- 
ból. A* montebelloi ötödik battéria adá a’ 
je lt, ’s azóta valamennyi folyvást tüzel; a’ 
fellegvár keményen válaszol. Egy ház a’ fel
legvárban már ég, egyik bombánk eshetett 
reája. Mondják hogy a’ sz. lőrinczi várfokon 
(a ’ fellegvárban) három álgyu már elnémult; 
a’ mi álgyuink tüze leginkább erre ’s a’ kiéli 
fokra van intézve. Tegnap a’ Hollandiak egy 
házhoz akartak közeledni a’ trenchée körül, 
de general Rapatel nehány önkénytessel őket 
csakhamar visszaverte. — Délután 5 ór. Dél 
óta szüntelen álgyuztak a’ Fraucziák; 4 órá
tól fogva azonban a* tűz mind a’ két részről 
valamennyire enyhül. — Antwerpben tegnap 
estve, general Chassé levele következésében, 
hírül adák a’ politiabiztosok, hogy t a l án  a’

város is fog álgyuztatni. Ez az előbb csendes 
lakosok közt szörnyű rémülést okozott, s 
többen tolakodva hagyák el a varost az éjjel 
és ma reggel. Minthogy a’ legelső lövések 
Montebelloból estek, inelly még ar város vád. 
körébe tartozik, félni lehetett, hogy general 
Chassé csakugyan megteszi a5 hihetetlent; de 
még eddig nem történt semmi baj. — Dec. 
5ikén délben. (A’ belga Moniteur tudósítása 
Antwerpből): Az ostromi munkák hatalma
san nyomulnak előre; már a’ sz. lőrincz-foki 
fedeles útig jutottak, ’s nehány battéria előbb
re vitetett. A’ mi legnehezebb vala , megtör
tént, ’s a’ franczia pattantyusság csudát te tt, 
a’ bal szárnyon minden battériát felfegyverez
hetvén. A’ fellegvár tegnap délután 5 órakor 
megszűnt tüzelni, ’s a’ Francziák is csak ne
hány bombát röpítettek fel éjjel hozzájok. 
Ma reggel azonban ismét megdördültek ál- 
gyuik, ’s a’ fellegvár falai minden irányban 
lövetnek. A’ fellegvár csak hosszú közökben 
válaszol, néha néha tesz csak egykét lö
vést, röpít egykét bombát, melly utóbbiak a- 
zonban többnyire a’ levegőben pattannak szét 
legkisebb kár nélkül. A’ Francziák folyvást 
serényen dolgoznak ; a’fellegvárban több helyt 
tűz (gyuladás) ütött ki. — Délután 3 órakor. 
Reggeli 11 óra óta különös hévvel lövetik a’ 
szent-lőrinczi fok, mellynek minden álgyuja 
lebontatott ’s e’ pillanatban egészen elnémult. 
Kétségkívül még ma estve elfoglalják a’Fran- 
c/.iák e’ fokot (lunette), de meglehet, hogy 
marsai Gérard, kímélni kívánván embereit, 
nehány órát még várni fog, mielőtt parancso
latot adjon a’ közeledésre. A’ második paral- 
lela munkái ma éjjel elkezdődnek, 's aztán 
nyomban azon battériák felállításához fog
nak,  mellyek a’ fellegvár belső főbástyája el
len lesznek irányzandók. — Eurydice és Ko
met hollandi fregátok (a’ Sebeidén) mozogni 
kezdettek, ’s épen most erősen lődözik a’ 
Francziák birtokába jutott St. M a r i e  erősé
get a’ Schelde bal pariján. —

Brüsseli, dec. Siki újságok szerint, mcl- 
lyek rendkívüli alkalommal érkeztek Bécsbe, 
a’ Francziák, névszerint az 52ik számú ez
red dec. Gi k á n  d é l u t á n  4 órakor bayo- 
uettel támadta meg a’ s z e n t - l ő r i n c z i  fo
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kot, de tetemes veszteseggel v i s s z a v e r e 
t e t t .  Ez az erőség, úgy mond egy antwerpi 
level e’ hónap 7ikéről, épen nem olly beteg, 
a’ miilyennek mondák; legalább előbbi ká
rait hamar kipótolta, mert tegnap egész est
ve az ostromlók tüzének szakadatlanul vála
szolt. Ugyanazon (6iki) éjjel kemény álgyu- 
zást hallottunk Calioo és St. Marie erőségek 
tájáról, mellyek közelében egyszersmind két 
majorházat láttunk égni.— ’S egy másik level 
a’ dec.'-öiki történetekről eképen ir dec. 7di- 
kén délben 11 órakor: Az utóbb lefolyt 24 
óra alatt sokkal Öldöklőbb volt a’ fellegvár 
tüze mint ezelőtt. A’ Francziák sok embert 
vesztettek holtakban és sebliedtekben. A’ ge- 
nie-test vezére, general Mo r e l e t ,  súlyos 
sebet kapott; egy, a’ bástyáról lőtt puskago
lyó jobb czombját annyira összezuzá, hogy 
azt most le kell metszeni. Az 52dik ezred, 
melly tegnap a’ lőrinczi fok ellen indult, 17 
embert vesztett holtakban , több sebet kapott. 
Úgy látszik a' montebelíoi erőséget (Tranczia 
kézben) a’ fellegvár álgyui elnémították. — 
Egy roszul lőtt bomba, franczia részről, a’ 
v á r o s b a n  esett le ’s pattant szét, de tete
mes kár nélkül; azonban az a’ tájbeli lako
sok rettenve futottak a’ város más környéki
be. Egész bizonnyal állítják, hogy a’ szent 
lőrinczi fok alatt mínák vannak, ’s igy 
azt a’ Hollandiak legroszabb esetben a’ leve
gőbe repíthetik. — Délután 2 órakor. Az ál- 
gyuzás ma is mind a’ két részről folyvást tart. 
Ismét t ö b b  f r a n c z i a  golyó esett a’ város
ra , nehány embert megölt vagy megsebesített 
’s több házban tett kisebb nagyobb kárt. — 
Az álgyuzás borzasztó. Ca l i oo  és St. Ma
r i e  erőségek is szakadatlanul dörögnek. A’ 
fellegvár s z e n t - l ő r i n c z i  és k i é l i  erő
sége még áll, sőt folyvást lő. —

A" belga Moniteur dec. 7diki számában 
még ezt olvashatni: General G o b l e t  a’ bel
ga genie-osztály vezéréül neveztetett ki ’s ön 
kívánsága szerint A n t w e r p b e  utasittatott, 
hogy az ottani belga sereg mozdulatit kor
mányozza, ha talán a’ váras megtámadtatása

okot adna arra, hogy a’ belga seregek egye
sítsék munkálkodásikat a’ Francziákéval. — 

A’ frankfurti Journal e’ h. lOiki száma, 
melly Bécsbe rendkívüli alkalommal érke
zett, illy felírás alatt: A n t w e r p  é g é s e  
következőleg i r : Frankfurt, dec. 9ikén. Le
hetetlen tovább kételkednünk ! General Chas- 
sé a’ v á r o s b ó l  tett ellenségeskedés követ
kezésében elhatározó, tovább nem  k í m é l 
n i  s e m m i t  is . Egy sebes posta ment e’ 
hírrel városunkon épen most keresztül, ’s 
ha a’ hozzánk más felől érkezett tudósítá
soknak hinni lehet, úgy a’ várost m ár e- 
m é s z t i  e’ t ű z ,  mellynek siralmas követ
kezéseit felszámolni nem lehet. Mi nem fo
gunk a’ szomorú pillantatokban semmi me
rész vádra vetemedni; a’ marsai és a’ gene
ral közt folyt levelezés elejébe fog a’ közön
ségnek terjesztetni, ’s a’ nyilványos közvéle
mény lesz a’ biró. —

Ugyancsak Frankfurtból m ás n a p ,  u. 
m. dec. Ilikén indult, ’s Bécsbe szinte rend
kívüli alkalommal érkezett, tudósítások sze
rint az elébb közlött hir Antwerp álgyuzta- 
tásáról nem  v a l ó s u l t  meg.  Ez újabb 
tudósítás eképen szól: Tegnap előtt estve an
nak hire terjedett itt el, hogy gén. Chassé 
Antvverpet lődözteti ’s a’ várost már lángok 
borítják. Azonban egy levél, melly Antwerp- 
bői dec. 7ikén indult’s hozzánk ma (1 Ükén) 
érkezik , tudósit, hogy az idézett nap (7ike) 
egész reggelén estek ugyan 24 fontos álgyu- 
golyók a’ városnak Sz. Andrásról nevezett 
részére, de nem a’ fellegvárból, hanem egy 
f r a n c z i a  battériának roszul irányzott á!- 
gyuiból. A’ veszteség, mellyet e’ vigyázat
lanság mind házakban, mind e m b e r e k b e n  
okozott, tetemes, és igen hihető, hogy a’ vá
ros álgyuztatásáról támadott hamis hírre ez 
a’ való történet adott alkalmat. — Ellenben 
azon h ir, hogy a’ sz. lőrinczi fok ellen dec. 
Gikán intézett támadást a’ támadó Francziák 
tetetemes veszteségével véré az őrizet vis
sza, újólag megvalósul.—

Bank-actiák dec. 14ikén 1089 —
A’ gabonának pesti piaczi ára december 18dikán 1832.

Hoz*, m rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb |  Pozs. ni. vtó. gar. leg óbb középszerű csekélyebb

Kisztabúza 133 i 123 I 113 | Zab 40 38 * 36
Kétszeres 93 * 86 • 83 | Köles — — —
Rozs 66 | 60 53 i Köles-kása — — —
Árpa 62 | 50 57 i Kukoricza 73 i 66 | 60

Szerkeztet! H e l m e c z y .  Nyomtatja L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  Magyarország (Diaetai hírek. Kinevezés. Nyilatkozás a’ m. Tudós-társaság részéről. Zólyomi tisztikar). Anglia 
(a’ Sun-Elegyhirei. Diplomatiai közlemények a’ belga-hollandi iigy felett nov. 9—H . Portugal). Francziaország (Jour
nal des Débats hírei. Moniteur rövid tudósítása). Németország. Belgium (a’ király, ’s a’ ministeriuni ostromi hírek 
december 6 - ,  7 - ,  8- ’s 9dikéről. Chassé h a r m a d i k  levele , gróf Gérard válaszával. Oppositio nyilatkozása). Dánia. 
Legújabb. Gabonaár.

C T ? ------------------  ------------  -  ■ --------—  — -  -  "  '■ ■ -----------  ■ ' — = — ------------- ;------------- ^

MAGYARORSZÁG.
Cs. kir. főherczeg nádor Ő Fensége Becs

ből f. h. 14ikén érkezett vissza Pozsonyba. 
16ikán, mint az országgyűlésre jelenésnek 
törvényesen tűzött három napja elsőjén, már 
folytak az udvarlások ’s bizomány-levelek 
áltadási. Ugyanaz nap délután érkezett meg 
Reviczky Ádám gróf udv. főkanczellár ő exja 
is. Ő Felsége jövetele napját 18ikán még, mi
kor e’ tudósítások keltek, nem tudták. 17ike 
estvején 5 órakor a’ Karok és Rendek előle- 
ges tanácskozásra gyűltek a* megyeházhoz egy
be. 14ike estvején, mivel az idő keményre 
kezde változni, a’ hidat újra kiszedték.

Apostoli királyunk nov. 28ikán költ Ieg- 
fensőbb határozata szerint a’ győri káptalan
ban Sághy János kánonokot komáromi, Fel- 
tinger István kánonokot pápai főesperessé, 
Kerner Antal kánonokot pedig iskolás káno
nokká; — továbbá dec. 3iki legmagasb ren
delése szerint Lokcsánszky Pál főesperest és 
nagy-kéri plebanust, HoIIósy Ignácz főespe
rest és nyerges-ujfalvi plebánust a’ pozsonyi 
cöll. káptalan kánonokivá méltóztatott kegyel
mesen kinevezni.

N y i l a t k o z t a t á s
a’ magyar tudós társaság’ részéről.

TT. Básthy Jósef urnák illy czímü mun
kájáról : ,,Magyarok emléke“ szólló előfize
tési nyomtatott jelentéséből, egy példány kö
vetkező sorokkal aláirva: Feó Tiszt Úspörös 
Meritzay Antal Urtul úgymint előfizetés fe j
ben 5 fr . az az öt forint pengő p. e’ mai na
pon felvettem . Költ HM Vásárhely Xdik X- 
ben 1832 Deákfavay Deák Theodor m. k. Ez 
T. T. Magy. T. meghatalmazotja, olly hite
les előadás mellett jutván egy tisztelt Várme
gyéből a’magyar tudós társaság’ eleibe, hogy 
e’ betűket: T. T. Magy. T. igy magyarázták:

Tek. Tudós Magyar Társaséig , mivel talán 
úgy magyarázni lehet is ; erre itt hivatalosan 
a’ m. t. társaság’ nevében, ez a’ nyilatkozta
tás : Deák Theodor u r , aláírását igy érthet
te : Ez t. t. magyar tudós u. m. Básthy Jó
sef , meghatalmazottja, mert ezen urat, a’ 
magyar tudós társaság semmire se hatalmaz
ta fel. Külömben i s , a’ m. t. társaság’ nevé
ben , hivatalos jelentéseinél ’s a’ magyar he
lyes Írás és szóragasztás’ szabályainál, egyéb, 
még semmi ki nem jöhetett; semmiféle tár
gyú írás’ szerkeztetésébe, stylusába, kiadá
sába, melly külön írónak, tulajdonosnak ne
ve alatt külön kelt ki sajtóból, a’ magyar 
tudós társaságnak befolyása nem is volt. A’ 
mit a1 társaság kiád, arról mindenkor titok- 
noki híradás fog szóllani.

Ezzel minden félreértés elenyészhetik. 
December 17ikén 1832.

Döbrentei Gábor m. k.
Titoknok.

T. Zólyom megye uj tiszti kara igazít
va: másod alispán Beniczky Ágoston; máso
dik aljegyző Rultkay István, tiszteletbeli al
jegyzők Bendik Lajos, egyszersmind levél
tárnok , és Holecz Péter ; számvevő Bezegh 
Pál; — alsó járásbeli tiszteletbeli alszolga- 
biró Bezegh Péter; esküttek Bory Ferencz 
és Rakovszky Berta ; tiszteletbeli eskütt Szu- 
hay József; — rendes orvos Dragonszky Á- 
dám: — földmérő Mihálko György, tiszt. 
Muskuly Gábor; seborvosok Ficzely János, 
Fricz A ntal, Pericht Antal, Lepácsek Mátyás.

A N G L I A .
A’ Brüsseliek, úgy mond a’ Sun, kü

lönböző véleménnyel vannak a’ felett, med
dig fog még Antwerp ostroma hihetőleg tar
tani , némellyek szerint marsai Gérard azt 
mondotta volna, hogy ha a’ fellegvár jól vé
detik, (mit Chasséról fel lehet tenni} hat

J E L E N K O R .
Pest, szombat. December 22dikén.
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hétig állhat ellen ; más franczia tisztek két 
hét alatt is meg akarják azt hódíthatni. — 
Az udvarunknál (az angol udvarnál) lévő o- 
rosz és porosz követek folyvást azt beszélik, 
hogy mig a1 Francziák szorosan megtartják 
a feltételeket, mellyek alatt nekik a' Belgi
umba lépés megcngedteték , mind addig nem 
fog a’ hollandi király egyik hatalmasságtól 
sem segíttetni. De hiszem mennyi eshetik az 
ostrom lefolytában ollyas, mi a1 beelegyedés- 
nek Ürügyül szolgálhat! — A’ mi cabinetünk 
már is igen nyughatatlan a’ dolgok menete 
felett; lord Palmerston soha sem hitte vol
na, hogy a’ hollandi király mind végig ma- 
kacskodik. —

December 4dikén egy orosz tiszt érke
zett Londonba, ki nov. 21kén hagyá el Pé- 
tervárát ’s mint hallik, fontos irományokat 
hoz a’ kormányhoz. — Török követ (a’ bé
csi udvarnál) Maurojeni ur a’ k ül ügyek hi
vatalában lord Palmerstonna! értekezett dec. 
5kén. — A’ dublini újság jelenti Irlandból, 
hogy a’ ki lk e n n y i  grófság végre a’ nyil- 
ványos béke iránt hozott acta hatása alá helyez
tetett. Azt kell hinnünk Irlandból jövő hire- 
ink szerint — mond erre a’ Globe — hogy ez 
a’ rendszabás nem sokára a’ többire is ki fog 
terjesztetni. Irland mostani állapotja publi
cum scandalum. — A’ fővárosban erősen re- 
besgeték, hogy Irland kormányában marquis 
Angleseat herczeg Bichmond, Stanley urat 
pedig Hobhouse ur fogják felváltani. — A’ 
Standard szerint tetemes egyenetlenség ütött 
ki az angol ministeriumhan a’ holland-fran- 
czia háború felett. Lord Grey és Brougham 
azonban egyértelműek. — Ugyané1 tárgy mi
att tetemes summákat veszteit sok angol, ki 
arra fogadott, hogy az Antwerp elleni expe- 
ditionál egy álgyulövés sem esik. —

Az alig. Zeitung, mint mondja hiteles 
kútfőből, a’ következő irományokat közli, 
mellyek az angol cabinet ’s hollandi megha
talmazott között november 9kétől 14keig a’ 
belga ügy felett folytak: I. A’ hollandi meg
hatalmazott memorandumja lord Grey hez nov. 
őkéről, a’ berlini cabinettől ajánlott egye- 
zés-javaslatokkal együtt. A’ memorandum sze
rint ezek (a’ berlini javaslatok) vétetnéne’k

a’ Belgium és Hollandia ’s ismét Hollandia ’s
az öt udvar közt kötendő tractatusok alapjá
ul. Az elsőre nézve megegyez a’ hollandi ud
var , hogy a’ transitokereskedés Limburgon 
keresztül semmi újabb vám-emelés által ne 
terheltessék, a’ Schelde-vám pedig, mellyet 
a’ conferentia tonnájától 3 forintban sokallott, 
alább szállíttassák. Ez a’ két pont lévén az 
utóbb fenforgott akadály, reményű a hol
landi meghatalmazott, hogy udvara most e- 
zekben is engedvén, az idézett tractatus el 
fog fogadtatni. A’ hollandi király és az öt ud
var között kötendő tractatusra csak azt jegy
zi meg N yeveltur, hogy ez különben sem 
volt soha nehézség tárgya, ’s most sem leend, 
mihelyt az előbbi el lesz fogadva, — II. Lord 
Grey válasza Downing-Street-ből nov. llkén  
1832. — Lord Grey, úgy mond e’ válasz, 
sietett a’ múlt pénteken báró Zuylen van Nye- 
velt ur által nála hagyott irományokat a’ ca- 
binetnek előterjeszteni, ’s ezennel tudósítja 
ü  Excját, hogy Ő Felsége (az angol király) 
kormánya úgy vélekedik, hogy ezen iromá
nyok nem alkalmasok a’ belga és hollandi kor
mány kozott olly rég óta fenforgó kérdések 
hamar és kielégítő elintéztetésöket eszközle
ni. Báró Zuylen mostani ajánlata ugyan mél- 
tányabb feltételekhez látszik közeledni, mint 
a’ millyekkel eddig a’ hollandi kormány k í
nálkozott; de valójában nem foglal magában 
egyebet, mint hogy a’ porosz követ által Han
gában benyújtott ajánlatot további a l k u d o 
z á s o k  hasisául elfogadja, melly ajánlattal 
azonban némelly^ feltételekre nézve nem e- 
gyez meg, ’s maga ez a’ porosz javaslat is 
ollyan, hogy némelly pontjai, szorosabb vizs
gálat alá vétetvén, egyenes ellenkezést, má
sok ismét újabb kétségeket ’s vitatgatást tá
masztanának. E’ szerint a’ hollandi követ ezen 
uj ajánlatában semmi sem látszik bizonyos
nak , csak a’ h a l a s z t á s ,  mellyet a’ dolgok 
mostani állapotja, ’s jelesül az angol és fran
czia kormányok állal Belgium iránti kötelez- 
tetésöknél íogvást már megkezdett ’s való biz
tosítás nélkül többé fel nem függeszthető lé
pést többé meg nem tűrnek. Ennél fogvást 
lord Grey báró Zuylen van Nyevclt urnák 
most is csak azt mondhatja, a’ mit már sze-
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mélyesen volt mondani szerencséje, hogy t. 
i. az antwerpi fellegvár ’s hozzá tartozó erő
ségek álfadatását a’ jelen pillanatban úgy kell 
tekinteni, mint minden további alkudozás 
múlhatatlan előzőjét (praeliminar).— III. Van 
Zuylen válasza. London, nov. 12kén 1832. 
Mylord ! könnyen cl fogja hinni Excád azon 
fájdalmas benyomást, mellyel reáin Excád* 
nak e’ hónap 11 ki levele hatott, ’s mellyből 
mély sajnálkozással értettem az angol cabinet 
vonakodását, a’ két ország közötti tractatust 
az én írott nyilatkozásim mellé kapcsolt ja
vaslat szerint azonnal megkötni. Excád úgy 
hiszi, hogy az én ajánlatimban semmisem bi
zonyos, csak az uj halogatás. Megengedi 
Excád, hogy e’ vádat kétség alá vegyem, 
melly ha alapos, a’ mostani kétes pillanatban 
valóban igen komoly volna. — Excád úgy 
véli, hogy én a’, berlini cabinet ajánlatát u- 
jabb a l k u d o z á s o k  hasisául vevém ’s adám 
elő. De, bocsánat Mylord, én azt világosan 
a’ t r a c t a t u s  hasisának mondám, melly 
tractatus ne újabb alkudozások tárgyát tegye 
hanem ha minden illető fél egyiránt buzgó 
leend véghez hajtásában, 24 óra alatt aláírat
hassák. ügy látszik Mylord, hogy lehetetlen 
volt magamat nyíltabban ’s világosabban 
kifejeznem. A’ berlini cabinet, különben 
olly teljes javaslatán, néhány pontot bevég- 
zetlen hág) a, mellyeket nehány órányi érte
kezés könnyen betölthetett volna ’s mellyekel 
következőleg nem illett magamnak határoz
nom el; de ha az időt nem tekintjük is, 
mellyet akármelly szerződésnek szerkezteté- 
se materialiter megkíván , ugyan mik a’ tár
gyak, Mylord, mellyek részünkről újabb ha
lasztást s idő vesztést okozhatának ? A1 Schel- 
de-kérdés talán? De hiszem tudja Mylord, 
hogy mióta az angol cabinet c’ tárgyat britt 
és európai érdekű kérdéssé tévé, az én ud
varom, ámbár csodálkozva : hogy a’ közben
járók Ön érdekeik felett intéznek, — hajló
nak nyilalkoztatá magát mindent elfogadni, 
mit a’ berlini udvar e’ pontra nézve javait. 
Csak a’ vám-mennyiséget kelle még megha
tározni, mellyet mi tonnájától 3 forintra (V 
Belgák egyre) tevénk. Mylord ezt oct. 27ki 
nyilatkozásában sokallotta, ’s én, a’ britt ca

binet fejének fontos megegyezését megnyer
ni óhajtván, mindent elkövettem, udvarom
tól a’ nevezett mennyiség mérsékletét meg
nyerni, a’ mire midőn csakhamar azután meg 
levék hatalmazva, úgy hittem mindent esz
közleni ki, ezt Excádnak e’hónap 9ki iratom
ban jelenthetvén. Szint igy van a’ dolog a’ 
limburgi transitokereskedésre nézve, melly 
iránt szinte meglevők hatalmazva, teljes meg
nyugtatást adni a’ fele tt, hogy a’ kereske
dést részünkről a’ tarifának emelése soha nem 
fogja terhelni. — ’S a’ dolgok illy állapotá
ban veti Anglia, mellyet én gyermekkorom
tól óta a’ mi leghívebb frigyesünknek tekin- 
té k , a’ béke munkáját vissza s ’s csak egy 
franczia fegyveres beelegyedés resultatumi ti
tán akarja azt ismét elővenni ?! Olly helyeket 
’s erőségeket, mellyeket a’ t á m a d á s  (in- 
surrectio) még el nem foglalt, ’s mellyek kö
vetkezőleg t ö r v é n y e s  urok hatalmában ma
radiak, akarnak ettől erőszakkal elvenni a’ 
tractatus a l á í r a t á s a  e l ő t t ,  melly egye
dül képes ezen áítadatást szentesi, eni (san- 
ctionalni)?! — Ez a’ resultatum Mylord, va
lóban siralmas, de engem legalább azon meg
győződés vigasztal, hogy én annak elhárítá
sára magas uralkodóm nevében mindent kész 
valók feláldozni azon szabad nemzet becsüle
tén, függetlenségén 's főúri jnsain kívül, melly- 
nek érdekeit védelmezem. Fogadja el Ex
cád . . ’s a’ t. B. Van Zuylen van Nyevelt. 
(Folytatjuk.)

Hg Talleyrandnak ’s gróf Funchalnak 
egyesült előterjesztési, úgymond a’ Morning 
Chronicle, nem birhaták reá lord Palmers- 
tont, hogy a’ portugáli ügyben közbe járul
jon , ’s az anarchiának azon országban véget 
vessen. Marquis Palmella jelenlétének (Lon
donban) más czélja nem lehet, mint O ura
ságának (lord Palmerstonnak) előterjeszteni, 
hogy dom Pedro expeditiojának sikere szint- 
olly fontos Anglia érdekeire nézve, mint ma
gok a’— Portugáliákéra. — Valljon azt, hogy 
a’ miguelista battériák Raven kutterre, midőn 
ez a’ Douroba evezni akarna, lőttének, elég 
sérelemnek vehetni e , hogy a’ kormány mi
atta végső rendszabásokhoz nyúljon , kétsé
ges lehet; de a’ britt kereskedők Villanova

*
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elfoglaltatása ’s a’ Douro elzáratása által (mi- 
guelista részről) kétségkívül sok kart szen
vednek. Azon hajóknak, mellyek kénytele
nek valának visszatérni a’ nélkül, hogy ki
rakodhatnának, száma nagy , ’s a’ veszteség, 
meliy ebből kereskedésünkre árad , szinte 
rémitő. —

Okunk van azt hinni, ugy mond erre a’ 
G l o b e ,  hogy a1 portugáli Usurpator legújabb 
bánásmódja angol hajók iránt egy oily követ
kezményt vonand maga után , niéllyről őnem 
álmodik, t. i. Angliának és Spanyolországnak 
egyesült és ollyas közbelépését, melly az e- 
gesz dolognak egyszerre véget vet. — Adná 
isten !

FRANCZI AORSZÁG.
A’ Journal des Débats jelenti e1 hónap 

Sikán, hogy Ducrest contreadmiral Syrene 
fregáttal ’s Ariane corvettel a’ D ü né k b e 
megérkezett. A’ Syrene egyik horgonyát el
vesztette. A’ tenger folyvást viharos. Medée 
és Resolue franczia fregátok azonban még 
folyvást szállonganak ; Revenge angol linea- 
hajó Deallioz visszatért.

Ugyan a’ Journal des Débats ellene mond 
azon, több újságban elterjedett hírnek , mint
ha Guizot ur egészsége javítása végett Nizzá
ba fogna utazni. Guizot u r, ugy mond a’jour
nal, naponkint jobban érzi magát és sem 
szándéka sem szüksége nem volt Fárist oda 
hagyni. — G a 11 o i s hajós-kapitány, ugyan
az, ki az anconai expeditiot vezérlé, az Al
gier előtti franczia hajócsapat vezérévé ne
veztetett , ’s ugyan oda Galathea frcgáton 
megérkezett.

A’ M o n i t e u r  összevont tudósitási az 
ostromló sereg munkálati felől dec. lsőjéig 
terjednek. A’ történetek között nem említ 
a’ Moniteur semmi ú ja t; az addigi veszteség
ről (franczia részről) pedig eképen szól: Az 
ellenség tüze (nov. 30ika delétől) nem tett 
a* trenchéekban’s battériákban semmi kárt, 
hanem a’ fő hadiszállásmester (Quartiermeis- 
ter-Chef) *s a’ I lik  battéria egyik pattantyú
sa, kik egy pillantatra fedetlen utón valának 
kénytelenek menni, egy ugyanazon golyó ál
tal lövettek agyon; elesett még egy más pat
tantyús a’ I lik  ezredből ’s az lső számú ge- 
nie-ezredből 2 sapeur.

Né m e t o r s z á g .
A’ würtembergi király f. észt. nov. 28i- 

kán közre bocsátott rendeleténél fogvást, jö
vő 1833 januariusa lődikére országgyűlést 
hirdet.

Otto Görögország királya dec. 6ikán ha- 
gyá el Münchent, az egész bajor királyi ház 
’s a’ városi polgárság nagy részének félnapi 
távolságra történt kíséretében, útját Inn
sbrucknak véve, hol első éjeiét fogá tölte
ni. Mint mondják, előbb mintsem Nápolyba 
utazna, Florenzben három, Romában pedig 
nyolez napot fog tölteni, 's ugy aztán a' brin- 
disi kikötőbe várni be az angol fregátot, melly 
őt Görögországba viendő. Testvére, a' ko
rona örökös egész Nápolyig kiséri. Vele megy 
két adjutánsa és Heidegger general. A’ gö
rög küldöttség csak más nap utazott e l , de 
egyenest Triesztnek, hol a’ katonasággal ’s 
királyjok udvarával január. 4ikén fognak ten
gerre kelni. Elmenetelök előtt 6ikán egy nyi
latkozást iktattak a’ müncheni újságba , melly 
szerint alaptalannak ’s hamisnak hirdetik a- 
zon közelebb elterjedt h ir t , mintha ők, vagy 
nemzetök, ellenzenék Heidegger generalőr- 
nagynak Görögországba költözését; sőt hoz
zá csatolják, hogy ők hazájok baráti iránt, 
kik azt szóval vagy tettel mutaták meg, e- 
Iegendő tisztelettel ’s érdemlett hálával tud
nak viseltetni.

B E L G I U M .
A’ belga Moniteur e’ h. 8iki száma sze

rint Leopold király 6dikán délután Vieux- 
Dieuxbe érkezett, honnan azonnal a5 Fran
czia főhadiszállásra, Berchembe, lovagolt, az 
éjt pedig Antvverpbcn szándékozott tölteni.—

As ministerium dec. 3ikán még nem volt 
kinevezve. Öt napja múlik, ugy mond ez i- 
ránt egyik brüsseii újság dec. 2., hogy sem 
a’ maioritás sem a’ minoritásból nem lehete 
ministeriumot alkotni. A’ király a’ táborban, 
az antwerpi trenchéek megnyitva, ’s B r ü s 
sel  k o r m á n y t a l a n !

A’ franczia főhadiszállásról Antwerp e- 
lőtt következő tudósítások érkeztek dec. 7ike 
estvejéről: 36 óra óta a’ fellegvár védelme 
sokkal komolyabb fordulatot vett. Azon cse
kély ellenállás, mellyet eleinte tapasztalánk,
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’s a’ könnyűség, mellyel a’ bástyák álgyuit 
elnémitgattuk, még inkább érezteti most ve
lünk a’ változást, melly a' fellegvár védelmi 
rendszerében bekövetkezett. Tegnap estve 5 
órakor három vagy négy compania jött a’ fel
legvárból ki ’s igen hevesen tüzelt munká
sainkra; ma reggel, sőt egész nap egy pilla
natig sem szűnt meg a’ szent-lőrinczi fok el
lenünk puskázni, ’s ez minket nem kevéssé 
akadályozott. A’ Hollandiak kiszabott ’s hir
telen következő időközökben előelőlépnek, 
kilövik fegyvereiket ’s ismét visszaszöknek. 
Egyszersmind igen jól és gondosan használ
ják beljebb fekvő mozsaraikat, niellyekhez 
a’ mi golyóink nem igen juthatnak, de mel- 
lyekből mi reánk olly jól irányzott bombák 
röpkédnek , hogy csaknem mindnyája egyik 
vagy másik battériánkba hull. Néha a1 már 
megrongált lyukakból (Scharte) kartáccsal is 
lőnek , még pedig bizonyos, igen könnyű ál- 
gyukból, mellyekct hirtelen előtolnak ’s egy
két lövés után ismét visszahúznak. Termé
szetes, hogy illy körülményekben az ostrom
ló szerek és munkák csak lassan ’s nagy vi
gyázattal nyomulnak előre, ’s úgy látszik, 
kitalálták már a’ Francziák, miért volt az 
ellenállás eleinte olly csekély. Hihetőleg azt 
akará és reményié Chassé, hogy a’ gyönge 
ellenállás a’ Francziákat vakmerőkké teszi, 
hibákra ’s hirtelenkedésrc csábítja. — De 
ebben ugyan csalatkozott, mert az ostromi 
munkák valamint hideg ’s érett megfontolás 
után kezdődtek, úgy a’ szerint haladnak is. 
A’ genie és pattantyús osztály, melly a’ fel
legvár puskatüzének van kitéve ’s az alatt 
dolgozik, két nap óta sokat vesztett. Hat 
tiszt kapott közülök kisebb nagyobb sebet. 
Azt már mondottuk, hogy Morelet bataillon- 
chef egyik czombjában igen veszedelmes se
bet kapott; azonban reményük, hogy az el- 
metszés nem lesz szükséges ’s ez a’ jeles tiszt 
tovább fog szolgálhatni. Tegnap óta a’ con- 
tregarde birtokában vagyunk, ’s a’ genie itt 
álgyu és puskagolyók ’s gránátok közepeit va
lóban csuda merészséggel dolgozik. Rövid i- 
dőn készen lesznek egy logement-val, (tér- 
liely a’ lerombolt várfalon vagy annak vala- 
melly külső mivén, hol ismét hurczolni ’s

battériát állítani lehet), szembe a’ t ő l e  dó i  
b á s t y á v a l , mellyé most összes eroködesünk- 
nek legközelebbi czélja, ’s attól csak 80 mé
ternyire. General Haxo haragszik a’ holdra, 
melly őt gátolja munkáiban. — Azonban mi 
sem hagyunk az őrizetnek sok nyugtot. Mind
untalan megmeggyulad egy házuk , sőt tegnap 
egy bombamagazinjok gyuladt meg ’s pattant 
szét, mellynek igen nagy zűrzavart kellett 
okoznia. Orleans hg, ki tegnap volt szolgá
laton, sok csendet és hidegvért mutata, e- 
gyik tiszt épen ő mellette kapott sebet. Ma 
ót general Castellane váltotta fel ’s több tisz
tet hivott meg a’ 7ik battériába ebédre, melly
nek úgy látszik privilégiuma van a’ fellegvár 
álgyuitól. — Marsai Gérard egy harmadik 
levelet is kapott general Chassétól, mellyben 
ez, mint mondják, előbbi leveleire hivatko
zik ’s törvénytelennek mondja azon tettet, 
hogy a’ marsai ellene a’ város falait ’s külö
nösen a’ m o n t e b e l l o i  erőséget használ
ja. Azonban még eddig nem esett a’ városra 
a’ fellegvárból egy lövés sem, ’s hogy ezu
tán sem fog esni, azt maga az őrizet java ’s 
védelmi könnyebbsége szinte bizonyossá te
szi. —

Decemb. 8dika, délután két órakor. A’ 
tüzelés tegnap és ma felette gyors. Az éjjel 
egy bomba lebontott (démoniért) egy álgyut 
az 1 számú battérián. Ugyancsak tegnap est- 
veli 7 órakor 500 hollandi jött ki a’ várból 
munkásainkat akadályozni, de 3 (csak 3?) 
ember veszteséggel visszaverettek. Egy másik 
kicsapás alkalmával ugyanők ’s ugyancsak ez 
éjjel 5 (csak öt?) embert vesztettek. Fran- 
czia részről 34 sebhedt vitetett tegnap Ber- 
chembe, kik közül 3 már meghalt. Az éjjel 
újólag *35 esett el vagy kapott sebet. Az os
tromlók tegnap estveli 10 órakor a’ sz. lőrin- 
czi foknak egész párkányzatáig vagy előfa- 
láig (Vorsprung) jutottak, fedezett utjok már 
akkor is csak 30 méternyire volt a’ nevezett 
foktól’s ma már m ég közelebb lehet. Az éj
jel kiváltkép ezen erőség ellen volt a" Fran
cziák tüze intézve. A’ főhadiszálláson még 
egy battériára való álgyu érkezett, ’s ma éj
jel egy bomba- ’s még egy 24 fontos batterir 
fog a' fellegvárhoz közelebb vitetni.
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A’ Journal d'Anvers pedig következő Ili
re két hoz AntwcrphőI dec. 9ikéről: Magok 
a’ Francziák megismerik , hogy bajnok el
lenséggel van dolgok. A’ fellegvár pattantyú
sai nem olly ügyetlenek, mint gondolák, a’ 
katonaság vitéz, tisztei tanultak. Látni, hogy 
az energia mind a1 két részről óránkint ne- 
vekszik, ostrom és védelem egy iránt tüzes 
’s a’ föld remeg az álgyuszó alatt Az őrizet 
kicsapásai, noha veszteséggel az ostromló 
részről, mindenkor visszaverettek, ’sa ’ Fran
cziák nem keveset nyertek egy zsilip elron
tása által, melly eddig vizet tartóztatott a’ 
fellegvár sánczaiban, hol most már csaknem 
semmi viz sincs. A* Hollandiak sikeresen tü
zelnek kisded , á la Cohorn-mozsaraikból (kéz
zel tartható mozsár), ’s hosszú muszkétáik- 
ból , mellyeket különösen a’ fellegvárhoz leg
közelebb nyomult battériákra irányzanak. Teg
nap több álgyut fordítottak a’ montebelloi e- 
rőség ellen, mellynek tüze nekik igen alkal
matlan, ’s bombáik szakadatlanul hullottak 
azon erőségbe, de az emberekben nem tet
tek semmi kárt. Ugyan csak tegnap (8dikán) 
kezdett egyike a’ közelebb vitt ostromló bom
ba-battériáknak legelőbb tüzelni, ma ezt egy 
másik, holnap egy harmadik ’s talán negye
dik is fogja követni. így jőnek a’ Francziák 
közelebb-közelcbb. Pattantyúsaik csüggedet- 
len vitézséggel harczolnak, noha a’ veszede
lem a' közelséggel egyiránt nevekszik. Pat- 
tanlyus-general Neigre, ’s a’ patíantyus.gene- 
ralstab feje Bouteillier, nem különben maga 
marsai Gérard 's a’ királyi herczegek gyak
ran látogatják a’ battériákat. — A’ hollan
diak nagy álgyukból nem igen lőnek , mert 
ezeket a‘ Francziák csakhamar lebontják. Most 
minden tűzök nehány fedezett álgyubóh, mel
lyeket hol ide hol oda hordanak ’s lövés u- 
tán mingyárt visszahúznak, nehány kisebb na
gyobb bombamozsárból ’s hosszú, karós musz- 
kétákbol történik. Ma reggel óta az álgyuzás 
különösen sürü. A’ fellegvárban egy kaszárnya 
eg. A’ város neutralitása folyvást sérületleu 
s az is  fog ma r a d n i .  Chassénak elég dol

got ad a’ kívülről eső ostrom visszaverése, ’s 
nem hihető hogy egy belső (magából a’város
ból eső) ostromra szolgáltasson okot, melly 
oldalról a’ vár különben is leggyöngébb. —

A’ belga Moniteur következő b u l l e t i n t  
adja a’ fellegvár ostromáról e’ hónap 8ikáról 
reggeli II óráról: A’ tér- és utnyitó munkák 
(Sappen-und Cheminementarbeiten) a’ sz.- 
l ő r i n c z i  f o k  k ö r ü l  dcc. 7 és 8ika közti 
é jje l, ellen nem állván a’ holdvilág ’s az os- 
tromlottak által újon felállított pattantyuk tü
ze , szakadatlanul folytak. E’ munkákat az 
ostromlók szünetlenül dörgő álgyui fedezék. 
Két uj battéria állíttatott az első parallela e- 
lőtt ’s az álgyuk kiszögeztettek rajtok. Az el
lenség kisded (á  la Cohorn) mozsarakkal, 
haubitz- és gránátokkal lőtt a’ munkásokra. 
Készületek tétetnek, hogy az ostromlók a' 
szent-lőrinczi fok árkába juthassanak. A’jobb 
szárnyon a’ cheminement-k (utnyitások) már 
egész a’ t o l e d o i  b á s t y a  fedeles útjáig ju 
tottak. Az ostromlók vesztesége még eddig 
csekély; nyolczad napja, hogy a' futó árkok 
megnyittattak ’s mind eddig csak 100 ember 
állott ki a’ harciból (meghalt vagy sebbe e- 
sett) , beteg a’ táborban igen kevés. —

Ugyan a’ belga Moniteur közli dec. 9di- 
kén general Chassé h a r m a d i k  levelét mar
sai Gérardhoz, mellyről imént is vala emlé
kezet, ’s melly ekép következik: Antwerpi 
fellegvár, decemb. őikén. Marsai ur. Azon 
veszély, meilyet marsai ur megtámadása a’ 
városra von, míg a’ béke-alkudozások foly
ton folynak , úgy látszik mind azon lépések 
következésében, mellyeket én inkább marsai 
ur emberei gondolatlanságának, mint ön a- 
karatja teljesítésének tekintek, meg fog va- 
lósodni. Válaszom ellenére is , meilyet a’ leg
közelebb múlt nov. 30ikán B. alatt volt sze
rencséin marsai urnák az napi második levelére 
adni, nem egyszer ’s nem csak a’ montebel
loi erőségből, hanem a’ város bástyáiról is 
lőttek e’ fellegvárra. Ezek megannyi sérelmi 
azon egyezés alapjainak , meilyet Excád élőm
be terjesztett, ’s meilyet válaszomban én a- 
jánlottam. Kötelességemnek tartottam tehát, 
Excdat erre csak azért is figyelmeztetni, hogy 
részemről mindent megtegyek egy olly siral
mas összeütközés elmellőzésére, mellynek 
következményei senkit mást nem fognak ter
helhetni, mint azt, ki a’megtámadást ugyana
zon pillanatban k e z d e t t e ,  midőn még a’ 
béke.alkudozások folytak, sőt szinte végok
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hoz közeledtek már, csak igen csekély becsű 
tárgyak maradván intézetlen, ’s a’ ki olJy te
temes eszközökkel bírván a’pont ellen, mel- 
lyet én védek, folyvást koczkáztatja azon vá
ros sorsát, mellynek megtartatását az embe
riség ’s a’ hely fontossága egyiránt kívánják. 
Ennél fogvást helyezetem sürget, Excád nyi
latkozását kérnem ki az itt általam említett 
sérelmek felett. A’ montebelloi erőség olJy 
annyira a’ városhoz tartozik, hogy én ezen
túl mind az innen, mind a’ város bástyáiról 
ellenem intézett tüzet mulhatlanul visszonoz- 
ni fogom. Antwerp lakosi mind cngemet, mind 
azótai viseletemet, mióta e* fellegvár rám 
bízatott, sokkal inkább ismerik , ’s eléggé mél
tatták azt a’ londoni conferentiánál volt fran- 
czia és angol biztos urak is , hogy sem kétel
kedni lehessen, kinek fogják ők (Antwerp 
lakosi} a’ várost fenyegető Ínséget tulajdo
nítani , ha engem hasonló kihívások annak 
valósítására kényszerítenének. Fogadja ’s a’ 
t. — B. Chassé. M a r s a i  G é r a r d  f e l e l e 
t e :  Antwerp melletti főhadiszállás, dec. 5. 
1832. General ur. Azon levélben , mellyet a’ 
múlt novemb. 30ikán general ur ugyanaz na
pi levelére válaszul vala szerencsém bocsá
tani, világosan kifejtettem azon utat, mel
lyet az antwerpi fellegvár ostromoltatásában 
utasitásim előmbe szabtak. Kormányom nevé
ben nem kívántam én semmi mást, mint az 
1831 beli nov. 15iki szerződés, egy már aláirt 
*s biztosított szerződés , végrehajtatását. Én 
azon fellegvár ellen, mellyet az urnák ált kel
lene adni, csak a’ város belkörén (enceinte} 
kívül fekvő eszközökkel élek, rs felidéztem 
az urnák mind a’ példákat, mind a‘just, mel- 
lyek ebeli viseletemet igazolják. Meg nem en
gedvén azt, hogy a’ város belsejéből lőjenek 
az u rra , legnyomosb bizonyságát adom abeli 
óhajtásomnak, hogy e" város és lakosi kimél- 
tessenek , különben az (a’város) nekem olly 
álláspontot ’s ostrom - eszközöket nyújtana, 
mellyek igen rövid idő alatt az ur vesztét 
vonnák magok után, minthogy teljes szándé
kom, az urat minden közösülésétől elmetsze
ni. Ha az u r , minden békés beszéde mellett 
is, a1 várost feláldozza, kész vagyok érez
tetni az úrral, hogy bánásmódja nem kevés

bé ellenkezik önnön javával mint az emberi
séggel, és azt, hogy annak kö\étkezéséit az 
ur megbánandja. Vagyok ’s a’ t. Aláírva: Gróf 
Géiard.

A’ f r a n c z i a  bombák által okozott kárról 
ezeket Írja az anversi újság a’ franczia főha
diszállásról, dec. 8ikárói: Egyike a’ mi bat
tériáinknak , mellynek tüze roszul volt irá
nyozva, tegnap reggel mintegy 30 huszon- 
négyfontos golyóbist a’ városnak legtávolabb 
részeibe röpített el; kettőt közülök a’ kői- 
Hiányzóhoz (gén. Buzenhez) vittek, egyike 
egy embert ölt meg, ki a’ Dominicanus-ut. 
czában nro. 1123 épen kandalója előtt ült, a’ 
másik egy asszonyt vérzett meg. Bomba is 
több esett a’ városra, de az általok sérült 
személyek számát, egy férjfiun kívül a’ Cuil- 
ler utczában, még nem tudni. Illy szeren
csétlenség nem fog többé történni, a’ múltat 
az okozá, hogy a’ golyóbisok, hihetőleg az 
igen erős töltés által, a’ czélon túl lövettek. 
— A’ lőrinczi fok megtámadásáról pedig eze
ket Írja egy antwerpi level (az alig. Zeit.ban) 
e hónap ölkáról: A szent lőrinczi fokot teg
nap a’ Hollandiak de csak szinre és cselvetve 
elhagyák, s a'Francziák azon véleményben, 
hogy az erőség össze van lődözve ’s ezért 
nem védhető , gyalogsággal akarák megrakni, 
mihez képest mintegy fél órával éjfél után 
egy csapat (colonne) egész csendességben elő
nyomult. De mihelyt ezek eléggé közeled
tek , a’ Hollandiak lefödtek hirtelen egy gal
lyal és földdel ügyesen eltakart, hét álgyus 
battériát ’s borzasztó kartács-záport szórtak 
az ellenség sürü soraiba. A’ csel tökéletesen 
elérte czélját; a’ Francziák sok embert vesz
tettek, névszerint három genie-tisztet. A’tűz, 
melly között a’ városiak puskalövéseket is 
hallottak, rettenetes volt ’s két egész órát 
egyenlő sűrűséggel tartott. Az egész város 
felzudult. — Ma reggel három oldalról löve
tett a’ fellegvár, t. i. a’ vele szemközt lévő 
10 battériából, egyből a’ viz felöl ’s ismét 
a’ Burghtban állított battériákból ; azonban 
az ez utóbbiakból lőtt bombák többnyire a* 
vízbe estek. Ezekkel egy időben erős álgyu- 
zás hallaiott á  Scheide alsóbb vidékéről, név
szerint Lillo és Liefskenhoeck tájáról. Ez az
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álgyuzás az ottani franczia battériák’s a’ Schei
den álló hollandi hajók között történt ’s egész 
délig tartott. Következését még nem tudjuk. 
— A’ hollandiak a’ leghevesb czikatüz (Kreuz
feuer) között is folyvást dolgoznak lebontott 
álgyuik körül a’ bástyákon, igy a’ múlt éjjel 
mind azokat helyre álliták ism ét, mellyeket 
a’ Francziák tegnap lebontottak. Két ház a1 
fellegvárban leégett, de mit tesz e z , midőn 
a’ katonák jól fedve mind a’ bástyaboltok a- 
latt (a’ casemattákban) vannak. El lehet lát
n i, hogy a’ Francziák elég drágán fognak a’ 
fellegvár birtokába ju tn i, már is sok holtat 
és sebhedtet számlálnak , melly utóbbiaknak 
nagy része a’ városban ápoltatik. General Chas- 
sé még épen n$m fejtette ki egész erejét, le
het , hogy ezzel egy megrohanásra várakozik. 
Szörnyű mészárlás fog ekkor eshetni! —

G e n t b ő l  írják decemb. 4ikén, hogy a’ 
franczia katonák között a’ betegek száma rét. 
tentőn nevekedik; A1 genti kórházakba 500- 
nál több vitetett, mind Sebastiani general 
osztályából, holott ez 10—11,000 embernél 
nem áll többöl. Ezen osztály katonái nagy 
részint franczia délszaki ujonczok, kiknek 
a’ hollandi hideg, vizenyős tájék felette árt ,  
miért is többnyire hasmenésben, cholerine- 
bcn ’s t. ef. szenvednek.

Az ostromról decemb. 9ikéről semmi ne
vezetes. A’ Francziák olly közel jutottak mun
káikkal a’ sz. lőrinczi fokhoz, hogy kisded, 
kézzel hajtható gránátokat vetetlek reájok. 
A’ fok magát egykét napnál tovább nem tart
hatja. — Leopold király ugyanaz nap meg
látogatta, életveszedelem közt, a’ battériá
kat; miután estvére Brüsselbe ment’s a’had- 
ministerrel dolgozott. Craddock ezredes ’s an
gol biztos ugyan ide más nap (dec. lOikén) 
érkezett meg.

A’ képviselőkamarai oppositio egy pro- 
testátiót ada ki novemb. 19dikén minden ol- 
jyas idegen beelegyedés ellen, mellynek csak

A’ gabonának pesti piaczi

az volna czélja, hogy az antwerpi fellegvár 
’s Limburg és Luxemburg tartomány részei 
kölcsönös kicseréltetését eszközölje, mivel 
úgy mondják, ez a’ csere, magában , a5 Bel
gákra nézve káros, a’ nov. 15diki tractatus 
24ik czikkelye pedig nyilván mondja, hogy 
az érdeklett kölcsönös áltadás csak a’ két fél 
között kötendő végegyezés megerősülése után 
essék meg. —

D  Á  N  I A.
Kopenhágai tudósítások szerint nov. 1 Ti

kéról, ott azon napokban két jeles férjfiu vé
gezte földi pályáját. Egyik t. i., mint philosoph 
és publicista nagy nevű a’ conferentiai tanács
nok Schmidt-Phiseldeck, kinek kivált sta
tustudományi munkáji igen és méltán becsül
tetnek. Kora halála (36 észt.) a’ Dánokra néz
ve annál fájdalmasb , minthogy épen a’ kor
mány külső ügyi ministeriumába vala lépendő 
’s e’ helyzetében a’ németszövetségi dolgok 
menetébe is, mellyre nézve egy olly nagy 
tehetségű’s tiszta, szabad gondolkodású férj
fiu munkássága valóban kívánatos vo lt, nem 
kevés behatással bírandó. — Másik: profes
sor B a s k ,  a’ jeles ny^elvbuvár, ki azonkí
vül hogy Európának csaknem minden nyel
vét értette, (utolsó munkája egy finn-lapp 
grammatika, melly talán magyar nyelvtudó- 
sinkat is érdekelheti némileg), a’ dél- és keletá- 
siai nyelvekben is igen jártas volt, mit Ásiá- 
ban volt több évi utaztának köszonhete, melly 
alkalommal egyszersmind több, kivált á z e n d  
(ó persa) nyelvre nézve megbecsülhetlen kézi
ratot gyűjtött.

L e g ú j a b b :  Marsai Gérardnak a’j had- 
ministerhez küldött újabb tudósítása szerint 
az Oraniai bg vezérlése alatti holland sereg 
folyvást nymgton viseli magát, nem is szán
déka támadólag, hanem csak védőleg mun
kálni. A’ franczia követkamara ülés dec. 8di- 
kán zajos volt. — A’ franczia seregek eddigi 
V esztesége 88 holtakban és sebesekben.

ra december 21dikén 1832.
Foza. ni rtó. gar. legjobb középszerű csekélyebb Pozs. m. vtó. gar. legj óbb középszerű csekélyebb

T isz ta b ú za 1 3 6  { 120 113 | Zab 4 0 38 3 6  • ~
K é tsz e r e s 9 6  } 9 3  l 86 * K ö le s — — —

R o zs 6 3  ; 6 0 5 3  • K ö le s-k á sa — — —

Á rp a 62  * 6 0 57  i K u k o r icza 73  i 63  * 6 0

S z e r k e z te d  H e l m e  ez y . N y o m ta tja  Lä n d e r e r .
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103— 104 szám. P est, szombat. December 29dikén. 1832.

F o g l a l a t :  Magyarország (országgyűlésünk kezdete’« folyamatja. Dovecz fogva). Anglia (a’ londoni diplomatiai levelezé
sek folytatása. P a r l a m e u t i  követek választási. Stratford-Canning és Palmella Madridba utaznak a’ portugált ügy iránt). 
F ra u c z i a o r s z á g  (General Gourgand küldetése Párisból a’ franczia sereghez. Pairkamara dec. 12iki ülése). Belgium (a’ 
87. lőrinczi lunette a’ francziák által bevéve. Ostromi hírek). Hollandia (Hágai újságok az ostrom felől. Lewe van 
A d u a rd  coutreadmiral halála). Spanyolország. Portugália. Elegyhirek. Gabonaár.

MA G Y A l l O R S Z Á G .
Pozsony. A’ Statusok első kerületi ülé

süket f. h. 1 Óikén reggeli 9 órakor tartották 
a’ megyeháznál, hol jegyzőket ’s vizsgálókat 
akartak válasziani, mivel azonban 10 órára 
országos ülés volt rendelve, hogy annál job
ban megválogathassák a’ tagokat, ’s a’ napló- 
könyv-szerkeztetés jobbításiról is bővebben 
tanácskozhassanak, mindent a’ következő il
lésre halasztottak. Erre seregesen az ország
házba menvén , fenséges Nádorunk szokott 
lelkességü beszédével nyitá meg a’ Főrendü 
tábla ülését, a’ Statusokét pedig Personalis ő 
méltósága korunk szelleméhez illesztett tisz
ta magyarságu ’s férjfias szónoklatúval (mit 
a’ közbe zajlott többszöri tetszés eléggé ja
vait), köszöntvén a’ Rendeket ’s bizodalma- 
san szólítván fel, hogy édes hazánk jövendő 
boldogsága 's dicsősége alapjának tételére ke
zet fogjanak. Fens. Nádorunk beszédére Ür- 
szágnagyaink nevében kalocsai érsek Klobu- 
siczky Péter ó excja, a’ Personaliséra pedig 
a’ Karok nevében Németh György kir. táb
lai praelalus's esztergomi káptalanbcli követ 
válaszoltak, az elsőbb diák, az utóbbi ékes 
magyar ajkon. Majd azután a’ Főrendek táb
lájához követség neveztetvén ő cs. kir. Főher- 
czegségét a’ Nádort ’s Főrendeket megüdvöz- 
leni, ugyan az előbb érintett kánonok Né
meth Gy örgy ur választatott szónokul "s tisz
tét diákul jelesen teljesité, de a’ követség 
visszajöttekor egy kis szóvitatásra ada okot 
az, hogy ott köszöntő beszéde nem hazai 
nyelvünkön zenge. Péchy Ferencz ur Pest 
megye küldöttje nyiiatkoztatá t. i. utasításá
val meg nem egyezőnek, hogy az érintett 
küldöttségi szónok diák nyelven beszélt, 's 
nyilatkozását többek által történt tüzes támo
gatás után, naplókönyvbe iktattatni kéré. A’

felsőház nyomban viszonozó az alsónak üd- 
vezló követségét báró Szepesy Ignácz pécsi 
püspök ő excja ékes magyarságu ’s a’ két 
táblának egy értelmet ’s egyre törekvést óhaj
tó beszédű szónoklata mellett. —

Biztosság neveztetvén ezután a’ Felség 
köszöntésére kalocsai Érsek ő excja szónok- 
ságánál, az országos gyülekezet a’ Jezsuiták 
templomába seregle, hol alig végezék az is
teni tiszteletet, midőn délután egy óra felé 
számos álgyu dörgedezé a’ Felségek megér
keztét. — Más nap azaz 20ikán reggel elegy 
ülés tartatván, miután a’ felséges Uralkodó- 
pár koszöntésire megbízott küldöttség tiszte 
teljesítését ’s Ő Felségük elfogadó válaszát 
meghozó, az egész gyűlés az udvari kápol
nába s onnan a'király székhez siete , hol Fő- 
kanczellár ó exjának az országos RendekhÖz 
tartott nemzeti beszéde után, fels. Urunk 
vön szót s áltvevén a" Kanczellár kezéből a" 
királyi előterjesztéseket, azokat a’ Nádornak 
nyújtó, ’s kihallgatván fels. Urunk ennek az 
ország nevében mondott hódolatos háláját, a’ 
teremből eltávozott Képviselőink örömkiálto- 
zásitól kalauzoltam Innen az országos Rendek 
egyenest az országházba, onnan elegy ülésre ta
karodtak , ’s meghallgatván az ismét elolva
sott királyi előterjesztéseket ’s az azokra 
következett nádori beszédet az napra elosz
lottak. (lásd ezeket mai országgyűlési függe
lékünkben).

A’ nevezett kir. terjesztvények egyedül 
az országos küldöttségek rendszeres munkála
tinak felvételét, különösen pedig a' felvétel 
rendét határozzák meg; főbb helyei ezek: 
l )  csak ideigleni intézkedésképen fogadván 
el az ország 179f törvénye 35ik czikkje azon 
rendeleteket, mellyek a’ földes ur ’s jobbágy 
közti viszonyokat ’s azok fennmaradását ille
tőleg dicső emlékű egykori uralkodó Maria



Therézia kormánya alatt hozattak divatba, 
igen tudván továbbá a’Karok és Rendek, men
nyire érdekes ohajtásu az érintett viszonyo
kat immár valahára eldöntő hüvclyezetlen 
törvény által meghatározni, s a közboldog
ságot ez által is jóval öregbíteni: kívánná te
hát cs. kir. Felsége, hogy a’ jelen országgyű
lés legelőbb is azon részét fogná tanakodási 
tárgyává az országos küldöttség rendszeres 
munkálatinak, mellyek az Urbáriumot ille
tők. Igen tudván pedig 2) mennyi függ a’ 
törvény-szolgáltatástól, hogy annak folyamat- 
ja , mind egy egészen ujdon alkotandó fenyítő 
törvénykönyvnek, mellynek nemléte napon
ként érezhetőbb, készítése, mind a5 tör. 
vényszékek ’s törvénykezés czélirányosb ren- 
deztetése, mind a’ pörlekedési tekervények 
elegyenítése, mind végre a’ polgári törvé
nyeknek a’ cambiumra nézve , (mennyire t. 
i. e’ részben azok hijányosak a’ jólelkű hite
lezők követelési igazaiknak védelme ’s biz
tosítása miatt) illesztése által egyszerűbb, 
nyomosb, egyenesb rendszerű legyen ’s ment 
mind azon késlető és költséges akadékoktól, 
mellyek az illető feleket maiglan oily igen 
terhelik, óhajtaná Ő Felsége, hogy végezvén 
az országos Rendek urbárium iránti tanako- 
dásikat, egyenesen a’ törvénykezési munká
lathoz fognának , ’s vég egyezésiket felséges 
személye elibe jóvá hagyás végett terjeszte
nék; eltörülvén az 1498iki törvény 4ik czikk- 
je *) rendelését, mennyibe t. i. azt a’ bírói 
hivatal méltósága és szentségével nem egyez
tethetni. Hogy pedig 3) az adózó nép sorsa 
is , meliyet eddig az adó határozatlan módú 
rovatása ’s elosztatása ’s á1 házi adó nagysá
ga sulyosíta leginkább, mennélelőbb enyhit- 
tessék, valamint a’ Statusok és Rendek, úgy

Ő Felsége is a’ többihez rokon kívánsággal 
óhajtaná, az imént nevezett két tárgy után , az 
e’ feletti tanakodásokra lépést; ennek végez
te után az ország- s kormányközötti. (publi-, 
co-politicum) , kereskedési- bányászati-okta
tási- egyházi- és banderiumi-ba bocsátkozást. 
— Mivel pedig 4) igen hihető hogy ennyi 
tárgy feletti tanácskozás több időt kíván meg 
az országgyűlésre szabott törvényesnél, an
nál fogvást idején végeznének a’ KK. ésRR. 
arról: kik? ’s melly idomzatban viseljék az 
országgyűlési képviselők napdíjait, igazságos 
és a’ nemzet méltóságához illő tekintetet vet
ve a’ szegény adózó nép különben is számos 
terhű sorsára. — 5) Minekutána ő cs. kir. 
Felsége az 1827iki országgyűlésen nevezett 
küldöttségek, s határok iránti biztosságok 
munkáik teljesithetését, cs. kir. Főherczeg- 
Nádor Ü Fensége közbenjárására, az orszá
gos pénztár fogyatkozásában, tulajdon kincs
tárából 262,606 fr. ’s 29^- kr. pengő kral se- 
gité elő; óhajtaná Ő Felsége, hogy a’ külön
ben is sok költekezéssel terhelt kincstár , az 
említett mennyiséget a’ Karok és Rendek ha
tározásuknál fogvást minélelőbb visszanyerné; 
igen kedvesen venné azonban, ha e’ pontra 
olly módot találnának a’ KK. és RR., melly 
szerint az adózókra ebből semmi teher sem 
háramlanék. ’s a’ t.

21ikén reggeli 10 órakor az országos RR., 
előbb kerületi gyűlést tartván, elegy ülésre 
gyűltek az országházában össze, ’s felolvas
tatván a’ Fejdelem által koronaőrségre aján
lottak nevei, azok közül egyes szóval Keg- 
levich Gábor gr. v. b. t. tanácsnok, főispán, 
’s kamarai másod elölülőt kiálták ki. A’ má
sik két ajánlott báró Révay János magyaror
szági alföldi bányagróf’s a’t. — és Szilassy Jó
zsef Torna megye főispánja, septem vir ’s a’ t  
volt. Midőn a’ bévezetett uj koronaőr külön
ben derék beszédét diák nyelven mondaná, 
egy követ ur ,,halljuk magyarul1,4 kiáltott, ’s 
száz még száz hangoztató utána ugyan a z t, 
bizonyos jeléül hogy a’ nemzetiség iránti rész
vét a’ jelen országgyűlésen egy fokkal is
mét magasb. Egy testben ment ezután az e- 
gész gyűlés a’ királyi szállásra, ’s fens. Ná-
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dórunk rövid szónoklata mellett az újólag vá
lasztott koronaőrt megerősítés végett a’ Fel
ségnek bemutató, ki is azonnal kegyeske
dett annak törvényes esküjét elfogadni, est
ve pedig a gyűlés egyes tagjainak magához 
szabad járulhatást engedni.

22ikén reggeli 8 órakor már a' Felségek 
Pozsonyt elhagyók , álg) udörgés 's a’ lako
soknak mindenfelől nyilatkozó örömkiáltozá- 
si közt. A’ KK. és RR. pedig kerületi ülésre 
gyűlvén egybe , a’ diarium ’s országgyűlési 
újság ügyét vevék fel. A’ nagyobb rész elha- 
tárzó lépést akart tenni a’ nyilvány ügyében, 
de a' ,,mikép“ és ,,hogyanunál volt a bökke
nő; egyik kerületi jegyzőkönyvet akart, a’ 
másik országgyűlési bírálat- a’ harmadik pedig 
szokott királyi bírálat alatti újságot; azon 
véleménynek, hogy a’ diaetai újság szerkez- 
tetője országgyűlési tag legyen, alig akadt 
egy két barátja; végre megígérvén a’ mélt. 
Personalis , hogy gondosan ügyelend a1 nap
lókönyvnek mindenkor 24 óra alatt eszköz- 
lendő kijövetelére, Censorokat választottak, 
kik három részre osztakozva, s egymást fel
váltva, a’ lehető legrövidebb idő alatt köte
lesek a’ diarium bírálatát végzeni, ’s igy an
nak nyomtathatását siettetni. Dubraviezky 
(pesti k.) ur még azon indítván) t tévé: hogy 
lenne a’ Főrendeknek is diariumjok, Patay 
(szabolcsi k.) ur támogató, de a’ többség Co- 
máromy (abauji k.) urnák javaslatára abban 
nyugodott meg: hagyassanak a’ Főrendek a’ 
Diaeta coordinatióig saját kényökre. Forga 
még arról is szó, hogy ezután a’ napkön) v 
csak egy nyelven (hazain t. i.) adatnék ki. 
Ugyan ez ülésben vétetett fel az üléspalota 
(asztalok) alkalmasb elhelyeztetése is , hogy 
minden beszélő szava tisztán ’s értelmesben 
legyen kivehető; e’miatt nevezetesen a’káp
talanok követeit sokan a* királyi Tábla pol- 
ezozatára kívánták rendeltetni. — Kerületi 
jegyzőkké választattak a’ négy kerületből: 
Kölcsey (szatmári), Fekete (pozsonyi), Sis- 
kovics (baranyai) ésBernáth (ungi) követ lí
rák.

Herczeg Eszterházy Pál (követ London
ban) tizennégy évi távolléte után hazánkban 
van 's az országgyűlésen. Nagymélt. Reviczky

gróf a’ Főkanczellár 22dikén utazott vissza 
Bécsbe.

Rozsnyórul dec. 20ikán : Örömmel jelent
hetjük, hogy a’már egyszer katona-fegyverek 
közül is kisiklott hires kalóz ’s rabló Dovecz , 
ki Gomör s vele szomszéd vmegyékben a’ 
közösülést gyakori fosztogatás és gyilkolási- 
val csüggeszté, végre dec. I8ikán Koboláron 
egy meghittje házánál (burgonya-gödörben) 
elfogatott, ’s még az nap ide szállíttatott 
végitéitetése ’s gaz tetteinek érdemlett jutal
mát veendő. Született Henczkón Gömör vme- 
gyében. A’ mintegy 28 évű alacsony, lőcs 
lábú , de vállas és izmos ifjú arczvonalmi és 
tekintete épen nem gyanittatnák az emberi
ség ellen megkemény ült szellemét. Bár sem
mi kor sem szülne többé hasonló szörnye
teget!

A N G L I A.

