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MAGYARORSZÁG.
Pozsony. A’ karácsom ünnepekre min-

fyárt következett napon azaz 27kén RRink 
er. ülésiket folytatólag, a’ I llik  czikk első 

gszai szerkezetét olvastalak föl, melly köz
ben a’ személy-sértési és böcstelenitési ese
tekre a’ birószek-illetőség iránt előfordult né- 
melly kétségeket i s ,. — szabad legyen é t. i. 
ezekben is a’ birószék-választás, vagy talán 
e’ kérdés máskorra saját helyére marasztassék? 
— vitattak. O Fensége a’ Nádor 26ka regge
lén ismét Bécsbe ment. Ugyanez nap Pozsony

id uál a’ Dunának szerfölötti áradása ( 1 2 miatt 
’s a’ keletkezett erőszakos, szél által a’ Ilidből 
5 lábhajó elszakasztatván, minthogy különben 
is az időnek keményebbre változásától napon
ként tarthatni, a’ többi megmaradt rész is ki
szedetett. Az elszakadt 5 hajót a’ rajtok dol
gozott néhány munkással együtt a’ szél mes
sze lehajtotta, de az emberek semmi kárt v. 
sérelmet nem .szenvedtek.

Apostoli Felségünk dec. 13diki legfen- 
sőbb határozata szerint Osegovich Imre zág
rábi kánonok, dulmai czimzetes püspök ’s 
hétszemélyes táblai közbirót Zeng és Mod- 
rusi egy. megyék püspökévé méltóztatott ki
nevezni.

Nyitra dec. 2öikán : Nem lehet nem öröm 
’s valódi érzelem-telve jelentnünk azon ver
seny buzgalmat, melly Büket legközelebb 
dec. Óikén és következett napjain tartott köz
gyűlési alkalomkor, olly intézet - alapításra 
serkente, melly állal a’ miveltség, szép tár
salkodód, és a’ mi fő, a’ részlegiség helyett 
egyesületi szellem gyarapulását ’s ennek me
gyénk székvárosába áltvarázsoló sikerét előre 
látni inkább mint sejdíteni lehet. Elég vala 
egy felszólitás-iv, és ime számos aláíró buz- 
Sa > egy Casinonak megpendített fölállítását 
előmozdítani. Találkoztak nagy lelkű adako
zók is, kik szép ajániatikkal ügyekezéuek lét
re hozni azt, mit a’ hazafiság csak egy jó
tékony javaslatkép serénykedett a’ közönség 
elibe terjeszteni. Majd s z á zi g telvén az aláirt 
20 pengő fitos részvényesek száma, idején

lenni lá ts z o tta ’ terv sikerülendése iránt ba
rátságosan tanácskozni. A’ pesti nemzeti Ca
sino mintaként vétetvén, szerinte az alap ren- 
deleíek elkészültek. Ideig óráiglani bizottság 
választatott, meily ar szükséges előkészületek 
és rendeleteket elirányozván, annak idején az 
egyesületet mindenekről tartozókig értesítse. 
Az intézet folyamatba indítása a’ keid 1834 
első napjára határoztatván, ezentúl a’ tiszta 
és állhatatos hazafiság, Hazánk több részei
ben immár adott jeles példaként, itt Nyitrán 
is biztosítandja egy illy intézet létesülését. K.K.

Fridmánszky Imre h ely tar tósági titoknok 
munkás életének gutaüíés vete véget Budán 
dec. 26kán, bánatos özvegyét 2 kisded árvái
val mély gyászba borítván..

Idősb Schedel Ferencz, lapunk dec. vége
lőtti számában a’ budai kerületi főposta-igaz- 
gatáshoz nevezett ellenőr, nem érhető el szá
mos baráti ’s kedves háznépe ohajtásira azon 
örömet, hogy a’ legmagásb kinevezés szerint 
ez uj tisztkörbe léphetett volna, mivel dec. 23- 
ka estvéjén munkás hivatalkora 42 ’s életpá
lyája 69 évében olíy szelíd enyészettel szun
nyadt az öröklét ölébe, milly példás inérsék- 
letü, hímezetlen sziveskedésü, minden vi
szonyban szeplőtelen bélyegü vaía egész éle
te. Nyájas, kellemes, szerény kül és beltu- 
lajdoni miatt mindenkor becses marad emlé
kezete az elhunyt jeles férj, atya ’s tisztvi
selőnek baráti ’s ismerősinél, egyetlen fia, ifj. 
Scliedel Ferenczünk által pedig, (ki a’ boldo- 
gultnak fő életgyönyöre volt hitvesestül ’s 
menyestül, ’s kit az iidvezüít Nemzetünknek 
*s Literatur ónknak nevelt, ’is tetemes áldoza
tokkal dél ’s nyugatiEurópalegjelesb országi
ban utaztatván pályakörére iigyesbitett), meg
örökölt már, ’s tudományos érdemei többre 
hatásival mind inkább örökülend évkönyvink- 
ben. Áldás porainak! —

A N G L I A .
Talleyrand hg. dec. 1 bikán utazott vis

sza Londonba. — I). Maria ügyviselőji ren
delést kaptak ismét 890 ló-fégyver-kard ’s 
más hadiszerek vásárlata végett, mellyek a* 
franczia szerint állíttatandó port-ugáli nemzeti
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őrség szükségeire vannak szánva. •— Dover
ben dec. 7ikén olly iszonyú, jégzáporral és 
hóval kisért orkán dühödött, hogy estig egy 
hajó sem vitorlázhata se innen által Franczia-
országba, se amonnan ide. — Az antiguai mi
napi földingás éjjeli 2 órától reggeli l l ig  tar
tott, melly időközben 13szor rendült meg a’ 
föld erős mennydörgés ’s villámlások közt. — 
Az Albion szerint ismét szaporodnak a’ gyúj
togatások Anglia minden tartományiban , ’s a’ 
birminghami kézműves egyesület . tagjai vi
szonyos esküvel köték le magokat egymás 
között halálbüntetés alatt nem vállalni el sem
mi oil vas munkát , melly az ö szövetségük 
Föltétel szerint nem fizettetik. — A’ Liver- 
pool-Mancliesteri vásut főkép az idegen ’s jö
vevények nagy figyelné tárgya most, ’s va
lóban csudái atra méltó is e’ nagyságos müve 
a\szorgalomnak , midőn egy gőzkocsi (i , 8 
sőt 12 többnyire tetemes terhű függéíék-tár- 
sival (egész szekérsereggel) mintegy bübáj 
által röpíttetik a’ szem előtt el (valódi anti- 
posza egész méneseket magok elibe raggató 
idomtalan nehézkes oláhkocsi karaváninknak). 
Oilyan utazók, kiktől telik, a’ sebes menet 
okozza erős léghuzam (Luftzug) miatt inkább 
zárt hintón mennek, mint fél v. nyilt fedelűn; 
furcsa is e’ szekér-társaságban néha egy csi
nos utazókkal teli kocsi mellett annak töszom- 
szédját ökör juh v. egyéb állattal tömve látni. 
— Londonban egy másik Paganini v. még 
ennél is hiresebb hegedüs-genie (Masoni nevű 
florenczi fi) gyönyörködteti a’ közönséget, 
leit Leopoldina csász. Rióba vivén 14 év előtt, 
azóta Perut, Mexicot, Calcuttát összekalan
dozta, mindenütt, mint itt, egyetemi csudál- 
tatást aratva. — Az afrikai vizsgáló expedi- 
tio szerencsésen visszaérkezett Fernando-Pó- 
ba, ’s vele Lander testvérek és Laird is. — A’ 
Morning Chronicle szerint gr. Greyet a’ ki
rály amannak Rriglitonban volt első udvarcd- 
takor jószágáról megtérte után igen szívesen 
megölelte ’s mind ennek mind a’ lordkanczel- 
lárnak egészsége javultál! szerfelett örvende- 
ze, — képzeljük mond a’ Chronicle a’mi szi- 
gor-komolyságu öreg matróz-királyunkat, ki 
fiatal’s egyenes korában sem volt 5 lábnál ma- 
gasb ’s most kor-görnyeszletten mint ölelgeti 
egymás után nagy ' és sugártermetü ministe
reit! — A’ jövő parliamentben mind az egy
házi reform, mind a’ tized-változtatás ismét 
szőnyegre kerül, azért a’ Times panaszko
dik, hogy a’ papság újra szövetkezik’s egye
sületeket csődít nagy fizetési további meg- 
taríhatására védletül.

A’ Times többek közt következőleg festi az éjszaka
merikai rabszolgák állapotját valóban fulánkoa 

ecsettel:

Ezen respublicában, melly egyébaránt
Angliából vévé eredetét, a’ rabszolgaság co
de xe ’s ama’ törvények, mellyek a’ fekete és 
fejér népség közti viszonyokat szabályozzák, 
talán a’ legundokabb lealáztatás, mellyet va
laha emberi természet tapasztalt. 12—13 mil
lió lakosok közül több mint 2 millió, azaz: 
a' nemzetnek mintegy hatodrésze minden pol
gári jogtól meg van fosztva ’s olly kegyet
len ’s lealacsonyító bánásmód alá vettetve, 
mellytól még az oktalan házi állatok is kímél
ten maradnak. A’ bőrsziu még akkor i s , ha 
megszűnt rabszolgaságot jelenteni, olly tár
sas vétségnek nézetik, mellyet a’ szabadság 
minden vizével még emancipatio u t á n  sem 
moshatni le; az afrikai fajból mintegy 3 vágy 
400,000 ember, kiket rab szolgálatra többé 
senki sem kényszeríthet, minden hivatalból ’s 
a’ szabad emberek minden jogaiból ’s élet- 
kényelmiből kizáratik — szint olly kemény
séggel, mintha még most is a’ rabsors koráb
bi békéit viselné. A’ bőrnek ezen vétségét 
nem képes a' Neger se jámborság se észte- 
lietség által letörleni; e vétségtől a’ szeren
csétlen nemzetiség még akkor sem tisztul, ha 
a' fejérek kénytelenek annak létét tanúvallo
mások által bebizouyítni; — az tőle elzárja 
a’ társasági- közlekedés és nyilványos neve
lés áldásit, sőt még az isteni szolgálatban 
sem enged neki közösen részt venni. E ’ fe
kete polgároknak a’ szabadság ’s egyenlőség 
honában fejér polgártársikkal tilalmas a’ tár
sas szövetség akármi hasznaiban osztakozni. 
Ok fenálló szokásoknál ’s 'különös vidékek 
helybeli határozatinál fogvást nem ülhetnek 
egyazon asztalhoz, nem látogathatnak egya
zon iskolát, nem vehetnek részt azonegy ok
tatásban; nekik nem szabad egyazon vallási 
gyülekezetbe vegyülni, nem egyazon szent
ségekkel közösen élni, nem egyazon temp
lomban imádkozni, de még egyazon helyen 
temetkezni sem. Ok mindenben elkülönözve 
tartatnak, mint valamelly förtelmes elvetett 
nemzetség. E ’megvetés, üldözet ’s kirekesz- 
tetés, melly ez életen keresztül őket gyötri, 
még a' síron által is halálos ellenség gyanánt 
kiséri. Azért hallunk mi egy tökéletes kiilön- 
szakadást közöttük ’s a’ többi néposztályok 
között. Azért hallunk mi folyvást említéseket 
s z í n e s  (farbige) vagy negerkápolnákról, 
s z í n e s  iskolákról, s z í n e s  gyülekezethe
lyekről, s z í n e s  színházakról, s z í n e s  tár-



saságokról, sőt még s z í n e s  temetőhelyekről 
is! E ’ negerfajtól való csömöriét ’s irtózás 
kisebb vagy nagyobb mértékben az egész éj
szakamerikai szövetségben uralkodik, de se
hol sem olly, kártékony, gonosz vad hévvel, 
mint a’ délszaki ’s déluyugoti statusokban. A’ 
louisianai tartományban meg van tiltva egy 
negert vasárnapi iskolában olvasásra tanítui. 
Ki e’ tilalom ellen cselekszik, először 500 
dollárt fizet büntetésül, másodszor pedig éle
tét veszti! Georgia ’s Ejszakcarolinában a’ 
szabad negerek, kik e’ statusokat megláto
gatják, tüstént elfogatnak, ha mingyárt mint 
hajószakácsok vagy eleségmesterek lépnek 
is oda. A’ massacliusettsi uj angol tartomány
ban kemény büntetés alatt van megtiltva a’ 
fejérekkel összeházasodni ’s Connecticutban, 
melly nem rabszolga-státus, ha a’ negerek a’ 
szövetség más részeiből jőnek, nem szabad 
különös engedelem nélkül azokat se tanítani 
se nekik élelmet vagy szállást adni ’s t. Illy 
marczona szeplők, mellyek azonban a’ mind 
egyre terjedőbb emberiség világánál ’s igy a’ 
szűkkeblű önség lassankénti enyésztével a’ 
szövetséges tartományokból is tünedeznek, ’s 
végkép el is tünendnek, mihelyt a’ rabszol
gaság megszüntetésére annyi egyesület ke
letkezik, annyi kebel lángoland Fredoniában 
azaz Franklin ’s Washington hazájában is, 
mennyi Albionban, a’ nemes Wilberforce (a’ 
rabszolgaság megszüntetésének első javasló
ja  ’s elhunytiglan apostola) honjában tettleg 
Is buzog már ez emberiségi szent ügyért.

F K AN CZ I A OKS Z Á G.
Mondják , hogy egy tanácskozásnál fog

ra, ineilyben Soult, Rigny ’s Talleyrand jelen 
volt, parancsot küldea’ tengerügyi minister a’ 
földközi tengeri készületek mennél gyorsabb 
siettetéMre, ’s Rignynek egy segéde ment vol
na Toulonba e’ parancs-teljesítésre felügyelni 
sőt még több tiszt is. — Souít és Rigny adui. 
már jó idő óta az orosz hadi erő tanulásával 
foglalatosak, főkép Tanski nevű lengyel tiszt 
e’ tárgybeli uj munkája nagy figyel möketvo- 
ná magára. — Egv kir. rendelet ismét 11 mil
lió 's néhány ezer, részint pótlék részint rend
kívüli hitelt, határoz hadosztályi költségül.— 
1832ben a’ hadsereg 388,402 fő volt, e’ közt 
vala 1,627 elitéit bűntettes és pedig 93 halál
ra, 391sarczv. kény tető munkára, 130 várfog
ságra, 308 agyönlövetésre, 1149 nyilványos 
munkára, 2556 tömlöczre. — A’ Médeah el
len ostrommal törő constantinei beyt a’ fran- 
eziákhoz szító beduin aráb nemzetiségek tá
borozásában nem csak fentartóztaták, hanem

annyira is megdögönyözték, hogy most nem 
képes Medeah-t háborgatni. — Talleyrand Lon
donba sietése fő okául mondják: 1) a’ belga 
ügynek az ősz diplomata otthon léte alatt be
bonyolított szövevényeiből kifejlesztésit. 2) 
Angliával egy különös szerződés megátlapít- 
tatását a’ keleti viszonyokra (orosz-török szö
vetségre) nézve. 3) végre a’ régóta rebesge
tett franczia-ángol kereskedési egy esség létre 
juttatását. — A’ franczia kormány nem beszél 
már Algierról mint ideigleni hóditványbirtokriil, 
sőt eltökélő Constantinét is inegigáznif s ha gén. 
Guillenimot az Orleansi hggeí küldetik fő pa
rancsnokul e’ szándék - válósításra, úgy amaz 
ismét szerencsés lesz egy uj koronaörökös szá
mára ott diadal - repkényt arathatni. De mit 
mond majd erre Anglia? holott már most a’Guar- 
dian (tory lap) Bugia meghódittatása miatt is 
épen nem gvardiáni szerénységgel hanem ör- 
döngösen pattog a’ francziák ellen, ’s jó sze
rencsét kíván Jolin Bull földije (az angol nép) 
sz. szövetségének Francziaországgal, melly- 
nek úgymond, már szinte által is engedte a’' 
kormány-szigonyt a’ földközi tengeren; pedig 
Antwerp ’s az éjszakafrikai révfokok, Napo
leon mondásaként, Gallia birtokában annyi, 
mint Angliá jólléte szivére szegzett kettős töl
tött pisztoly. — A’ Tribune szerint néhány 
nap óta a’ versaillesi gyalogság ’s pattantyus- 
ság Fárishoz közeledett ’s a’ fővárost körző 
faluk telvék hadnéppel, egyszersmind minden 
részről zordon hírek terjengnek, a’ nemzeti 
őrsereg köz csend-és önügyelésre figyelmezte
tik, hogy olly zavarok készülhetnek,mellyek az 
1S32 évi júniust megújíthatják. Mind ezek da
czára is a’ délszaki tengerhadnál nagy ’s rend
kívüli mozgás és munkásság uralkodik, mint 
szinte más ágiban is a’ hadosztálynak. —