Múlt levelünkben megszakasztott diplo- 
matiai levelezés folytatása ’s vége: IV. Gróf 
Grey báró Zuylen van Nyevelthez. Báró ur! 
Ma reggel volt szerencsém venni Excád teg
napi levelét, ’s noha egy oily levelezéstől , 
melly nem a’szokott hivatali utón foly, nem 
igen várhatni valami sikert, még is Excád 
irata olly helyeket foglal magában, mellye- 
ket észrevétel nélkül nem hagyhatok. Excád 
azt mondja, hogy a’ porosz cabinet javasla
tát nem uj alkudozás, hanem szerződés alap
jául vévé és ajánló, mellyet részéről bár- 
melly pillanatban kész alá is írni. — Ment
sen ki Excád, ha én ezt puszta szóvitának 
tartom. A’ porosz javaslat itt készült a’ con- 
ferentiának bizonyos tagjai által ’s Berlinbe 
el is küldetett a’ nélkül, hogy az angol kor
mány annak szerkeztetésiben részt vett, vagy 
iránta értesittetett volna. Később előterjesz
tő azt a’ porosz meghatalmazott a’ hollandi 
kormánynak, de a’ conferentiával, vagy ő 
nagybritanniai Felsége statustitoknokával hi
vatalosan senki nem közlötte. Excád velem 
e’ hónap 9ikén közlötte annak m ását, ’s ek
kor, közelebbi vizsgálat után, kitetszett, 
hogy az sok és komoly ellenvetést szülhet és 
olly nehézségeket gördít elő , meilyeket csak 
további, hosszabb válágositások ’s vitatgatás

*
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után lehetett volna elhárítani. S habar Excád 
hajló lehetett e’ javaslatot, mint kötendő e- 
gyezés alapját aláírni, lehetetlen vala azt mos
tani formájában a’ b el ga kormány megegye
zése nélkül elfogadni, vagy némeliy pont gyö
keres változtatása nélkül az angol kormány 
részéről helyben hagyni. Nem mondhattam e 
tehát én teljes okkal, hogy a’ velem nov. 
9ikén közlőit nyilatkozás nem foglal magá
ban egyebet, mint ajánlkozást a’ porosz ca
binet javaslatának további a l k u d o z á s  a- 
lapjául elfogadására, ’s hogy abban semmi 
sem látszik bizonyosnak, csak a’ halasztás, 
mellyet az ügy mostani állapotja többé meg 
nem tűr? — A’ Schelde.vám mennyisége i- 
ránt a z t, igen i s , mondotta Excád, hogy an
nak 3 forintról alább szállittatására kormá
nyától fel van hatalmazva; de azt soha sem 
mondotta Excád : miben ’s mennyiben fog te
hát ezen vám megállapittathatni. Már maga 
ezen egy pont tehát újabb alkudozás tárgya 
le tt, melly iránt a’ belga kormány megegye
zése nélkülnem lehetett végezni, ’s igy lega
lább ezen egy pont miatt, ha más nem lett 
volna is, további h a l a s z t á s  vala szüksé
ges, melly már" ekkor lehetetlen volt. A’ 
Sebeidén hajózhalásról meg kell itt még je
gyeznem , hogy ha e’ kérdés úgy vétetett fel, 
mint m i n d e n  európai hatalmat illető: ez 
a’ belga kormány kivánatinál fogvást történt, 
mellyek ismét a’ bécsi egyezésben alapultak, 
melly egyezés által a’ közös hajózhatási jus e’ 
folyón biztosítva lón. — A’ Limburgon ált 
eső (transilo) kereskedésre nézve egy téve
dést kell kiigazítanom , mellyben Excád azon 
beszélgetés következésiben látszik lenni, melly 
közöttünk e'' tárgy iránt oct. 27ikén történt. 
Bizonnyal nekem soha sem vala szándékom 
a’ hollandi kormánynak abeli jusát ismérnem 
meg, hogy ő ezen áltviteli kereskedést vám 
alá vethesse; ’s tudtam, hogy a’ nov. 15di- 
ki, mindaz öt hatalmasság által elfogadtatott, 
szerződés I l ik pontja azt világos szóval ki
rekeszti. Midőn a’ belga kormány Limburg- 
uak ezen részeit, mellyek 1790 előtt Bel
giumhoz tartoztak, feláldozá, megfosztó ön
magát egy, saját birtokán folyó, szakadatlan 
közösüléstől Németországgal; ’s az, hogy Bel

giumnak jus adatott e’ részeken , mellyek 
most Hollandiához valónak esendők, szaba
don’s csak az utak jó karban tartatására meg
kívánt vámfizetés mellett Sittard felé ke
rt »ztül járhatni: azon köteles kárpótlás egy 
részének tekinteték, melly neki (^Belgium
nak} az érdeklett áldozatért vala adandó. 
Nekem tehát lehetetlen vala Hollandia köve
telésiben megegyeznem ; de mindenkor igye
kezvén módot lelhetni a’ két ország közötti 
békés egyezkedésre, nem mint ajánlatot, melly- 
nek tételére meg volnék hatalmazva, hanem 
mint saját ötletemet (Einfall) gördítém oda, 
hogy ezen pont talán úgy intéztethetnék el, 
ha kölcsönös egyezkedés után egy u j, Maest- 
richt-től délnek eső, út (ország v. szekérút) 
csináltatnék ; de egyszersmind azt is hozzá 
tevém, hogy ez csak alkudozás utján eshet
nék meg, mellyben Belgiumnak részt kelle
ne venni s mellyre többé nincs idő most ( — ez 
oct. 27ikén történt —)  hanemha az antvverpi 
fellegvár előre áltadatnék. — E* véleményt 
ismétlém , ’s még határzottabb- ’s világosab
ban, azon második beszélgetésben is , melly
ben Excádhoz e’ hónap 7dikén vala Szeren
csem, olly okokkal támogatván azt, mellye- 
ket én kielégítők ’s meggyőzőknek hittem. Ő 
hollandi Felségének kormánya részéről tá
madtak tehát azon nehézségek, mellyek e’ 
szerencsétlen viszálkodás elintéztetését mind
eddig akadályozók. Két esztendői alkudozás 
alatt folyvást óhajtottuk mi e’ békés elintéz- 
te tést, óhajtjuk azt ma is, ’s teljes őszinte
séggel s egyenes lélekkel fogunk annak va- 
lósithatásán ügyekezni, valahányszor erre al
kalmunk adódik. Valamint Excád, úgy én is 
azon hiedelemben nevekedtünk fel, hogy Ang
lia és Holland érdekei szorosan egybe függe
nek , és vágyva várom azon pillantatot, melly 
a’ mindkettőjük javára olly igen szükséges 
békés baráti viszonyokat újra helyre állítsa. 
Eddig, ki kell ezt mondanom, az ur kormá
nyának viselete nem látszott nekem ezen o- 
hajtatnak megfelelni. Olly ajánlatokat teve az, 
mellyeket oct. lsőjeig mind az öt hatalmas
ság elfogadhatlanoknak Ítélt, ’s végre elenyé
szett minden remény a’ németalföldi kor
mányt alkudozás szokott utján egyenes egyez



821

kedésre bírhatni Belgiummal. Csak akkor, 
midőn a1 dolog illy állapotja azon lépéseket 
tévé szükségesekké, mellyekkel Nagybritan- 
nia 's Francziaország mo s t  foglalatos, tétet
tek újabb ajánlatok, mellyek az Excddal már 
közíött okokból nem látszhattak elegendők
nek a’ nevezett rendszabások félbeszakaszta- 
fásukra. Ezek szerint kénytelen vagyok Excád- 
nak ismételni, hogy az antwerpi fellegvár 
áltadatása most már mellőzhetlen előzvénye 
(praeliminare) minden további alkunak. De 
midőn e’ feltétel ’s nyilatkozás mellett mara
dok , vissza kell azon vádat tolnom, mintha 
én az ur nemzetétől becsületét ’s független
ségét kívánnám áldozatul. Hollandia becsülete 
’s függetlensége Angliának szivén fekszik, ’s 
ha én ollyasmit kívánok, mit Excád olly el- 
határzottan megtagad, noha a’ Belgáktól u- 
gyanakkor ugyanaz (a ’ birtok-áltadás) kiván- 
tatott, ebben Ó Felsége kormányának más 
czélja nincs, mint hogy elegendő biztosit- 
ványt nyerjen a z o n  b é k e - m u n k a  k ö n 
n y e b b  f o l y t a t  h a t á s á r a ,  mellynek be
végzésén foly vást egész buzgalommal s gond
dal ügyekszik. Nem rekeszthetem bé ez Írást 
annak ismétlése nélkül, hogy én csak egy 
k i e l é g í t ő  következmény (resulratum) re
ményében hagyárn az értekezést közöttünk 
nem-szokott utján folyni; ’s ha Excádnak to
vábbi közieményi lesznek, illőbbnek tartom, 
hogy azokat szokott utján , a’ kiil-ügyek hi
vatalánál, tegye. — Kérem Excádat, fogad
ja el különös tiszteletem. . ’s a’ t. Gr ey . V.  
B. Van Zuylen gr. Greyhez. London, nov. 14. 
1832. Mylord! Azon elmélkedések után, mel
lyekkel Excád tegnap költ levelét kezdé ’s 
rekeszté, az illedelem szabályit vélném meg
sérteni, ha bővebb, körülményesb feleletbe 
bocsátkoznám. Ennek elfogadására úgy is a’ 
külügyek hivatalát jeleli ki közlőleg Excád, 
noha tudja , hogy nekem Ő britt Felségénél 
meghatalmazva lennem nincs szerencsém. Az 
én megbízatásom csak a’ conferentíával, melly 
közbenjárólag lépett fel, alkudozásra terjed 
ki. Elvesztvén a’ conferentia idézett charac- 
terét ’s tagjai ketteje a’ háborúskodó hatal
makét vevén fe l, az én meghatalmaztatásom- 
nak is, hogy haszonnal alkalmaztassák, hat

hatós segélyre ’s együtt-munkálkodásra vala 
szüksége, hogy a’ formaság a’ valóságnak ne 
ártson. ’S kitől várhattam e’ segélyt ’s köz
rehatást inkább, mint azon felvilágosult és 
nagy hatalmú férj fiú tói, ki Angliában a’ töb
bek felett állván, azok akaratját intézi ’s a’ 
nyügző előítéletnek parancsol? — Én ugyan 
azt hivém, hogy a’ fenyegető crisis közelé
ben semmi hasznosbat, elhatárzóbbat, ’s ő- 
szintébbet nem tehetek, mint ha a’ britt ca
binet elölülőjéhez fordulok, ’s ezt annál is 
bizodalmasabban, mivel önmaga igéré ne
kem, hogy a’ békefentartatás igen nagy ér
deke miatt a' formaság akadályitelmellőzendi. 
— ’S i 11 megszűnők Mydord; ámbár nem ö- 
römest zárnám bé e’ levelet a’ nélkül, hogy 
a’ legélénkebb köszönettel adózzam Excád
nak a’ részvét és jóakarat azon kifejezésiért 
hazám iránt, mellyekkel levele bővelködik. 
Volt olly' idő, névszerinti az elválás (Bel
giumnak Hollandiától} alapjainak az én ki
rályom által lett elfogadtatásukkor, midőn én 
m ás kérdések iránt is a’ részvétnek s jóa
karatnak s z i n t e z e n  bizonyitványit hallám. 
Akkor haliám a’ barátság-adta többi tanács
iatok között azt is, hogy Antwerp fellegvá
rát Belgiummali vitánk tökéletes eiintézteté- 
sc előtt semmi esetre sem adjuk ált. De mióta 
azon alapok valósittatlan maradtak, hideg
ség ’s egykedvűségnél egyebet nein tapaszta- 
lék, :s a’ tett igen is jól megfelelt ama’ régi 
frigyesség elfeledésének, melly most napi ér
dekeknek lön feláldozva. Adja isten Mylord, 
hogy azon megnyugtató szavak, mellyeket 
Excád hozzám intéze, jobb gyümölcsöt te
remjenek, ’s IV. Vilmos király fő ministere 
ne mondotta legyen hiába: hogy hazám be
csülete ’s függetlensége előtte nagy becsli, s 
hogy ő is mint én a’ Hollandia ’s Nagybritan- 
nia közötti érdekek szoros kapcsolata hitében 
nevekedett. Mylord, én bízom e’ szavakban. 
Kérem Excádat, fogadja el ’s a’ t. B. Van 
Zuylen van Nyevelt.

Londonban a’ választások már elkezdőd
tek. Southwarkban a’ lordkanczellár’ beteg 
testvére mellett föllépett Davis ur ’s javas
latai annyira köztetszést nyerőnek, hogy' vá
lasztatása iránt, melly dec. 12ikén történend,
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többé nem marad kétség. Murray ur mint to- 
ry - candidat jónak itélé a’ candidatioi érdem
ről lemondani, ’s ennél fogva neve a’ Candi- 
datok1 névsorából kitörültetett. Komolyabb 
volt a* választási harcz Westminsterben. A’ vá
lasztók itt nagy számmal gyülekvének össze, 
’s köztök olly zajos békétlenség mutatkozott, 
hogy erőszakoskodásoktól méltán leliete tar
tani. Nagy epés indulatosság nyilványosult sir 
Hobbouse ellen, nem különben sir Burdett 
Ferencz ellen is , mivel ez azt jelenté, bogy 
neki Hobhouse-on kivül más követtárs nem 
kell. Midőn a1 választók’ többsége kéz-fele
melés által sir Burdett Ferenczet's Evans 0- , 
bestert jelelné ki, az első föllépett’s emlé
kezteié a’ választókat, bogy ő és barátjallob- 
bouse több éviglcn félelem nélkül s őszintén 
vítták ki az ország barczáí. 0 azt mondotta 
s még ma is azt mondja: gazemberek s bo
londok kötelezzék-íe magokat, egyenes szi- 
vü őszintén érző embernél a’ kötelezés szük
ségtelen , álnok bamis lelkű embernél pedig 
erőtlen kezesség. Mi a’ választók többségét 
sir Hobhouse ellen felboszontá, leginkább az: 
bogy mint badminister az ostorbüntetés rög
tön eltörültetése mellett nem szavazott. Hi
hetőleg a’ választás-alkalmakor ez okból ve
iének feléje egy kötéldarabkát', több Ízben le- 
hetette’kiáltást is hallani: no flogging! (sem
mi ostor többé). A’ választás’ végét a‘ hírla
pok még nem közli-k.

Bizonyosnak mondják, Írja a’ Courier, 
bogy Stratford-Canning ur marquis Palmellá- 
val ma (dec. 12kén) vagy holnap hagyja el 
Londont, s miután Párisban néhány napot 
töli Öltek, Madridba veendik innen utjokat.— 
Stratford-Canning ur , ki különben Pétcrvá- 
rába van követül nevezve, ide (Madridba) 
rendkívüli küldeménnyel inegyen , ‘s igen hi
hető, hogy a’ három udvar (Anglia, Fran- 
ozia. és Spanyolország) elszánt lépéseket te- 
endnek Portugália békíttetésére, hova, mint 
a' Morning-Herald mondja, Londonból egy 
kurír is küldetett, ki a’ háborús két félnek 
a' nevezett három hatalmasság nevében min
den további ellenségeskedést megtiltson. —

Legújabb hir szerint St. Canning ur 16- 
kán Párisban megérkezett.

F R \  N C Z 1 A O R S Z Á G.
Gén. Gourgaud, a’ király segédtiszteinek 

egyike, dec. 13kán a’ franczia főhadiszállás
ra utazott. A’ T e mp s  ezen útnak fontos in
dítóokot és czélt tulajdonít. Ugyanis,  mint 
mondja, marsai G é r a r d ,  katonáit akarván 
kímélni, engedelmet kért a’ várost-elfoglalha- 
tásra, mit minekelőtte Leopold király megen
gedne, a’ franczia kormányt kérdező meg, s 
ezen kényes dologgal függ general Gourgaud 
küldetése össze. —

A’ pairkamara dec. 12kén neveze biztos
ságot azon törvényjavaslat meghányatására, 
mellyet jövendőre az ostromállapot hirdeihe- 
tése iránt adott a’ ministerium. A’ követka
marának ugyanaz nap d’ Argont kereskedés- 
miuister a’ kisajátítás (expropriatio), a’ pe
csétőr pedig a’ m in  is t é r i  f e l  el e t t e r h  
iránt adának be javaslatokat. Azután Salver- 
te ur az iránt tett indítványt, hogy a’ kama
ra a’ múlt iilési dolgok ’s vitatásokat más 
nap ott, a’ hol megszakadtak, folytathassa, 
kivevőn a’ parlament-eloszlatás esetét. — Vég
re Demargay ur indítványára biztosságok ne
veztettek a’ budget’s az azt illetendő törvény 
meghányatására; — melly utóbbi két tárgy 
a’ másnapi, u. m. dec. 13ki ülést is betöltötte.

A’ párisi újságok több, kivált délszaki 
város protestatióját közük a’ berryi hgné fog- 
lyoskodtatása ellen. Számos aláirottat mutat 
a’ grenoblei és montepellieri.

B E L G I U M .
Brüsselből dec. lóikén rendkívüli alka

lommal Becsbe érkezett tudósítások jelentik, 
hogy dec. 14dikén reggeli 4 és 5 óra közt a’ 
franczia seregek a’ szent Lőrinczi várőrfokot 
(Lunette) bevették. Az Independant czímü 
brüsseli journal erről egy 14ikén estve meg
jelent második kiadásban e’ tudósítást közli:

„Antwerp, dec. 14ikén 9 órakor reggel. 
—* A’ sz. lőrinczi várőrfokot (Lunette) mint 
e’ pillanatban hallom , a’ Francziák elfogla- 
lák. Az ostrom reggeli 4 órakor vévé kez
detét; a’ rejtektöltések (mine) fölvettettek 
és széles rézst nyitottak , ’s a’ szétpattanás 
még sem vala igen erőszakos. A’ Lunetteben 
több hollandi katona Ion fogollyá, kik kö
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zött egy tiszt is találkozik. A' további adato
kat későbben.“

,,Antwerp dec. lükén  10 órakor reggel. 
A' szükséges előkészületeket a’ három tölt- 
vény-kamarának ’s az árkon keresztül vi\ő 
talphidnak építéséhez csupán reggel 3 fertály 
négyre lehete bevégzeni. Azelőtt az ostrom- 
lottak tüze igen élénk volt; bomba ’s gráná
tokat szórtak a’ munkásokra, *s általán fog- 
vást a’ muszkétatűz igen erőszakosnak mutat
kozott. — Minekutána a’ töltvénykészítők 
(Mineurs) visszavonultak, négy óra felé egy 
igen gyönge dörrenet (detonatio) hallatott, 
de melly annál erősb hatású volt; egy kis, 
haubitzgránát-raktár a’ légbe pattant, ’s né
hány ember megsebesült. Szemesebb megvizs
gálásnál lehete látni, hogy a’ talphid hosszá
nak mint egy harmad részéig viz alá merült, 
’s legszélsőbb végén a’ védfalomladékból ma
gas földhalmozat mutatkozék.

,,A’ várőrfokból még folyvást tüzeltek; 
ekkor egy franczia voltigeurcsapat megroha- 
násra parancsoltatott; két gránátos osztály
nak , mindegyik 25 főből — a’ sánczárkon 
keresztül kelle nyomulnia, hogy e’ szerint 
a’ lunette-et jobbról ’s balról megkerülhes
sék , annak torkánál egyesüljenek, ’s mig a’ 
voltigeurök a’ nyíláson felmásznak, a’ sáncz bel 
részébe nyomuljanak. E1 rendelések híven ’s 
pontosan hajtattak végre; azonban a’ volti
geurök még is megelőzték a’ gránátosakat, 
kiknek egy hosszabb ’s veszedelmesb utat 
kelle tenniök. Egy puskalövés sem történt; 
néhány hollandi katona puskagyilokkal szu- 
ratott agyon, a’ többi fogságba esett. Mihelyt 
a’ franczia seregek a’ várőrfokot elfoglalák, 
a’ sapeurök tüstént (a5 fellegvár ellen) meg
támadási sáncz-készítéshez fogtak; egy má
sik illy nemű sáncz a* Lunette torkánál állít- 
tátik. így tehát azon sergek, mellyek a’ vár
őrfokot elfoglalva tartják, most tökéletesen 
oltalmazva vannak. — A’ várőrfokon egy meg
töltött haubitz is találkozók ; e’ lőszer néhány 
perez múlva az ostrom után már a’ fellegvár 
ellen szórta kártékony tüzet. — A’ sergek e’ 
veszélyes munkáknál mint a’ megtámadáskor 
is legélénkebb erőt fejtének ki. Haxo gene* 
rallieutenant mindent személyesen kormány

zott, ’s öröme lón ügyes munkálatit a’ leg- 
szerencsésb következések által koronáztatva 
látni.“

Antwerpi dec. 12iki hivatalos tudósítás 
szerint a’ Francziák mind inkább közeledve 
már a’ harmadik parallelát (álgyusort) is el
készítek 's /10 mozsarat a’ fellegvár kül mi- 
vei alá ’s attól Jegfelebb 400 méternyire állí
tottak fel , mellyek tüze a’ többi álgyu- és 
haubiczokéval egyesülve szörnyű rombolást o- 
kozott a’ fellegvárban, holott már ekkor min
den gyulható ház leégett s a’ tüzvédfalak 
mind lerontanak. — Egy szökött katona val
lomása szerint az őrizet most az egészségte
len casemattokba (bástyaalj , bástyabolt) szo
rult , hová azonban egy bomba már behatott 
’s 10 —12 embert megsebesíte. Ezenkivülaz 
élelem szűk, mint hogy nagy része a’ tárak 
’s egyéb épületekkel együtt elégett. Chassé 
csak ritkán mutatkozik. Hire jö tt, hogy a' 
hollandi (belföldi) seregek megindultak, s 
ennek következésiben franczia (vagy bel
ga?—)  ezredek küldettek a’ határhoz, de 
ennek valósultát még be kell várnunk.

H O L L A N D I A .
H a a g a i  újságok többek közt ezt Írják: 

Antwerpnél, midőn a’ fellegvár legelső lövé
sét tévé a’ munkásokra, olly mennydörgő hur- 
rah-kiáltásra fakadt az őrizeti ’s a’ hollandi 
hajóslegénység, hogy a’ második lövés csak 
alig hallatszott; az öröm a’ katonák arczain 
olly nagy volt, hogy azt mondta volna az 
ember, ezek lakomára mennek. — A’ nem 
sokára azután történt legelső kicsapásnál el
lenségünk m ár s o k a t  vesztett, holtakban 
és sebesekben , ’s néhányan ált is szöktek 
hozzánk. — Egy franczia katona, ki a’Melk- 
htiys (Milchhaus) mögött vízbe csott, de ma* 
trózink által kimentetett, így szóla ezek
hez: Mi fene v i z - o r s z á g  ez a’kelméteké, 
majd bele fúltam ebbe a’ t e n g e r b e !  — 
Ennyit röviden annak példájául, mikép ad
ják előhadi dolgaikat a’ Hollandiak.

A’ Journal de la Ilaye legújabb, u. ír. 
dec. 15ki száma jelenti Léwe van Aduard 
(hollandi) contreadmiral halálát. T. i. e’ hó
nap 12kén Proserpina, hollandi fregát, néhány 
álgyuzó sajkával megtámadó K r u i s s c h a n s
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(keresztsáncz) erősséget, és sajkáiról kivált 
az ellenségnek sok kárt tett; de a‘ Franczi- 
ák viszont jól irányzott gránátikkal meggyuj- 
ták Eurydice fregátot, melly Antwerp alól 
néhány nappal előbb evezett alá, Js a* Hol
landiak közül többet ejtének el (a’ journal 
4 holtat és 8 sebhedtet említ —) ,  jelesül a’ 
nevezett admiralt, kit 12kén délután négy 
órakor egy gránát sújtott agyon. Az Eurydi- 
cén a’ tűz ismét eloltatott. — Liefskenhoeck- 
ből e’ hónap 11 kéről Haagába jött tudósítá
sok szerint ezt, és a1 többi, hollandi kézben 
levő helyet, minden közösüléstől a’ fellegvár
ral elzártak a’ Francziák.

SPANYOLORSZÁG.
Zea-Bermudez, spanyol főminister Mad

ridba érkeztekor hivatalos körlevelet bocsá
tott az országbeli fő kapitányokhoz s más 
politikai fő tisztekhez, melly némi közeledés 
a’ régi rendszerhez ’s az Apostoliaktól ugyan 
örömmel a’ mérséklet és józan liberalismus 
barátitól pedig aggodalommal fogadtatott. A’ 
királyné benne nyíltan m i n d e n  politikai ’s 
egyházi újítás b é k ü l h e t l e n  e l l e n s é g é 
n e k  mondatik , k i , ha a’ tapasztalás eddigi 
rendszabásit elégtelen- vagy kártékonyoknak 
mutatná, kész azokat v i s sza  h u z  n i vagy 
m ó d o s í t a n i .  — Félünk, hogy a’ király, 
ki folyvást beteg, a’ kormán)t újra által ve
szi. Ezen esetben a’ lázadás's a' király halá
la eseten az anarchia Spanyolországban elke- 
rülhetlennek látszik.

Mint bizonyos kútfőből mentettet közli 
a: bordeauxi újság d. Carlos infantnak test
vére ’s királyához sz. Erzsébet estvéjén in
tézett levelét, eképen : Kedves bátyám s tisz
telt uralkodóm! Azon csalfa ’s zendiiő hí
reknek , mellyek naponként tarkábban ’s or- 
szágszertébb terjedeznek, egyenes megezáfo- 
Jására, nehogy azokat továbbra is eszközül 
használhassák, kik a’ trón ’s oltár ellen esküt
tok össze, elhatározám magam elhagyni ha- 
yamat. s ez által szerencséje útjában nem

állani. Követni fog egész házam népe, ha Fel
ségednek nincs ellene, ’s bizonyosan állítha
tom, néhány nap múlva már szándékom he
lyén, a’ keresztyén világ anyavárosában le- 
endek. Don > arlos. Nem fog e Calomardéval 
az Apostoliak ügyében apostolkodni ? 

P O R T U G Á L I A .
Oportobul dec. Isőjéről indult hírek sze

rint dom Pedro helyzete folyvást szomorú.
30,000 Miguelista áll a’ kapuk előtt, ’s foly
vást lődözteti a’ várost, inellynek épületei’s 
lakosiban a’ bombák kivált nagy kárt tesz
nek. A’ Dourot folyvást zárva tartja az el
lenség, ’s elmetszetvén ezáltal minden közö
sülés, az élelemszüke óránként érezhetőbb. 
Yisconde Santa-Martha, a’ miguelista seregek 
mostani fővezére , az a n g o l  consul által 
minden neutral hajó kapitányát tudosíttatá, 
hogy különös kedvezésből dec. 7keig a’ Dou- 
roból sértetlen kievezhetnek; azontúl min
den be és kimenőre a’ douro-torkolati álgyuta. 
nyákból egy iránt lövetni fog. —

ELEGY HÍREK.
Éjszakamerika egyesült statusai újólag,és 

pedig jeles szótöbbséggel J a c k s o n t  válasz
ték praesidensekké.

Megszűnvén azon kereskedési viszonyak , 
mellyek szükségessé tevék a’ lengyel fölke
lés előtt, a’ birodalom íinanezministeriuma 
részéről egy főagenst tartani Varsóban, 0  o- 
rosz Felsége közelebbi rendelése következé
sében e hiv a ta lt, valamint annak ágazati 
tisztségeit is megszünteti.

A’ római Notizie de Giorno nov. 22iki 
számában egy titkos társaság planuma közöl- 
tetik , melly társaság „Olaszországszabaditó 
nagy nemzeti egyesület“ név alatt az egész 
Olaszföldön elterjedettnek látszik, noha a’ 
statútumok szerint még igen uj ’s folyvást 
nevekszik. A’ planum 20 czikkelyből (rend
szabásból) 's egy hővezetésből ál l , melly az 
egésznek czélját s főbb irányit fejti ki.

A’ gabonának pesti piaczi ára december 28dikán 1832.
« ti*», in n o .  g a r . le g jo b b k ö z é p s z e r ű c s e k é ly e b b P o z s .  n i. v tó .  g a r . le g j  óbb k ö z é p s z e r ű c s e k é ly e b b

Tisztabúza 136 130 120 Zab 41 i 40 36 ;
Kétszeres 93 | 86 • 80 Köles — — —
1 to zs 63 ; 60 56 1 Köles-kása — — —
A rpa 63 ; 60 56 K ukorica 66 i 63 * 60

Szerkezteti H e l m e  ez y. Nyomtatja L ä n d e r «  r.
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Országgyűlési  függelék.
A’ nagymélt. udv. Főkanczellár beszéde 

a1 kir. terjesztvények áltadatásokkor.
E lér te  a‘ Magyar, a’ mit régen óhajtott. A’ Király és a’ Haza egyetemben kívánják ’s várják, hogy 
a’ törvényhozótest teljesítse azon dicső kötelességeket, mellyek az 1791dik esztendő’ 67dik törvény« 
czikkelye hagyományából reá háramlottak. Készek e lő tte ,’s elejébe terjesztve a’rendszeres roppant Mun
kák. De midőn e’ villongó időben azon szövevényes nehéz tárgy vétetik országos tanáczkozásba: mikép’ 
lehessen az Os hajdani nem álnok, álorczás ifjitással ékeskedő, hanem .férfias épségében mind inkább 
tökéletes? ki tagadja, ’s tagadhatja, hogy szirtes és örvényes pályára jutánk. Azonban el ne csügged
jünk. Maga a’ Király, O maga aJ bölcs kalauz; O szemlélte-ki magának felséges jutalom’ vég hatá
rául édes Hazánk’ boldogságát, ’s nemzeti virágzásunkat. Oda pedig hiv Követői ey dicső Nemzetnek 
szín e, és bizodalmának választott nemes fija i, kik is az igaz lelkesség’ legszebb tulajdonát, a’ kölcsö
nös rokon bizodalmát ápolgatván szivükben, meg nem felejtkezhetnek arról: hogy felséges Királyunk 
n’ Haza’ legkegyesebb jó Atyja , ’s hogy tehát a’ mire O irányoz, megegyez az minden valódi Ma
gyar’ érzésivei, élő Törvényink szentségével, és törzsökös Alkotmányunk’ ezer esztendős gyökereiből 
foganzott őszinteségünkkel. Halljuk tehát, de kövessük-is , a’ mire szó lít, a’ hová vezet szentséges 
szent szava; bizonyítsuk meg a’ Világ előtt, hogy a’ jelenkor szelleme’ vágyódásai között-is el nem 
fajulunk mi ujoncz kétes tüneménnyé ; az önismeret’ , az elő- ’s meszszelátás’ , a’ termékeny tökéle
tesedés, de leginkább az érett, értelmes hazafiáság jótévő sugáraiban gyarapodva maradván a’ viszon
tagságok felett áldott édes Hazánkban, imádott Királyunknak hiv jobbágy-fiai, boldog igaz Magyarok.

F e l s .  U r u n k  b e s z é d e
országosan egybegyiilt Rendcinkhez

u g y a n a k k o r .

la perpetuis Nostris, prosperitati Nobilis Gentis Hungarae intentis studiis, et Dignitatis Regiae orna- 
inenta, et cordis Nostri solatia reponentes, in medium Vestri venimus, ut, datam Yobis, quoad indi- 
cenda, pro systematicorum Operatorum pertractatione, mox, ubi licuerit, Comitia, sponsionem solva- 
mus. Ardua sunt negotia, ad quae agenda Vos hae vice vocavimus, et illis, quae emenso quadraginta 
annorum Regiminis Nostri intervallo, in Comitiis deliberanda erant, turn amplitudine, tűm verő pon- 
dere, quod iisdem ad afíirmandam praesentis et fulurae aetatis felicitatem inest, múltúm superiora.

Susceperunt horum curam jam Patres Nostri per ea, quae saeculi prioris anno supra nonagesi- 
lauiii primo constituebant; ipsum tarnen rei efliciendae módúm, totamque hanc de Patria optime me- 
rendi matériám, integram Nobis reliquerunt.

Tantum hoc, quod grande sane est, opus, ineuntibus Vobis, ad vitandas, quae veneranda Ante- 
natoruin placita, saeculorum usu consecrata, Sectantibus se oíferunt novandaruni rerum illecebrae, 
falsa salutis populorum imagine, ad devia ducentes, sapientia, quam experientia moderatrix regit, 
fortitudine animi, constantia, providentiaque opus érit.

Séd verő harum etiam virtutum domestica in Majoribus praefulgent exempla; qui avitam Con- 
stitutionem aerumnosis quibusvis saeculis feliciter conservarunt, Posterisque illibate transmiserunt. 
Et hoc illud est debitum sempiternum, quod ita reddendam meritis illorum vicém postulat, ut hac, 
quae Vobis obtigit, Patriae consulendi opportunitate usi, quam ab Antenatis accepistis reipublicae 
recte constitutae glóriám, prosperitate ejus, novis , qua parte opus est, providisque legibus lirmata, 
Nepotibus relinquatis majorem, ac locupletiorem.

Atque haec Regiarum quoque curarum Nostraruin et laborum métám constituit. Cujus Nostri in 
Vos studii, intentionumque Nostrarnm puritatis conscii, lidenter asseveramus, gravissimum opus hoc, 
tűm demum ex vera utilitate publica eventurum esse, si has ipsas intentiones Nostras in salutem, 
incolumitatem, ac efflorescentiam percharae Nobis Gentis directas, prompte et filiali cum íiducia se- 
cundaveritis. Patris haec ad liberos, quos felicissimos cupit, verba sunt: Vestrum verő Domini Status
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est, ut haec uberes fructus ferant, providere. Hac spe freti, consignamus Dilectioni Vestrae beni
gnas Nostras Propositiones Kegias, ex anibus fideles Status et Ordines mentem Nostram uberius intel- 
lecturi sunt5 t̂ iios Oiíttici ot OloniGiitici ÍNostríi piitcrnc complectimur«

F e n s ,  N á d o r u n k  b e s z é d e  
az országos elegy ülésben

a kir. terjesztve«} ek újdon ejolvastatások utiía 
E x c e l s i  P r o c e r e s ,  a c  I n e i .  S t a t u s  e t  O r d in e s !

E sermone vere paterno Augustissimi Domini, be .ignisque Propositionibus Regiis, praesentium 
Comitiorum scopum, et quae i\os cura atque obligatio maneat, uberius perspeximus.

Quadraginta, et quod excedit ab eo anni effluxere, quod Regni Comitia post longius intervallum 
iterum congiegata, c-um piovide advertissent^ hanc ipsam temporis intercapedinem, quae a legibus sae
culo priori decurrente perlatis, licet prorsus salutaribus intercesserat — auctum praeterea 'populi nu 
nieruni, florentioremque .Regni Statum, qui dulces diuturnioris pacis fructus fuerant, ~  tum mutat »ni 
in multis rerum faciem novas merito deposcere Legum provisiones, adjunctis iis temporumque rationi ac
commodas, et in prosperam rei publicae administrationem sibi mutuo auxiliaturas — istum praecise in 
finem eo tutius assequendum, Regnicolares Deputationes, quae futurae legislationi pararent admini
cula, exmiserint.

Novercantia interim annorum, longa serie insequentiiiiu adjuncta, et quas Europa universa diu 
sitbivit, gravissimae rerum vicissitudines, identidem impedimento fuerunt, quo minus desiderium Suae 
Majestatis Sacratissimae, ut publica Regni felicitas accommodis institutionibus majora capiat incre 
meuta -  eaque de re iteratim enunciate Statuum et Ordinum Regni, cunctorumque Regnicolarum vota" 
in hanc usque diem effectui dari potuerint. — Quis est proinde, qui non videat, nihilo minorem nunc’ 
quam anno 1/90 jam recognita est, quin imo, spectata rapida eventuum, cognitionumque humanarum 
progressione, multo etiam majorem subversari necessitatem provide constituendarum lcaim mrmuu 
vigore cunctorum populorum prosperitati, ac rerum securae proprietati amplius consulatur; omnes de
mum publicae administrations partes, naevis, quae lapsu tanti temporis non invalescere non poterant 
exemtae, ad finem certius obtinendum instaurentur. 1 s

Hic igitur labor, hoc opus, quod perficiendum, vigilans semper pro communi subditorum prospe
ritas, Rex noster benignissimus, communiaque Concivium vota nobis imponunt — «rave sane iinme- 
r is que nostris facile impar, nisi ingenua Vestra in Principem devotio, fervens amor°Patriae, ac inde
sinens bono publico subserviendi promtitudo spem faceret, ardua etiam et difficillima quaeque, p *r 
Excelsum Comitiale Corpus, eo spiritu animatum, qui unam eandemque sublimem metam petentium’ o»i- 
niones optime conciliaturus est, optato Patriae cum fructu expedienda fore. 1

Et profecto, si mentem io scopum nostrum assidue defixam habuerimus; si procul omni partium 
studio unice rem tractandam ex indole sua spectaturi, — omnia vero, quae ab ea. atque adeo a sco
po ipso, avocare possent, solicite remoturi sumus; — si negotium quodvis, omni ex parte mature 
libraverimus, — et theoriarum, idearumque mare, cunctaque innovandi tendentium, quibus non raro 
nostra praesertim hac aetate, rei publicae salus mergitur, vitando — praoticis potius vitae rerumque 
obtutibus judicium nostrum superstruxerimus; — si denique avitae Constitutionis compagem ceu 
praecipuum Gentis nostrae thesaurum, et R a t i o n a l i t a t i s  fulcrum, integre servando, deliberationes et 
conclusa nostra, his ipsis limitibus circumscripserimus, — dubium votis meis non superest prae
fixum ingens opus, felici laborum successu, adplaudente Patria coronandum esse. ’ 1

Unde pro ea, qua communi percharae huic Patriae nostrae obstrictus sum et muneris obligatione 
et sincero cordis affectu, — intimoque pro expertis in me fiduciae contestationibus, grati animi sen
su — vos obtestor, Excelsi Proceres ac Inclyti Status et Ordines! — contendite, maximi, quod sus- 
cipiendis pertractationibus inest, momenti, et exspectationis Concivium Vestrorum, nunquam non me
mores, — benignas Clementissimi Regis intentiones, qui illud postulat, ut conjuncto cum Eodem co
natu negotiis Vestris prospiciatis, naviter secundare; — perpendite porro, quod quidem nemo Vestrum 
suapte non perspiciet, res nostras nunquam meliori loco poni posse, quam sub legum observantissime 
subditorum suorum amantissimo, et justitiae strenuo Protectore Principe nostro, qui bis vicennali ma
jore spatio, faustas aeque ac adversas fortunae vices, more optimi Patris nobiscuin ex eg it; nunc autem 
summi instar a vobis exspectat, ut propositis saluberrimis legibus, accomodisve provisionibus, modum
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Prnobeatis, quo múlna opera et collatis viribus, avita Constitutio firmari, atque ad universos incolas 
l'ertinentia Hegni eiuolumenta promoveri valeant.

ilaeo itaque primi llegni Magistratus consilia, intiino ex corde profecta — quae si muncris ratio, 
hoc loco, hoc tempore, promere non juberet, — jussisset amor in Pátriám, et. sincerum stúdium, 
de ti cere- nescium, quo Hungáriám omneiii, ad seram usque posteritatem, telicem ac beatam cupio , 
\ ol»i* °h oculos ponere — pari afí'ectu suscipile, — maturo librate judicio, — et meis interpellatio- 
nibus, pro A estra in communem Pátriául cliarjtate. deferendo, Vestram mihi porro iiduciam deinon- 
strare vélitis.

A* mélt. Personalis üdvezlő beszéde
a’ Karokhoz, és Rendekhez

Országos első illésükkor.
f Tekintet es Karok és Rendek !

Édes Hazánknak negyven esztendőnél tovább tartott küzdései után, felviradt íme azon boldog időnek 
hajnala, meliyet várva várt Honunk, bogy egy bölcs, jámbor és nagy lelkű Fejedelemnek atyai vezér
lése alatt törvényesen egybegyűl ven, sok századok’ viszontagság! között épen tartott ősi alkotmá
nyunknak talpköveibez buzgó szeretettel ragaszkodván ügyes szorgalommal figyelmezzünk a Jelenkor 
sürgető kiváltásira, és bátor elszánássai szálljunk szembe a’ Jövendőség’ rémitó fenyitesivel ; — hogy 
gondos Lldodink biztos nyomdokin ügetvén , közigazgatásunk'’ evett fogyatkozásit czélirányos inteze- 
tek által pótoljuk ; hogy az isteni adomány, a’ magasra hatott józan elme sugalásainak szentelven 
figyelmünket, nemzeti boldogságunkat eszközleni induljunk, midőn halhatatlan n e v ű  Urunk Királyunk’ 
jámbor szándéka olly világos és biztos szövétneket nyújt a’ homályos ösvényre , hogy kezet fogván a 
sudamló időnek javaslatival, gyors igyekezettel váltsuk ki késedelmünket, és nem a1 széles világ tö
kéletlenségeit hanem önnön hijányosságiukat ve vén szemügyre, ott javítsunk, a’ hol érezzük a 
megrögzött nyavalyát.

Üzen terepélyes pályát tárta ki előttünk, — ezen magas tárgyat függesztő élőnkbe felseges Urunk 
kegyelmes Idéző-levele — nemzeti szives ohajtásiraknak kegyes magyarázója. — Fz azon magas fela
dás , a mellynek megfejtésére hívta meg a’ Tekintetes Karokat és Rendeket a’ nemzeti küzbizodalorn.
— De egyszer’smind ez azon terméke a’ változásokkal bujálkodó időnek, mellyből még most is véres 
kezekkel irtják sok népek a’ legtisztább vetemény mellett is olly szaporán csiradzo kártékony gyomot.

De sokkal bölcsebben általlátják a’ Tekintetes Karok és Rendek, sokkal mélyebben érzik hely- 
heztetésünknek érdemét, sem hogy ezt az én fejtegetésem bővebben világosíthatná. Szükségteleu tehát 
ingerlenem mindenek előtt azon buzgó háladatosságot, mellyel felséges koronás Királyunkhoz tarto
zunk , a’ ki hív népeinek a’ változó szerencse koczkáján fordult majd boldog, majd sanyarú sorsában 
atyai szeretettel osztozván, negyvenkét év előtt szerzett, de a’ közbe jött világrendítő esetek ál
tal zsengéjében elfojtott hagyományát jeles Atyáinknak polgári boldogságunk’ eszközévé tenni olly 
annyit<i siet, hogy alig nyugodt meg valamennyire a’ közelebb múlt esztendő lefolyta alatt Hazánkat 
pusztító veszélyek es ektelenségek által ostromlott elménk— alig hártyázott be megsebhedt atyai szi- 
ve ’ már is előre bocsátott felszólítások után egybe gyűjti szeretett hív Nemzetének Képviselőit, 
hogy a kölcsönös bizodalom által egyesülve, a’ törvény ösvényin kezeselje buzgó törekedésinknek si
kerét, és ez által negyven évig reánk árasztott jótéteményei után a’ legdicsőségesebb gyarapítója lévén 
nemzeti erőnknek, még hamvaiban is áldással kövesse nagy nevét az isteni alkotmány deli remekje
— a’ Magyar !

{Szükségtelen továbbá említenem azon temérdek nagy várakozásokat és dús reménységeket, mel- 
lyekkei teliden van eltelve édes Honunk; — tolunk követi szegény Adózó Népünk súlyos terheinek 
enyhítését; • tőlünk kívánja kívánva Hazánknak minden Lakosa, de még más velünk szövetkező Né
pek is hosszas, tekervényes, költséges és kétséges törvénykezésink hijányosságinak az Igazság égbő 
kiáltó kivánatjához alkalmaztatását; — tőlünk kéri a’ nemzeti iparkodás jutalmának és gyara
podásának felsegéllésit; — tőlünk kívánja a’ belső es külső bátorság biztosabb védelmét; — hozzánk 
esdeklik a’ Haza, a’ közigazgatás, törvényink’ elégtelensége miatt, gyakor visszaélésekkel megfertőzte- 
telt ágazatiban a’ Szazad műveltségéhez irányzott hathatós intézetekért; — egy szóval; hogy rend
szeres Munkáinknak czélját kifejezzem , tőlünk várja a’ polgári Szövetség — alap szerkeztetésinek ren- 
dítése nélkül — bővebb tökéletesítését. Itt az idő Tekintetes Karok és Kendek! megvan, hála a’ Ma
gyarok Istenének, bennünk a’ tehetség, csak éljünk mind a’ kettővel v e s z t e g e t é s  nélkül.
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De ha ezen magas feladást, inelly egy új Századot szülhet évkönyveinkben, és a’ múlt időt a' 
jövendővel szelíd közbevetéssel összeeggyeztethetni; — ha buzgó óhajtóinknak bokros örvényit méltó 
figyelemmel tekintjük, — mellette azonban vizsgáló szemeket fordítunk vissza az előttünk lefolyt fél 
század majd borzasztó történeteire, majd ámulásra méltó előmeneteleire, — ha ez alatt csendes iparko
dással bőven kifejlett nemzetiségünkre nézünk, — ha végre az erőszakot a’ jámbor lítasítással, és 
mindegyiknek gyümölcseit bírálva összeirányozzuk, — ha őszinteséggel hódolunk mások kárán szerzett 
mindennapi tapasztalásunknak, hogy tehetős korunknak rémitő villongásai többnyire a’ kíméletlen újí- 
tásoknak a’ megátalkodott régiségekkel fenálló kiizködésiből eredvén, ott csilapodtak leginkább sze
rencsés közértelemre, hol mind a’ kettő ellenére feljebb hatott a* réginek az líjba törvényes és ren
des úton, — ’s csupán a’ szükséghez alkalmaztatott általszállitása, hol az elmúlt időknek állapotja 
a’ Jelenkor* kivánatival és a’ Jövendőség bővebb kifejetődésére vezérlő tehetség’ előkészítésivel egy
be kapcsolva , bátor , de kimért lépésekkel ’s engedékeny mértékletességgel halkan halad a’ közigazga
tás; — ha mind ezekre ügyelünk Tekintetes Karok és Rendek, valóban nem kételkedhetünk, hogy va
lamint az élő természetben tartósabb az, a’ mi lassan terem és érik, úgy az emberi elme termékeiben 
is mulandóbb és vesztékenyebb a’ hirtelen szülemény, — az erőtetett változás pedig önnön magában 
hordozza az emésztés magvát, ’s legbiztosabb azon intézés, ha a’ jelenidő s z ü l ö t t j e  — a’ jövendő 
pedig u n o k á j a  lehet a’ hajdani kornak.

Illy jeles környülményekben , — illy felséges tárgyaknak elhatározásában, — melly nagy tekinte
tű kötelességünk, — melly fényes hivatalunk, a’ különböző vélemények között ütközés nélkül úgy el
járni, hogy a’ Király és a’ Haza , — melly kettőnek egyesült ereje teszi a’ közboldogságot. — igazai
nak csonkulása nélkül, mind egyik, mind a’ másik méltó várakozásinak tökéletesen megfeleljünk, — 
inilly bajos a’ józan rend szerint külön foglalt, de gyakorta egymásra hivatkozó munkákban tömkelegbe 
nem jutni, — milly kényes foglalatosság úgy egyengetni, módosítani, csinosítani az ó szerzeményt, 
hogy töredékek ne maradjanak kezeink között, tudva van a’ Tekintetes Karok és Rendek előtt.

Azonban, bár milly nehézségek tornyozzák magokat élőnkbe, nem aggódom, — hanem buzgó 
szívvel örvendek édes Hazánk sorsán, midőn lelkes Hazámfiainak ezen választott színét, országos ta- 
nácskozásink végett, egybegyűlve szerencsém van látni; — midőn dicső Honunk nagy férjfiainak vidám 
homlokin a’ polgári érdem’ koszorúját már most is virítni szemlélem , —• midőn illy erős Oszlopok 
közé helyheztetett Felséges Urunknak királyi bizodalma, — kik között fenállani, vagy csüggeni 
hasonló dicsőség! — midőn a’ közjónak oily hathatós Szószólóji ülnek körülöttem, kik nemes büsz
keséggel vágyódnak a’ késő maradék örökös hálájára, ’s a’ kik századokra ismét megalapítják azon vi
lág szerte isinéretes közvéleményt: hogy minden nagy és felséges »Szerzetekben, és tantoríthatatlan 
hívségében csak magyar a’ Magyar.

Midőn ezen teljes meggyőződésemből eredett forró hazaszeretettel teljes szívemnek ömledéseit bi- 
zodalmas őszinteséggel a’ Tekintetes Karok és Rendek becses kebelökbe szállítom, ám vádoltassam 
hiúság vétkével, mivel hogy nem lehet a’ legmagasabb megtiszteltetésnek nem tartani, az illy fényes 
országos Tanács' törvényes vezérlését. — Örömest megvallom Tekintetes Karok és Rendek! hogy va
lamint életem gyönge tehetségét Királyomnak és Hazámnak szenteltem : úgy e’ helyen talalandom 
felesleg jutalmát igyekezetimnek, ha mind kettőjüknek megelégedésük boldogítja éltem’ hátralévő 
A ipjait. —

Én, Tekintetes Karok és Rendek! a’ Tekintetes Karoknak és Rendeknek bölcs tanácsokban, és 
kegyes bizodalmokban keresvén tisztem’ súlyainak enyhülését — esedezem: méltóztassanak - mind a’ 
kettővel erőtlenségemet felsegélíeni, — ’s azon édes kötelekkel, mellyekkel a’ Hazához szorúlunk , egy
be kapcsolva, engemet is — mélyen tisztelő hazafitársokat — atyafiságos és barátságos indulattal meg
becsülhetetlen szivességökbe fogadni. — Közös Sorsunk — közös Nyereségünk — közös \esztesé- 
gűnk — mert közös a’ Haza* Java ; — csak a’ kölcsönös egyetértés — a’ szinlést nem ismérő egye
nesség — csak az egy szívvel ’s lélekkel való munkálódás vezérelhet a’ reménylett szerencse révpartjá
ba; — csak ezek által erősíthetjük a’ királyi szék’ hatalmát — és a’ Nemzet erejét — tartós aliapo- 
dásunk’ zálogait. — Véres betűkkel vannak feljegyezve évkönyveinkbe a’ meghasoniásnak keserű gyü
mölcsei. — Uram! távoztasd tőlünk e’ gonoszt, és adjad, hogy egybefogott kezekkel vezessük egymást 
a’ bajos, de dicsőséges ösvényen ! — Éljen a’ Király! Éljen a’ Haza! —



É r t e s í t ő .
43 szám Pest Julius áíéa 1832.

^Jelentés Fábián Gábor Ossiánja iránt/*
„Martzius 31kén szett bocsátott hirdetményem’ következésében Ossiánomra néz- 

„ve kedvező kinézések mutatják magokat; úgy hogy ha az ígért előíizetések rendel
te té sü k ’ helyére mind beérkezendenek , a’ nyomtatáshoz, ’s annak rezekkel leendő 
„ékesítéséhez azonnal bátran foghatok. De mivel az előfizetési pénzek’ nagyobb része 
„ekkorig még be nem küldetett: azonban a’ nagy számban metszetendő képek’ elké
szülése is , művészeink szűke miatt egy kevéssé több időt kíván; hogy az mind ér
t é  mind amarra elegendő jusson : a’ nyomtatást egy pár hónappal később kezdeni , 
,,’s ehez képest az előfizetést még September elejéig az érdemes közönségnek nyitva 
„hagyni, illőnek is szükségesnek is tartottam. Költ Aradon Junius 25dikén 1832.

Fábián Gábor m. k,u

Vend ég fogadó haszonbérbe-adatása.
C1)  „Pest Sz. Kir. Városában helyheztetett ’s Mgos Nagy-Sz. Miklósi Gróf Nákó 

Sándor O Nagysága nagy Vendégfogadója, az úgy nevezett 7 Választónál, az ahoz 
tartozó Kávéházzal, (vendéglővel, traiteurrel), Sörárulással, ’s minden hozzá járuló 
hasznokkal, nem különben a’ meílettefekvő 23 szám alatti ház (a’ boltokat ide nem 
értvén) e’ f. esztendei Sz. Jakab napjátul fogvást 3 egymásután következő esztendőre, 
azaz: 1835 Sz. Jakab napjáig haszonbérbe ki fog adatni. Kinek tehát kedve tartaná 
a* fentemlitett házakat árendában felvennie, magát Pesten ugyan a’ 7 Választónál jö
vő Julius hónap 9én vagy lOdikén az Uradalmi Praefectusnál jelenteni ne terheltes
sék, ki által a’ haszonbérlés feltételeiről bővebben értesíttetni fog. Költ Pesten Junius 
28dikán 1832. S z a l a y  F e r e n c z ,

Uradalmi Praefectus.

H i r d e t é s .
( l )  Méltóságos Galanthai Gróf Fekete Ferencz Úrnak bírói zár alatt levő Javai

hoz tartozó ’s T. N. Csanád Vármegyében fekvő Kovácsházi pusztának azon része , 
mellyet eddig T. Hofbauer Ferencz Táblabiró Úr árendában tartott, és mindöszve 
961. holdat teszen, a’ legközelebb jövő ujesztendő napjától azaz 1833. esztendei Ja
nuarius Isőjétől kezdve több esztendőre árverés utján a’ többet ígérőnek újra haszon
bérbe bocsájtatik. Az árverés tartatni fog a’ folyó 1832 esztendei September 29dikén 
reggeli 9 órakor ugyan Kovácsházán T. Özvegy Kövérné asszonyság házánál a’ fel
tételeket pedig előre is megtudhatni Aradon Tekintetes Táblabiró és Fiscális Kiss 
József Urnái. Költ Pesten Julius 2dikán 1832. _______________________ ______

Puszták h a s z o n b é r b e  bocs áj tás a.
( l )  Méltóságos Báró Harucker Örökösek’ közös fundusához tartozó ’s T. N. Bé

kés Vármegyében helyheztetett 4705 holdból álló C s o r v á s i ,  és 532 holdat tevő 
B él m e g y e r i ,  nem különben T. N. Csanád Vármegyében fekvő 2910 holdnyi ter
jedésű A p á c z a i  puszták most jövő Sz. Mihály napjától , azaz e’ f. e. September 29- 
dikétől kezdve három egymásután következő esztendőre akár egy tagban, akár pedig,



112

ha többen ágy kívánnák, több kissebb darabokban árverés utján a’ iöbbet ígérőnek 
haszonbérbe bocsájtatnak. Az árverés tartatni fog a’ folyó lS32dik esztendei Augus
tus hónap 21dik napján N. Békés Vármegyében kebelezett Szarvas mező-városában 
Méltóságos Gróf Bolza József ó  Nagysága Uradalmi Cancellariájában, hol a‘ feltétele
ket előre is megláthatni. Költ Pesten Julius 2dikán 1832.

(1) Debreczenben a’ piacz közepén a’ bika vendégfogadó általellenében lévő egy 
emeletes háza ns Némethy Lajos urnák, mellyben földszint a’ piaczra hat, csapó ut- 
czára két bolt, ismét az udvarra két nagy és négy kisebb bolt vagy kamara, 2 szoba, 
1 konyha, 6 lóra istálló: több szakaszra osztott pinczék; a’ felső emeleten pedig két 
terem (Szála), 9 szoba, 3 konyha, két kamara vagyon, a’ piaczra csinos erkéllyel 
(Altan) ’s réz csatornákkal, közönséges árverés utján e’ f. e. Julius 26dik napján sza
bad kézből el fog adatni.

(1 ) Méltóságos gróf Ráday Gedeon urnák T. Ns Pest vármegyében Aszód mezővá
ros szomszédságában fekvő íkladi jószágán van 170 erdei öl cser-, és 80 erdei öl gyer
tyánfa— mind száraz és fiatal hasáb — a’legillendőbb áron eladásra készen. Az árát meg
tudhatni Pesten a’ Nagyhid utszában a’ 4dik számú Feszi házban Fiskális T. Porkoláb 
Dániel urnái, Ikladon helyben az ottani, — s Péczelen a1 M. Uraság helybeli tiszteinél.

(1 ) Közönséges históriám 2dik részének sajtó alatt létét azon hozzáadással hirde
tem ki, hogy a’ három ezüst húszasból álló előfizetést aug. leendő pesti vásárig, mint 
a’ munka megjelenésének idejéig, az előfizető urak, Eggenberger és Wigand könyvá
ros urakhoz beküldeni méltóztassanak. Budán jul. 2dikán 1832. L a s s ú ,

H i r d e t é s .
(2 ) Ó cs. kir. Főherczegségének, az ország Nádorispánjának, Jászok és Kunok 

grófjának ’s főbirájának kegyes engedelméből, ns Nagy-Kun kerületben fekvő, sza
bad Nagy-Kun K a r c z a g ú j s z á l l á s  mezővárosába, orvos doctor vétetik fel, rendes 
és esztendőnként a’ következő pontokban kiszolgáltatandó fizetésre, úgymint:

lször. Vészén az helybeli kórházipénztárból kétszáz ötven, szám szerint, 250 fo
rintot pengő pénzben esztendőnként.

2szor. A’ város’ köz pénztára ád a) tisztességes lakást. — b) Harmincz kila bú
zát és harmincz kila árpát, két véka számíttatván egy kilába. — c) Négy öl kemény 
túzi-fát. — d) Négy szekér szénát.

Kik tehát , ezek szerint, ezen orvos doctori hivatalt megnyerni szándékoz
nának, ne terheltessenek magokat, az említett szabad városi Tanácsnál, akár szemé
lyesen, akár folyamodó írások által f. e. October hónap lső napjáig jelenteni. Költ Nagy - 
Kun-Karczagujszálláson jun. 25dikén 1832.'------------------------ > _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _

E r c z e s  v i z e k .
(3 ) Hassenstab J. K. fűszeráros boltjában Pesten, a’ Serviták piaczán, a’ „féke

im kutyához“ a’ legjutalmasb áron találhatók minden orvosi érczesvizek a" legfrissebb 
te neműségben._____________

Dunavíz állása a’ budai vizmerték szerint:
Július lsőjén 8 láb, 8 hüv. 9 von. Julius 2dikán 8 láb, 6 hüv. 9 von. Julius 3dikán 

8 láb , 4 hüv. 6 von. Julius 4dikén 8 láb, 0 hüv. 0 von. (az 0 felett).
Budai Lotteria Junius 27dikén : 1. 48. 32. 61. 49.

4



r t e s i t
34 szám_______________________iPest Julius 4k<in_________________________ 1832.

Pesti könyváros W i g a n d  O t t ó n á l ,  a’ vátzi Utczában 39 szám alatt
épen most jelent meg és találtatik:

A’ m e z e i  j ó s z á g ,
v a g y

ú t m u t a t á s /
Azon gyakorlati gazdasági közönséges alaptételeknek előisméretére, mellyekre vala- 
melly mezei jószág átvéteténél figyelni ke ll; a’ mezei jószág kiválasztására, annak 
megbecsülésére a1 reménylendö hasznokra, jusokra és terhekre nézve, nem különben 
a’ kibérlésekről, azok hasznairól és kárairól, sok évi tapasztalás és észrevételek szerint,

k i a d t a
L e i b i t  z e r  János .

8rét Pesten 1832. csinosan fűzve 1 frt. ezüst.

Vendégfogadó haszonbérbe-adatása.
(2 ) Pest Sz. Kir. Városában helyheztetett *s Mgos Nagy-Sz. Miklósi GrófNákó

Sándor Ő Nagysága nagy Vendégfogadója, az úgy nevezett 7 Választónál, az ahoz 
tartozó Kávéházzal, (vendéglővel, traiteurrel), Sörárulással, ’s minden hozzá járuló 
hasznokkal, nem különben a’ mellettefekvő 23 szám alatti ház (a’ boltokat ide nem 
értvén) e’ f. esztendei Sz. Jakab napjátui fogvást 3 egymásután következő esztendőre, 
azaz: 1835 Sz. Jakab napjáig haszonbérbe ki fog adatni. Kinek tehát kedve tartaná 
a* fentemlitett házakat árendában felvennie, magát Pesten ugyan a’ 7 Választónál jö
vő Julius hónap Óén vagy lOdikén az Uradalmi Praefectusnál jelenteni ne lerheltes- 
sék, ki által a’ haszonbérlés feltételeiről bővebben értesíttetni fog. Költ Pesten Junius 
28dikán 1832. S z a l a y F e r e n c z ,

Uradalmi Praefectus.

H i r d e t é s . *
(3) 0  cs. kir. Főherczegségének, az ország Nádorispánjának, Jászok és Kunok 

grófjának’s főbirájának kegyes engedelméből, ns Nagy-Kun kerületben fekvő, sza
bad Nagy-Kun K a rczagúj  s z á 11 á s mezővárosába, orvos doctor vétetik fel, rendes 
és esztendőnként a’ következő pontokban kiszolgáltatandó fizetésre, úgymint:

lször. Vészén az helybeli kórházipénztárból kétszáz ötven, szám szerint, 250 fo
rintot pengő pénzben esztendőnként.

2szor. A’ város’ köz pénztára ád a) tisztességes lakást. — b) Harmincz kila bú
zát és harmincz kila árpát, két véka számíttatván egy kilába. — c) Négy öl kemény 
tűzi-fát. — d) Négy szekér szénát.

Kik tehát , ezek szerint, ezen orvos doctori hivatalt megnyerni szándékoz
nának, ne terheltessenek magokat, az említett szabad városi Tanácsnál, akár szemé
lyesen, akár folyamodó írások által f. e. October hónap Iső napjáig jelenteni. Költ Nagy- 
Kun-Karczagujszálláson jun. 25dikén 1832. ________

(2) Közönséges históriám 2dik részének sajtó alatt létét azon hozzáadással hirde 
tem ki, hogy a’ három ezüst húszasból álló előfizetést aug. leendő pesti vásárig , mint
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a’ munka megjelenésének idejéig, az előfizető urak, Eggenherger és Wigand könyvá
ros urakhoz beküldeni méltóztassanak. Budán jul. 2dikán 1832,__________L a s s ú .

(2) Debreczenben a’ piacz közepén a’ bika vendégfogadó áltaiellenében lévő egy 
emeletes háza ns Némethy Lajos urnák, mellyben földszint a’ piaczra hat, csapó ut- 
czára két bolt, ismét az udvarra két nagy és négy kisebb bolt vagy kamara, 2 szoba, 
1 konyha, 6 lóra istálló: több szakaszra osztott pinczék; a’ felső emeleten pedig két 
terem (Szála), 9 szoba, 3 konyha, két kamara vagyon, a’ piaczra csinos erkéllyel 
(Altan) ’s réz csatornákkal, közönséges árverés utján e’ f. e. Julius26dik napjánsza-
bad kézből el fog a d a t n i . _________________ _ _______________ _̂_______ _
’ (2 ) Méltóságos gróf Ráday Gedeon urnák T. Ns Pest vármegyében Aszód mezővá
ros szomszédságában fekvő Ikladi jószágán van 170 erdei öl cser-, és 80 erdei öl gyer
tyánfa-— mind száraz és fiatal hasáb — a’ legillendőbb áron eladásra készen. Az árát meg
tudhatni Pesten a’ Nagyhid utszában a’ 4dik számú Feszi házban Fiskális T. Porkoláb 
Dániel urnái, Ikladon helyben az ottani, — ’s Péczelen a’ M. Uraság helybeli tiszteinél.

K ó t y a  v e t y e .
(3 ) Közhírré tétetik, hogy Pentz Mátyás Örököseinek 2000 akó ó és új legjobb 

moori és csókái fejér borai e’ f. e. julius 16- és 17dikén reggel 9 órakor Moor mező
városában az említett örökösek pinczejében kótyavetye által hordóstól, és a’ kinek 
tetszik a’ nélkül is, el fognak adatni. A’venni kívánók a1 mondott helyre meghivatnak.

Vágószéki ’s halászati haszonbérlés.
(3 ) Méltóságos Nagy-kállói Kállay nemzetség részéről Mező-Túr T. Ns Heves vár

megyében helyeztetett mezővárosában julius 30dik napján, reggeli 9 órakor az oda 
való Uradalmi Tiszttartónál e’ következő kir. haszonvételek (Regálék) f. e. sz. Mi
hály napjától kezdve, három esztendőre árverés utján fognak árendába bocsáttatni: 

lszőr a’ nevezett város’ felső részében lévő húsmérés , mellyhez a’ széken kivűl, 
2 szoba, konyha, faggyútartó-szin, padlás és 50 hold kaszáló tartozik.

2szor Halászat a’ Berettyón, ’s a’ Kállay részen lévő Körösön is.

H i r d e t m é n y .
(3) Köz hírül adatik: hogy Tek. Özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna Asszony

ságnak Pesten a’ Barátok Piaczán 610dik szám alatti sarok-háza, saját kívánságára, Sz. 
Kir. Pest Városának Földbirtoki (Urbarialis) Tisztségében f. e. julius 16dikán reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a’ többet Ígérőnek eladatik. —

H á g a t á s i  j e l e n t é s .
(3 ) A l t i t u d e  nevű 16i. markos vil. pej angol telivér mén, Tramp vagy Cap

sicum apától, Brunette anyától, gróf Andrásy Györgynek Gömör vármegyében, Rozs
nyóhoz |  órányira fekvő jószágán Hosszúréten 1832- és 1833ban hágni fog. Hágatás- 
bér egy egy kanczától: 3 arany, és a’ lovásznak 2 pengő forint. Egy vagy két hága- 
andó kanczának és egy lovásznak 9 napi szállása és tartása öszvescn 1 aranyért fog 
kiszolgáltatni.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Julius 4dike'n 8 láb, 0 hüv. 0 von. Julius ődike'n 7 láb, 7 hüv. 5 von. Julius ödikán 

7 láb, 6 hüv. 0 von. (az 0 felett).



r t e s í t ó.
45 szám Pest Julius l l k'n 1832.

Kivonás az 1832diki júniusi időjárást illető budai csillagász
intézetbeli vizsgálatokból:

magassága | a’ légmérőnek a ’ hévmerőnek

legnagyobb . . . . 2 7h- 41’, 957 (isőjen) *+• 20°,2 (8dikán)
közép ............................ 27 3,4049 4 -  1 5 ,0 3 7 0
le g k ise b b ...................... 27 1, 0G2 (4dikén) *+• 10,5 (18 és 30dikán)

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban: =3 3 *‘, 895 ; a’ mérsékletben: =3 9 ° , 7.
Elfolyt hónapunk időjárását főkép változékonyság tüntete' k i, melly haladtán nem ritkán 

’s rögtön történt; kivált a’ rne'rsekletben, melly ne'ha olly tetemes vala, hogy érezhetéséről 
me'rőszerek által bizonyodni be, felesleg volt. 4°tól 5°igi szökdelések 6 óra folyta közben nem 
ritkán estenek, de még is leginkább különböztek az egyes napok közép me'rsékei; az elsőé, pél
dául, 15° volt, a’ másodiké 18° , a’ 4iké csak 14° , ha a’ többi sebes változatokról nem szá
lunk is. Az ég tisztaságáról kevés örvendetest említhetni, egészen felhőtlen nap egy sem mutat
kozott, noha teljes borultan is csak három, de félnél borongóbban 20. 9 nap esőzött, de nem 
országosan, hanem csak lanyhán, permetezve, pásztásan ’s inulékonyul. Electrikai jelenet kevés 
volt, alig villámlott néhányszor, igazi égiháborut csak kétszer tapasztaltunk, annak is másodi- 
ka csekély volt. Méltán tulajdoníthatni e’villámszeri tünemények ritkaságát az általányosan alantabb 
mint magas légmérséknek’s a’ gyakor szeleknek; csak alig volt az egész hónap folytán sz. Gellért 
hegyünkön csak fél nap is, annál kevésbé egész, szélszabad, ellenben nagy szél 17szer, igen nagy 
4szer , szélvész pedig egyszer ; ’s köztök mint egyébkor az éjnyugoti leguralkodóbb. E’ szem
betűnőbb légfolyam-nyomás okozó hiedelmünk szerint az ezen hónapot kitüntető légmerői alan
tabb állást, ’s annak nem ritka hamar változásit ; ugyanez az egész hónap közben általányosan, 
de kivált utó napjaiban érzett hiis levegőt; ez a’ légmérséklet fentebb érintett mohó változásit is. A. F'.

e m l é k e z t e t ő  k é r e l e m

a’ JELENKORA ’S TÁRSALKODÓRA nézve.
Ki a’ tiszt. Hazafiak közül a’ J e l e n k o r t  és T á r s a l k o d ó t  e’ f. Julius, vagy

is második félesztendő elejétől kezdve teljes számban kívánja még jára tn i, méltóz- 
tassék vagy a’ szerkeztető hivatalnál Pesten (^Dunasor, Deron-ház első emelet) fran
cózott vagy is szabad postáju levél által előfizetését elintézni, vagy pedig legközelebb 
szomszéd postája által eziránt rendelkezni mennélelőbb. A" költségkímélési szükséges 
takarékosság, főkép olly fiatal iker intézetnél, mint a’ miénk, számos felesleg példányt 
nem engede nyomtatni az élőfizetetteken kívül, mellyek ha tulajdonost nyervén elfogynak 
azon esetre csak az akkor megjelenendő számtól kezdve szolgálhatunk hírlevelinkkel, 
midőn a’ szándékról értesíttetünk. Iía nagyérdemű Olvasóink közül valaki hibás pél
dányban fogná kapni akár a’ Jelenkort akár a’ Társalkodót, e’ hibát azonnal egyene
sen a’ szerkeztető hivatalnál fedezze fel, ha t. u. magánál a’ szerkeztető hivatalnál 
történt előfizetése; ha pedig postán rendelte meg újságát, akkor azon posta által, hol 
előfizetését létévé, sürgesse a’ budai vagy pesti postahivatalnál a1 kivántató orvoslást 
minden haladék nélkül. Ezt méltó ’s egész tisztelettel általányos utasításul és sinór-



114

mértékül, hogy mindegyik részvevőnk ’s pártfogónk megelégedését (mennyire csak 
eszközölhető) biztosíthassuk. Egyébiránt mindennemű levelet, küldeményt vagy intéz
kedést s z a b a d  p o s t á n  bátor kikérni m i n d e n k i t ő l  ’s m i n d e n k o r  — nagyobb 
nyalábot pedig biztos alkalommal A ’ Jelenkor é s  Társalkodó

szerkeztető hivatala.