Las Cases, az idősb (Napoleon szeutilo- 
nai fogolytársa) ’s most st denisi követ, meg
bízóit a’ jövő parlamentülésben teendő indít
ványra figyelmezteti e’ következők iránt i -1) 
hogy Páris városára nézve egy hatósági (inu- 
nicipalis) törvény alkottassék.2) hozassák egy 
olly törvény, melly a’ franczia revoludo és 
sok változó kormánya végetleu törvényi vagy 
rendeleti oczeánjának visszongó örvényiből 
szokott örök buvározgatásoknak gátot vessen, 
mellyek zavargási mellett senki sem tudja: 
milly törvénytől függ ’s melly birság v. büa- 
hödésbe eshetik? 3) egy törvény, melly a’ 
nyilványos tisztviselők feleletre vonathatását 
megalapítsd, ’s előző korlátot ’s féket vonjon, 
hogy a’ politia tettei a’ tgrvénysoromp felett ’» 
a’ törvényszékek hatásán kívül ne essenek 4)
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töröltessék el ama’ boldogtalan törvény, melly 
minden idegent vagy külföldit, ki Francziaor- 
szágba lép, ministeri önkénynek ad martalé- 
knl , a’ francz hont magasztalt vendégszere- 
teii tulajdonából kifosztja, a’ kormány méltó
ságát gyanúba ’s idegen sugdalások eszközé
vé alacsonyítja. 5) Seuuníttessék meg ama’ 
csudálatos ’s minden logikába ütköző törvény, 
mellynél fogva Napoleon képszobra érdem ’s 
diszpolczára magasíttatik újólag, nemzetisége 
pedig folyvást száműzve van! Hősnek ’s di
csőség fiának hirdetjük úgymond a’ Halhatat
lant, ki a’ hazát olly bámulatos ’s irígyletes fo
kára juttatá a’ .hir, fény ’s jóllétnek, ’s íme 
a’ Nagynak véreit minden polgári jogaiktól nem 
csak megfosztjuk, sőt úgy szólván ellenség 
gyanánt üldözzük! Milly visszás ellenzék ’s 
fonákság sőt hálátlanság ostracismusszal róni 
sújtani egy szabad országban büntelent, sőt ár
tatlant , annál inkább, midőn az uralkodó ház 
biztosléte mellett egy 32 milliónyi nemzet ’s 
egy cQustitutio szolgál, dönthetetlen véd-fa- 
luL Ezen emlékirás végén a’ követválasztásra 
jeleltek közül kihagyatását kivánja Lascases 
azon kérelemmel, hogy helyette kir. zsold és 
szolgálatban álló tisztviselő ne választassék.

S P ANYOLORS ZÁG.
Valamennyi józanabb hirlap sajnálkozik 

gén. Castagnon minapi rendszabásin, mellyek 
a’ baski tartományok szabadálypit (privilegiu- 
mit) fölfüggeszték, noha más részről ismét ö- 
röinmel emlegetik azon uj intézeteket, mel
lyek Madritban a’ kormányzásban naponként 
tétetnek ’s azokbul merő jót jövendölnek. Az 
angol tory lapoknak ellenben, eddig megsern 
ütközve a’ spanyol polgárháborúi vérengzé
sen, mostan jut eszükbe, hogy ez uj intézetek 
még károsak is lehetnek ’s ellenök csupa pa
nasz és szánakozásban edzik tollúkat. Neve
zetesek a’ Morning - Post sopánykodási Spa
nyolország állapoíja fölött, neki ez ország 
épen .úgy nem kezd tetszeni mint ezelőtt d. 
Pedro Portugáliája. Rósz hirek jőnek, úgy
mond , újólag Madritbol, méltók, miattok az 
ország jövendője iránt aggodalommal lennünk. 
A’ pálya, mellyen a’ kormány lépni kezd, mu
tatja, hogy a’ királyné ’s az ő tanácsadói erő
sen hajlanak egy rendszerhez, melly Spanyol- 
országban constitutionalismus liberalismus ne
vet visel, egyébiránt mindenben hasonló ahoz, 
mit Angliában reformnak ’s Francziaországban 
banicaüe-uraságnak neveznek. Az újabb ki
nevezések mind 1820iki emberekre estek, 
kiknek nagy részök ellen nincs ugyan mi ros
szat mondanunk, de ha hi ven megmaradnak

elveik mellett, úgy a’ népre szerfölött veszé
lyesek. Bár miként kivánják is mások az_ an
gol publicumot e’ részben jóval hitegetni, mi 
nem titkolhatjuk a’ valót és sajnálkodva ki
mondjuk, hogy Spanyolország körülményei va
lóban rósz lábon állanak-, ’s bár miként izzad 
is a’ királyné, és tanácsosi Angliát és Fran- 
cziaországot, a’ szerint, mint azok mai nap kor- 
ínányoztatnak, saját részükre megnyerni, a’ 
spanyol nép ez által egy hajszálnyival sem 
lesz elégültebb. Ha még olly kapzsi vággyal 
űzzék is a’ napi theoriákat, ígérjenek holmi
kat, mellyeket különben is sohasem teljesíte
nének, szabályozzák a’ fontot ’s mértéket, 
hozzanak be uj tartomány-felosztásokat, alkos
sanak uj gabona-törvényeket, támogassák a’ 
játékszint, ’s mulassák hasonszőrű emberei
ket holmi afrancesadoi intézetekkel, — ez 
mind kevés lesz kihúzni a’ tőrt a’ spanyol nép 
kebléből, Mennyit nem beszélnek ők a’ cortes 
egybehivatásukról, hogy azok saját nézeteik 
szerint alkotmányt penderítsenek; holott va- 
lamig a’ korona-öröklési vita végkép eldöntve 
nincs, ez mind puszta munkálatnál nem egyéb, 
hasonló d. Pedroéhoz, ki törvényre törvénye
ket halmoz, midőn a’ liarcz kétessége miatt 
még alattvaló sincs, kire halmozhatná.

A’ bordeauxi dec. lökéig szóló hirek 
sem hoznak valami fontosb újat a’ baski tartó- 
mán) okbul. Iákén Bayonneban az Indicateur 
után azon kir terjede, hogy Merino elfoga
tott; ismét mások szerint hogy a’ franczia szé
lekre iparkodott. Azon pillanatban, mond az 
indicateur, midőn a’ királyné sergei Ognafe 
mellett az insurgeuseket már minden oldalról 
ütközetre szoríthatni gondolák, Zavala a’ ina- 
ga csapatával megfordult ’s messze hátravo- 
nult. Ebből azt következtetők, hogy a’ tábor 
vezérei egymásközt vagy meghasonlottak,vagy 
hadicselöket változtatók ’s azért oszladoztak 
föl. Az Alaváuál táboroztak ismét haza tartan
nak, mások pedig Biscaya és Guipuzcoa felé. 
Nem is lehetett- ennél tanácsosb ut, mellyel 
választhattak , minthogy különben mindenütt 
sarkban inalhatá őket a’ minden pillanattal kéz
re kerüihetési veszély. Bilbaoban teljes csend 
uralkodik, Madritban hasonló, csak hogy Zea 
ur még 5kén is kormányon ült. Előttünk fek
szik, írja tovább az Indicateur, a’ inadriti udv. 
újság, melly Spanyolországnak a’ három bas
ki tartomány kizártával, uj feloszlatását je
lenti. Ezen egész fölosztás nem egyéb mint 
a’ kormányi levéltár poraibul előkapart ócska
mű, mellyel még Buonaparte József idejében 
’s azután később a’ cortesek alatt kontároz-
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gattak. A’ regens-királyné legújabban procla- 
raatiot bocsátott a’ felkölt tartományok lakosi
hoz, mellyben régi jogaik föntartatását ígéri 
meg ismét, ha tetteiket megbánván azonnal 
engedelmességre térnek vissza. Castagnont 
akarják é ezzel szinleg meghazuttolni, vagy 
félemlési szülemény ez? Különben a’ fölszó- 
litás végzete nyilván kimondja, hogy a’ tar
tományokban a’ status quo (az előbbi állapot) 
megliagyatik $ így az egész, noha burokban, 
nem egyéb, mint az előbbi isméretes rendsza
bások megújítása. — Az Estrella hírlap, melly 
mint tudjuk Zea ur közvetlen befolyása alatt 
szerkeztetik, e’ napokban egyik czikkelyé- 
ben nyilványosan tudató a’ kormány-tanáccsal, 
hogy hatáskörére nézve nem ártana jobban fon- 
tolatra venni léte ’s fölállittatási czélját, melly 
koránsem azért történt, hogy az érdemes ta
nács majdan javaslatival, vagy kellenek vagy 
nem, a’ kormányba tolakodjék, hanem hogy 
akkor feleljen, mikor kérdeztetik. Tehát Zea 
ur is a’ sajtóban kezdi menedékét keresni, 
mellyet különben eddigelé olly szívesen üldö
zött. — A’ Courier figyelmeztetőleg emlité, 
hogy a’ spanyol kormány által közelebb kia
dott oklevelekben, azon helyeken, hol az ifjú 
királyné emlittetik elhagyatván az eddig szo
kásban volt ,.magas“ melléknév, ’s helyette 
mindenütt „ártatlan“ használtatik, igy például;

mi ártatlan királynénk-“ — A ’ National 
Madritbol dec. 9kéről rendkívüli alkalommal 
vett levelek után gén. Quesadának a’ portugá- 
li szélekről küldött hivatalos jelentéséből kö
vetkezőket közöl; D. Carlos 1000 gyalog ’s 
100 fegyveressel nov. 27kén Valen pában (a’ 
Duero mellett, Tuyval áltellenben) teremvéu, 
minden készülete arra mutatott, hogy párthi- 
veivel a’ spanyol földre beütni szándékozik. A' 
spanyol figyelő sereg parancsnoka gén. Rodil 
erre egy becsapást intézett Portugáliába, le 
egész Mirandáig, hol néhány, d. Carlos kísé
retéhez tartozó személyt ’s öt lovat lefoglalt 
Ugyanekkor ütött be Portugáliába más ponton 
gen. Morillo ’s Braganzáig hatott, de minden 
siker nélkül. Ezek tehát ,irja tovább a’ National, 
a’ portugáli határokat két helyen törték föl, 
mit Spanyolország részéről d. Miguel szinte 
miut d. Carlos ellen egyenes hadüzenésnek 
tekinthetni. Ugyan e’ tudósítást következőleg 
adja az índicateur: Dec. lsőjén d. Carlos mint
egy 200 emberével a’ spanyol széleken be
csapott. Gén. Rodil azonnal nyomába toppan
ván támadást intézett ellene, mellyben hadait 
széllyel robbantván kevésbe múlt, hogy magát 
az iufanst is el nem fogá, kit Portugáliába vis

sza fordultában e’ tartomány szélein túlijaira 
egész Mirandáig űzött, hol kíséretéből néhány 
személyt ’s 5 lovat fogott el. A’ herczeg töb
bi kísérete úszással menekvék meg. — Ugyan 
gén. Quesada még korábbi hivatalos jelentése 
után írja a’ madriti újság, hogy Hoyos ezre
des Valderas mellett (Leon vidékén) mint
egy 250ig menő guerilla lovasságot, melly 
Cuevillas és Villalobos vezérletük alatt épen a’ 
portugáli szélekre d. Carloshoz vala sietőben, 
megtámadott, ’s futásra kény tetett, de vissza az 
ország belsejébe. Quesadának ezzel egy időben 
kiadott fölszólitása következő czikkeket fog
lal; 1) Azon fogoly, k i, Merinot, Vabaurri, 
Balmaseda, Villalobos vagy Cuevillas insur- 
gens pártfők vagy vezérek valamellyikét tör
vényhatósági kézre juttatja, kegyelmet nyer, 
’s mellette ki Merinot előszolgáltatná, 10 ezer 
a’ többiek akármelyikéért fejenként 5000 real 
jutalmat kap. 2) Ki az ellenséget elhagyván 
hazatérőben magával lovat, ruhát, fegyvert 
vagy hadiszereket hozand, szinte kegyelmet 
kap. 3) Az illyképen hozott ruha vagy fegy
ver a’ helybeli elöljáróságnak adassék ált ’s a’ 
lovak egyenesen a’ királyné táborába szállít
tassanak. 4) Ki a’ nov. 3kán hirdetett bocsá
nat következésiben lakjába visszatér, onnét 
az elöljáróság engedelme nélkül ismét eltá
voznia nem szabad. — Párisban dec. 17keig 
jött spanyol hírek szerint, a’ madriti kor
mány Spanyolország rendes katonasága szá
mát 60,000röl 100,ezerre emeli. Gén. Mansot 
Cadix kormányzásában gen. don Pedro Nolas- 
ca Bassa, ki Madritban a’ kir. önkénytesek 
lefegyverzését minapában olly szemesen vég
rehajtó, váltja föl.

TÖRÖKORSZÁG.
Cyprus szigete is zavarog még. A’ lip

csei hírlap szerint Dandolo ausztriai admi- 
rál oda evezett a’ paplioszbeli ausztriai ügy
viselő megöletéseért, mint szinte az auszf- 
triai lobogó -megböcstelenitéseért, mellynek 
t. i. saját házára tűzött nyelébe húzták a’ sze
gény ügyviselöt, elégtételt kívánni; követe
lése pontjai ezek valónak; 1.) a’ tett fő esz- 
közlőji (millyeu Mustapha aga, a’ paphoszi bei, 
’s Hussein aga, a’ szigeti sergek parancsno
ka) a’ vétség helyén büntettessenek meg. 2.) 
Az auszt. lobogó a’ szokott tisztelgések ’s 
üdvözlésekkel újra tűzessék ki. 3.) Minden 
sérült auszt. alattvaló kármentesítést kapjon. 
Ezekre a’ cyprusi helytartó basa tétovázva 
válaszolt ’s azzal mentegetődzött, hogy e’ 
sérelem elődje (antecessora) előtt vala elkö
vetve*, pedig más részről kétségen túl bébi-
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eonyult, hogy a’ paphoszi expeditio épen a’ 
basának Cyprusba érkezte napján történt, inelly 
szigetet már egy hónappal ezen gyász-eset 
előtt egyik tiszte az ő nevében igazgatá. Daii- 
dolo teljes hitelességgel értesíttetvén e’ gya
lázatos történetről ’s a’ tettesekről, hajóhada 
egy részével Smyrnába ment, honnan a’ kö
vettől ’s fels. udvartól utasítást kért a’ további 
bánásmód iránt e’ török tartomány ellen, mel
lyel egy basa, még pedig a’ szultán képében, 
kormányoz. — A’ nagyur rendkívüli követe 
Achmed basa, ki Odessában mulatta idejét 
minden nyilványos intézet megtekintésére for- 
dítá, ’s ott főkép a’ napkeleti (török, perza, 
aráb) nyelveket tanulók próbatéteiknél nagy 
gyönyörűséget lele, számos kíséretestül Pé- 
tervárra megérkezett dec. 7kén, hol a’ Newa 
dec. lsője hajnalára jéggel zajlott már, a’ha
jóhíd kiszedetett ’s 5ikén már szerte ’s biz
ton jártak a’ jéghid hátán.

E L E G Y H I R E K .
Nápolyba is betoppant a’náthahurut, majd 

minden házat megsanyart, számos embert pedig 
más világra is sodrott. — Jul. Síikén tarta
tott Abdul Meschid legidősb szultán-finak a’ 
Koránból ünnepélyes próbatéte, mellyen a’ pa
lota ’s birodalom méltóságosin kívül az anya- 
szultánné is jelen volt egy zárt karzat mö
gött. A’ szultán ez alkalommal igen adakozó
nak mutatkozott, fejdelmileg ajándékozván 
meg mind a’ tanítókat, mind a’ főtisztviselő- 
ket. — A’ svéd király nov. 24iki parancs ál
tal folyó jan. 15ikén nyitandó rendkívüli or- 
szággyülésré Stockholmba idézi Svéczia min
den rendéit, főtárgyául szabván ennek a’ pénz
elintézési rendet. — Görögországban az ed
digi agyonlövetés helyett kivégzési eszközül 
guillotine-t (nyakbárdot v. ny aktilót) kezd az 
uj kormány divatba hozni , ’s ettől olly nagy 
az irtózat egész Hellaszban, hogy nem talál
kozott görög mind eddig, ki hóhér v. peczéri 
szolgálatot vállalt volna mellette ; végre is egy 
bajor kattÄa szánta magát nyaktiló-mesterül. 
— Anglia 22 , Skótzia 4 , Irland 2 phrenolo- 
giai (Gall szerint agy tudomány t vizsgáló) tár
saságot bír, ezek gyűjtögetik részint termé
szeti részint gipsz-másolatu kaponyáit a’ hí
res embereknek, csak a’ londoni 300zat bir, 
ennek hagy á végintézetben Bentham is a’ ma
gáét. Nov. deréki hírekszerint Malagában 7—
8 ezer embert lepett meg a’ görcsmirígy ’s 
annyira dühödön, hogy egy nap száznál több 
is meghalt ’s itt különösen a’ gyermekeket 

— A’ hollandi »ainut-gvártók és
Szerkezted II c 1 m e c z y.

nyomtatók a’ képviselők házának egy 12 ezer 
aláírás v. keresztvonással erősített folyamo
dást nyújtottak be, esedező levelük 35 rőf 
hosszú ’s calicot nevű pamut gy ártalékra vau 
enyvezve, kérelmük tárgy a a’ törvényhozó 
test figyelmét ’s gondoskodását e’ szorgalom- 
ág krisisére ébreszteni. — A’ lengyelföldi 
ujonczállilás igen sok bajjal megy, részint mi
vel kevés a’ fegyveríbgbató nép a’ szeren
csétlen lázadás miatt, melly a’ legénység vi
rágát elsodrá vagy kibújdosásra kény té , ré
szint mivel iszonyodván moszka szolgálattól 
a’ lengyel, megszökik ’s vagy rengeteg er
dőkben szerte kalandoz, hideget, éhséget ’s 
más ínséget szenvedve, vagy az ausztriai ’s 
porosz határszéleken is átsurran menedékhe
lyet nyomozva. Több előkelő lengyelnek meg- 
engedé a’ czár a’ telet külföldön lökhetni akár
hol, csak Francziaország, Belgium v. Schweiz- 
ban nem. — Az éjszakamerikai kincstárban 
a’ nemzeti* adósság teljes kifizette után a’ 
liamb. Börsenliste szeriül 12 millió dollar ma
rad fen az idén, ’s így reméllhetni, hogy e’ 
költségek lerótta után fenmaradandó felesleg
pénz a’ kereskedési vámlajstrom iránt neve
zetes vitatási tapló v. verseny tárgy lesz a’ 
közelgő Congressusban. — A’ hollandi ki
rály parancsára 1834. jan. Isőjétői kezdve a’ 
hadiseregnél minden szüleségi (takarmányo
zási) ’s egyéb ezzel rokon szolgáltatás had
lábról békéire szállíttalik ; a’ szárazföldi ’s ten
gerhadi ministerség is egészen uj terven mun
kálkodik, inelly nél fogva mind a’ két rendű 
liadnép megkevesítletik ’s ideiglen a’ várak 
ostrond állapotjok hadira válloztatik. — Dec. 
lOikén délután 5 órakor Königsberget Prus- 
sziában villámlat ’s mennydörgéssel vegyes 
szélvész látogató meg több napi esős zivatar 
után, minden fagykövetkezés nélkül. — Frank
furtban a’ törvényhozó gy ülekezet több más 
közt a’ katonai törvényeknek emberibb kor- 
szeiiemünkliez módosittatásával foglalatos, ’s 
mint hallik névszerint a’ vesszőzést egyenes 
szándéka kitörleni a’ büntetéslajstromból. — 
Az orosz czár az oslrolenkai ütközet által sú
ly osan ért lakosoknak 100 ezer lengyel forin
tot ajándékozott: az ütközet óta feldúlt ’s 
puszta honfészköket elhagyott ’s más helye
ken élősködőit lakosok felszólíttatnak, hogy 
l’ebr. lsőjeig Osirolenkába térjenek vissza. — 
A’hannoverai követek háza, mint nyilvánfos- 
ság barátja, ezt előmozdítólag a’ h anno v érái 
hírlap gyorsíróinak illő helyet rendelt gyüiés- 
teremében. —__________________________
Nyomtatja L a n d e r  er.
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F o g l a l a t :  M agyar es Erdélyors/.ág (Pozsonyban kér. ü lések ; D. Sz. Mártonban megyei gyiilás'J. Anglia (tengerbadl 
készületek mint mondják a’ kelet ellen). F rancziaország (az ország belső állapotja a’ j des Débats u tán ; republic*, 
nismus te rjedése ; Lengyelekért gyászm ise; L yon; M oncey; a ’ királynak partiam , nyitóbeszéde). Spanyolország (h í
rek  M adritból ’s a ’ hadból). Portugália (békítő alkudozás ; decretur.iok; seregek állásai) T örökország (u’ Samioták . 
a’ Beobachter és C ourrier F ranqais, skutari és dardanellai vita) LIegyhirek.

ni, hogy az angol nemzetet az orosz ellenMAGYAR és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsonyban dec. 30ikáig a’ kerületi gyű

lésekben a’ törvénykezés-munkálati Illik  czikk 
4 első §sza forgott vitatás alatt. E zek, mint 
tudni, a’ megyei-szék rendezését tárgy ázván, 
a' mondott szakaszokban elhatároztatott: a’me
gyeszék elnöke (praesese) annak helyettese; a’ 
íáblabirák száma, méltatása (candidatiója), vá
lasztása, időszakkénti újra választása, ’s meg- 
kivántató tulajdonsági; továbbá e’ rendes táb- 
lahirákon kívül alkalmazandó kebelbeli más 
táblahirák száma is kitüzetett.

D. Sz. Mártonban dec. 9—leikén tarta
ték us. Küküllő vmegyének ezen esztendőbe- 
li (1833) 4ik közgyűlése. A’ HP*. hálás rész
véttel fogadók a’ főispán gróf ííaller László 
urnák tettét, melly szerint a’ törvény rend- 
szabásinak eleget tevén, őket (a’ Rilkét) tör
vényes jusaik gyakorlásában megtartotta. Az 
igaz hazafi földi mennyét találja, hol törvény 
tiszteletét látja. E . II.

A N G L I A .
Az angol révparti készületek mindegyre 

nagyobb figyelmét vonják a’ közönségnek ma
gokra, annál inkább, mivel a’ hasonló fran
czia tengeri intézkedésekkel időre 's tán ezéi- 
ra nézve is rokouak. Devonportban: Corn- 
wallis 74, Minden 75, Portland 52, Endy- 
mion 50 álgyus hajók készíttetnek; Ports
mouthban : Ganges 84, Bellerophon 80, P r e 
sident 52 ; Chatamben : Camperdown 100 , ’s 
Hastings 74 ; és Sheerness-ben: Powerful 84 ; 
ezeken fölül pedig Sultan 76, ’s Ja^a 52 ál- 
gyusak. A’ közvélemény Levantet (keleti 
tengert) jegyzi e’ hajóosztály czélpályájaul 
fékvetőleg a’ török birtokra sovárgó moszka 
szándék ellen, vagy igazabban mondván fel
bontatása végett az olly sokszor említett orosz
török szerződésnek a’ dardanellák elzáratása 
miatt. Az egész angol sajtó ’s minden hírlap 
(kivevőn a’ szigorú tory lapokat, miilyen a’ 
Morning-Post több rokon társival, mellyek 
ez ügyben inkább hallgatag viseletüek) mint 
egy köz igazgatástól látszatnak vezéreltet-

felboszítsék. Már jó idő óta a’ Times mar- 
ezona és személyeskedő polemikája fulánkit 
egyenesen Russzia terjeszkedő hatalma el
len intézé, vádjába szővén Lengyelország 
eltipratását ’s az egyesült absolutismuszi pro
paganda szándékit; most azonban a’ szócsa
tát úgy szólván tetllegi harezra fakasztja. 
A’ Times véleménye szerint a’ touloni ’s ma* 
franczia foki nagy készületek, hol tudniiüik 
20—30 ezer főnyi szárazföldi sereg ponto
sul egybe, nem egy algieri tartomány (Kon
stantiné) meghódítíatására, hanem más ezé- 
lokra vannak szánva. Russziának a’ fekete ten
geren 22—24 lineahajója tanyáz, melljek 3 
nap alatt Konstantinápoly alatt teremhetnek : 
„csodálkozni e tehát azon, kérdi a’ Times, 
ha Lajos-Filep kormánya minden esetre ’s po
litikai résre készen kivan állani, ’s hogy Ang
lia is osztakozik igazságos aggodalmiban ? 
Ez okbul készíttet most fő tengerkormányunk 
is (az angol) annyi hadihajót fel, hogy ar- 
chipelagusi flottánk 16—18 iineahajót szám
láljon. Angliának további egykedvűsége (ha
nyagsága) ezen orosz szándéklatoknak a’ török 
birodalom nagy romjait illető cselszövedéki 
iránt, sérelem lenne az angol nemzetre, tönk
re bitoltatása britt kereskedési érdekűiknek , 
rabigába görbesztése a’ földközi tengernek, 
feldúlatása Európa függetlensége ’s nyugal
mának.u A’ Times egy pereznyit sem kétes 
az iránt, hogy az orosz kormány azonnal más 
gondolatra vetemülue, mihelyt látná, hogy 
Angol ’s Francziaország eltökélése komoly 
’s rémitő hajósergét nem csak rezzentésül, 
hanem szükség esetén valódi munkálatra szál
lította tengersikra. ’S miután azon véleményét 
kinyiíaikoztatá, hogy az egész világ, törvény, 
szabadság ’s politikai rend üdve, boldogulása 
Angol ’s Francziaország szoros egyességé- 
töl függ „hogy a’ vad hódításnak és katonai 
despotismusnak mindenütt gát vettethessék“ 
Tozzo di Borgot (a’ párisi orosz követet) tá
madja meg a’ miatt, hogy minden ügyes ár- 
uiánykodásival az angol ’s franczia nép közt 
egyenetlenségi konkolyt hinteget. „Franczia-
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' ország ’s Anglia, (így végződik e’ manifes- 
tu ink épen irt czikkel^) tudják, hog\ kei es— 
kedési, gyarmati, katonai, tengeri és szelle
mi v. morális szempontban, éjszak megtámad- 
hatásira nézve csak egy közérdekjök lebet; 
tudják, hogy e’ hatalmas érdekeket szövet
ségük által könnyen ’s minden veszély nél
kül biztosíthatni; de ha egyik a’másikat cser
ben hagyja, mind a’ kettő kétségtelen áldo
zat menthetetlen martalék lenne;“ Ezzel ro
kon húrt penget a’ Morning-Herald, Globe, ’s 
Courier is több vagy kevesebb hévvel. Ez u- 
tólso lap azonban kétségbe vonja: ha Russzia 
hatalom-terjedése alapos és elég ok e ak
kor háborúra, ha ez igazságosan ’s nyilván 
történik? mivel úgymond, ha ez valódi sark- 
igazságképen állana, ugy legelőbb is azonnal 
az éjszakamerikai szövetséges tartományok 
ellen volna szükség kardot rántanunk; mert 
ezen egyszerű csendes hatalom az ő dicső 
csatornáival, fenséges Vasútaival, bámulatos 
szaporodási! népségivei kétségkívül sokkal 
gyorsabban növekszik gazdagság ’s hatalom
ra nézve, mint az orosz birodalom minden hó- 
ditásival.“ ’S habár, mondja folytatólag a’ 
Courier, nemzeti becsületünk ’s dicsőségünk, 
nem lat v. font, hanem mázsás ok is az ész
mérlegben, mindazáltal e’fő javakat igen drá
gán fizettük már meg nemzeti adósságunkkal; 
nemzeti bankerott (hitel- ’s vagyonbukás) ’s 
népegyetemünk revolutiója még veszélyesbek 
ránk nézve, iniutStambulnak az orosz által es
hető bevétele: illy körülmények közt nem le
hetünk eléggé óvakodva vigyázok, mielőtt 
álgyuinkat dördítsük a’ moszka árboczokra.— 
A’ 'máltai készületek, 1. i. a’ sziget szüksé
geit sokkal túlhaladó mennyiségben oda hal
mozott gabona is, összevéve a’ révpartinkbeli 
munkássággal, mond ismét a’ Times, még va
lóbb sziuüvé hitelesíti a’ földközi tengerre 
ez élzó hadi száudéklatot.

FII AiN CZI AORSZÁG.
A’ Journal des Débats Eraueziaország 

jelen állapotjárói többek közt következőleg 
í r : A’ materiális rend országunkban jobbadán 
már helyre van állítva, de míg a' társaságban 
a’ morális rend nem All helyre, addig, véle
ményünk szerint a’ köz jóllétre semmi sem 
történt. Mellyik törvény, mellyik kormány
hatalom tartatik tiszteletben ? — A’ C h a r t a  
talán? De hisz az most világosan megvan mu
tatva, hogy a’ Charta senkit sem kötelez; 
kivevőn a' királyt ’s ennek talán ministereit, 
e’ charta — ’s itt ismét kivesszük a’ királyt ’s 
minislerit — még azokra nézve sem bír köte

lező erővel, kik esküvel fogadák, hogy an
nak hívei lesznek. A’ franczia hon e’ jelen 
pillanatban egy olly ország, hol mindenki 
olly törvények alatt él, mellyeket érdekinéi 
fogvást alkalmasoknak tart, hogy magát alá- 
jok vesse; mindenkinek meg van saját házi 
cultusa, saját chartája, saját kormánya; van 
azonban az 1830iki ‘chartának is még egykéi 
tisztelője , most még megszenvedik azt ’s inár 
ez is valami. — Vagy a’ k i r á l y  tisztelte- 
tik talán ? Ha az ember nem vak ’s nem si
ket , meg kell isinérnie, hogy a’ királynak 
más előjoga (Vorrecht) nincs, mint megen
gedni ’s túrni, hogy mindenki őt szabadon 
gyalázza, gunyolja ’s rágalmazza. Ha dísz
telen tréfát vagy alacsony cselt (bohózatot, 
Posse) őznek, kin szokás űzni azt? "AMurá- 
lyon! kit tesznek a’ nép előtt gyülölségi és 
bosszuáílási játékul k i? A’ királyt! ki foszt
ja  meg a’ szenvedő Ínséget kenyerétől ’s ru
hájától a’ meztelent, ki foszt-meg mindenkit 
szabadságától ? A’ király! — kit szokás leg- 
rutabb ’s gyűlöletes!) alakokban minden ut- 
cza-sarkou, minden holt-ablakon ’s mindenütt, 
hol here hivalkodók ’s napbitanglók tartóz
kodnak, ezégórül kitűzni? Mindig csak a’ 
királyt! Vendéeban a’ királyt istentelen bi
torlónak (usurpatomak)’ szidalmazzák , itt pe
dig jesuitának ’s álnoklelkü kormányfőnek, ki 
titkon a’ szent szövetség fej delnővel czimbo- 
rál. A’ király, mondják, Párist fellegvárak 
kai akarja körül vétetni ’s a’ júliusi nép hős 
büszkeségét vérpatakba fojtani; a’ király föle
mészti a’ nép élelmét, adók által elnyomja, 
hogy kincseket halmozhasson össze, mellye
ket a’ külföldön rakat le mint biztos helyre;
— a’ király pisztollyal lövet magára, hogy 
kiveit a’ republicanusok ellen készítse; szó
val: a’ király az ország nyilványos köz el
lensége. — Ezt mondják ’s ezt éneklik szer
te , ezt példázzák a’ festések i s ; ezt olvas
hatni prosában ’s versben, ezt láthatni torz- 
kg])ekben (carricatura) ; ezt látjuk előadatni, 
maja komoly phrasisokban , majd pórgorom- 
baság nyelvén, majd ismét calembourokbau , 
különküiöu azok kedviért, kik a’ komolyt sze
retik, ’s vagy gorombaságnak vagy calembou- 
roknak inkább baráti. Minden Ízlés, osztály 
minden intelligentia itt szabad választással hír
— ’s a’ király, kit a’ charta sérthetetlennek 
mond, nemcsak legkevésbé sérthetetlen, de 
egyszersmind utolsó személy * közöttünk! —
Vagy a’ p o l g á r i  h a t ó s á g  iránt van illő 
tisztelet ? Hisz kiki annak örül, ha az gú- 
Oyollatik ’s kaczaj tárgyául tétetik. Miért hl



tekintsék ott egy tanácstag vagy tisztviselő 
személy köntösét, hol se királyra se chartá
ra nincs ügyelet? — Vagy talán az í t é l ó — 
b i r <3 s á g áll tekintetben ? Ezt égig magasz
talják, ha fölment a’ vád alul, gyalázatos
nak kiáltják, ha kárhoztat. V izsgáljátok csak 
meg gondosan ’s ti a’ társasági hatóságok 
közt egyre sem találtok, melly a’ rút becs
mérlés és rágalom nyilait elkerülhetné. — 
Még is van országunkban valami ollyas, melly 
kevély ’s fenyegetödző; melly mint tanító
mester beszél; melly kormányoz, bírál, igaz
gat — ’s mind ez a’ charta, király ’s kama
rák előtt egy , a’ nyilványos statushatóságok
kal versenygő hatalom, melly csak alkalom
ra vár, hogy azok helyébe léphessen, úgy
mint az emberjogok réspublicai társasága. Ta
lán nem járnánk rosszul , ha ennek uralkodás
módját megpróbálnák, melly mint látszik, jól 
van létszerítve. Legalább majd engedetlenke
dés miatt kevesebb panasz volna. A’ főségek 
majd értenék, mint kell a’ törvényeket erő
ben s önszemélyiket tekintetben tartatni. E ’ 
társaságnak már egészen kész igazgatási mód
ja  is, kész törvénykezési rendszere, készek 
finaucziáji, készek hadsergei, szóval: kész 
egész constitutiója. Ezen felül e’ társaság min
ket ismér, — minket, kik a’ nagy franczia 
társasághoz tartoznak és sokkal jobb embe
rek vagyunk, sem hogy titkolódzva magun
kat tettetnék. Azt igazsággal nehezen állít
hatni, hogy az emberjogok társasága össze- 
eskütt. Ez csak olly társaság, melly egv má
sikat idéz küzdésre •, oily kormány ,* melly egy 
másikkal Aisel háborút, úgy hogy Frauczia- 
országban most két nemzet van: egy monar
chiái ’s egy réspublicai. Mindkettőnek van
nak saját törvényei, saját uralkodása, saját 
katonái ’s ministerei. Ez többé senki előttsem 
titok. Jelenleg fegyverszünet uralkodik ugyan 
e’ két nemzet közt, azt mindazáltal nem kí
vánhatni , hogy egyik a’ másiknak törvényeit 
’s hatóságit tiszteletben tartsa. Ezen kép itt 
épen nincs tulságig sötét színekkel föstve. — 
R e n d  ez tehát? ’s létezhet olly országban 
rend, hol mindenki csak olly törvényeket is
mér e l , mellyeket elismérni öukedvüleg a- 
kar? ’s á’ t.