F i g y e l m e z t e t é s .
f t )  Azon előfizető Uraknak, kik boldogult I mr e  J á n o s  Professor egész ma

gyar Philosophiájának árát letették, hírül adatik: hogy felét a’ lelett pénznek, mint
hogy a’ Szerző véletlen halála e’ munkának hátralevő két részét megjelenni nem en- 
gedé, ugyanazon helyen, hol a’ munkára előfizettek, jövő S e p t e m b e r  v é g é i g  
felvenni ne terheltessenek; azok pedig, kik magánál a’ boldogult Szerzőnél praenume- 
ráltak , méltóztassanak az Alábbirottnál a’ pénz felvétele végett magokat jelenteni. Egy 
úttal azok is ,  kiknek a’ Boldogult értékén akármiféle hiteles keresetük vagyon, meg
kéretnek, hogy a’ mondott időhatár napig keresetöket szükséges bizonyító levelek 
mellett jelentsék be *, mert későbben mindenek azonnal végképen elintéztetnek, és 
felelet semmi keresetre nem adatik. R  e s  e t  a ,

a’ bölcselkedő Kar Dékánja.
Pesten Urak utczájában 431 szám alatt.

(3) Debreczenben a‘ piacz közepén a1 bika vendégfogadó általellenében lévő egy 
emeletes háza ns Némethy Lajos urnák, mellyben földszint a’ piaczra hat, csapó ut- 
czára két bolt, ismét az udvarra két nagy és négy kisebb bolt vagy kamara, 2 szoba, 
1 konyha, 6 lóra istálló: több szakaszra osztott pinczék; a’ felső emeleten pedig két 
terem (Szála), 9 szoba, 3 konyha, két kamara vagyon, a’ piaczra csinos erkéllyel 
(Altan) ’s réz csatornákkal, közönséges árverés utján e’ f. e. Julius 26dik napján sza
bad kézből el fog adatni.

Pusz t ák  haszonbérbe  bocsáj tása.
(2 ) Méltóságos Báró Harucker Örökösek’ közös fundusához tartozó ’s T. N. Bé

kés Vármegyében helyheztetett 4705 holdból álló C s o r v á s i ,  és 532 holdat tevő 
B é l m e g y e r i ,  nem különben T. N. Csanád Vármegyében fekvő 2910 holdnyi ter
jedésű A p á c z a i  puszták most jövő Sz. Mihály napjától, azaz e’ f. e. September 29- 
dikétől kezdve három egymásután következő esztendőre akár egy tagban, akár pedig, 
ha többen íigy kívánnák, több kissebb darabokban árverés utján a’ iöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe bocsájtatnak. Az árverés tartatni fog a’ folyó 1832dik esztendei Augus
tus hónap 21dik napján N. Békés Vármegyében kebelezett Szarvas mező-városában 
Méltóságos Gróf Bolza József Ő Nagysága Uradalmi Cancellariájában , hol a’ feltétele
ket előre is megláthatni. Költ Pesten Julius 2dikán 1832.

^3) Méltóságos gróf Ráday Gedeon urnák T. Ns Pest vármegyében Aszód mezővá
ros szomszédságában fekvő Ikladi jószágán van 170 erdei Öl cser-, és 80 erdei öl gyer
tyánfa— mind száraz és fiatal hasáb — a’íegillendőbb áron eladásra készen. Az árát meg
tudhatni Pesten a’ Nagyhid utszában a’ 4dik számú Feszi házban Fiskális T. Porkoláb 
Dániel urnái, Ikiadon helyben az ottani, — ’s Péczelen a1 M. Uraság helybeli tiszteinél.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Julius 8dikán 6 láb, 10 hüv. 9 von. Julius 9dikén 6 láb, 9 hüv. 6 von. Julius lOdikén 

6 láb , 10 hüv. 3 von. Julius Ildikén 6 láb , 10 hüv* 6 von. (az 0 felett).



É r t e s í t ő .
46 szám Pest Julius 18Ua 1832.

H í r a d á s .
0 )  N. Tolna Vármegyében kebelezett Duna-Földvár mező-városában lakozó N. 

Berky István ur mint néhai N. Berky András Testvérje gyermekinek gyámatyja részé
ről köz hírré tétetik: hogy ugyan az fent nevezett mező-városban az említett Árvák
nak 1300 akó részszerint szekszárdi, részszerint pécsi és decsi az i822ik esztendei 
termésbeli különös jó minemüségü fehér és vörös ó borai e* f. észt. Kisasszony-hava 
lső napján árverés által eladatni fognak; mind azon által az addig is venni kívánó T. 
Urak Duna-Földvárott a’ fentemlitett gyámatyjánál a’ borokat akár öszvesen , akár ré
szenként jól készített nj vasas hordókban illendő áron megszerezhetik, melly ha 
megtörténnék a’ kitűzött nap előtt a’ N. Közönség róla azonnal eleve tudósittatni fog. 
Duna-Földvár Julius I2dikén 1832.

(1 )  Szöged sz. k. városa részérül közhírré tétetik , hogy ázott kebeledző serház 
f. e. augustus (kisasszony hava) Ildikén tartandó 3s a’ polgármesteri tisztségnél na
ponként olvasható feltételek mellett, három 'egymást követő esztendőre a’ többet ígé
rőnek árverési utón újra haszonbérbe fog adatni.

H á g ó - k o s o k  e l a d a t á s a .
( l )  Főméit. Eszterházy Miklós herczeg Ozora kerületbeli praefectusi hivatala ré

széről közhírré tétetik : hogy T. Tolna vmegyében helyezett Ozora s Dombóvár Uro- 
dalmi nyájakban több száz, sok esztendő alatt tetemes költség és szorgalom által ne
mesített 2—3 esztendős hágó-kos válván számfelettivé, ezek igen jutalmas áron, t. i. 
25 váltó forttól 30 váltó ftig értve darabját, eladatni fognak; úgy hogy a' vett men
nyiség azonnal a’ vevő kezéhez szolgálatik ; mindenki egyébiránt előbb gyapjok mus
tráját a’ praefectusi hivatalban naponként megszemlélheti. Dombóvár junius 28kán 
1832. Elszterházy herczeg Ozora kerületi praefectusi hivatala által.

(1) Tek. N. Bihar vármegyébe kebelesült priv. Nagy Várad városában a’ tisztelt 
megye néhai fő orvosa Sándorífy József Űr halálával maradott jó szerekből ’s ízléssel 
épült Ház a’ f. e. August. 8ikán árverés utján a1 többet ígérőnek el fog adatni. A’ 
Ház fekszik tiszt. Kapuczinusok monostora és a1 kir. Sóház közt homlokkal a’ vásá
ri nagy piaczra. Van benne tiz lak-szoba, egy tágas konyha ’s kamara, egy kisebb épü
letben, melly hasonlóan a’nagy piaczra fordul arcczal, talál tátik két szoba, egy kony
ha és kamara; ezeken kívül az udvaron l6 lóra két rendű Istálló ’s e’ mellett egy 
szerszám-kamara, egy cselédszoba ’s egy szin 1 kocsira. Nagy terjedelmű kertjében, 
melly az udvarral együtt két hold ’s erős kőfalkerítésü, áll két üvegház, kertész-lak
hely, gyümölcs-tartó kamara sokféle válogatott gyümölcsfa, ’s mind ebben mind az 
udvaron alkalmas kutak.

A’ nagymélt. m. kir. udv. kamara rendeléséből köz hírré tétetik, hogy Tek. Mar
maros vmegyében helyezett Borsabányán megürülvén a.: kir. bány^a-kamarai sebészi 
hivatal, mellyel évenként 170 pengő frt. járul a’ kir. kincstár részéről, kívüle pedig
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175 váltó fr. 66f pcentummal, ’s szabad lakás, az azt megnyerni óhajtók auguszt. i5- 
dikeig, szükséges bizonyítvány leveleikkel felkészülten a’ nagy-bányai kir. inspectori 
főhivatalnál jelenthetik magokat.

Megürülvén továbbá az alföldi bányakerületben Brieszen is a’ kir. bányakamarai 
sebészi hivatal, mellyel a’ kir. kincstár részéről l42 frt. ’s 54 xr. pengőben, ezen 
hívül pedig 92 frt ’s 54£ xr peng. kapcsoltaik évi díjjul, az iránta folyamodók f. e. 
aug. 11 ikeig nyújthatják be kérelmöket bizonyítvány leveleikkel együtt a,’ besztercze- 
bányai kir. kam. igazgató hivatalnál.

Sár-Bogárdon T. N. Fejér Vármegyében az Eszékről Fejérváron keresztül Bécsbe 
vezető nagy országút mellett lévő, cserép feddü , térés fundusu, ’s legjobb karban lé
vő bál - ’s kávéház és vendégfogadó, istállókkal, és minden mellékes épületekkel, 
fundussal e’ f. e. jul. 30ikán délutánni 3 órakor a’ hely színén árverési utón e l , *s 
azonnal által is adatni fog.

F i g y e l m e z t e t é s .
(2 ) Azon előfizető Uraknak, kik boldogult I mr e  J á n o s  Professor egész ma

gyar Philosophiájának árát letették, hírül adatik: hogy felét a’ lelett pénznek, mint
hogy a’ Szerző véletlen halála e’ munkának hátralevő két részét megjelenni nem en
gedő, ugyanazon helyen, hol a’ munkára előfizettek, jövő S e p t e m b e r  v é g é i g  
felvenni ne terheltessenek; azok pedig, kik magánál a’ boldogult Szerzőnél praenume- 
ráltak, méltóztassanak az Alábbirottnál a’pénz felvétele végett magokat jelenteni. Egy 
úttal azok is ,  kiknek a’ Boldogult értékén akármiféle hiteles keresetök vagyon, meg- 
kéretnek, hogy a’ mondott időhatár napig keresetüket szükséges bizonyító levelek 
mellett jelentsék be ; mert későbben mindenek azonnal végképen clintéztetnek, és 
felelet semmi keresetre nein adatik. R e s e t  a ,

a’ bolcselkedő Kar Dékánja.
Pesten Urak utc/.ájában 431 szám alatt.

Pus z t ák  haszonbérbe  bocsáj tása.
(3} Méltóságos Báró Harucker Örökösek’ közös fundusához tartozó ’s T. N. Bé. 

kés Vármegyében helyheztetett 4705 holdból álló C s o r v á s i ,  és 532 holdat tevő 
B é l m e g y e r i ,  nem különben T. N. Csanád Vármegyében fekvő 2910 holdnyi ter-
jedésü A p á c z a i  puszták most jövő Sz. Mihály napjától, azaz e’ f. e. September 29- 
dikétől kezdve három egymásután következő esztendőre akár egy tagban, akár pedig, 
ha többen úgy kívánnák, több kissebb darabokban árverés utján a’ iöbbet Ígérőnek 
haszonbérbe bocsájtatnak. Az árverés tartatni fog a’ folyó 1832dik esztendei Augus
tus hónap 21dik napján N. Békés Vármegyében kebelezett Szarvas mező-városában 
Méltóságos Gróf Bolza József Ő Nagysága Uradalmi Cancellariájában, hol a’ feltétele
ket előre is megláthatni. Költ Pesten Julius 2dikán 1832.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Julius 12dikén 7 láb, 1 hiiv. 9 von. Julius 13dikán 7 láb, 4 hiiv. 6 von. Julius 14<likén 

7 láb, 1 hiiv. 3 von. Julius 15dikén 6 láb, 9 hiiv. 3 von. Julius lödikán 6 láb, 7 hiiv, G 
von. Julius 17dikén 6 láb , 8 hiiv. 6 von. Julius 18dikán 6 láb, 7 hiiv. 6 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
47 szám Pest Julius 25Loa 1832.

(1 ) Minthogy jövő iskolai esztendőben, Budán, a3 Kegyes lsk. Szerzetben levő Tiszt. 
Atyák Ő Felsége engedelmével az ottani Gymnasiumot által veszik, melly Hazánk 
tanuló ifjúságának nagy hasznával j á r ; mivel ezen Kegyes Szerzettől a3 tanításban 
való elsőséget eltagadni valóban méltatlanság volna: annál fogva jelentem a’ magzat
jaikat mint Hazánk édes reményeit szerető T. T. Szüléknek azon szándékomat, hogy 
busz esztendei nevelésben haszonnal tett fáradozásim után, és még legjobb féríikoru 
létemben Hazám serdülő ifjúságának mellékes óráimat felszentelni akarom, mi
dőn azokat tartásra és nevelésre magamhoz édesgetném alkalmatos, és az iskolák 
szomszédságába bérlelt szállással. Melly szerint f,az édes T. T. Szüléknek Ígérem tel- 
lyes megelégedésökre a’ gondviselésem alá adandó édes magzatjaik nevelését, Jcgszoros- 
sabb értelemben, jó és egészséges tartást, az iskolai tárgyakban, rajzolásban, fran- 
czia, olasz nyelvekben való tanítást is. Mind ezekért minden haszon keresés nélkül 
200 forintra ezüstben határoztam meg a’ jutalmat. Ha ezen tárgy iránt a'T . T. Szü
léknek velem értekezni szándékok volna, frankózott levelüket méltóztassanak Yojta 
Építőmester Urnák a’Várban 194 szám alatt lévő tulajdon házába igazítani. Költ Budán 
Sz. Jakab Hava lOén 1832. íFlassek Ferencz3

volt Nevelő, mostarikor Ügyvéd.

H á z - e l a d á s .
(1 ) Budán a’ hídfőkön, az 558ik számú arany Korona czím alatti, egy emeletü 

szögletház, mellynek egy része a’hídon keresztül a' pesti redoutra, legszebb kinézés
sel , más részrül boltjaival a’ fő utczára szolgál, szabad kézből eladandó, mellynek 
árát, úgy a’ kedvező feltételeket, Budán, Tabánban a' 491 ik szám alatt az arany pá
vánál lakó Czagányi Károly Úrnál, akár személyesen , akár frankirozott levelek által 
megtudhatni, kivel iránta végképen egyességre is léphetni. —

(1) Köz hírül adatik: hogy Tek. özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna asszonyság
nak Pesten, a’ Barátok piaczán OlOdik szám alatti sarok-háza saját kívánságára, sz. 
kir. Pest városának földbirtoki (urbarialis) Tisztségében f. e. augustus 25kén reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a’ többet Ígérőnek adatik el.

H í r a d á s .
(1) Főméit, herczeg Batthyáni Fiilöp Érdi vagy Hanzsabég- ’s Enyingi Urodalmai 

részéről közhírré tétetik: hogy f. e. aug. 13kán Érden vagy TTanzsabégen valami 1200 
darab körüli nemesített és tenyésztésre alkalmas anya — ’s ürü juh ; Enyingen pedig 
ugyan azon hónap 16kán hasonló s szinte annyi számú juh , a’ délelőtti órákban tar
tandó árverés utján szakaszonként a’ többet Ígérőnek eladatik. A’ venni kívánók je
lenthetik magokat az urodalmi Cancelláriákban a’ megnevezett napokon. Költ Érden 
Sz. Jakab hava 24kén 1832.

(1) Sz. kir. Szeged városához tartozó ’s T. Csongrád vmegyében kebelezett Kis. 
Telek helység1 nagy vendégfogadója f. e. aug. 18kán a’ polgármesteri hivatalban tar
tandó árverés utján, e’ f. sz. András hava ljétől kezdve három egymás utáni eszten
dőre haszonbérbe fog kiadatni.
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H í r a d á s .
^2) N. Tolna Vármegyében kebelezett Duna-Földvár mező-városában lakozó Ns. 

Berky István ur mint néhai N. Berky András Testvérje gyermekinek gyámatyja részé
ről köz hírré tétetik: hogy ugyan a’ fent nevezett mezővárosban az említett Árvák
nak 1300 akó részszerint szekszárdi, részszerint pécsi és decsi az l822ik esztendei 
termésbeli különös jó minemüségü fehér és vörös ó borai e* f. észt. Kisasszony-hava 
íső napján árverés által eladatni fognak; mindazonáltal az addig is venni kívánó T. 
Urak Duna-Földvárott a’ fentemlitett gyámatyánál a’ borokat akár öszvesen , akár ré
szenként jól készített uj vasas hordókban illendő áron megszerezhetik, melly ha 
megtörténnék a’ kitűzött nap előtt a’ Ns. Közönség róla azonnal eleve tudósittatni fog. 
Duna-Földvár. Julius I2dikén 1832.

(2 ) Szöged sz. k. városa részérül közhírré tétetik , hogy az ott kebelezett serház 
f. e. augustus (kisasszony hava) 14dikén tartandó s a’ polgármesteri tisztségnél na
ponként olvasható feltételek mellett, három egymást követő esztendőre a’ többet Ígé
rőnek árverési utón újra haszonbérbe fog adatni.

(2) Tek. N. Bihar vármegyébe kehelesült priv. Nagy-Várad városában a’ tisztelt 
megye néhai fő orvosa Sándorffy József Űr halálával maradott jó szerekből ’s Ízléssel 
épült Ház a’ f. e. August. 8ikán árverés utján a’ többet ígérőnek el fog adatni. A’ 
Ház fekszik a’tiszt. Kapuczinusok monostora és a’ kir. Sóház közt homlokkal a’ vásá
ri nagy piaczra. Van benne tiz lak-szoba, egy tágas konyha ’s kamara ; egy kisebb épü
letben, melly hasonlóan a’nagy piaczra fordul arcczal, találtatik két szoba, egy kony
ha és kamara; ezeken kívül az udvaron l6  lóra két rendű Istálló ’s e’ mellett egy 
szerszám-kamara, egy cselédszoba ’s egy szín 4 kocsira. Nagy terjedelmű kertjében, 
melly az udvarral együtt két hold, ’s erős kőfalkerítésü, áll két üvegház, kertész-lak
hely, gyümölcs-tartó kamara, sokféle válogatott gyümölcsfa, ’s mindebben mind az 
udvaron alkalmas kutak.

F i g y e l m e z t e t é s .
(3 ) Azon előfizető Uraknak, kik boldogult I mr e  J á n o s  Professor egész ma

gyar Philosophiájának árát letették, hírül adatik: hogy felét a’ letett pénznek, mint
hogy a’ Szerző véletlen halála e’ munkának hátralevő két részét megjelenni nem en
gedő, ugyanazon helyen, hol a’ munkára előfizettek, jövő S e p t e m b e r  v é g é i g  
felvenni ne terheltessenek; azok pedig, kik magánál a’ boldogult Szerzőnél praenume- 
ráltak, méltóztassanak az Alábbirottnál a’pénz felvétele végett magokat jelenteni. Egy 
úttal azok is ,  kiknek a’ Boldogult értékén akármiféie hiteles keresetük vagyon, meg
kéretnek, hogy a’ mondott időhatár napig keresetüket szükséges bizonyító levelek 
mellett jelentsék be; mert későbben mindenek azonnal végképen elintéztetnek, és 
felelet semmi keresetre nem adatik. R e s e t  a ,

a’ bölcselkedő Kar Dékánja.
Pesten Urak utczájában 431 szám alatt.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Julius tSdikán 6 láb, 7 hüv. 6 von. Julius 19dikén 6 láb, 5 hüv. 0 von. Julius 20dikán 

ti láb, 4 hüv. 3 von. Julius 21dikén 6 láb, 6 hüv. 0 von. Julius 22dikén 6 láb, 10 hüv, 0 
von. Julius 23dikán 6 láb, 9 híív. 9 von. Julius 24dikén 6 láb, 7 hüv. 3 von. Julius 25di- 
kén 6 láb , 4 hüv. 9 \on. (az 0 felelt.)



É r t e s í t ő .
________ - -  -- - —  - -

48 szám Pest Julius 28ki" 1832.

J e l e n t é s  ezen i ratról :
Magyar helyesírás’ és szóragasztás’ főbb szabályai. A' magyar tudós társaság hasz. 

nálatára. Pesten, Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál. MDCCCXXXII. körmöczi nyom
tató papiroson^ 8adrét, 32 lap, könnyű kötésben.

A’ magyar tudós társaság, az e’ könyvecskében eléadott szabályokat fogja ezután 
követni neve alatt kijövendő minden évkönyveiben, folyóiratában ’s hivatalos jelen
téseiben. Melly szempontból akarja másokkal nézetni, felfejti rövideden az élőbeszéd, 
Találtatik a’ könyvecske Pesten Wigand Ottó könyvárosnál, példányonkint 8 krajczá- 
jával pengőben. Julius 29dikén 1832. Döbrentei Gábor m. k.

T  i t o k n o k,

H á g ó - k o s o k  e l a d a t á s a .
(2 ) Főméit. Eszterházy Miklós herczeg Ozora keriiletbeli praefectusi hivatala ré

széről közhírré tétetik; hogy T. Tolna vmegyében helyezett Ozora s Dombóvár Uro- 
dalmi nyájakban több száz, sok esztendő alatt tetemes költség és szorgalom által ne
mesített 2—3 esztendős, hágó-kos válván számfelettivé, ezek igen jutalmas áron, t. i. 
25 váltó forttól 30 váltó ftig értve darabját, eladatni fognak; úgy hogy a’ vett men
nyiség azonnal a’ vevő kezéhez szolgáltatik ; mindenki egyébiránt előbb gyapjúk mus
tráját a1 praefectusi hivatalban naponként megszemlélheti. Dombóvár junius 28kán 
1832. Eszterházy herczeg Ozora kerületi praefectusi hivatala által.

(j2) Minthogy jövő iskolai esztendőben, Budán, aJ Kegyes lsk. Szerzetben lévő tiszt. 
Atyák Ő Felsége engedelmével az ottani Gymnasiumot általveszik, melly is Hazánk 
tanuló ifjúságának nagy hasznával já r; mivel ezen Kegyes Szerzettől a3 tanitásbeli 
elsőséget megtagadni valóban méltatlanság volna: annál fogva jelentem a1 magzat
jaikat mint Hazánk édes reményeit szerető T. T. Szüléknek azon szándékomat, hogy 
húsz esztendei nevelésben haszonnal tett fáradozásim után, és még legjobb férfikoru 
létemben Hazám serdülő ifjúságának mellékes óráimat felszentelni akarom, mi. 
dón azokat tartásra és nevelésre magamhoz édesgetném alkalmatos, és az iskolák 
szomszédságába bérlelt szállással. Melly szerint az édes T. T. Szüléknek Ígérem tel
jes megelégedésökre a’ gondviselésem alá adandó édes magzataik nevelését, legszoro
sabb értelemben, jó és egészséges tartást, az iskolai tárgyakban, rajzolásban, fran- 
czia, olasz nyelvekben való tanítást is. Mind ezekért minden haszon keresés nélkül 
200 forintra ezüstben határoztam meg a’ jutalmat. Ha ezen tárgy iránt a’ T. T. Szü
léknek velem értekezni szándékok volna, frankózott levelűket méltóztassanak Yojta 
Építőmester Urnák a’Várban 194 szám alatt lévő tulajdon házába igazítani. Költ Budán 
Sz. Jakab Hava 10én 1832. TVlasseh Ferenc*,

volt Xevelő, mostarikor Ügyvéd.

H á z -  e l a d á s .
(2) Budán a’ hídfőkön, az 558ik számú arany Korona czím alatti, egy emeletü 

szögletház, mellynek egy része a’hídon keresztül a pesti redoutra, legszebb kinézés
sel, más részrül boltjaival a fő utczára szolgál, szabad kézből eladandó, mellynek 
árát, úgy a’ kedvező feltételeket, Budán, Tabánban a’ 491 ik szám alatt az arany pá-
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vánál lakó Czagányi Károly Úrnál, akár személyesen, akár frankózott levelek által 
megtudhatni , kivel iránta végkéffin egyességre is léphetni. — ________

(2) Köz hírül adatik: hogy Tek. özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna asszonyság
nak Pesten, a’ Barátok piaczán 610dik szám alatti sarok-háza saját kívánságára, sz. 
kir. Pest városának földbirtoki (urbarialis) tisztségében f. e. augustus 25kén reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek adatik el.

H í r a d á s .
(2) Főméit, herczeg Batthyáni Fülöp Érdi vagy Handzsabég-’s Enyingi birodalmai 

részéről közhírré tétetik: hogyf.e. aug. 13kán Érden vagy Handzsabégen valami 1200 
darab körüli nemesített és tenyésztésre alkalmas anya — ’s ürü ju h ; Enyingen pedig 
ugyan azon hónap 16kán hasonló ’s szinte annyi számú juh , a’ délelőtti órákban tar
tandó árverés utján szakaszonként a’ többet Ígérőnek eladatik. A’ venni kívánók je
lenthetik magokat az urodalmi Cancelláriákban a’ megnevezett napokon. Költ Érden 
sz. Jakab hava 24kén 1832.

(2) Sz. kir. Szeged városához tartozó ’s T. Csongrád vmegyében kebelezett Kis. 
Telek helység’ nagy vendégfogadója f. e. aug. 18kán a’ polgármesteri hivatalban tar
tandó árverés utján, e’ f. sz. András hava ljétől kezdve három egymás utáni eszten
dőre haszonbérbe fog kiadatni.

H í r a d á s .
(̂ 3) N. Tolna Vármegyében kebelezett Duna-Földvár mező-városában lakozó Ns. 

Berky István ur mint néhai N. Berky András Testvérje gyermekinek gyámatyja részé
ről köz hírré tétetik: hogy ugyan a’ fent nevezett mezővárosban az említett Árvák
nak 1300 akó részszerint szekszárdi, részszerint pécsi és decsi az l822ik esztendei 
termésbeli különös jó minemüségii fehér és vörös ó borai e’ f. e.szt. Kisasszony-hava 
tső napján árverés által eladatni fognak; mindazonáltal az addig is venni kívánó T. 
Urak Duna-Földvárott a’ fentemlitett gyámatyánál a’ borokat akár öszvesen , akár ré
szenként jól készített uj vasas hordókban illendő áron megszerezhetik, melly ha 
megtörténnék a’ kitűzött nap előtt a’ ns. Közönség róla azonnal eleve tudósittatni fog. 
Duna-Földvár. Julius I 2dikén 1832.

(3) Tek. N. Bihar vármegyébe kebelesült priv. Nagy-Várad városában a’ tisztelt 
megye néhai fő orvosa Sándorffy József Úr halálával maradott jó szerekből ’s Ízléssel 
épült Ház a’ f. e. August. 8ikán árverés utján a’ többet Ígérőnek el fog adatni. A’ 
ház fekszik a’ tiszt. Kapuczinusok monostora és a’ kir. Sóház közt homlokkal a’ vásá
ri nagy piaczra. Van benne tiz lak-szoba, egy tágas konyha ’s kamara ; egy kisebb épü
letben, melly hasonlóan a’nagy piaczra fordul arcczal, találtatik két szoba, egy kony
ha és kamara; ezeken kívül az udvaron 16 lóra két rendű istálló ’s e’ mellett egy 
szerszám-kamara, egy cselédszoba ’s egy szin 4 kocsira. Nagy terjedelmű kertjében, 
melly az udvarral együtt két hold, ’s erős kőfalkerítésü, áll két üvegház, kertész-lak
hely, gyümölcs-tartó kamara, sokféle válogatott gyümölcsfa, ’s mind ebben mind az 
udvaron alkalmas kutak. * 5

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Julius Z5dike'n 6 láb, 4 hiiv. 9 von. Julius 26dikán 5 láb, 11 hüv. 0 von. Julius 2Tdikea

5 láb, 6 hüv. 0 von. Julius 2Sdikán ő láb, 3 hiiv. 0 von. (az 0 felett.)
Budai Lotteria Julius 25dikén: 24. 9. 80. 37. 31.



E r t e s í t ő .
48 szám Pest augustus' Dc'n 1832.

Pesti könyváros Wigand Ottónál m egjelent:
RITKA, CSODiS, RÉMLETES ÉS BORZASZTÓ

A’ természet és miivészség megyéjében találkozó ritkaságok, csodák; iszonyú 
természetjelenések, földrengések , tűzveszélyek, éhségek, ragályok, vízárak ’s egyéb 
nyomorok; emlékezetes utazás-és vadászkalandok; borzasztó harczjelenések, iszonyú 
halálnemck, szörnyű boszulatok, rémletes vétkek, emberi szörnyek, despoták, ty- 
rannok életrajzai, charactervonásai ’s egyéb ritka , csodás , rémletes és borzasztó tör

ténetek ’s a’ t. ’s a' t.
É r d e k e s  á b r á z l á s a .

Hasznos mulattató mindenrendu Olvasók számára.
E l s ő  f ű z e t .

Csinosan borítva 3 füzetnek ára 1 ft. pengőben.

A z  e l s ő  f ű z e t  t a r t a l m a :
Utazási kaland a’ Chimboragon. —  A" persa király palotája Ispahanban. — A’ férgyilkos.

—  Szörnyű halál a’ tengeren. —  A’ csennevész. — Török kegyetlenség keresztény iránt. —  
Yiscondi János Mária, egy olasz tyrann. —• Cheou-Sin vagy Tcheou, egy napkeleti tyrann. — 
A’ vas koporsó. —  Olasz boszulat rajza. —  A’ jégpalota Pétervárott. —  Gianibelli pokol-erő
műve. —  Az anakonda vagy bálványkigyó. — Veszélyes félreértés. —  Az elevenen szalonná- 
zott (espékelt). —  A’ Nemesis. —  Viadal medve ’s tolvaj közt. — Második Sámson. —  A’ 
fiatal gonosztétnők. —  Csodás szabadulat. —  Az éhhalál. — Legnevezetesb viszhang. —  Brock 
a’ Waterlandban. —  Szökés a’ szénégető kunyhóbul. —  Kínzás. —  A’ haramjanagy kunyhója.
—  A’ vadlopók büntetése. —  Veszély kígyó által. — Ugrás a’ Niagaraesélybe. —  Leányször
nyeteg. — Angelo del Dúca, haramjanagy Olaszországban.

Jövő aug. 12ikén Ns Temes vmegyében Búzáson árverés utján a’ többet Ígérőnek 
el fog adatni a’ 9 és 10 szám alatt, az Uraság földén, épen a’ savanyú víz mellett 
fekvő ház, elegy materialékból építve, és sindellyel födve , foglal magában 5 szobát, 
konyhát, kamarát, az udvaron kutat, külön pinczét, ezen kívül két külön épüle
te t, mellyek egyike 2 szoba ’s konyhából, másika csak 1 cselédszobából áll, 8 lóra- 
istállóval, ’s 2 kocsira fészerrel; a’ hozzá tartozó kert 1G00 □  Ölnyi, fele szőlő fele 
gyümölcsfával beültetve , mind a’ két számalatti telek öszveleg 2403 □  Öl. Kinek 
kedve volna ezen épületeket Ss minden közadótól szabad telkeket megszerezni , a" fen- 
irt napi kótyavetyére ezennel hivatalos. Nagy-Kövéresen jul. 22ikén 1832.

Laikárt Já?ios 3 
Királyi uradalmi Tiszttartó.

El adó szá s z f a j ú  kosok.
(3 ) Pesten, (Újváros, bálványutcza 268dik szám alatt) eredeti szászfája hágó 

kosokat kaphatni illendő áron. A app  e l F,
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TO Keres«^sSy Sámuel polgári asszony köntös-készítő Pesten tisztelettel jelenti 
a’ naffytek. közönségnek: hogy eddigi szállását az úgy nevezett Paradicsomból, a’ vá- 
czi utczába KappeI házba, mellyben épen Wigand Ottó urnák is könyvkereskedése 
van földszint az udvarba, 39 szám alatt általtevén; méltóztatnék eddig tapasztalt 
s z o l g á l a t j a  iránti bizodalmával ezután is megtisztelni, részérül legpontosabb, legu- 
iabb ízlésű ’s mindennemű asszonyköntös-készitési szolgálattal ajánlkozván. —

( 1)  A’ mélt. Tolnai urodalom részéről ezennel köz hírré tétetik: hogy ezen uro- 
dalmi halászat-jus mind a’ Dunán, mind pedig annak kiöntésein ’s mocsárain a’ hoz
zá szükséges eszközökkel u. m. hajókkal, hálókkal ’s a’ t. f. e. October lsőjétől kezd
ve három egymás után következő esztendőre árverés utján haszonbérbe fog adatni. A* 
bérleni szándékozók tehát aug. 2Ükén reggeli 8 órára, elegendő bánatpénzzel felké
szülten a’ fent tisztelt urodalom irószobájába megjelenni kéretnek.

(1 ) Kiadandó szállás — Pesten a’ Dohány utczában 362ik szám alatt Somogyi 
Ferencz Ur házában egy 12 szobából álló szállás az utczára az első emeletben, melly 
mostan egészen újonnan helyre állittatik, konyhával, padlással, fa és borpinczével, 
nem különben szekérszin, és istállóval jövő sz. Mihály napra, úgy szinte egy más 6 
szobából álló lakás, mellyet felis  oszthatni, ugyan csak sz. Mihálynapra kiadandó. 
Bővebb tudósítást a’ háznál vehetni.

(1 ) Báró Sághynak T. N. Nógrád Vármegyében Lovinobányán, Uldornyán, és 
Budalehotán, továbbá T. N. Gömör és Kis-IIont Vármegyében Tiszolczon, Fűrészen, 
Ilacsován, és Kokován fekvő jószágrészei árverés utján sz. Mihály naptól számlálva 
6 egymásután következő esztendőre haszonbérbe adatnak. A’ Gömör és Kis-Hont 
vármegyei részek haszonbérlőji Tiszolczon sept. lOikére; a’ Nógrád Vármegyében 
lévőket kibériem kívánók pedig Lovinobányán Sept. 13ikára 1832 megjelenni ne ter
heltessenek. Korábbi ajánlásokat Németh János és Makay János Táblabiró Urak (amaz 
Verpelétien Egernél, ezDormándon hasonlóul Egernél) fogadnak el szabad postán le
velekben , kiknek egyetértő megegyezésök nélkül, egyezés nem köttethetik.

(1 ) Ttts Ns Bihar Vármegye részéről köz-hirré tétetik : hogy sz. kir. Debreczen 
városában a’ f. e. Kisasszony hava lóikén tartandó úgynevezett Lőrincz vására alkal
mával a’ fentirt megyében lévő egész selyem - tenyésztés az ahoz tartozó fabrikai épü
letekkel, epres kerttel és mű-szerekkel együtt, a’ debreczeni vásárban lévő czédula. 
háznál a' megyebeli tek. megbizottság által tartandó árverés utján több vagy keve
sebb] esztendőkre haszonbérbe ki fog adatni.

(3 ) Főméit. Eszterházy Miklós herczeg Ozora kerületbeli praefectusi hivatala ré
széről közhírré tétetik ; hogy T. Tolna vmegyében helyezett Ozora s Dombóvár Uro- 
dalmi nyájakban több száz, sok esztendő alatt' tetemes költség és szorgalom által ne
mesített 2—3 esztendős, hágó-kos válván számfelettivé, ezek igen jutalmas áron, t. i. 
25 váltó forttól 30 váltó ftig értve darabját, eladatni fognak; úgy hogy a’ vett men
nyiség azonnal a’ vevő kezéhez szolgálatik ; mindenki egyébiránt előbb gyapjok mus
tráját a’ praefectusi hivatalban naponként megszemlélheti. Dombóvár junius 28kán 
1832. Eszterházy herczeg Ozora kerületi praefectusi hivatala által.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Julius 29dikén 5 láb, 1 hüv. 6 von. Julius 30dikán 5 láb, 7 hüv. 0 von.'Julius 3 lóikén 

(i láb, 9 hüv. 0 von. Augustus lsőjén 7 láb, 10 hüv. 0 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
50 szám Pest augustus’ i Ua 1832.

Kivonás az 1832 júliusi időjárást illető budai
vizsgálatokból.

csillagász intézetbeli

magassága a’ légmérőnek a’ hévmérőnek

legnagyobb . . . . 27h‘ 8V, 351 (22kén) -+- 26°,8 (lókén)
közép .......................... 27 4,5129 -+- 16,3688
leg k iseb b ..................... 27 1, 900 (l8kán) -+• 8,7 (2 8ik. regg. 7 órak.)

Legnagyobb különbse'g a’ légnyomásban: =  7V' ,3 5 1 ;  a’ mérsékletben: =3 1 7 ° /9 .
Valaki az időjárásra altaljában figyelmesen ügyelt, aligha nem vette észre annak márhú- 

zamosb időig látható , kivált pedig a’ két utolsó esztendőben mutatkozó szokatlan ’s tulajdon- 
nemű bélyegét. E’ tapasztalat a’ múlt hónap időfolyamatján újra bebizonyult. Akár az időjá
rást egésziben , akár részenkint tekintsük, ki fog tetszeni rendkívüli és szokatlan volta. Ez 
nevezetesen a’ levegő’ hérmérsékletéről igaz , rnelly ugyan a’ múlt júniusban is már hirtelen 
’s különféleképen változott; de még sokkal inkább az aligmult hónapban, oJlyannyira, hogy 
tévedési félelem nélkül állíthatni: az időjárási évkönyvekben nincs sok az ideihez e’ tekintet
ben hasonló julius legalább 30 esztendeiek közzül, mellyekről időjárási észrevételek előttem fe- 
küsznek; csak kettő közelít valamennyire ’s csak három t. i. az 1817, 1819 ’s 1830ki hasonlít 
féligmeddig az ideihez. Maga ezen hévinérséklet szokatlan volta mentségemül szolgáland, ha 
bővebben értekezem róla. állapodjunk meg az egyes napok közép hévmérsékletén, úgy 7 fok
nyi (grad) szökdelésekre is találunk; p. o. lökén a’ közép hévmérsék 22°,4 volt, 16kán csak 
15°,4. Hetedikéig a’ hév minden másod nap közép-irányban 2 fokkal emelkedett; azután 8kán 
hirtelen 2 fokkal szállt alább, 9kén azonban ismét hirtelen magasodni kezde, úgy hogy 6 nap 
alatt 9 fokkal nevekedett. lökén már alább szállott, még pedig olly hirtelen, hogy IGkaig 7 
fokkal süllyedt lejebb. Ezen emelkedésben ’s hanyatlásban eddigelé még némi rendességet le- 
hete mutatni; de lökától fogva végéig már ez lehetetlen ; mert a’ hévmérsék’ magasulta ’s 
hanyatlása egymást hirtelen váltogaták. Ha tekintjük az egyes napok’ különböző óráin ész
revett hévmérsékletet, úgy még nagyobb szökkenésekre találunk, p. o. 7ken a’ hevméró 6 óra 
alatt 9°/2faI szállott alább. A’ hévmérsék főfoka (maximuma) 30 esztendő alatt júliusban csak 
egyszer volt nagyobb (1. i. 1819)’s egyszer ugyan-akkora (t. i. 1811); egyébkor mind kisebb. 
Legalsóbb foka (minimuma) ellenben a’ hévmérséknek 30 esztendő alatt csak egyszer volt még 
kisebb (t. i. 1821) egyébkor mind nagyobb. Mi a’ több időjárási tüneményeket, illeti, teljes 
felhőtlen napja e’ hónapnak egy sem volt , de egészen beborult egu sem ; 21 napon azonban az 
ég felényinél nagyobb részen volt beboriílva, 11 napon esőzött, de egyszer sem nevezetes bőség
g e l ,  úgy, hogy e’ 11 esős nap mellett a’ föld még is nyirkosságban szűkölködött. Elektrikai 
jelenetek bővebben fordultak elő, mint júniusban; ugyanis ö égiháborút vettünk észre. Sze
lek ismét gyakran fútták ’s többnyire erőszakoskák is valának; mindazáltal még is Sz. Gel
lérthegyen 2 szélcsend volt; azonban 2 szélvész is. Valamint majd mindenkor, úgy most is az 
éjnyugoti volt az előkelő. Említésre méltó még a’ 24kén reggel volt sűrű köd, rnelly napkel
te előtt Promontorium és Soroksár felett támadott, ’s utóbb lassan városink felé közeledett, 
mintegy a'Dunabídnál megállóit, mig végre a’ nap sugári eloszlaták.________ Albert Ferencz.

Jelentés magyar tehenek hágatásárol 1833 esztendőre.
Ns Zemplény vmegyében Bodrogközben melt, báró ’Sennyey Károly ur Őnagy- 

ságának azon nevezetes magyar szarvas-marha fajtájából neveltetett számfeletti bikák 
által, mellycket az idei állat mut atáskor a’ pesti gyepen jelen volt 49 tehén ’s 6 hí
zott ökör méltán ábrázolhattak, a’ czélnak biztosabb elérésére rendeltetett:

1). Nyolcz válogatott szépségű bika, 3 esztendőstül 5ig, meliyek mindenikére 
50 darab tehén fogadtatik fe l, még pedig úgy, hogy minden két bika 100 tehenével
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éjszakánként külön akolban, nappal pedig külön 2 pásztorával oily tilalmas helyen 
legeltetik 6 hétig, hogy ott csupán a’ hágatásra bérlett tehenek ’s az urodalmi anya
gulya legeltetik. — 2) A’ tehenek megjelenése rendeltetett jövő £z. Györgynapi hét
ben, Páczinban az alólirt lakhelyére , hol számbavételük után minden 100 tehénhez 
egy pár bika adatik, ’s a' rendelt legelőre kisértetnek. — 3). Ha valaki kevesebb 
számú tehenet szándékoznék hajtani 50nél, az is elfogadtatik, páronként is ;  melly 
kevesebb számú tehenek összebocsáttatnak több illy apró számuakkal, mig öszveleg egy 
vagy két bika fenhatározott számát ki nem ütik, ’s ekkor melléjük az uradalom részé
ről egy számadó pásztor rendeltetik. — 4) Minden megjelenő tehén egészséges legyen, 
’s tulajdonosa nevével vagy bélyegével jelelt.— 5). A’ tehén-tulajdonos pásztora is, ha 
t. i. ez becsületes és nem korhely, ’s kártékonytalanságáról ura jót á ll, maradhat te
henei mellett 6 hétig, mint hágatás-időig; azon megjegyzéssel, hogy kutyát, puskát 
vagy háti lovat a’ tanyán tartania nem lesz szabad (a’ háti lovaknak Páczin falu 
ménese közt rendeltetik legelő); ellenben az urodalom részéről kap a’ pásztor min
dennapi élelmére 2 jfo kenyeret, minden hétre egy jp; szalonnát, 2 juhturót, azon- 
kivül minden héten kétszer félfél jg marhahúst főzve; úgy értvén mindazáltal, hogy 
minden 50 tehénhez egy pásztor fogadtatik el, ’s tápláltatik. — 6). Minden tehén
tő l, melly 6 hétig lesz a’ bikákkal, ’s tiloson legeltetik, Sz. Györgynapján , mint meg
jelenés idején fizettetik egy c s á s z á r - a r  a ny  ”s 30xr. pengőben , melly bérben mind 
a’ tulajdonos pásztorának élelme 6 hétig, szükséges tűzifája, vagy pedig az urodalom 
részéről rendelendő pásztorok fizetése be van tudva. — 7) Azon esetre, ha valaki 6 
hétnél tovább is ott akarná hagyni teheneit legelőn , az egész hónapra előre fog fizet
n i, minden napért négy pengő xrárt számlálva. — 8) A’ ki tehát a’ leirt mód sze
rint szándékoznék hágatni magyar teheneit, méltóztassék minélelőbb, januarius első
jéig legfeljebb, hogy biztos pásztorok rendeltethessenek, szabad postán levele által 
egyenesen S. A. U j h e l y b e n ,  hol a’ postalevelek kiszedetnek, fentisztelt mélt. bá
ró ’Sennyei Károly Onagyságával értekezni ’s rendelkezni. Költ Páczinban jul. 19di- 
kén 1832. G ö n c z y  D á n i e l ,

p á c z i n i  i s pán.
Ugyanazon urodalomban kiadatik az idei b i r k a h á g a t á s r a  130 darab válo

gatott finom szőrű birkakos, mellyek páronként, vagy nagyobb számban is tiszta ’s 
egészséges nőstény nyájak legelőhelyeikre elvitethetnek négy hétre, 3 frt ’s 24 xr. 
pengő bérfizetésért. E’ kosok részint mélt. báró Brüdern József Heves vmegyei finom 
szőrű birka majoraiból, részint Zemplény vmegyében T. Balázsházy János ur váloga
tott birkáitól származtak. Az eziránti rendelések aug. utoljáig fogadtatnak el Írásban 
a’ fenirt helyen és móddal. Költ mint feljebb.

J e l e n t é s .
(1) Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedésében, commissioban eladásul 

érkezett, ’s legillendőbb áron kapható:
Chemiai módon készült, ’s az egészségnek ártatlan m áz, cserép, félpor- 

czellán, (majolika), kő-’s porczellán-edény fabrikásoknak; ára különösen : angol wed- 
gevvood sárga ’s zöld világos színre j£nak 10 xr. pengőben; sötét-sárga ’s veresre 8 
x r .; kék ’s feketére 12 xr. Mustráját vehetni az említett nagykereskedőháznál, hol 
egyszersmind használásmódja közöltetik.

(2 )  Keresztessy Sámuel polgári asszonyköntös-készítő Pesten tisztelettel jelenti 
a’ nagytek. közönségnek: hogy eddigi szállását az úgy nevezett Paradicsomból, a’ vá-
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czi utczába Kappel házba, melly ben épen Wigand Ottó urnák is könyvkereskedése 
van, földszint az udvarba, 39 szám alatt általtevén; méltóztatnék eddig tapasztalt 
szolgálatja iránti bizodalmával ezután is megtisztelni, részéről legpontosabb, legú
jabb ízlésű ’s mindennemű asszonyköntös-készitési szolgálattal ajánlkozván. —

(2) A1 mélt. Tolnai urodalom részéről ezennel köz hírré tétetik: hogy ezen uro- 
dalmi halászat-jus mind a’ Dunán, mind pedig annak kiöntésein ’s mocsárain a’ hoz
zá szükséges eszközökkel u. m. hajókkal, hálókkal ’s a’ t. f. e. October lsőjétől kezd
ve három egymás után következő esztendőre árverés utján haszonbérbe fog adatni. A* 
bérleni szándékozók tehát aug. 2Ükén reggeli 8 órára, elegendő bánatpénzzel felké
szülten a’ fent tisztelt urodalom irószobájába megjelenni kéretnek.

(2 ) Kiadandó szállás — Pesten a’ Dohány utczában 362ik szám alatt Somogyi 
Ferencz Ur házában egy 12 szobából álló szállás az utczára az első emeletben, melly 
mostan egészen ujdonan helyre állittatik, konyhával, padlással, fa és borpinczével, 
nem különben szekérszin, és istállóval jövő sz. Mihálynapra, úgy szinte egy más 6 
szobából álló lakás, mellyet felis oszthatni, ugyan csak sz. Mihálynapra kiadandó. 
Bővebb tudósítást a’ háznál vehetni.

(2 ) Báró Sághynak T. N. Nógrád Vármegyében Lovinobányán, LJldornyán, és 
Budalehotán, továbbá T. N. Gömör és Kis-Hont Vármegyében Tiszolczon, Fűrészen, 
Hacsován, és Kokován fekvő jószágrészei árverés utján sz. Mihály naptól számlálva 
6 egymásután következő esztendőre haszonbérbe adatnak. A’ Gömör és Kis-IIont 
vármegyei részek haszonbérlőji Tiszolczon sept. lOikére ; a’ Nógrád Vármegyében 
lévőket kibérleni kívánók pedig Lovinobányán Sept. 1 Bikára 1832 megjelenni ne ter
heltessenek. Korábbi ajánlásokat Németh János és Makay János Táblabiró Urak párnáz 
Verpeléthen Egernél, ezDormándon hasonlóul Egernél) fogadnak el szabad postán le
velekben , kiknek egyetértő megegyezésük nélkül, egyezés nem köttethetik.

(2) Ttts Ns Bihar Vármegye részéről köz-hirré tétetik : hogy sz. kir. Debreczen 
városában a’ f. e. Kisasszony hava lóikén tartandó úgynevezett Lőrincz vására alkal
mával a’ fentirt megyében lévő egész selyem - tenyésztés az ahoz tartozó fabrikai épü
letekkel, epres kerttel és mű-szerekkel együtt, a’ debreczeni vásárban lévő czédula. 
háznál a’ megyebeli tek. megbizottság által tartandó árverés utján több vagy keve
sebb] esztendőkre haszonbérbe ki fog adatni.

(3) Szöged sz. k. városa részéről közhírré tétetik , hogy az ott kebelezett serház 
f. e. augustus (kisasszony hava) 14dikén tartandó ’s a’ polgármesteri tisztségnél na
ponként olvasható feltételek mellett, három egymást követő esztendőre a’ többet Ígé
rőnek árverési utón újra haszonbérbe fog adatni. 3

(3 ) Minthogy jövő iskolai esztendőben , Budán, a Kegyes lsk. Szerzetben lévő tiszt. 
Atyák Ő Felsége engedelmével az ottani Gymnasiumot általveszik, melly is Hazánk 
tanuló ifjúságának nagy hasznával j á r ; mivel ezen Kegyes Szerzettől a’ tanitásbeli 
elsőséget megtagadni valóban méltatlanság volna: annál fogva jelentem a’ magzat
jaikat mint Hazánk édes reményeit szerető T. T. Szüléknek azon szándékomat, hogy 
húsz esztendei nevelésben haszonnal tett fáradozásim után, és még legjobb féríikoru 
létemben Hazám serdülő ifjúságának mellékes óráimat felszentelni akarom, mi
dőn azokat tartásra és nevelésre magamhoz édesgetném alkalmatos, és az iskolák 
szomszédságába bérlelt szállással. Melly szerint az édes T. T. Szüléknek Ígérem tel
jes megelégedésökre a’ gondviselésem alá adandó édes magzataik nevelését, legszoro-
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sabb értelemben, jó és egészséges tartást, az iskolai tárgyakban, rajzolásban, fran- 
czia, olasz nyelvekben való tanítást is. Mind ezekért minden haszon keresés nélkül 
200 forintra ezüstben határoztam meg a’ jutalmat. Ha ezen tárgy iránt a’ T. T. Szü
léknek velem értekezni szándékok volna, frankózott levelüket méltóztassanak Vojta 
Építőmester Urnák a’Várban 194 szám alatt lévő tulajdon házába igazítani. Költ Budán 
Sz. Jakab Hava lOén 1832. Wlassek Ferenc*,

volt Nevelő, mostankor Ügyvéd.

H á z - e l a d á s .
(3 ) Budán a’ hídfőkön, az 558ik számú arany Korona czím alatti, egy emeletü 

szögletház, mellynek egy része a'hídon keresztül a’ pesti redoutra, legszebb kinézés
sel,  más részről boltjaival a’ fő utczára szolgál, szabad kézből eladandó, mellynek 
árát, úgy a’ kedvező feltételeket, Budán, Tabánban a’ 491 ik szám alatt az arany pá
vánál lakó Czagányi Károly Úrnál, akár személyesen, akár frankózott levelek által 
megtudhatni, kivel iránta végképen egyességre is léphetni. —

(3) Köz hírül adatik: hogy Tek. özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna asszonyság
nak Pesten, a' Barátok piaczán GlOdik szám alatti sarok-háza saját kívánságára, sz. 
kir. Pest városának földbirtokai (urbarialis) tisztségében f. c. augustus 25kén reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a\ többet Ígérőnek adatik el.

E M L É K E Z T E T Ő  K É R E L E M

a JELENKORRA ’s TÁRSALKODÓRA nezve.
Ki a’ tiszt. Hazafiak közül a’ J e l e n k o r t  és T á r s a l k o d ó t  c’’ f. Julius, vagy

is második félesztendő elejétől kezdve teljes számban kívánja még jára tn i, méltóz- 
tassék vagy a’ szerkeztető hivatalnál Pesten (^Dunasor, Deron-ház első emelet) fran
cózott vagy is szabad postáju levél által előfizetését elintézni, vagy pedig legközelebb 
szomszéd postája által eziránt rendelkezni mennélelőbb. A’ költségkímélési szükséges 
takarékosság, főkép oily fiatal iker intézetnél, mint a’ miénk, számos felesleg példányt 
nem engedejnyomtatni az előfizetetteken kívül, mellyek ha tulajdonost nyervén elfogynak, 
azon esetre csak az akkor megjelenendő számtól kezdve szolgálhatunk hírlevelinkkel, 
midőn a‘ szándékról értesíttetünk. Ha nagyérdemű Olvasóink közül valaki hibás pél
dányban fogná kapni akár a’ Jelenkort akár a’ Társalkodót, e’ hibát azonnal egyene
sen a’ szerkeztető hivatalnál fedezze fel, ha t. u. magánál a’ szerkeztető hivatalnál 
történt előfizetése; ha pedig postán rendelte meg újságát, akkor azon posta által, hol 
t. i. előfizetését létévé, sürgesse a’ budai vagy pesti postahivatalnál a’ kivántató orvoslást 
minden haladék nélkül. Ezt méltó ’s egész tiszteletlel általányos utasításul és sinor- 
mértékiil, hogy mindegyik részvevőnk ’s pártfogónk megelégedését (mennyire csak 
eszközölhető) biztosíthassuk. Egyébiránt mindennemű levelet, küldeményt vagy intéz
kedést s z a b a d  p o s t á n  bátor kikérni m i n d e n k i t ő l  ’s m i n d e n k o r  — nagyobb 
nyalábot pedig biztos alkalommal A3 Jelenkor és Társalkodó

____________ _____________________________________________ szerkeztető hivatala.
Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:

August. 2dikán 9 láb, 0 hüv. 0 von. August« 3dikán 9 láb, 0 húr. 6 von. August. 4dikén 
9 láb, 2 hüv. 0 von. (az 0 felett.)

Mai postával küldetik széljel, H a r t l e b e n  C. Adolf könyváros ur’ ide mel
lékelt könyvlajstroma.
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É r t e s í t ő.
51 szám Pest augustus* 8U°

P e s t i  k ö n y v á r o s
W i g a nd  Ot t ónál

a’ jövő pesti sz. János fővételi vásárkor megszerezhető:
A’ K Ö Z H A S Z N Ú

ESMERETEK TÁRÁNAK
((£onbmattons=iírytftott.)

I V d i h  K ö t e t e .

Delphin— Fo.
a’ folyó hónap1 közepe táján, az ötödik pedig a’ jövő év’ első hónapjában fog megje
lenni. Ezen munka1 nagy becse felül egy a1 szózat egész honunkban, ’s ezzel minden 
Hazafit tisztelettel szólítok fel ezen könyv megszerzésére. Mert a1 magyar literatura 
és nyelv csak akkor virágozhatik, ha magyar munkák" vétele által évenkintkiki tesz 
egy kis áldozatot, ’s hona fényét mellyik igaz Magyar nem óhajtja teljes szivéből?

Pesten August 6ikán 1832. ' W i g a n d  Ot t ó .
könyváros.

N e f e l e j t s
A l m a n a c h  1 8 3 3.

S z e r k e z t e t i

K o v a c s ó c z y  M i h á l y ,
M  á  s  o  d  i  k  é  v .

lőrét. Velin papiroson 4 eredeti ideálképpel csinos borítékban arany metszéssel
2 for. 24 kr. pengő pénzben.

F o g l a l a t .
A1 mátrai vadász.— A’ két árva, szeretett gyámjok születése napján. (Kazinczy 

Ferencz.) — Egy emlékkönyvbe. (Kazinczy Ferencz.) — László és Judit. (Balláda.} 
— A1 fehér czipők. (Kovács Pál.) — Hunyadi. (Czuczor.) — Bocsánat. (Gyerő.) •— 
Eugéniához. (Gyulafalvi Ödön.) — A’ tűrő. (Makári.) — Frangepán Lajos. (Hősre
ge IV. Béla idejéből.) — Zered. (Takácsy Józsa.) —» Hit és remény. (Nyitra Szer-
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dalielyi Lőrincz.) — Harcz és jutalom. (Kovacsóczy.) — Bordal. (H am vai.) — A’ 
Hitszegő. (Balláda.) Harsányi. — Béla. — Az elefánt és a’ szarvorru. (Lafontaine u- 
tán.) Gróf Desewffy József. — Magányom. (Gyászfy.) — A’ szép nemhez. (Matics.) 
— Eugéniához. (Kovacsóczy.)

Ugyan ezen Almanach első éve mind a’ kiadónál, mind az ország többi könyvá
rosaiknál a' fenn kitett áron találtatik.

H i r d e t é s .
(1) A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara rendeléséből a’ megüresült csanádi püs

pöki Lrodalomhoz tartozó haszonvételek f. e. September 30ikától kezdve három egy
mást követő esztendőre haszonbérbe adatnak, s e végre auguszt. 13ikán Makó püs
pöki mezővárosban tartandó közönséges árverésre kiteendő lesz

1) . Az úgy nevezett Déli-csárda^ bor, pálinka ’s sermérés jusal, a’ mellette 
fekvő 26 holdnyi, 1100 Q ölével számítva, szántóföldekkel. — A’ cautio 300 fr. 
bánatpénz 30 fr. pengőben.

2) . A* 1 * * * püspök-kopáncsi pusztának szántó ’s kaszáló földekből álló 2271TeT75% hold
nyi része. — Cautio 3000, bánatpénz 300 pengő fr.

3) . Ugyanazon püspök-kopáncsi pusztának, szinte szántó ’s kaszáló földekből álló 
’s 314fVo°o holdnyi más része. — Cautio 500, bánatpénz 50 pengő fr.

4) . Makó városához igen közel fekvő, 168 holdnyi, három majorsági telek, egy 
jó állapotú juh - ’s marha istálló, ’s majorosi lakházzal. — Cautio 240, bánatpénz 
24 pengő for.

A’ haszonbérleni kívánók tehát az említett napon Makón a’ püspöki residentiá- 
ban, különösen a’ számtartói irószobában, előmutatván illető cautioikat, ’s letevőn 
a5 kívánt bánatpénzt, az elszámlált használatok felett tartandó árveréshez járulhat
nak. Budán augusztus 3ikán 1832.

(1) Alólirt alázatosan jelenti, hogy nála a’ hajóutszában Krachenfels háznál IS 
számalatti boltjában, egész esztendőn által, mind darabszámra mind nagyobb és ki
sebb csomókként illő áron találtatik:

1. Mindennemű erdélyi pokrócz ágyterítőül, színre nézve: egyszínű, fejér, kék, 
zöld , veres , vagy többféle színnel csíkos.

t  2. Hasonlóképen többféle szinü, vagy csíkos és koczkás lóteritő ’s nyeregpokrócz.
3. Különféle szélességű, hosszúságú és színű takarók, szobaszönyegül kiterítés

re. Pesten, Aug. 5dikén 1832. Si mo t i y i  Ágos t o7 i  M i h á l y ,
erdélyi árukkal kereskedő.

• ( l )  N. Tolna Vármegyében kebelezett T. Paksi Uradalomhoz tartozó Dunai ha
lászat jusa, a’ f. esztend. septemb. 29től kezdve 3 egymást követő esztendőre, folyó 
észt. September lOikén Pakson tartandó árverés utján haszonbérbe fog bocsájtatni: 
mire a’ haszonbérleni szándékozók 40 for. pengő bánatpénzei felkészülten megjelenni 
tisztelettel meghivatnak.

( l )  Horvátországban helyzett K a p r o n c z a  nevű sz. kir. városban Ő Felsége
kegyes engedőiméből e’ f. 1832 észt. September 3dik napjától kezdve minden héten
hétfőn héti vásárok fognak tartatn i, mellyekre minden rendű Termesztő (producens)
Kalmár Kereskedő, szatócs (krämer) oily kedvezéssel, hogy mindennémü helypénz
fizetéstől ment legyen, hivatalos.
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P e s t i  k ö n y v á r o s
W  i g a n d  O t t ó n á l

a’ vác/.i utczában 39dik szám alatt éppen most megjelent és találtatik:

RITKA, CSODÁS, RÉMLETES ÉS BORZASZTÓ

R A K H E L Y E.
»

Hasznos mulattató
m i n d e n  r e n d ű  O l v a s o k  s z á m á r a .

A’ természet és müvészség megyéjében találkozó ritkaságok, csodák; iszonyú 
természetjelenések, földrengések, tűzveszélyek, éhségek, ragályok, vízárak’s egyéb 
nyomorok; emlékezetes utazás- és vadászkalandok; borzasztó harczjelenések, iszonyú 
halálnemck, szörnyű boszulatok , rémletes vétkek, emberi szörnyek , despoták, ty- 
rannok életrajzai, charactervonásai ’s egyéb ritk a , csodás , rémletes és borzasztó tör

ténetek ’s a’ t. ’s a’ t.
/

É r d e k e s  á b r á z l á s a .
E l s ő  f ü z e t .

8rét. Pesten 1832. Borítékba kötve 3 füzetnek ára 1 ft. pengőben.

G y a k o r l a t i

B o r  t e r m e s z t é s
é  S

P i n c z e g a z d a g s á g ,
v a g y  i s :

alapos útmutatás a’ szőlőnek első telepítéséről és gondviseléséről egész a’ szüretig az
után pedig ó boroknak természetirányos ápolásáról és jobbításáról, valamint a’ bo
roknak hamisításáról is. A’ sok borok birtokosai, pinczemesterek, kádárok és boros

gazdák ’s e’ számára kiadta
L e i b i t  z e r  J á n o s .

8rét. Pesten 1832. Csinosan borítva 1 for, pengő pe'nzben.
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A’ m eze i  jószág',
v a g y

útmutatás azon gyakorlati gazdasági közönséges alaptételeknek előesméretére, mel- 
lyekre valamelly mezei jószág átvételénél figyelni kell; a’ mezei jószágnak kiválasztás 
sára, annak megbecsülésére a1 reménylendő hasznokra, jusokra és terhekre nézve ;

ú g y  n e m  k ü 1 ö m b e n]
a’ kibérlésekről, azoknak hasznairól és kárairól, sok évi tapasztalások és észrevé

telek szerint kiadta
L e i b i t  z e r  J á n o s .

8ret. Pesten 1832« Csinosan bontva i for. pengő pénzben.

J e l e n t é s .
(2 ) Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedésében, commissioban eladásul 

érkezett, ’s legillendőbb áron kapható:
Cheiniai módon készült, ’s az egészségnek ártatlan m áz, cserép, félpor- 

czellán, ^majolika), kő-’s porczellán-edény fabrikásoknak; ára különösen : angol wed- 
gewood sárga s zöld világos színre ifenak 10 xr. pengőben; sötét-sárga ’s veresre 8 
x r .; kék ’s feketére 12 xr. Mustráját vehetni az említett nagykereskedőháznál, hol 
egyszersmind használásmódja közöltetik.

aH í r a d „
Fcimélt. herczeg Batthyáni Ftilöp Érdi vagy Handzsabég- ’s Enyingi (Irodalmai 

részétől közhírré tétetik: hogyf.e. aug. 13kán Érden vagy Handzsabégen valami 1200 
darab körüli nemesített és tenyésztésre alkalmas anya — ’s ürii ju h ; Enyingen pedig 
ugyan azon hónap 16kán hasonló 's szinte annyi számú juh , a’ délelőtti órákban tar
tandó arveres utján szakaszonként a’ többet Ígérőnek eladatik. A’ venni kívánók je
lenthetik magokat az urodalmi Cancelláriákban a’ megnevezett napokon. Költ Érden 
sz. Jakab hava24kén 1832.

(3) Sz. kjr* Szeged városához tartozó 's T. Csongrád vmegyében kebelezett Kis/ 
Telek helység nagy vendégfogadója f. e. aug. 18kán a’ polgármesteri hivatalban tar
tandó at veres utján, e f. sz. András hava ljétől kezdve három egymás utáni eszten
dőre haszonbérbe fog kiadatni.

, QP r̂ tís„^is Vármegye részéről köz-hirré tétetik : hogy sz. kir. Debreczen 
varosában a f. e.Kisasszony hava lóikén tartandó úgynevezett Lőrincz vására alkal
mával a íentnt megyében lévő egész selyem - tenyésztés az ahoz tartozó fabrikai épü
letekkel, epres kerttel és mű.szerekkel együtt, a’ debreczeni vásárban lévő czédula. 
háznál a megyebeli tek. megbizottság által tartandó árverés utján több vagy keve
sebb esztendőkre haszonbérbe ki fog adatni.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
August, ődiken 9 láb, 0 hüv. 0 von. August. 6dikán 8 láb, 5 hüv. 0 von. August. 7dikén 

7 láb, 9 huv. 0 von. August. Sdikán 7 láb , 5 hüv. 9 von. (az 0 felett.)
. .. . . 1  .Ma‘ l)?staval küldetik széljel, H a r  11 c b e n C. Adolf könyváros nr’ ide mel- lekelt konyvlajstroma.
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F ig y e lm e z te t é s  
K I S F A L U D Y  K Á R O L Y

M I N D E N

Midőn a’ Kisfaludy-Társaság az elhunyt költő’ minden munkái’ utólsó kötetet ad
ván, a’ tisztelt előfizetők’ benne helyhezett bizodalmát szívesen köszönné, ezt azon 
megnyugvással teszi, hogy a’ köz várakozást több részben meghaladta. Mert noha a’ 
gyűjtemény az Ígért lapmennyiséget szinte egy harmaddal mulja-fel, az kötve ’s csi
nos borítékban adatott, a’ költő' képe nagy költségekkel a c z é l b a  metszetett ’s ezek
hez még egy f a c s i m i l e  is járult: mindazáltai sem ráfizetés nem kívántatik az elő
fizetőktől, sem még most a’ gyűjtemény’ ára fel nem emeltetik; úgy hogy A u g u s 
t u s ’ 2 5 d i k é i g  (kizárólag} mi nd  a’ t í z  k ö t e t ,  k ö t v e ,  a’ köl tő* é l e t i  rá- 
s á v a l ,  k é p é v e l  ’s k e z e i r á s a ’ m á s á v a l  e g y ü t t  nem t ö b b  mi n t  h a t  
f o r i n t  conv. pénzb.; melly napontúl boltiára 7 for. 12 krra van határozva. Velen- 
czei Velinen egyegy példány mától fogva 12 ft. conv. pénz. Pest, Augustus’ 10di- 
kén 1832. A’ társaság’ nevében

T o l d i /  F  e r e n c z.
H i r d e t é s .