A’ republicanismus mind inkább! terjedé
sének Franeziaországban, csalhatatlan íanúje- 
le, hogy a’ hírlapok felét ezen párt szelleme 
bélyegzi; jele az iíjuság mindegyre fenye
getőbb gondolkodásmódja ’s azon borongó ki
nézések, mellvek mind ezen körülmények ossz# 
ós közre halasiból a’ kormány elibe tolong

nak, nem ok nélkül azt váratják , hogy a’ jövő 
parlamenti ülés nagy küzdési látványt ötlesz- 
tend elő a’ júliusi dynastia (Lajos-Filep) és 
a’ respublica közt. — Bölcs törvény azonban 
’s hatalom eltökélett szándékkal párosulva nem 
csak itt, hanem minden más országban is meg
fékezheti a’ revolntiót, hol ez az alkotmány 
’s álladalom szívén rágódik , hanem tökélete
sen csalt fensöbb tudományos és hitvallási é- 
let-elvek által győzlietui azt meg, ha t. i. eze
ket a’ kormánynak valódi liberális (.s^abadé- 
kos) tettei gyáinolitják mindenben és minden
kor. — Bee. 18kán Parisban a’ st. honoré 
templomban gyászmisét mondottak a’ varsói ha
di törvényszék által minap elitéit ’s kivégzett 
lengyelekért, mellyen Czartoryski hg ’s a’ len
gyel generálok többi kibujdosott: vitéz táraik
kal együtt voltak jelen. Ez ünnepre épen az 
orosz czár névnapját választották  ̂ a' kormány 
nem ellenzé azt, sőt a’ félhivatalos journal des 

" Bébats jelenté is, mint szinte annak homlok- 
egyenesti conírasztját is , hogy e’ nap estvé- 
sén Pozzo di Borgo gr.moszka követnél dip
lomatái vendéglet vala, mellyben a’ franczia 
ministerek is részt vettek. Azon lengyelek, 
kik Sclnveizból Francziaországba jöhetésre 
szabadságot kaptak, az algieri depot-hoz szál
líttatnak, de Algiert mostr mióta Konstanti
nápoly az orosz hatalom-terjedés meggátlása 
végett az európai függetlenség palládiumának 
tartatik, csak ideigleui tanya v. szálláshely
nek tekintjük a' dardanellákhoz v ezető ut fe
lé. — Moncey marsait ítevezé a’ király Jour- 
dan helyébe invalíd-házi kományzónak. — Né
hány hírlap azon hirt terjeszté, hogy az or- 
leansi hg Amerikába szándékozik utazni, egy 
minis téri újság azonban ezt valótlannak czá- 
foíja azon toldalékkal, hogy ha útra menend is 
a’ koronaörökös, ez minden esetre néhány dé- 
partameutókra fog terjeszkedni ’s így egye
dül belföldre. — Egy nem régiben Parisból 
hazatért utazó azt beszéli, hogy a’ réspublicai 
párt igen munkás ott rópke-irományi eltérjesz- 
tésiben, gyakran láthatni fiatal csinos öltöze
tű férjfiakat a’ külvárasokba kocsizgatni, ’s illy 
pongyola nyomtatványokat ít’ nép között szer- 
teszórogatni. Lyon most igen csendes ’s gyárai 
’s kereskedése virágzó divatuak, számos kéz
művesei pedig rendtartó nyugalmasok ; szer
felett magasztalják az itt nem régen nyitott 
Lamartiniére nevű uj szorgalom-iskolát, hol 

• több száz szegény gyermek ingyen kap taní
tást jövendőjük biztosíltatása végett. — A’ 
Francziaországbol Sclnveizba vonult lengyel
ség nagyobb része tovább is ott kívánna ma
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radni,azonban a’ berni tanács szavazati többség
gel kény tét ni határozá ei őket, bogy a’ franczia 
Sjldön áltköltözhetési eugedelmet használják.

Következő beszéddel nyitá meg a’ király 
dec. 23ikán a’ kamarák ölésit, mellyeta’ fran
czia mostani bel ’s knlálláspont tükréül egé
szen közlünk: Pair és követ urak! Franczia- 
ország nyugalma Kegyetek utolsó együttléte 
óta nem zavartatott meg. A’ rend és béke jó- 
tétei birtokában van az. A’ szorgalom ’s mun
ka törekvése mindenütt megkapja jutalmát. A’ 
foglalatos ’s nyugalmas népség számot tart in- 
tézkedésink tartósságára, ’s azoknak részem
ről hiv érzetére, ’s a’ nyilványos bátorság zá
logkezese a’ nemzeti jóllétnek. Minden jog 
biztosulása, minden érdek védieíe, ’s politi
kánk méltánylata 's mérséklete által jutánk 
mi e’ szerencsés resultatumokra. Ezek tar
tósságának megalapítása végett önérzettel ’s 
türedelemmel maradunk ugyanezen rendszer
nél. Munkás ébredségre vau még szükségünk. 
Eszelős szenvedélyek, birságlatos cselszö
vedékek törekszenek a’ társasági rendet meg
zavarni. Azoknak mi Kegyetek nemes közre 
hatását, a’ törvényhatóságok szilárdságát, az 
igazgatás munkásságát, a’ nemzeti őrség ’s 
hadi sereg lelkes hazaűságát állítjuk szem
közti ellenül ’s a’ nemzet bölcseségét, melly 
t. i. fel van világosítva veszélyeiről azon csa
lódásoknak, mellyeket főkép azok buzganak 
terjeszteni, kik a’ szabadságot ostromolják 
akkor, midőn azt védeni állítják, mi pedig 
a’ törvényszeres rendet ’s civilisatioi előiiaía- 
dásinkat bizíosítandjuk. Imígy uraim! végha
tárt szegünk mi a’ revolutiónak ’s óhajtását 
teljesítjük Francziaországnak. Ennek köszö
nöm én a’ nekem nyújtott segedelmet, ennek 
j*Z irántam mutatott bizodalom és szívessé*»'r cD
tanújeleit. Érzékeny ül tapasztalam én azokat 
az általam meglátogathatott megyéinkben , de 
a* Gondviselésnek is hála részemről azon ja
vakért, mellyekkel Hazánk már bír ’s azo
kért,- mellyeket a’jövendő igér számára. Ke
gyetek, uraim, gyámolítani fogja igyekeze
temet, hogy a’ nemzeti gazdagság öregbülése 
egy, kereskedésünk és szorgalmunk díszleté
re szolgáló kútfő felnyittatása által gyámoíít- 
tassék , ’s munka által a’ nép minden osztáh i 
közt jóllét gyarapulhasson. Reményiem, hogy 
a’ törvényhozó test, pártolását a’ vámrendnek, 
— minthogy az szorgalmunk előmentinek ta
núja, fs ugyanazt elfogadni a’ felvilágosult kor
mányok is hajlandók, bölcs szabadság el
veivel párosítandja. A’ népoktatás, hála Ke
gyetek közrehatásuknak! igen üdves és hat

hatós ösztönt nyere. A’ íinanezbeli *s a’ trao
tatusok végréhajtatásit kívánó törvények, gyor
san Kegyetek elibe fognak terjesztetni. A’sta
tusjövedelem javul, ’s minden azzal kecseg
te t, hogy az magasbuló jóllétünk fokaihoi ké
pest emelkedni fog. Különféle törvényjavas
latok, mellyek közül néhány közölve is volt 
már Kegyetekkel, fognak tanácskozások alá 
terjesztetni. Okom van reméllnem, hogy a’ 
charta ígéretei ez ülés folyta közben teljese
désre jutnak. Örömmel jelenthetem , hogy vi
szony ink minden külhatalommal, ’s az ő in
tézményükről vett biztosítványok legkisebb két
séget sem támasztanak a’ közbéke femnara- 
dása ellen. A’ félsziget komoly történetek lát
ván} téré volt. Mihelyt íí. Mária királyné kor
mánya visszaállíttatott Lissabonban, diploma
tái közíekedésinket Portugáliával megujitám. 
Spanyolországban VIÍ. Ferdinand király ha
lála, hgasszony lyányát hivá trónra; én siet
tem II. Izabella királynét megismerni azon re
ményben, hogy e’ hamar elismérés ’s az eu- 
nélfogvást az én ’s a’ regenskirályné kormá- 
nyink közt helyre állott kapocs Spanyolorszá
got az őt fenyegető rombolatoktul megóvand- 
ják. A’ csend úgy látszik a’ felzendült tarto
mányokba visszatér már. Az általam oda ren
delt hadosztály minden esetre megvédi hatá
rúikat. Mindenha szorosan egyesülve Nagy- 
brittanniával alaposan számolhatunk arra, hogy 
azon nehézségek, mellyek a’ belgiumi ’s hol
landi király közt óhajtott végszerződés meg
követését késleltetik még, se Belgium nagy 
érdekeit se Európa nyugalmát nem veszélyez
tetik jövendőre. — Schweiz csende, azon vi- 
szálkodások által, mellyeket a’ kormány szi
lárd bölcsesége azonnal lecsilapitott, egy 
pillantatig meg volt zavarva. Én szorgaí- 
maskodtam Schweiznak mind azokban se
géd szolgálatul lenni, mikben azt egy hiv ’s 
nem önhaszonleső szövetségesétől várhatott. 
Törökországot nagy veszélyek fenyegeték ; 
én iparkodtam olly békekötést sürgetni, mii— 
ivet Francziaország érdekei ’s az európai 
rend tartóssága kívánt. Éli törekedésiínet foly
tatni fogom mind ezek fenmaradásinak bizto
sításául. Az itt előadtam történetek ’s fő- 
kep a’ félsziget állapotja tisztemmé tevék a’ 
hadserget azon lábon fentartanom, mellyet 
a status bátorsága kívánt. Hagyják uraim 
e’ munkánkat elvégeznünk. Vajha a’ rend ha
talmasan, köztiszteletben, ’s ezentúl minden 
zavar túl ottan maradna fen! vajha- nemze
ti érdekünk hathatós védelme a’ pártszövé- 
nyek vég reményit elszórnák! akkor folytatja

I
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majd Francziaország boldogul és szabadon , 
védpaizsa alatt azon kormánynak, melly azt 
alkotá, minden gát nélkül jólléte fejledési pá
lyáját. Ez az én légbuzgóbb kivánalom, ’s 
Kegyetek segédtániaszim lesznek annak tö
kéletes teljesülését biztosítani.

, SP A N  YOLOJt SZÁG.
A’ spanyol seregek becsápását Portugá

liába folyvást visszásán közük a’ liirlapok. 
Madciti dec. Cig terjedő liirlapokbul annyit 
vesz ki a’ Messager, bogy gén. Rodil, ki Za- 
mo re mellett ’s Morillo, ki Orenseben tanyá
zott megértvén d. Carlosnak Miranda de Due- 
roban (Portugáliában) tartózkodását, nagyobb 
figyelemmel tartásul egész a’ végszélekig kö
zeledtek , mire az infans előbb Braganzába 
majd ismét Chavesbe vonult vissza ’s igy a’ 
határon tulkelés megsem történt. Az Estrella 
azonban egészen máskép közli a’ dolgot. Sze
rinte migueli katonák mintegy 12 —1500an el
hagyván Porto vidékit egyenesen Tuynak 
(spanyol föld) tartottanak, hogy ott magokat 
szökevényekül adandvánki, menedék gyanánt 
Spanyolországba üthessenek; továbbá hogy 
más részről maga az infans is kerülgetvén a’ 
széleket, Morillo szükségesnek látta öt egy 
kevéssé visszarezzenteni, melly szándékában 
ha 24 órát nem késik, megszalasztás helyett 
a herczeget elis foghatá, kit különben csu
pán Vigoba üzliete. igen, megjegyzi a’ Mes
sager, de 4 igo már spanyol földön fekszik, 
tehát d. Carlos még is beütött az országba. E ’ 
liirzavarban csupán azon körülmény gyújthat 
némi világot, hogy d. Carlos midőn e’ rejté
lyes sétálgatást kigondoló, bizonyosan azon 
reményben volt, hogy szolgálatira legalább is 
Biscayában egy jól szerkezeit hadat ’s magas 
személyére kiterjesztett karokkal váró népet 
fog készen találni. Azonban mint látni a’ do
log egész máskép üteki, ’s ha ö fensége csak 
ugyan bebotíott csalékony reményben követek 
országába , minden -esetre örvendhete , hogy 
még is útra kapott abból ismét szerencsésen 
kijöhetni. Vizen híjában fogja szerencséjét 
ismételni, itt jóval előbb tétettek rendszabá
sok, hogy tőrbe kerüljön, mihelyt első próbá
ját merné a’ biscayai öbölben kiszállásnak. La 
Lealtad fregatté szünetlen a’ bilbaói partot őr
zi , Guerrero és El-Soverano pedig a’ galli- 
cziai vizszéleken czirkálnak.Ugyan az Estrel
la szerint a’ beirai hgné ’s d. Carlos hitvese 
mindenütt követék az infanst. — Az uj had- 
minister Zarco del Valle ur egy decretumot 
adakilegközelébh, mellybena’ királyné d.Car- 
los infanst ugyanazon íuditóokokbul, mellyek-

nél fogva minap minden jószágit elfoglaltatá, 
most újabban minden polgári és hadi viselt hir 
vatalitól és méltóságitól megfosztja, ’s a’ szü
letése napján különben tartatni szokott ünnepi- 
léseket keményen eltiltja. A ’ Times szerint, 
nem sokára egy más decretumot fog a’ inadri- 
ti ministerium kibocsátani a’ jesuita rendnek 
Spanyolországban isméti eltörlesztése iránt, 
minthogy e’ rend tagjai között legszámosabb 
volna, ki a’ jelen zendülésben előkelő részt 
vön. A’ kir. seregek újabb mozdulatról ezt 
írja az índicateur de Bordeaux dec. 18ról: Gén. 
Valdes 6000 emberrel Borunda felé sietett, 
hogy mint hirlék az ott nagy számmal táboro
zó insurgenseket megtámadja, de ezek a’ gén. 
közelgését kinyomozván sátoraikat jóvalelőbb 
fölszedék ’s más tájakra húzódtak. Gen. Lo
renzo Segurában van, Castagnon és Elpastor 
Villafranca táján a’ guipuzcoai insurgenseket, 
kik mint hire futott a’ navarraiaktól elszakad
tak, bevárandók. Imitt amott naponként esnek 
apróbb csaták, de a’ nagy rész mindenütt utat 
enged a’ kir. hadaknak ’s minden ütközetet 
gondosan kikerül. Eraso ezredes kisded csa
patja dec. llk én  Peralda vidékin szétvere
tett, tisztei jobbára elfogattak vagy elestek, 
maga azonban kézre nem kerülhetett. 15kéu 
st. Jean-Pied-de-Pont felől hallottak erős pus
kázást, de kimenetelét nem tudják, mivel igen 
havazott, ’s a’ Boncéval völgynek, honnan a’ 
puskaszó hallatszék, a’ vidéki gyilkolások mi
att kiindulni senki sem bátorkodott. Elpastor 
is megvert Guernicánál egy sereg fegyveres 
parasztságot ’s vezéreit elfogó. Xiavala cso
portjai szerte szakadoznak ’s százanként tér
nek vissza régi lakjaikba. Barcelona lakosi 
egy láncsás ezredet ajánlottak saját költségü
kön a’ királyné szolgálatjára kiállítani ’s a’ fő
kapitány Llander az ajánlást elfogadván most 
már szerkeszti az ezredet ’s hozzá tiszteket 
nevez, az egészt nem sokára a' többi hadhoz 
indítandó, irunba 14kén estve mintegy 50 főre 
menő, jobbára rongyos és nyomorék fegyverü 
lovas insurgeus csapott be ’s néhány órai du- 
lás után éjféltájban ismét el vágtatott. Heggel 
tudók meg, hogy beütésük czélja, némelly 
előbbkelő polgárok, különösen egy Amerikai 
nevű gazdag lakos elfogatása volt. Az Ame
rikait el is hurczolák, mint hivék azért, hogy 
kezesük legyen egy bizonyos Ramon neveze
tűért, kit közülök a’ constitutionalisok e’ na
pokban fogtak el és st. Sebastianba hadiszék 
elibe küldöttek. Hasonló csínyt tőn egy másik 
csapat Galarozas városban, hol a’ tömlöczöt is 
fölverék ’s belőle 6 carüsta terhes vétkü fo-



14

golyt czipeltek el. E ’ csoportot gen. Moreno 
liajdan Malaga kormányzója ’s utóbb Grenada 
főkapitánya vezérlé, ’s közte igen sok tiszt, 
mintegy 30 találkozott a’ feloszlatott kir. ör- 
kénytes seregből, ’s Portugáliába d. Carlos- 
hoz valának síelőben; uljokat holmi gabancs 
lovakon és nyomorék öszvéreken tevék. Ciu- 
dad-Realnál a’ Princesa huszár ezred egy 
meglehetős sereg guerillát kerife meg rs ve
zérük Barba alezredesen kívül, ki magát egy 
pár lovas tisztével együtt szerencsésen ki
vágta, a’ többitleveré vagy elfogá. — Marsall 
Bourmoiit, gen. Clouet, Laroehejacquelin rs 
mintegy 40—50 más franczia tiszt, kik nov. 
22kén még Ecijában voltak, Spanyolországot 
elhagyók ’s geiíuai hírek szerint (a’ Messa- 
gerben) dec. lOkén a’ spezziai öbölben part
ra is szállottak ’s ott veszteglőnek.'

Bordeauxi dec. 17ki legújabb levelek sze
rint ott épen akkor vevék hírét egy újabb ’s 
igen véres ütközetnék, melly Legueitio táján 
Zavala csapatjai ’s mintegy 300 kir. őrsereg- 
beli katonák közt 14ke körül történt. A’ cár- 
listák itt sokáig vitézül harczoltak, de vég
re még is hátrálni, utóbb pedig nagy rendet- 
lenüL megfutamodni kényteleníttettek. Zavala 
sebet kapott, a’ consiitutionalisokat vezérlett 
tiszt pedig elesett, de helyébe a’parancsnok
ságot nyomban más vette ált ’s igy részükről 
más nevezetes veszteség nem történt. — Era- 
so széjytvert hada Saguesának törtet futva, 
hol újra állásra vergődni szándékozik, ’s gen. 
Yaldes mindenütt nyomukban. Gróf Parsent 
spanyol grand a’ kir. bocsánat következésében 
elhagyta Parist ’s megy vissza Madritba.

P O R T U G Á L I A .
A’ poríugáli ügy iránt közbenjárult an

gol-spanyol alkudozási lépésnek mindeddig 
nem tudhatni se való czéljál se bizonyos ki
menetét. i). Miguel, némelly hírlapok sze
rint , csupán időt kívánt magának bővebb meg
gondolásra, de hosszút, hogy teendő lépésit 
annál ér]eltebben intézhesse; mások szerint, 
az ajánlatokat, névszeriiit hogy Portugáliát 
oda hagyja, egyenesen visszavető; sőt is
mét mások után Hare angol ezredest, ki e’ 
javaslatokat hozá, magához sem bocsátó. Ha 
igaz e’ két utóbbi, mond a’ Standard, azon 
egy szikra ok sincs miért megütközni. Ha d. 
Miguelnek esze van, miről szinte senki sem 
kétkedik, úgy bizonnyal egy pár szóbeli ja 
vaslatra, — ’s igen jól tudva mellesleg, hogy 
Anglia ’s Francziaország többször ismételt 
nyiiatkozásinál fogvást erőszakos beavatko
záshoz nyúlni nem fog, (Spanyolország szót

sem érdemel, bárcsak saját baját győzhetné 
meg maroknyi seregével!), — nem fog amúgy 
hamar kiszaladni egy országbul, melly annyi 
vérengzés után is csupán két városán, az is 
csupa idegenektől foglalva tartott városán kí
vül , még mindig övé, ’s az is marad valamig 
külső kényszerítő befolyások ettől nem foszt- 
játkmeg. A’ Sun úgy véli, hogy Hare ur, va
lamint a’ spanyol küldött is , inkább dón Car- 
losnak Portugáliából eltávoztatását sürgetők, 
mint a’ két fél közötti egyezést, mellyet csak 
egy úttal ’s mellesleg érinthettek. — A’ két 
ellenséges had közelebb munkálatiról nincs 
mi nevezetest mondani. Pedro tábora megma
radt ostromló állásában Santarem körül. Mi- 
guelének egyik része a’ Tájon áltkelve A- 
lemtejonak tart, a’ másik de sokkal cseké
lyebb rész, mintegy 6000 gyalog t. i . , ’s 4000 
lovas, Santaremben áll védelmük Az angolo
kat nem kis félelem fogó el a’ napokban, a- 
zon hír hallatára, hogy d. Miguel parancsot 
ada minden angol foglyainak agyon löveiésök- 
r e ; e' hír azonban mindeddig is csak bír ma
radt. Szökevények mondák, hogy az elfogott 
angol tisztek valamenyin a’ legkeményebb 
sánczi munkákra szoríttatnak. Generál Stubbs 
dec. 26ikán Portobul egy kirándulást tőn az 
őrizet nagy részével, de ellenségbe nem üt
közvén csak hamar visszatért. Lissabonban a’ 
nép a’ ministerium fölötti vitákon kívül decre- 
tumok olvasgatásival foglalatos. A’ Chronica 
nem mulaszt napot, mellyen számára lega
lább egy újat ne közlene. Az utóbbiak egyi
ke az 1823. jun. 28ikán kiadott határozat 2ik 
czikkjét, mint igazságtalant, eltörli. Ezen 
czikk. erejénél 'fogva Gonsalves de Miranda 
ur mint akkori hadminister , azon ürügy alatt, 
mintha, olly rendszabásokat tett volna, mel- 
lyeket a’ kormány semmikép jóvá nem hagy
hatott, minister! hivatalából kitétetett. Most 
ez ok alaptalansága napfényre jővén, mint
hogy azon rendszabások tételére a’ mondott 
ur egyenesen a’ kormány által vala fölhatal- 
iuazva, a’ czikk eltöröltetik ’s Miranda volt 
tiszte viselésében megerősíttetik. Hasonlót 
rendel a’ második decretum Jose da Silva 
Carvalho ur iránt, ki szinte azon czikk által 
volt ministerségétől azon oknál fogva foszta
tott meg, mivel az országot engedelem nél
kül hagy ta volt e l , holott mostan kisül, (mint 
mondatik) hogy arra még jun. Esőjén (1823) 
a’ külügyi ministertől minden szükséges for
masággal fölruházott utilevelet kapott rs melly- 
nél lógva tehát hivatalába újólag visszahe- 
lyeztetik. — Egy harmadik rendelet egy töm-
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iőcz-osztályi lajstromot szab ki a’ sz. Izabel
la városnegyedi fenyitószéki bíróság elibe a- 
zon meghagyással, hogy azt azonnal minden 
porkolábnak párban ossza k i, hogy tudhas
sák ezek, milly tömlöczbe miilyen vétkest 
csukhassanak. A’ lajstrom 11 féle fogházat 
említ, valamennyit enxovia (tömlöcz) névvel 
nevezve. Ugyan e’ lajstromon varrnak a’ ra- 

adós és nem ragadós nyavalyákban sinylő- 
ók férfi és no nemi kórházaik is. A’ 4ik de- 

Cretumban- örvendezését fejezi ki d. Pedro a* 
királyné nevében, hogy a’ sept. 7iki decre- 
tum által felényire szállított liszt- behozatali 
vámot, a’ szorongató körülmények megszűn
te miatt ismét egészen a’ voltra rugtathatja, 
*s ezt a’ decretum kihirdetése napjától nov. 
lödikétől, egy hónap múlva. — Egy legújabb 
decretumban ismét, melly dec. 3ikáról költ, 
ó braganzai hgsége mint atya és gyámatya 
Donna Mária 0  Felségének királyi háztartá
sát rendezi el. — Ugyancsak a’ Chronica dec. 
4iki száma szerint a’ kormány, donna Maria 
elismerésének a’ zöldfoki szigetekről már hi
vatalos hírét vévé. Joaquiin da Silva prédiká
tor és Joaquini da Silvano katonatiszt e’ szi
getekről, hova dom Miguel által száműzve 
voltak nov. 25ikéu Lissabonba visszatérvén, 
másnap egy irományt nyújtottak ált d. Pedró- 
nak, mellyben mint azon szigeti lakosok kül
döttei megbízatásukat jelenték. Elbeszélésük 
szerint Bonavista volt a’ szigetek közt első, 
melly a’ chartát ’s donna Mariát kikiáltá: Pe
reira da Silva ur t. i. a’ sziget kormányzója, 
mihelyt a’ constitulionalis hajóhadnak Algar- 
biában kiszállta hírét me gkap á ’s vele d. Ped
ro nyomtatott proclamatióit, ezeket nyomban 
az egybegyüjtött katonaság ’s nép elibe ter- 
jeszté, kik örömzajjal fogadák azt, a’ tisztvise- 
lóségek pedig mind aláirák, Bonavista példá
ját követé a’ többi nagyobb sziget i^, mint 
st. Jago, Mayo és st. V iucze, a’ 6 apró pe
dig követő félben van.

A’ Courier dec. 7diki leveleket kapott 
Lissabonból, mellyek után a’ békitő alkudo
zások még ekkor is folytak. Hare ezredes 5i- 
kén Lissabonbau volt, de más nap ismét vis
szautazott Cartaxoba. Az Estrella legköze
lebbik száma Írja: hogyFaro ésLagosbaPed- 
rouak 3 gőzhajója, egy fregátja, 2 bri- 
gautinje ’s még két szállító naszádja érkezett 
meg, ’s 1800 főre menő sereget, mintegy 
80—100 lovat, hadiszert ’s bőséges élelmet 
rakott ki a’ szárazra. ’S ismét hogy Valen
cia do Minhoba mintegy 700 ló, több osztály 
pattantyu- ’s mintegy 00 tábori szekér, vala

mennyi d. Miguel hadához tartozó érkezett 
meg, mintegy visszavonulóban a’ Porto vidé
kül legközelébb történt ütközetből. (?)

T ÖR ÖK OR S Z ÁG .
Nov. l lk é n  távozott el Samos-bol a’Mar

seille város nevű franczia hajó az egyesült 3 
hatalom biztosival. A’ samioták folyvást a’ Lo* 
gothet ’s többi pártfők tanácsitól ’s kényük
től igáztatva, a’ biztosak minden javaslatit, 
visszaveték, ámbár számosabbnak látszik a“’ 
csend és hódoláskivánó, mindazáltal a’ zsarno
ki félelem miatt nyilatkozni nem merő, feleke
zet. — A’ Morning Herald szerint a’ Perában 
több év óta lakó angolok 3 esztendőt is alig 
ígérnek az ottomani birodalom életének, ’s való
ban, mi segéd kútfőkkel bir mostan ? serge áll 
30ezer főnyi fiatalból, kiket jobbadán tűzhely
től ’s ekeszarvtól erőszak hurczolt el; hajóha
da 25 vitorlányi ugyan, de három hajója sincs 
jó karban, pénztára csatornáji mind inkább 
apadoznak, pedig mennyi kincs szendereg csak 
magában Stambul birtokában! Ezért ugyan 
szívesen elcserélné a’ czár Petérvárát ’s még 
hihető más jeles pótlékot is adna rá nyugoti 
szomszédjának ’s t. ef.

Az Oest. Beob. és a’ Courier francais ös- 
szekocczantak, a’ Courier ugyan is azt mond
ja  : hogy Ausztria mindent felmuló okoknál 
fogva Russzia iránt le v an kötelezve, mellyek- 
hez képest napkelet (Törökország) ügye má
sod rendű v. is másod helyt foglal Ausztria 
polit. mérlegében ’s igen szívesen megtéteti 
magán azon édes erőszakot, hogy illő kár
mentesítés által elégittessék ki; igy az ausz
triai kabinetnek az lesz gondoskodási fő szem
pontja, hogy e’ kárpótlások mennél haszno
sabban üssenek ki birodalmára nézv e ’s ösz- 
hangzásbau álljanak a’ Prusszia által követelt 
kiegyenlítésekkel. Mindenki tudja, hogy ma 
ezekkel foglalatos e’ hatalomi háromság ’s ez 
a’ minister bizodalmában álló férjfiak előtt nem 
is lehet isméretlen ’s a’ t. — A’ Beob. ezekre 
azt válaszolja: van t e t t i  v. cselekvényi k ö 
v e t k e z e t e s s é g ,  melly gyakran s z ó b a n  
(beszédben) l o g i k a i  h e l y t a r t ó u l  szol
gál, ’s a’ jelen eset egy azok közül, hol e’ 
csere divatoz. A’ Courier francais egy oliy 
párt tolmácskürtje, mellynek m i n d e n  f e n- 
á l l ó  — még maga a’ török birodalom is — 
tüske szemében,miv el e’ párt a’ s z í v  ’s  lelki há
borgást ’s a’ fogalmjtk (Begriff) zavarát min- 
deuek összerombolására előmozdító eszközül 
tekinti; igy t e t t  l e g  k ö v e t k e z e t e s  (han
delt consequent) midőn l o g i k á t l a n u l  be-  
s z é L  De bár mint legyen is ez: az aus*zí.
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kabinéi az ozmán trón teníartatását nem hely- 
zi soha politikai számításinak másod rendébe, 
hanem nyilványosan egyikének nézi elsó és 
fó fontosságú ügyei közül, ’s ez állitványt 
készek vagyunk mindannyiszor ismétezni, a’ 
mennyiszer csak a’ Cour. franc, kívánja.

Skutariban az uj kormányzó beiktatása 
óta helyre állott a’ csend ’s a' kereskedés föl
éled. A’ minapi dulongáskor okozott kár 30 
ezer for. megy, ’s minthogy a’ kiiktatott ve
zér harmad részit sem képes annak vissza
téríteni , a’ kárvallottak nem igen akarják őt 
e’ városból kibocsátani teljes kielégíti élésü
kig. — A’ franczia ’s angol követ mindegyre 
ostromolják a’ reiseffendit- fkülűgy-ministert) 
a’, moszka szerződés végett. E z  mindegyre 
szabadkozik ’s nem foghatja meg: mi okbul 
üthet Anglia ’s Gailia most illy zajt e’ szö
vetség miatt, holott legbajosabb ügyében, mi
dőn t. i. Ibrahim győzedelmes sergeivel csak 
néhány napi földközre vala Stambulhoz, nem 
ezek, hanem az orosznak ott termett segéd 
hada menté a’ szultánt meg; igy igen termé
szetesnek látja ezen közeledést ’s barátságos 
egyezkedést a’ két hatalom közt e’ tapaszta
lat szerint jövendőre is; ’s mi a’ dardanellá- 
kat (a’ tengerszorosi fokvárakat) illeti, ha 
bár mind az utóbbi szerződést, mind a’ dri- 
nápolyi békekötést vizsga szemügyre veszik 
is , azokban az orosz nemzetnek semmi kü
lönös kivétel, előjog v. kitüntetés nincs ad
va, hanem csak azon kedvezési pontra van 
juttatva, mellyel p. o. az éjszakamerikai sta
tusok bírnak. A’ közönségesen szárnyaló hirt, 
hogy t. i. Russziáé a’ dardaneilák kulcsa, a’ 
reiseffendi alaptalannak jelenti, mivel jöven
dőre sem futhat (evezhet, v. vitorlázhat) a’ 
tengerszorosba be v. onnan ki semmi hajó a’ 
porta engedelme nélkül. Mind ezen torló v. 
szemrehányó mentegetőzési mellett is a’ reis- 
effendinek, úgy látszik, értesítve van már a’ 
nagyúr ’s képviselője a’ három hatalom mün- 
chengrázi végzeteiről a’ török birodalom iránt, 
mellyek e’ faggató kétes körülményei közt, 
az ottani diplomaták vélemény! szerint is biz
tos menedék ’s igen jó víz a’ porta malmára. 
— Alinak a’ makranezos kandioták ellen kül
dött serge a’ flottán kívül 15—18 ezer fő, ’s 
minthogy a’kandiai jobbadán fegyvertelen pa
rasztság csak mintegy 10—12 ezernyi számú 
lehet, nyilványos, hogy e’ nagy ’s fenyité- 
kes szerkezetű hadi nép, ama’ gyámoltalant, 
ha talán berzengeni merne, tönkre tiporja.