(1) A’ Georgiconban a’ közelebbi iskolai esztendő végével ismét két stipendium üre
sülvén meg, azoknak elnyeréséért való fotyamodás e’ folyó esztendei October lső nap
jáig fogadtatik el. Ezen stipendiumokból csak ollyanok részesülhetnek kik a’ philo- 
sophiai tudományokat dicséretesen végezték, magyar, német és diák nyelvben elég
gé jártasak, ’s ép és egészséges testei bírnak , mellyeknek valamint erkölcsi magokvi- 
seletének próbájául Keszthelyre a’ mélt. Grófnak minden uradalmaira ügyelő Di- 
rectiójához bizonyság levelüket vagy eredetiképen , vagy pedig hiteles párokban kö
nyörgő leveleikhez csatolva elmulhatlanul béküldjék. — Mindegyik stipendiatusnak, 
szabadszálláson, füttésen, gyertyán ’s írószereken kívül a’ tanulásra való esztendő
ben 200 for. váltó ez. fizetése lészen. — Azon kivűl hogy a’ Georgiconban a’ Gróf 
uradalmai számára a’ mezei gazdaságnál viselendő szolgálatokra stipendiatusok nevel
tetnek, megengedtetik másoknak is, kik a’ mezei gazdaságot tulajdon költségeken 
tanulni kívánják, a* leczkékre, *s gazdaságbeli experimentumokra való szabad be és 
eljárás , de csak úgy, ha a’ kiszabott iskolai törvényeket pontosan megtartandják. A’ 
külső praktikánsok szükségeikhez képest azon tudományokat halgathatják, mellyeket 
akarnak; mindazáltai a’ halgaíottakból ők is tartoznak előmeneteleik próbáját adni.—

A’ georgiconi praktikánsok következő tudományokat tanulnak: 1) A’Természet- 
Históriáját. 2) A’ Chemiát és Technológiát. 3) A’ Mezei Gazdaságot. 4). A’ Száma

M U N K Á I R A .
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dások vezetésót. 5) A’ Jószágok kormány ozását. 6) A’ Marhaorvoslást. 7) A’ Föld
mérést és Gazdasági építést. 8) Az Urbáriumot. — Költ Keszthelyen julius 26án 1832.

Gróf Festetics László,
O Méltósága Uradalmainak Directiója.

Jelentés a’ magyar Adásról. *
Az úgy nevezett előfizetések be nem küldéséből származott sok költségbeli akadá

lyok mellett is, a’ megígért 4, úgymint: H e l v e c z i a ,  O l a s z o r s z á g ,  L o m b a r d  
Y e l e n c z e i  ki r .  és T ö r ö k b i r .  földképeit elvégezvén; kérettetnek alázatosan a’ 
Tit. Előfizető és Beszedő urak, hogy az érettök esendő 4 (váltó ftot, a’ velinekért 
pedig a’ 6 vft. és 40 k rt., és a’ múlt esztendőről elmaradtaknak árokat is beküldvén, 
azokat a’ következendő augusti pesti vásárkor elvitetni méltóztassanak,

Karacs Ferencz,
A 5 m a g y a r  A 1 1 á  s k i a d ó j a /

H i r d e t é s .
(1) Tek. Pest vármegye részéről közhírré tétetik ; hogy e’ folyó észt. kisasszony 

hava 23ik napján délutáni 3 órakor Pesten , udvari házánál tartandó közönséges kó- 
tyavetyén 100 pokrócz — 200 lepedőre — 60 szalmazsákra — 60 szalmavánkosra 
való vászon, a’ legjutalmasabb árron felválalóktól lészen veendő.

Tek. Fehér vmegyében fekvő felső-alapi pusztán e’ f. h. 27ikén néhai Salamon 
András urnák hátramaradt vagyonaiból árverési utón eladandó lesz: 40 darab ménes
beli ló, 600 darab birka, részint anya, részint toklyó és ürii ’s 300 darab idei bárány.

H i r d e t é s .
(2) A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara rendeléséből a’ megüresült csanádi püs

pöki Urodalomhoz tartozó haszonvételek f. e. September 30ikától kezdve három egy
mást követő esztendőre haszonbérbe adatnak, ’s e végre auguszt. 13ikán Makó püs
pöki mezővárosban tartandó közönséges árverésre kiteendő lesz

1) . Az úgy nevezett Dáli-csárda^ bor, pálinka ’s sermérés jusal, a’ mellette 
fekvő 26 holdnyi, 1100 □  ölével számítva, szántóföldekkel. —- A’ cautio 300 fr. , 
bánatpénz 30 fr. pengőben.

2) . A’ püspök-kopáncsi pusztának szántó ’s kaszáló földekből álló 2271r5rVV hold
nyi része. — Cautio 3000, bánatpénz 300 pengő fr.

3) . Ugyanazon püspök-kopáncsi pusztának, szinte szántó ’s kaszáló földekből álló 
’s 314r* * 8T9ö°ö holdnyi más része. — Cautio 500, bánatpénz 50 pengő fr.

4 ) . Makó városához igen közel fekvő, 168 holdnyi, három majorsági telek, egy 
jó állapotú ju h - ’s marha istálló, ’s majorosi lakházzal. — Cautio 240, bánatpénz 
24 pengő for.

A’ haszonbérleni kívánók tehát az említett napon Makón a’ püspöki residentiá- 
ban,  különösen a’ számtartói irószobában, elómutatván illető cautioikat, ’s letevén 
a’ kívánt bánatpénzt, az elszámlált használatok felett tartandó árveréshez járulhat
nak. Budán augusztus 3ikán 1832.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
August. 9diken 7 láb, 5 hüv. 0 von. August. 1 Odikén 7 láb, 8 hüv. 0 von. August. 1 lilikén

8 láb, 4 hüv. 0 von. (az 0 felett.)
Mai postával küldetik széljel, Wi g a n d  O t t o  könyváros uF ide mellékelt 

könyvlajstroma. t
Budai Lotteria Augustus 4ikén: 76. 56. 70 82. 3.
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H í r a d á s .
TO A’ nagyméltóságu magyar udv. kamara rendeléséből köz hírré tétetik : hogy 

a’ megüresült esztergomi érsekség javaiban következő haszonvételek fognak jövő sz. 
Mihály havában tartandó árverés utján a’ többet Ígérőknek, jövő 1833dik esztendő, 
beli januarius lső napjától kezdve, három egymást követő esztendőre haszonbérbe
adatni, jelesen: , . , . ,, ..

Sz. Mihály hava 3ikán Ersekujvarott az ottani urodalmi irohazban: a Morvából 
és Sziléziából Pestre vezető utón Pérbete nevezetű helységben, emeletre épített, 4 ven
dégszobából, ’s 40 lóra való istállókbul álló vendégfogadó, mindennemű italoknak 
egyedül abban való kimérésével, nagy kiterjedésű házi kerttel, 60 pozsonyi mérő 
alá három vetőre felosztott szántóföldekkel, és egy holdnyi kaszálóval , nem külön
ben 2 holdnyi kukoricza’s kenderfölddel, 600 váltó frnyi bánatpénz letétel mellett. — 
Ugyan azon hónap 17ikén Esztergom Vízivárosában az urodalmi iróházban : a5 szigeti 
vendégfogadó a’ repülőhid irányában, 4 vendégszobával ’s 24 lóra istállóval, itt az 
uraság bora méretik egész esztendőn által. Bánatpénz 100 vtó for.

Párkányban, a’ mészárszék, hozzá való lakással és házi kerttel, 9 hold szántó
földekkel, 3 hold kaszálóval, £ hold kender, és 2'- holdkukoriczafölddel. Bánatpénz
70 váltó fr. , ,

Nyerges-Újfalun, a’ mészárszék, hozzá való lakassal és házi kerttel, nem külön
ben 6 holdnyi szántóföldekkel, 4 holdnyi kaszálóval és £ hold kenderfölddel, 203 vtó 
fr. bánatpénz letétele mellett. ,

Süttőn a’ mészárszék, hozzá való lakással, es házi kerttel, 2 | holdnyi szántó
földdel 5 hold kaszáló, és j  hold kenderfölddel, 45 vtó fr. bánatpénz-tétel mellett.

Bajtán és Leieden, összekapcsolva, a’ mészárszék lakással ’s 5 holdnyi szántó
földekkel. Bánatpénz 20 vtó for.

Búcson, a’ pálinkafőzés és mérés, 75 vtó fr. banatpenz-letetel mellett. 
Berneczén, a’ pálinkafőzés és mérés; bánatpénz 16 vtó for.
Mocson, a’ kereskedőbolt, hozzá tartozó lakással és házi kertte l, a' bánatpénz

58 váltó frt. t7 .. ,
Ugyanazon hónap 19ikén Mocsan az urodalmi iroszobaban: Kavalhat nevezető

rétből és nádasból álló 300 holdnyi darab föld, Keszegfalvának szomszédságában, 
Komáromtól nem messze , 90 vtó frnyi bánatpénz letétel mellett.

Bálvány-Szakállosi pusztának egyedül rétségből álló 100 holdnyi felső része Csá
szárrét nevezet alatt; bánatpénz 111 vto for.

Ugyanazon hónap 24ikén Dejtázon Nógrád vmegyében, ugyan az urodalmi iró- 
szobában: a’ Vadkerti határban, az urasággal és várossal közös 4 kerekű malom, 6*, 
holdnyi szántóföldekkel, és 2 hold réttel, gabona-árenda fejében.

Ugyanazon hónap 26ikán Nyitra vmegyében fekvő Czétény helységben , az uro
dalmi iróházban: a’ nagy-kéri korcsma, lakással együtt, mellyben az uraság bora fél
esztendőig, a’ haszonbérlő pálinkája pedig egész esztendőn által méretni szokott; tar
tozik hozzá 14 hold szántóföld, és két hold rét, bánatpénz 82 vtó for.
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Nagy-Keren, a’ mészárszék hozzá tartozó lakással, 15 holdnyi szántóföldekkel, 
és két hold réttel; bánatpénz 75 vtó fr.

YercbéJyen, a'pálinka szabad méretese és áruitatása; bánatpénz 87 vtó for.
Ahán , a’ mészárszék hozzá tartozó lakással, és egy mérő alá való szántófölddel, 

25 vtó frnyi bánatpénz-letétel mellett.
Ugyanazon hónap 27ikén Egerszegen Nyitra vmegyében: az Egerszeg határbeli 

vadászatjus; bánatpénz 3 vtó fr.
Mindszenthava első napján pedig a’ pozsonyi érseki iróházban: Csallóközben Po

z s o n y t ó l  1^ órányira fekvő, F e l s ő - C s ö l l e  nevezetű helység határja szomszédságában, 
az Öreg-Duna mellett, egy darab legelő, Yadászerdőcske (Jagdwaldl) nevezett alatt; 
3 3  v t ó  frnyi bánatpénz-letétel mellett

E' haszonvételek kibérlését illető czikkelyeket, bővebben megtudhatni az illető 
urodalmi tisztségeknél. Költ Budán, Kisasszony hava 3ikán 1832.

Magyar királyi koronái köllni víz.
Több évi, költségesen és fáradságosan ismételt sokféle próbái után szerencsés volt 

az alólirt egy chemiai nj készitvényt feltalálni, melly a" régóta híres ’s köztetszést ér
demlett coioniai (köllni) vízhez (Eau de Cologne) nem csak minden jeles minémü- 
ségében ’s kellőmében tökéletesen hasonlít, hanem azt mind erejére, mind illatos és 
szeszes tartalmára ’s hathatóságára nézvést felül is haladja; neveli becsét az is , hogy 
az egész kellemes készitvény egykét elkerülhetetlen külföldi alkatrészt kivéve, csu
pa magyarországi termesztvényekből ’s chemiai vegyületekből á ll; mire nézve „Ma
gyar királyi koronái köllni víznek“ nevezi; könnyebb megszerezhetéseért és használ- 
hatásaért őt féle faj készítésre fordította figyelmét, árokat szerintök szabva, igy a’ 
finom fajból egy palaczkocskával 1 ft. pengőben, egész ládikával 6 ft.; a’ 2ikból 50 
k r . , ládikával 5 ft.; a’ Síkból 40 kr., Iád. 4 ft.; a’ 4ikből 30 kr., Iád. 3 f t . ; végre a’ 
legfinomabb kétszeres fajból egy pal. 2 ft., egész Iád. 12 ft. pengőben. Megszerezhet
ni , m a g á n á l  a’ készítőnél szabad postán levelek által, vagy Krausz Károly ’s társ. (vá- 
czi utcza, kék egyszarvúnál), Hallbauer testvérek (királyuteza, három fehér rózsa), 
vagv Budán, fa’ várban, gr. Brunszvikház) Haller N. János kereskedő uraknál.

Sc/iolcz J. V.
meghatalmazott chemiai gyámok.

Készitvénve igen ajánlható több rendű ’s kétségtelen hitelességű bizonyítvány le
velei után is. _______________________________________ ___________________

S e b é s z i  s z e r e k .
(1) Alólirt a’ legfinomabb sebészi szerek, de kivált jelenleg egy jobbított ci- 

vialkészület készítése által, művészi tehetséginek adván jeleit, szerencséje lön a' 
pesti kir. egyetemi orvosi kar megelégedését nyerni meg, ’s engedelméből „M. kir. 
egyetemi sebész-szerkészitő“ czímzetet viselhetni ; ugyan ennél fogvást bátor ezennel 
alázatosan jelenteni, ’s a’ legjutalmasb áron ajánlani mindennemű sebészi, szemészi, 
szülészi ’s állatorvosi szereit ’s készületeit, a’ régibb vagy legújabb formák szerint 
egyiránt; kész nem különben szolgálni minden fajbeli ollókkal, legfinomabb beret- 
vákkal, ’s minden egyéb késnemii árukkal, vagy régi s romlott szerek jobbításával 
vagy igazításával is. (lakása Pesten, hatvani utcza, Horváth-ház, az 540ik számalatt, 
bolti szám 8). H e i z e r  Ad  á m ,

ra. kir. egyetemi sebész-szer-készitő.
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J e l e n t
( 0  Alólirtak ajánlják uj érkezésbeli gyolcs és vászon portékáikat a”* legillőbb 
j ö t t  áron, Pesten a’ váczi utczában ezen czim alatt:

A ’ K o z á k h o z
Hgymint: valódi 54 rófös rumburgi gyolcsokat, szintollyan £ és ^es szélességű 30 rő- 
föst; mindenféle keskeny és széles hollandiai, egész nehéz fajta |  est lepedőkre, és 
38 rófös Creas-vásznakat; asztalneműre szolgáló 30 és 44 rőfös kamukákat és garni
túrákat 6 , 12, 24 és 36 személyre; törülköző-kendőket, középszerű és egész finom 
minemüségü, ruhákra való legújabb kanavászt, fehér és színes gradlit’s a’ t. mint szin
te szabad válogatásra nagy mennyiségben kész

legújabb ’s jobbféle nyomtatott vászon zsebkeszkenoiket 5
bátorkodnak továbbá a’ vidéki kereskedő urakat e’ jövő vásárra az ő valóban jutalmas 
áru 21 rőfös festett béllés-kanavászikra, 24 rőfös fnstett damisz, és pamuktafotáikra, 
42 rőfös sziléziai és pamukgyolcsaikra, mindenféle kemény és viaszos vásznaikra, ’s 
több e’ félékre emlékeztetni. Péczely Sámuel és társa.

H í r a d á s .
(1 ) A’ nagyméltóságu m. udv. kamara rendeléséből köz hírré tétetik, hogy a’ 

megürült esztergomi érsekség javaiban, ezen 1832ik esztendőbeli augusztus ladikéig 
lenyirandó, mintegy 32 mázsányi báránygyapju, jövő sz. Mihály hava 3ikán Ersekuj- 
várott az uradalmi iróházban árverés utján a’ többet Ígérőnek e l , ’s egész ára letétele 
mellett azonnal ált is adatni fog. Kiknek tehát szándékok e' gyapjút megvenni, az 
említett napra ’s helyre ezennel hivatalosak. Kisasszony hava 3ikán 1832.

H i r d e t é s .
(2) Tek. Pest vármegye részéről közhírré tétetik; hogy e’ folyó észt. kisasszony 

hava 23ik napján délutáni 3 órakor Pesten, udvari házánál tartandó közönséges kó- 
tyavetyén 100 pokrócz — 200 lepedőre — 60 szalmazsákra — 60 szalmavánkosra 
való vászon, a' legjutaímasabb áron felválalóktól lészen veendő.

H i r d e t é s .
(2) A’ Georgikonban a’ közelebbi iskolai esztendő végével ismét két stipendium üre

sülvén meg, azoknak elnyeréséért való folyamodás e’ folyó esztendei October lső nap
jáig fogadtatik el. Ezen stipendiumokban csak ollyanok részesülhetnek * kik a’ philo- 
sophiai tudományokat dicséretesen végezték, magyar, német és diák nyelvben elég
gé jártasak , ’s ép és egészséges testtel bírnak , mellyeknek valamint erkölcsi magokvi- 
seletének próbájául Keszthelyre a’ mélt. Grófnak minden uradalmaira ügyelő Di- 
rectiójához bizonyság-levelüket vagy eredetiképen , vagy pedig hiteles párokban kö
nyörgő leveleikhez csatolva elmulhatlanul bekiildjék. — Mindegyik stipendiatusnak, 
szabadszálláson, fűtésen, gyertyán ’s írószereken kívül a’ tanulásra való esztendő
ben 200 for. váltó ez. fizetése lészen. — Azon kívül hogy a’ Georgikonban a' Gróf 
uradalmai számára a’ mezei gazdaságnál viselendő szolgálatokra stipendiatusok nevel
tetnek, megengedtelik másoknak is, kik a’ mezei gazdaságot tulajdon költségiken 
tanulni kívánják, a leczkékre, 3s gazdaságbeli experimentumokra való szabad be és
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eljárás , de csak úgy, ka a’ kiszabott iskolai törvényeket pontosan megtartandják. A’ 
külső praktikánsok szükségeikhez képest azon tudományokat hallgathatják, mellyeket 
akarnak ; mindazáltal a halgaíottakból ők is tartoznak előmeneteleik próbáját adni.—

A’ georgikoni praktikánsok következő tudományokat tanulnak: 1) A’Természet- 
Históriáját. 2) A’ Chemiát és Technológiát. 3) A’ Mezei Gazdaságot. 4). A’ Száma
dások vezetését. 5) A*' Jószágok kormányozását. C) A’ Marhaorvoslást. 7) A’ Föld
mérést és Gazdasági építést. 8) Az Urbáriumot. — Költ Keszthelyen július 26án 1832.

Gróf Festetics László,
O Méltósága Uradalmainak Directiója.

( 2)  Horvátországban helyzett K a p r o n c z a  nevű sz. kir. városban Ő Felsége 
kegyes engedelméből e’ f. 1832 észt. September 3dik napjától kezdve minden héten 
hétfőn héti vásárok fognak tartatni, mellyekre minden rendű Termesztő (producens) 
kalmár kereskedő, szatócs (Kramer) oily kedvezéssel, hogy mindennemű hclypénz- 
fizetéstől ment legyen, hivatalos.

(2) Alólirt alázatosan jelenti, hogy nála a’ hajóutszában Krachenfels háznál 18 
számalatti boltjában, egész esztendőn által, mind darabszámra mind nagyobb és ki
sebb csomókként illő áron találtatik:

1. Mindennemű erdélyi pokrócz ágyterítőül, színre nézve: egyszínű, fejér, kék, 
zöld , veres , vagy többféle színnel csíkos.

2. Hasonlóképen többféle színű, vagy csíkos és koczkás lóteritő’s nyeregpokrócz.
3. Különféle szélességű, hosszúságú és színű takarók, szobaszőnyegül kiterítés

re. Pesten, Aug. ődikén 1832. S i m o n y i  Á g o s t o n  M i h á l y ,
erdélyi árukkal kereskedő.

J e l e n t é s .
(3 ) Pesten Liedemann J. S. Fridrik nagykereskedésében, commissioban eladásul 

érkezett, ’s legillendőbb áron kapható:
Chemiai módon készült, ’s az egészségnek ártatlan m áz, cserép, félpor- 

czellán, (m ajolika), kő-'s porczellán-edény fabrikásoknak ; árakülönöscn : angol wed- 
gewood sárga ’s zöld világos színre jUnak 10 xr. pengőben; sötét-sárga ’s veresre 8 
x r .; kék ’s feketére 12 xr. Mustráját vehetni az említett nagykereskedő háznál, hol 
egyszersmind használásmódja közöltetik.

(3 ) Kiadandó szállás — Pesten a’ dohány utczában 362ik szám alatt Somogyü 
Ferencz Ur házában egy 12 szobából álló szállás az ntczára az első emeletben, melly 
mostan egészen ujdonan helyre állittatik, konyhával, padlással, fa és borpinczével , 
nem különben szekérszin, és istállóval jövő sz. Mihály napra, úgy szinte egy más 6 
szobából álló lakás, mellyet fel is oszthatni, ugyan csak sz. Mihúlynapra kiadandó. 
Bővebb tudósítást a’ háznál vehetni.

Eladó szászfajú kosok.
(4 ) Pesten, (Újváros, bálvány utcza lb8ik szám alatt) eredeti szászfajú hágó

kosokat kaphatni illendő áron. K a p p e l  F.
Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:

August. 12dikén 8 láb, 7 hüv. 6 von. August. 13dikán 8 láb, 3 hüv. 0 von. August. 14- 
diken 7 láb, 6 hüv. 0 von. August, lókén 6 láb, 11 hüv. övön. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
51 szám Pest augustus* 18kán 1832.

Á r v e r é s i  H i r d e t é s .
(1 )0  cs. kir. Főherczegsége Országunk Nádora kegyes rendelése következésében a’ 

királyi magyarországi építtető Főigazgatóság részéről közhírré tétetik : hogy Vácz püs
pöki város külső részében a’ Duna partján álló hajdan Theresianum, később Ludo- 
vicea, nemzeti katona-akadémia számára rendelt épületek e’ f. észt. october lGdikán 
ugyanezen épületben Váczon nyilványos árverés által a’ többet Ígérőnek következő 
feltételek alatt fognak eladatni:

1) . A’ történt árverésnek felsőbb helybenhagyatása után a’ vevő csak egyhar- 
madát lesz köteles a’ fizetendő summának letenni azonnal, hátralevő kétharmadát pe
dig elegendő hypotheka-állitás ’s a’ rendes száztoli hat f. kamatfizetés mellett 10 eszten
dő elforgása után fizetheti le.

2) . Azon esetben ha a’ vevő egyharmadánál többet akarna lefizetni, elfogadható 
feltételek mellett azon könnyebbség is engedtetik nékie, hogy a’ hátralevő summát 
készpénz helyett hiteles kötelező levelekben teheti le.

3) , A’ vevő ezen épületekre nézve minden földesurasági terheltetésektől’s adó
zásoktól ment, egészen független, ’3 csupán csak a’ közönséges adó ’s városi közter
hek viselésére köteleztetik.

A’ fent érintett 42,835 fr. 30 kr. vtó pénzben igen olcsón becsült jó szerekből , 
egy emeletre, régi klastrom módra felállított 62 | öl hosszú, 7 \  öl széles épületnek, 
mind a* két végéről az udvar felé 13 Öl hosszu , 7\  öl széles szárnyai állanak, ’s ezen
kívül a’ fő utcza felől az egész épület hosszában egy 11 ölnyi szélességű tere, duna
iéiul i oldalán pedig egy, 65 ölnyi hosszú ’s 46 ölnyi széles, erős fallal kerített tágas 
udvara vagyon.

Továbbá vannak ezen épületben még földszint, két jó pinczéin kívül (minde
gyik 2000 akóra) 35 szép magosán és helyesen boltozott ’s erős vasróstélyokkal ké
szült ablaku szobák; az első emeletben, hova két szép széles lépcsőrend vezet, 24, 
részint ujabb, részint régibb egymásba csapolt gerendákkal magasan menyezett szo
bák, mellyek jobbadán teremek , de a’ földszinti bolthajlatok alkalmas helyezeténél 
fogvást, könnyen kívánt apróbb szobákra oszthatók. Végre még ugyanez épülethöz 
tartozik egy 64 Öl hosszú, ’s 48 öl széles üres házhely is épen szomszédságában, mel
lyen már egy kezdett, de be nem végzett 19 öl hosszú ’s 7\ öl széles tető-nélküli 
épület áll.

A’ venni kívánók tehát az árverés előtt lefizetendő bánatpénzzel, melly az épü
letért s mellette levő üres házhelyért 4300 fra határoztatott váltóban, megjelenni, 
ezennel hivatalosak. Az árverési feltételeket ’s ez épület ’s mellék házhely rajzolatit, 
mint szinte azok becsűiket is, a’ kir. magyarországi építtető Főigazgatóságnál Budán, 
vagy a' nevezett épületben Váczon a’ ház felvigyázójánál megláthatni. Budán Aug. 
Bikán 1832. A’ kir. magyarországi építtető

Főigazgatóság által.
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P e s t i  k ö n y v á r o s
W i g a n d  O t t ó n á l

a’ váczi utszában 39dik szám alatt találtatik:

D e  T e s t a m e n t i s .
A u c t o r e  E m e r .  A n t . S m i g e r .

8vo. Vesprimii, 1832. Comp. 24 xr. Conv. Mon.
(1) Mélf. gr. Károlyi György ur jószágai kormánya részéről közhírré tétetik: 

hogy a’ n.károlyi fáczány, és mérki vadászkertekben ez idén szabad intézetre mara
dó 60 darab vadsüldő 6 ft. ’s 12 kr. pengőben a’ lőpénzzel együtt, és 500 darab fá
czány 1 ft. ’s 16 kr. pengőben szintén lőpénzzel együtt, darab számra értve, a’ folyó 
évi September elejétől kezdve folyvást eladandó. A’ venni szándékozók méltóztassa- 
nak e’ részbeni szándékjokat NKárolyban az erdőszi hivatalnál kijelenteni.

H i r d e t é s .
(1) Tek. ns Pest vármegyének 3677 szám alatt költ kir. rendelése szerint, néhai Bo

dor Mihály ur bírói zár alá vett, Sz. Márton-Káta helységben lévő, egész részbirtoka, 
ahoz tartozó épületekkel, f. e. September 29dikén a’ helyszínén 6 esztendőre a’ 
többet ígérőnek arendába ki fog adatni, — addig is bővebb tudomást kiváltók tábla- 
biró és zárgondviselő Ruttkay János úrral Tapió-szelén értekézhetnek.

H í r a d á s .
(2 ) A’ nagyméltóságu magyar udv. kamara rendeléséből köz hírré té te tik : hogy 

a’ megüresült esztergomi érsekség javaiban következő haszonvételek fognak jövő sz. 
Mihály havában tartandó árverés utján aJ többet ígérőknek, jövő 1833dik esztendő
beli januarius lső napjától kezdve, három egymást követő esztendőre haszonbérbe 
adatni, jelesen:

Sz. Mihály hava 3ikán Érsekújváron az ottani urodalmi iróházban: a’ Morvából 
és Sziléziából Pestre vezető utonPérbeíe nevezetű helységben, emeletre épített, 4 ven
dégszobából, ’s 40 lóra való istállók búi álló vendégfogadó, mindennemű italoknak 
egyedül abban való kimérésével, nagy kiterjedésű házi kerttel, 60 pozsonyi mérő 
alá három vetőre felosztott szántóföldekkel, és egy holdnyi kaszálóval , nem külön
ben 2 holdnyi kukoricza’s kenderfölddel, 600 váltó frnyi bánatpénz letétel mellett. — 
Ugyan azon hónap 17ikén Esztergom Vízivárosában az urodalmi iróházban : a’ szigeti 
vendégfogadó a’ repülőhid irányában, 4 vendégszobával ’s 24 lóra istállóval, itt az 
uraság bora méretik egész esztendőn által. Bánatpénz 100 vtó for.

Párkányban, a’ mészárszék, hozzá való lakással és házi kerttel, 9 hold szántó
földekkel, 3 hold kaszálóval, •§■ hold kender, és 2 \ holdkukoriczafölddel. Bánatpénz 
70 váltó fr.

Nyerges-Újfalun, a' mészárszék, hozzá való lakással és házi kerttel, nemkülön
ben 6 holdnyi szántóföldekkel, 4 holdnyi kaszálóval és -l hold kenderfölddel, 203 vtó 
fr. bánatpénz letétele mellett.
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Süttón, a’ mészárszék, hozzá való lakással, és házi kerttel, 2} holdnyi szántó
földdel, 5 hold kaszáló, és |  hold kenderfölddel, 45 vtófr. bánatpénz-tétel mellett.

Bajtán és Leieden, összekapcsolva, a’ mészárszék lakással ’s 5 holdnyi szántó
földekkel. Bánatpénz 20 vtó for.

Búcson, a’ pálinkafőzés és mérés, 75 vtó fr. bánatpénz-letétel mellett.
Berneczén, a’ pálinkafőzés és mérés; bánatpénz 16 vtó for.
Mocson, a’ kereskedőbolt, hozzá tartozó lakással és házi kerttel, a" bánatpénz 

58 váltó frt.
Ugyanazon hónap 19ikén Mocsán az urodalmi irószobában: Kavalhát nevezetű 

rétből és nádasból álló 300 holdnyi darab föld, Keszegfalvának szomszédságában, 
Komáromtól nem messze , 90 vtó frnyi bánatpénz letétel mellett.

Bálvány-Szakállosi pusztának egyedül rétségből álló 100 holdnyi felső része Csá
szárrét nevezet alatt; bánatpénz 111 vtó for.

Ugyanazon hónap 24ikén Dejtázon Nógrád vmegyében, ugyanaz urodalmi iró
szobában : a’ Vadkerti hatá. őan, az urasággal és várossal közös 4 kerekű malom, 6}, 
holdnyi szántóföldekkel, és 2 hold réttel, gabona-árenda fejében.

Ugyanazon hónap 26ikán Nyitra vmegyében fekvő Czétény helységben, az uro
dalmi iróházban: a’ nagy-kéri korcsma, lakással együtt, mellyben az uraság bora fél
esztendőig, a’ haszonbérlő pálinkája pedig egész esztendőn által méretni szokott; tar
tozik hozzá 14 hold szántóföld, és két hold rét, bánatpénz 82 vtó for-

Nagy-Kéren, a’ mészárszék hozzá tartozó lakással, 15 holdnyi szántóföldekkel, 
és két hold réttel; bánatpénz 75 vtó fr.

Verébéi} en, a'pálinka szabad méretése és áruitatása; bánatpénz 87 vtó for.
Ahán, a’ mészárszék hozzá tartozó lakással, és egy mérő alá való szántófölddel, 

25 vtó frnyi bánatpénz-letétel mellett.
Ugyanazon hónap 27ikén Egerszegen Nyitra vmegyében: az Egerszeg határbeli 

vadászatjus; bánatpénz 3 vtó fr.
Mindszenthava első napján pedig a’ pozsonyi érseki [iróházban : Csallóközben Po

zsonytól l i  órányira fekvő, FeJső-Csölie nevezetű helység határja szomszédságában, 
az Öreg-Duna mellett, egy darab legelő, Vadászerdőcske (Jagdwaldl) nevezett alatt; 
33 vtó frnyi bánatpénz-letétel mellett.

E* haszonvételek kibérlését illető czikkelyeket, bővebben megtudhatni az illető 
urodalmi tisztségeknél. Költ Budán, Kisasszony hava 3ikán 1832.

S e b é s z i  s z e r e k .
(2) Alólirt a’ legfinomabb sebészi szerek, de kivált jelenleg egy jobbított Ci- 

vial-készület készítése által, művészi tehetséginek adván jeleit, szerencséje lön a’ 
pesti kir. egyetemi orvosi kar megelégedését nyerni meg, ’s engedelméből „m. kir. 
egyetemi sebész-szerkészitő“ czímzefet viselhetni ; ugyan ennél fogvást bátor ezennel 
alázatosan jelenteni, ’s a’ legjutalmasb áron ajánlani mindennemű sebészi, szemészi, 
sziilészi "s állatorvosi szereit ’s készületeit, a’ régibb vagy legújabb formák szerint 
egyiránt; kész nemkülönben szolgálni minden fajbeli ollókkal, legfinomabb borot
vákkal , ’s minden egyéb késnemü árukkal, vagy régi 5s romlott szerek jobbításával 
vagy igazításával is. (lakása Pesten, hatvani utcza, Horváth-ház, az 540ik számalatt, 
bolti szám 8). H e t z e r  Ád á m,

m. kir. egyetemi sebész-szer-ke'szitó'.
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(2) Alólirtak ajánlják uj érkezésbeli gyolcs és vászon portékáikat a’ legillóbb 
s z a b o t t  áron, Pesten a’ váczi utczában ezen czim alatt:

„ A ’ K o z á k h o z “
ngymint: valódi 54 rőfös rumbnrgi gyolcsokat, szintollyan £ és |e s  szélességű 30 rő- 
föst; mindenféle keskeny és széles hollandiai, egész nehéz fajta ~ est lepedőkre, és 
38 rőfös Crea: vásznakat; asztalneműre szolgáló 30 és 44 rőfös kamnkákat és garni
túrákat 6 , 12, 24 és 36 személyre; törülköző-kendőket, középszerű és egész finom 
minemüségü, ruhákra való legújabb kanavászt, fehér és színes gradlit’s a’ t. mint szin
te szabad válogatásra nagy mennyiségben kész

legújabb V jobbféle nyomtatott vászon zsebkeszkenőiket,
bátorkodnak továbbá a’ vidéki kereskedő urakat e* jövő vásárra az ő valóban jutalmas 
áru 21 rőfös festett béllés-kanavászikra, 24 rőfös festett damisz, és pamuktafotáikra, 
42 rőfös sziléziai és pamukgyolcsaikra, csinvataikra mindenféle kemény és viaszos 
vásznaikra, ’s több e’ félékre emlékeztetni. Péczely Sámuel és társa.

H í r a d á s .
(2 ) A’ nagyméltóságu m. udv. kamara rendeléséből köz hírré tétetik, hogy a‘ 

megürült esztergomi érsekség javaiban, ezen 1832ik esztendőbeli augusztus ISdikeig 
lenyirandó, mintegy 32 mázsányi báránygyapju, jövő sz. Mihály hava 3ikán Érsekúj
váron az uradalmi iróházban árverés utján a’ többet Ígérőnek e l, ’s egész ára letétele 
mellett azonnal ált is adatni fog. Kiknek tehát szándékok e* gyapjút megvenni, az 
emiitett napra ’s helyre ezennel hivatalosak. Kisasszony hava 3ikán 1832.

H i r d e t é s .
(3) Tek. Pest vármegye részéről közhírré tétetik ; hogy e’ folyó észt. kisasszony 

hava 23ik napján délutáni 3 órakor Pesten, udvari házánál tartandó közönséges kó- 
tyavetyén 100 pokrócz — 200 lepedőre — 60 szalmazsákra — 60 szalmavánkosra 
való vászon, a’ legjutalmasabb áron fel vállalóktól leszen veendő.

(3) Alólirt alázatosan jelenti, hogy nála a’ hajóutszában Krachenfels háznál IS 
számalatti boltjában, egész esztendőn által, mind darabszámra mind nagyobb és ki
sebb csomókként illő áron találtatik:

1. Mindennemű erdélyi pokrócz ágyterítőül, színre nézve: egyszínű, fejér, kék, 
zöld , veres, vagy többféle színnel csíkos.

2. Hasonlóképen többféle szinü, vagy csíkos és koczkás lóteritő’s nyeregpokrócz.
3. Különféle szélességű, hosszúságú és színű takarók, szobaszőnyegül kiterítés

re. Pesten, Aug. 5dikén 1832. S i m o n y i  Á g o s t o n  M iih á ly ,
erdélyi árukkal kereskedő.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
August. I S d ik é n  6 láb , 11  hüv. 6  von. August, l ö d i k á u  6 láb ,  8 hűv. 0  von. A u g u st .  1 7 -  

d ik én  6 láb ,  6 hüv. 3 von. August. 1 8k á n  6  lá b ,  3 hüv. 9 von . ( a i  0  felett.)



55 szám Pest augustus* 22^“ 1832.

Minden hiteles könyvárosnál az országban találtatnak :

K I S F A L U D Y  K Á R O L Y ’
M I N D E N

M U N K Á I .

Ö s z v e s z e d t e
T  o  l  d  y  F  e  r  e  n  c  z .

Tíz kö tet, az elhunyt költő’ életével, aczélba metszett képével ’s keze’ Írása’ má
sával , kötve Augustus’ 25ig 6 ft. pengő pénz., azon túl 7 ft. 12 kr. pengő pénz.

Alólírtnak elhunyt Kazinczy Ferencz örökösei’ megbízásából szerencséje van je
lenteni a’ tisztelt közönségnek, hogy G r ó f M a j l á t h  J á n o s n a k  a’ boldogult ál
tal fordított ma g y a r  n é p r e g é i 3 nyomtatása, melly Trattner és Károlyi urak’ mű
helyében ezelőtt két hónappal kezdődött, félbe szakasztatott, minthogy az elhunyt iró’ 
maradéka, megváltoztatott szándékkal azokat Kazinczy’ egyéb munkái’ gyűjteményé
ben kívánja a’ tisztelt község’ kezeibe adni. Ez szolgáljon tehát tudomásul 's némi 
megnyugtatásul is azoknak , kik a’ könyvet az érdekeit nyomtató intézet’ jelentései’ 
következésében várták vagy épen sürgették. T o l d y  Fe r e nc z .  1 2

Hartleben K. Adolf pesti könyváros (V váczi utszában) költségein legújabban 
következő könyvek jelentek meg ’s nála, mint szinte más nevesb könyvárosnál meg
szerezhetők :

1. V a l t o - J o g ’s a’ t. kiadta S t e t t n e r  G y ö r g y  7s a’ t. Pest 1832. n. 8.
VI. és 186 lap. ára: 1 fr. 20 xr. pengő. E’ könyvet a’ magyar tudomány’ és ahoz il
lő alaposan készült magyar tudományos nyelv baráti ajánlásunk nélkül is venni, be
csülni fogják mivel tudós fordítója, bővítője 's hazánkra illesztője, nagy hézagot "s 
érezhető szükséget pótol általa ki nyelvünkben e’ tudományágra nézve minden tekin
tetben, ’s köszönni a’ könyv’ végére függesztett nyomos kisded szótárt, mellyből mi 
mutatványul a’ czimlapon is előforduló „jog“ szót vesszük: JOG, úgymond a’ tudós 
szerző, annyi mint JUS, RECHT. Ezen szót JANKÓWICHnak köszönjük. Őutána 
többen kezdettek vele élni, ’s DÖBRENTEI már 1822ben (Külf. Szinját. lí. köt. 226 
1.). A’ szó’törvényszerüségének bebizonyítására rövideden csak ennyit mondunk. Va
lamint JUStus-nak JUS: úgy IGaz-nak hogy IG a' gyöke, senkisem tagadhatja. Csak 
az lehet hát kérdés , valljon az IGot szabad e j og-gá változtatni? Hogy az I önfeang- 
zót, mássalhangzó előtt, Jvé változtatni ’s valamelly Önhangzóval társítani nem tilos: 
mutatják a’ közajkokon forgó IH , IHar, IHász, IHszalag szavak, mellyek az irói 
nyelvben inkább J UH, JUHar, JUHász, JUHszalag alakban divatoznak; de hogy a’ 
J mellé társított önhangzó épen 0  is lehet: példát hagyott rá a’ tiszteletes régiség a’ 
IOCHtotnia , IONkább és IORGasson szavakban, mellyeket ma igy ejtünk: IKtatnia, 
INkább, IRGasson. L. Révai: Antiquitates literaturae hungaricae. § 122. —

2. Elbeszéliések, Regék ’s Legendák a3 Magyar Előkorból báró Mednyánszky Ala
jos után fordították Nyitske Alajos és Szebényi Pál. Pest 1832. 8. 214 lap. ára 1 fr.
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30 xr. (Gyönyör«, Prágában, Haase fiai Congreve sajtóin nyomtatott, nemzetünki há
romszínű borítékkal, kémény tablaba kötve).

3. A’ Természet* 1 2 3 és iMivészet1 Remekei Földvilágunk1 körében. Szerkeztette Len
csés Antal. Három, rézremetszett rajzolattal. 8. 220 lap. Diszes borítékba fűzve. Ara 
1 ír. 20 xr. peng.

4. Házassági Grammatika, vagy az asszonyokkal való szerencsés létei1 mestersé
ge. Szerkeztette Lencsés Antal. 1832. I6r. lOS 1. Igen kecsegtető csinosságu (ugyan 
Prágában) nyomtatott borítékban. Ára 16 xr. peng. E1 bárom , érdekes tárgyakat kö
zöl mulattató olvasmányul.— A1 nyomtatás mindnyájokban elég tiszta.

Gyöngyösről f. h. 21ikén egy Heves vmegyei gazdatiszt kocsisa (a1 suhancz mint
egy 20 esztendős , alacsony termetű, szőke, ’s egy „Dankó Ferencz“ aláirásu, mint 
előbbi urától nyert bizonyitvány-levéllel felkészült) ura stájer fedeles-kocsijával , ’s 
két lovával (bogárfekete, 15j markos, ’s bal czombjokon C. F. betűvel bélyegzet
tek) elillanván mint a1 rögtöni nyomozásból kisült, Pesten ’s Laczházán keresztül 
hajtva az alföldnek tart; mire nézve kéretik a1 tisztelt közönség ’s kivált az elöljá
rók vagy helybeli lelki pásztorok hogy hírül adván ezt a1 keblökbeli lakosságnak ’s 
ennéifogvást mint igen hihető a1 suhancz vagy jószág nyomába akadván legyenek szí
vesek azt e1 hírlapok Szerkeztein hivatalának vagy T. Heves vmegye gyöngyösi já
rásbeli fősz.bírójának T. Farkas Pál urnák azonnal hírül adni,  minden fáradság ‘s 
költség bő megtérítés mellett.

(2) Öcs. kir. Főherczegsége Országunk Nádora kegyes rendelése következésében a1 
királyi magyarországi építtető Főigazgatóság részéről közhírré tétetik : hogy Vácz püs
pöki város külső részében a1 Duna partján álló hajdan Theresianum, később Ludo- 
vicea, nemzeti katona-akadémia számára rendelt épületek e1 f. észt. October lödikán 
ugyanezen épületben Váczo.i nyilványos árverés által a1 többet Ígérőnek következő 
feltételek alatt fognak eladatni :

1) . A’ történt árveresnek felsőbb helybenhagyatása után a1 vevő csak egyhar- 
madát lesz köteles a1 fizetendő summának letenni azonnal, hátralevő kétharmadát pe
dig elegendő hypotheka-állitás ’s a’ rendes száztoli hat f. kamatfizetés mellett 10 eszten
dő elforgása után fizetheti le.

2) . Azon esetben ha a’ vevő egyharmadánál többet akarna lefizetni, elfogadható 
feltételek mellett azon könnyebbség is engedtetik nékie, hogy a’ hátralevő’summát 
készpénz helyett hiteles kötelező levelekben teheti le.

3) , A1 vevő ezen épületekre nézve minden földesurasági terheltetésektől ’s adó
zásoktól ment, egészen független, ’s csupán csak a’ közönséges adó ’s városi közter
hek viselésére koteleztetik.

A’ fent érintett 42,835 fr. 30 kr. vtó pénzben igen olcsón becsült jó szerekből , 
egy emeletre, régi klastrom módra felállított 62^ Öl hosszú, 7^ öl széles épületnek, 
mind a* két végéről az udvar felé 13 öl hosszú, öl széles szárnyai állanak, ’s ezen
kívül a’ fő utcza felől az egész épület hosszában egy 11 ölnyi szélességű téré, duna- 
felőli oldalán pedig egy, 65 Ölnyi hosszú ’s 46 ölnyi széles, erős fallal kerített tágas 
udvara vagyon.

Továbbá vannak ezen épületben még földszint, két jó pinezéin kívül (minde
gyik 2000 akóra) 35 szép magosán és helyesen boltozott ’s erős vasróstélyokkal ké
szült ablakit szobák; az első emeletben, hova két szép széles lépcsőrend vezet, 24, 
részint újabb, részint régibb egymásba csapolt gerendákkal magasan menyezett szo
bák, mtilyek jobbadán teremek , de a’ földszinti bollhajíatok alkalmas helyezeténél
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fogyást, könnyen kívánt apróbb szobákra oszthatók. Végre még ugyanez épülethöz 
tartozik egy 64 öl hosszú, ’s 48 öl széles üres házhely is épen szomszédságában, mel
lyen már egy kezdett, de bé nem végzett 19 öl hosszú's öl széles tető-nélküli 
épület áll.

A1 venni kívánók tehát az árverés előtt lefizetendő bánatpénzzel, melly az épü
letért ’s mellette levő üres házhelyért 4300 fra határoztatott váltóban, megjelenni, 
ezennel hivatalosak. Az árverési feltételeket ’s ez épület ’s mellék házhely rajzolatit, 
mint szinte azok becsűiket is, a’ kir. magyarországi építtető Főigazgatóságnál Budán, 
vagy a’ nevezett épületben Váczon a’ ház felvigyázójánál megláthatni. Budán Aug. 
8ikán 1832* A’ kir. magyarországi építtető

Főigazgatóság által.

Tek. Fehér vmegyében fekvő felső-alapi pusztán e’ f. h. 27ikén néhai Salamon 
András urnák hátraniaradt vagyonaiból árverési utón eladandó lesz: 40 darab ménes
beli ló, 600 darab birka, részint anya, részint tokiyó és ürü s 800 darab idei bárány.

(2) Mélt. gr. Károlyi György ur jószágai kormánya részéről közhírré tétetik: 
hogy a’ n.károlyi fáczány, és mérki vadászkertekben ez idén szabad intézetre mara
dó 60 darab vadsüldő 6 ft. ’s 12 kr. pengőben a’ lőpénzzel együtt, és 500 darab fá
czány 1 ft. ’s 16 kr. pengőben szintén lőpénzzel együtt, darab számra értve, a’ folyó 
évi September elejétől kezdve folyvást eladandó. A’ venni szándékozók méltóztassa- 
nak e’ részbeni szándékjokat NKárolyban az erdőszi hivatalnál kijelenteni.

(2) Tek. ns Pest vármegyének 3677 szám alatt költ kir. rendelése szerint, néhai Bo
dor Mihály ur bírói zár alá vett, Sz. Márton-Káta helységben lévő, egész részbirtoka, 
ahoz tartozó épületekkel, f. e. September 29dikén a’ helyszínén 6 esztendőre a’ 
többet ígérőnek arendába ki fog adatni, — addig is bővebb tudomást kívánók tábla- 
biró és zárgondviselő Ruttkay János úrral Tapió-szelén értekezhetnek. * 3

(3} Keresztessy Sámuel polgári asszony köntös-készítő Pesten tisztelettel jelenti 
a’ nagytek. közönségnek: hogy eddigi szállását az úgy nevezett Paradicsomból, a’ vá- 
czi utczába Kappel házba, melly ben épen Wigand Ottó urnák is könyvkereskedése 
van, földszint az udvarba, 39 szám alatt általtevén; méltóztatnék eddig tapasztalt 
szolgálatja iránti bizodalmával ezután is megtisztelni, részéről legpontosabb, legú
jabb ízlésű s mindennemű asszonyköntös-készitési szolgálattal ajánlkozván. —

(A) A’ mélt. Tolnai urodalom részéről ezennel köz hírré tétetik: hogy ezen uro- 
dalmi halászat-jus mind a’ Dunán, mind pedig annak kiöntésein’s mocsárain a’ hoz
zá szükséges eszközökkel u. m. hajókkal, hálókkal ’s a’ t. f. e. October lsőjétől kezd
ve három egymás után következő esztendőre árverés utján haszonbérbe fog adatni. A* 
bérleni szándékozók tehát aug. 2likén reggeli 8 órára, elegendő bánatpénzzel felké
szülten a’ fent tisztelt urodalom irószobájába megjelenni kéretnek.

(3 ) N. Tolna Vármegyében kebelezett T. Paksi Uradalomhoz tartozó Dunai ha
lászat jusa, a’ f. esztend. septemb. 29től kezd\e 3 egymást követő esztendőre, fol)ó 
észt. September lOikén Pakson tartandó árverés utján haszonbérbe fog bocsájtatni: 
mire a’ haszonbérleni szándékozók 40 for. pengő bánatpénzei felkészülten megjelenni 
tisztelettel meghivatnak.

(3) A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara rendeléséből a’ megiiresült csanádi püs
pöki Urodalomhoz tartozó haszonvételek f. e. September 30ikától kezdve három egy
mást követő esztendőre haszonbérbe adatnak, ’s e végre auguszt. 13ikán Makó püs
pöki mezővárosban tartandó közönséges árverésre kiteendő lesz
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1) . Az úgy nevezett Dáli-csárda3 bor, pálinka ’s sermérés jusal, a’ mellette 
fekvő 26 holdnyi, 1100 Q ölével számítva, szántóföldekkel. — A’ cautio 300 f r . , 
bánatpénz 30 fr. pengőben.

2) . A’ püspök-kopáncsi pusztának szántó ’s kaszáló földekből álló 2271t6tVö liold- 
nyi része. — Cautio 3000, bánatpénz 300 pengő fr.

3) . Ugyanazon püspök-kopáncsi pusztának, szinte szántó ’s kaszáló földekből álló 
’s 314r8r9ö°ő holdnyi más része. — Cautio 500, bánatpénz 50 pengő fr.

4}. Makó városához igen közel fekvő, 168 holdnyi, három majorsági telek, egy 
jó állapotú ju h - ’s marha istálló, ’s majorosi lakházzal. — Cautio 240, bánatpénz 
21 pengő for.

A’ haszonbérleni kívánók tehát az említett napon Makón a’ püspöki residentiá- 
ban, különösen a' számtartói irószobában, előmutatván illető cautioikat, ’s letevén 
a5 kívánt bánatpénzt, az elszámlált használatok felett tartandó árveréshez járulhat
nak. Budán augusztus 3ikán 1832.

(3) Alólirt a’ legfinomabb sebészi szerek, de kivált jelenleg egy jobbított Ci- 
vial-késziilet készítése által, művészi tchetséginek adván jeleit, szerencséje lön a' 
pesti kir. egyetemi orvosi kar megelégedését nyerni meg, ’s engedelméből „m. kir. 
egyetemi sebész-szerkészitő“ czímzetet viselhetni ; ugyan ennél fogvást bátor ezennel 
alázatosan jelenteni, ’s a’ legjutalmasb áron ajánlani mindennemű sebészi, szemészi, 
sziilészi ‘s állatorvosi szereit ’s készületeit, a’ régibb vagy legújabb formák szerint 
egyiránt; kész nem különben szolgálni minden fajbeli ollókkal , legfinomabb borot
vákkal , ’s minden egyéb késnemü árukkal, vagy régi s romlott szerek jobbításával 
vagy igazításával is. (lakása Pesten, hatvaniutcza, Ilorváth-ház, az 540ik számalatt, 
bolti szám 8). H e i z e r  Ad á m ,

m. kir. egyetemi sebe'sz-szer-ke'szitő.

(3 ) Báró Sághynak T. N. Nógrád Vármegyében Lovinobányán, Uldornyán, és 
Budalehotán, továbbá T. N. Gömör és Kis-Hont Vármegyében Tiszolczon, Fűrészen, 
Hacsován, és Kokován fekvő jószágré&zei árverés utján sz. Mihály naptól számlálva 
6 egymásután következő esztendőre haszonbérbe adatnak. A’ Gömör és Kis-Hont 
vármegyei részek haszonbérlőji Tiszolczon sept. lOikére; a’ Nógrád Vármegyében 
lévőket kibérleni kívánók pedig Lovinobányán Sept. 13ikára 1832 megjelenni ne ter
heltessenek. Korábbi ajánlásokat Németh János és Makay János Táblabiró Urak (amaz 
Verpeléthen Egernél, ezDormándon hasonlóul Egernél) fogadnak el szabad postán le
velekben , kiknek egyetértő megegyezésük nélkül, egyezés nem köttethetik.

(3 ) A’ nagyméltóságu m. udv. kamara rendeléséből köz hirré tétetik, hogy a’ 
megürült esztergomi érsekség javaiban, ezen 1832ik esztendőbeli augusztus ISdikeig 
lenyirandó, mintegy 32 mázsányi báránygyapju, jövő sz. Mihály hava 3ikán Ersekuj- 
várott az uradalmi iróházban árverés utján a’ többet Ígérőnek e l , ’s egész ára letétele 
mellett azonnal ált is adatni fog. Kiknek tehát szándékok e’ gyapjút megvenni, az 
említett napra ’s helyre ezennel hivatalosak. Kisasszony hava 3ikán 1832.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
August. 19dikén 6 láb, 2 hüv. 3 von. August. 20dikán 6 láb, 3 hüv. 0 von. August. 21- 

óiken 6 láb, 6 hiiv. 9 von. August. 22ken 6 láb, 8 hüv. 6 von. (az 0 felett.)

Budai Lottcria Augustus ISkán: 53. 44. 15. 63. 23.



É r t e s í t ő .
56 szám____________  Pest augustus* 25k<;tt 1832.

Elorzott jószág kerestetik.
Gyöngyösről f. h. 21ikén egy Heves vmegyei gazdatiszt kocsisa (a’ suhancz mint

egy 20 esztendős, alacsony termetű, szőke, ’s egy „Dankó Fercncz“ aláírásit, mint 
előbbi urától nyert bizonyitvány'-levéllel felkészült) ura stájer fedeles-kocsijával , ’s 
két lovával (bogárfekete, 15^ markos, ’s bal czombjokon C. F. betűvel bélyegzet
tek) elillanván mint a1 rögtöni nyomozásból kisült, Pesten ’s Laczházán keresztül 
hajtva az alföldnek tart; mire nézve kéretik a’ tisztelt közönség ’s kivált az elöljá
rók vagy helybeli lelki pásztorok hogy hírül adván ezt a’ keblökbeli lakosságnak s 
ennélfogvást mint igen hihető a’ suhancz vagy jószág nyomába akadván legyenek szí
vesek azt e’ hírlapok Szerkeztető hivatalának vagy T. Heves vmegye gyöngyösi já 
rásbeli fősz.bírójának T. Farkas Pál urnák azonnal hírül adni, minden fáradság 's 
költség bő megtérítés mellett.

Magyar királyi koronái köllni víz.
Több évi, költségesen és fáradságosan ismételt sokféle próbái után szerencsés volt 

az alólirt egy chemiai uj készitvényt feltalálni, melly a’régóta híres és köztetszést ér
demlett coloniai (köllni) vízhez (Eau de Cologne) nem csak minden jeles minémü- 
ségében ’s kellemében tökéletesen hasonlít, hanem azt mind erejére, mind illatos és 
szeszes tartalmára ’s hathatóságára nézvést felül is haladja; neveli becsét az is , hogy 
az egész kellemes készitvény egykét elkerülhetetlen külföldi alkatrészt kivéve, csu
pa magyarországi termesztvényckből ’s chemiai vegyiiletekből á ll; mire nézve „Ma
gyar királyi koronái köllni víznek“ nevezi; könnyebb megszerezhetéseért és használ- 
hatásaért öt féle faj készítésre fordította figyelmét, árokat szerintük szabva, igy a’ 
finom fajból egy palaczkocskával 1 ft. pengőben, egész ládikával 6 f t.; a’ 2ikból 50 
kr . l ádikával  5 ft.; a’ 3ikból 40 k r ., Iád. 4 ft.; a’ 4ikből 30 k r., Iád. 3 f t .; végre a’ 
legfinomabb kétszeres fajból egy pal. 2 ft. , egész Iád. 12 ft. pengőben. Megszerezhet
ni, magánál a’készítőnél szabad postán levelek által, vagy Krausz Károly "s társ. (vá- 
czi utcza, kék egyszarvúnál), Ilallbauer testvérek (királyutcza, három fehér rózsánál), 
Hirsch Xav. Ferencznél (váczi utcza a’ szarvasnál), Karczag testvéreknél (váczi ut
cza a’ magyar gárdistához) vagy Budán , (a’ várban, gr. Brunszvikház) Haller N. Já
nos kereskedő uraknál. Schclcz J. V.

Készitvénye igen ajánlható több rendű 
veiéi után is.

meghatalmazott chemiai gyamok* 
’s kétségtelen hitelességű bizonyítvány Je-

(3) Tek. Fehér vmegyében fekvő felső-alapi pusztán e’ f. h. 27ikén néhai Salamon 
András urnák hátramaradt vagyonaiból árverési utón eladandó lesz : 40 darab ménes
beli ló, €00 darab birka, részint anya, részint toklyó és ürü ’s 800 darab idei bárány.

J e l e n t é s .
(1) A' nagymélt. m. kir. udv. Kamarának kegyes rendeléséből közhirré tétetik, 

hogy Tek. Somogy vmegyében helyezett Zselicz sz.jakabi megürült apátsági szék 5000 
holdra terjedő erdőiben az idei makkolfatás f. e. S e p t e m b e r  29kétől kezdve a’ jövő 
I833iki martzius 29ikcig Lakocsán közel N.Szigethez f. e. September Cikán tartandó 
árverés utján a’ többet ígérőnek kiadatni fog.

Fgyan az nap fog a’ deszka ’s épűlctfa kereskedésre szolgáló kikötőhely is a’ 
Dráván, haszonbérbe bocsájtatni.
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A’ venni szándékozók tehát a’ fent nevezett napon reggeli 9 órakor Lakocsára az 
árverésre, százától lö  frnyi bánatpénzzel felkészülten megjelenni ezennel hivatalo
sak. Egyébiránt az ottani tiszttartói hivatalnál az árverési feltételeket addig is meg
tekinthetni. Költ Budán Kisasszony hava 18ikán 1832.

Az izsáki cs. kir. postamester N. Pikker János urnák az ó-becsei szállások közt 
94 láncznyi földje (holdja 2200 □  öles) örökösen eladandó; felőle a1 nevezett lie- 
lyen bővebben értekezhetni a’ tulajdonossal.

M ü v á r o s  G r i m m  V i n c z e
é s  t á r s á n á l  

P e s t e n  a’ v á cz i  u t c z á b a n
épen most jelent-meg, ’s a’ haza minden könyv- és müvárosainál megszerezhető:

M a g y a r  D a l k o s z o r ú .
E L S Ő  F Ű Z E T .

H o n v á g y ,
KISFALUDY KÁROLYTÓL.

E gy é n e k s z ó r a  k l a v í r  k i s é r é s s e l  s z e r k e z t e i é
B  a  r  t  a  y  A n d r á s .

Előfizetési ára 1 ft. pengő pénz. —  Egyenként 1 ft. 12 kr. pengő pe'nz.

Azon közjavalat, mellyben ezen ének W i l d  úr a’ bécsi operaszín énekese által 
a’ hangászati akadémiában augustus 20kán történt előadatásakor részesült, tökélete
sen igazolja a’ kiadók választását.

Az első planum szerint még egykét vidám dalnak kell vala c1 füzetben megjelen
nie ; de a’ „Honvágy“ tetemes terjedéke nem engedé.

A’ második fűzet rövid idő múlva meg fog jelenni, ’s foglalatja kétség kívül emc- 
lendi még a’ részvételt, mellyel a1 TT. Közönség már eddigien is nyilatkoztatott e’ 
nemzeti vállalat iránt. Pesten aug. 25kén 1832. Grimm Vincse és társa.

Minden hiteles könyvárosnál az országban találtatnak :

K I S F A L U D Y  K Á R O L Y
M I N D E N

M U N K Á I .

Ő s z v e s z e d t e
T  o  l  d  y  F  e  r  e  n  c  z .

Tíz kötet, az elhunyt költő’ életével, aczélba metszett képével ’s keze írása’ má
sával, kötve Augustus’ 25ig 6 ft. pengő pénz., azon túl 7 ft. 12 kr, pengő pénz.

(3) Ó cs. kir. Főherczegsége Országunk Nádora kegyes rendelése következésében a’ 
királyi magyarországi építtető Főigazgatóság részéről közhírré tétetik : hogy Váczpüs- 
pöki város külső részében a’ Duna partján álló hajdan Theresianum, később Ludo-
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vicea, nemzeti katona-akadémia számára rendelt épületek e’ f. észt. October l6dikán 
ugyanezen épületben Váczon nyilványos árverés által a1 többet ígérőnek következő 
feltételek alatt fognak eladatni:

1) . A’ történt árverésnek felsőbb helybenhagyatása után a’ vevő csak egyliar- 
madát lesz köteles a" fizetendő summának letenni azonnal, hátralevő kétharmadát pe
dig elegendő hypotheka-állitás ’s a’ rendes száztoli hat f. kamatfizetés mellett 10 eszten
dő elforgása után fizetheti le.

2) . Azon esetben ha a’ vevő egyharmadánál többet akarna lefizetni, elfogadható 
feltételek mellett azon könnyebbség is engedtetik nékie, hogy a’ hátralevő summát 
készpénz helyett hiteles kötelező levelekben teheti le.

3) , A’ vevő ezen épületekre nézve minden földesurasági terheltetésektől ’s adó
zásoktól ment, egészen független, ’s csupán csak a’ közönséges adó ’s városi közter
hek viselésére köteleztetik.

A’ fent érintett 42,835 fr. 30 kr. vtó pénzben igen olcsón becsült jó szerekből , 
egy emeletre, régi klastrom módra felállított 621 öl hosszú, 7 ̂  Öl széles épületnek , 
mind a‘ két végéről az udvar felé 13 öl hosszú, 7 ' ül szeles szárnyai állanak, s ezen
kívül a’ fő utcza felől az egész épület hosszában egy 11 ölnyi szélességű téré, duna- 
felőü oldalán pedig egy, 65 ölnyi hosszú ’s 46 ölnyi széles, erős fallal kerített tágas 
udvara vagyon.

Továbbá vannak ezen épületben még földszint, két jó pinezéin kivül (minde
gyik 2000 akóra) 35 szép magosán és helyesen boltozott ’s erős vasróstélyokkal ké
szült ablakit szobák; az első emeletben, hova két szép széles lépcsőrend vezet, 24, 
részint ujabb, részint régibb egymásba csapolt gerendákkal magasan menyezett szo
bák, mellyek jobbadán teremek , de a’ földszinti bolthajlatok alkalmas helyezeténél 
fogvást, könnyen kívánt apróbb szobákra oszthatók. Végre még ugyanez épiilethöz 
tartozik egy 64 öl hosszú, ’s 48 öl széles üres házhely is épen szomszédságában, mel
lyen már egy kezdett, de bé nem végzett 19 öl hosszú ’s 7} öl széles, tető-nélküli 
épület áll.

A’ venni kívánók tehát az árverés előtt lefizetendő bánatpénzzel, melly az épü
letért ’s mellette levő üres házhelyért 4300 fra határoztatott váltóban, megjelenni, 
ezennel hivatalosak. Az árverési feltételeket ’s ez épület ’s mellék házhely rajzolatit, 
mint szinte azok becsűiket is, a’ kir. magyarországi építtető Főigazgatóságnál Budán, 
vagy a’ nevezett épületben Váczon a’ ház felvigyázójánál megláthatni. Budán Aug. 
Sikán 1832. A’ kir. magyarországi építtető

Főigazgatóság által.
(3) Horvátországban helyzeti K a p r o n  ez a nevű sz. kir. városban Ó Felsége 

kegyes engedőiméből e’ f. 1832 észt. September 3dik napjától kezdve minden héten 
hétfőn héti vásárok fognak tartatni, mellyekre minden rendű Termesztő (producens) 
kalmár kereskedő, szatócs (Krämer) oily kedvezéssel, hogy mindennemű hclypénz- 
fizetéstől ment legyen, hivatalos.

H í r a d á s.
(3 ) A’ nagyméltóságu magyar udv. kamara rendeléséből köz hírré tétetik : hogy 

a’ megüresült esztergomi érsekség javaiban következő haszonvételek fognak jövő sz. 
Mihály havában tartandó árverés utján a' többet Ígérőknek, jövő 1833dik esztendő
beli januarius lső napjától kezdve, három egymást követő esztendőre haszonbérbe 
adatni, jelesen:

Sz. Mihály hava 3ikán Ersekujvárott az ottani urodalmi iróházban: a' Morvából 
és Sziléziából Pestre vezető utón Perbete nevezetű helységben, emeletre épített, 4 ven-
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dégszobából, ’s 40 lóra való istállókbul álló vendégfogadó, mindennemű italoknak 
egyedül abban való kimérésével, nagy kiterjedésű házi kerttel, 60 pozsonyi mérő 
alá három vetőre felosztott szántóföldekkel, és egy holdnyi kaszálóval, nem külön
ben 2 holdnyi kukoricza’s kenderfölddel, 600 váltó frnyi bánatpénz letétel mellett. — 
Ugyan azon hónap 17ikén Esztergom Vízivárosában az urodalini iróházban : a5 szigeti 
v e n d é g f o g a d ó  a’ repülőhid irányában, 4 vendégszobával ’s 21 lóra istállóval, itt az 
uraság bora méretik egész esztendőn által. B á n a t p é n z  100 vtó for.

Párkányban, a’ mészárszék, hozzá való lakással és házi kerttel, 9 hold szántó
földekkel, 3 hold kaszálóval, -f hold kender, és 2^ holdkukoriczafölddel. Bánatpénz 
70 váltó fr.

Nyerges-Újfalun, a’ mészárszék, hozzá való lakással és házi kerttel, nemkülön
ben 6 holdnyi szánió öldekkel, 4 holdnyi kaszálóval és \  hold kenderfölddel, 203 vtó 
fr. bánatpénz letétele mellett.

Süttőn, a’ mészárszék, hozzá való lakással, és házi kerttel, 2 | holdnyi szántó
földdel, 5 hold kaszáló, és \  hold kendereiddel, 45 vtó fr. bánatpénz-tétel mellett.

Bajtán és Leieden, Összekapcsolva, a’ mészárszék lakással ’s 5 holdnyi szántó
földekkel. Bánatpénz 20 vtó for.

Búcson, a’ pálinkafőzés és mérés, 75 vtó fr. bánatpénz-letétel mellett.11
Berneczén , a’ pálinkafőzés és mérés; bánatpénz 16 vtó for.
Mocson, a’ kereskedőbolt, hozzá tartozó lakással és házi kerttel, a5 bánatpénz 

58 váltó fit.
Ugyanazon hónap 19ikén Mocsán az urodalmi irószobában : Kavalhát nevezetű 

rétből és nádasból álló 300 holdnyi darab föld, Keszegfaivának szomszédságában, 
Komáromtól nem messze , 90 vtó frnyi bánatpénz letétel mellett.

Bálvány-Szakállosi pusztának egyedül vétségből álló ICO holdnyi felső része Csá
szárrét nevezet alatt; bánatpénz 111 vtó for.

Ugyanazon hónap 24ikén Dejtázon Nógrád vmegyében, ugyanaz urodalmi iró- 
szobában: a’ Vadkerti határban, az urasággal és várossal közös 4 kerekű malom, 6{, 
holdnyi szántóföldekkel, és 2 hold réttel, gabona-árenda fejében.

Ugyanazon hónap 26ikán Nyitra vmegyében fekvő Czétény helységben, az uro
dalmi iróházban: a’ nagy-kéri korcsma, lakással együtt, mcllyben az uraság bora fél- 
esztendőig, a’ haszonbérlő pálinkája pedig egész esztendőn által méretni szokott; tar
tozik hozzá 14 hold szántóföld, és két hold rét, bánatpénz 82 vtó for-

Nagy-Kéren, a’ mészárszék hozzá tartozó lakással, 15 holdnyi szántóföldekkel , 
és két hold réttel; bánatpénz 75 vtó fr.