E L E G Y  HÍ R E K .
Ismét öt, lázítási szándékkal visszabuj

dosott lengyelt lövetett agyon az orosz kor
mány: t. i. Viuniczki Antalt, Dombkovski Jó
zsefet, Woytkievicz P á lt, Zajonz Gergelyt 
és Moroz Ignáczot. — A’ belga király egész 
özön (272) leopold-rendet osztaía ki most egy
szerre különféle nemű ’s fegyverü katonasá
ga közt. — A’ belga követház dec. 17kén el- 
fogadá azon törvényjavaslatot, mellyuél fog
yást a’ hadisereg száma 1831re 110 ezerben, 
az ujoncz-illetőség 12 ezerben állapittatik meg, 
és pedig minden szó ’s vitatás nélkül. A’ bel
gahollandi háború által csak épületekben oko
zott kár 2,500,000 frankra rúg Belgium ré
sziről. — Az orosz czár dec. 5kén Pétervár- 
ból Moszkauba rándult ’s 7kén éjfél előtt már 
odaért ’s igy e’ 726 werstnyi (orosz mfdnyi) 
szörnyű utat szinte 48 óra alatt végzé. Ott a’ 
nyilványos intézetek nagy részit megszemlél
vén, mindenütt harsány hurrah-val fogadta
tott; 10—12 napig szándéka itt mulasd, otta
ni első látogatásinak egyike volt a’ ne mz e t i  
— az orosz — játékszín. PachtussofF evező- 
testi hadnagy novajazemlyai expedíciójából, 
hová 1832 aug. 13kán vitorlázott el, dec. 2kán 
érkezett az archangeli révfokba vissza sze
rencsésen , a’ dühös elemek és viharok, mint 
szinte hajólegénységének elnyavalyásodta gát 
volt kiküldetése minden kivánati teljesítheté- 
sében. — Naüpliában minden órán várják a’ 
király- ’s kormányszék Athénébe szállíttatása 
iránti rendelést; minthogy az aíheneiektőlkí
vánt l£ millió drachmányi kármentésítés kifize
téséi is elvállaló a’ kormány az akropolisi táj
körért, melly rom- és omladékitól kitisztittat- 
ván sétatérül (promenade) szolgálnád. E. f. 
január lsőjétöl kezdve a’ Görögországból men
ni szokottakon kívül még 4 ausztriai nyaláb- 
V. postahajó is kétszer evez hónaponként a’ 
jóniai szigetekbe, Corfu, Zante ’s Patrasba, 
’s igy a Ilelíasszal közösülést tökéletes ren- 
dezetünek nézhetni ezentúl. — Görögország
ban szinte köz a’ vélemény, hogy az utóbbi 
pártos összeesküvésnek fő rugója önség volt 
’s haszonles, melíyet anarchia (fejetlenség) 
által iegbiztosabban véltek elérhetni a’ hábor
gáshoz ’s rabló dulongásbul gazdaguláshoz 
szokott egykori klephtek vagynépfők; azonban 
más részről az is tagadhaflan, hogy nag\ ré
sze a’ czimboraságnak idegen befolyás eszköze 
fogott volna lenni. Nov. 22kére hirlelék ez 
ügy törvényszék-előtti fölvételét.

Szerkezted IIe 1 ui eczy .  Nyomtatja Lä n d e r e r .
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MAGYAR és ÉRDÉL YORSZÁG.

Kir. Fejdeliniink ő Fölsége Nagy Fe- 
rencz székely huszár-ezredi nyugalmazott fő
hadnagyot 40 évi hiv szolgalatja ’s vitézsége te- 
kintéből minden díjfizetés nélkül „Bátor szi- 
vi“ melléknévvel ’s erdélyi nemességgel mél- 
tóztatott kegyesen fülruházni.
^ Veleuczéből ’s Majlandbul vett hiteles hí
reink szerint Milos herczeg a’ Szerviában tar
tózkodó ausztriai alattvalóknak addig is , mig 
Szervia viszonyai az ottoman porta iránt vég
kép eligazíttatuak, mindazon kereskedési ked
vezéseket engedi meg, inellyekkel a’ török 
alattvalók Bécsben ’s Magyarországban bírnak.

Jan. 6kán tartatott Pesten az ágost. v. 
kővetők egyházi választó közgyűlésük, melly- 
ben elöleges tanácskozat szerint a’ szavaza
tok felbontatván a’ többség következőkre 
esett: egyházi első inspectorrá választatott m. 
Szirmay Ádám hétszemélyes táblai közbiró 
’s a’ t. 106 szavazattal; másodikká Matkovics 
István itélőmester 68 sz .; Schedius kir. ta
nácsnok ’s m. k. egyetemi professor urnák az 
iskola elrendelése ’s bővebb megalapítása iránt 
tett érdemeit a’ gyülekezet köszönettel meg
ismervén , ámbár a’ tiszt, u r . az iskolai fő in— 
spectorságot már most letenni kíváná, újólag 
megkéretett, hogy azt tovább is viselné, ’s 
inkább melléje segédül valásztatott második 
iskola-fölügyelőnek Szloboda Mihály Pest vá
rosi tanácsnok ur, 72 sztal: igy Liedemann 
Sámuel ur mint első curator (ügyelő) mellé 
másod ügyelővé Gömöry Károly ur 86 sztal; 
első jegyzővé választatott továbbá Thaisz 
András 88, ’s másoddá Schiller Károly kir. 
táblai ügyvéd urak. — Pestbuda vidékin az 
ősz becsületesen kihúzta az ó esztendőt, ’s  
a’ tél csupán az uj január 3ikán kezdé komo
lyabbra magát eltökélni, hogy valahára csaku
gyan télnek álljon be ’s zordonkodjék. Ezen 
nap óta fagy ’s havaz, minek jégzajlással fe- 
nyegető következése, ’s az előbbi gyakor e- 
sös idők után Dunánknak szokatlan magasság

ra áradása (1. mai Értesítőnkben a’ vízállást) 
’s a’ mind ezekhez járult erőszakosb szelek 
miatt, ugyan jan. 6ikán a’ híd Pest és Buda 
között kiszedeték. Ez nem minden esztendő
ben történik illy későn, máskor közönsége
sen dec. eleje szokta megbontani v. bontat- 
ni a’hidat, ha nem szép szerivel, legalább e- 
rőszakkal mint tavaly; ’s innen, mivel a’ ma
gyar játékszín Budán van, hová a’ pesti hazafi- 
ság legrosszabb időben is buzgón eljárt, mon
dák némelly játszi elmék : hogy maga a’ pest
budai levegő ’s időjárás is újra vissza magyaro- 
dik. Adná isten. A’ két városnak ez egymás
tól elszakadását vig és végbucsu gyanánt e- 
lőzte meg 5ike estvején a’ pesti jóltevő As
szony-egyesületnek farsangnyitó tánczmulat- 
sága a’ városi nagy teremben. Fényes volt ez, 
de nem olly népes, miilyennek különben re
ményiek, szíves és nemes, de a’ czélra talán 
nem olly kecses ’s jövedelmes sikerű, miilyen
nek óhajtók. Budán, hol minap hasonló egye
sületi czélra a’ magyar játékszín használtaték 
’s minden és egyedül magyarul ment, mele
gebb részvét mutatkozék. A’ nyomtatott Tanz- 
ordnung szerint a’ tömött Orchester magyarral 
(Bunkó Jánosiul) kezdé meg darabjait ’s raj
ta Szőllősy tánezmester ur ügyelése ’s taní
tása után kellemesen jártak egy négy est ma
gyarosan öltözködve : Gyürky Katinka, gróf 
Győry perkátai tiszttartójának leány a, Kostyál 
Teréz, Jagasics Sándor törvény hallgató ’s 
Kostyál Dani, érdemlett tapssal fogadtatva, 
mellyet még jobban bizony ított az , hogy nyug- 
óra után tánezok újra kikéreték. Tomala ur 
ügyes szorgalma valamint tavaly galoppot csalt 
ki a’ dudából, úgy most egy juhász furu
lyái galoppal lepett meg ’s dicsérettel ju- 
talmaztaték. Egyébiránt hasonló dereugésű 
kedvet óhajtunk két testvér városunk sőt e~ 
gész Hazánk még hátralevő minden tánezmu- 
latságinak is az idei szerfelett rövid farsan
gon, mint ez volt.

A’ nagym. m. k. udv. Kamara Steigel 
Antalnak kir. kam. kiadó-segéddé történt ne-



veztével megürült kiadó-hivatali egyik irnok-
*ágra Czacherl Mátyás eddigi accessistát; ’s 
ennek helyébe accessistává Pauer Antal pi'ác- 
ticanst; továbbá ugyan a’ keblebeli számvevői 
hivatalban Nyilassi József számvevő tiszt, és 
Szerelemhegyi József ingrossista halálával 
megürült hivatalokra számvevő-tisztté Kopi- 
ba József eddigi iugrossistát, iugrossistákká 
Grünschnek Lajos és Teller Ignáez accessis- 
tákat, ismét accessitákká Szabó Ignáez és 
Sehober Aloiz volt fizetéses practicansokat, 
végre Nagy Ignáez és Knezkovich Ignáez di- 
jatían practicansokat fizetésbeliekké nevezéki. 
A’ beszterezei kir. bánya-kamarai ügyészség, 
mellyel, minden egyéb privát ügyviselőség ki- 
záratása mellett, rendes díjul 600, irnok-tar- 
tásul 100, szállás-pénzül 80, ’s uíidijakul 250 
fr. van esztendei fizetésül egybekötve, meg
ürülvén, az érte illetőleg folyamodhatok f. ja
nuár 28kaig járulhatnak a' besztereze-bányai 
k. kamarai igazgatósághoz. (K. kam. tud.)

Stipsics Fereiicz a’ n.mélt. m. kir. udv. 
Kamara tanácsnoka, kanczellariája ’s levél
tára igazgatója, sz. István kir. rend keresz
tese ’s t. Budán e’ f. január. 3ikán 14 hónapi 
sulvos betegség után éltének 76ikában csőn- 
desen elhunyt. Hűlt tetemei a’ boldogult kí
vánsága szerint a’ köz temetőbe takaríttattak 
el érdemihez illő pompával jan. 5ikéu délutá
ni 4 órakor. — Nagy-Váradon pedig az ó 
észt. dec. 2(iikáu múlt ki Marko vies Mihály 
püspöki titoknok, szentszéki jegyző, tábla- 
biró ’s a’ t. 31 éves ’s igy legvirítóbb életko
rában, a’ nagyváradi egyházi megyének jeles 
tehetségűiéi lógva egyik nagy reményű áldo
zó papja.

Ismét két újabb egyesület jőve létbe, 
szellemi műveltséget ’s nyelvünk terjesztését 
felfogó. Az egyik ,,Eperjesi magyar társa
ság“. nevezet alatt ugyan Eperjesen, melly 
egyebütt is igen főlillenék, amott ugyan helyén 
’s idején van egy illy egyesület nyilványos 
buzgó munkálkodása; a’ másika „olvasó egye
sület“ Nagy-Rátán. Az első czéljául tűzte a’ 
magyar nyelvben liiunkálódást, azok bírála
tit, szavallást, (declamatiót) könyvolvasást 
’s t. efelet; az utóbbi pedig olvasást, melly 
czélból mingyárt kezdetén tiz rendű folvói- 
rást járat. Amaz munkálati eszközéül szinte 
folyó- s idószakirásokon kívül könyvtárt gyűjt, 
’s a' mellette jól foganszó részvéttel, munka
hatását közéletre is terjeszti. így mingyárt 
kezdetben az egyesület tagjai magyar szín
darabokat adtak elő, ’» a’ terem, hol játszót-
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tak, mindig tömve lón nézőkkel. Idejárni e-
gvesek rokon tüzü szép buzgalma is. így 
Benczúr József professor ur fölszólitást bo
csátott a’ város szépeihez , mellyben ó ma
gvar nyelvben taníttatásukra ingyen ajánlko
zik. Meg is érdemié ez udvarias hazafiság a’ 
részvételt, mellyre talált; azonnal-első na
pokban mintegy 13—15 dáma kecses nevét 
lehete a’ felszólítás alatt olvasni. —

A’ zeinplényi kórház alapítóira édes há
laörömmel von Jelenkorunk is nefelejts-ko- 
szorút. Legelső alapjául a’ megyei RR. 1803- 
ban egyik közgyűlésük alkalmával azon 1878 
frtot tevék, mellyet azonkori első alispán 
Okolicsányi János, bizonyos kincstári élet
nek Buda felé vizen szállitíatása Által jött nye
reségből a’ megyének beadott. Szintazon gyű
lésben tevék ajánlatikat: iíj. gr. Aspremont 
400, gr. Dórv Gábor 50, báró ’Sennyei Já
nos 100, Lónyai Gábor 200, Pécliv József 
50 frtal. Később 1829ban a’ tébolvodtak gyá- 
molittatásukra b. ’Sennyei János 5000, majd 
ismét 10,000 frtot. 1822ben a’ bodrogközi já 
rás összeleg: 1252 fr. 30 kr., a’ hoinonnai 
járás: 171 fr. 32 kr. ; 1823ban gróf Csáky 
László a’ kórház orvosai fizetésükre: 12,000 
frtot. A’ terebesi fegyverháznak szinte a’ kór
ház előmozdítására fordított ára tőn: 13,069 
ftra. Balásházy János ajánlott 500, Breczen- 
heim kg. 4000, Kesztenbaum Márton izrae
lita végintézőleg 20,000 frtot.; Zemplénynek 
nemes lelkű szépneme pedig ágyakat, azok
nak hosszabb vagy rövidebb ideigleni ellát- 
lalását, ’s ágyneműket adakozott, ’s ennél
fogva e’ kórház most 12 ággyal bir szintau- 
nyi beteg számára. A’ zeinplényi casinói tár
saság továbbá fölsegitésképen 400 pengő fo
rintot. A’ kórházi épület egészséges és tágas 
helyen fekszik S. Ujhelyben, ez azelőtt Bre- 
czenheim hgé volt, kitől mintegy Mi ezer fo
rinton vásároltatott meg. II. T.

A N G L I A.
Az Albion szerint b. Bű low porosz követ 

’s conferentziai tag Berlinbe szándékozik, jú
niusig ott mulatandólag; a' Standard szerint 
pedig az ausztriai ’s porosz követ Palmerston 
falusi jószágára- utaztak látogatókép , hihető
leg a' keleti ügy ingatag állapotja iránti biz
tosabb értekezés, ’s mint reméllheüii fegyver- 
csataj nélküli eligazítása végett: mivel igen 
könnyen megeshetnék, hogy az e’ miatt elsü
tendő álgyuszózat egész Európát lángba bo
ríthatná; már pedig még a’ Morning-Chroni
cle szerint is egy okos ember sem láthatja el
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borzadalom nélkül egy európai háború követ
kezményeit, minthogy Europa jelen korszaka 
lenne a’ legnagyobb Ínségeknek adva zsák
mányul ’s igy a’ világ mostani körülményiben, 
tanácsosb, némelly, habár nem méltánylott 
szempontokat is, elnézni, mintsem erőszakhoz 
nyúlni amaz ó de jó tanács szerint: tempóra, 
tempore, tempera; mert ha a’ néptömeget moz
gásba teszik az absolutismusz kormányi, félhet
ni : öukáruk ’s rövidségökre ne tapasztalják 
azt, hogy Európa népei dicsvágynál ’s hódítás
nál magasb czélokat is ösmérnek már ’s az u- 
noka ivadék megnyerheti majd, habár küzdve 
is azt, a’ mit a’ mostan kor elvesztene. — A’ 
britt residenst Ujseelandban egész ünnepéllyel 
iktatók be , e’ szertartáson 22 pártfő (Häupt
ling) vaia jelen, 1. Goderich kinevező ’s meg
hatalmazó levele olvastat a’jelenvolt európaiak 
levett süveggel hallgatók, mellynek végeztekor 
15 a’ párti ők közül igen élénk szózat ’s moz- 
dulatikkal adók elő veleményiket, mire min
den pártfő egy lepellel ’s több font dohánnyal 
ajándékoztatok meg ’s mind ezek mind a’ töb
biek mintegy 600zan lakomát ülitek. — Tal
leyrand dec. 23kán ért Londonba, ’s még azon 
nap nagy vendégséget adott Palmerstonnak ’s 
a’ többi külföldi követnek. — Eddig a’ perza 
nyelv volt hivatalos ’s diplomatikai közleke
dések eszköze a’ keletindiai udvarok ’s az 
angol kormány között. Lord Béniink azonban 
most elkezdő a’ diplomatái levelezést az in
dus,fejdelmekk el angol nyelven, minek egye
nes következése az volt, hogy most minden 
illy udvarokhoz keresve keresik az angol ti- 
toknokokat ’s nevelőket az előkelők fiaikhoz, 
kik t. i. nagyobb tisztségekre vannak ez ud
varukhoz szánva. E ’ lépés kétségtelenül igen 
gyorsitandja terjedésit az angol nyelvnek. — 
O’Connell nagy befolyását Irlandra nézve meg- 
csökkeiiteni mindeddig képtelen volt a’ kor
mány ’s most már amaz még többet szegődtet 
zászlóihoz, annál inkább, mivel egy közép u- 
tat választott, t. i. egy Dublin ban, de csak 
csupa helybeli ügyekre alapítandó parliamen- 
tet, úgy hogy a’ két parliament u. in. a’ londo
ni ’s e’ közt semmi összeütközés nem támad
hat, ’s Irland ezentúl is mint előbb megjeieu 
képviselőivel a’ köz britt parliamentben. — 
Londoni hírek szerint Bonaparte József is
mét visszakészül Ejszakamerikába, Lucziáu 
pedig tovább is Angliában marad. Némelly po
litikai körökben, egy tervről beszélgetnek, 
melly szerint ineghatalmaztatnék a’ franczia 
kormány, hogy a’ császári (napóleoni) nem

zetiség tagjainak engedtessék meg a’ víssrea- 
költozés Francziaországba, ’s úgy hiszik, 
hogy Luczián leend első, ki a’ visszahivatás- 
ra kívántató tulajdonokkal bir.

Lord John Russellt ’s Ebringtont Ply
mouth városa polgári jussal ajándékozó meg. Ez 
alkalomkor adott fényes lakománál 1. Russell 
ministertársi jóllétére is üríte áldomáspoha
rat, ’s hathatós beszédben előterjesztvén Grey 
és Brougham ’s általányosan a’ 3 évóta kor- 
mánykodó ministerium tetteit ’s érdemeit, elő- 
legesen kinyilatkoztató, hogy ezentúl is sza
kadatlan szándéka a’ 1. kincstárnoknak min
den ágban nagyobb takarékosságot behozni, 
a’ hadinép számát kevesíteni, az ujoncz-foga- 
dással felhagyni, mind a’ száraz mind a’hajó
hadnál is a’ sinecurákat eltörleni ’s mint ed
dig a’ szén és világítási adót megszünteté, a’ 
házi adót is, mennyire a’ mellőzhetlen költsé- 
gek engedik, leszállítani; most még azonban 
kénytelen a’ ministerium az adó dolgában úgy 
bánni a’ néppel, mintáz orvos a’ beteggel, ki 
különféle változatú alakban adogatja gyógy
szerét a’betegnek, csakhogy lenyelhesse ’sa ’t. 
A’ tudom, társaságok tagjai száma csupán Lon
donban következő: a’ zoológiáié 2,446; a’ 
kertészeté: 1875; a’ kir. művészeteké : 1000; 
a’ royal institutioné: 758; a’ royal societyé: 
750; a’ geológiai: 700; a’ lynnéi: 600; az 
ázsiai: 560; a’ geographiai: 420; astrono- 
miai: 320 ; archaeoiogiai : 300; össZeleg : 
10,100 fő; ezeken felül a’ többi tudományos 
intézetbeli tagokat is ideróván 13—14 ezerre 
tehetni mindössze London literaria respubli- 
cáját v. tudós egyetemét. Mind ezt egy város 
rejti keblében ’s csak e’ tekintetből is mutat
ja ,  hogy London még is , Cosmopolis, Vi
lág városa. — A’ szultánt az angol király meg
ajándékozó bizonyos számú álgyukkal, a’ nagy- 
ur, si e verő, az ezeket általszolgáltató hajókapi
tánynak azt mondó a’ Moniteur Ottoman sze
rint: hogy ő (a’ szultán) igen élénk részvét
tel viseltetik egy jó szerkezetű ’s tekintet- 
parancsoló szép hajóhad iránt, a’ különös kö
rülmények által Konstantinápolyba vezérlett 
orosz flottát meglátogatta ’s a’ földközi tenge
ren tanyázó angol hajóserget is óhajtaná lát
ni ; mindnzáltal ez öröwrül le kell mondania, 
mert se a’ britt kormány se az ő érdekei nem 
engedhetik meg az angol flottának a’ darda- 
neliai szorosba vitorlázást. — Trueman nevű 
angol talán legjelesb tünemény a’ kocsis vi
lágban ’s nyilván főczéhmester is teljes jog
gal az európai ostoros czéhben, mivel 60—70
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esztendős létére 4dik György angol királynak 
mint regens hgnek, Napóleonnak ’s Welling- 
tonnak vala egymás után kocsisa. Valóban rit
ka szerencse is egymás után illyen három 
gazdára kapni! — Angliában egy társaság 
posla-gőzkocsikat állíttat. — Napier admirál- 
uak a” migueli hajósereg elfogultából önsze
mélyére jutott zsákmáuydijrész 1,250,000 for. 
pengő, szép kereset egy pár óra alatt! —

FK ANCZI  AOKSZ A(i.
A’ franczia hírlapok szerint Mirabeaumé- 

moirejai (emlékirási) most az elhunytnak fo
gadott fij a által gyűjtve v. szerkesztve fognak 
jelenni meg 0 kötetben. — Sokan nem ké
telkednek azon, hogyFrancziaországAli ae- 
gyptusi alkirállyal a' török-orosz szövetség
hez hasonló egyezkedést akar kötni, ’s kö
tött is volna már eddig, ha Anglia neheztelé
sétől, (melly úgy is gyanús ’s bizodalmatlan 
szemekkel nézi Algiert ’s annak gyarmatosít- 
tatását franczia kezek közt) nem tartana, ’s 
igy e’ hatalmas szövetség koczkáztatásától 
nem félne. — A’ király az Ajaccioban Bona
parte hon- v. szülőföldén (Corsica szigetén) 
emeltetendő emlékére Napóleonnak 6 ezer 
frankot irt alá.—Dec. 26kára fölvétetendő pőre 
jelentetik d. Miguelnek némelly párisi és lon
doni bauquier-k ellen a’ miatt, hogy ezek a’ 
kötelezve fölvállalt holmikat kiszolgáltatni el
mulasztók. — Marét Napóleont a’ bassanoi hg 
fiát a’ brüsseli, Ney Jenőt (Eugént) pedig a’ 
hires Neynek, a’ pártbosszu áldozatának 3dik 
fiát a’ görög követséghez álkaimazá Lajos- 
Eilep. — Azt vehetni észre, hogy a’ polgár
király (roí-citoyen) mind inkább közeledik az 
aristokratiához, főkép a‘ birtokoshoz, ’s azon 
udvari ebédeknél, midőn főkép külföldi feu- 
származatuak p. o. egy ausztriai v.orosz követ 
(Apponyi és Pozzo di Borgo grófok) vendégi 
az udvarnak, akkor Dupin v. más polgári fe
lekezetű nem igen szokott hivatalos lenni. A- 
zónban úgy látszik e’ közelítés sem leend 
képes megengesztelni a’ legitimistákat (pedig 
ezek teszik legnagyobb részit a’ jószág-bir
tokosaknak) , a’ júliusi országló ház iránt, 
mivel igen mély ’s megrögzött a’ gyülölség 
ennek kormánya ’s amazok között. — Mivel 
a’ beduinség (arabok) négy, vadászaton volt 
franczia tisztet kegyetlenül megölt ’s felkon- 
czolt Oran szomszédjában, Desmichels gén. 
osztály áll oz adott parancsában azt jelenti: hogy 
e’ vadtettet megtorló bosszú példás leszen, ’s 
rettentő oktatásul szolgálandó* az araboknak 
arra nézve, hogy frauczia vért büutetetlen 
uem onthatnak.

A’ júliusban elfogott 27 republicans ellen
10 napig/artott a’ párisi esküttszék elótta’pör- 
vitatás. Altalányosan a követelt összeesküvés! 
pártczélról szó alig forga fen a’ vádlottak eD 
len azok nyilatkozási ’s a’ tanúvallomások sze
rint , mint inkább az emberjogi egyesület mint 
valódi alpörös ellen. A’ vádlottak igen nyo
mosán ’s hathatósan védlekeztek, a’ törvény- 
széki elnök (praeses) részrehajlóngta gyakor 
morajt zúdított a' teremben, ’s még gyakrabb 
korholatot maga ellen Raspailtól egy főalpe- 
res-társtól. Ezt úgy szólván előző melodrá
makép tekinthetni a’ parlamenti ülésre nézve, 
mint tavaly a’ pisztolylövést, ’s mint itt, úgy a- 
mott is az esküitek mind a’ 27 vádlottat bün- 
telennek itélék ’s azonnal szabadon is bocsá
tók; három ügyviselőik közül azonban, k ika’ 
pöríblyam közben sértegető kifejezésekre fa
kadni bútorkodénak néhány törvényszéki tag 
ellen, egy (Dupont) egész, a’más kettő (Mi
chel és Pinart) félesztendőig függesztettek 
birságul fel ügyvédi tisztjöktiil. — Lyonban 
visszaállíttatott a’ tudománykar ismét, melly 
mathesiszi, csillagászi, physikai, chemiai, 
zoológiái (állattudományi) botanikai (füvésze- 
ti) mineralogiai (ásványtudom.) ’s geológiai 
(földisméreti) oktatószékből áll. — Dec. 24i- 
kén a’ követház Gras-Préville idősbléti elnök 
előlülte alatt uj tagjait elfogadván, a’ kama
rai praesidens - választásra lépett. A’ sza
vazók száma 299 volt. Praesidenssé lett a’ ta
valyi t. i. az idősb Dupin 220 szóval (Lafayet
te kapott 39, Laffitte 11, Odilon-Barrot ’s 
Dupont de 1’Éure is annyit, Rouillé 7). A’ 
négy al-elnök (vicepraesidens) is el van már 
választva ’s ezek: Schooner, báró Delessert 
’s Etienne ; 2fiikán pedig Beranger. A’ pair- 
ház Brissac, Bondy, gr. Reille, ’s Laplace 
urakat választá el titoknokiul még dec. 24kén.

A’ hami várparancsnok Delpire olly szi
gorún őrizteti négy exminister foglyát, hogy 
még a’ kalaposnak, ki Guernon de Ranville 
számára kívánt venni kalapmértéket, sem en
gedő meg a’ belvárba menetelt. — A’ Jour
nal de Paris szerint dec. 23ikán, mint a’ par
lament megnyitlatása napján zápormódra sza
kadt az eső , ’s ámbár a’ királymeneti utczá- 
kon korlátvonásra rendelt nemzeti őrséghez 
az itt megjelenési tiszttől felmentő parancsot 
bocsáta is a’ király, ez mindazáltal korláísorába 
kiállott az eső- özön ellenére is. — Cuiras
sier brigg mostan tért meg Haytibol, hová 
Boyer praesidenshez Broglie hg külminister 
ultimátumát (végnyilatkozatát) vivé meg, mel Ív
ben a’ franczia kormány elhatározottan jelen
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t i ,  hogy ha nein teljesítetik Hayli résziről a’ 
megállapított szerződés, akkor Francziaor- 
gzág minden eddig divatozott alkut megsemmi- 
sültnek tekint, ’s így minden az 1825iki ren
delet alá esik vissza, t. i. hogy uj biztosokat 
küld ismét a’ franczia kormány végszerződés- 
kötendőleg, ’s ha ezt Hayti talán ellenzené, 
akkor kénytelen lesz Hayti függetlenségét 
többé nem is mérni meg; tengerhadi szempont- 
hul pedig Cuirassier-nek parancs adatott: hogy 
azon 14 nap alatt, melly ben a’ liaytii kormány 
válaszát elkészítendené, Cuba szigetre vitor
lázzon, egy biztos révpartot kérni ki e’ spa
nyol szigeti hatóságtól a’ Haytít ostromzár 
alá veendő franczia hadosztálynak azon eset
re , ha tagadólag felelne Boyer praesidens. 
Ezt meg is engedé a’ sziget-igazgató, Guata- 
mana révpartot jelelvén e’ czélra ki.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ szentséges pápa a* szent Antal klastro- 

mi portugál szerzeteseknek Romában (kik a’ 
két testvér közti háború kilobbanta óta min
denkor Pedro párthívei voltak, ’s minthogy 
szentegyházok gazdag alapítványu, Pedro gy á- 
moltinak minden segéd v. dijpénzt kifizettek, 
Migueléitől pedig mindent megtagadtak) meg- 
tiltá, hogy d. Pedroért ’s kojunányaért nyil- 
ványosan ne imádkozzanak. Hire van, hogy e’ 
miatt a’ franczia követ a’ külügyi kormány ti- 
toknok előtt igen élénk panaszt ütött. — A’ 
spany ol királyné számos, Romában teendő spa- „ 
nyol nyugpénzek lefizettetésit további rende
lésig l'elfüggeszté. A’ National szerint a’ pá
pai uj almanach Spanyolország czime alatt d. 
Carlost jegyzi királynak Y. Károly név alatt. 
— A’ sardiniai király egy biztosságot neve
ző ki, azon meghagyással, hogy az két kime
rítő tartalmú históriai gyűjteményt adjon ki 
Sardiniáról, t. i. pergamen- ’s egyéb okleve
lekét , azután az ó krónikákét ’s előkori tör
ténetekét. Felszólítja ennél fogvást a’ biztos
ság feje Európa minden, kivált német, tudósait 
e’ tárgy ú közlésekre. — A’ Pompeji-ásás 
most igén dús reménny el kecsegteti a’ művé
szet ’s régiség barátit, minthogy ismét földa
latti szobákra akadtak , mellyek közt a’ szob
rászok műteremét is felfödöztetendőnek vé
lik, kikre t. i. az ottani első földrengés által 
megrongált tömni szobrok kiigazítása volt 
bízva. — Bas."ecour-t marq. spanyol követet 
Nápolyban, jóllehet a’ regens királyné meg
bízó levelét kapta is már, mindeddig diplo- 
ri a iának nem isméré el a’ spany'ol-öröklés 
ügyében maga ünnepélyes protestatiójához kö- 
i ömszakadtig ragaszkodó király, azt nyilat

koztatván k i , hogy marq. Bassecourt minden
kor szívesen fogadja, de Krisztina követét 
nem soha. — Nov. fogytán ’s dec. elein a’ 
Vezúv ismét uj látványt tüntetett elő, mint
hogy régi kémény-tölcsére (cratere) két uj, 
egymástól 70 lábnyi távolságú nyílást kapóig 
melly két igen hig anyagú (v. erdélyisen kel- 
méjü, StoíF), ’s mintegy 50 láb szélességű 
folyamot omlaszt. — Anconában nov. 24ikén 
tűzetett ki először a’ görög nemzeti lobogó 
az ottani görög Consul lakhelyén. — Mind 
Nápoly mind Róma egészen uj köntössel ’s 
fegyverrel látja el most hadnépét, ’s áltáljá
ban a’ nápolyi király igen sokat foglalatos
kodik most, ’s egy idő óta seregével ’s egész 
uj szellemi ’s ügy ességi karba kívánja átva
rázsolni az t ; a’ római kormány is szerfölött 
iparkodnék katonasága újjá alakíttatásán, csak
hogy igen nagy szűkében van ügyes altisz
teknek, ’s így ujonczit oktatni ’s idomítani 
nincs kinek. —