Verebélyen, a’pálinka szabad méretése és áruitatása; bánatpénz 87 vtó for.
Ahán , a’ mészárszék hozzá tartozó lakással., és egy mérő alá való szántófölddel, 

25 vtó frnyi bánatpénz-letétel mellett.
Ugyanazon hónap 27ikén Egerszegen Nyitra vmegyében: az Egerszeg határbeli 

vadászatjus; bánatpénz 3 vtó fr.
Mindszentbava első napján pedig a’pozsonyi érseki iróházban: Csallóközben Po

zsonytól 1 | órányira fekvő, Felső-Csölle nevezetű helység határja szomszédságában, 
az Öreg-Duna mellett, egy darab legelő, Vadászerdőcske (Jagdwaldl) nevezett alatt ; 
33 vtó frnyi bánatpénz-letétel mellett.

E5 haszonvételek kibérlését illető czikkelyeket, bővebben ^megtudhatni az illető 
urodalmi tisztségeknél. Költ Budán, Kisasszony hava 3ikán 1832.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
August. 22dikén 6 láb, 8 híiv. 6 von. August. 23dikán 6 láb, 9 büv. 0 von. August. 24-

dikén 6 láb, 7 hiiv. 6 von. August. 25 kén 5 láb, 4 híiv. 0 von. (az 0 felett.)
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57 szám __________ Pest augustus* 29kém 1832.

( l )  Szőllössy Lajos nemzeti tánczinester tek. nemes Abauj vármegyében Kassa sz. kir. 
városában s több más tek. szomszéd Megyében lakos uraságoknak kisasszonyait és ur- 
fiait négy év lefolyta alatt olly szembetűnő ügyekezet ’s clőmenettel tanította e’ művé
szetben, hogy nem csak a’ tisztelt egyes uraságoknak legnagyobb megelégedésüket, 
hanem a’ tek. nemes Megye pártfogását is megérdemleni szerencsés volt. Most tehat 
hazánk több fővárosit szándékozik meglátogatni, ’s jövő hónap azaz September v. is 
sz. Mihályhava 6ikán sz. kir. Pest városában fog érkezni, ennél fogva itt leendő mula
tósa közben előre bátor magát a’ minden rendű, teljes czimzetü közönségnek kegyes párt
fogásába teljes tiszteletű bizodalommai ajánlani.

Köz-hirré te vés.
r n  pestj arany ’s ezüstmüves, és óra-tok csináló[czéh részéről hálaadó köszö

net mellett az eddig neki ajándékozott bizodalomért a’ főméit., ’s minden rendű tit. u- 
vasáeoknak ‘s a nagyérd. közönségnek köz tudomásra adja, hogy az itt 1818 óta mun
kált 13 próbás ezüst mivek, mellyeknek valódiságáról, rájok nyomott próba jegyük 
mellett kezeskedik a’ czéh, a’ bécsi 13 próbás ezüsttelnem csak egy értékben all belső 
becsére ’s finomságára nézve, ’s azzal akár becserélés, akar eladás esetében egy árba 
vétetik- hanem minthogy a’ bécsi művészetekre ültetni szokott bélyegezésért valamelly 
fizetés is jár , az ide való azonnal valamivel mégócsóbb is.____________________

N e v e l ő i  ajánlkozás.
Közhírül adatik a’ T. Uraságoknak, hogy egy jól készült Magyar nslfju, ki azon

ban már bizonyos úri háznál mint Nevelő 6 évet töltött, akárcsak egy esztendőre, a- 
kár ió kötés mellett többre is nevelői hivatalt vállalni szándékozik. Tanít magyarul, 
deákul németül, (melly nyelveket egyformán érti 's beszéli, francaiéul pedig ir, ol
vas és érO mind ezen nyelvekre mind más tudományokra, akar fiú, akar leány gyer
mekeket lía  kinek a’ T. Uraságok közül kedve lenne őt neveiéi bizodalmával meg
tisztelni,* méltóztassék szándékát ez Ujságszcrkeztető hivatalnál franeózot levele által mi* 
ítél előbb jelenteni.________ _________________ ___ ______ _ _____________________

E l a d ó  b o r o k .
pi'v katymári urodalom részéről közhírre tétetik: hogy Baja mezo\árosban

f. észt. oct. lóikén reggeli 9órakor kezdve a’ Latinovics Sándor féle nemzetségi háznál 
mintegy 300 akó, magyaráti, szilágyi, paulisi, kovasinczi és pécsi, külön esztendő
ben termés igen jó fejér ó bor, 10—12 akós vas abroiicsu hordóstul együtt a többet 
Ígérőnek készpénzért cladatik. A’ venni szándékozók tehát ezennel hivatalosak.
------ Pesten az úgy nevezett Báró Sándor utczában 1309ik szám alatt vagyon egy,
lső Leopold Ő Felségétől ajándékozott és tek. ns Zemplén vármegyében publicálra- 
tolt, Pográny és Szépp famíliákat nemesítő levél (Litterae armales) melly az rajta 
fekvő teher lefizetése mellett ki fog adattatni. ______________________________

" J e l e n t é  s.
(2) A' nagymélt. m. kir. udv. Kamarának kegyes rendeléséből közhírré tétetik, 

hogy Tek Somogy vmegyében helyezett Zselicz sz.jakabi megürült apátsági szék 5000 
holdra terjedő erdőiben az idei makkoltatás f. e. September 29kétől kezdve a jövő
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1833iki martzius 29ikeig Lakocsán közel N.Szigethez f. e. September 6ikán tartandó 
áteé’ ujenv srartöbbet] ígérőnek kiadatni fog.
u. ' Ugyan az nap fog a’ deszka ’s épűletfa kereskedésre szolgáló kikötőhely is a’ 
Dráván, haszonbérbe bocsájtatni.

A’ venni szándékozók tehát a’ fent nevezett napon reggeli 9 órakor Lakocsára az 
árverésre, százától 10 frnyi bánatpénzzel felkészülten megjelenni ezennel hivatalo
sak. Egyébiránt az ottani tiszttartói hivatalnál az árverési feltételeket addig is meg
tekinthetni. Költ Budán Kisasszony hava 18ikán 1832.

H i r d e t é s .
(3) A’Georgikonban a’ közelebbi iskolai esztendő végével ismét két stipendium üre

sülvén meg, azoknak elnyeréséért való folyamodás e’ folyó eszteudeiOctober lső nap
jáig fogadtatik el. Ezen stipendiumokban csak oliyanok részesülhetnek, kik a’ philo- 
sophiai tudományokat dicséretesen végezték, magyar, német és diák nyelvben elég
gé jártasak , ’s ép és egészséges testtel bírnak , mellyeknek valamint erkölcsi magokvi- 
seletének próbájául Keszthelyre a’ mélt. Grófnak minden uradalmaira ügyelő Di- 
rectiójához bizonyság-levelüket vagy eredetiképen , vagy pedig hiteles párokban kö
nyörgő leveleikhez csatolva elmulhatlanul beküldjék. — Mindegyik stipendiatusnak, 
szabadszálláson, fűtésen, gyertyán ’s írószereken kívül a’ tanulásra való esztendő
ben 200 for. váltó ez. fizetése lészen. — Azon kívül hogy a’ Georgikonban a’ Gróf 
uradalmai számára a’ mezei gazdaságnál viselendő szolgálatokra stipendiatusok nevel
tetnek, megengedtetik másoknak is, kik a’ mezei gazdaságot tulajdon költségiken 
tanulni kívánják, a’ leczkékre, ’$ gazdaságbeli experimentumokra való szabad be és 
eljárás , de csak úgy, ha a’ kiszabott iskolai törvényeket pontosan megtartandják. A' 
külső praktikánsok szükségeikhez képest azon tudományokat hallgathatják, mellyeket 
akarnak; mindazáltal a’ halgatottakból ők is tartoznak előmeneteleik próbáját adni.—

A’ georgikoni praktikánsok következő tudományokat tanulnak: 1) A’Természet- 
Históriáját. 2) A’ Chemiát és Technológiát. 3) A’ Mezei Gazdaságot. 4). A’ Száma
dások vezetését. 5) A’ Jószágok kormányozását. C) A’ Marhaorvoslást. 7) A’ Föld
mérést és Gazdasági építést. 8) Az Urbáriumot. — Költ Keszthelyen július 26án 1S32.

Gróf Festetics László,
Ó Méltósága Uradalmainak Directiója.

(3) Mélt. gF. Károlyi György ur jószagai kormánya részéről közhírré tétetik : 
hogy a’ «.károlyi fáczány, és mérki vadászkertekben ez idén szabad intézetre mara
dó 60 darab vadsiildő 6 ft. ’s 12 kr. pengőben a’ lőpénzzel együtt, és 500 darab fá
czány 1 ft. ’s 16 kr. pengőben szintén lőpénzzel együtt, darab számra értve, a’ folyó 
évi September elejétől kezdve folyvást eladandó. A’ venni szándékozók méltóztassa- 
nak e’ részbeni szándékjokat NKárolyban az erdőszi hivatalnál kijelenteni.

(3)Tek. ns Pest vármegyének 3677 szám alatt költ kir. rendelése szerint, néhai Bo
dor Mihály ur bírói zár alá vett, Sz. Márton-Káta helységben lévő, egész részbirtoka, 
ahoz tartozó épületekkel, f. e. September 29dikén a’ helyszínén 6 esztendőre a1 
többet ígérőnek arendába ki fog adatni, — addig is bővebb tudomást kívánók tábla- 
biró és zárgondviselő Ruttkay János úrral Tapió-szelén értekezhetnek.

Dunaviz állása a’ budai vizmérték szerint:
August. 26dikán 6 -láb, 2 hüv. 6 von. August. 27dikén 6 láb, 2 hüv. ö von. August. 28-

dikán ti. láb, 8 hüv. G von. August. 2 Okén 7 láb, 4 hüv. 3 von. (az t) felett.)
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57 szám Pest September* l 9ői*n 1832.

H i r d e t é s .
Haszonbérbe adandó javakrul, és királyi haszonvételekről.

0 )  A’ kalocsai érseki javak főtiszti hivatala részérül köz hírré tétetik, hogy a’ 
következendő királyi haszonvételek, és részszerintszántó-földekbül, résszerint kaszá
lók bul álló birtokok három egymásután következő esztendőre úgymint 1833ik eszten
dei januarius lső napjától, 1835ik esztendei december utolsó napjáig számítva, Ka
locsán a1 főtiszti hivatal kancxeliariájába föl) ó 1832ik esztendei September 24ik nap
ján közkótyán a’ többet Ígérőknek haszonbérbe ki fognak adatni, — úgymint:

A ’ k a lo c s a i  u r a d a lo m n a k  ugyancsak kalocsai tiszttartói kerületében — 
érseki K a l o c s a  városában: a3 serház pálinka égetéssel, és abban való pálinka mé
réssel; — mészárszék nyolczvan hold részint szántóföldekkel , részint kaszáló rétek
kel. F o k t ő  helységében: — mészárszék, ü s z ő d  helységében: — hús árulás jusa. 
S z e n t  B e n e d e k  helységében: — mészárszék. B o g y i s z l ó  helységében: — 
korcsma, a’ Duna partján lévő korcsmáltatás, és husárulás jusával. Di t s n o k  hely- 
sé gében: rmészárszék, kortsmáltatás jusával* és vendégfogadóval. Mis ke  helységé- 
ben : — korcsmáltatás, husárulás 11 hold földdel, boltbéli jus az uraság épületében,— 
homorodi vízi malom, három kerékre; továbbá Z a s z t ó i  puszta 150. H a l á s z  300. 
I z s á k  1505. B ék 60. K as 169. Or osz  838. N a g y - N á n a  100. B a k o d  487. 
Csárdával és ehez 12 hold földdel. C s e p e g h - s z i g e t  211. K e r e k  160. S z ű 
c s ö k  k a s z á l ó j a  88. S z a l m a - hi d  59. G y a r m a t - s z i g e t  393. Ö r e g - B e r k e  
309. K i s - B e r k e  140. M a r e s a  51. S á s t ó  65. N a g y - H a r t a  5802. Bőd 1568, 
bold részint szántóföldekből, részint kaszáló rétekbül álló puszták, — nem kü- 
lünben S z e n t - B e n e d e k  helysége mellett a* Dunán által privilegiált rév-jus vagy 
is úgy nevezett Bisko-rév két hidas vagy is kompokkal, — korcsma-házzal, — korcs- 
mallatás jusával, és hozzá tartozó kaszálókkal.

A’ hajósi tiszttartói kerületben
Ha j ó s  m e z ő - v á r o s á b a n :  mészárszék 30 hold földdel, úgy nevezett Schvei- 

tzeria legelő, két kerekre vízi malom és a' halászat. C s á s z á r t ö l t é s  helységében:
— vendégfogadó korcsmáltatás jusával és kukoriczás kerttel, — mészárszék 30. hold 
szántófölddel 12. hold kaszálóval, és vízimalom egy kerekre. Ke c z e l  helységében:
— korcsma és mészárszék jusa, D ö m ö t ö r i  csárda korcsmáltatás jusával. Ná d u d 
v a r  helységében: — vendégfogadó korcsmáltatás jusával, mészárszék 14. hold föld
del,  és vadászat jusa. — Puszták: Ök ö z d i  2072 hold. C s a l a  6315. S z á n t ó  150 
hold, részint szántóföldek, részint kaszáló rétek, továbbá Örjegek és rétek. Mo l n á r 
s z i g e t ,  — kaszáló a’ császártölíési ut mellett, — F a r k a s - s z i g e t  a’ sipsai nád- 
lással , — I l i l d i  pusztákul 1858 és K e l e s i  pusztákul 170 hold szántóföld, és ha
lászat jusa ezen tiszttartói kerületben.

Szent-lstvani tiszttartói kerületben
S z e n t - I s t v á n  h e l y s é g é b e n :  — serház, pálinkaégetés, és árulás, száraz 

malom, vendégfogadó korcsmáltatás jusával, mészárszék 34 hold úgy nevezett barát
szigeti kaszálóval; S c h u m  ár  274 hold allodialis földdel vadászat jusa, — dunai 
pities malom. S z e r e  m l y e  helységében: mészárszék, dunai rév , vadászat jusa. 
C s á v u l y  helységében: — mészárszék 56 hold földdel, ismét 34 hold szántóföld — 
és 22 hold kaszáló. Síi kösd helységében: — korcsmáltatás, és husárulás jusa —
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gerendi kiikoriczás kert, 132 hold allodialis földek és 128 hold kaszáló, — vadá
szat jusa. C s a n á d  helységében: — korcsmáltatás, husárulás és vadászat jusa. A’ 
réti pusztán , mészárszéki jus az úgynevezett kozarával, vagy ürü-hus árulással.

A’ bácsi uradalomban.
Bács  m e z ő - v á r o s á b a n :  vendégfogadó korcsmáltatás jusával 34 hold szántóföld
del, és 22 hold kaszálóval; mészárszék lakással, 34 hold szántófölddel , és 22 hold 
kaszálóval, — halászat ju sa , — és a’ széplaki egykerekű vízi malom. D é r o n y  
helységében: — vendégfogadó korcsmáltatás jusa, mészárszék egy kaszálóval, és ha
lászat. B ác s - Uj fal u helységében : vendégfogadó, korcsmáltatás jusa, — mészár
szék, pálinkaégetés, és árulás, száraz malom. Kik ezen javakat haszonbérbe venni 
kívánnák a’ fent nevezett napon Kalocsán a*' fő-tiszti hivatal cancellariájába , reggeli 
órákban tartandó köz-kótyavetyére illendő bánatpénzzel felkészülten megjelenni ezen
nel hivatalosak; addig az illető haszonvételekre megállapított feltételek, ugyan azon 
kanczcllariában, vagy a' bácsi uradalomra nézve a’ bácsi tisztartóságnál megtekint
hetők.

( l )  Priv. Losoncz városa tanácsa a’ belső piaczon helyezett „Sárkány“ vendég- 
fogadó épületebeli kávéházat, a’ nagy táncz-teremmei, Js a’ kávésság’ és haltartás ju
sával együtt, f. észt. sz. Mihály hava lökén a’ városházánál tartandó közönséges ár
verés útján , a’ jövő 1833ik esztendő első napjától számlálván három esztendőre, bér
be adandja; ajánlván a’ bérlőnek azon feltételt is , hogy e’ vendégfogadóban a’ város 
italait mérhesse és a" vendéglést gyakorolhassa.

[ H i r d e t é s .
(_1) A’ mélt. Almásy nemzetség Török Sz. Miklósi uradalmához tartozó Sz. Ta

mási pusztából hatezer hold e’ jövő észt. sz. György napjától kezdve, három egymás 
utá l következő esztendőre árverés utján e’ folyó évi September I7dik napján Török 
Sz. Miklóson az urasági háznál reggeli 10 órakor tartandó kótyavefye által olly vilá
gos kijelentéssel fog haszonbérbe adatni: hogy ha valaki a' Török Sz. Miklósi tiszt
tartóval az árenda iránt addig egyességre lépne , az ismét a’ fent irt árverési határ
idő előtt az újságokban közhírül fog tétetni, a* haszonbéri feltételeket előre is meg
láthatni akár Gyöngyösön aJ tisztelt nemzetségi főfiskálisnál tek. táblabiró K^yed 
Imre urnái, akár Pesten a’ Józsefpiaczon Bajzáth uraság 205 számalatti házában la
kó, ugyanazon mólt. nemzetség fiskálisánál Horváth József urnái; akár pedig helyben 
Török Sz. Miklóson az uradalmi tiszttartónál.

A’ rimái vas Egyesület
minden Co-actionariusainak közhírül adja, hogy minekutána azok is, a’ kik aeriájik- 
ról uj leveleket vettek ki, a’ régi actiákról szólókat a’ hozott végzésnek ellenére még 
he nem hozták, az ebből idővel származható zavar elkerülése tekintetéből minden 
C > a.tionarins azon régi actiákról szóló leveleit a’ legközelebb Rima-Brezón tartandó 
sz. Mihály havi, vagy legfeljebb a’ jövő 1832ik esztendei májusi közgyűlésre, a’ ha
szonvétel elvesztésének terhe alatt behozni, vagy beküldeni tartozzék, — mivel ezek 
minden esetre a' nagyméltóságu magyar királyi Hel) tartótanács utján megsemmisítet
tek nek, anmrtizaltattaknak 's minden erejükből kivetkeztetteknek országszerte fog
tuk kihirdettetni.

, ,, , , Dunavíz állása a’ budai v izm érték  szerin t:
t August. 30dikán T láb, 5 hüv. 0 von. August. 3 iáikén 7 láb, 5 fíuv. G von. Sept. ísójén
7 Iák) 5 knv. 9 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
57 szám Pest September* 5k<Sn 1832.

Hí z ot t  marhák l e g e l ő j e  i ránt
p e s t i  v á s á r o k  k ö r ü l .

(1 ) T. Pest vármegyében Gyálhoz fél mérföldre eső pótharaszti puszta, mellyel 
a’ N. Kőrösről Pestre jövő nagy országút hasít, sokkal isméretesebb kövér és hasz
nos füvű tágas legelőjéről, számos és kifogyhatatlan forrású *s legegészségesebb vizű 
kínjairól , úsztató tavairól, nyárban szellőző egyes élőfáiról, ősszel a’ hideg ellen 
szolgáló ligetes enyhelyeiről, Vendégfogadója alkalmasságáról, ’s mind ezeknek olcsó
ságáról; mintsem hogy eléggé lehetne ajánlani. — Azoknak tehát, kik folyó 1832. 
esztendei novemberi pesti vásárra hajtandó hízott marháikat pihentetni, ’s ezután 
neki telve a’ vásárra kiállíttatni kívánnák, jelentetik : hogy e’ folyó esztendei Octo
ber 28 napjától kezdve november 5ik napjáig, és igy 8 egész napon ált,  egy darab 
marhától többet nem fizetnek, mint 4 xrt váltó czédulában. Ezenkívül ha netalán a’ 
marha takarmányra szorúlna, kaphatni igen jutalmas áron legjobb minémüségű ’s 
virágjában betakarított szénát, akár ö l, akár mázsa számra ; sőt tavasz vagy őszi 
szalmát és kukoricza szárat is nagy mennyiségben. A' vendégfogadóban pedig minden
féle jó ételt, ’s meg nem hamisított ó bort — a’ hajcsároknak kenyeret, szalonnát, 
ételt *s egyebet meghatározott ’s igen jutalmas áron szerezhetni: mellyről az ár
szabási nyomtatott jegyzék, az országútakon lévő több vendégfogadóban is ki lészen 
függesztve.

Mi végre a’ tftkélletes bátorságot ille ti, melly ellen még eddig panasz nem vala, 
ez iránt a’ kívánandó kezesség megtétetik.

Ide hajthatni a’ marhákat: Kecskemétről, Lajosin Yacson és Vatyán által — 
Szolnokrul, Pilisen ’s Nyáregyházán keresztül; avagy Nagy-Kőrösnek, innen pedig 
fel az országúton, mellyhez két oldalról mind a’ Szolnokrul, mind a’ Kecskemétről 
pestre jövő országútak csak fél mérföldre esnek.

Jövő I833ik ‘s azután következő esztendőkben, mi fog 24 órára június, július, 
augustus , September és October hónapokban legelőbér fejébe határoztatni: meg lehet 
az ujságlevelekben is ugyan látni, de ezenkívül a’ szolnoki ’s czibakházi hidaknál, 
a’ szentesi és csongrádi révnél, és Kecskemétnél egy státióval felyiil eső lajosi korcs
mában, *s más minden országutakon lévő vendégfogadókban is.

H i r d e t é s .
Haszonbérbe adandó javakrul, és királyi haszonvételekről.

(2 ) A’ kalocsai érseki javak főtiszti hivatala részérül köz hírré tétetik, hogy a’ 
következendő királyi haszonvételek, és részszerintszántó-földekbiil, résszerint kaszá
lók bul álló birtokok három egymásután következő esztendőre úgymint 1833ik eszten
dei januarius lső napjátul, 3835ik esztendei december utolsó napjáig számítva, Ka
locsán a’ főtiszti hivatal kanczeliariájába folyó 1832ik esztendei September 24ik nap
ján közkótyán a’ többet Ígérőknek haszonbérbe ki fognak adatni, — úgymint:"

A’ kalocsai uradalomnak ugyancsak kalocsai tiszttartói kerületében — 
érseki K a l o c s a  városában: a" serház pálinka égetéssel, és abban való pálinka mé
réssel ; — mészárszék nyolczvan hold részint szántóföldekkel, részint kaszáló rétek
kel. F o k t ő  helységében: — mészárszék, ü s z ő d  helységében: — hús árulás jusa. 
S z e n t  B e n e d e k  helységében: — mészárszék. B o g y i s z l ó  helységében: — 
korcsma, a’ Duna partján lévő korcsmáltatás, és husárulás jusával. D u s n o k  hely



ségében: mészárszék, korlsmáltatás jusával és vendégfogadóval. M is ke  helységé
be n .   korcsmái tatás, husárulás 11 hold földdel, boltbéli jus az uraság épületében,—
hom orodi v íz i malom, három kerékre; továbbá Z a s z t ó i  puszta 150. H a l á s z  300. 
I z s á k  1505. Bek 60. K as 169. Or os z  838. N a g y - N á n a  100. B a k o d  487. 
Csárdával és ehez 12 hold földdel. C s e p e g h * s z i ge t 211. K e r e k  160. S z ű 
c s ö k  k a s z á l ó j a  88. S z a l m a - h i d  59. G y a r m a t - s z i g e t  393. Ö r e g - B e r k e  
309. K i s - B e r k e  140. M a r e s a  51. S á s t ó  65. N a g y - H a r t a  5802. Bőd 1568, 
hold részint szántóföldekből, részint kaszáló rétekből álló puszták, —• nem kü
lönben S z e n t - B e n e d e k  helysége mellett a’ Dunán által privilegiált rév-jus vagy 
is  úgy nevezett Bisko-rév két hidas vagy is kompokkal, — korcsma-házzal, — korcs- 
máltatás jusával, és hozzá tartozó kaszálókkal.

A’ hajósi tiszttartói kerületben
Ha j ó s  m e z ő - v á r o s á b a n :  mészárszék 30 hold földdel, úgy nevezettSchvei- 

tzeria legelő , két kerekre vizi malom és a’ halászat. C s á s z á r t ö l t é s  helységében:
— vendégfogadó korcsmáltatásjusával és kukoriczás kerttel, — mészárszék 30. hold 
szántófölddel 12. hold kaszálóval, és vízi malom egy kerekre. K e c z e l  helységében:
— korcsma és mészárszékjusa, D ö m ö t ö r i  csárda korcsmáltatás jusával. Nádud
var helységében: — vendégfogadó korcsmáltatás jusával, mészárszék 14. hold föld
del, és vadászat jusa. — Puszták: Öközdi  2072 hold. Cs a l a  6315. Sz á nt ó  150 
hold, részint szántóföldek, részint kaszáló rétek, továbbá örjegek és rétek. Molnár-  
s z i g e t ,  — kaszáló a’ császártöltési ut mellett, — F a r k a s - s z i g e t  a' sipsai nád- 
lással , — H i l d i  pusztából 1858 és K e l e s i  pusztábul 170 hold szántóföld, és ha
lászat jusa ezen tiszttartói kerületben.

Szent-Istváni tiszttartói kerületben
S z e n t - I s t v á n  h e l y s é g é b e n :  — serház, pálinkaégetés, és árulás, száraz 

malom, vendégfogadó korcsmáltatás jusával, mészárszék 34 hold úgy nevezett barát
szigeti kaszálóval; S eh u m á r  274 hold aliodialis földdel vadászat jusa, — dunai 
pitlés malom. S z e r e  m l y e  helységében: mészárszék, dunai rév , vadászat jusa. 
C s á v u l y  helységében: — mészárszék 56 hold földdel, ismét 34 hold szántóföld — 
és 22 hold kaszáló. S ü k ö s d  helységében: — korcsmáltatás, és husárulás — jusa 
gerendi kukoriczás kert, 132 hold aliodialis földek és 128 hold kaszáló, — vadá
szat jusa. C s a n á d  helységében: — korcsmáltatás, husárulás {és vadászat jusa. A' 
réti pusztán , mészárszéki jus az úgynevezett kozarával, vagy ürü-hus árulással.

A’ bácsi uradalomban.
Bács  m e z ő - v á r o s á b a n :  vendégfogadó korcsmáltatás jusával 34 hold szántóföld
del , és 22 hold kaszálóval; mészárszék lakással, 34 hold szántófölddel , és 22 hold 
kaszálóval, — halászat ju sa , — és a’ széplaki egykerekű vízimalom. D é r o n y  
helységében: — vendégfogadó korcsmáltatás jusa, mészárszék egy kaszálóval, és ha
lászat. B ács - Uj  f a l u helységében : vendégfogadó, korcsmáltatás ju sa , — mészár
szék, pálinkaégetés, és árulás, száraz malom. Kik ezen javakat haszonbérbe venni 
kívánnák a" fent nevezett napon Kalocsán a fő-tiszti hivatal cancellariájáha , reggeli 
órákban tartandó köz-kótyavetyére illendő bánatpénzzel felkészülten megjelenni ezen
nel hivatalosak; addig az illető haszonvételekre megállapított feltételek, ugŷ an azon 
kanczeilariában, vagy a’ bácsi uradalomra nézve a’ bácsi tisztartóságnál megtekint
hetők.

( I )  E’ f. sepr. 17ik napjára Török-Sz.-Miklóson a’ Sz. Tamási puszta kiáren- 
dálása iránt közhírre tétetett árverés nem fog tartatni. ß
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Honi termékink János-fővételi vásári ára pengő pénzb* Pesten aug. 30kán 1832.
ft. 1 kr j ft. | kr. ft. |kr |  ft. kr
.tói | ->g -tói ->g

B o r : tokaji aszú . e g y  átalag —. ]
| ' G y a p jtí  :  bácskai közöns. téliny. — — — —-

— ménesi — . . akója — — — — nyár. — — — —
— budai veres: ó — 8 10 . •— bánáti raczka kézmos. 42 — 48 _
— — uj . . —
— fejér ó —

2 24 3 . — — — úsztatott 38 — 42
8 10 — inagy. juhgyap. kézmos. 25 — 23 —

— — új . — 2 24 3 - — — lísztatott 23 — 25 —
— kőbányai . • — | 10 — 12- G yö k e re k :  Alcana . mázsája 4 — — —
— kerti fejér • • — 2 2 24 — Gentina (tárnics) — 9 — 10 —
— veres . . — jj 2 — 2 24 H a lz s í r : honi mázsája — — — —
— begyi fejér és veres ó — 4 6 30 H a m u zs ír :  egysz. salakos — 10 30 11 15
— — — —- ú j  — 1 2 — 3 — kétsz. — — 8 —. 9 30
Borkő', veres : (boriéi) mázsája! 12 30 14 K e n d e r: apatini . . — 20 — 24 —

— fejér . . — | 16 — — K ö r ö s b o g á r :  . egy font 2 30 2 45
B o r s z e s z :  32 grád. . akója| 12 — 14 L ó h e rm a g :  lucerna . — — — — —
üfö'r: borjubőr . . párja 2 — 2 24 — stájer . . — — — — —

— juhbőr . • — 1 48 2 24 L ö s z ő r :  főzött . . — 34 — 36 —
— nyúlbőr . . száza 40 — 48! — M e z :  bánáti fejér . . — — — — —
— ökörbőr . . párja 20 — 24! .— — — sárga . —. — — —
— tehénbőr . . — 14 —- 17 — — — barna . . — _ — —
— lóbőr . . — 7 — 9 . — — darabos . — _ — — —
D o h á n y: debrői lső faj mázsája IS — 22 — rozsnyói . . — — — — —

_  — 2ik . — 12 — 16 — O la j :  vetett repczeolaj . — 15 20 16 45
— — 3ik . — 10 — 11 — vad — . — — — -- —
— debreczeni lső faj — 8 — — „ — — lenmagolaj — 16 — 18 —
_  — 2ik — — ! — — ’ 1.—■Ó lom -sa lak : (Glátte) bán. mázs. 10 48 — —
— szegedi 2ik— — S G— 7,30 P á lin k a :  gabona- . . akója 6 48 7 12
— — 3ik— — j 5 36 6'—- — törköly- . . — 7 36 8 24

ö n y v : asztalosenyv — 14 — 16! — — bánáti szilva- — 5 — 9 —
F a g g y ú : olvasztott . — 18 — 19 — — szerémi . . — — __ — —

— gömböczb. (in Wammen) — — — — P isk o lc z  : rozsnyói . mázsája 12 — — —
— rúdban (in Stangen) 15 — 15 15 P is k o lc z ; liptói . . — 10 — — —

G abona: bánáti tisztabúza pozs. m. 2 12 3 — R e p c ze :  vetett . pozs.mérőj 3 30 — —
— budai rész — — — — — — — vad . — — — — —. —
— pesti rész — — 2 12 2 30 S á f r á n y :  . . mázsája 46 — ■— —
— — kétszeres — 1 4 1 12 S z a lo n n a : . . — 14 — 16 —
— — rozs . — 1 4 1 8 S z a r v  : szarvasé . — 45 — 50 —
— — árpa . — — 48 — 52 — ököré . . 100 darab 44 — 70 —
— — zab . — ... 34 — 36 — bivalyé . . —

— tehene . . —•
— — — —

— — kukoricza — --- — — 16 — 22 —
— — köles . — 1 12 1 24 Szarvhegy : — 4 — 7 —

Gubacsi ó köble 120 fontjával 4 6 30 Szilva : aszú . . mázsája 4 48 5 —
— uj —  — — — — — Timsö: . — 5j__ — —

Gyapjú: egynyiretű egész finom 117 — — T o ll :  pehely . . — 801 — 120 —
nemesit, mázs. 95 105 —  ágyi fosztallan — 30j 60 —

— —  jó középfülöm 75 --- 88 .—  —  fosztott — — —
—  —  jő közönséges 6(J — 70 —  irótoil . . 1000 darab 1j 15 2 30
— téli kétnyiretű finom 65 70 Viasz: rozsnyói sárga mázsája 65 — 66
— — középszerű 55 60 — bánáti , . — i — —
— közönséges 42 _ 50 Vizuhölyag: . . . fontja — — —
— nyári nyír. finom — Z s ír : . . . .  mázsája 19 — 20 i
— nyári nyír. középszerű
— nyári nyir. közönséges —

vaj . . — 24 25
r
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H i r d e t é s .
(1) Néhai T. Pallini Inkey Antal u r, T. N. Somogy vármegyei zár alatt lévő bír. 

tokában Iharos Berényben a’ kastélybeli iivegházhoz tartozó czitrom, és narants-fák, 
úgy más nagy számú nemesebb plánták, virágok, ’s üvegházbeli növevényekf. észt. 
October lső napján árverés mellett kész pénzen eladatnak.

(1) Köz liiriil adatik, hogy Tek. özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna asszony
ságnak Pesten, a’ Barátok piaczán OlOdik szám alatti sarok-háza saját kívánságára, 
sz. kir. Pest városának földbirtoki (urbarialis) tisztségében f. e. sept. 26ikán reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek adatik el. _____________

(2 ) Priv. Losoncz városa tanácsa a’ belső piaczon helyezett „Sárkány“ vendég- 
fogadó épületebeli kávéházat, a’ nagy táncz-teremmel, ’s a’ kávésság’ és báltartás ju- 
sával együtt, f. észt. sz. Mihály hava lökén a’ városházánál tartandó közönséges ár
verés útján, a’ jövő 1833ik esztendő első napjától számlálván három esztendőre, bér
be adandja; ajánlván a’ bérlőnek azon feltételt is, hogy e’ vendégfogadóban a’ város 
italait mérhesse és a’ vendéglést gyakorolhassa.

(2 ) Szőllössy Lajos nemzeti tánczmester tek. nemes Abauj vármegyében Kassa sz. kir. 
városában ’s több más tek. szomszéd Megyében lakos uraságoknak kisasszonyait és ur- 
fiait négy év lefolyta alatt olly szembetűnő ügyekezet ’s clőmenettel tanította e’ művé
szetben, hogy nem csak a’ tisztelt egyes uraságoknak legnagyobb megelégedésüket, 
hanem a’ tek. nemes Megye pártfogását is megérdemleni szerencsés volt. Most tehát 
hazánk több fővárosit szándékozik meglátogatni, ’s jövő hónap azaz September v. is 
sz. Mihályhava 6ikán sz. kir. Pest városában fog érkezni, ennél fogva itt leendő mula- 
tása közben előre bátor magát a’minden rendű, teljes czimzetü közönségnek kegyes párt
fogásába teljes tiszteletű bizodalommal ajánlani.

K ö z - h i r r é t e v é s .
(2 )  A’ pesti arany ’s ezüstmüves, és óra-tok csináló’czéh részéről hálaadó köszö

net mellett az eddig neki ajándékozott bizodalomért a’ főméit., ’s minden rendű tit. u- 
raságoknak, *s a.’ nagyérd. közönségnek köz tudomásra adja, hogy az itt 1818 óta mun
kált 13 próbás ezüst mivek, mellyeknek valódiságáról, rájok nyomott próba jegyök 
mellett kezeskedik a’ ezéh, a’ bécsi 13 próbás ezüsttelnem csak egy értékben áll belső 
becsére ’s finomságára nézve, ’s azzal akár becserélés, akár eladás esetében egy árba 
vétetik; hanem minthogy a’ bécsi művészetekre üttetni szokott bélyegezésért valamelly 
fizetés is jár , az ide való azonnal valamivel még ócsóbb is.

E l a d ó  b o r o k .
£2) A’ tek. katymári urodalom részéről közhírré tétetik : hogy Baja mezővárosban 

f. észt. oct, lóikén reggeli 9 órakor kezdve a’ Latinovics Sándor féle nemzetségi háznál 
mintegy 300 akó, magyaráti, szilágyi, paulisi, kovasinczi és pécsi, külön esztendő
ben termés, igen jó fejér ó bor, 10—12 akós vas abroncsu hordóstul együtt a’ többet 
Ígérőnek készpénzért eladatik. A’ venni szándékozók tehát ezennel hivatalosak. 2

(2 ) Pesten az úgy nevezett Báró Sándor utczában 1309ik szám alatt vagyon egy, 
lső Leopold Ó Felségétől ajándékozott és tek. ns Zemplén vármegyében publicálta- 
tott, Pográny és Szépp famíliákat nemesítő levél (Litterac armales) melly az rajta 
fekvő teher lefizetése mellett ki fog adattatni. _____________

bunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Sept. Sdikán 7 láb, $  hüv. 0 von. Sept. ;4dikén 7 láb, 7 hüv. 0 von. Sept. ődiken 

7 láb, 5 hüv, ö von, (az 0 felett,)
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E r 4 e s i 1L *t Öo
58 szám Pest S ep tem b er’ 8 U" 1832.

53r

Kivonás az 1832 aug. időjárást illető budai csillagász intézetbeli
vizsgálatokból»

magassága a’ légme'rőnek a’ hévmeronek

legnagyobb . . « . 27h- 7V , 631 (lOkén) -f- 23°,4  (lökán)
közép . . . . . . 27 4 ,0080 -f- 17,6330
legkisebb . . . . . 27 2, 339 (29kén) -f- 11,3 (30kón)

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban: =  5V,2 9 2 ;  a’ mérsékletben: = s 1 1 ° ,7 .
Az  épen lefolyt augustus , időjárására nézve, az első kétharmadában uralkodott szárazsá

gon kívül, semmi különösségü. Az egyes napok mérséklete főkép utolja felé e’ hónapnak ma- 
gasb volt ugyan a’ szokottnál, a’ levegő heve gyakor egyes szökdeléssel változékonyabb ; 
mindazáltal se a’ hévség magasodta nem volt olly tetemes, se annak azzá változta nem annyi
ra mohó, hogy szokatlan légnyomást okozhatott volna. A’ meteori tüneményekre nézve, eső 
ritkán volt (öször), az is jobbadán, csak mint förgeteg követő, következőleg pásztás és mulékony. 
E ’ firgetegek a’ hónap másod felében jelentkeztek , olly sűrűn azonban, hogy 20kától 30káig hat 
tetemesbet (p. o. a’ 27kit) tapaszfalánk. ■— Az ég tisztának látszott ugyan az uralkodó légszá
razság miatt, de azért egészen felhőtlennek valamint merő borultnak még se mondhatni egyet 
is. A’ szelek éjkeleti ’s délnyugotiak voltak, de mind tűrhetők; szélzivatar minden érkező 
förgeteget előzött ugyan, mint közönséges az illy esetben, de azért szélvészt egyet sem szenved
tünk, erős szelet tartósan egyszer, ’s épen ez okozható, hogy az egész hónap által szélcsend 
egyszer sem vala érezhető. Albert Ferencz. >

U N I  V K R S A L I S

1533—1830.

K Ö Z Ö N S É G E S

1533—1830.
Nem épen ismeretes még a’ világon magyar Nyelvünk — de tanulságának elő-- 

menetele, melly itthon is homályban vagyon, külföldön inég inkább isméretlen. Kö
zönséges lón a’ vélekedés : hogy hajdani őseink, szinte mint a’ Rómaiak „ F o r t i  a; 
f a c t a  a g c r e :  q u a m p r a e c l a r e  g e s t a  p r a e d i c a r e m a l u e r i n t , “ vagy mi
kép Ilohenegger németül ezt ki ejti „das  m a n  u n t e r  uns  w e n i g e r  s c h r e i b 
s e l i g :  a l s  t h a t e i f r i g  i s t . “ „Voltaire is azt írja: ,,E’ n e m z e t n e k  s o k  j e 
l e s  v i s e l t  d o l g a i  v a n n a k  — de m i v e l  n e m Í r n a k  a n n y i r a  és  úgy  
m i n t m á s o k ,  n e m i s m é r  t e t n e k ;  a' v i l á g  n a g y o b b  r é s z i n  a l i g  t u d 
j á k  hogy K á r p á t  he g) ' é  t á j á n  e gy  n a g y  L a j o s ,  egy f é n y e s  M á t y á s  
k i r á l y  v o l t ,  k i k  d i c s ő s é g g e l ,  és i g a z s á g g a l  u r a l k o d t a  k.“ „De illy 
vélekedés a’ tudományok viradása után lefolyt századokról korántsem igaz, "s való
ságos, mivel még édes hazánkban is, az anyai nyelv áltáljában — idegen nyelvek 
kizárásával — soha sem gyakoroltatott, az ezt beszállok kevesebb számát eg) éb vi
rágzó nemzetek népességéhez hasonlítván, a’ magyar íróknak az ország népességéhez 
lévő irányát (Proporfioját) nem épen különbözőnek találom : hibás isméretét pedig 
a1 magyar tanultságnak, inkább és inkább nyelvünk tudatlanságának és Europa honi 
nyelvei között lévő napkeleti idegenségének, mint sem tanultságbeli szorgalmunk fo
gyatkozásának tulajdonítom.

A’ magyar tanultságnak, azaz magyar nyelven közre bocsátott könyvek előadása 
által tehát a’ közönséges Literatura, vagy is az európai nemzetek tanultsága történetei
nek eddig elmaradott liézakját kipótolni — Magyarokat a’ miveit ‘s tanult nemzetek 
sorába helyeztetni, — a1 hazafiakat tulajdon nyelvükön ir t , ’s a’ tudományok ’s mes-



156

térségek minden ágaiban magyarul közre bocsátott könyvekkel tökéletesebben meg- 
ismértetni — késő unokáknak tudós eldődeiket például szembe állítani — és a’ már 
eltűnt vagy setéi rejtekben eltemetett XYI. XVII. XVIII. és XIX. századbeli ina* 
g y á r  t u d ó s  v i l á g o t  saját voltában életre visszahozni ’s helyeztetni hazafiul buz- 
gósággal szándékozván : immár nem csak negyven esztendő alatt szerzett magyar köny
veimet mint eleinte szándékoztam, de mindazokat is , mellyeket vagy foglalatjok te
kintetéből (úgymint utóbbi századokban kijött egyházi beszédeket, üdvczlő verseket, 
könyörgéseket, és iskola.könyveket) megszerezni nem kívántam vagy ritkaságok 
miatt meg nem szerezhettem — betűrend szerint (mellynek okait és szerkeztctésem 
módját maga helyén előadandom) közre bocsátani fogom Ebertnek bibliographiai Le- 
xiconja formájában, ha több esztendőig folytatott szorgalntam e’ költséges s közel har- 
minczezer Izeket (könyvek, és szerzők czimeit értem) magában foglaló munkámnak 
kinyomtatására elegendő kedvelőket, részvevő pártfogókat találatul. Tát gyomnak fo
gadván mind azon könyveket, mcllyek a’ legelső magyar könyvtől úgymint: sz. Fái 
leveleinek Komiáthy Benedek által Krakóban 1533. észt. eszközlött kiny omtatásától 
kezdve, akár a’ külföld, akár hazánk nyomtató műhelyeiben közre bocsáttattak 1830 
esztendőig: minthogy7 ekkoron felálliltatván a1 magyar tudós társaság, már azóta fel
tűnő magyar könyveink mindnyájan gyámoló pártfogás alá fogadtatnak, ’s a’ nemzeti 
tanultság tárházába felsőbb intézetek rendelésiből helyeztetnek.

Ennek okáért a’ nemzet, és nyelv dicsőségét kedvelő Hazafiaknak előre hirfil 
adom: hogy7 ezen csupán és egyedül magyar nyelven kiadott könyvek rendszeréből 
alkatott, s két kötetbe szorítandó munkára akár nálam Pesten, akár a’ 1.1. magy ar 
társaság Levéltárnokánál t. dr. Schedel Ferencz urnái, akár a’ hazai és külföldi tudó
sítások kiadójánál, akár Eggenbergcr könyvárosnái itt Pesten előfizethetni, először 
az első kötetre 2 fi. 30kr. conv. pénzzel e. f. esztendő utolsó napjáig, midőn c’ könyv 
azonnal ny omtatás alá úgy fog bocsáttatni, hogy József napi vásárig már egészen elké
szültén adathassák által.

E’ munka három esztendőtől folyvást űzött szorgalommal minden tudtomra lőtt 
kútforrások használása után már ugyan lehető tökéletességre emeltetett, mivel azon
ban nyilványos, mi csekély7 számmal legyenek a‘ külföldi, de még a’ hazai könyv
tárokban is a’ magyar Literaturának szüleményei, ’s a’ temérdek deák, német, olasz, 
francz, angoly könyvek özönében Virgil deák szavaival élvén, a’ magyar könyvekről 
méltán mondhatjuk: a p p a r e n t  BARI  n a n t e s  i n g u r g i t e  v a s t o ;  megtörtén
hetett, hogy7 legébrebb figyelmemet is több rendbeli magyar kiadás elkerülhette: szí
ves bizodalommal megkérem azért minden tudós társamat, ne terhcltessenek mind az 
ön magoktól irt, mint szinte szorgalmok által kinyomtatott, de másoktól szerzett ma
gyar könyvek, valamint is egyéb ritkának vélt, vagy7 közönségesen még eddig nem 
ismért magy ar kiadások czimeit e. f. esztendő utolsó napjáig hozzám Pestre postaki- 
méléssel, beküldeni , kiknek becses pártfogásokat ezzel, a’ nemzeti dicsőség, tudo
mány ’s tanultság ügyében ’s előmozdításában részessé tenni, ’s felszólítani hazafiul 
buzgóságom bátorkodott. Pest aug. lsőjén 1832.

TV- Id. Jankovich Miklós.

A n n u n c i a t i o.
Sub titulo „Repertórium, et Extractus Sententiarum Curialium“ Anno 1S29. Ty- 

pis vuigati operis continuandi ergo cum 15to die Mensis Octobris Anni Iabentis pre
lum deseret. E x t r a c t u s  e t  R e p e r t ó r i u m  S c n t e n t i a r i u m ,  Civilium quidem 
ab Anni 1823 Termino, Sancti Stephani, Criminalium verő et Divortialium ab Anni 
1822 Termino Epiphaniali, Omnium autem usque Terminum Post paschalein Anni 1830
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in Excelsa Curia Regia inclusive latarum, ac quolibet Termino Typis vulgari solita
rum, iuxta voces serie alphabetica se invicem excipientes elaboratus, — et caet. Si
quidem editio Molnariana Civiles tantum Sententias in se comprehendat, Repertori
um quoque illarum Civiles solummodo Sententias ferit, praesens vero Opus praeter 
Civilium, Criminalium quoque, nec non Divortialium Sententiarum Extractus, et Re
pertorium est; et quidem ut res exemplo luculentius pateat, cuiuslibet Sententiae ex
tractus , et repertorium sequenti clarae brevitatis modo adornata legi valet e. c. Sen
tentia haec in I. Tabula Regia J. lata, et per Excelsum Septemviratum approbata — 
„Juramento purgatorio in respectu 2di ordinis Actionalis summae 11,000 ilorenorum 
„constituentis, Parti I. Obstante contraria obligativa declaratione, in missilibus illius 
„ad Literam C. productis, contenta, adjudicari nequeunte, Causam pro continuatio- 
„ n e , ferendoque ulteriori Judicio ad procedentem Tabulam Districtualem remitti“ — 
„extracta est in hunc modum — „Juramentum purgatorium Debitori I. in casu ilio, 
„dum eius contraria obligativa declaratio in missilibus eiusdem literis contenta pro
d u c itu r, adjudicari non potest. In Causa Appellata C. D a n i e l i s  Ya s s ,  contra 
„ B a r b a r a m  B á r c z a y ,  Viduam Francisci Szerencsy. 1823. 26 Septembris 1. T a* 
„ b u l a  R e g i a ,  1824. 14. Januarii E. T a b u l a  S e p t e m v i r a l i s “ Sententiae huius 
extractum Molnariana editio sequenti modo tenet „Juramentum purgatorium in re- 
„spectu summae eatenus obstante debitoris obligativa declaratione sufficienter edoctae, 
eidem adiudicari nequit, f 1. p 1. t 18. n 53.“ Diiudicet haec combinaturus aequani
mus , et disinteressatus Lector: num meus , vel Molnarianus extractus sit scopo et 
fini responsoriis? Ego in negotio meo Judicem agere nolo, nec sequor vestigia Domi
ni Molnár, qui, me Dominumve Domby in nuncio suo Anno 1830 dimisso, ex eo 
plagiarios compellando, quod nos— prout ille asserit, — non novi quid, sed foe
tum sudoris illius,, cum commissione plagiatus produxerimus, propriam Causam ipse 
decidit. Verum enimvero si Opus alterius extrahens, et indicans, sicque aliud aptius, 
et utilius ex illo producens plagiarius dici potest, quid tunc de illo tenendum, qui 
nec quidem ex Opere alieno, Excelsae nempe Curiae Regiae quidquam novi produ
cere valet, sed Sententias solum eius, et quidem non tantum necessarias, verum ma
xima in parte tales etiam , quarum praeter respectivas Collitigantes Partes , et con
cernentem Typographum nullus unquam mortalium usum capiet, de verbo ad verbum 
describi, et Typis mandatas cum taedio expensarum inutiliter circulari facit? Innega- 
bile quidem est opera mea labores solum privatos esse, sed et Molnariana eiusdem 
sunt generis, ut adeo scrutanti Lectori tarn meo, quam illius debitam authenticita- 
tem Archivum tantum Curiale praestare valeat. Extractus hujus pretium via subscrip
tionis usque lam Octobris durantis, defigo in 48 xris conv. inon. dein in 1 fl. pariter 
conv. mon. quod D.D. Subcribentes perceptis solum Exemplaribus solvent ad manus 
respect i vomui D.D. Collectorum, quem in finem condecenter et humillime requiruntur 
Miskolczini: P. D. Josephus Kraudy, et Socius Bibliopolae. Pestini: P. D. Otto Wigand, 
Bibliopola. Posonii: P. D. Andreas Schwaiger , Bibliopola. Cassoviae: Sp. D. Ludovi
cos Demetzky, Ass. et Adv. ac P. D. Georgius Wigand Bibliopola. Eperjesini: Sp. D. 
Emcricus Kohányi, Assessor, ct Advocatus. Debreczini: Sp. D .Georgius Markos, As
sessor et Senator, ac Domina Csáthyána Vidua. Rosnaviae: Sp. D. Ludovicus Szon- 
tagh, Assessor et Celsissimi Principis a Koburg Fiscalis. S. A. Ujhelyini: Sp. D. La
zarus Nagy, Ass. et Celsis. Prine. Ferdinandi Bretzenheim Fisc. Vienae: Sp. D. Igna
tius Kassics, Assessor et Agens Aulicus. Divino favente Numine usque 19am Martii 
Anni venturi 1833. Sententiarum quoque Curialium Annis 1831 et 1832. maiori in par
te iam alioquin Hungarice latarum Extractum et Repertorium — cui omnium Juridi
corum Technicorum Terminorum, ac aliarum expressionum Huugaricarum , in Sen
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tendis hungarico idiomate latis , Curialiter adoptatarum Dictionaritim quoque Hun- 
garico-Latinum, et Latino-Hiingaricuni adlaterabitur — Hungarice editurus, praesen
tibus palam facio, ad hoc quoque Opus apud supratitulatos D. D. Collectores, non 
solum subscribi posse, verum etiam remansa post evolutum subscriptionis terminum 
Exemplaria tam hujus Operis, quam et Sententiarum subsequis Annis ferendarum Ex- 
tractuum Hungaricorum acquiri poterunt; siquidem cum initio cuiuslibet Anni Sen* 
tentiarum proxime praecedaneorum Annorum Extractus de Anno in Annum, una cum 
Dictiooario edere intendam. Anno autem 1829 typis vulgatis e Repertoriis remansa 
nonnulla Exemplaria dehinc, praeter Dominos in eodem Nuntio eatenus interpellatos, 
apud nunc titulatos etiam D. D. Collectores, ac praeterea Pestini apud D. Josephum 
Eggenberger Bibliopolam ah 1 fi. inon. conventionalis acquisibilia sunt. Signatum Mis* 
koicziui Die 6. Augusti 1832.

Georgius TI araszt tj de Eadem , et Mokcsa
plurium II. Comitatuum Tabulae Judiciariae Assessor, et Juratus Causarum Advocatus.

H i r d e t é s .
(1) Fejér vármegyében helyeztetett 5200 hold térségű, elégséges lakó és hasznos 

gazdasági épületekkel biró — a’ Dunától csak két órányi távolságra levő Alsó Szent- 
iványi puszta — bizonyos pénzmennyiség’ előreadása mellett jövő 1833ik észt. Sep
tember utolsó napjától kezdve, következő tíz esztendőre haszonbérbe kiadandó.

Pest \ ármegy ében Dunán túl egy, — a’ nagyvárostól pedig 5 órányi messzeség
re helyeztetett — térségére nézve 2200 holdnyi szabad és allodialis birtok csinos la
kással , 's erős szerekből készült gazdasági épületekkel azonnal a’ vevőnek árúba bo- 
csáltalik. Kút scher a Lőrincz,

több ns Familia tabularis Ügyésze Festen, hatvani ntcza’ 542 szám 
alatti ház második emeletében.

(1) Pesten, az uj-piaczon , balvanyutcza 209 szám alatt, 40 darab nemesített há
gó-kos jutalmas áron eladó.

(2 ) E’ f. sept. 17ik napjára Török-Sz.-Miklóson a’ Sz. Tamási puszta kiáren- 
dálása iránt közhírré tétetett árverés nem fog tartatni.

H i r d e t é s .
(2) Néhai T. Pallini Inkey Antal ur, T. N. Somogy vármegyei zár alatt levő bir

tokában Iharos Herényiben a’ kastély beli íivegházhoz tartozó czitrom, és narancs-fák, 
ngy más nagy számít nemesebb plánták, virágok, ’s üvegházbeli növevényckf. észt. 
October lső napján árverés mellett kész pénzen eladatnak.

(̂ 2) Köz hírül adatik, hogy tek. özv. Rakovszkyné szül. Tarkó Anna asszony
ságnak Pesten, a’ Barátok piaczán OlOdik «zámalatti sarok-háza saját kívánságára, 
sz. kir. Pest városának földbirtoki (urbarialis) tisztségében f. e. sept. 20ikán reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek adatik el.

( 3 )  Priv. Losoncz városa tanácsa a’ belső piaczon helyezett „Sárkány“ vendég- 
fogadó épiiletebeii kávéházat, a’ nagy táncz-teremmel, *s a’ kávésság’ és báltartás ju- 
sával egy ütt, f. észt. sz. Mihály hava lökén a’ városházánál tartandó közönséges ár
verés útján, a’ jövő I833ik esztendő első napjától számlálván három esztendőre, bér
be adandja; ajánlván a’ bérlőnek azon feltételt is, hogy e’ vendégfogadóban a’ város 
italait mérhesse és a’ vendéglést gyakorolhassa.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Sept. 5dikén 7 láb , 5 hüv. 6 voi. Sept. 6dikán 6 lá b , 9 hiiv. 9 von. Sept. 7dike'n 

ú láb, 9 hüv. 6 von. <Sept. 8dikán 6 láb, 0 hüv. 0 von.(az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
59 szám Fest September’ 12Un 1832.

Válogatott svajczi tehenek’ eladatása.
(1 )  Budán, Tabán nevű külvárosban, Duna soron, az úgy nevezett Mayerfi-

majorban 50 darab jobbára svajczi tehén f. észt. September 27ikén reggeli 10 órakor 
árverés’ utján — egyenként vagy több darabban is — azonnali készpénz-fizetés mel
lett a’ többet ígérőnek eladatni fog. A’ venni szándékozók fenn kitett napon a’ hely' 
színén megjelenni ezennel kéretnek.________________________________________

Híz ot t  marhák l e g e l ő j e  iránt
p e s t i  v á s á r o k  k ö r ü l .

(2 ) T. Pest vármegyében Gyálhoz fél mérföldre eső pótharaszti puszta, mellyet 
a’ N. Kőrösről Pestre jövő nagy országút hasít, sokkal isméretesebb kövér és hasz
nos füvű tágas legelőjéről, számos és kifogyhatatlan forrású ’s legegészségesebb vizű 
kútjairól , úsztató tavairól, nyárban szellőző egyes élőfáiról, ősszel a’ hideg ellen 
szolgáló ligetes enyhelyeiről, vendégfogadója alkalmasságáról, ’s mind ezeknek olcsó
ságáról; mintsem hogy eléggé lehetne ajánlani. — Azoknak tehát, kik folyó 1832. 
esztendei novemberi pesti vásárra hajtandó hízott marháikat pihentetni, ’s ezután 
neki telve a5 vásárra kiállíttatni kívánnák, jelentetik: hogy e’ folyó esztendei Octo
ber 28 napjától kezdve november 5ik napjáig, és igy 8 egész napon ált, egy darab 
marhától többet nem fizetnek, mint 4 xrt váltó czédulában. Ezenkívül ha netalán a’ 
marha takarmányra szorúlna, kaphatni igen jutalmas áron legjobb minémüségű ’s 
virágjában betakarított szénát, akár ö l, akár mázsa számra ; sőt tavasz vagy őszi 
szalmát és kukoricza szárat is nagy mennyiségben. A* vendégfogadóban pedig minden
féle jó ételt, ’s meg nem hamisított ó bort — a’ hajcsároknak kenyeret, szalonnát, 
ételt ‘s egyebet meghatározott s igen jutalmas áron szerezhetni: mellyről az ár
szabási nyomtatott jegyzék, az országútakon lévő több vendégfogadóban is ki lészen 
függesztve.

Mi végre a’ tökélletes bátorságot illeti , melly ellen még eddig panasz nem vala, 
ez iránt a’ kívánandó kezesség megtéietik.

Ide hajthatni a’ marhákat: Kecskemétről, Lajosin Yacson és Vatyán által — 
Szolnokrul, Pilisen ’s Nyáregyházán keresztül; avagy Nagy-Kőrösnek, innen pedig 
fel az országúton, mellyhez két oldalról mind a’ Szolnokrul, mind a’ Kecskemétről 
pestre jövő országútak csak fél mérföldre esnek.

Jövő 1833ik ‘s azután következő esztendőkben, mi fog 24 órára junius, julius, 
augustus , September és October hónapokban Jegelőbér fejébe határoztatni: meg lehet 
az ujságlevelekben is ugyan látni, de ezenkívül a’ szolnoki ’s czibakházi hidaknál, 
a’ szentesi és csongrádi révnél, és Kecskemétnél egy státióval felyül eső lajosi korcs
mában, Js más minden országutakon lévő vendégfogadókban is.

(2 ) Szőllössy Lajos nemzeti tánczmester tek. nemes Abauj vármegyében Kassa sz. kir 
városában ’s több más tek. szomszéd Megyében lakos uraságoknak kisasszonyait és ur- 
fiait négy év lefolyta alatt olly szembetűnő ügyekezct ’s clőmenettel tanította e’ művé
szetben, hogy nem csak a’ tisztelt egyes uraságoknak legnagyobb megelégedésüket, 
hanem a’ tek. nemes Megye pártfogását is megérdemleni szerencsés volt. Most tehát 
hazánk több fővárosit szándékozik meglátogatni, ’s jövő hónap azaz September v. is 
sz. Mihályhava 6ikán sz. kir. Pest városában fog érkezni, ennél fogva itt leendő mula- 
tása közben előre bátor magát a’minden rendű, teljes czimzetü közönségnek kegyes páit- 
fogásába teljes tiszteletű bizodaloinmal ajánlani.
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Köz-hirré te  vés.
(3 ) A’ pesti arany ’s ezüstmiives, és óra-tok csináló czéh részéről iiálaadó köszö

net mellett az eddig neki ajándékozott bizodalomért a’ főméit., ’s minden rendű tit. u- 
raságoknak, 's a" nagyérd. közönségnek köz tudomásra adja, hogy az itt 181Sóta mun
kált 13 próbás ezüst mivek, mellyeknek valódiságáról, rájok nyomott próba jegyök 
mellett kezeskedik a’ czéh, a’ bécsi 13 próbás ezüsttelnem csak egy értékben áll belső 
becsére ’s finomságára nézve, ’s azzal akár becserélés, akár eladás esetében egy árba 
vétetik; hanem minthogy a’ bécsi művészetekre üttetni szokott bélyegezésért valamelly 
fizetés is j á r , az ide való azonnal valamivel még ócsóbb is.

E l a d ó  b o r o k .
£3) A’ tek. katymári urodalom részéről közhírré tétetik: hogy Baja mezővárosban 

f. észt. oct. lóikén reggeli 9 órakor kezdve a" Latinovics Sándor féle nemzetségi háznál 
mintegy 300 akó, magyaráti, szilágyi, paulisi, kovasinczi és pécsi, külön esztendő
iben termés, igen jó fejér ó bor, 10—12 akósvas abroncsu hordóstul együtt a’ többet 
gérőnek készpénzért eladatik. A’ venni szándékozók tehát ezennel hivatalosak.

(2 ) Pesten az úgy nevezett Báró Sándor utczában 1309ik szám alatt vagyon egy, 
Iső Leopold 0  Felségétől ajándékozott és tek. ns Zemplén vármegyében publicálta- 
tott, Pográny és Szépp famiiiakat nemesítő levél (Litterae armales) melly az rajta 
fekvő teher lefizetése mellett ki fog adattatni.

H i r d e t é s .
(3) Fejér vármegyében helyeztetett 5200 hold térségű, elégséges lakó és hasznos 

gazdasági épületekkel bíró — a’ Dunától csak két órányi távolságra levő Alsó Szent- 
iványi puszta — bizonyos pénzmennyiség’ előreadása mellett jövő 1833ik észt. Sep
tember utolsó napiától kezdve , következő tíz esztendőre haszonbérbe kiadandó.

Pest vármegyében Dunán túl egy, — a’ nagyvárostól pedig 5 órányi messzeség
re helyeztetett — térségére nézve 2200 holdnyi szabad és állódialis birtok csinos la
kással, ’s erős szerekből készült gazdasági épületekkel azonnal a’ vevőnek árúba bo- 
csáttatik. Kutschera Lórincz,

t ö b b  n s  F a m í l i a  t a b u l í í r í s  Ü g y é s z e  P e s t e n ,  h a t v a n i  n t c z a 1 5 4 2  s z á m  
a l a t t i  h ú z  m á s o d i k  e m e l e t i b e n .

(2 ) Pesten, az uj-piaczon , bálványuteza 269 szám alatt, 40 darab nemesített há
gó-kos jutalmas áron eladó.

H i r d e t é s .
(3 )  Néhai T. Pallini Inkey Antal u r, T. N. Somogy vármegyei zár alatt levő bir

tokában Iharos Berényben a’ kastélybeli üvegházhoz tartozó czitrom, és narancs-fák, 
úgy más nagy számú nemesebb plánták, virágok, ’s üvegházbeli növevényekf. észt. 
October lső napján árverés mellett kész pénzen eladatnak.

(3 ) Köz hiriil adatik, hogy tek. özv. Bakovszkyné szül. Tarkó Anna asszony
ságnak Pesten, a’ Barátok piaczán GlOdik számalatti sarok-háza saját kívánságára, 
sz. kir. Pest városának földbirtoki (urbarialis) tisztségében f. e. sept. 2(>ikán reggeli 
10 órakor tartandó árverés utján a’ többet Ígérőnek adatik el.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Sept. 8dikán 6 láb, 0 hűv. 0 von. Sept. Őrlikén 5 láb, 9 hiiv. 0 von. Sept. 1 Őrlikén 

5 1 * b, % hüv. 0 von. Sept. lldike'n 5 láb, 1 hiiv. 0 von. {az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
60 szám Pest September* 151““1 183:2.

H i r d e t é s .
(1 ) T. Bars vármegyében kebelezett Léva mezővárosban f. e. oct. 8kán a’ főméit. 

Galántai Eszterházy herczegség urodalmi tisztházában következendő földesúri haszon
vételek fognak a’ jövő 1833ik jan. lsőjétől kezdve 3 egymásután következő eszten
dőre nyilványos árverés mellett haszonbérben adatni: u. m. Bá t h  mvárosban az úgy 
nevezett curialis vendégfogadó, mellyben esztendőt ált az urodalmi italok méretnek, 
‘s tartozik hozzá a’ korcsmáros lakásán kívül még 4 külön szoba, tágas vendég-istál
ló és kocsi-szín. — L é v a  mvárosban 3 mészárszék lakás uélkül, akar együtt, akar 
egyenként. — L a d á n y b a n a ’ mészárszék lakással. — O- Ba r s o n  a’ szabad korcs- 
ináltatás és húsmérés lakással. — A 1 s ó - P r a n d o r f o n  a’ szabad korcsmáltatás és 
husmérés lakásai. — A’ kik tehát ezek közül egyikét vagy másikát kibérleni akar
nák a' fen említett városba, és napra, módjok ’s lakhelyüket bizonyító hiteles írás
sal , illendően meghivatnak, azon nyilatkoztatással, hogy a’ megállapítandó haszon
bér fizetésnek felét a’ mélt. urodalom ön biztosítására azonnal lefizettetni kívánja. A1 
főméit. Galántai Eszterházy herczegség tiszttartósága által. Léván sept. őkén 1832.

(1) Sövényházán tek. Győr vármegyében Neuhold Sándor táblabiró urnái vagyon 
100 öl idei széna eladó, mellyhez hizlalás végett 420 darab ökörre szükséges istálló 
is adatik, ezenkívül gulyabéli vagy moldvai marha teleltetésre alkalmas 33 ölnyi 
csátés széna ’s 60 ölnyi étető szalma, mind a1 legjutalmasb áron. — A’ venni szán
dékozók a’ tulajdonos úrral bővebben értekezhetnek.

S z a b a d  k é z b ő l  e l a d a n d ó k
(1) Pesten, Ferencz-városban a’ két-nyúl utczában 91ik szám alatt lévő ház, 

(melly különösen falun lakozó uraságoknak szálló lakásul igen alkalmatos volna); s 
ugyanazon külső városban a* tégla-égető és a*1 régi temető közt 6l9ik szám alatt fek
vő, 4187 □  öl nagyságú kerti fundus. — Venni szándékozók, a’ tulajdonosok által 
meghatalmazott Tab. ügyvéd E c k s t e i n  A d o l f  úrhoz utasittatnak, a’ Hatvani ut
czában, Perger ház.

H i r d e t é s .
(1) A’ nagymélt. m. kir. Kamara rendelésére közhírré tétetik: hogy e’ f. észt. 

Sz. Mihályhava 21ikén Horváth és Posfay János halálok után a’ királyi fiscusnak tu
lajdonává lett 600 darab könyv, a’ szokott reggeli ’s délutáni órákban, a’ pesti fő- 
harminczadi épületben árverés utján a’legtöbbet Ígérőnek eladatni fog. — Ezen köny
veknek feljegyzését mindenkor tetszés szerint megtekinthetni Budán a’ nagymélt. m. 
kir. Kamarának számvevő hivatalában, vagy Pesten a’ kis hid utczában a' tudakozás 
és értesítési hivatalnál. Költ Budán Sz. Mihályhava lOikén 1832.

H i r d e t é s .
( l )  Izsákon e’ folyó 1832ik oszt. Sz. Mihályhava 26dik napján Ts ns Pest vár

megye k. rendelésénél fogva Ns Csernus György urnák több 100 mérőket tevő két
szeres búzája, árpa, zab, köles, és kukoritzagabonája; 70 ölet tevő igen jó féle szé
nája, ugyan annyi tavaszi és őszi szalmája; igen szép fajtájú nagyobb számú jármos 
ökrei, tartanivaló szarvas marhái, méneses lovai, jószőrü juhai, hízott sertései, és 
mindenféle gazdasághoz tartozó eszközei, árverés utján készpénzbeli fizetés mellett 
a' többet ígérőknek elfognak adatni, aT kiknek kedvek lészen a’ fent említett jó 
szágokból valamit vennie a’ fent írt napon és helyen leendő megjelenésre ezennel 
meghivatnak.



162

V e n d é g f o g a d ó r a  á r v e r é s .
(1 ) A’ gödi pusztán lévő vendégfogadó, a’ nagy országút mellett Vácz és Duna

keszi között több vendégszobával, istállóval, állással, pinczével ’s a’ t. 3 egymásután 
következő esztendőre árverés utján kiadatik, úgy hogy a’ legtöbbet Ígérő tulajdon 
borát mérje ’s a1 vendégfogadót e’ f. esztendőnek nov. lsőjén tartozik ál tál venni. Az 
árverés Gödön hétfőn oct. 8ikán reggeli 10 órakor fog tartatn i; addig a’ feltételeket 
az ottani számtartó urnái kiki megtekintheti.

Á r v e r é s i  h i r d e t é s .
(1 ) N. Arad vármegye’ végzéséből közhírré tétetik: hogy — Ó-Arad városával 

eddig közösen használt megyebeli Korintézet megkülönöztével; — az azon intézet
hez tartozó , szinte Ó-Arad városában helyzeti, két utczára nyúló hosszú , nagy ház
telek, — mellynek Galetti utczára menő végén, kemény szerekből épült, 5 szobá
ból, 2 kamarából, konyhából, ’s deszka készületü külön-kamarából álló egy, egészen 
jó ház találtatik; az úri-utczára néző másik vége pedig két házhelyre osztható, most 
már egészen üres, — 1832ik sept. 29ikén, oct. 22ikén, ’s nov. 6ikán, a’ hely’ szí
nén, közárverés’ utján, akár együtt-véve, akár három részre osztva, kész pénzért, 
a’ legtöbbet-igérőnek el fog adatni. Költ Ó-Aradon sept. 8ikán 1832.

Válogatott svajezi tehenek’ eladatása.
(2 ) Budán, Tabán nevű külvárosban, Duna soron, az úgy nevezett Mayerfi- 

majorban 50 darab jobbára svajezi tehén f. észt. September 27ikén reggeli 10 órakor 
árverés’ utján — egyenként vagy több darabban is — azonnali készpénz-fizetés mel
lett a’ többet Ígérőnek eladatni fog. A’ venni szándékozók fenn kitett napon a’ hely' 
színén megjelenni ezennel kéretnek.

H i r d e t é s .
(3) Fejér vármegyében helyeztetett 5200 hold térségű, elégséges lakó és hasznos 

gazdasági épületekkel biró — a’ Dunától csak két órányi távolságra levő Alsó Szent- 
iványi puszta — bizonyos pénzmennyiség’ előreadása mellett jövő 1833ik észt. Sep
tember utolsó napjától kezdve, következő tíz esztendőre haszonbérbe kiadandó.

Pest vármegyében Dunán túl egy, — a’ nagyvárostól pedig 5 órányi messzeség
re helyeztetett — térségére nézve 2200 holdnyi szabad és allodialis birtok csinos la
kással , ’s erős szerekből készült gazdasági épületekkel azonnal a’ vevőnek árúba bo- 
csáttátik. Kutscliera L6rin.cz,

több ns Família tabulárís Ügyésze Pesten , hatvani utcza’ 542 szám alatti ház második emeletében.

(3) A* nagymélt. m. kir. udv. Kamarának kegyes rendeléséből közhírré tétetik, 
hogy Tek. Somogy vmegyében helyezett Zselicz sz.jakabi megürült apátsági szék 5000 
holdra terjedő erdőiben az idei makkoltatás f. e. September 29kétől kezdve a’ jövő 
1833iki martzius 29ikeig Lakocsán közel N.Szigethez f. e September 6ikán tartandó 
áteé’ ujenv srartöbbet Ígérőnek kiadatni fog.

Ugyan az nap fog a’ deszka ’s épűletfa kereskedésre szolgáló kikötőhely is a* 
Dráván, haszonbérbe bocsájtatni.

A’ venni szándékozók tehát a’ fent nevezett napon reggeli 9 órakor Lakocsára az 
árverésre, százától 10 frnyi bánatpénzzel felkészülten megjelenni ezennel hivatalo
sak. Egyébiránt az ottani tiszttartói hivatalnál az árverési feltételeket addig is meg
tekinthetni. Költ Budán Kisasszony hava ISikán 1832.

-fc— — — i— »■'■ II ■ ■ ■■■■■■—■ ■ I. I I U
Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:

Sept. 12dikén 4 láb, 11 hüv. 9 von. Sept. 13dikán 4 láb, 11 hüv. 9 von. Sept. 14dike'n 
4 láb, 10 hüv. 9 von. Sept. 15dikén 4 láb, 11 hüv. 6 von. (az 0 felett.)
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É r t e s í t ő .
61 szám Pest September* 19tól 1832.

(1) Boldogult T. Mácsai Csernovics János két osztatlan örököse részéről, T. Arad 
vmegye jóváhagyásával közhirré tétetik: hogy e’ f. e. nov. 4ikén ’s a’ következő na
pokon az aradi országos vásár alkalmával, köz árverés utján , kész pénz mellett a’ töb
bet ígérőnek következő házak ’s javak adatnak el : 1). Ü-Arad kir. városban, annak 
két főutczáira terjedő ’s erős szerekből épült, úgy nevezett „fejérkereszt“ nagy ven
dégfogadó, homlokrészén egy nagy kávéház, konyha, tágas vendégszoba, ’s egy bolt
tal, másik feléről pedig az úri utczára az említett bolthoz tartozó szoba ’s konyhával, 
végre öt földszinti vendégszobával. — Továbbá egy a’ legszebb módra épített emele
tes ház, homlok részén 4 bolt, annyi szoba’s egy mészárszékkel, felső emeletében 
van 6 szoba az utczára, felmenetelre két rendű lépcső, alól pedig kocsiszínek ’s e- 
gyéb készületek ; udvara tágas és kővel rakott, benne egy kút ,  e’ mellett kettős nagy 
istálló, a’ fogadósnak különös lakás, és 1000 akóra pincze. E’ vendégfogadó mostaná
ban esztendőnként 3590 frnyi haszonbért hajt. — 2). Szinte Ó-Aradon egy másik ház 
a’ főutezán, homlokrészében most egy gyógyszertár van 3 szobával, forduló részében 
pedig műház, konyha, 4 szoba, pincze, padlás, kamara, kettős istálló, kocsiszín 
7s tágas udvara. — 3). Egy legszebb ’s hasznosabb tájékon fekvő szőlő, a5 ménesi 
aszú- ’s veresbortól hires Ménes kam. helységben, egy nagy sajtoló-házzal, niellyben 
két nagy szoba, konyha, folyosó, minden hozzá tartozó kád, hordó’s sajtóval együtt, 
udvarában cseléd- ’s pálinkaház, kettős istálló, kert, kút ’s t. e. 4). Szőlő, a’ galsai 
hegyen, tartozik hozzá egy szép ’s nagy ház, pincze, istálló ’s padlással, különös la
kás a’ cselédek számára, tágas udvar, kert, kút ’s t. e. 5). 8 láncznyi kaszáló az 
aradi határban a’ tornyai ut mellett. — 6). 4 láncznyi szántóföld szinte az aradi ha
tárban. A’ venni szándékozók a’ fen irt napra ’s helyre a’ fejér keresztnél elegendő 
bánatpénzzel felkészülten megjelenni hivaralosak.

Kiadandó szállás. — Pesten a' Dohány utczában 362ik szám alatt Somogyi 
Ferencz ur házában egy 12 szobából álló szállás az utczára az első emeletben, melly 
mostan egészen ujdonan helyre állíttatik, konyhával, padlással, fa és borpinczével, 
nem különben szekérszín, és istállóval jövő sz. Mihálynapra, úgy szinte egy más 6 
szobából álló lakás, mellyet fel is oszthatni, ugyan csak sz. Mihálynapra kiadandó. 
Bővebb tudósítást a’ háznál vehetni.

H i r d e t é s .
Haszonbérbe adandó javakról, és királyi haszonvételekről.

(3 ) A1 kalocsai érseki javak főtiszti hivatala részérül köz hírré tétetik, hogy a’ 
következendő királyi haszonvételek, és részszerintszántó-földekbül, résszerint kaszá- 
lókbul álló birtokok három egymásután következő esztendőre úgymint 1833ik eszten
dei januarius lső napjátul, 1835ik esztendei december utolsó napjáig számítva, Ka
locsán a’ főtiszti hivatal kanczellariájába folyó 1832ik esztendei September 24ik nap
ján közkótyán a’ többet ígérőknek haszonbérbe ki fognak adatni, — úgymint:

A kalocsai uradalomnak ugyancsak kalocsai tiszttartói kerületében — 
érseki K a l o c s a  városában: a5 serház pálinka égetéssel, és abban való pálinka mé
réssel ; — mészárszék nyolczvan hold részint szántóföldekkel , részint kaszáló rétek
kel. F o k t ő  helységében: — mészárszék, ü s z ő d  helységében: — hús árulás jusa. 
S z e n t  B e n e d e k  helységében: — mészárszék. B o g y i s z l ó  helységében: — 
korcsma, a’ Duna partján lévő korcsmáltatás , és husárulás jusávah D u s n o k  hely
ségében: mészárszék, kortsmáltaíás jusával és vendégfogadóval. Mi s k e  helységé-



ben: — korcsmáitatás, busárulás í 1 hold földdel, boltbéli jus az uraság épületében,— 
homorodi vizi m alom , három kerékre; továbbá Z a s z t ó i  puszta 150. H a l á s z  300. 
I z s á k  1505. Bék 60. K as 169. Or os z  838. N a g y - N á n a  100. B a k o d  487. 
Csárdával és ehez 12 hold földdel. C s e p e g h - s z i g e t 211. K e r e k  160. S z ű 
c s ö k  k a s z á l ó j a  88. S z a l m a - h i d  59. G y a r m a t - s z i g e t  393. Ö r e g - B e r k e  
309. K i s - B e r k e  140. M a r e s a  51. S á s t ó  65. N a g y - H a r t a  5802. Bőd 1568, 
hold részint szántóföldekből, részint kaszáló rétekből álló puszták, — nem kü
lönben S z e n t - B e n  ed ek helysége mellett a' Dunán által privilegiált rév-jus vagy 
is úgy nevezett Bisko-rév két hidas vagy is kompokkal, — korcsma-házzal, — korcs
máitatás jusával, és hozzá tartozó kaszálókkal.

A’ hajósi tiszttartói kerületben
H a j ó s  m e z ő - v á r o s á b a n :  m észárszék 30 hold fö ld d e l, úgy nevezett Schvei- 

tzeria le g e lő , két kerekre v iz i malom és a1 halászat. C s á s z á r t ö l t é s  helységében:
— vendégfogadó korcsmáitatás jusával és kukoriczás kerttel, — mészárszék 30. hold 
szántófölddel 12. hold kaszálóval, és vizi malom egy kerekre. K e c z e l  helységében:
— korcsma és mészárszékjusa, D ö m ö t ö r i  csárda korcsmáitatás jusával. Nádud
v a r  helységében: — vendégfogadó korcsmáitatás jusával, mészárszék 14. hold föld
del, és vadászat jusa. — Puszták: Ök ö z d i  2072 hold. C s a l a  6315. S z á n t ó  150 
hold, részint szántóföldek, részint kaszáló rétek, továbbá örjegek és rétek. Mo l n á r 
s z i g e t ,  — kaszáló a1 császártöltési ut mellett, — F a r k a s - s z i g e t  a’ sipsai nád- 
lással , — H i l d i  pnsztábul 1858 és K e l e s i  pusztábul 170 hold szántóföld, és ha
lászat jusa ezen tiszttartói kerületben.

Szent-Istváni tiszttartói kerületben
S z e n t - I s t v á n  h e l y s é g é b e n :  — serház, pálinkaégetés, és árulás, száraz 

malom, vendégfogadó korcsmáitatás jusával, mészárszék 34 hold úgy nevezett barát
szigeti kaszálóval; S c h u m á r  274 hold allodialis földdel vadászat jusa, — dunai 
pitlés malom. S z e r e m l y e  helységében: mészárszék, dunai rév , vadászat jusa. 
C s á v u l y  helységében: — mészárszék 56 hold földdel, ismét 34 hold szántóföld — 
és 22 hold kaszáló. S ü k ö s d  helységében: — korcsmáitatás, és husárulás jusa — 
gerendi kukoriczás kert, 132 hold allodialis földek és 128 hold kaszáló, — vadá
szat jusa. C s a n á d  helységében: — korcsmáitatás, husárulás és vadászat jusa. A’ 
réti pusztán , mészárszéki jus az úgynevezett kozarával , vagy ürü-hus árulással.

A’ bácsi uradalomban.
B á c s  m e z ő - v á r o s á b a n :  vendégfogadó korcsmáitatás jusával 34 hold szántóföld
d e l ,  és 22 hold k aszá lóva l; m észárszék lak ássa l, 34 hold szántófölddel , és 22 hold  
k a szá ló v a l,  — halászat ju s a , —  és a’ széplaki egykerekű v iz i m alom . D  é r o n y  
helységében: —  vendégfogadó korcsmáitatás ju sa , m észárszék egy k aszá lóva l, és ha
lászat. B á c s -  Uj  f a l  u helységében : vendégfogadó, korcsmáitatás jusa , — mészár
s z é k , pálinkaégetés, és árulás, száraz malom. K ik ezen javakat haszonbérbe venni 
kívánnák, a’ fent nevezett napon Kalocsán a fő-tiszti hivatal cancellariájáha , reggeli 
órákban tartandó köz-kótyavetyére illendő bánatpénzzel felkészü lten  m egjelenni ezen
nel h ivata losak ; addig az illető haszonvételekre m egállapított feltételek  , ugyan azon 
kanczciiariában, vagy a’ bácsi uradalomra nézve a’ bácsi tisztartóságnál m egtekint
hetők. _________________________________________ _________

(3} Pesten, az uj-piaczon , bal vány utcza 269 szám alatt, 40 darab nemesített há
gó-kos jutalmas áron eladó.

Dunavíz állasa a budai vrzmertek szerint:
Sept. I7dikén 5 láb, 6 hiiv. 0 von. Sept. lSilikán 5 láb, 4 hüv. 6 von. Sept. 1 Dilikén 

5 láb, 4 hüv. 0 von. (az 0 felett.) j



F i g y e l m e z t e t é s .
Értesítőnk két utóbbi számában illy czím Írással: V á l o g a t o t t  s v a j c z i  t e h e 

nek ’ e l a d a t á s a  ez foglalkozik: „Budán, Tabán nevű külvárosban, Dunasoron, az 
úgy nevezett Mayerfi-majorban 50 darab jobbára svajczi tehén f. észt. sept. 27kén reg
geli 10 órakor árverés utján — egyenkint vagy több darabban is, — azonnali kész
pénz fizetés mellett, a’ többet Ígérőnek eladatni fog.“ — A’ L i c i t a t i o  mindazál- 
tbl több körülménynél fogva sept. 27kén nem történhetvén meg, — Oct ober  Ská
l a  l i a t á r oz j t a t i k .  A’ venni szándékozók tehát kéretnek a’ hely színén csak az 
utóbb jegyzett napon megjelenni._____________________________________________

(1) T. Nyitra vmegyében helyezett Nagy-Surány mezővárosban ezentúl követke
ző országos vásárok fognak tartatni: az első jan. 25ikén, második május Isőjén, 3ik 
aug. 1 Óikén, ’s a’ 4ik nov. 2ikán, ugyanannyi barom vásárral; továbbá a’ heti vásá
rok minden hétfőn és csötörtökön.____________________________________________

P r i v i l e g i u m  m e g s z ü n t e t é s .
Goldner Móses, és Singer György pesti izraelitáknak, a' ruháknak uj készítése 

módjáért, tizenöt esztendőre engedett privilégiumok, fentebb rendelésnél fogvást, az 
ebeli körülmények ósága miatt, megszűntnek határoztatik. —

(1 ) Tek. Arad vármegyében, néhai mélt.gos Vitézvári báró Simonyi József Ó> 
Nagysága uradalmában, nevezetesen pedig Vadász helységében f. e. October 22én reg
geli 10 órakor az Uraságnak ménese árverés utján darabonként a’ többet ígérőknek 
el fog adatni, vagy ha úgy kívántatik, átaljában is általadatni. — A’ lovakat ajánlja 
nem csak a’ megboldogult bárónak, azok öszveszerzésében való ismeretsége, az anyák
nak muszka és erdélyi volta, és az , hogy a’ csikók valóságos arabs és erdélyi mé
nektől származnak, — hanem az is , hogy az egész ménes mindig jó állapotban volt.. 
Vannak benne számos szép és még a’ szaporításra több esztendőkig alkalmatos snya- 
kanczák, i, 3, 2, 1, és \  esztendős csikók, és 2 csődör. A’ venni kívánók a’ lova
kat Vadászon az árverés napjáig is megláthatják.

H i r d e t é s .

go SKáui ____________________ Pest September* 22Ua___________________________ 1832.

(2) T. Bars vármegyében kebelezett Léva mezővárosban f. e. oct. 8kán a’ főméit. 
Galántai Eszterházy herczegség urodalmi tisztházában következendő földesúri haszon
vételek fognak a’ jövő 1833ik jan. lsőjétől kezdve 3 egymásután következő eszten
dőre nyilványos árverés mellett haszonbérbe adatni: u. in. Bá t h  mvárosban az úgy 
nevezett curialis vendégfogadó, mellyben esztendőt ált az urodalmi italok méretnek,, 
’s tartozik hozzá a’ korcsmáros lakásán kívül még 4 külön szoba, tágas vendég-istál
ló és kocsi-szín. — L é v a  mvárosban 3 mészárszék lakás nélkül, akar együtt, akar 
egyenként. — La d á n y i )  an a’ mészárszék lakással. — Ó- Ba r s o n  a’ szabad korcs- 
máltatás és húsmérés, lakással. — A l s ó - P r a n d o r f o n  a’ szabad korcsmáltatás és 
husmérés lakással. — A’ kik tehát ezek közül egyikét vagy másikát kibérleni akar
nák a’ fcnemlített városba, és napra, módjok ’s lakhelyöket bizonyító hiteles Írás
sal , illendően meghivatnak , azon nyilatkozfatással, hogy a’ megállapítandó haszon
bér fizetésnek felét a’ mélt. urodalom ön biztosítására azonnal lefizettetni kívánja. A’ 
főméit. Galántai Eszterházy herczegség tiszttartósága által. Léván sept, 5kén 1832.

(2) Sövényházán tek. Győr vármegyében Neuhold Sándor táblabiró urnái vágyom 
100 öl idei széna eladó, mellyhez hizlalás végett 420 darab ökörre szükséges istálló;
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is adatik ezenkívül gulyabeli vagy moldvai marha teleltetésre alkalmas 33 ölnyi 
csátés széna ’s 60 ölnyi étető szalma, mind a1 legjutalmasb áron. — A’ venni szán* 
dékozók a’ tulajdonos úrral bővebben értekezhetnek. _____________^ ^
"  H i r d e t é s .

(2 ) Izsákon e’ folyó 1832ik észt. Sz. Mihályhava 26dik napján Ts ns Pest vár
megye k.J rendelésénél fogva Ns Csernus György urnák több 100 mérőt tevő két
szeres búzája, árpa, zab, köles, és kukoritzagabonája; 70 ölet tevő igen jó féle szé
nája, ugyan annyi tavaszi és őszi szalmája; igen szép fajtájú nagyobb számú jármos 
ökrei, tartanivaló szarvas marhái, méneses lovai, jószőrü juhai, hízott sertései, és 
mindenféle gazdasághoz tartozó eszközei, árverés utján készpéuzbeli fizetés mellett 
a’ többet Ígérőknek elfognak adatni, a’ kiknek kedvek lészen a fent említett jó
szágokból valamit venni, a’ fent írt napon és helyen leendő megjelenésre ezennel 
meghiv a t n a k . ___________________________________________________ _

H i r d e t é s .
(2 ) A’ nagymélt. m. kir. Kamara rendelésére közhírré tétetik : hogy e’ f. észt. 

Sz. Mihályhava 24ikén Horváth és Posfay János halálok után a’ királyi íiscusnak tu
lajdonává lett 600 darab könyv, a’ szokott reggeli ’s délutáni órákban, a’ pesti fő- 
harminczadi épületben árverés utján a’legtöbbet Ígérőnek eladatni fog. — Ezen köny
veknek feljegyzését mindenkor tetszés szerint megtekinthetni Budán a’ nagymélt. m. 
kir. Kamarának számvevő hivatalában, vagy Pesten a’ kis hid utczában a' tudakozás 
és értesítési hivatalnál. Költ Budán Sz. Mihályhava lOikén 1832.

(2 ) Boldogult T. Mácsai Csernovics János két osztatlan örököse részéről, T. Arad 
vmegye jóváhagyásával közhirré tétetik: hogy e’ f. e. nov. 4ikén ’s a’ következő na
pokon az aradi országos vásár alkalmával, köz árverés utján, kész pénz mellett a’ töb
bet ígérőnek következő házak ’s javak adatnak e l : 1). Ó-Arad kir. városban, annak 
két főutczáira terjedő ’s erős szerekbül épült, ngy nevezett „fejérkereszt“ nagy ven
dégfogadó, homlokrészén egy nagy kávéház, konyha, tágas vendégszoba, 3s egy bolt
tal , másik feléről pedig az úri utczára az említett bolthoz tartozó szoba ’s konyhával, 
végre öt földszinti vendégszobával. — Továbbá egy a’ legszebb módra épített emele
tes ház, homlok részén 4 bolt, annyi szoba’s egy mészárszékkel, felső emeletében 
van 6 szoba az utczára, felmenetelre két rendű lépcső, alól pedig kocsiszínek ’s e- 
gyéb készületek ; udvara tágas és kővel rakott, benne egy kút ,  e’ mellett kettős nagy 
istálló, a’ fogadósnak különös lakás, és 1000 akóra pincze. E’ vendégfogadó mostaná
ban esztendőnként 3590 frnyi haszonbért hajt. — 2). Szinte Ó-Aradon egy másik ház 
a’ főutczán, homlokrészében most egy gyógyszertár van 3 szobával, forduló részében 
pedig műház, konyha, 4 szoba, pincze, padlás, kamara, kettős istálló, kocsiszín 
’s tágas udvara. — 3). Egy legszebb ’s hasznosabb tájékon fekvő szőlő, a5 ménesi 
aszu-’s veresbortól hires Ménes kam. helységben, egy nagy sajtoló-házzal, mellyben 
két nagy szoba, konyha, folyosó, minden hozzá tartozó kád, hordó’s sajtóval együtt, 
Udvarában cseléd-’s pálinkaház, kettős istálló, kert, kút ’s t. e. 4). Szőlő, a’ galsai 
hegyen, tartozik hozzá egy szép ’s nagy ház, pincze, istálló ’s padlással, különös la
kás a’ cselédek számára, tágas udvar, kert, kút ’s t. e. — 5). 8 láncznyi kaszáló az 
aradi határban a’ tornyai tit mellett. — 6). 4 láncznyi szántóföld szinte az aradi ha
tárban. A1 venni szándékozók a’ fen irt napra ’s helyre a’ fejér keresztnél elegendő 
bánatpénzzel felkészülten megjelenni hivatalosak.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Sept. 19dikén 5 láb, 4 hiiv. 0 von. Sept* 20dikan 5 láb, 9 hüv. 0 von. Sept. 21dikén 

fö láb, 2. hüv. 9 von. Sept. 22dikén 6 láb, 2 hüv. 9 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
63 szám Pest, September* 26ká“ 1832.

(1} Tek. Tolna vmegyében kebelezett N. Paksi urodalomhoz tartozó serfőzés- 
jus 1833ki Sz. György naptól kezdve 6 egymásutáni esztendőre f. e. oct. 29kén Pakson 
tartandó árverés utján haszonbérbe bocsáttatik; mellynek közelebbi feltételeiről ugyan 
Pakson Holovich Boldizsár urod. ügyvéd úrral értekezhetni.______________________

Á r v e r é s i  h i r d e t é s .
(2 ) N. Arad vármegye’ végzéséből közhírré tétetik: hogy — Ó-Arad városával 

eddig közösen használt megyebeli Korintézet megkülönöztével; — az azon intézet
hez tartozó, szinte Ó-Arad városában helyzett, két utczára nyúló hosszú , nagy ház
telek , — mellynek Galetti utczára menő végén, kemény szerekből épült, 5 szobá
ból, 2 kamarából, konyhából, ’s deszka készületü külön-kamarából álló egy, egészen 
jó ház találtatik; az úri-utczára néző másik vége pedig két házhelyre osztható, most 
már egészen üres, — 1832ik sept. 29ikén, oct. 22ikén, ’s nov. bikán, a’ hely’ szí
nén , közárverés’ utján, akár együtt-véve, akár három részre osztva, kész pénzért, 
a’ legtöbbet-igérőnek el fog adatni. Költ Ó-Aradon sept. 8ikán 1832.

(2) T. Nyitra vmegyében helyezett Nagy-Surány mezővárosban ezentúl követ ke- 
ző országos vásárok fognak tartatni: az első jan. 25ikén, második május Isőjén, 3ik 
aug. lOikén, ’s a’ 4ik nov. 2ikán, ugyanannyi baromvásárral; továbbá a’ heti vásá
rok minden hétfőn és csötörtökön.

(2) Tek. Arad vármegyében, néhai mélt.gos Vitézvári báró Simonyi József Ó 
Nagysága uradalmában, nevezetesen pedig Vadász helységében f. e. October 22én reg
geli 10 órakor az Uraságnak ménese árverés utján darabonként a’ többet ígérőknek 
el fog adatni, vagy ha úgy kívántatik, átaljában is általadatni. — A’ lovakat ajánlja 
nem csak a’ megboldogult bárónak, azok öszveszerzésében való ismeretsége, az anyák
nak muszka és erdélyi volta, és az, hogy a’ csikók valóságos arabs és erdélyi mé
nektől származnak, — hanem az is , hogy az egész ménes mindig jó állapotban volt. 
Vannak benne számos szép és még a’ szaporításra több esztendőkig alkalmatos anya- 
kanczák, 4, 3, 2, 1, és i  esztendős csikók, és 2 csődör. A’ venni kívánók a’ lova
kat Vadászon az árverés napjáig is megláthatják.

S z a b a d  k é z b ő l  e l a d a n d ó k
(3) Pesten, Ferencz-városban a’ két-nyúl utczában 91ik szám alatt lévő ház, 

(melly különösen falun lakozó uraságoknak szálló lakásul igen alkalmatos volna); ’s 
ugyanazon külső városban a* tégla-égető és a’ régi temető közt 6l9ik szám alatt fek
vő, 4187 □  öl nagyságú kerti fundus. — Venni szándékozók, a’ tulajdonosok által 
meghatalmazott Tab. ügyvéd E c k s t e i n  A d o l f  úrhoz utasittatnak, a’ Hatvani ut
czában, Perger ház.

H i r d e t é s .
(3 ) T. Bars vármegyében kebelezett Léva mezővárosban f. e. oct. 8kán a’ főméit. 

Galántai Eszterházy herczegség urodalmi tisztházában következendő földesúri haszon
vételek fognak a’ jövő 1833ik jan. lsőjétől kezdve 3 egymásután következő eszten
dőre nyilványos árverés mellett haszonbérbe adatni: u. m. Bá t h  mvárosban az úgy 
nevezett curialis vendégfogadó, mellyben esztendőt ált az urodalmi italok méretnek, 
s tartozik hozzá a’ korcsmáros lakásán kívül még 4 külön szoba, tágas vendég-istál
ló és kocsi-szín. — L é v a  mvárosban 3 mészárszék lakás uélkül, akar együtt, akar 
egyénként. — Lad any ban a’ mészárszék lakással. — Ó- Ba r s o n  a’ szabad korcs-
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máltarás é9 húsmérés, lakással. — A Is ó - P r a n d o r f o n  a'szabad korcsmáltatás és 
husméres lakással. — A’ kik tehát ezek közül egyikét vagy másikát kibérleni akar
nák a’ fenemlített városba, és napra, módjok ’s lakhelyöket bizonyító hiteles Írás
sal, illendően meghivatnak, azon nyilatkoztatással, hogy a’ megállapítandó haszon
bér fizetésnek felét a’ mélt. urodalom Ön biztosítására azonnal lefizettetni kívánja. A’ 
főméit. Galántai Eszterházy herczegség tiszttartósága által. Léván sept. 5kén 1832.

V e n d é g f o g a d ó r a  á r v e r é s .
(3 ) A’ gödi pusztán lévő vendégfogadó, a’ nagy országút mellett Vácz és Duna

keszi között több vendégszobával , istállóval, állással, pinczével ’s a’ t. 3 egymásután 
következő esztendőre árverés utján kiadatik, úgy hogy a’ legtöbbet igérő tulajdon 
borát mérje ’s a’ vendégfogadót e1 f. esztendőnek nov. lsőjén tartozik általvenni. Az 
árverés Gödön hétfőn oct. Sikán reggeli 10 órakor fog tartatni; addig a* * 5 feltételeket 
az ottani számtartó urnái kiki megtekintheti.

H i r d e t é s .
(3 ) A’ nagymélt. m. kir. Kamara rendelésére közhírré tétetik: hogy e’ f. észt. 

Sz. Mihályhava 2-likén Horváth és Posfay János halálok után a’ királyi fiscusnak tu
lajdonává lett 600 darab könyv , a’ szokott reggeli ’s délutáni órákban, a’ pesti fő- 
harminczadi épületben árverés utján a’legtöbbet Ígérőnek eladatni fog. — Ezen köny
veknek feljegyzését mindenkor tetszés szerint megtekinthetni Budán a’ nagymélt. m. 
kir. Kamarának számvevő hivatalában, vagy Pesten a’ kis hid utczában a’ tudakozás 
és értesítési hivatalnál. Költ Budán Sz. Mihályhava lOikén 1832.

(3 ) Boldogult T. Mácsai Csernovics János két osztatlan örököse részéről, T. Arad 
vmegye jóváhagyásával közhírré tétetik: hogy e’ f. e. nov. 4ikén ’s a’ következő na
pokon az aradi országos vásár alkalmával, köz árverés utján, kész pénz mellett a" töb
bet ígérőnek következő házak ’s javak adatnak cl : 1). Ó-Arad kir. városban, annak 
két főutczáira terjedő ’s erős szerekből épült, úgy nevezett ,,fejér kereszt“ nagy ven
dégfogadó, homlokrészén egy nagy kávéház, konyha, tágas vendégszoba, Js egy bolt
ta l, másik feléről pedig az úri utczára az említett bolthoz tartozó szoba s konyhával, 
végre öt földszinti vendégszobával. — Továbbá egy a’ legszebb módra épített emele
tes ház, homlok részén 4 bolt, annyi szoba’s egy mészárszékkel, felső emeletében 
van 6 szoba az utczára, felmenetelre két rendű lépcső, alól pedig kocsiszínek ’s e- 
gyéb készületek ; udvara tágas és kővel rakott, benne egy kút ,  e’ mellett kettős nagy 
istálló, a’ fogadósnak különös lakás, és 1000 akóra pincze. E’ vendégfogadó mostaná
ban esztendőnként 3590 frnyi haszonbért hajt. — 2). Szinte Ó-Aradon egy másik ház 
a’ főutczán, homlokrészében most egy gyógyszertár van 3 szobával, forduló részében 
pedig műház, konyha, 4 szoba, pincze, padlás, kamara, kettős istálló, kocsiszín 
’s tágas udvara. — 3). Egy legszebb ’s hasznosabb tájékon fekvő szőlő, a5 ménesi 
aszú- ’s veresbortól hires Ménes kam. helységben, egy nagy sajtoló-házzal, mellyben 
két nagy szoba, konyha, folyosó, minden hozzá tartozó kád, hordó’s sajtóval együtt, 
udvarában cseléd-’s pálinkaház, kettős istálló, kert, kút 's t. e. 4). Szőlő, a’ galsai 
hegyen, tartozik hozzá egy szép ’s nagy ház, pincze, istálló ’s padlással, különös la
kás a’ cselédek számára, tágas udvar, kert, kút ’s t. e. — 5). 8 láncznyi kaszáló az 
aradi határban a’ tornyai ut mellett. — 6). 4 láncznyi szántóföld szinte az aradi ha
tárban. A’ venni szándékozók a’ fen irt napra ’s helyre a’ fejér keresztnél elegendő 
bánatpénzzel felkészülten megjelenni hivatalosak.

Dunavíz állása a’ budai vizmerték szerint:
Se]>t, 23dikán 6 láb, 0 hiiv. 0 von. Sept. 24dikén 5 láb, D huv. 3 \on. Sept. 2ő<like'n

5 láb, 10 hiiv. 0 von. Sept. 2 Dilikén 5 láb, 11 hiiv. G von. (az 0 felett.}
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63 . szám. Pest, O c t o b e r 1 3tan 1832.

Pesti könyváros Wigand Ottónál
épen most jelent meg és találtatik:

C s á s z á r  F e ren cz
Krit ikát  érdeklő  l e v e l e i

8rét Pesten * csinosan fűzve 20 kr. e. p.
Az E g y h á z i  F o l y ó í r á s ’ második füzete a1 sajtót elhagyta, a’ mit midőn je

lenteni sietek; illő tisztelettel kérem az egyházi megyebeli Hivatalokat, méltóztatná- 
nak tudósítani; mennyi példány kívántatik részökre? A’ szerkezteid.

F i g y e l m e z t e t é s .
(1 ) MéltóságosGalanthai gróf E s z t e r h  á z y  Pá  1, cs. kir. kamarás urnák értésére 

esvén, hogy bizonyos rósz lelkű ember Írását utánozván és grófi nemzetiségi pecsét
jét lemásolván, neve aláírása és szinlett pecsétje alatt ellene adós-leveleket készíte
n i, és azokat Budán, Pesten, és talán máshol is árulni bátorkodott, — kíván ezen
nel mind maga bátorságára, mind mások károsodása eltávoztatása tekintetéből min
den embert figyelmetessé tenni arra , hogy ő egy fillérrel sem tartozik, de kiadott 
adós levelei sincsenek; minek következésében ; mindenkit óv, az illyes neve aláírása 
alatt hamisan készült adós-levelek megvételétől, kinyilatkoztatván, hogy azokat sem 
mostani birtokosaiktul, sem azoktul, kik jövendőre magokénak tenni bátorkodnának, 
beváltani, és kifizetni nem fogja; sőt megkérvén mindenkit, hogy az illyes hamis le
velek árulóit, az illető törvényhatóságnak feladni ne terheltessenek.

Szőllösy Lajos, nemzeti tánezmester itt mutatása közben lakását tartja a’ Leopold 
vagy régi serház-utezában a1 225 szám alatti házban, táncziskoláját pedig, inellyet 
October elején nyitott meg, a1 két szerecsen utczában 1228 szám alatt, a’ napfeljö
vetel (Sonnenaufgang) czím alatti teremben, naponként délutáni 2 órától kezdve, 
estveli 7ig.

(1 ) Sz. kir. Szeged városában gyakorolni szokott hus-mérés jus , 1000 holdnyi 
kaszáló földdel, ’s 9 mészárszékkel ; 2) ugyan azon jus Uj-Szeged mezővárosában, 
az első 95, a'második 66 vtó ft. bánatpénz letétel mellett, felsőbb kir. rendszabá
sok értelme szerint f. e. oct. 20kán, a’ polgármesteri hivatalban reggeli 9 órakor tar
tandó árverés utján , f. e. nov. lsőjétől kezdve négy egymást követő esztendőre ha
szonbérbe fog adatni, mellynek bővebb feltételei a’ számvevői hivatalban mindenkor 
megszendélhetők. A' kibérlcni szándékozók tehát a1 fenn irt napon a1 kitűzött helyre 
megjelenni ezennel hivatalosak.

H i r d e t t e t i k j
hogy er f. észt. dec. 31 kén sz. kir. Szeged városa polgármesteri hivatalában reggeli 9 
órakor tartandó nyilványos árverés utján, következő városi jövedelmek: u. m. a’ pa- 
lánki tiszai hid,  mellynek bánatpénze 1510 ft. váltóban. 2) Az éjjeli világositás ,
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mellynek bánatpénze 335 ft. szinte váltóban, három egymás utáni esztendőre, 1833 
majusa kezdetétől fogva, t. i. egész 1836 áprilisé végéig felsőbb kir. rendszP.bások ér
telmében, bérbe fognak bocsáttatni; mellyeknek kötésbeli feltételeiket a* hely beli 
számvevői hivatalban az árverés napjáig mindenkor megtekinthetni.

E l a d ó - H á z .
(1) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné szül. Tarkó Anna Asszony

ságnak Pesten a Barátok piaczán GlOdik szánt alatti Sarok-háza, saját kívánságára 
sz. kir. Pest városának földbirtoki (Urbarialis) Tisztségében f. e. nov. lOdikén reg
geli 10 órakor tartandó árverés utján a’ többet Ígérőnek adatik el. —

i - i  i ■■■■■■■■■■■■.. ■■■' -  ■!!■■■— ■! < i — ■1^— — ................. ..— i— — — — i— — ■ m

(1} T. Békés vmegyében kebelezett Gyónta mezővárosában a’ boltbeli kereake- 
dés-jus , mellyhez a' piaczon lé\ő bolton kívül, 2 szoba, hottyha, kamara és külön 
kijárásit pitvarból álló alkalmas Jakás járul, f. e. oct. lóikén az ottani uradalmi tiszt- 
tartóságnál tartandó árverés utján, iiárom egymást követő esztendőre haszonbérbe bo
csátandó ; azonban szabadkéztől is megalkudhatni, ’s az árulást minden órán elkezd
hetni.

(2 ) Tek. Tolna vmegyében kebelezett N. Paksi uradalomhoz tartozó serfőzés- 
jus 1833ki Sz. György naptól kezdve 6 egymásutáni esztendőre f. e. oct. 29kén Pakson 
tartandó árverés utján haszonbérbe bocsáttatik; mellynek közelebbi feltételeiről ugyan 
Pakson Holovich Boldizsár urod. ügyvéd urrai értekezhetni.

(3 ) T. Nyitra vmegyében helyezett Nagy-Surány mezővárosban ezentúl követke
ző országos vásárok fognak tartatni: az első jan. 2 óik én. második május lsőjén, 3ik 
aug. lOikén , ’s a’ 4ik nov. 2ikán, ugyanannyi baromvásárral; továbbá a’ heti vásá
rok minden hétfőn és csütörtökön.

A i* v e r e s i  h i r d e t é s .
(3 ) N. Arad vármegye’ végzéséből közhírré tétetik: bogy — Ó-Arad városával 

eddig közösen használt megyebeli Korintézet megkülönöztével; — az azon intézet
hez tartozó, szinte O-Arad városában helyzeti, két utczára nyúló hosszú , nagy ház
telek, — mellynek Galetti utezaFa menő végén, kémén)7 szerekből épült, 5 szobá
ból, 2 kamarából, konyhából, s deszka készületi» kiilön-kamarábó! álló egy, egészen 
jó ház találtatik; az úri-utezára néző másik vége pedig két házhe!)re osztható, most 
már egészen üres, — 1832ik sept. 29ikén , oct. 22ikén, ’s nov. 6ikán, a’ hely’ szi
lién, közárverés utján, akár együtt-véve, akár három részre osztva, kész pénzért, 
a’ legtöbbet-igérőnek el fog adatni. Költ Ó-Aradon sept. 8íkán 1832.

(3) Tek. Arad vármegyében, néhai mélt.gos Vitézvári báró Simonyi József Ő 
Nagysága uradalmában, nevezetesen pedig Vadász helységében f. e. October 22én reg
geli 10 órakor az Uraságnak ménese árverés utján darabonként a’ többet Ígérőknek 
el fog adatni, vagy ha úgy kívántatik, átaljáhan is általadat»»». — A’ lovakat ajánlja 
nem csak a’ megboldogult bárónak , azok öszveszerzésében való ismeretsége , az anyák
nak muszka és erdélyi volta, és az, bogy a’ csikók valóságos arabs és erdél)i mé
nektől származnak, — hanem az is , bogy az egész ménes mindig jó állapotban volt. 
Vannak benne számos szép és in ég a’ szaporításra több esztendőkig alkalmatos an>a- 
kanczák, i, 3, 2, 1, és j  esztendős csikók, és 2 csődöt'. A’ venni kívánók a’ lova
kat Vadászon az árverés napjáig is megláthatják.

Dunavíz állása a’ budai \iy.mertek szerint:
Sept. 2.7dikén 5. lab, S liiiv. 9 von. Sept. 28dikán 5 láb, *4 hüv. 3 von- Sept. 29dikén

5 láb , 0 hüv. 3 von. Qctob. lsojén 4 láb, G hüv. G von. Octob. 2dikán 4 láb, 4 hüv. G
\on. Qctob. 3dikán 4 láb , 2 hüv,. 3 von. (.az t) felett.)
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E r t e s í t ő.
61. szám. Pest, O c t o b e r 1 10kín 1832.

Kivonás az 1832 sept. időjárást illető budai
vizsgálatokból.

csillagász intézetbeli

magassága a’ légmérőnek a’ hévmérónek

legnagyobb . . . . 27h’ 10v-, 938 (23kán) -H 17°,4 (lökán)
közép . .................... 27 4 ,5747 -4- 11,92472
legk isebb .................... 27 0, 2588 (lökén) -4- 4,4 (2 2kén reg. 71 órak.}

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban: 10v',6  792; a’ mérsékletben : = 3  13°, 0.
September, e’ máskor derült egü, várakozásunknak az idén meg nem felelt; még csak 

egy napját sem mondhatjuk ege'szen tiszta, egészen felhőtlennek, valamint merően felhősnek 
sem, mivel illyes csak három volt, de borongásnak annál inkább az egész hónap fdát, 
melly felhő sokasághoz képest mindazáltal kevésszer, 8szor t. i. 's ha a* 9ki záport kivesszük, 
nem nagy mennyiségben essőzött; köd is csak két nap vala a’ völgyesebb helyeken estveli 's 
reggeli órákban, noha akkor is tünékeny lepelként látható, párolgás azonban 's néha tömöt- 
tebb, 's a’ tért megfeküvő, ötször; égi háború egyszer sem , 's a’ 7ke estvéjén éjnyugot felől 
tapasztalt villámlás, ez esztendőben hihetőleg utolsó. A’ szelek közt az északi volt uralkodóbb.

F i g y e l m e z t e t é s .

W I G A N D  O T T O , ,
pesti könyvárosnál

egy felette hasznos és érdekletes munka jelenik meg előfizetés utján
e’ czím alatt:

Nemzetek’ Kép-Tára,
mellyben a’ föld minden ismeretes lakosai hív rajzolatokban ’s

leiratokban terjesztetnek elő.
A* munka fiizetenkint adatik k i, egy füzet minden hónapban. Minden négy füzet 

mellé l e g a l á b b  is XYI magas 4ed rétü képtábla, ’s 8 magas 4ed rétü év leírás fog 
adatni. Az egyes füzetek csinos borítékban jelennek meg. Négy négy füzetek előfize
tési ára 2 ft. a* finom szinezetüeké pedig 4 forint ezüst pénzben. /

Ugyanott jelent meg és találtatik:

C s á s z á r  F eren cz
Kritikát  érdeklő l e v e l e i

8rét Pesten, csinosan fűzve 20 kr. e. p.



A" haszonbérleni szándékozók tehát a’ nevezett napra ’s helyre megjelenni ezen
nel hivatalosak. Addig a’ haszonbér feltételei Egerben Nagy Ferencz kir. fiscusi ügy
védnél vagy Budán a’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara számvevői tisztségében napon
ként megszemlélhetők.

Ugyan ez árverési alkalommal fog egy szeker sarju i s , melly a’ nevezett k. fis
cusi részen e’ nyáron term ett, hasonlólag a’ többet Ígérőnek eladatni.

Megjegyezve, hogy zsidók ez árverésre nem bocsáttatnak.

(1) Ötszáz darab tenyésztésre alkalmatos anyajuh kerestetik, de kevesebb is el- 
fogadtatik; mellynek gyapja finom vékonysága nem annyira, mint szőrének magas, 
süni, és zsíros minéműsége kívántatik, az eladó jelentést tehet iránta Pesten a* 1 2 3 4 5 Jó- 
zsefpiaczon Bajzáth uraság házában 205. szám alatt lakozó Horváth József Fiskális urnái.

A' rimái vasmiivelő Társaság (Coaiitio} Magyarországban, Gömor és Kis Hont 
törvényesen egyesült Vármegyének kis-honti kerületében 21 helységben lévő nemesi 
birtokait ’s ezekben helyezett vasmüheiyeit, átaljában és együtt árverés utján haszon
bérben kiadni szándékozván , e’ végből jövő 1833ik észt. május 2lik  napjára mind 
két magyar hazánkból ’s a’ külföldről azokat, kiknek az érdekiett haszonbérléshez 
kedvök leend, ezennel meghívja.

A’ haszonbérben kiadandó tárgyak, *s azokkal egybekötött használatok e’ kö
vetkezők :

1) . A’ vasmühelyekhez tartozik három olvasztó-kemencze, mellyeknek egyike 
nem régiben tüzet kiálló kemény és jó szerekből ritka Ízléssel építetvén, folytában 
két esztendeig és három hétig dolgozhat, ’s egy mázsa vaskőből 40 fontnál bővebben 
hetenkint hét, nyólez száz mázsa jó nyers vasat termeszt. A’ két kisebb olvasztók is, 
»V készíthető vas mennyiséghez képest alkalmasan használhatók. Ide tartozik továb
bá 15 fris és 10 nyújtó hámor, két kisebb kovács-műhellyel; mellyek jelenképen kö
zönséges egyező ítélek szerint legjobb minémüségü lső rendű, 24,000 mázsa külön
féle nemű kovácsolt vasat adnak. Mind az olvasztó kemenczéknél, mind a’ hámo
roknál tiszti alkalmatos többnyire kemény szerekből épült házak ’s a’ birtok igazgató- 
hivatal számára különös, tágas és bátorságos lakás találtatik.

2 ) . A’ Társaság tulajdon bányáiból, annyi különböző’s jó vas készítéshez szük
séges, vegyítésre alkalmas vaskövet, szinte tulajdon erdeiből annyi öl fát adhaf a’ 
haszonbérlőnek esztendőnkint, mennyi a’ bérlő szorgalmához képest 24 ezer mázsát 
is haladó vas termesztéshez szükséges.

3 ) . A’ műszerek, vagy machinák hajtására elegendő ’s legjobb esésű viz, épüle
tek tételére, olvasztók igazítására legalkalmatosabb mész termés és alap kövek (Ge
stellsteine) a’ Társaság tulajdon birtokai kebelében bövségben találtatnak.

4 ) . A’ környék’ népessége, a’ földnépnek — mellynek különösen a’ bányák és 
hámorok teszik élelmök fő ágát, — szorgalma, munkásokban soha felakadást nem
enged.

5) . A’ műhelyek mozgását az, hogy minden vaskészitéshez tartozó szereket ma
ga környékében egy, két^ ’s legfeljebb négy órányi távolságra jó utakon hordáikat, 
a készítményeivel való kereskedést, ’s vasa kelendőségét pedig a’ Társaság jószágai
nak nagy részén, műhelyei mellett pedig átaljában, keresztül húzódó csinált országu
tak felettébb megkönnyiték. Illy országút köté Öszve a’ Társaság műhelyeit az ország
nak csak 18 mérlföldre eső főkereskedő városával Pesttel; holott ma is fen álló lera, 
kó boltjában sok ezer mázsa vasat haszonnal el ád ; helyben a’ megyebéli ’s távolabb 
lakó kereskedők szinte több ezer mázsát megvásárolván, azt az ország minden ré
szeibe elhordják.
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6) . Kétségét nem szenvedhet a’ fent irttak szerint, hogy a' műszerek hajtására 
elegendő ’s legjobb esési v izek, erdőkkel bővelkedő tájékok, ’s elfogyhatlan vaskő
bányák a’ Társaság műhelyei mellett irányos körben húzódván öszve, a’ természetnek 
teremtő munkássága a1 vas mivelést és kereskedést könnyítő környülményektől segit- 
tetvén, a’ vas készítésnek mind mennyiségben való terjedésére, mind tökélletesitésére 
az ahoz értő művésznek csak nem határtalan mezőt nyit ’s a’ miveltség ezen hasznos 
pályájára szép reményekkel ád jelt.

7 ) . A-* le irt vasmühelyeken kívül azokkal egyszersmind ’s átaljában bérben kia
dandók lesznek mind a’ 21 helységben találtató jószágok azokhoz tartozó mintegy 110 
házhelyen lakó jobbággyal, és mintegy 100 zsellérrel, kiknek marhás robotjaik 5720 
— gyalog robotjaik pedig 13.240 napokat tesznek, — minden azon birtok után né
zendő majorság földekkel, rétekkel, legelőkkel, ’s úri ’s földi haszonvételekkel (re
galia et territorialia beneficial úgymint vendégfogadókkal, mészárszékekkel, kissebb 
korcsmákkal, malmokkal, kallókkal, kővágással, agyagásással, mészégetéssel és a’ 
most haszonbérben lévő üveghutával.

Ezen haszonbérnek a’ környülmények szerint módosítható feltételeit bővebben 
megtudhatni Pesten tek. Thaisz András kir. táblai ügyvéd urnái, kinek utasítása után 
a’ haszonbérbe adandó tárgyak fekvését is a’ látni kívánónak a’ helybéli mostani kor- 
mányi hivatal megfogja mutogatni. Az árveréshez járulni kívánók hét ezer pengő fo
rint bánatbérrel felkészülve jelenjenek meg. Költ Rima Brezón a’ Társaságnak sept. 
24ikén ’s következett napjain l&32ben tartott köz-gyűléséből; feljegyzetté és kiadta

Ratkó József 3 m. k.
- a’ Társaság rendszerinti Ügyésze ’s Jegyzője.

T u d o s s a i n k h o z .
Legforróbb hálaadással fogadván tudós Barátinak készségeket, kik MAGYAR 

NYELVEN kinyomtatott munkáik lajstromát nyomban megküldeni méltoztattak im
már másodszor fei-szóllalni, ’s többieknél is esedezni bátorkodik az alul Írott hogy 
mivel a’ KÖZÖNSÉGES MAGYAR KÖNYVTÁRT lehető tökélleteségig teljesíteni, 
és az élő Szerzők iparkodásait fogyatkozás nélkül előterjeszteni óhajtja, magyar 
nyelven, kinyomtatott munkájok rendszerét, melyben a’ nyomtatás esztendeje - helye- 
nyomtatónak neve - valamint az is hányad rétben — és hány lapokban ki adattak fel
jegyeztessen— postának költsége nélkül , —véle közleni ne terheltessenek.

Ezek felett mind a’ két magyar Hazában virágzó tt. nn. varmegyék — székek — 
kerületek — királyi, vagy privilegiált városok tt. jegyzőit is megkéri: hogy, a’ mely 
rendeléseik s böszöntö keszédeik magyar nyeljen nyomtatva kihirdettettek, említett 
rendszer minémüsége, és évkor folyása szerént véle közleni méltoztatnának.

Továbbá a’magyar bibliának Bártfai 1607. egész rétben (Folio) Klösz Jakáb aítal 
eszközlött kiadásáról (melynek csak, néhány íentartott Leveleiről pataki könyvtár 
tudós őrje Szombathy János Mind. Gyűjt. 1790. V. 52. 1. értesített, alul Írott pedig 
egész hazánkban azt fel nem találhatta) annak ép példánya hói létéről túdósitattni 
kívánna, mivel sok fáradozásai után: egy  ó t e s t a m e n t o m i  m a g y a r  f o r d í 
t á s t  is az  Ágos t a i  V a l l á s t  k ö v e t ő k n e k  n e m t u l a j d o n í t h a t ! ! !  . . . . 
gyanítja pedig, hogy Bártfán, t. i. oly helyen hol akkoron nem a’ ref. helvetziai, hanem 
az ágostai vallás főképpen virágzott, magyar biblia némelly azon vallásbeli, tudós 
pap által kinyomtattatván hihetőleg Luthernek német kiadásához is alkalmaztatott — 
Sándor István ugyan az említett kiadást Károlyi Gáspár fordításának lenni állítja, de 
mivel ő többnyire hibás lajstromokból készítvén Könyves Házát, vajmi sokakban té
véieden, állításának hitelt adni nem épen, és mindenkor lehet; azt itt különös fi
gyelemre méltatván hogy Molnár Albert tüstént következő 1608. esztendőben az ó,
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és új testamentomot Hannoviában nagy negyedrétben kinyomtatta, mely fáradságí 
sött erőltetett igyekezetre, és szörnyű költségre kivált Hazánknak akkor végső inst 
idejében valóban szükség nem lehetett, ha az 1607. esztendei Bártfai kiadás ugya 
azon Károlyi Gáspár fordítása szerént a’ magyarországi reformátusok részére itho 
készítetett volna. Pest oct. 10. 1832.

TV. Id. Jankovich Miklós.

F i g y e l m e z t e t é s .
W I G A N D  O T T O

pesti könyvárosnál
egy felette hasznos és érdekletes munka jelenik meg előfizetés utján

e’ czím alatt:

Nemzetek' Kép-Tára,
mellyben a’ föld minden ismeretes lakosai hiv rajzolatokban ’s

leiratokban terjesztetnek elő.
A’ munka füzetenkint adatik k i, egy füzet minden hónapban. Minden négy füzet 

mellé l e g a l á b b  is XVI magas 4ed rétü képtábla, ’s 8 magas 4ed rétii év leírás log 
adatni. Az egyes füzetek csinos borítékban jelennek meg. Négy négy füzetek előfize
tési ára 2 ft. a’ Unom szinezetüeké pedig 4 forint ezüst pénzben.

f2 ) Pesten, a’ belső városban, két vagy három tanuló ifjú számára illendő áru 
koszt és szállás, hozzá illő alkalmaztatással együtt ajánltatik. — Az azt keresők, bő
vebb utasítást vehetnek iránta ezen újság Redactiojánál.

f2 ) Egy gyógyszertárba, practicans kerestetik. Iránta bővebben értekezhetni 
Hassenslab J. K. Úrral Pesten a’ „Fekete kutyánál.“

F i g y e l m e z t e t é s .
(3 ) Méltóságos Galanthai gróf E s z t e r h á z y  P á l, cs. kir. kamarás urnák értésére 

esvén, hogy bizonyos rósz lelkű ember írását utánozván és grófi nemzetiségi pecsét
jét lemásolván, neve aláírása és szinlett pecsétje alatt ellene adós-leveleket készíte
ni , és azokat Budán, Pesten, és talán máshol is árulni bátorkodott, — kíván ezen
nel mind maga bátorságára, mind mások károsodása eltávoztatása tekintetéből min
den embert kfigyelmetessé tenni a rra , hogy ő egy fillérrel sem tartozik, de kiadott 
adós-levelei sincsenek; minek következésében; mindenkit óv, az illyes neve aláírása 
alatt hamisan készült adós-levelek megvételétől, kinyilatkoztatván, hogy azokat sem 
mostani birtokosaiktul, sem azoktul, kik jövendőre magokénak tenni bátorkodnának, 
beváltani, és kifizetni nem fogja; sőt megkérvén mindenkit, hogy az illyes hamis le
velek árulóit, az illető törvényhatóságnak feladni ne terheltessenek. * *

Dunavíz állása a' budai vizmérták szerint:
Octob. lOdikén 3 láb, 5 hüv. 9 von. Octob. Ildikén 3 láb, 5 hüv. 0 von. Oct ob. 12dikén 

3 láb, 4 hüv. ü von. Octob. 13dikán 3 láb, 5 hűv. 3 von. (az 0 felett.)
A’ mai újsághoz van mellékelve két hirdetés ; egyik M i g a n d  Ot t o  köny város

tól , a’ másik G r i m m  V i n c z e  “s társ. müvárosoktól.
*



É r t e s í 9*O.
66. szám. Pest, October1 17kén 1832.

Pesti könyváros W i g a n d  Ot tónál
a’ váczi utczában 36dik szám alatt találtatik:

V i l á g  t ö r t é n e t e i .
L a s s ú  I s t v á n  á l t a l .

Első kötet. Az első időkornak első időszakasza, Ádámtól Cyrusig. V. T. első 
esztendőtől a’ 3425-ig, vagy Kr. e. 558-ig.

2dik kötet. Az első időkornak 2dik időszakasza, Cyrustól Augustusig. V. T. 
3425 észt től 3958-kig, vagy Kr. e. 32-ig.

Nagy 8rét. Budán, kötve. 2 ft. 40 kr. peng., a* harmadik kötet' előfizetésével 
együtt 4 ft. pengő pénzben.

Az Ausztriai birodalomnak
statistikai 5 geographiai és históriai leírása.

Ki dol goz t a
L a s s ú  I s t v á n .

Nagy 8rét, Budán, az ausztriai birodalom’ rézre metszett és kifestett földképével
együtt, kötve, 2 ft. 12 kr. pengő pénzben.

B. édes atyám, általam öszveszcdett Predikáczioi 2dik kötetje rövid nap sajtó alá 
megy. Formája, (nagy 8rét, csinos borítékban) nagysága (20, 21 iv) előfizetésiára 
(1 ft. ezüst) mint az elsőnek; az előfizetés véghatára debreczeni téli, a’ távolabb he
lyekről pesti Józsefnapi vásár, a’ mikorra a’ könyv is megjelen. A’ 10 előfizetőt szer
ző, és a’ pénzt idejében beküldő TT. urak veszik, mint máskor, hálás köszönetéin 
mellett a’ Ildik példányt. Az első kötetet megkaphatni még most Debreczenben, a’ 
Collegium könyvtárában és ns Csáthy, — Pesten Eggenberger uraknál 2 ft. 45 kr. vcz.

N. T. Földvári ur Predikáczioinak már kijött első darabját, követi nem soká a’ 
2dik is. Debreczenben oct. lOkén 1832.

K ö n y v - J e l e n t é s .
(1) Eutropius Római Történetek rövid tartalmát Budán már nyomtatják ; a’Cho

lera, az előfizetés lassú gyűlése, és több ízbeli nagy betegségem késleltették eddig 
kijövetelét. A’ vett nyugtatványt hirdetésemig kérem megtartani. Tudva van, hogy 
Eutropius a’ római birodalom’ 1119 esztendeig viselt dolgait, és sok nemzet’ történe
teit rövideden adja elő: én a’ munkáját régi, újabb és korunkbeli írók ’s Utazók ti
tán világositásokkal, több nemzetbeli fő személyek’ élete, — helyek — szokások leí
rásával, régiségek ismertetésével 35 árkusig bővitettem, hogy a’ sokféle tárgyak ol
vasásában itt tudományt, amott vidító mulattatást lehessen találni.

Midőn sok helyen, az iskolai ifjak tudományos ismeretének általam csak kevés
sé is lehető öregbítése , és a’ római Classicusok könnyebb megértésére szolgáló dol
gokat adok elő ebben is : de mások’ mulattatásokra épen kívántam ügyelni í az iskon-
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Iák nagyérdemű Professorai, s a’ hazai tudományosság gyarapodását szinte kedvellő 
több T.T. Urak méltóztassanak könyvem közremenetelét eszközölni. Elfogadom a’ 
subscriptiót is, csak hogy vagy hozzám, vagy Eggenberger úrhoz Pestre, vagyGyú- 
rián János, títt. Länderer Anna könyvmiilielye Factoráboz méltóztassanak az engem 
tudósítandó frankózott leveleiket küldeni aziránt, mennyi példányt nyomtattassak szá
mokra. A* könyv kijövetelekor jelentést fogok tenni, Pesten hol kellessék letenni 
a* pénzt, és kivenni a 'könyvet: a’ Tudósitók minden költségeiket azon pénzből le
húzván. Ekképpen a’ könyv ára 1 fr. 20 xr. ezüst pénzben k ülönben 2 fr. lesz. 9—10 
vevőtől egy könyvet ajánlok, vagy az előfizetés’’ árát. Költ Losontzon oct. 8ikán 1832-

Hornotmay Imre.
T. Zemplény vmegyében Kis-Falud helységeben Tokaj mellett az idén különös 

jó széna teremvén, a’ ki telelőre marhát vagy juhot hajtatna oda, elegendő szalmát 
is kaphat.

F. e. nov. 6ikán tek. Heves vmegyében Gyöngyös és Heves város közt fekvő Er
dőtelek helységében , mélt. gr. Buttler János , cs. t  urnák országszerte ismeretes e- 
redeti fajú méneséből, tenyésztésre alkalmas meghágott kanczák, nyereg alá ’s ko
csiba való fiatal paripák, és egy setét, másik világos pej mén-ló, e’ felett számos gu
lyabeli tehen 's 24 darab tavali bika, a1 szokott regveli órákban árverés mellett azon
nali fizetésért elfognak adatni. — A’venni szándékozók, ha kótyavetye előtt is akar
nák a’ ménest vagy gulyát látni, eziránt előbb a’ helyben lakozó uradalom-igazgató
nál jelentést tenni kéretnek. Posta Ferencz ,

Director.

(2) A’ nagymélt. m. kir. Kamara részéről közhírré tétetik, hogy Borsod vme' 
gyében kebelezett balatonyi kormosi k. fiscusi rész, melly két egész háztelek, 61 hold 
szántó, 5 hold kender, ± holdnyi káposzta, hold szilvás, Ohold kaszálóföld, két 
házhelyre eső erdőrész, ’s egy lakásra alkalmas épületből áll, f. esztendő octobere 
22ke reggelén 9 órakor, Egerben a’ kir. sóháznál tartandó nyilványos árverés utján 
a’ többet Ígérőnek folyó észt. novembere lsőjétől, hat egymásután következő eszten
dőre, azaz 1838ik octobere utoljáig, haszonbérbe fog adatni.

A’ haszonbérleni szándékozók tehát a’ nevezett napra ’s helyre megjelenni ezen
nel hivatalosak. Addig a’ haszonbér feltételei Egerben Nagy Ferencz kir. fiscusi ügy
védnél vagy Budán a’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara számvevői tisztségében napon
ként megszemlélhetek.

Ugyan ez árverési alkalommal fog egy szeker sarju i s , melly a1 nevezett k. fis
cusi részen e1 nyáron term ett, hasonlólaga’ többet Ígérőnek eladatni.
________Megjegyezve, hogy zsidók ez árverésre nem bocsáttatnak.

(2) Ötszáz darab tenyésztésre alkalmatos anyajuh kerestetik, de kevesebb is el- 
fogadtatik; mellynek gyapja finom vékonysága nem annyira, mint szőrének magas, 
sürü, és zsíros rninéműsége kívántatik, az eladó jelentést tehet iránta Pesten a’ Jó- 
zsefpiaczon Bajzáth uraság házában 205. szám alattiakozó Horváth József Fiskális urnái.

E l a d ó - H á z .
(3 ) Közhírül adatik: hogy Tek. Özvegy Rakovszkyné szül. Tarkó Anna Asszony

ságnak Pesten a' Barátok piaczán 610dik szám alatti Sarok-háza, saját kívánságára 
sz. kir. Pest városának földbirtoki (Urbarialis) Tisztségében f. e. nov. lOdikén reg
é l j  10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek adatik el. —

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Octob. 14dikén 3 láb, 7 hüv. 6 von. Octob. lödikén 3 láb, 9 hüv. 0 von. Octob. 16dikán

3 lak, 9 hüv. 0 von. Octob. 17dike'u 3 láb, 7  hüv. 6 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
67. szálra Pest, October1 20ká" 183i.

Valódi, vagy is az úgynevezett valódi köllni vízzel nem csak minémüségében felé
rő , hanem azt mindenben felül is baladó

„Magyar királyi koronái köllni víz*2 * 4
Több évi , költségesen és fáradságosan ismételt sokféle próbái után szerencsés volt 

az alólirt egy clieiniai uj készitvényt feltalálni, melly a’ régóta híres és köztetszést ér
demlett coloniai (köllni) vízhez (Eau de Cologne) nem csak minden jeles minémii- 
ségében ’s kellemében tökéletesen hasonlít, hanem azt mind erejére , mind illatos cs 
szeszes tartalmára’s hathatóságára nézvést felül is haladja; neveli becsét az is, hogy 
az egész kellemes készitvény egykét elkerülhetetlen külföldi alkatrészt kivéve, csu
pa magyarországi termesztvényekből ’s chemiai vegyiiletekből áll", mire nézve „Ma
gyar királyi koronái köllni víznek“ nevezi; könnyebb megszerezbetéseért és használ- 
batásaért öt féle faj készítésre fordította figyelmét, árokat szerintök szabva, igy a’ 
finom fajból egy palaczkocskával 1 ft. pengőben, egész ládikával 6 ft.; a’ 2ikból 50 
kr . , ládikával 5 fr.; a5 3 i k b ó I 40 k r., Iád. 4 ft.; a’ 4ikből 80 kr . , Iád. 3 ft.: végre a’ 
legfinomabb kétszeres fajból egy pal. 2 ft., egész Iád. 12 ft. pengőben. Megszerezhet
ni, magánál a’ készítőnél szabad postán levelek által, vagy Krausz Károly ’s társ. (vá
czi utcza, kék egyszarvúnál), Hallbauer testvérek (királyutcza, három fehér rózsánál), 
Hirsch Xav. Ferencznél (váczi utcza a5 szarvasnál), Karczag testvéreknél (váczi ut
cza a' magyar gárdistához), Kárász Rózsánál, (asszonyi ékeségkereskedés „Sapho- 
hoz“ váczi utcza) vagy Budán, (a1 várban , gr. Brunszvikház) Haller N. János keres
kedő uraknál. Scholcz J. V.

meghatalmazott chemiai gyámok.
Méltó pártfogoltatására válik a’ készítőnek, hogy productumán, nem kívánván a’ 

külföldi készitvények iránt viseltető kártékony előítéletet hasznára fordítani, az ere
deti nevét nem bitangolja; sőt ellenben a’ honni készitvények iránt ,  mindinkább fej- 
ledezóbb pártfogásu hazafi gondolkozásban bizakodván, azt egyenesen bonninak neve
zi , mint többszöri vizsgálatok ’s a’ készítőnek azok után nyert kétségtelen hitelessé
gű bizonyítványai szerint ajánlhatóbbat, ’s még is jutalmasabbat. A. R.

(2) Ötszáz darab tenyésztésre alkalmatos anyajuh kerestetik, de kevesebb is ei- 
fogadtatik; mellynek gyapja finom vékonysága nem annyira, mint szőrének magas, 
siirii, és zsíros minéműsége kívántatik, az eladó jelentést tehet iránta Pesten a’ J ó -  
zsefpiaczon Bajzáth uraság házában 205. szám alatt lakozó Horváth József Fiskális urnái.

(2) A’ rimái vasmiivelő Társaság (Coalitio) Magyarországban, Gömör és Kis Hont 
törvényesen egyesült Vármegyének kis-honti kerületében 21 helységben lévő nemesi 
birtokait ’s ezekben helyezett vasmühelyeit, átaljában és együtt árverés utján haszon
bérben kiadni szándékozván , e’ végből jövő 1833ik észt. május 21ik napjára mind 
két magyar hazánkból ’s a’ külföldről azokat, kiknek az érdeklett haszonbérléshcz 
kedvök Ieend, ezennel meghívja.

A’ haszonbérben kiadandó tárgyak, ’s azokkal egybekötött használatok e’ kö
vetkezők :

1). A’ vasmühelyekhez tartozik három olvasztó-kemencze, mellyeknek egyike 
nem régiben tüzet kiálló kemény és jó szerekből ritka ízléssel építetvén, folytában 
két esztendeig és három hétig dolgozhat, ’s egy mázsa vaskőből 40 fontnál bővebben
hetenkint hét, nyólcz száz mázsa jó nyers vasat termeszt. A’ két kisebb olvasztók is, 
eé készíthető vas mennyiséghez képest alkalmasan használhatók. Ide tartozik továb-
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bá 15 fris és 10 nyújtó hámor, két kisebb kovács-műhellyel; mellyek jelenképen kö
zönséges egyező ítélek szerint legjobb minémüségü lső rendű, 24,000 mázsa külön
féle nemű kovácsolt vasat adnak. Mind az olvasztó kemenczéknél, mind a’ hámo
roknál tiszti alkalmatos többnyire kemény szerekből épült házak ’s a’ birtok igazgató
hivatal számára különös, tágas és bátorságos lakás találtatik.

2 ) . A’ Társaság tulajdon bányáiból, annyi különböző ’s jó vas készítéshez szük
séges, vegyítésre alkalmas vaskövet, szinte tulajdon erdeiből annyi öl fát adhat a’ 
haszonbérlőnek esztendőnkint, mennyi a’ bérlő szorgalmához képest 24 ezer mázsát 
is haladó vas termesztéshez szükséges.

3 ) . A’ műszerek, vagy machinák hajtására elegendő ’s legjobb esésű viz, épüle
tek tételére, olvasztók igazítására legalkalmatosabb mész termés és alap kövek (Ge
stellsteine) a’ Társaság tulajdon birtokai kebelében bövségben találtatnak.

4 ) . A’ környék’ népessége, a’ földnépnek — mellynek különösen a’ bányák és 
hámorok teszik élelmök fő ágát, — szorgalma, munkásokban soha felakadást nem 
enged.

5) . A’ műhelyek mozgását az, hogy minden vaskészitéshez tartozó szereket ma
ga környékében egy, ké t , ’s legfeljebb négy órányi távolságra jó utakon hordathat, 
a’ készítményeivel való kereskedést, ’s vasa kelendőségét pedig a’ Társaság jószágai
nak nagy részén, műhelyei mellett pedig átaljában , keresztül húzódó csinált országu
tak felettébb megkönnyítők. Illy országút köté öszve a’ Társaság műhelyeit az ország
nak csak 18 mértföldre eső főkereskedő városával Pesttel; holott ma is fen álló lera
kó boltjában sok ezer mázsa vasat haszonnal el ád ; helyben a5 megyebéli ’s távolabb 
lakó kereskedők szinte több ezer mázsát megvásárolván, azt az ország minden ré
szeibe elhordják.

6) . Kétségét nem szenvedhet a’ fent irttak szerint, hogy a’ műszerek hajtására 
elegendő ’s legjobb esési vizek, erdőkkel bővelkedő tájékok, ’s elfogyhatlan vaskő
bányák a’ Társaság műhelyei mellett irányos körben húzódván öszve, a’természetnek 
teremtő munkássága a’ vas mivelést és kereskedést könnyítő környülményektől segit- 
tetvén, a ’ vas készítésnek mind mennyiségben való terjedésére, mind tökélletesitésérc 
az ahoz értő művésznek csak nem határtalan mezőt nyit ’s a’ miveltség ezen hasznos 
pályájára szép reményekkel ád jelt.

7 ) . A’ le irt vasmühelyeken kívül azokkal egyszersmind ’s átaljában bérben kia
dandók lesznek mind a' 21 helységben találtató jószágok azokhoz tartozó mintegy 110 
házhelyen lakó jobbággyal , és mintegy 100 zsellérrel, kiknek marhás robotjaik 5720 
— gyalog robotjaik pedig 13.240 napokat tesznek, — minden azon birtok után né
zendő majorság földekkel, rétekkel, legelőkkel, ’s úri ’s földi haszonvételekkel (re
galia et territorialia beneficia') úgymint vendégfogadókkal, mészárszékekkel, kissebb 
korcsmákkal, malmokkal, kallókkal, kővágással, agyag-ásással, mészégetéssel és a* 
most haszonbérben lévő üveghutával.

Ezen haszonbérnek a’ környülmények szerint módosítható feltételeit bővebben 
megtudhatni Pesten tek. Thaisz András kir. táblai ügyvéd urnái, kinek utasítása után 
a’ haszonbérbe adandó tárgyak fekvését is a’ látni kívánónak a’ helybéli mostani kor
mányi hivatal megfogja mutogatni. Az árveréshez járúlni kívánók hét ezer pengő fo
rint bánatbérrel felkészülve jelenjenek meg. Költ Rima Brezón a’ Társaságnak sept. 
2 tikén ’s következett napjain 1832ben.tartott köz-gyűléséből; feljegyzetté és kiadta

Rath) J ó zsef , m. k.
. a' Társaság rnidszerinti í.’gytaste ’s Jt'gyy.ője. 1

Duna*« íz állása a’ budai vizmérték szerint:
Octob. 17dikén 3 láb, 7 hiiv. 6 von. Octob. ISdikán 3 láb, 8 hüv. 0 von. Oetcb.

láb, 0 hiiv. 0 von. Octob. 20<li!cáii 4 láb, 4 hüv. 0 voa, (az 0 felet*.)
1 9(1 i kén



68. szám,. 1832.

É r t e s í t ő .
Pest, October' 23u"

Hartleben K. A dolf
Könyvárosnál, Pesten a hét választó Fejedelmek’ ál- 
talellenében, a’ közelebbi Leopold vásárra megjelenik:

SZÁZADUNK.
S z e r k e z t e t i

O R O S Z  JÓZSEF«
Pesten  1832.

A’ kiadó hízelkedik magának, hogy ezzel nem kévésé érde
kes és közkedvességet nyerendő munkát ereszt közre; de a’ 
helyett, hogy ezen munkáját a’ már több, országszerte is
meretes könyveiről hires írónak magasztalásokkal, ha bár 
érdemlettel is; halmozná, czélirányosabbnak tartja ennek fő
irányzását magának a’ Szerzőnek élőbeszédéből felhozni, V 

tartalmából  az olvasóközönséget megismertetni.

„Századunk legnevezetesebb történeteinek, legjelesebb férjfiaínak 
leírása, uralkodó vélem ényeknek, behozott újításoknak előadása, nemzeti 
s tartományi tulajdonságoknak lefestése, kereskedésnek, m ivészetnek, el- 
sőbségeknek és nyomorúságnak rajzolatja leszen e’ köteteknek főczéljok, 
mellyekhez még kisebb, népszokások és charakteristikai egyes történetek 
elbeszélése is fog ragasztatni. Hogy ezeket legjobb forrásokból szerkez- 
tettem , bogy a’ nagyobb czikkelyek nem csupa fordítások, hanem több 
adatokból öszvebordott és hol szükséges vala hazánkra illesztett érteke
zések: azt a’ külföldi literaturában jártas olvasóim könnyen ált fogják 
látni. Legfőbb czélom vo lt, hogy a’ vitatásba v e tt, noha legrövidebb 
vonásokkal irt tárgyról, kimerítő isméretet szerezhessen az olvasó.

Hány kötetre gyűlend e’ munkám, bizonytalan és több belső V  
külső környülállásoktól függ; czélom azonban, a1 mennyire szegény ha-
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•landó tovább terjedőt feltehet, az, hogy ha —  mit inkább óhajtok mint 
reményiek —  igyekezetem nem fog akadályoztatni, a’ legnevezetesebb  
történetek, életrajzok és nézetek leírása után —  mellynek érdeke szán
dékom szerint kötetről kötetre nevekedni fog —  végre századunk rend
szeres leírásához és leginkább hazánk szellem i, m ivészeti ’s politikai állá
sának a’ többi országokéhoz hasonlításához fogok. Nagyobb tömötséggel 
lehet azután a’ képet, mellynek egyes részei már előre rajzoltattak, a’ 
néző szeme elébe hozni.

Környúleteim azonban nem engedvén, hogy ezen egy kévésé 
messzeterjedő tervemmel kirekesztőleg foglalatoskodjam, más részről pe
dig kivitelének idejét szerfelett kiterjeszteni nem akarván, segédtársra szük
ségem v a la , kivel a’ sokféle forrásokból öszvegyüjtött és a’ szükséges 
mintába hozott tárgyakat végkép’ öszvealkassam. Ezt t. H a r s á n y i  P á l  
úrban megtaláltam, kinek neve a’ magyar olvasó közönség előtt sokkal 
ismeretesebb, minthogy még többet szóljak felőle.

T a r t a l m a :
Algier. — Brougham. — Francziaországnak közönséges kíada'sai (budget). — Néhány 

pillanat az angol kereskedésre legújabb időkben. —• Töredékek Oláhországről. — Nelson ha
lála. — A’ pérai égés. — Egy vonás a’spanyol elnyomó háborúból. — Amerikában lévő respu
blikák, fejedelmeikkel. — Még valami az angol adókról. — A’ folyóirások statistikája. — Az 
első gőzladik. — Times. — Egy szerecsen királynak leírása. — Éjszakamerikában fennálló 
hitvallások.

Egy egy csinos boritékú kötetnek ára I ft. 20 kr. ezüst pénzben. 
A’ másik kötet megjelen november végével. Árultatik minden hiteles 
könyvárosoknál a’ két magyar Hazábam

SZÜLÉK, NEVELŐK S MINDEN BARÁTJAI
A’ TÖRTÉNETEKNEK  

figyelmessé tétetnek ezen legújabb munkára:

H U N Y A D I  J Á N O S ’
VISELT DOLGAI

E n g e l  é s  F e s s l e r b ó l .

A H O N I  I F J Ú S Á G N A K
A J Á N L V A

CZUCM OS © E l ^ E I i T
sz. Benedek rendebéli áldozó pap, Rév-komáromi professor, a’ magyar tudós Társaság’ 1. tagja

Á L T A L .
B U D Á N ,  a’ m. kir. egyetem ’ betűivel; nagy 12rét, 181 lap. Csinos

borítékba kötve ára n e g y v e n  e z ü s t k r aj c z á r.
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A1 tárgy’ méltósága, annak lelkes kidolgozása, ’s az erővel és csínnal teljes nyelv, 
mellyért a’ C z u c z o r  név elegendő kezesség, mindenkire, de kivált a’ hazai ifjú
ságra nézve e’ könyvet örvendetes jelenéssé teszik.

Eggenberger József.

Minden hiteles kény városnál az országban találtatnak:
K I S F A L U D Y  K Á R O L Y

M I N D E N

M U N K Á L
Öszveszedte

T  o l d y  F  e r  e n c z.
X. KÖTET.

Az elhunyt költő1 életével, aczélba metszett képével ’s keze1 írása1 másával 7 ft. 12 kr 
pengőben; velenczei Velinen ’s kötve 12 ft. pengőben.

T o v á b b á :
A’ M A G Y A R

POEZIS’ KÉZI KÖNYVE.
T o l d y  F e r e n c z  á l t a l .

II. kötet nagy 8adrétben, 65 ív : 4 ft. pengő pénz.

Az ORVOSI TÁR1 hivatalában (Pest, Rakpiacz , (Ausladeplatz) Deronház, 2dik e-
melet, l6dik szám) találtatik :

Dr. H u f e la n d  K, V i l m án y
SZEG ÉN YEK ’ P A.TIKÁJA,

egyszersmind tapasztalt hasznú gyógyszerek1 és orvosságok1 választott gyűjteménye. 
A1 hatodik kiadás szerint fordította ’s a’ g y ó g y s z e r e k ’ m a g y a r  s z ó t á r á v a l ,  
az orvosi Tár’ Olvasói’ kedvéért megtoldva kiadá Dr. SCHEDEL FERENCZ. Pest. 

1831. Zsebkönyvformában öszvesen 160 lap; kötve 36 kr. pengőben.
Ugyanott előfizethetni a’ Prof. B u g á t  és Dr. S c h e d e l  által kiadott

O R V O S I  T Á R
czímű folyóírás1 1832diki évfolyamatjára is. Minden hónapban jő egy 6 ívnyi, csino
san nyomtatott ’s kötött fűzet; minden harmad hónapban pedig egy jeles orvos’ arcz- 

képe. Ara helyben 5 f t ., postán 6 ft. 24 kr. pengő. Az előfizetők legott
kilencz fűzetet vehetnek által.

ORVOSI TÁR, 1831. II. III. é s  IV. kötet (9 fűzet), kenhes
sék' , HufelamF és Rust’ képeikkel: 3 ft. pengő pénz.

4



Müller könyvkereskedésében Pe s t e n
az urak utczája kezdetén a’ Serviták klastromával általellenben m egszerezhető:

fáz árok pengőpénzben):
T e r m é s z e t  és S z e r e l e m.  Lafontainetől Deáky Fülöp Sámuel. 1832. Fiizve 1 for.
Lassú, a z A u s t r i a i  B i r o d a l o m n a k  Statistikai, Geographiai és Históriai l e í 

r á s a . Budán. Kötve 2 fr. 24 xr.
Balásházy, Észrevételek a’ I l on  ni  G a z d a s á g b e l i  szorgalomnak akadályairól ’s 

Orvoslása módjairól ’s a1 t. Pesten. 1831. Fűzve 1 for. 12 xr.
Rényesi Isidor Hasonlításai a’ Természet’ Templomában. 1832. Fűzve 20 xr.
L ant, vagy a1 Debreczeni R. Collegium Nevendékei által irt némelly Versek Gyűjte

ménye. Debreczenben. 1832. Fűzve 40 xr.
E p  ig r  am m ák  s Apróságok. Fordítások és Eredetiek. Péczely József által. 1832. 

Fűzve 12 xr.
Yajnócz János, S z e m á p o l á s .  Pesten. 1832. Fűzve 20 xr.
Közhasznú E s m e r e t e k  T á r a  a’ C o n v e r s a t i o n  s > L e x i k o n  szerént Magyaror

szágra alkalmaztatva. Nagy 8adrét .  4 kötet. A — Fiorus. Pesten. 8 for. az Vik 
kötetre való előfizetéssel 10 for. Az V., VI., V II., és VlIIdik kötet jövő Hús- 
vétig elkészül. Az egész munka 12 kötetből fog állani.

Az én Utazásom vagyis Vaséki Méta. K l a u r e n  u t án .  1831. Fűzve 48 xr.
Ki-ki a’ maga szerencséjének kovácsa. Rövid Erkölcsi Értekezés. 1830. Fűzve 48 xr.
A’ V a r á z s - R o z s  a. Schnitze után Kovacsóczy. Kassán. 1828. kötve 48 xr.
A’ Természet’ és Mivészet Remekei Földvilágunk’ Körében. Pesten. 1832. Fűzve 

1 for. 20 xr.
Ritka, Csodás, Rémletes és Borzasztó Történetek Rakhelye. 1832. 3 Fűzet 1 for.
L i z i n k a ,  vagy Szibériai Számkivetettek. Rudán. 1830. Fűzve 40 xr.
Tanácsadó az Elhálás előtt, alatt, ’s után. Pesten. 1829. Fűzve 40 xr.
Német Magyar, és Magyar Német Szókönyv. 2 kötet, kötve 6 for.
Natter T. T. Katholikus, Imádságos és Épületes Könyve. Bőrbe kötve 1 for. 30 

xr. — Papirosba bekötve 1 for.
A’ B é l t e k y  H áz. Román F áy  Andrástól. 1832. 2 kötet. 2 for. 48 xr.
A* mívelt-érzékeny T á r s a l k o d á s  Tisztelkedés Üdvözlések a’ magasabb csínosságu 

Társaságban feljelenő Ifiuság számára kiadták Sebők és Moth. Pesten. 1832. Fűz
ve 1 for.

S o k r a t e s ’ Nevezetességei. Xenophon’ munkája magyarra fordítva Kis János által 
1831. kötve 40 xr..

Cs o k o n a i .  Vi t é z  P o é t á i  munkái. 1816. 2 kötet. 4 for.
Magyar E g y h á z i  B e s z é d e k ’ Gyűjteménye. Kiadja Szalay Imre. Pesten. 1832. 3 

kötet előfizetődik a’ negyedikre 4 for.
Érzékeny Történetek. Kolosváratt. 1832. Fűzve 36 xr.
A’ Me z e i  G a z d a ’ Kézikönyve. Kiadta Staut. Kassán. 1831. Fűzve 1 for.
Schmid Kristóf’ I f i u s á g o t  é r d e k l ő  I r omá nya i .  Egy Gyűjtemény a legoktatóbb 

és legkeliemeíesebb Történetekből és Elő-beszéllésekből. Kassán 1828. 1829. 8 
kötet, kötve 4 for.

Folyvást tartó mezei, és kerti Kalendáriom. Kassán. 1832. Bekötve 1 for. •
S á r g a  Kö n y v .  Ajándékul jó Gyermekeknek, kik örömest tanulnának A. B. Cz. u- 

tán olvasni. 6 színezett képpekkel. Irta Benczúr. Kassán. 1832. Bekötve 40 xr.
Ug y a n  M ü l l e r  K ö n y v k e r e s k e d é s é b e n  t a l á l t a t n a k ,  m i n d e n  az 1831 

e s z t e n d ő r e  v a l ó  m a g y a r  és n é m e t  K a l e n d á r i o m  ok ,  A l m a n a 
ch ok 4 és f üggő  f a l r a  v a l ó  K a l e n d á r i o m o k .  _

Dunavíz állása a’ budai v izm érték  szerin t:  ̂ f
Octob. 2 \  dikén 4 láb, 4 hüv. 3 von. Octob. 2 2 dikén 4 láb, 2 hüv. 6 von. Octob. 23dikan

4. láb, 0 hüv. 9 von. Octob.. 24dikéa 3 láb, 11 hüv. 0 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
68. szám. Pest, O c t o b e r ’ 27kia 1832.

L ä n d e r e r  könyvnyomtato intézeteben a’ küzelgető pesti vásárra elkészül

A’ K Ö Z H A S Z N Ú

£  ® $ $®ra.

J e l e n t é s .
Midőn az alólirt könyvkereskedés a’ nemzeti közélet’ és literatura’ legérdemesb 

ferjfiai’ egyikének, K ö l c s e y  Fe  r en cz 1 munkájinak közel megjelenését az olvasó 
közönségnek ezennel hírül adja: úgy hiszi nem szükség miveinek szétágazó érdemért 
hosszasan kimutatni. A' köztisztelet kimondó márrólok Ítéletét. — Kölcsey, így szól 
egy közkereken forgó könyv, phantasiája’ kellemessége - ’s érzelmei’ melegségével 
minden költőinket meghaladva, Himfyval egyetemben a’ dal’ tónusában és szöveté
ben mindnyájokat megelőzi. — Ha dalai’ nagyobb része olvadó gyengédség által je
löltetik k i , másokban lobogva gyúl-fel érzete ’s merész ódái lelkesedéssel, mások
ban egy a’ kiállott vész után csendesen dobogó szív’ derült komolysága , sőt húniora 
által érdekeltetünk. A’ való Balladát ’s Románczot Poesisunkba ő ülteté-át, ’s mind 
e’ két nemben utói nem éretve áll. — De Kölcsey nem egyedül mint költő, hanem 
mint fcheoreticus és kritikus is nagysikerrel hatott literaturánkra, s idetartozó mun
kái nem kevésbé mint poétái dolgozásai c l a s s i c u s  bccsüek.

Munkáinak gyűjteménye, melly felében még:mindeddig nyomtatlan dolgozások
ból áll, öt nagy nyolczadrétü kötetben, becséhez illő külsővel, fog az alóiirtnál meg
jelenni. ’S első kötetei

K ö l c s e y  Fe ren cz ’
VERSEI.

K i a d  t  a

S z e m e r e  P á l .
Pesti novemberi vásárra, két ezüst forinton megszerezhető.

_ __________ H a r t l e b e n  K .  A d o l f  \

( l )  Tek. Pest vmegyében Akasztó és Kis-Kőrös közt helyezett Puszta-Ácson va
lami 100 ölre menő igen jó idei széna kazal vagy öl számra eladó; ugyan ott fel- 
válaltatnak szarvas marhák is telelőre. Bővebben értekezhetni irántok Pesten gr. 
Steinlein házabeii házmesternél, az uj vásárpiaczon.

Jj[ 5
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A’ Magyar Egyházi Beszédek’ Gyűjteményének 3dik kötete még a’ mult Septem
ber hónap elején megjelenvén, de a’ beérkezett oskolai szünnapokban történt távol 
létem annak rendes elküldhetését akadályozván, a’ TT. Közönséget ez által értesí
teni kívántam; hogy már most azon helyekre, a’ honnan a’ példányok nálam meg
rendelteitek, többnyire útnak indítottam, ’s minden órán helyeikre juthatnak. Azok 
pedig, kik rendeléseiket másutt tevék, szinte bizonyosok lehetnek azoknak megkap- 
iiatása felől. — A’ ldik kötetnek nyomtatását addig halasztani kénytelenitetem, míg 
a’ 3dik kötetérti járandóságok annyira beérkeznek, hogy azokból a’ nyomtatási költ
ségeket viselhessem. Az első kötetnek szükségessé lett másodszori kiadása miatt ha
ladni kellett a’ nyomtathatásra kitűzött időnek. De rajta leszek, hogy új esztendőig 
a’ idik is elkészülhessen, mellyre Részve\őim’ kedvezését újra megkérem. Azon töb
bektől kinyilatkoztatott kívánságnak, hogy a’ köznéphez alkalmaztatott több Beszéd
del is bővüljön a’ Gyűjtemény, ön irányzásom szerint is ezentúl a’ 3dik köteten kezd
ve igyekszem megfelelni. P est, October lGkán 1832.

Az Egyházi Beszédelv
Gyűjteményének kiadója.

Valódi, vagy is az úgynevezett valódi köllni vízzel nem csak minemüsegeben felé
rő, hanem azt mindenben felül is haladó

„Magyar királyi koronái köllni víz“
Több év i, költségesen és fáradságosan ismételt sokféle próbái után szerencsés volt 

az alólirt egy chemiai nj készitvényt feltalálni, meliy a’ régóta híres és köztetszést ér
dem lett coloniai (köllni) vízhez (Eau de Cologne) nem csak minden jeles minétiiü- 
ségében 's kellemében tökéletesen hasonlít, hanem azt mind erejére, mind illatos és 
szeszes tartalmára ’s hathatóságára nézvést felül is haladja; neveli becsét az is, hogy 
az egész kellemes készitvény egykét elkerülhetetlen külföldi alkatrészt kivéve, csu
pa magyarországi természtvényekből ’s chemiai vegy illetek bői á ll ; mire nézve „Ma
gyar királyi koronái köllni víznek“ nevezi; könnyebb megszerezhetéseért és használ- 
hatásaért öt féle faj készítésre fordította figyelmét, árokat szerintök szabva, igy a’ 
finom fajból egy palaczkocskával l ft. pengőben, egész ládikával 6 ft.; a’ 2ikból 50 
kr., ládikával 5 ft.; a’ 3ikból 40 kr., Iád. 4 f t.; a’ 4ikből 80 kr., Iád. 3 ft.: végre a’ 
legfinomabb kétszeres fajból egy pal. 2 ft., egész Iád. 2 ft. pengőben. Megszerezhet
ni, magánál a’ készítőnél szabad postán levelek által, vagy Krausz Károly ’s társ. (vá- 
czi utcza, kék egyszarvúnál), Uallbauer testvérek (királyuteza, három fehér rózsánál), 
Hirsch Xav. Ferencznél (váczi utcza a’ szarvasnál), Karczag testvéreknél (váczi ut
cza a’ magyar gárdistához), Kárász Rózsánál, (asszonyi ékeségkereskedés „Saphohoz“ 
váczi utcza) vagy Budán, (a’ várban, gr. Brunszvikház) Haller N. János kereskedő 
uraknál. Scholcz J. F.

meghatalmazol! chemiai gyámok.
Méltó pártfogoltatására válik a' készítőnek, hogy productumán, nem kívánván a’ 

külföldi készitvények iránt viseltető kártékony előítéletet hasznára fordítani, az ere
deti nevét nem bitangolja; sőt ellenben a’ honni készitvények iránt, mindinkább fej- 
ledezőbb pártfogásu hazafi gondolkozásban bizakodván, azt egyenesen honninak neve
zi , mint többszöri vizsgálatok ’s a5 készítőnek azok után nyert kétségtelen hitelességű 
bizonyítványai szerint ajánlhatóbbat, ’s még is jutalmasabbat. A. R.

í l )  Kis Antal bécsi nagykereskedő Pestre a’jövő leopoldi vásárra megjelenni szándé
kozván ajánlja fejér pamut, sima “s behúzott angol tiill (tullanglois), csikós himzetii 
gallér, csipke s egyéb uj divatu áruit, boltja leend a’ harminczad-utczában 199 sz. 
alatt; Bécsben pedig állandóan (am alten Fleischmarkt Nro. 697.)
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H a r t l e b e n  K.  A d o l f
Könyvárosnál, Pesten a’ hét Választó Fejedelem ’ általellenében a’ közeleb

bi leopoldi vásárra m egjelennek:
A’ H E L Y E S

E M É S Z T É S N E K
É S

A ’ HAS’ BAJAITÓL
V A L Ó  M E G M E N E K E D É S N E K M E S T E R S É G E .

Szükségben segítő közhasznú gyakorlati könyv.
V a i l l u n t  f i .

Franczia Doctor szere'nt saját észrevételeivel toldva 
Németből magyarázta

L E N C S É S  J. A N T A L .
hajdani Oktató.

K ö tv e :  40 kr. pengő pénz.
Ámbár k ik itnd ja, milly nagyon függ a’ testi és lelki jóllétei, úgymint minden 

életörömnek forrása a’ helyes emésztéstől: mindazonáltal soha szem hallatszott olly 
gyakor és alapos panasz az emésztés’ foglalatossága ellen, mint a’ mi napjainkban; 
sőt jussunk van állítani, hogy azon számtalan nyavalyáknak legnagyobb része, mel- 
lyek az emberi nemzetet meglepik, a’ hasnak rendetlenségeiből származnak.

Hogy ama szüntelen’ panaszoknak oka , vagy a’ természet • vagy élésrend elleni 
életmódban, vagy magokban az erőtlen emésztő eszközökben, vagy pedig még egy
szersmind ezekben vagy amabban is alapul, nem kíván megmutatást. Annál kí
vánatosabb tehát egy olly irás, melly mint részvevő, értelmes, ’s jó akaró tanácsa
dó egyáltalján gyakorlati rendszabásokat, és hasznos életmódbeli utasításokat közöl, 
különösen pedig azon személlyeknck oktatást nyú jt, kiknek emésztő életeszközeik 
vagy természetök szerént, vagy pedig életmódjok által el vannak gyengülve

Teljes bizonnyal feltehetni, hogy ezen közhasznú boldogító czélt e’ jelen könyv 
által eléri.

Az egészséges megtanulja belőle, miként vegye elejét a’ bajoknak, az elgyen
gült, ’s erőticnedett pedig, miként viheti rendbe megzavarodott emésztő foglala
tosságait.

_  —

tisztelkedés mestersége,
v a g y :

Ú t m u t a t á s ,
miként kell az embernek a’ társaságokban, ’s az élet különféle környületei- 
ben magát illendően, csinosan és udvarian viselnie 5 delin beszélnie, érte

keznie, és mulatnia,
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e g y  ’
b o k r é t á v a l ,

é s e g y
n e f e l e j t s k o s z o r u v a l

p á r o s í t v a
szerzetté L e n c s é s  J .  A n t a l .

r

Ara borítékba kötve ő 4 kr.
Midőn az anyatermészet az embert e’ zsibongó világ piaczára szállítja, ezt mo

solyogja reá: É l j ,  és s z e r e s s !  — Azonban az őhasonképe, melly több egy ere
detű kisvilág’ körében kerengj ezen áldás mellett is igen gyakran megütközik mind 
önmagába; mert fényleikén kívül poralakja is vagyon; mind pedig az ó hozzá hason
ló vándorcsillagokba; mert ezek is , mint rokon társai, vele közös utón lengenek*
— S z e r e t e t  és B a r á t s á g y m e g v e t é s  és u t á l a t  között lebeg hosszú-rövid 
pályája, ’s létének köre egy, nem tudom minő, mindenből szövetkezett t á r s a s á g .
— Csak akkor, ha ebbe illeti magát, lehet szerencsés : ’s ez a’ munka ezélzata.

A’ mi az előadást illeti , gondolbm , tiszta ’s értelmes; csak azt kell róla meg
jegyeznem, hogy e’ szó: „kegyed“ azért lelt benne méltó helyet, hogy köz tiszte
letszóként szolgáljon, mellyet a’ kívánathoz képest mindenki könnyen M é l t ó s á 
g o d d á ,  Na g y  s á g o d  d á,  vagy más illő tiszteletszóvá változtathat.

Az első és második szakasz az ön viseleti és szólalkozási, úgy nem különben le
velezési ’s jelentési tisztelkedéssel foglalatoskodik; a’ B o k r é t a  pedig az ízlést ne
mesíteni, ’s csinosan mulatni , végre a’ Ne f el e j t s k o sz o r u  a’ szeretetnek és ba
rátságnak nyájas emlékjelt nyújtani- gyűjtetett és készíttetett. Fogadd kegyesen É- 
des Ha z a i ! !  \

A’ fehér Angyalnál
Pesten', a’ kis híd utczában, Kemnitzer házban 

vagyon több esztendő óta C a c c i  ari-nak  legrégibb szagos szerekkel való kereske
dése , melly különösen ajánlja magát niegnem hamisított tulajdon készilménnyeivel, 
melly ékből itt állandóan friss készittésbelieket tart lerakva.

Vagyon nála nevezetes mennyiségben az úgy nevezett né gy  t o l v a j  e c z e t -  
j e , (V inaigre de 4 voleurs)- melly a’ n m g a  h a so n  1 í t h a ta-t 1 a n h a t h a t ó s á 
gá t  mindenek felett ki mutatta a? legközelebb kegyetlenkedett ragadvány ideje alatt.

Továbbá vagyon nála angoly O p o d e l d o k ,  melly a’ maga hathatós voltára 
nézve már ,  csak nem á ta  1 á n o s an< szü  ks é ge s h á z i  o r v o s s á g g á  leve.

Vagyon nála : S p a n y o I g y ö n g y  m o s ó - v í z  és  p o r ;  valódi k o 1 o n i á i  
v í z ;  M a c c a s s a r  Ol a j ;  m u s t á r ;  f o g i n a k a t  e r ő s í t ő  p o r  és t i n c t u r a ,  
minden egyéb szerekkel, mellyek ezen művészet készittései közzé vágnak. Van ne
vezetesen h a j n ö v e s z t ő  v í z ,  mellyet-ő maga talált fel, és több tapasztalás ,’s 
bizonyítás után állíthatja, hogy eggyetlenegy a’ maga nemében.

Árúinak nem csak tökéletes jóságokról' kezeskedik ; hanem azzal is hízelkedik 
magának, hogy illendő árszabásaival is teljes megelégedéseket nyeri meg minden ren
dű tisztelt vásárlóinak, akár kevesebb, akár nagyobb mennyiségűt vegjenek nála.

F. e. nov. 3 , 4 , ’s 5kén álló tölgyfák fognak a’ mendei erdőben árverés utján 
eladatni.

Dunavíz állása a’ budai vizm érték szerin t:
Octob. 24dikén 3 láb, 4 hüv. 0 von. Octob. 25dikén 3 láb, 8 hüv. 6 von. Octob« 26dikán

3 láb, 7 hüv* 0 von. Octob. 27dikéa 3 láb, 5 hüv. 6 von. (az 9 felett.)



É r t e s í t ő .
69 . szám. Pest, October 3l Un 1832.

Pesti könyváros W i g a n d  Ottónál
[épen most jelent meg és találtatik :

K I S F A L U D Y  S Á N D O R ’

M UNKA JI.
4 kötet. 12rét. Pesten, 1833. Velin papiros, csinos borítékba

kötve 6 ft. pengő pénzben.
• T a r t a l o m :

I. II. k ö t e t .  H i m f y ’ s z e r e l m e i ,  lső Rész: A’ kesergő szerelem. 2ik 
Rész: A' boldog szerelem. Ára 4 ft. pengő pénz.

III. IY. kötet .  Re gék ,  lső Rész: Dobozy Mihály és hitvese. Kemend. 
2dik Rész: Döbrönte, a’ megboszúlt hitszegő. Ara 2 ft. pengő pénzben.

SZÜLÉK, NEVELŐK|’S[MINDEN BARÁTJAI ~ ~
Á  TÖRTÉNETEKNEK

figyelmessé tétetnek ezen legújabb munkára:

H U N Y A D I  J Á N O S ’
VISELT DOLGAI

E n g e l  é s  F e s  s l e r b ó l .j

A H O N I  I F J Ú S Á G N A K
A J Á N L V A

C Z U C Z O R  G E I G E L T
t z . Benedek rendebéli áldozó pap, Rev-komáromi professor, a’ magyar tudós Társaság’ 1. tagja

ÁLTAL.
B U D Á N ,  a’ m. kir. egyetem ’ betűivel; nagy 12rét,~184 lap. Csinos 

borítékba kötve ára n e g y v e n  e z ü s t k r a j c z á r .
A’ tárgy’ méltósága, annak lelkes kidolgozása, ’s az erővel és csínnal teljes nyelv, 

mellyért a1 Cz u c z o r  név elegendő kezesség, mindenkire, de kivált a’ hazai ifjú
ságra nézve e’ könyvet örvendetes jelenéssé teszik.

E g g e n b e r g e r  J ó z s e f .
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Minden hiteles könyvárosnál az országban találtatnak:
K I S F A L U D Y  K Á R O L Y

M I N D E N

M U N K Á I .
Öszveszedte

T  o  l  d  y  F  e  r  e  n  c  z .

X. K Ö T E T .
Az elhunyt költő’életével, aczélba metszett képével ’s keze’ írása’ másával 7 ft. J2 kr 

pengőben; yelenczei Velinen ’s kötve 12 ft. pengőben.
. T o v á b b á :

A’ M A G Y !A R
P O E Z IS ’ K É Z I  K Ö N Y V E .

T o l d i /  F  e  r  e  n  c  z  á l t a l ,
II. kötet nagy Sadrétben, 65 ív : 4 ft. pengő pénz.

J e l e n t é s .
(1 ) Alólirtak ajánlják uj érkezésbeli gyolcs és vászon portékáikat a’ legillőbb 

m e g s z a b o t t  áron, Pesten a’ váczi utczában ezen czim alatt:

„A* K o z á k h o z “
úgymint: valódi 54 rőfös rumburgi gyolcsokat, szintollyan ^ és |e s  szélességű 30ró  ̂
fost; mindenféle keskeny és széles hollandiai, egész nehéz fajta |est lepedőkre, és 
38 rőfös Creas-vásznakat; asztalneműre szolgáló 30 és 44 rőfös kamukákat és garni* 
túrákat 6 , 12, 24 és 36 személyre; törülköző-kendőket, középszerű és egész Unom 
minemüségü , ruhákra való legújabb kanavászt, fehér és színes gradlit ’s a’ t. mint 
szinte szabad válogatásra nagy mennyiségben kész

legújabb ’s jobbféle nyomtatott vászon zsebkeszkenoiket,
bátorkodik továbbá a’ vidéki kereskedő urakat e’ jövő vásári alkalommal emlékeztet* 
ni a’ nála valóban jutalmas áron található 21 rőfös festett béllés-kanavászra , 24 rő
fös festett damisz, és pamuktafotáikra, 42 rőfös sziléziai és pamukgyolcsaikra, min
denféle kemény és viaszos vásznaikra, ’s több e’félékre,

Péczehj Sámuel és társa.
(1 ) Malvieux X n.kereskedésében (Pesten Dorottya-utcza 11 sz.) folyvást min

den nemű statuspapirosokat vehetni vagy eladhatni jutalmasan szabott feltételek mel
lett. Ugyan ott szerezhetni sors-czédulákat is
Roguzno és Nizniow urodalmak, vagy 30,000 arany felváltási árok
lotteriajára 5 pengő írtai , minden ötödikére egy bizonyos nyerteségü veres szabad 
sorsczédula ráadással, inig az illyenek el nem keinek; a’ húzás nov. 27ikén ieend.— 
Mint szinte
Sneeberg ésLaasurodalinak, vagy 250.000 v.ftnyi felváltás-árok
lotteriájára is 5 peng. frtal, minden lOikére egy bizonyos nyerteségü ’s különös ked-
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vezésekkel bíró zöld szabad sorsczédula ráadással. A' húzás, ha nem iiamarébb, jö
vő észt. martz. löikán másoihatlanul meg fog történni.

E l a d ó  k l a v i r o k
Pesten a’ serviták piaczán 425 számalatti háznak Iső emeletében bal kéz felül, 

jutalmas áron eladó egy egészen uj , különös jó minémüségü, ’s Bécsben készült hosz- 
szu klavir v. piano-forte; ezen kívül még egy másik is, meliy áltjátszolt ugyan, de 
azért jókarban lévő s szinte bécsi készitvény.

Müller könyvkereskedésében Pesten
az urak utczája kezdetén a’ Serviták klastromával általellenben következendő legú

jabb könyveket bekötve lehet kapni:
fáz árrok pengő pénzben).

Aurora hazai almanach. 1833. 2 for. 24 kr 
Márton’ Német Grammatica. 1 for. 24 kr 
Házi Patika. 48 kr.
Szakács Könyv. 1 for. 12 kr.
Kertész Könyv. 1 for. 24 kr.
Pest-Budai Házi-Titoknok. 2 for. 12 kr. 
Trattner’ Nemzeti Kalendáriom. 14 kr. 
Váltójog. 1 for. 20 kr.
Ezer Egy Éjszaka. 9 Füzet. 4 for. 30 kr. 
Tapasztalt Téli Tanácsadó. 40 kr. 
Nefelejts Almanach. 1833. 2 for. 24 kr. 
Mulatságos Sokfele. 36 kr.
Házassági Grammatika. 36 kr.
B. Mednyánszky’ Elbeszélések, Regék '’s 
-*}. Legendák. 1 for. 30 kr.
Benke’ Magyar Játékszínről. 10 kr.j

Ugyan Müller Könyvkereskedésében találtatnak : a* legújabb s legszebb varró 
formák; (Tupfmuster); arany prémezetek ; patent pecsét ostyák; a nagy lotteriák- 
hoz sors számok ; a’ gyermekek’ számára szükséges kilineázott iró papirosok , ma- 
gyár, német, vagy deák exemplárokka!, egy egy 2 kr.

Pesten minden könyv- ’s mii városnál megszerezhető ,,Fal-kalendáriom 1833ra, öt 
nyelven, magyar’s német cziinzettel46 és „Münzjournal des 19. Jahrhunderts4,; Bu
dán Spaisser könyvkötőnél a’ várban, Kassán, Pozsonyban, és Sopronyban A>igandok 
könykereskedéseben, Újvidéken Jankovics Pál könyvkereskedőnél, Szögeden Kibiing 
József, Temesváron PoJacsek Ignácz, Pécsett pedig Gundel Mártony könyvkötőknél.

E’ munkák nagyszorgalmu szerkeztetője Andreitsch Uroz ur, keleti nyelvű nyom
tatványok correctora a' m. kir. egyetem’ könyvnyomtató intézetében ; ajánlva vannak 
a’ pesti polg. priv. kalmárságnak, a’ nyomtatás a’ nevezett intézet angol patent-ko- 
fumbian sajtója alól került ’s igen csinos. Münzjournal (Pénzképtár) 4dik kötete a 
novemberi pesti vásárra jelenik meg. —

B. édes atyám, általam Öszveszcdett Predikáczioi 2dik kötetje rövid nap sajtó alá 
meg}'. Formája, (nagy Srét, csinos borítékban) nagysága (20, 21 iv) előfizetési ára 
( l  ft. ezüst) mint az elsőnek; az előfizetés véghatára debreczeni téli, a’ távolabb he
lyekről pesti Józsefnapi vásár, a' mikorra a könyv is megjelen. A' 10 előfizetőt szer
kó, és a pénzt idejében beküldő TT. urak veszik, mint máskor, hálás köszönetéin

. Élet. Irta Udvardy. 1 for. 20 kr.
, Tsötönyi’ Gazdasági Munka. 2 for. 6 kr. 

365 Oktató Feltétel. 2 füzet. 20 kr.
Az okos Csudafi. 20 kr.
Magyar Helyesírás. 8 kr.
Az Ember, és a’ pénz. 40 kr.
Az Okos Gazda. 16 kr.
Magyar és Német Levelező Könyv. 1 f. 30 kr. 
Pali , és Minka olvasni tanul. 1 for. 40 kr. 
Zádor’ , Geographiai kézikönyv'. 2 Kötet. 

2 for. 12 kr.
Leontina. Roman. Kotzebue után. 2 Kötet. 

2 for.
Tessedik utazása Franczia Ország Déli Ré.

szeiben. 1 for. 50 kr.
Kolmár Predikátzióji. 2 Kötet. 3 f. 12 kr.
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mellett a’ Ild ik  példányt. Az első kötetet megkaphatni még most Debreczenben, a* 
Collegium könyvtárában és ns Csáthy, — Pesten Eggenberger uraknál 2 ft. 45 kr. vcz.

N. T. Földvári ur Predikáczioinak már kijött első darabját, követi nem soká a* 
2dik is. Debreczenben oct. lOkén 1832. Péczeti/.

S t a t u s - L o t t e r i a i  J e l e n t é s .
,1833 mártz. lsojén;

lesz az 1820ik esztendei cs. kir. kölcsön 13ik húzása, mellnél 40 s e r i e s  által 
;l10,400 nyertes, 1,969,450 peng. ftot nyerendő.

A’ n y e r e s é g e k  k i j e l e l é s e  e z ü s t b e n :
1. nyertes 9 ? 9 9 9 9 9 9 70,000 ft.
1. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 30,000 99
1. 99 9 9 9 9 9 9 9 9 15,000

9 9

1. 9 9 9 9 9 ’ 9 9 9 9 7,500 * 9

2. 9 9 9 9 6,000 ftjaval 9 9 9 9 12,000 9 9

3. 9 9 9 9 5,000 9 9 9 9 9 9 9,000 9 9

5. 9 9 9 9 2,500 9 9 9 9 9 9 12,500
9 9

7. 9 9 9 9 2000 9 9 9 9 >9 14,000
9 9

10. 9 9 9 9 1,500 9 9 *9 9 9 15,000 9 9

15. 9 9 9 9 1000 9 9 9 9 9 9 15,020 9 9

20. 9 9 9 » 700 9 9 9 9 9 9 14,000 9 9

í 40, 9 9 9 9 500 9 9 9 9 9 9 20,000 9 9

70. 9 9 9 9 300 9 9 9 9 9 9 21,000 9 9

140. r> 9 9 250 9 9 9 9 9 9 35,000 9 9

250. 9 9 9 9 200 9 9 99 9 9 50,000 9 ?

684. 9 9 9 9 175 9 9 » 9 »9 119,700 99

9150. 9 9 9 9 165 9 9 ' 9 9 9 1,509,750 31

10,400 nyertes nyer ezüstben „ ,, 1,969,450 forintot.
Alólirtnál kaphatók a' fentebbi húzásra:

Nyereség-részvények, a’ nyereség 20ik részére, lehúzás nélkül, feketére nyomt. 3 ft. peng.
detto detto lOik detto detto veresre detto 6 „

Promessen-sorsok, fél nyereségre, lehúzással, zöldre detto 7-'-„ ,,
detto egész detto detto detto 15 „ „

Pesten 1832 november havában.
P c c z e l y  S á m u e l ,

váczi utczában , „a' kozákhoz.“
J e g y z é k .  Csekély lévén e’ húzásnál, a’ kivonandó seriesek száma, s’nye

reség annál valósulhatóbb.
f2) Kis Antal bécsi nagykereskedő Pestre a1 jövő leopoldi vásárra megjelenni szándé

kozván ajánlja fejér pamut, sima *s behúzott angol tiill ftullanglois) , csikós himzetü 
gallér, csipke ’s egyéb uj divatu áruit, boltja leend a’ harminczad-utczában 199 sz. 
a la tt; Bécsben pedig állandóan fám alten Fleischmarkt Nro. 697.)_______ _

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Octob« 28dikán 3 láb, 4 hüv. 3 von. Octob. 29dikén 3 láb, 3 hüv. 3 von. Octob. 30dikán

3 láb, 2 hüY. 6 von. Octob. 3 Iáikén 3 láb, 1 hüv. 9 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
70. szám. Pest, november’ 3 1832.

-------  ii *
Alólirt jelenti, hogy a’ H a z a i  ’s k ü l f ö l d i  T u dó s i t á s o k kai iáró H a s r  

nos  M u l a t s á g o k é b a ,  mellyeket a’ 26ik számtól kezdve a’ 35ik számig berekesz" 
tőleg szerkeztetett, az újságnak e’ részébe minden további befolyása megszűnt Pesten 
Nov. l s ő j é n  1 8 3 2 . ______________ _ _______ M u n k á t s y  J á n o s .

B e i m e l  J ó z s e f n é l  megjelent

ü a n í a
hazai Almanach 1833. Szeder Fábián szerkeztetése mellett, kiadta Beimel József, 6ik 
évi folyamat, 3 rézképpcl, ára 2 fr. peng.

K i s e b b  K ö l t e m é n y e k .
Irta pázmándi Horváth Endre, ’s a’ t. Nagy l6od rét. 346 oldal, a’ TT. Szerző 

ur jól eltalált képrajzával, ára 1 fr. peng. Megszerezhetni Pesten: Eggenberger, Hart
leben, Kilian, Wigand könyváros uraknál és a’ kiadónál. Győrött: Schwaiger A. y 
Pozsonyban: Schwaiger és Wigand; Kassán: Vajda Pál könyváros uraknál.

Közelebb jelent meg

„ J  ü l i  a“
vagy:

A" m e g o s z l o t t  s z c r e l e m .
Eredeti érzékeny játék három felvonásban, szerzetté Várady István. Megszerezhető Feste»

Eggenberger könyvárosnál.
( í)  Özvegy Nagy, szül. báró Szopek Antónia és leánya Nagy Aloiza , egész tisztelet

tel jelentik, hogy a’ nagymélt. Helytartótanács kegyes engedelmévcl már több eszten
deje kisasszony-nevelő intézetet nyitottak meg, mellybe a’ nevendék kisasszonyok 
kosztra és szállásra legillendőbb feltételek alatt fogadtatnak; mindenre, mi a’ palléro
zott neveléshez kivántató-vallás, olvasás, szépírás, rajzolás, muzsika, táncz, ma
gyar- , német-, ’s franczia nyelvre, valamint minden szükségesebb, ’ finomabb Ízlésű 
fejér személyi munkára legjobb módon taníttatnak.

Lakások vagyon az országúton (Landstrasse) Huszárház 1 szám.
Penczen f. h. óikén 6 egymásutáni esztendőre árverés utján haszonbérbe fognak 

az ottani korcsmák ’s mészárszék adatni.

1 e I) t
r

e s.
(2 ) Alólirtak ajánlják uj érkezésbeli gyolcs és vászon portékáikat a’ legillőbb 

nre g s z a b  ot t  áron, Pesten a’ váczi utczában ezen czim alatt:

A’ K o z á k h o zíf
úgymint: valódi 54 rőfös rumburgi gyolcsokat, szintollyan ±'és les szélességű 30rő- 
föst; mindenféle keskeny és széles hollandiai, egész nehéz fajta -fest lepedőkre, és 
38 rőfös Creas-vásznakat; asztalneműre szolgáló 30 és 44 rőfös kamukákat és garni
túrákat 6 , 12, 24 és 36 személyre; törülköző-kendőket, középszerű és egész finom 
minemüségü , ruhákra való legújabb kanavászt, fehér és színes gradlit ’s a’ t. n int 
szinte szabad válogatásra nagy mennyiségben kész



legújabb ’s jobbféle nyomtatott vászon zsebkeszkenőiket,
bátorkodik továbbá a’ vidéki kereskedő urakat e1 jövő vásári alkalommal emlékeztet
ni a’ nála valóban jutalmas áron található 21 rőfös festett béllés-kanavászra , 24 rő- 
fős festett damisz, és pamuktafotáikra, 42 rőfös sziléziai és pamukgyolcsaikra min
denféle kemény és viaszos vásznaikra, ’s több e’félékre. -
....  . _____________________________________________ Péczely Sámuel és  tá r s a .

S t a t u s - L o t t e r i a i  Je l entés .
1833 mártz. lsőjén

lesz az. 1820ik esztendei] cs. kir. kölcsön 13ik húzása, mellnél 40 s e r i e s  által 
10,400 nyertes, 1,969,450 peng. ftot nyerendő.

A’ n y e r e s é g e k  k i j e l e l é s e  e z ü s t b e n : "

10,400 nyertes nyer ezüstben 1,969,450 forintot.
Alólirtnál kaphatók a* fentebbi húzásra:

Nyereség-részvények,, a’ nyereség 20ik részére, lehúzás nélkül, feketére nyomt. 3 ft. peng.
detto detto lOik detto detto veresre detto 6 ,,

From essen-sorsokfél nyereségre, lehúzással, zöldre detto 7^„ * .
detto egész detto detto detto 152

Pesten 1832 november havában.
Péczely Sámuel s

váczi utczában , ,,a’ kozákhoz.“
J e g y z é k .  Csekély lévén e’ húzásnál, a'kivonandó seriesek száma, s’nye

reség annál valósulhatóbb.
13) Kis Antal bécsi nagykereskedő Pestre a’ jövő leopoldi vásárra megjelenni szándé

kozván ajánlja fejér pamut, sima ‘s behúzott angol tiill (tullanglois) , csikós himzetü 
gallér, csipke ’s egyéb uj divatu áruit, boltja leend a’ harminczad-utczában 199 sz. 
alatt; Bécsben pedig állandóan (am alten Fleischmarkt Nro. 697.)

— ——— - — *  cMjiivA «/va o#iV/A J i i i  •

Nov* lsőjén 1 láb, 0 hüv. 6 von. Nov. 2dikán 2 láb, lOhüv. 6 von. Nov. 3dikán 2 láb,



É r t e s í t ő .
szám. P estnovem b er’ 7kert 1832.

K ,vnni ,  1832 oct. időjárást illető budai csillagász intézetbeliI V l  V U U tív j tA M J  ( / 1  . 1 1 / 1

vizsgalatokból*
magassága a’ Jég in erőnek a* hévmérónek

legnagyobb . . .  • 27h' 10y>3G0 (2-6kán) -+* 16°,4 (7kén)
közép ......................... 27 5, 905& 9,4657
legkisebb . . . . . 27 2, 847 (I4kén) -+• 2,2 (26kán)

Status-Lotteria.
nieJlyiK'k húzása a’ jövő 1833dik észt. mártz. lso  napján történend 9 V

10,400 nyertes, 1,966,450 tto t nyerend
egy egész Promessen sorsnak az ára 15 ft. ezüstben 
egy fél — — ~  7 ~ —
részesek — — — 3. -—'4. — 6.

mind ezek az alólirtnál tetszés szerint megszerezhetők; — Pesten a’ hazai cs. kir 
priv. kalap-fabrika tárban, a’ Ser vitapiaczon, mélt. gróf Teleki házában. Minden 10~ 
dik sorsra a’ Ilikkel ráadásul ingyen szolgál, ( l )  Szekrényest/ Pál’. 1

(1 ) Alólirt alázatosan jelenti, hogy az ő pOSZtO S CclSÍllllr kereskedését 
újonnan minden színű és fajú legújabb árukkal szerkezvén, azokkal a’ legjutalmasb 
szabott áron szolgálni kész. Különös ajánlásra méltó ez újabb elrendelésben számos
vég szövet mint különös finomságú 's gyönyörű színű , magyar dlSZ-rilllára; -— 
hasonló szorgos ügyelet fordítatott a' es. kir. katonaság viseletebeli posztók beszerzé
sére is, úgy hogy mind generalisi mind mindén egyéb tiszti öltözetekre a’ cs. kir. se
reg minden ezredei viseleti színéhez alkalmazott szövet nemük nagy mennyiségben 
találhatók.

E’ felett még minden árui a* legjobb módon lévén beavatva rs készítve, méltó* 
pártfogoltatást reményi.

Guggenberger Leopold,.
Ferdinand király czím alatt, a’ vácziutczában:

(1 ) Mélt. Nagy-Károlyi gr. Károlyi István cs. aranykulcsos ur Ő Nagysága tek, 
fóti uradalmához tartozó, és Pest szomszédságában fekvő kápeszfás-megyeri pusztán

Legnagyobb különbse'g a’ légnyomásban: =  7T ,5 2 0 ; a’ mérsékletben: =3 13° ,8 .
Bár milly kellemes volt is , átaljában véve, az épen legördült October, összehasonlóvá 

mindazáltal a’ tavalival, derültségre ’s egyenlő időjárásra nézvést, valamivel alábbvaló; inig 
tavai 5 egész Vßmajd egész derült egű napot számlálhatánk, az idén egészben egyet sem, ’s 
majd egészben derültet csak egyet jelel napló-könyvünk. Három nap teljesen borult volt , 6 
esős, de mindég kis mennyiségben. Köd négyszer boritá a’ völgyeket, könnyebb párolgás 
regveli ’s estveli órákban közönségesen. Minden várakozás ellenére lOkén inég villámlott, no
ha a’ légmérséklet már akkor nem volt épen magas, és a’ 9ki esőt dörgés kisélte. Mérsékle
te , főkép a’ közép és legnagyobb igen egyező a’ múlt esztendei octoberévely de hévmérői rog- 
tönös szökdelései sokkal gyakrabb. — Szelei közt eroszakosb alig volt, szélvész épen nem, 
ha csak a’ 14 és löki 36 óra hosszig tartott éjnyugoti keményebb szelet, annak nem vesszük,- 
Uralkodó szél megint a’ jeges éjnyugoti volt. Egyéb nevezetes időjárási tünemény nem mu
tatkozott. ___________
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Váczra vezető országút mellett levő vendégfogadó, mellyben a"1 fogadós lakásán kívül 
még két vendég szoba, vendég lovakra istálló és állás van, hozzá tartozó 16 hold 
szántófölddel, és 10 hold rétte l, a’ haszonbérlő borainak szabad méretése jósával r 
f. észt. nov. 28ikán, regveli 9 órakor, a’ káposztás-megyeri tiszti irószobában nyil- 
ványos árverés utján a’ többet Ígérőnek, jövő 1833 januariusa első napjától kezdve, 
három esztendőre haszonbérbe fog adatni; mire nézve az azt felválalni akarók,  50 
pengő fr. bánatpénzzel felkészülten megjelenni ezennel meghivatnak , a’ hol a haszon- 
bérlés feltételeit is naponként megtudhatni; valamint szintén ha találkoznának ollya- 
nok, kik még licitatio előtt kívánnák e’ vendégfogadót haszonbérbe fogadni, jelent
hetik magokat az árverésre rendelt helyen, a’ hol e1 felett azonnal egyezésre léphet
ni , mi azonban ha a’ kitűzött árverés idejéig megtörténne , azonnal az újság utjáu 
közhírré tétetni fog.

Á r v e r é s i  H i r d e t é s .
(1 )  ; Ns sz. kir. Szeged városában az úgy nevezett Palánkban néhai Csakovátz 

János örököseinek épen a’ TIszaparton , és a’ Kereskedéshez legalkalmatosabb helyen 
fekvő lakó háza, (Vukoszavlevics Péter, és Milkovics Antal szomszédságokban) r 
melly 5 szobából, 2 konyhából, ezer akó borra készült jó pinczéből, 1 kamarából r 
12 lóra való istállóbul, kocsi ’s fa-szinből, és konyha-kertből áll , szép kiterjedésű 
háztelekkel együtt a’ f. észt. sz. András hava 21ik — Karácsony hava 29ik, ’s jövő- 
1833ik észt. Bold. Asszony hava 26ikán pedig 3szor vagy is utoljára, a’ föld-birói hi
vatalnál mindenkor reggeli 9 órakor árverés alá kitétetni. ’s a’ legtöbbet Ígérőnek 
örökösen eladatni fog; — a’ hová is az azt megvenni óhajtók ezennel meghivatnak. 
Költ sz. kir. Szeged városában 1832ik észt. Mindszent hava 23ikán tartott törvényes 
üléséből.

(2 ) Malvieux J. n.kereskedésében (Pesten Dorottya-utcza 11 sz.) folyvást mün
den nemű statuspapirosokat vehetni vagy eladhatni jutalmasan szabott feltételek mel
lett. Ugyan ott szerezhetni sors-czédulákat is
Roguzno esNiziiiowurodalmak, vagy 30,000 arany felváltási árok
iotteriajára 5 pengő frtal, minden ötödikére egy bizonyos nyerteségü veres szabad 
sorsczédula ráadással,. mig az illyenek el nem kelnek; a' húzás nov. 27ikén leend.— 
Mint szinte
Sneeberg ésLaa&urodalmak, vagy 250,000 v.ftnyi felváltás-árok
lotieriájára is 5 peng. frtal, minden lOikére egy bizonyos nyerteségü s különös ked
vezésekkel bíró zöld szabad sorsczédula ráadással. A’ húzás, ha nem hamarább, jö
vő észt. martz. 16ikán másolhatlanul meg fog történni.

(2) Özvegy Nagy, szül. báró Szopek Antonia és leánya Nagy Aloiza, egész tisztelet' 
tel jelentik , hogy a’ nagymélt. Helytartótanács kegyes engedelmévcl már több eszten
deje kisasszony-nevelő intézetet nyitottak meg,  mellyhe a’ nevendék kisasszonyok 
kosztra és szállásra legillendőbb feltételek alatt fogadtatnak; mindenre, mi a’ palléro
zott neveléshez kivántató-vallás, olvasás, szép iiás, rajzolás, muzsika, táncz, ma
gyar- , német- , ’s franczia nyelvre, valamint minden szükségesebb, ’ finomabb Ízlésű: 
fejér személyi munkára legjobb módon taníttatnak.

Lakások vagyon az országúton (Landstrasse) Huszárház 1 szám.

Dtinavíz állása a’ budai vizm érték sze rin t:
" Nov. 5dikén 2 láb, 10 hüv. ,6 von. Nov. ödikán 3 láb, 0 hüv. 3 von. Nov. 7díkén 3 láb,

9 hüv. 0 von. (az 0 felett.)
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72. «igáin. _______  Fest, november* 10Un ~  - i j ü l

Trattner és Károlyi’ Typographiájában Pesten * és minden ma
gyar- és erdélyországi könyváros és könyvkötőnél* találtatik^

AURORA 1833.
Hazai Almanach alapítá Kisfaludy Károly, folytatja B a j z a  négy. képpel* 

velin papiroson ára kötve 2 ft. 24 kr. ezüst pénz.

H A  Z A  I

V Á N D O R
1 8 3  3.

Szerkeztette Károlyi István, 3ik e s z t e n d e i  f o l yamat ,
két Rajzolattal:

1) Pest és Buda városa. 2) Gr. Batthyáni Ádám képe, 
n  ̂ árét borítékba kötve 1. ft ezüstpénz.

S Y S T E M A T I C A

O P E R A T A
RegnicolarisDeputationis art. 8. 1827. exm issae árét, 9 kötet 10 f t  ezüstp. 

L ä n d e r e r  könyvnyomtató intézetében

m egje l en t  a’
%

K A L E N D Á R I O M
fi &> $> &®ra.

Nagy áed rét, 28 í v , nemzeti színű kemény borítékba kötve* 
1 ft. 12 kiv ezüst pénzben,
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Tudományos jelentés.
A’ honni miveltségnek és literaturának kicsi körömben is gyarapítására törekedő 

indulatból kezdek egy históriai zsebkönyvnek „ K l i o “ czim alatt kiadásához. Mun
kámat Erdély pártfogó részvétellel fogadta, mint e’ kis hazában gyűlt 500on felül le
vő előfizetőim száma bizonyítja. A’ szomszéd ns. magyarországi Közönséget is bátorko
dom Kliomra figyelmeztetni azon hozzátétellel ,• hogy dolgozásomban a’ lehető 'legjobb 
kútfőket igyekeztem használni, ’s tisztán magyarul,* minden erőltetett újítás nélkül 
írtam. — Kiin első esztendejének foglalatja : 1) Europa közönséges történetei áltál- 
nézése, az I814beli congressustól, az’ 1830beli júliusi revolutióig. 2) Lengyelország 
háromszori felosztatása és végromlása. 3) Hollandia és Belgium főbb viszontagságai, 
egy tekintettel az ujabbi revolutióra. 4) Erdélynek Magyarországtól elszakadása a’mo
hácsi ütközet után. 5) Az angol és franczia képviseleti országiások ismertetése ’s a’ 
parliament reformálása. 6) Saint Simonismus ; rövid históriai értekezés. — llusz i- 
vet felülhaladó munkám ezen hónap végével a’ sajtót elhagyja. Melléje lesz adva Le n 
g y e l o r s z á g  s z í n e i t  f ö l d a b r o s z a  kőre metszve ’s a* felosztásokat kimutatva. 
Előfizetési ára bekötve a* munka kijöveteleig postapapiroson 1 ft. 40 kr. ezüstben. 
Minden 10 példányra egyet felül ajánlok, *s tisztelettel kérek ns Magyarországon is , 
-— hol még. csak 38 előfizetőn! van , — minden tudomány kedvellóket Kliom pártfo
gására. A’ pénzt akár egyenesen hozzám biztos utón küldhetni, akár Budán TT. Dö- 
hrentei Gábor urnái, vagy Debreczenben TT. Péczely József, vagy TT. Aranyi István 
prof. uraknál letehetni. A’könyváros uraknak egyszerre 100!példányra előfizetésért 
felül húszat ajánlok, a’ könyv bolti ára 2 ft. ezüstben lesz. Az előfizető urak nevét 
és rangját kinyomtatás végett tisztán közöltetni kérem. Kolosváron nov. Isőjén 1832.

S z i l á g y i  F e r e n c z ,
az evang. reform* collegiumban história és ékesszóllás kir. rendes professoral

S ta t u s -L o t t e r i a .
aiellynek húzása a’ jövő 1833dik észt. mártz. iső napján történetid, ’s

10,400 nyertes, 1,968,450 ftot. nyerend
egy egész Promessen sorsnak az ára 15 ft. ezüstben 
egy fél —  — — —
részesek — —  — 3. — 4. — 6.

mind ezek az alólirtnál tetszés szerint megszerezhetők; — Pesten a’ hazai cs. kir. 
priv. kalap-fabrika tárban, a’ Servitapiaczon , mélt. gróf Teleki házában. Minden 10- 
dik sorsra a’ Ilikkel ráadásul ingyen szolgál. (2 ) Szekrenyesy Pál. |?

(3) Özvegy Nagy, szül. báró Szopek Antonia és leánya Nagy Aloiza, egész tisztelet
tel jelentik , hogy a’ nagymélt. Helytartótanács kegyes cngedelmévcl már több eszten
deje kisasszony-nevelő intézetet nyitottak meg, mellybe a’ neveudék kisasszonyok 
kosztra és szállásra légillendőbb feltételek alatt fogadtatnak ; mindenre, mi a’ palléro
zott neveléshez kivárttató-vallás, olvasás, szépírás, rajzolás, muzsika, táncẑ  ma
gyar- , német- , ’s franczia nyelvre, valamint minden szükségesebb, ’ finomabb ízlésű 
fejér személyi munkára legjobb módon .taníttatnak.

Lakások vagyon az országúton (Landstrasse) Huszárház !l szám:
Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:

Nov. Tdikén 3 láb, 9 hiiv. 0 von. Nov. Sdikán 5 láb, 2 hüv. 6 von. Nov. Odikén 6 Inbj 
2l hüv. 6 von. Nov'. lOkén 6 láb, 7 hüv. 0 von. (az 0 felett.)



E r t e s í t 6.
73. fzám. Frst, november’ 14Leo 1832.

Megjelent aJ V a l l á s i  és E g y h á z i  T á r  Ilik füzete (Pesten Beimel József 
könyvnyomtató intézetében) Guzmics Izidor szerkeztetése alatt; a* pécsi fő templom 
jól talált rajzképével. Ara 1 fr. peng.

2) . Országos Mé n e s  k ö n y v ,  vagy is telivér lovak 's azok ivadékainak jegy
zéke 1832ig bezárólag. I. kötet. Szerzé gróf Nádasdy Tamás. Felesleg említenék 
mennyire vala kívánatos e’ szükséges munkának jelenése , midőn a' hazánkbeli annyit 
ígérő lótenyésztés épen fejledez, — érzik azt az ügynek baráti; egyedül a'nemes szer
ző hazafi szorgalmát kívánjuk nem hallgatni el, .melly olly kimerítő ismertetéssel ka. 
lanzolá e’ munkáját a’ lófaj nemesítésről átalányosan ’s hazánkra illesztve is, miilyent csak 
a' tárgynak alapos jártasságú beavatottjától várhatónk, utasiíásnl|azoknak;kik fáradalmas 
figyekezet ’s tetemes költekezés után juthatnának egyedül annak illy nyomós tudására. 
Nyelve tiszta, csinos, hibátlan. Megszerezhető Pesten Wigand Ottónál, ára 20 pen
gő krajczár.

3 ) . Al phonse*  l e v e l e i .  Irta Szalay László Budapesten 1832.
4}. G y e p k ö n y v  1 8 32r e .  Az állattenyésztő társaság választottsága nevében 

kiadta gr. Andrásy György és Tasner Antal.

Tudományos hirdetés.
( l )  Épen sajtó alá kerülnek egy honi Írónknak illy czimii munkái : 1) Mi ros

szabb a’ koleránál? érzékeny vígjáték 3 szakaszban. 2). Rajkó és Dádé mostoha fia, 
nevetséges vig játék 3 szak. 3) Blánka és Bibár el Bondukdán libanon-hegyi fejede
lem, históriai nemz. dráma 4 szak. 4) A’ megcsalatott szerelő dalokban, vagy a’ mó
di szerelem eleven példája, réz metszettel. 5) A' hét kapitány, List. vitéz drama 4 
felv. 6) Arany-bölcső, vagy Nép-g>öngy a1 ns magyar két Hon köz nemes és polgár 
fiainak s leányinak javokra, hasznokra, erkölcsi és csinosodási épnletjekre, szerez
tetett 1832ben. 7} LJne étoile. Csillag nemz. dalban 3 felv. — Előfizetési ára ezüst
ben az Isőnek 30, 2iknak 20, 3iknak 40, 4iknek 12, őiknek 30, öiknak 24, 7ik- 
nek 20. — Előfizethetni Pesten Eggenberger könyváros, és a’ szerző Budafalvi Bors 
Sámuel hit. ügyvéd urnái (1. Kecskeméti ulcza 447 szám alatt) más nagyobb helyeken 
a’ nemz. csinosodásra ügyelő uraknál , elöljáróknál, a' f. észt. utolsó napjáig. — 1833- 
ban a’ fentebb jelelt könyvek bolti ára mindeniké két annyi.

J e l e n t é s .
(1 ) Az elmúlt 1831 év lefolyása alatt, részszerint a’ Hazai ’s Külföldi Tudósí

tások, részszerint pedig a’ Tudományos Gyűjtemény utján ,,a’ nemzeti öltözet’ mos
tani csinosb mivoltát érdeklő alakok“ kiadása iránt több Ízben tett Ígéretem teljesíté
sének: következésében vagyon szerencsém mind a’ két nemes Haza’ minden renden 
lévő nagylelkű Hazafiainak illő tisztelettel jelenteni; hogy a’ második 6 rendbeli „A- 
lakok“ mellyek nem az idegen Nemzettől kölcsönözött izélés, vagy utánozás ingerei 
után, hanem a’ nemzeti, naponként előfordult valódi tapasztalás, ’s előhaladó csino- 
sodás megkivántató jelességei szerint, nagyobb, kissebb ünnepi, 's közönséges köntö
sökben, rézben metszve, ’s különféle megegyező színekkel ki világosítva, nálam Pes
ten a’ nagymélt. kir. Kúriának szomszédságában, volt Ambrózy házában, már készen 
vannak; mellyek szerint, addig is még azok közlése felől bővebb tudósítást teendek, 
minden renden lévő Hazafiaknak akármelly nemzeti ünnepi, ’s közönséges ruhák el
készítésére illendő, ’s jutalmas elégtétel mellett a’ legnagyobb készséggel a’ midőn ma-
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gamat, az eddig bennem lielyheztetett bizodalmú nagylelkű Hazafiaknak valódi szi- 
veségekért szives köszönetéin kinyilatkoztatása után , továbbá is kegyes pártfogások
ba, ajánlanám. A1 két Nemes Haza minden renden lévő Hazafiainak hodoló tisztelet
tel maradok Klasszt/ Venczel,

pesti polgár, ’s magyar szabó ezen czírnnél , .Hunyady L ász ló .4*
Gombkötő munkákról jelentés és ajánlás.

(1 ) Alólirt háladatosan köszöni azon kegyes bizodalmát és pártfogást, mcllyet
mind a’ közelebb, mind távolabb lakó minden rendű tek. uraságoktól müveinek elfo
gadásával több év óta nyert. — Ennél fogva jelenti, hogy boltjában (kígyó utcza- 
szeglet szemben az úri utczával, 434 szám. M á t y á s  k i r á l y  czim alatt) legjobb 
Ízlés, és legújabb divat szerint készült, mindenféle magyar öltözetekre, cs. kir. kato
naság tiszti viseletére tartozó gombkötő munkák,  azokhoz arany, ezüst és selyem 
Övék, vitézkötések, mente - és kard-kötők,  kótyag tollak a rany’s ezüst foglalások
kal ékesítve, mint szinte libériákra való zsinórok, m i n d e n k o r  k é s z e n  ’s a’ 
l e g i l l e n d ő b b  á r o n  t a l á l h a t ó k .  — Azon uraságoknak, kik egyes mustrákból 
kívánnák tetszések szerint tenni a’ választást, parancsolaté alólirt legrövidebb idő 
alatt kész pontosan teljesíteni; — szóval minden iparkodásit arra fordítani hogy a’ 
ns Közönségnek teljes megelégedését ‘s kegyes pártfogását ennekutánra is érdemelhes
se. Ezen okbul jegyzi meg különösen azt is, hogy árjegyzék! czime Mátyás király kő
re metszett képe lévén, csak az igy általa feljegyzett gombkötő munkák minémüsé- 
géről válal magára íelelet terhet S z i l á g y i  I s t v á n , polgári gombkötő.

(2 )  Alólirt alázatosan jelenti , hogy az ő pOSZtO S CcISÍ I l l í r  kereskedését 
újonnan minden színű és fajú legújabb árukkal szerkezvén, azokkal a’ legjutalmasb 
szabott áron szolgálni kész. Különös ajáidásra méltó ez újabb elrendelésben számos
vég szövet mint különös finomságú 's gyönyörű színű, magyar dísz-ruhára; — 
hasonló szorgos ügyelet fordítatott a cs. kir. katonaság \iseleiebeli posztók beszerzé
sére is, úgy hogy mind generalisi mind minden egyéb tiszti öltözetekre a1 cs. kir. se
reg minden ezredei viseleti színéhez alkalmazott szövet neműk nagy mennyiségben 
találhatók.

E’ felett még minden árui a’ legjobb-módon lévén beavatva ’s készítve, méltó 
pártfogoltatást reményi. Gnggenberger Leopold,

Ferdinand király cfcíin alatt, a’ vác/.iutczában.
(5 ) Malvieux J. n.kereskedéseben (Pesten D«>rottya-utcza 11 sz.) folyvást min

den nemű statuspapirosokat vehetni vagy eladhatni jutalmasan szabott feltételek mel
lett. Ugyan ott szerezhetni sors-ezédulákat is
Roguzno es Nizniow urodalmak, vagy 30,000 arany felváltási árok
lotteriajára 5 pengő frta l, minden ötödikére egy bizonyos nyerteségü veres szabad 
sorsezédula ráadással, mig az illyenek el nem kelnek; a’ húzás nov. 27ikén leeníh — 
Mint szinte
Sneeberg esLaasurodalmak, vagy 250,000 v.ftnyi felváltás-árok
lotteriájára is 5 peng. frtal, minden lOikére egy bizonyos nyerteségü ’s különös ked
vezésekkel biró zöld szabad sorsezédula ráadással. A’ húzás, ha nem hamarább, jö 
vő észt. martz. 16ikán masni katlanul meg fog történni.

I. . - -------------  * ---------------------------n L LT 1 ------------— — ^

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Nov. Ildikén 6 láb, 8 hüv. 9 von. Nov. 12dikén 6 láb, 9 hüv. 6 von. Nov. ISdikán 6 láb, 

8 hüv. 0 von. Nov. 14kén 6 láb, 3 hüv. 6 von. (az 0 felett0
A’ mai újsággal küldetnek széljcl a1 H a z a i  V á n d o r ’ és H o n  ni  V « z é í ’ 

megjelenéséről szólló hirdetések.



A’ Jel énkor és Társa lkodó
]S33ki folyamalja iránt.

A Jelenkor és Társalkodó testvér intézet első évi pályáját nem sokára megfutandja , ka köz javalat s mei 
elégedés között nem is, mire politikai í r ó  és Tá rs a 1 k o d ó mai időnkben számot ne igen tartson, legalább magol 
ra ’s a’ hazai ’s külföldi politikára bonunkban az eddigi felette kevésnél több ’s melegebb figyelmet gerjesz 
▼e. A’ szerkeatetó hivatal nem említheti szives öröm nélkül a’ barátság r bizodalom , buzdítás és egyetértésit 
azon számos jeleit, mellyeket több oldalról külön rangú és rendű Olvasóitól vett, valamint a legnagyobb hah 
val érzi magát azok iránt kötelezettnek, kik újsága belföldi részét és Társalkodóját eredeti, kedves közleményil 
kel ellátni ’s diszesíteni méltóztallak. — Kik a’ hazát, ezt a’ nemzeti érzésekben olly igen ifjú, ’s így ifjú terme 
azetekint gyönge, változó ’s ingerlékeny hazát közelebbről ismerik: véd ’s pártfogó karral ’s rokon ápolássi 
ölelnek mindenkor minden intézetet, melly a’ nemzeti köz értelem világítására’s a’ nemzeti köz akarat egyesitéí 
*s lelkesítésére van különösen szánva, ’s e’ szent czéljának tántoríthatlan egyenességgel (igyekszik megfelelni. Oil 
könnyen elveti a’ gyermek legdrágább kincseit, feldúlja , eltiporja legdicsőbb reményit , nem ritkán egész jöver 
dőjét! Szívtelen volna tehát az, ki őt homályban bolygani, nem ember, ki őt abban elveszni engedné, vagy 
épen segítené. Lehet, ’s a’ hiedelem, főkép nálunk, szinte közönséges, hogy a’ köz olvasónak korunkban kevi 
józan politikai ideára van szüksége, hogy élete a’ maga ’s mások örömére folyjon} de hogy e kevés és j ó z a  
ideára szüksége van, az tagadhatlan, ’s igy következőleg az is, hogy e’ keveset és józant annyiszor és addig kel 
elébe tárni, míg azt tökéletesen felfogta’s alkalmazni tudja, míg a’ legkisebb is legalább annak értésére jutót 
hogy ő is alattvaló és polgár , ’s mint illyennek kötelességei vannak ’s jusai. — Nevetség azt mondani, hogy a 
vaknak, egyebek egyenlők maradván , boldogabb élete van, mint az ép szeműnek} nevetségesb azt hinni, bog; 
vak vezethet világtalant} ’s Jegnevetségesb annak egyenes lelkében ’s igazság-szeretetében bizni, kinek nincs bi 
rája. Találhatni e’ pedig nagyobb, erősb , igazságos!) bírót, mint egy számos, értelmes, rokon érdekű és érlel
őm közönségnek világos sajtó-törvény korláti közt mindenkor józan szabadsággal nyilatkozható véleménye? — 
Es egy nemzet melly idegen ajkú, szellemű, érdekű, intézető népektül körülvéve, ’s önmagában szint ezei 
azertekapó s vonzó különbözések által gyöngítve bágyasztva van, mi másban találhat menedéket, reményibe! 
•rőt, emelkedést: mintha valamennyi szertehajló érdekeket az egy nemzet i  köz érdek (interessé) felé iiány- 
cani, abban egyesíteni ’s minden tülekedést a ’ haza  fiság szent  é r z e l m e i v e l  lelkesíteni iigyekszik?-— Uly 
Szempontok után eredve ’s értvén és igen becsülvén azon viszonyt, mellyben a’ nyilványosság (p»nblicilas) és an
nak orgánuma az egészhez a köz j óhoz  áll,  a’ Jelenkor magára nézve nem ismért soha ’s nem ismér ezen
túl is szentebb kötelességet, mint a’ külföldi híreket ’s történeteket ugyan egy lián t távol a’ szolgaiságtól (servi- 
lismustól), ’s a’ valósíthatlaii ábrándos (schwärmerisch) theoriák veszély es mételyitől, de legtávolabb a fondor- 
•ag és szántszándékos elcsavarástól , a’ legtisztább egyenességgel ’s a’ kivehető legnagyobb históriai bőség *s 
pontossággal írni meg} a’ honiakból pedig annyi fontost, nevezetest, érdekest, buzditót és tanúságost közleni, 
mennyit közölhet, ’s úgy közleni, mint azt saját vagy hazafi keblű levelezőji tapasztalási után az egészre, an
nak érdekeire ’s javára hatni látja. Vajha azon egy érdeme ismertessék meg a’ Jelenkornak, mellyel ezen elvek 
hív alkalmazása szüli ’s vajha érzené mindenki honunkban, bogy a* hírek akármilly összelialmozása ’s előadása 
Btut újság , az időjárás, ebédek ’s hízelgő üdvözletek s t. i. nem politika! ’s így nem valóságos hírlap-tárgy !

Nem szükség e’ jelen pillanatban az olvasó és olvasott közönség figyelmét az európai közelgő törté
netek politikai fontosságára függesztenünk. Anglia és Francziaország folyvást szabadabb , ’s folyvást világhalásu 
fejlődése, ereje, nagysága, miképen ezek a’ két ország legközelebb összegyűlendő Képviselőéi előtt és által mu
tatkozni lógnak , különösen pedig a’ legelső reformált angol parliament lépései. ’s a’ hatalmas oppositiotól har
sogandó franczia kamarák küzdése egy uj nem épen nemzeti szellemű kormánnyal} az európai békét vagy hurezot 
készítő Belgium , az újon emelkedő Spanyolország , ’s a’ folyvást hasztalan vérző Portugál , a’ lenyügzütt ’s el
darabolt Németország, 's az éjszaki hatalmak lappangó politikája} a’ hanyatló Török, hatalmasbodó Ali, a’ kelő 
Görögország, Algír és China s a’ szabadság minden alakú küzdésit, viadal mit ‘s minden boldogságát egymagá
ban láttató Amerika} mindezeknek a’ jelen időpontban kezdődő, haladó vagy épen végződő nevezetes története 
szakaszi önkenyleg ’s olly mértékben támasztanak minden gondolkodóban figyelmet, olly fontos eseteket ’s ezek
ben olly ritka tanúságot igéinek a’ felviradandó 1833 folyamában, millyeket csak kevés esztendő nyújt, ’s mil- 
lyeket csak olly nagy történetek után, mint a’ franczia és belga revolutio, az angol reform , görög restauratio 
*8 több illyes , várhatni. Mit mondjunk édes Hazánkról, inellynek törvényhozó teste (mint részint újra tereinten- 
ió je , részint a’ század ’s emberiség józan leikéhez ’s kivánatihoz módositandója polgári szerkezetünknek ’s általa 
nemzeti létünknek) jövő hetekben már egybe ül? Látni fogja a Nemzet: mit fogunk mondhatni, — de'legalább 
hogy a’ mit mondhatunk, minél hamarabb ’s minél hivebben adassák, egyike lesz legkedvesb kütelességinknek.

A’ Jelenkor nyelvéről ’s írásmódjáról, vagy inkább csak némelly szavairól különböző vélemények 
tannak az országban. Azon akadozott, egyenetlen, ’s részszerinti haladásnál, mellyet köztünk a’ nyelvinivelós 

literatura mind ekorig telt, nem csudáljuk a’ vélemény-különbözést, sőt azt csudálnók, ha az nem úgy volna}



de mind e’ mellett nem keres örömére válik a’ szerkeztet^ hivatalnak saját ’s mások tapasztalás! után biztosan
mondhatni, ho^y nem csak ;iz ir'ó hanem az olvasó csinosultabb nagyobb józanabb rész a’ nyelvmivelés itt köve
teti principiumiban (elveiben) egyet ért , ’s csak az alkalmazásnál vannak imitt amott eltérengések. Mennyiben 
tévédé, mennyiben járt jól, mutata consequentiát ez<m alkalmazásnál a’ Jelenkor, azt csak nyelvtudós, a’ nyelv
nek tbeoriaj át, azoknak közös és saját törvényit, szóval philosophiai encyclopaediáját ’s történeteit alaposan értő 
lérjíiak fogják illetőleg ’s méltólag elítélni. A’ Jelenkor itt inentt az önhittségtől, de mentt az agyatlan kapko
dás , ingadozás vasy tántorgástól is. Ellenkezőit, kiktől a’ belátást ’s tiszta jó szándékot legkevesebbé sem hajlik 
megtagadni, ’s kiktől ez lelik, csak arra kérheti: próbálják önmagok a’ gáncsolt helyek egykettőjét kellő ’■ 
a’ külföldi legsilányabb hírlapban is jobbadán meglevő tisztasággal és szabatossággal (praecisio) magyarosítani; 
\a«y vessék néha a’ Jelenkorét birálólag mások próbáival össze. Minden egyéb Olvasóitól pedig bizodaloinmal re- 
«néiivli és várja, hogy azoknak egyike sem fogja egykét szó miatt, mellyet talán azonnal nem ért el, inelly előt
te ros/nak tetsző, vagy szokatlan, szemeit a’ többi jó ’s talán szerencsésb iránt behunyni; noha könnyebb ért- 
lietés miatt az illy szavak záradékosan máskép is , sokszor szinte Lipogalhatólag, fel szoktak világosittalni.

T á r s a l k o d ó n k ,  mint eddig, párosi'tandja gyönyörködLetővel a’ tanuságost. Nem mellőzendi el, a’ int 
újat, kellőt’s rövidsége mellett használhatót a’ külföldi kisebb nagyobb munkákban lel, valamint a’ beküldött ho
niakat szinte mint eddig e l ó k e l ő l e g  és saját belátása’s ítélete szerint ugyan, de bizonnyal részrebajlatlanul’s a 
legnagyobb készséggel közlendi. Szives ürömmel és bálával venné azonban a’ redactio, ha az ország külön vidé
kin lakó , lelkes hazafiak, tudományos művészeti ’s mesterségi ágazatin kívül ez idószakii ásnak , a’ környékükkel! 
delibb tájakat, ’s más természeti jelességeket, nevezetesb épületeket, olvasó, nevelő, dolog- ’s magyarosító in
tézeteket, a’ divatozó társalkodás ottani haladását, és sziliét, mikép t. i. az, ünuepeiésekben ’s közös mula
tozásokban jelentkezik , a' Társalkodó által köz ismeretre juttatni inéltóztatnának. De más részről az elmés tré
fás ötletek, játékok, a’ pulyaságtól szűz anekdot k , kecses elbeszélések ’s azok közlése nem kevésbé lesznek 
gondunk ’s kedvelünk ezentúl is.

A’ Jelenkor jövő l$33tól kezdve, a’ legújabb hozatalu frankfurti eredeti anya-mintákra (mátrixokra) 
öntött, ’s előbbi nagyságok mellett sokkal tisztább, karcsúbb, ékesb , nagy ciceró betűkkel lesz nyomtatva, és 
szeletei egy pár sorral még hosszabbítva; a1 Társalkodó pedig egészen újra illesztendő uj garinonddal. Mind e’ 
mellett előfizetési ára a' három sornyival nagyobbitandó Társalkodóval és Értesítővel együtt félévenként ugyanaz, mint 
a’ most lefolyó évben vala, helyben azaz Budapesten borítékkal s házhoz küldéssel 4 fr. pengő, boríték nél
kül szinte házhoz küldéssel 3 fr. 36 kr. postán 4 ír. ezüst, megmarad;— Külön a’ Társalkodóé magáé, hely
ben borítékkal ’s házhoz küldéssel , vagy postán 3 fr. peng., boríték nélkül helyben házhoz küldve 2 fr. 24 kr. 
Az Értesítő bárinilly hirdetvényt, ’s a’ netalán szükséges fordításról gondoskodást is , a’ hirdetvény kiterjedésé
hez szabott nyomtatási költség megküldés mellett , elfogad ’s nyomban közöl.

Felkéretik tehát egész hazafi bizodaloinmal ezennel általunk minden megye , kerületi törvényhatóság, 
magyar lakosságú sz. k. ’s mezőváros, népes helység, magyar ezred, minden vallásbeli lyceuin, gymnasium ’s 
nagyobb iskola, minden szerzetes ház, hazai intézet, casinoi egyesület, olvasó társaság, urodaltni tisztség, 
tanitó test, elöljárók, jegyzők, czéhek, szóval az egész magyar olvasó Közönség, jelesül teljes czimzetü eddigi 
Előfizetőink ez újság további megrendelésére , ’s az illető előfizetések és tisztán leírt vagy nyomtatottan kiigazí
tott cziinek elég korán, ’s biztos hiánytalan beküldésükre. Az uj Előfizetőkre nézve különösen megjegyezzük 
azt, hogy ha magánál a’ szerkeztető hivatalnál távolság vagy alkalom nem léte miatt nincs módjok előfizetni, 
pénzüket a‘ legközelebb eső postahivatalnál nyugtatvány mellett beadni ’s az utolsó postát inellőzhetlenül felje
gyezni méltóztassanak , ’s hogy itt helyben az előfizetés csupán az alólirt ujságliivatalnál (Dunasor, Deronháa 
1só emelet) fogadtatik el. —

Közönséges figyelmeztető sinórmértékül ide iktatjuk még minden rendű Előfizetőinkkez azon kérelmi 
utasítást is: hogy ha valamelly akár házi akár postai Előfizetőnk rövidséget vagy hiányosságot szenvedend az őtet 
illető hírlap-példányban, vagy mellékleteiben, erről értesítendő francózott leveléhez inéltóztassék in in d e n k o r 
és m u l a s z t h a t l a n u l  csatolni nyomtatott ujságboritékját , hogy annál könnyebben és hainarébb orvosokat- 
hassék a’ hiba. Végzetül mint eddig, úgy ezentúl is minden küldeményt, mindennemű levelet, igazítást, jelen
tést, vagy biztos alkalom vagy szabad postáju szállítás által bátrak vagyunk e’ csekély ’s minden kül 's belföl
di hirlapbeli előfizetések közt legolcsóbb ujsági ár inellett kikérni a’ minden újság intézetnél divatozó szokás 
szerint, szorgalmas levelezőink’s az érdemes posta-tisztségeknek eddig szolgáltatott kedveskedésünk ezentúl is 
kötelező ígérettel maradván meg. Pest Nov. 12keu 1S32.

A* Jelenkor és Társalkodó 
szerkeztető hivatala.
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Mindennemű tévedclmek’ ’s félreértések’ elrávozlatására tisztelettel jelentem a’ TT. 
Publicumnak , bogy a’ közhasznú esmeretek’ tárának ( Conversations-lWikoji-nak )  
szerkeztetéséről a’ negyedik kötet’ megjelentékor lemondtam.

Cserneczky József, 
Ügyvéd.

Nem sokára megszerezhető leend F i l o z ó f u s o k  és F i l o z ó f i a  H i s t ó r i a -  
j a. Kezdve Krisztus előtt 600 évvel Thalesen, és lehozva kr. u. 550ig. Befoglal 1150 
évet. Szerzetre Kibédi Péterfi Károly, a’ Reformátusok m. vásárhelyi főiskolájában 
Filozófia, és annak Históriája, Anthropologia és Politika kir. rend. Tanítója. Lefoly
ván már az előfizethetés ideje, a’ munka ára 1 fr. 30 xr. pengőben. Megszerezhetése 
iránt rendeléseket elfogad <i R e d a c t  to.

E N L É K E Z t E T É S .
Azon T. Cz. urak, kik Montesquieu Törvények Lelkének 

magyar fordítására Aláírókat gyűjteni méltoztattak, alázatosan 
megkéretnek, hogy ezeknek neveit és czímeit Pozsonyba T. 
Kováts Pál táblabíró úrhoz december középéig beküldeni an
nál bizonyosabban méltoztassanak, minthogj' a’ nyomtatást de
cember 16dikán elkezdetni, és a’ nemzeti literatura mellett 
buzgó illyetén hazafiaknak neveit a’ három kötetre osztandó 
munka első' kötetének elejébe iktattatni szándékozik

_________________________  a9 F o r d í t ó .
Szőló'-vessző eladás.

Budán a’ Tabánban nem messze az arany szarvas kávéháztól 924 szám alátti ház
nál, több 100,000 darab k i s  r ó z s a -  ’s f e j é r  m u s k a t a l  s z ő 1 ő v es s ző, melly 
fajokat se jég, se rothadás nem emészti, ’s egy magyar holdnyi földtéren (1200 □  ? 
ölön) kellőleg ültetve, ’s mivelve közép terméskor 100 — 120, jobbkor pedig 140—160 
akó bort terem ezerenkint eladó, jelesen a’ rózsaszőlőé 1 ft. 30 kr., a’ muskatalé pe*
1 ltjával pengőben.

(1 ) Losontzon a’ külső vásárpiatzon egy igen jó helyezetü kőház, mellybeti há* 
rom szoba, konyha, és élés kamara, ezek tetején pedig 4;000 pozsonyi mérőre való* 
gabonatár van , mellette lévő cselédházzal, kamarával, kis pintzével, és 8 marhára * 
való istállóval, szabad kézből alku szerint eladandó. Értekezhetni iránta priv. Losontz 
városa Gazda-hivatalánál.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Nov. ISdikán 5 láb, 1 hüv. 9 von. Nov. 1 Odikén 5 láb, 3 hüv. 3 von. Nov. 2üáiká*' ő láb,*

2 hüv. fi* von. Nov. 21 kén S lab, 0 hüv. 6 von. (az 0 felett.) *



Honi termekfnk Leopold vásári ára pengő penzb. Pesten nov. lCkán 1832.
ft. [kr. }ft. |kr. lt. |kr.j ft. kr.

-tói 1 -ig -tói l -ig
Bor: tokaji aszd . egy átalag — — - 1 — Gyapjú : bácskai közöns. téliny. — — — 1— ménesi — . . akója — — _ |— — — — nyár. — — •—|_— budai veres: ó . — 8 — 12 — — bánáti raczka kéztnos. 38 — 45
__ — uj . — 3 — 4 — — — __ úsztatott — — — 1 —
_ fejér ó —í &■— H — — »«agy. juh gyap. kézmos. 27 — 30
— — UJ !• * — 1 3 — 4i—■ --- _ úsztatott 25 — 28 1j
— kőbányái . .* — 10 — 12 Gyökerek: Alcana mázsája — — —1l
— kerti fejér . . — 2 12 3 — — Gentiana ftárnics) — — — — —
— — veres . . — — — — — Hulzsír: honi mázsája — — — —
— hegyi fejérés vere&ó — 6 — 7 — Hamuzsír: egysz. salakos — 10 11 —
—• — — --- ú j --- 2 30 3 30 — kétsz. — _ 8 30 9
Borkő: veres : (boriéi) mázsája 13 14 — Kender: apatinr . . — 20 24
— fejér . , — 16 — — — Körösbogár: , egy font 2 48 —

Borszesz: 32 grád, . akója 14 24 — — Lóhermag: lucerna • -- 36 — 38 —
Bőr: borjubór . * párja 2 36 — — a — stajér. . — — — — —
— juhbőr . . — 1 12 2 48 Lószőr: főzött . — 34 -— 36 —
— nyűlbórt '  . . száza 44 — 50 — M éz: bánáti fejér » _ 18 — 20 —
— ökörbőr .  ,  párja 22 — 26 — — — sárga , — 16 — 17 •—
— tehénbőr . . — ló — 16 — — •— barna __ 14 — 15 —
— lóbőr . . — 6 24 7 12 — — darabos — 15 — 18 _
Dohány: debrői lső faj mázsája 30 — 40 — — rozsnyói . . — 22 — 23 —

— — 2ik . _ 18 — 26 — Olaj: vetett repczeolaj . — 14 — 15 —
— — 3ik . — 8 — 10 — — vad — ... 12 — 13 __
— d'ebreczeni lső faj •— — — — — — — lenmagolaj — — — — —
— — 2ik — — — — •— — Ólom-salak: (Glätte) bán. inázs. 10 48 — —
— szegedi lső |— — 14 — 16 — Pálinka: gabona- . akója 7 36 8 36
— — 2ik — — 10 11 — — törköly-. _ 9 ,— 10 —

Enyv : asztalosenyv — 15 16 — — bánáti szilva- - 7 30 8 39
Függyú: olvasztott  ̂ — 19 36 20 24 — szerémi . _ 10 — 12 —

— gömböczb. (inWammen) 20 — 21 — Piskolcz i rozsnyói mázsája 10 — 10 15
—  tódban (in Stangen) 16 48 17 — — liptói . —. — — — —

Gabonái bánáti tisztabúza pozs. in- 2 40 2 48 Repcze: vetett pozs. mérőié 2 24 — —
— budai rész — 2 12 2 24 — vad . . —_ — 1 — 1 12
— pesti rész — — — — — — Sáfrány :■ mázsája 42 — 42 3C
—  — kétszeres — 1 30 1 40 Szalonna: . — 14 — 16 — .
— — rozs ,  — 1 8 1 12 Szarv: szarvasé . — 45 — 50 —
— — árpa . — — 56 %— — ököré ,  . 100 darab 68 — 72 —
— — zab . — — 38 — 41 — bivalyé . — — — — —
— — kukoricza — 1 20 1 24 — lehené . — 28 — 30 ,—
— — köles . — 1 20 1 24 Szarvhegy : . — 5 — 10 —

Gubacsi ó köble 120 fontjával 4 — 5 — Szilva: aszú . mázsája — — — —
— uj — — — 5 — 6 — Timső : . . . — 4 50 5 —

Gyapjú: egynyiretű egész finom — — Toll: pehely . — — — — —
nemesit, mázs. 120 — — — — ágyi (osztatlan. . — 12 — 64 —

. — — jó középfinom 90 — H)o — — — fosztott . — — — —
— —■ jó közönséges 70 — 85 _ — írótóll 1000 darab 1 15 1 30
— téli kétnyii etű finom 66 — 74 — Viasz: rozsnyói sárga mázsája 60 — 62 —
— — középszerű 48 — 60 —; — bánáti . — 58 — 60 —
— közönséges 40 — 48 — Vizahólyag: . fontja — — |—
— nyári nyir. finom 62 — 66 Z sír : mázsája 18 — 1—
— nyári nyir. középszerű 50 — 58 i

— J vaj .— - 22 — í 24 —
—  nyári nyir. közönséges 40 — 45 Ij s 1



É r t e s í t ő .
Pesti könyváros Wigand Ottónál

% _
m e g j  e l e n t :

O r s z á g o s  M é n e s k ö n y v ,
vagy is telivér lovak ’s azok ivadékainak jegyzéke 1832ig bezárólag, mellyben közös 
haszon végett a’ szomszéd austriai tartományokban lévő telivér lovak is fölvétettek. 
1 kötet. Szerkezteié gróf Nádasdy Tamás. Nagy8adrét 1832. Csinos borítékban 20 xr. 
ezüst pénzben. ___________

E M L E K E Z T E T E S .
Azon T. Cz. urak, kik Montesquieu Törvények Lelkének 

magyar fordítására Aláírókat gyűjteni méltóztattak, alázatosan 
megkéretnek, hogy ezeknek neveit és czímeit Pozsonyba T. 
Kováts Pál táblaimé úrhoz december középéig beküldeni an
nál bizonyosabban méltoztassanak, minthogy a’ nyomtatást de
cember lödikán elkezdetni, és a’ nemzeti literatura mellett 
buzgó illyetén hazafiaknak neveit a’ három kötetre osztandó 
munka első kötetének elejébe iktattatni szándékozik

_________________ _________________ a Fordí to .
J e l e n t e s .

(2 ) Az elmúlt 1831 év lefolyása alatt, részszerint a’ Hazai ’s Külföldi Tudósí
tások, részszerint pedig a’ Tudományos Gyűjtemény utján ,,a’ nemzeti öltözet’ mos
tani csinosb mivoltát érdeklő alakok“ kiadása iránt több Ízben tett Ígéretem teljesíté
sének következésében vagyon szerencsém mind a’ két nemes Haza’ minden renden 
lévő nagylelkű Hazaíiainak illő tisztelettel jelenteni; hogy a’ második 6 rendbeli „A- 
lakok“ mellyek nem az idegen Nemzettől kölcsönözött Ízlés, vagy utánozás ingerei 
után, hanem a’ nemzeti, naponként előfordult valódi tapasztalás, ’s előhaladó csino- 
sodás megkivántató jelességei szerint, nagyobb, kissebb ünnepi, 's közönséges köntö
sökben, rézben metszve, ’s különféle megegyező színekkel kivilágositva, nálam Pes
ten a’ nagy mélt. kir. Kúriának szomszédságában, volt Ambrózy házában, már készen 
vannak; mellyek szerint, addig is még azok közlése felől bővebb tudósítást teendek, 
minden renden lévő Hazafiaknak akármelly nemzeti ünnepi, ’s közönséges ruhák el
készítésére illendő, ’s jutalmas elégtétel mellett a’ legnagyobb készséggel a’ midőn ma
gamat, az eddig bennem helyheztetett bizodalmú nagylelkű Hazafiaknak valódi szi- 
veségekért szives köszönetéin kinyilatkoztatása után, továbbá is kegyes pártfogások
ba, ajánlanám, a’ két nemes Haza minden rendel* lévő Hazafiainak hodoló tisztelet
tel maradok Klasszy Venczel,

pesti polgár , ’s magyar szabó ezen czímnél „H n n y a d y  L á s z l  6.“
(2 ) Losontzon a’ külső vásárpiatzon egy igen jó helyezetü kőház, mellyben há

rom szoba, konyha, és élés kamara, ezek tetején pedig 4,000 pozsonyi mérőre való
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gabonatár van , mellette levő cselédházzal, kamarával, kis pintzével, és & marhára 
való istállóval, szabad kézből alku szerint eladandó. Értekezhetni iránta priv. Losoniz 
városa Gazda-hivatalánál.

Gombkötő munkákról jelentés és ajánlás.
(2 ) Alólirt háladatosan köszöni azon kegyes bizodalmát és pártfogást , mellyet 

mind a* közelebb, mind távolabb lakó minden rendű tek. uraságoktól müveinek elfo
gadásával több év óta nyert. — Ennél fogva jelenti r hogy boltjában (kígyó utcza- 
szeglet szemben az úri utczával, 434 szám. M á t y á s  k i r á l y  czim alatt) legjobb 
Ízlés, és legújabb divat szerint készült, mindenféle magyar öltözetekre, cs. kir. kato
naság tiszti viseletére tartozó gombkötő munkák, azokhoz arany, ezüst és selyem 
övék, vitézkötések, mente - és kard-kö tők , kócsag tollak arany ’s ezüst foglalások
kal ékesítve, mint szinte libériákra való zsinórok, m i n d e n k o r  k é s z e n  ’s a’ 
l e g i l l e n d ő b b  á r o n  t a l á l h a t ó k .  — Azon uraságoknak, kik egyes mustrákból 
kívánnák tetszések szerint tenni a’ választást, parancsolatit alólirt legrövidebb idő 
alatt kész pontosan teíjésiteni; — szóval minden iparkodásit arra fordítani hogy a’ 
ns Közönségnek teljes megelégedését ’s kegyes pártfogását ennekutánra is érdemelhes
se. Ezen okbul jegyzi meg különösen azt is, hogy árjegyzéki czime Mátyás király kő
re metszett képe lévén, csak az igy általa feljegyzett gombkötő munkák minémüsé. 
géről válal magára feleletterhet S z i l á g y i  I s  t v án , polgári gombkötő.

S t a t u s - L o t t e r i a .
m ellynek húzása a’ jövő 1833dik észt. m ártz. lső napján történend  , ’s 

10*400 n y e r t e s  * 1,968,450 f t o t .  n y e r e n d
egy egész Promessen sorsnak az ára 15 ft. ezüstben 
egy féb — —
részesek — — — 3. — 4 .— 6.

mind ezek az alólirtnál tetszés szerint megszerezhetők; — Pesten a’ hazai cs. kir. 
priv. kalap-fabrika tárban, a’ Servitapiaczon , mélt. gróf Teleki házában. Minden 10- 
dik sorsra a1 Ilikkel ráadásul ingyen szolgál. (3 ) Szekrényesy Pál.

( l )  Alólirt alázatosan jelen ti, hogy az ő pOSZÍO S C ü s iil lír  kereskedését 
újonnan minden színű és fajú legújabb árukkal szerkezvén , azokkal a1 legjutalmasb 
szabott áron szolgálni kész. Különös ajánlásra méltó ez újabb elrendelésben számos
vég szövet mint különös finomságú ’s gyönyörű színű, m a g y a r  d lS Z - r i l I lá rü ;----
hasonló szorgos ügyelet fordítatott a’ cs. kir. katonaság viseletebeli posztók beszerzé
sére is, úgy hogy mind generalisi mind minden egyéb tiszti öltözetekre a’ cs. kir. se
reg minden ezredei viseleti színéhez alkalmazott szövet neműk nagy mennyiségben 
találhatók.

E’ felett még minden árui a' legjobb módon lévén beavatva ’s készítve, méltó 
pártfogoltatást reményi. tíuggenberger Leopold,

Ferdinand király czim alatt, a’ vácziutczában.

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Nov. 21dike'n 5 láb, 0 hüv. 6 von. Nov. 22dikén4láb, 10 hüv. 0 von. Nov. 23dikán 4 láb, 

9 hüv. 0 von. Nov. 24kén 4 láb , 4 hűv. 3 von. (az 0 felett.)
Budai Lotteria november 2-ldikén : 32. 85. 51. 48. 29.



É r t e s í t ő .
76. szám. Pest, november1 28kán 1832.

Müller Könyvkereskedésében Pesten*
az urak utczája kezdetén a1 Serviták klastromával általellenben következendő Iegu.

jabb könyveket b e k ö t v e  lehet kapni:
(az árok ezüst pénzben.)

Vi l ág  és  ember  e s mé r e t é r e  vezető, 
és útmutató oktatásai egy Atyának. Fran- 
cziából szabadon magyarosította Benke 
József, Professor. 1833. 40 kr. 

Századunk.  Szerkezted Orosz József.
Első kötet. 1832. 1 fr. 20 kr. 

Mul at t at ó .  Szép Literatúrai Gyűjtemény* 
Szerkezted Harsányi Pál. 1832. 12 kö
tet. Előfizetési ára 4 fr.

Ho n n i  Vezér .  1833. 1 fr. 12 kr. 
Aglája.  Kiadta Kelemen János. 1830. 4 

kötet, 2 fr.
A1 Buj do s ó k .  Irta Vörösmarty Mihály. 

1830. 1 fr.
Aurora hazai Almának. 1833. 2 fr. 24 kr. 
Lj magyar  - né  me t  ké pe s  A. B. Cz. 

's Olvasókönyv, olly gyermekeknek szá
mokra, kik mind a1 két nyelvet örömest 
tanulnák. 21 erkölcsi beszélgetéssel ma
gyar és német nyelven; ezeket magya
rázó színezet képekkel 1 fr.

A1 helyes E m é s z t é s n e k  mestersége. 
1833. 40 xr.

Ugyan Müller Könyvkereskedésébe 
való magyar és fiéniet Kalendár lomok } A 
r/omok.

Kölcsey F e r e n c z 1 munkája. KiadtaSze- 
! mere Pál. Első kötet. Versek. 1832.2 fr.
Uj R ó z s a s z í n ű  k ö n y v t á r .  Romá

nok, Elbeszéllések, Mondák és Regék 
Gyűjteménye. 1833. Az első 10 kötet e- 
lőfizetési ára 2 fr.

K i s f a l u d y  S á n d o r ’ Munkájú 1833. 
4 kötet 6 fr.

Magyar  Haza i  Vándor.  1833. 1 fr.
A1 T i s z t e l k e d é s  Mes t ers ége .  1832. 

54 kr.
Zeykfalvi idősb Ze y k  J á no s  Munkáji. 

1 kötet. K r i s z t u s  a* föl dön.  1832. 
48 kr.

Le o n t i n a .  Román. Kotzebue után. Deá- 
ky Fülöp Sámuel. 1832. 2 kötet. 2 fr.

Ne f e l e j t s .  Almanach 1833. 2 fr. 24 kr.
Az ó ’s uj T e s t a m e n t o m  T ö r t é n e 

t e i n e k  főpontjai negyvennyolcz ma
gyar és német Elbeszélésben. Negy
vennyolcz részre metszett színezett ké
pei, ezeknek magyar, német és fran- 
czia magyarázatával. 1 fr. 20 kr. 

i ta láltatnak, minden 1833 esztendőre 
\manackok 3  és függő fa lra  való Kalendá-

(1 ) Tek. ns. Szatmár megyének f. 1832 nov. lökén N.Károly mezővárosában tar*- 
tatott tisztválasztó közgyűlésében elhatároztatott közhírré tétetni: hogy megürülvén a’ 
nagy-bányai járásbeli sebészi hivatal, mellyel évenkint 200 pengő ft. esztendei fizetés 
járul, az azt elnyerni óhajtók, magokat az első alispáni hivatalnál jelenthetik, 
szükséges bizonyitványikkal felkészülten.

( l )  Alólirt közhírül adja, hogy az ausztriai tüz-kármentő társaságnál bátorságo- 
sitoit ’s t(íztől megemésztett jószága, Folinus János agens ur által, tökéletes mege
légedésére helyrepótoltatott. Kőtelken sz. András hava lOkén 1832.

Déva-Ványai Halasy Jó zsef, több ns. vmegye táblabirája.

Szőlő-vessző eladás.
Budán a1 Tabánban nem messze az arany szarvas kávéháztól 924 szám alatti ház

nál, több 100,000 darab k is  r ó z s a -  ’s f e j ér  mu s k a t a l  s z ő l ő v e s s z ő ,  rnelly 
fajokat se jég, se rothadás nem emészti, ’s egy magyar holdnyi földtéren Q200 Q
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olon) kellőleg ültetve, ys mivelve közép terméskor 100 — 120, jobbkor pedig 140—160 
akó bort terem ezerenkint eladó, jelesen a’ rózsaszőlőé 1 ft. 30 k r., a’ muskatalé pe- 
1 ft javai pengőben. _________ ______________________ ____________________

J e l e n t é s .
( 3 ) ,Az elmúlt 1831 év lefolyása alatt, részszerint a’ Hazai ’s Külföldi Tudósí

tások , részszerint pedig a’ Tudományos Gyűjtemény utján „a1 nemzeti öltözet’ mos
tani csinosb mivoltát érdeklő alakok“ kiadása iránt több Ízben tett ígéretem teljesíté
sének következésében vagyon szerencsém mind a’ két nemes Haza’ minden renden 
lévő nagylelkű Hazafiainak illő tisztelettel jelenteni; hogy a’ második 6 rendbeli „A- 
lakok“ mellyek nem az idegen Nemzettől kölcsönözött Ízlés, vagy utánozás ingerei 
után, hanem a’ nemzeti , naponként előfordult valódi tapasztalás, ’s előhaladó csino- 
sodás megkivántató jelességei szerint, nagyobb, kissebb ünnepi, *s közönséges köntö
sökben, rézben metszve, ’s különféle megegyező színekkel kivilágositva, nálam Pes
ten a’ nagymélt. kir. Kúriának szomszédságában, volt Ambrózy házában, már készen 
vannak; mellyek szerint, addig is még azok közlése felől bővebb tudósítást teendek, 
minden renden lévő Hazafiaknak akármelly nemzeti ünnepi, ’s közönséges ruhák el
készítésére illendő, ’s jutalmas elégtétel mellett a’ legnagyobb készséggel a’ midőn ma
gamat, az eddig bennem helyheztetett bizodalmú nagylelkű Hazafiaknak valódi szi- 
veségekért szives köszönetéin kinyilatkoztatása után , továbbá is kegyes pártfogások
ba, ajánlanám,, a’ két nemes Haza minden renden lévő Hazafiainak hodoló tisztelet
tel maradok Klasszy Venczel\

pesti polgár , ’s magyar szabó ezen czírnne'l „ H u n y a d y  L á s z l ó . 46
(3} Losontzon a’ külső vásárpiatzon egy igen jó helyezető kőház, mellyben há

rom szoba, konyha, és élés kamara, ezek tetején pedig 4,000 pozsonyi mérőre való 
gabonatár van , mellette lévő cselédházzal, kamarával, kis pintzével, és 8 marhára 
való istállóval, szabad kézből alku szerint eladandó. Értekezhetni iránta priv. Losontz 
városa Gazda-hivatalánál.

Gombkötő munkákról jelentés es ajánlás.
p  (3 ) Alólirt háladatosan köszöni azon kegyes bizodalmát és pártfogást, mellyel 

mind aJ közelebb, mind távolabb lakó minden rendű tek. uraságoktól müveinek elfo
gadásával több év óta nyert. — Ennél fogva jelenti,. hogy boltjában (kígyó utcza- 
szeglfct szemben az úri utczával, 434 szám. M á t y á s  k i r á l y  czim alatt) legjobb 
ízlés, és legújabb divat szerint készült, mindenféle magyar öltözetekre, cs. kir. kato
naság tiszti viseletére tartozó gombkötő munkák, azokhoz arany, ezüst és selyem 
övék, vitézkötések, mente - és kard-kötők , kócsag tollak arany ’s ezüstfoglalások
kal ékesítve, mint szinte libériákra való zsinórok, m i n d e n k o r  k é s z e n  ’s a’ 
l e  g i l l e n d ő b b  á r o n  t a l á l h a t ó k .  — Azon uraságoknak, kik egyes mustrákból 
kívánnák tetszések szerint tenni a’ választást, parancsolatit alólirt legrövidebb idő 
alatt kész pontosan teljesíteni ; — szóval minden iparkodásit arra fordítani hogy a’ 
ns Közönségnek teljes megelégedését ’s kegyes pártfogását ennekutánra is érdemelhes
se. Ezen okbul jegyzi meg különösen azt is , hogy árjegyzéki czime Mátyás király kő
re metszett képe lévén, csak az igy általa feljegyzett gombkötő munkák minémüsé. 
géről válal magára íeleletterhet S z i l á g y i  I s t v á n , polgári gombkötő,

Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Nov. 25dikén 4 láb, 0 hüv. 6 von. Nov. 26dikén 4 láb, 10 hüv. 0 von- Nov. 2-7dikán 4 láb, 

9) hüv. m von. Nov. 28kén 4 láb ,; 4 hüv. 3 von. (az 0 felett.);



É r t e s í t ő .

leg n a g y o b b  . . . .  27 y / » ' i s  {zonanj  t  11
k ö z é p ............................... 27 6, 183 ■+" 2,3878
l e g k is e b b ......................... 27 0/ 709 (őkén) -H 5,8 (27kén)

Legnagyobb különbség a’ légnyomásban: =  8V>, 839; a’ mérsékletben: =  17° ,  0.
° A’ lefolyt hónap időjárása némelly kíilönségeiről nevezetes: névszerint a’ légmérőnek'állása 

altaljában magas volt, ’s midőn a’ hónap elején leszállana, azt rögtön tévé, későbbi felemelked- 
te után pedig igen csekélyen szökellett vagy gyakran napokig is veszteg állott. Nem mondhatni 
ugyanezt a’ mérsékletről, melly utóbbi kétharmadában e’ hónapnak, az egyszerre beállott hideg 
által csipősebb lön főkép egyik egész hét alatt, noha később még is valamennyire megenyhült. 
Ftryéb jelenetek közül eső é§ köd volt gyakorabb , nevezetesen az utóbbiból 12őt lehete szám
lálni völgyet ’s hegyet egyiránt boritót; az elsőből 9 e t , mellyek közül 8 egymásra szakadat
lanul’ következett; e’ felett kétszer havazott is. Eddig mondottakból eléggé tudhatni, miilyen 
lehetett az ég derültsége, mert ha az említett esős, ködös és havas napokhoz még tizet mint 
teljesen boruftat számolunk, úgy nem csinálhatni, hogy csak hét nap marad, mellyen a’ nap 
méo is hellyel közzel kisütött, egészen derült pedig egy sem. Ok lehetett erre az is , hogy a’ 
szelek áltáljában nem voltak nagyok , erőszakod egy sem ; uralkodóbb az éj-nyugoti. Minden
feléit mintha egyszerre ki akará önteni a’ természet egész esztendei különségeit, még egyéb 
ritka jelenetek is előtűntek, két Ízben fergeteg t. i. (4- ’s 7k*n) ’s 13kára viradó éjjel egy égi 
tü/játék, melly valamint Európának egymástól messze térő részein volt látható, úgy a’ róla tett 
tudósítások sem igen közelek egymáshoz, mind az egésze mind környülállásira nézve. A’ bu
dai csillagász intézeti gondviselő szívesen venné, ha vele Valaki ezirántijtapasztalást közlené. 
Mi részünkről a’ Társalkodóban fogunk róla közelebb szólani. ____

Tudományos hirdetés.
Mind Értesítőnk 73ik számában, mind a’ Hazai ’s Külföldi Tud. 32dik ’s 39dik 

számu Hirdetésiben , közhírré tétettek egy honi írónknak illy czimü munkái: 1) Mi 
rosszabb a koleránál ? érzékeny vig játék 3 szakaszban. 2). Rajkó és Dádé mostoha 
lia , nevetséges vig játék 3 szak. 3). Blánka és Bibár el Bonduktari libánon-liegyi fe
jedelem, históriai nemz. dráma 4 szak. 4). A’ megcsalatott szerető dalokban, vagy 
a’ módi szerelem eleven példája, réz metszettel. 5). A’ hét kapitány, hist, vitéz drá
ma 4 felv. 6) Arany-bölcső, vagy Nép-gyöngy a’ ns magyar két Hon köz nemes és 
polgár fiainak ’s leányinak javokra, hasznokra, erkölcsi és csinosodási épületjekre, 
szereztetett 1832ben. 7) Unc étoile. Csillag nemz. dalban 3 felv. Azért hirdettetnek 
előfizetés végett újonnan, hogy mivel a’ szerző azokat, ön állítása szerint, csupán 
embertársainak használásból irta , ha a’ könyvnyomtatót és kötőt a’ vevők pénzivei 
fizetheti, úgy az áron adja, mennyibe nekie kerülnek; különben ha ön erszényéből 
kelletik fizetnie ’s a’ munkákat könyváros kézbe adnia, (kiknek száztól húsz pCtet 
kénytelen fizetni) ngy azok árát két annyira emelni szinte kénytelen. Most ezüstben 
előfizetési ára az lsőnek 30, 2iknak 20, 3iknak 40, 4iknek 12, 5iknek 30, 6iknak 
24, 7iknek 20 kr. — Előfizethetni Pesten Eggenberger könyváros, és a’ snerző Budafal- 
vi Bors Sámuel hit. ügyvéd urnái (1. Kecskeméti utcza 447 szám alatt) más nagyobb 
helyeken a’ nemz. csinosodásra ügyelő uraknál, elöljáróknál , a’ f. észt. utolsó nap
jáig, __ I833ban a’ fentebb jelelt könyvek bolti ára mindeniké két annyi.



Tck. ns. Pest vármegyében a’ szolnoki nagy országúiban Pest városához öt mért- 
földre fekvő Pilis mezővárosban az ujdon elkészült nagy vendégfogadó a’ hozzá tarto
zó füves kerttel ’s 12 hold szántófölddel, nem különben Felső-Dabas helységben az 
úgy nevezett Bugaczi, szinte országúiban fekvő csárda, a’ hozzá tartozó földekkel 
szabadkézből minden órán haszonbérbe adandó. Mire nézve ezennel meghivatnak az 
árendálni kívánók, hogy magokat a’ fenemlített vendégfogadó és csárda iránt akár Pi
lisen és Dabason Beleznay János gr. ő Nagysága urodalmi tiszteinél, akár Pesten hi
tes ügyvéd t. Adám Pál urnái (kecskeméti utcza , Gärtner ház) [jelenteni ne terhel
tessenek.

• S z é n a  e l a d a s .
Pest vmegyében, Akasztó helység mellett helyezett Ácsi pusztán száz 

olnyi jó tavali ’s idei széna, f. észt. decemb. 19 és 20ikán a’ hely színén tartandó 
árverés utján, öl számra, azonnali fizetés mellett eladandó.

(1) Mélt. Stettner M. Referendar ur hazaban Pesten a’ Szép utczaban, az egesz 
első emelet, melly tizennégy szobát, három konyhát, ’s e’felett földszint négy lóra 
istállót, két kocsira való kocsiszint, szénatartó helyet, bor és fapinczét és padlást 
foglal magában, jövő 1833iki sz. György napra kiadatik, a’ többit ugyanott a’ ház
mestertől megtudhatni.

! A’ JE L EM K O R  ’s, T Á R S A L K O D Ó  ügyében.
Az ujság-szétküldözésben a’ hibák szinte kerülhetlenek , vagy mi gyakrabb a’ gö

röngyös postauton, néha egész számok maradoznak el, azonban az orvoslásért folya
modók csak nevüket tudatják, nem egyszersmind a’ borítékra tűzött számát újsá
gaiknak ’s a’ szétküldöző pesti vagy budai főposta jelét, minél fogvást a’ tévesztést 
nem azonnal intézhetni el; — kérjük tehát tisztelt előfizetőinket méltóztassanak illy 
esetben rögtönös igazíthatás végett egyedül újságaik egyik borítékját franco be
küldeni, egy sorocskával melly a’ hibát tudassa, kalauzolva; ez legegyszerűbb’s még 
is legkimerítőbb utasítás leend részünkre a’ most megújítandó előf izetési  alka
lomkor is, mindé» történhető hijány pótlásra, hogy válalt tisztünknek minden ol
dalról Js köz óhajtás szerint csorbátlanul felelhessünk meg; ’s a’ név, czimzet, posta 
’s lakás hibátlanul adathassanak. Hogy pedig a’ borítékot minél előbb nyomtathassuk,
■» egyéb szükséges előkészületinket kellőleg intézhessük el, teljes hazafi bizodalmű 
kérelemmel bátorkodunk minden rangú és rendii polgártársinkat az illető előfizetés 
siettető beküldésére figyelmeztetni annál inkább, mivel őszi ’s télszaki rósz utaink 
többnyire postáinknak úgy sem igen serény nagyobb részét rákgyorsaságúvá ’s e’ 
miatt menthető késkedésüvé kárhoztatja, ’s mivel kevés fölösleg példányt nyomatunk 
költségkímélés miatt , azért is szorgalmazzuk minélelőbbi előfizetésre érdemes Párt
fogóinkat, hogy egész és teljes számú példánnyal szolgálhassunk, mit későbben nem • 
lesz hatalmunkban eszközölni egyedül azon számtól kezdve, midőn az elkésett előfi
zetési díj kezünkhöz jutand. Egyéb szempontinkra nézve az Intézetnek e’ f. észt. now 
lidikén adott jelentésére hivatkozunk 5s eszméltet iink méltó tisztelettel mindenkit. 
Pest dec. 12diken a’ Jelenkor ’s Társalkodó

hivatala.

Dunávíz állása a’ budai vizmérték szerint:
Dec. 1 sojen 3 lab, 0 hüv. 0 von. Dee. 2dikán 3 láb, 3 híiv. 0 von. Dec* 3dikán 3 láb, 4 hüv. 0 

von. Dec. 4kén 3 láb, 4 hüv. 6 von. Dec. 5kén 4 láb, 1 hüv. 0 von. Dec. 6kán 6 láb, 6 hüv. 0 von. Dec. 
7kén 8 láb, 0 hüv. 0 von. Dec. 8kán 8 láb, 1 hüv. 0 von. Dec. Okén 8 láb, 0 hüv. 0 von. Dec. lOkén 7
láb, 7 hüv. 9 von- Dec. 11 kén 6 láb, 11 hüv. 0 von. Dec. 12kén 5 láb, 3 hüv. 0 von. (az 0 felett.)



É r t e s í t ő .
78. szám. Pest, december’ 19kcn 1832.

Tudományos Jelentés.
E G Y H Á Z I  A L M A N A K

1 8 3 3 - d i k  E S Z T E N D Ő R E .
AZ ILLETŐ ELÖLJÁRÓSÁG’ RENDELÉSÉBŐL.

k i a d t a
T Ó  T  H  D

Lak és Thúri Szakállosi reformált keresztyén prédikátor.
Az illy czimii könyv ajánlva van, méltóságos Szilassy Józsefné , született bá

ró Inczédy Katalin Ő Nagyságának. — A’ munka tartalma: l )  Egyházi Kalendár. 2) 
A’ Dunántúli H. V. tartó kerület’ Tisztinévtára. 3]) Értekezés az olvasásról. 4) Érte
kezés a’ Zsoltárokról, — közli Hetényi János. 5) Beszélgetés , — Péczely és Rátli.
6) Pápai Professor Mándi Má r t o n  István életrajza. 7) H. Böszörményi Prédikátor, 
és Egyházi fő-jegyző, Debreczeni Na g y  István’ életrajza, — közli Benedek Lajos-

É’ jelen idő leikéhez szabott munkának jeles és fontos tárgyai, reményt nyújta
nak nékem, ennek leendő kelendősége felől, főképpen azért is, mivel 1820ban je
lenvén meg az e l s ő  illy nemű Almának, azolta annak folytatása sokaktól óhajtva vá
ratott; — de azért is , mert ezen -— csaknem 228 levéloldalu munkának ára, kön
nyű kötetben — 40 kr. p. p, határoztatok

Találtatni fog pedig minden nevezetesebb könyvárosnál, különösen Pozsonyban 
és Sopronyban , magam boltjaiban; — Pesten táb. ügyvéd T. T. V á r ad y István, és 
Wi g a n d  Otto könyváros; — Kassán W i g a n d  György könyváros; — Debreczen- 
ben Professor T. T. P é c z e l y  József: — S. Patakon Professor S o m os s y János; — 
Pápán Professor T. T. E d e l é n y i  Sándor; — Aradon Prédikátor T. T. K o c s a  Ist
ván; — N. Sallóban Prédikátor T. T. D e á k y  Gedeon; — Farkasdőn Prédikátor T. 
T. T ó t h  M ihály ;—-  Rév-Komáromban Professor T. T. T ü d ő s  József; — Kecske
métben Prédikátor és Esperes N. T. P o l g á r  Mihály; — Losonczon Prédikátor T. 
T. S z o n d y  László; — Kolosváron Professor N. T. S z i l á g y i  Ferencz és T. T. Sa
l a m o n  Mihály; — Maros vásárhelyen Professor T. T. C s ó r j a  János; — mint szin
te a’ Dunántúli Egyházi kerületi N, T. Esperes uraknál i§. Pozsonyban, Sz. András, 
hava 12ikén 1832.

Wigand Károly Fridrih >■ 
könyváros Pozsonyban és Sopronyban.

E l a d ó - H á z .
(1 )  Közhírül adatik, hogy tek. özvegy Rakovszkyné szül. Tarkó Anna asszony

ságnak Pesten a’ Barátok piaczán 6l0dik szám alatti sarok-háza, saját kívánságára 
sz. kir. Pest városának földbirtoki (urbarialis) tisztségében jövő 1833dik évi február 
4dikén reggeli 10 órakor tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek eladatik. —

(A} Tekintetes Bács vármegyében kebelezett tiszáninneni kir. kor. kerületbe
li S z e n t  Tamás  helyséységben, egy — jó materialékból épült, a’ Ferencz-Csator- 
na mellett fekvő — négypadlásas Granari um,  (magtár) bírói Ítélet következésében,
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nyilványos árverés utján, kész pénzen el fog adatni. — Az e l s ő  árverés folyó észt. 
dec. 31 kén, a’ m á s o d i k  jövő 1833ik észt. január. 28kán, a’ h a r m a d i k  és utol
só pedig február. 25kén a’ hely színén fog tartatni, hol a* venni kívánók, a’ bánat
pénz mennyiségéről is értesíttetni fognak. Eszéken dec. 6kán 1832.

Szabados Nagy-Kőrös városában lévő ref. gymnasiumban a1 philosophiai cursus “ 
ban több tanitói-széket állítván fel a’ helybeli patronatus: annak következésében a’ 
Mathesis és Physica rendes tanítói hivatalra, mellyel évifizetésiil 400 pengő fr., 5 öl 
fa , e’ mellett szabad szállás járu l, ezennel concursus hirdettetik, olly móddal, hogy 
a’ kiknek e’ hivatalt elfogadni szándékok volna, az iránt magokat, szükséges bizo- 
nyitványik közlésével, jövő 1833ik esztendő martziusa lső napjáig jelentsék azon 
gymnasium Inspectoráná! helybeli főbíró Bakos Ambrus urnái. Költ Nagy-Kőrösön 
dec. Isőjén 1832. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E l a d ó - P o s t a .
f i )  A’ Kassához közel fekvő tállyai osztályos Postastátio, minden ahoz tartozó 

jó karban lévő épülettel, ingó, ’s ingatlan javakkal, becséhez és bő jövedelméhez 
képett jutalmas áron szabad kézből eladandó. A’ venni szándékozók ne terheltessenek 
az iránt az ottani Posta-hivatalnál legfeljebb most folyó december hava’ utolsó napjáig 
jelentést tenni, — minthogy e’ határnapon túl — ha vevő nem találkoznék — árve
rési utón fogna eladatni.

(2 ) Alólirt alázatosan je len ti, hogy az ő pOSZtO S C B Siniir kereskedését 
újonnan minden színű és fajú legújabb árukkal szerkezvén, azokkal a’ legjutalmasb 
szabott áron szolgálni kész. Különös ajánlásra méltó ez újabb elrendelésben számos
vég szövet mint különös finomságú ’s gyönyörű színű, U iag’y ä r  dlSZ-Tllllcirä$ 
hasonló szorgos ügyelet fordítatott a’ cs. kir. katonaság viseletebeli posztók beszerzé
sére is , úgy hogy mind generalisi mind minden egyéb tiszti öltözetekre a’ cs. kir. se
reg minden ezredei viseleti színéhez alkalmazott szövet nemük nagy mennyiségben 
találhatók.

E’ felett még minden árui a* legjobb módon lévén beavatva *s készítve, méltó 
pártfogoltatást reményi. Guggenberger Leopold,

Ferdinand király czi'm alatt, a’ vacziutczaban.

(2 ) Alólirt közhírül adja, hogy az ausztriai tüz-kármentő társaságnál bátorságo- 
sitott ’s tiiztől megemésztett jószága, Folinus János ágens ur által, tökéletes mege
légedésére helyrepótoltatott. Kőtelken sz. András hava lOkén 1832.  ̂ _

Déva-Ványai jH alast/ J ó z s e f  3 több ns. vmegye táblabirája.

f l )  V a l a d i e r  V i c t o r ,  Vintschger és Társai, cs. kir. priv. bécsi fésűs mivek 
rajthelye, alázatos tisztelettel jelenti, hogy ők a’ legközelebbi debreczeni vásár alkal
mával békateknő — szarv — és elefántcsontból aJ legújjabb bécsi és párisi Ízlés sze
rint készített mindenféle f é s ű s  mi  v e i k e t  a’ legillendőbb határozott áron árulják.^

-- 1 . . .  .. - --------------------
Dunavíz állása a’ budai vizmérték szerint: _________

Dec. 1 2ke'n 6 láb, 3 hüv. 0 von. Dec. ISdikán 5 láb, 8 hüv. 3 von. Dec. 14dikén 5 láb, 2 hűr. 9 
vrin. Dec. 1 óke'n 4 láb, 11 hüv. 6 von. Dec. 16kán 4 láb, 11 hüv. 3 von. Dec. 17kén 4 láb, 10 hiiv. Ov 
)>ec. ISkán 4 láb, 6 hiiv. 3 von. Dec. lOkén 4 láb, 4 hiiv. 3 von. fáz 0 felett.)

Budai Lotteria december 15dikén: Gu. 80. 49. 50. 68.



É r t e s í t ő .
78. szám Pest, december* 29kio 183aT

Az ORVOSI TÁR czíimi
hónapos írás 1833ban is fog folytattatok Tárgyai, elrendelése, külseje, valamint ára 
is ugyan az marad, úgy mint 12 füzeté négy jeles orvos képeivel helyben 5 ft. pengő 
pénz. Postán boríték alatt 6 ft. 24 kr. pengő pénz. Hozzá lesz csatolva egy magyar
deák és deák-magyar orvosi műszótár, 's ha a' szükség kívánná, nehány ábrázolat is.

Uj előfizetők, kik az első két évfolyamatot is megkívánnák magoknak szerezni, 
(az első kötet' kivételével, meliy egészen elfogyott) nyolcz arczképpel 's két egyéb 
ábrázolatot foglaló kőmetszettel együtt hat pengő forinton kapják bekötve. Pesten, 
december 22kén 1832. Prof. Bugát és Dr. Schedel.

Müller könyvkereskedésében Pesten,
az urak utczája kezdetén a’ Serviták klastr. általellenben m egszerezhető:

(az árok pengő pénzben.)
Estike. I. Kötet. Kolosvárt. 1833. Fűzve 

24 xr.
Ili-ki a’ maga Szerencséjének Kovácsa. Rö

vid erkölcsi Értekezés. Irta Csontos Ist
ván. 1830. Kötve 40 xr.

Szép-nem’ Ügyvédje, az Asszonyi Becset 
sértegető vád-okok ellen. Irta Csontos 
István. 1830. Kötve 40 xr.

Uj magyar-német Képes A. B. Cz. 's Olva
só-Könyv, olly Gyermekeknek számok
ra , kik mind a' két nyelvet örömest ta
nulnák. 24 erkölcsi beszélgetésekkel ma
gyar és német nyelven ; ezeket magya
rázó szinezett képekkel. Bekötve 1 fr.

Orbán József eredeti Meséji, és Anekdótá- 
ji. Fűzve 10 xr.

Az ó 's új Testamcntom Történeteinek fő
pontjai negyvennyolcz magyar és német

Elbeszélésben. Negyvennyolcz rézre 
metszett, színezett képekkel ezeknek ma
gyar, német és franczia magyarázatá
val. Bekötve 1 fr. 20 xr.

A’ Ma g y a r  P o l g á r i - T ö r v é n y .  Sáros- 
Patakon. 1824. Kötve 2 fr.

Gróf Tanko Juliusnak különös Történetei. 
Fűzve 36 xr.

Natter J. J. Katholikus Imádságos és Épü
letes Könyve. Ktiltinféle kötésben 1 ft. 
— 6 frtig.

Hazai Vándor. 1 fr. — Honni Vezér. 1 fr. 
12 xr. — Aurora. 2fr. 24 xr. — Nefe
lejts. 2 fr. 24 xr.

Ugyan M ü l l e r  könyvkereskedésében Bécs- 
ben legközelebb (1833 martz. I6kán) hú
zandó lotteriára is kaphatni sors.czédulá- 
kat, nevezetesen a* vereseket 5 frtjával.

Petrózai T r a t t n e r  és K á r o l y i  Typographíájában és minden
könyváros uraknál

e l ő f i z e t h e t n i :

A’ Tudományos Gyűjtemény 1833
é s z t .  k ö t e t j e i r e .

P o s t á n  18 ft. váltó cz.; h e l y b e n  v. a' ki a l k a l m a t o s s á g  által viteti 
el a’ köteteket, az előfizetési ár 14 ft. váltó cz. — Azon buzgó hazafiak, a' kik 
az előfizetést eddig is elfogadni méltóztattak, ezennel újonnan felszólíttatnak a' végett.
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Ug y a n  o t t  m e g s z e r e z h e t n i :

Cunc ta  O pe ra t e  S y s t e m a t i c a
Regnicolaris Deputations a. 8.1827 exmissae.

igen alkalmatos n e g y e d  r é t b e n .
Ára 10 ft. pengő pénz. E g g y e n k é n t azaz: f ü z e t e n k é n t  is megszerezhet

ni ezen Rendszeres M u n k á k a t . _____________________

F ü s k ú t i  L ä n d e r e r  könyvnyomtató intézetében
P esten , Hatvani utczában 418 szám alatt

e l ő f i z e t h e t n i :
M i n d e n

Országos Munkákra,
mellyek a’ mostani Országgyűlés alatt nyom

tatás alá kerülnek.
Hogy ezeket késedelem nélkül szolgáltathassa a’ nevezett intézet minden hé

ten kétszer hozatja azokat gyorskocsin, ’s igy mi csak Pozsonyban sajtó alól kike
nd egy pár nap múlva mindenkor kaphatja Pesten a’ tisztelt közönség.

A’ szálvány iratok nem előfizetés utján , hanem szabott áron szerezhetők,
__________ ?s ezekből már 12 szám megérkezett.______ _ _

Bécsben f. észt. dec. 19ikén déli 1 és 2 óra közben Polimberger Éva Asszonyság
tól 3,000 pengő frtot loptak el. A1 tolvaj, miután már kézben volt fortélyosan meg
szökött. Neve Malo József, születésére horvát Psen helységből, mi magyar Vagy 
német akadékos beszédéből azonnal kitetsző; — termetére nagy, és izmos, kövér, 
jó barna színű, sárgás szemű, egy kevéssé hajtott orrú, erős szavn , ’» tunya járású. 
Ruházatja többféle, lopásakor sötét színű békés fekete prémmel, és több apró gal- 
léru sárgás köpönyeg volt rajta. Eddig szolgált Hengelmüller Urnái, valami püspök
nél, ki hirtelen halálozott meg, Polimberger özvegy asszonynál, Latinovics Lajos 
urnái Madarason ’s egyebütt. — A5 tolvaj mint leghihetőbh Magyarországba illant, 
’s ennél fogva kéretik ki nyomába jutna , őt a’ legközelebbi törvényhatóságnak által 
adni,  's a’ károsodott asszonyságot Bécsben (am Graben 1121 sz.) tudósítani.

Tudományos figyelmeztetés. ’
Különbféle környülállások végett a’ P a l l a s  czímü Évkönyv meghatározott ide

jére nem jelenhet; és azért az előfizetési idő a’ jövő év junitis végéig meghosszabbít- 
tátik. Budán decemb. 24ikén 1832.

A l b e r t  F  e r  en e z  é s  V í z e r  I s t v á n ^
az említett Évkönyv szerkeztetőji.

Dunavíz állása a’ budai vízmércék szerint:
Dec. 26kán 5 láb, 9 hüv. 0 von. Dec. 2?dikén 5 láb, 10 hüv. 0 von. Dec* 28dikán 6 láb, 0 hfif* 0 

von. Dec. 2 9ken 6 láb, 0 hüv. 0 von. (az 0 felett.}
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