NÉMETORSZÁG.
Münchenben ismét számosán fogattak el 

a’ tanuló ifjúság közül. Ál talány osan a’ poli
tikai patvargásokba bonyolult diákok, mivel 
a’ német tudományos egyetemeknél tilos tanu
lásaikat folytatni, sőt gazdasági ’s egyéb ké
pező köz intézetekbe sem fogadtatnak büuhö- 
désül be , mint zavar-gyanús vagy zavartettes 
nyugtalanok, jobbadán Amerikába szándékoz
nak bujdosni pörük lefolyta után ’s túl az o- 
czeánon uj hont, uj hazát keresni, midőn az 
édes., mostohán taszítja őket keblétől el fia
talsági botlásuk végett. — Koburgbaií egy asz- 
szony hírlap megjelenését hirdetik e’ folyó év 
elejétől kezdve, szerkesztőji asszonyok fog
nak lenni$ szerencse ’s vigasztalás a’ német 
férfi világra még is azon nyilatkoztatás, hogy 
újságok köréből a’ politikát egészen kizárják 
v. hagyják. — Berlini hírek szerint Párásban 
is létez egy német politikai egy esület, mellyet 
mintegy 2 év előtt Lafayette létegesite (or- 
ganisált). 1832 júniusában fegyverzetien vala 
ez ’s a’ zenuitő párthoz állandó, ha Páris en
nek részire nyilatkozott volna. Azóta csak 
annyiban változott irányzata, hogy kizárólag 
Németország fellázíttatásán munkálkodik. 100 
’s többnyire művész v. kézműves, tagbul á ll, 
levelezése nagy, főkép déli Németország, 
Schweiz ’s Rajnamellék titkos társaságival. 
Éjszaki Németországba is elhatnak kapcsolati. 
A’ társak hetenként egy ízben szoktak külön
féle körökben összegyűlni, ’s minden két hét
ben közös ülésben tanácskozni, hol minden 
munka , vállalat ’s tárgy vizsgálat alá ju t, a’



német főidről jött levelek olvastatnak ’st. Egy 
év alatt annyi segéd pénzt kapott ez egyesület, 
hogy nem csak a’ Francziaországbol Schweiz- 
ba szökkent lengyeleknek mintegy 3 ezer fo
rint gyáinpénzt küldhete, hanem a’ német po
litika üldözöttéit is segíthető. Közgyűléseik
ben gyakran zenditö értekezéseket olvastat, 
ínellveket aztán röpkelapként nyomtatva biz
tos alkalom által* Németországba q^empeszt 
(einschmuggelt) ’s elosztat. E ' pongyola mun
kák különösen az al v. paraszt rendű néposz
tályhoz vannak illesztve, ’s többnyire a’ fej- 
delmek ’s gazdagok ellen szerkesztve. — 
Dec. 26kán esketek össze Mathild bajor kir. 
hgasszonyt a’ hassziai örökös nagyherczeggel 
a’ kir. lakvárban a’ kir. ház, diplomatái test 
’s más*méltóságok jelenlétükben. — 

TÖRÖKORSZÁG.
Úgy halljuk, hogy Serbia visszonyait a’ 

porta iránt egy uj, minap Kragojevaczba (Mi
los hg és a’ serbiai kormány lakhelyére) érke
zett fennáll által teljesen elintézte a’ szultán, 
’s Milosról is azon hir röpös, hogy azon eset
re , ha az évenként Serviától fizetendő dij
adé mennyisége el határozottan állapittatik meg, 
’s a’ Belgrád iránti alku is kívánt létre juthat, 
akkor Milos hg vagy ide vagy Szendrőbe (>Se- 
mendriába) szállitandja lakhelyét Kragoje- 
vaczbók — Stambulban mint Europa nagyobb 
részében is dühödött az orkán dec. derekán, 
’s földrengés módra rezegteté a’ faházakat, 
néhány 'minaretet (mecset-tornyot) lesodrott, 
százados czypruszokat gyökerestül kidöntött, 
a’ különben igen biztosnak tartott révpartban 
horgonyzó hadihajókat olly erőszakkal sujto- 
gatá egymáshoz, hogy egy részben haszon- 
vehetlenekké váltak, sok hajót terhestől el
süllyesztett ’s a’ t. — Dec. 19ki konstant, 
hírek szerint a’ franczia ’s ángol hajósereget 
a’ téli szokott tanyára (Toulonba ’s Máltába) 
visszarendelő kormányuk ’s ezt már hivatalo
san is bejelenteté a’ portának. Ez annál ked
vezőbb benyomást tőn itt, mivel igen aggód- 
tató hírek szárnyaltak mind a’ két hajóosztály 
erősíttetőséről. Ezzel igen öszhangzó az is , 
mit Odessából Írnak: hogy ott minden hajó a’ 
révpart beljébe vonult, néhány pedig kötelei- 
’s vitorláiból is kivedlesztetett, ’s igy itt ö- 
römmel mély csendre tartanak számot. — Az 
orosz czár is viszonyzólag a’ szultán ajándékit 
’s emlékpénzeit, mellyekre az orosz hadi ’s 
cg} éb tiszthatóságokat meltatá, szinte kitűnő 
drágaságu holmikét (m m. gyémántos kardot, 
szelenczéket ’s t.) küldött áttörök fő tisztvi-* 
selőknek kedveskedésül, a’ szövetség tanú*

jelére pedig arany és ezüst emlékpénzt vere
tett, aranyat ugyan a’ katonatisztek számára, 
l,200zat pedig a’ közvitézekére. — A ’ nagy- 
ur most egy fermánt bocsátott ki, mellyben 
parancsolja, hogy ha egy muzelmann v. ke
resztyén valamiről vádoltatik, a’ helybeli £ha- 
tóság ugyan elfogathatja őt, ’s vizsgálatot is 
rendelhet ügyében, de minden esetre a’ kor
mányt tudósítani köteles a’ vádtettről, ’s ezen
túl puszta vádlat, vagy kis vétség miatt a’ 
kormány sem végeztethet ki semmi alattvalót, 
hanem minden halálos Ítéletet köteles végre
hajtatása előtt helyben hagyás végett felmu
tatni az udvarnak Konstantinápolyba.

A M E R I K,A.
A’ georgiai statusban (Ejszakamerika) a’ 

tavaly háborgott nullification-párt ismét emel
geti fejét, ugyan is Cooper indítvány óira talál
kozott több, ki az egyesült statusok szövetsé
gi souverainitását (felségét) kérdésbe ’s két
ségbe hozá azt állítván, hogy minden, szövet
ségi külön tartomány felségi ’s függetlenségi 
joggal biróíag áll saját alkotmányi szerkeze
tén ’s alapjain. — A’ fiatal brazíliai császár 
görcsben és lázban igen veszélyesen nyavaly- 
gott, úgy hogy eleiét is féltették. Megetetési 
hire is szárnyajgott, sőt az is, hogy az ifjú 
császárt ’s a’ cs. nemzetséget el akarák orozni, 
’s némelly békebirák már ez iránti meggyőző
dés végett éjjel a’ cs. palotába is nyomultak, 
a’ nép is kezde már körülte csoportozva tolon
gani; azonban az igazság ministere mind eze
ket csupa költeménynek hirdetvén ’s az őrkö
dő nemzeti katonaságot megszaporítván a’ két
séget ’s nyugtalanságot eloszlató. — Buenos- 
ayresben mindegyre foly a’ dühödő harcz a’ 
benszülött induszok ellen ’s mind két részről 
nagy kegyetlenséggel. — Uj California sok je 
les tágas fokaival Mexicohoz látszik csatla
kozni, népe igen szaporodik, mivel a’ kereske
dési gazdagulás reménye miatt számos ember 
telepszik meg főképen partmellékein.

Riói hírek szerint a’ mostani kormány
dolgok állapotja, ’s így lí. Pedro nevendék 
császár ügye nem biztos, nem tartós létü, mi
vel minden okos ember látja, hogy a’ legú
jabban megállapított fenyitő törvénykönyv csak 
az ifjú császár megbuktatására készült, mint
hogy ennélfogva lázadás, pártütés , zendité* 
nem bőn többé, mivel azokat az uj törvény 
csak gyengéd büntetéssel rója meg, vagy 
úgy szólván minden birsági súlytól ’s hatósá
gi fenyítéktől fölmenti. Ez okbul szünetlen 
a’ háborgás, mivel minden illyes rend- és 
csendzavarási vétség torlatlan. — Montevideo
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(a’ banda orieritali respublica fővárosa) ke
reskedése igen gyarapodik, mert biztosan fi
zet, ’s a’ buenosayresi zavargás is, de fő- 
kép az ott örökké változó ’s ingadozó papi
rospénz.becse, minden szállítást amannak bé
kés raktáraiba telepíttet, úgy hogy már most 
Buenosayres is sok szükséges czikkelyeit 
Montevídeotól vásárolja. — Murát Achill, 
az agyon lövetett nápolyi exkirály fija, ki 
mint író is kitünteté már magát ’s most ez
redesképen szolgált a’ belga hadnál, Ejszaka- 
merikába tér vissza innen, hol Jefferson me
gye őt respublicai elveinek méltatása tekin
tetéből bírójává nevezé. —

P O li T ÍJ G Á L I A.
A’ ministerium elleni ’s melletti pártvita 

alig szenderült el valamennyire Lissabonban, 
midőn Londonban már ismét a’ hírlapok meze- 
jin ébredez. A’kisebb újságok, kik az ügyön 
legelőbb akadtak fe l, csak hamar nyugalmas 
tanuji iettek a’ pörnek, melly fölötte a’ nagy 
Times és Courier közölt keletkezett. Ez u- 
tóbbinak t. i. lissaboni ’s ininisteriumféli leve- 
lezőji megunván, vagy inkább nem levéli urai 
az otthoni versenygésnek, czikkeíyeket kül
dözgettek a’ Oourierba merő sérelem ’s vád
dal teljeseket Palmelia ’s pártja ellen, kit 
bujtogatónak, kormányra sovárgónak’s Por
tugáliára nézve d. Miguelnéí is veszélyesb- 
nek kiáltának ki. Egyike e’ közléseknek né
mi érdekkel bir a’ többi fölött, mennyiben az 
a’ Courier szerint kormányba avatott férjfitól 
eredtnek mondatik, ’s történeti adatokat hoz 
elő Palmella ministeriuma ’s a’ most fönálló- 
nak munkálatiból. 1832 júliusa vagy is dón 
Pedronak a’ constitutionalis seregekkel Por
tóban kiszállta óta, mond a’közlemény, egész 
decemberig a’ ministerium Palmella, Silveira, 
Albuquerque, de Sa és Ereire (a’ mostani 
hadmiuister) urakból állott. Dec. vége felé 
Palmella ’s társai megköszönvén hivatalukat, 
helyükbe Carvalho és baráti léptek kormány
ra. E  változásnak történnie kelle, mivel Pal
mella ur ’s emberei, hogy a’ harcznak meu- 
tülelőbb véget vessenek, diplomatiai alkudo- 
zásikban úgy haladtak, mint urai Portugáliá
nak, kiknek sors-intézés ’s végezlietés lett 
volna kezeikben, melly bánás valóban a’ con
stitutio jól kezdett ügyének már már felbom
lását kezdé sejdíttetni, A’ seregek egész hó
napig nem kapták fizetéseiket, nem volt ha
diszer , nem élelem, ’s nem több a’ kincstár
ban 248 forintnál. így állott az ügy, midőn 
Carvalho és baráti a’ ministeriumot fölválla
lok; azon férj fiák, kik türelem, állhatatos

ság és ügyesség által ismét mindent jóvá tet
tek, fölgazdagiták a’ kincstárt, a’ hadat újjá 
szerkesztek, jól fizették ’s azon győzelmek
re vezérlék, mellyeknek a’ constitutio to
vábbi fönállását egyedül köszönheti. Lissa
bonban kormány-rendszeröket megállapítván 
szerencsések voltak egy nemzeti kölcsönt lét
re hozni, mi csalhatlan jele a’constitutio meg
fogant hitelének, mellyet különben azelőtt 
Palmella ur és társai egészen eljátszottak; u- 
gyanazok, kik most a’jó vetést aratni szeret
nék, hogy újra kormányra jussanak, ócsárol
ják a’ behozott rendszert, bujtogatják a’ né
pet, mások által (Taipa által) előterjesztése
ket ’s rágalmi vádakat koholnak, sőt hogy 
czéljok annál bizonyosabb legyen, az idege
neket, névszerint a’ Táj óban álló angol hadat 
’s diplomatái testet, sőt ezek háznépét ’s ro
konit is az ügybe szövik. Hlyen lady W. Rus
sel (az angol követ hitvese), ki a’ fénálló 
kormány világos sérelmére, miguel-félieket 
pártol, házába oltalmul befogad ’s nyilványos 
összejöveteiket intézi ’s a’ t. A’ Times hogy 
mindezeket, mint természetes, puszta rága
lomnak mutassa k i, minden oldalú tükörben 
ábrázoló a’ ministerium gyávaságát ’s azzal 
ellentétben Palmella ’s baráti érdemeit; a’ la
dy Ilusselre szórt hazugságot pedig a’ való 
történet előadtával fejté meg. Midőn t. i. a’ 
lady először Lissabonba jőve, történetből a’ 
házban, mellyben szállásozott, három fiatal 
dáma lakott, kiknek édes anyjok tömlöczben 
tartaték. A’ britt követ hitvesének sikerült e’ 
fogoly asszonyság donna d’Aviley szabadon 
bocsáttatását d. Migueltől kieszközleni. Nem 
sokára más, hasonló szerencsétlenségü gyer
mekek is jövének a’ ladyhez, ’s ő szeren
csés lön ezek szüléjit is visszanyerni, ’s így 
minden bizonnyal többeket is megvigasztalan
dó vaía még, ha d. Miguel elüztével e’ sze
rencsétlenségek egyszersmind önkényt meg 
nem szűnnek. Most d. Pedro urodalmára ke
rülvén a’ sor, kisült, hogy a’ becsukatáshoz 
ó is úgy ért mint elodjfi (antecessora); ’s is
mét járulának a’ ladyhez vigasztalásért esen- 
gő leányok, általa anyjoknak vicomtesse 3n- 
ramenha asszonyságnak (lord Beresford is- 
inéretes barátnéja) kegyelmet nyerni. A’ la
dy ez ízben egy kissé rövidebb utat választ
ván, mielőtt a’ vicomtesse elfogatnék, saját 
házát ajánlá neki menedékül (a’ követségi 
ház természetesen asylum), ’s ott is tartóz
tató, migaz olly vitéz mint udvarias francziák 
módot találhattak, az üldözött asszonyságot 
egy franczia hadihajón Brestbe szépen elszái-



24 *

lítiatni. Illy ’s hasonló nemes esetek azok, 
mond a’ Times, mellyek a’ fondorkodó elle
nek szájában rágalommá váltanak, kik meg- 
érdemlenék, hogy kígyói sziszegésük marczo- 
ua gúnnyal torlatnék vissza, ha jó barátja 
nem kivárnia maradni a’ Couriernak, kit de
rék szelleme miatt különben eléggé becsülni 
nem tud. Érkezett ugyan, úgy mond továb
bá , hozzá több rendű felszólitás is kellőbb e- 
légtétel iránt, de ó ezt nem cselekszi, ha 
mingyárt soknak nem lenne is Ínyére; áltál
jában senki, fökép újságíró soha sem tetsz- 
hetik egyiránt mindenkinek, habár elég bal
gatag lenne is azt úgy akarni: (bleibt also die 
Kunst allen zu gefallen dennoch eine Lebens
philosophie ?). E ’ vita még nem szűnt meg. 
A’ Courier javasolja a’ Tiinesnak, hogy párt
fogását óvakodóbban használja, minthogy az
zal különben is már hatszor többet ártott Ped
ro ügyének mint használt; emlékezzék csak, 
úgy mond minapi egyik hírére, midőn oily 
részvevóleg sopánykodék azon, „hogy a’con- 
stitutionalis had Portóban Miguel seregeitől 
uyomatva azt legközelebb vagy ön-megadásra 
t. hajóra költözni kénytelenité, ’s az első eset
ben d. Miguelt kül hatalmak által szoríttatni 
kiváná arra, hogy a’ szegény elfogott consti- 
tutionalisokat szabadon bocsássa vissza haza- 
jókba.“ E ’ hir ’s fogadatlan pártfogás akkor, 
bár merő alaptalanság volt, azt okozá, hogy 
d. Miguel, ki épen utolsó pénz szűkében sa- 
nyargott, miatta Párisban egy, már rég idő 
óta hasztalan sürgetett nagymennyiségű pénz
kölcsönt hoza létre, melly mellett még mos
tan is folytatja háborúját a’ különben nem 
folytathatandóí. Lám inilly rósz az idétlen 
pártfogás! ’s a’ t. Hadd veszekedjenek. — 

Lissahonhan dec. 7kéu, mint a’ Standard 
írja, egy történet adta elő magát, mellynek 
következése igen hihetőn a’ fonállá. ministeri- 
um megbukása leend. Gróf Taipa,ki, mint köz- 
löttük, d. Pedrohoz bocsátott néinelly levelei
ben, a mostani status-igazgatás iránt, ki
mondta, mi szivéu feküdt, ez nap (7kén) — 
eifogaték, de marquis Loulé (d. Pedro sógo
ra) és gróf Fiealho által nyomban kiszaba- 
dittatván, további menedékül az öbölben fek
vő Asia angol hadihajóra vitetett. E ’ történe
tet így adja bővebben a’ Times Lissabonból 
dec. llkéről érkezett hírek után: 7kén gróf 
Taipa egy alrendü politziatiszt által az utczán 
eifogaték. Fogházba vitetése közben médiát 
ejíé az útról eltérni a’ gróf (egyszersmind pair) 
és Fiealho házába menekhetni. Fiealho nem 
csak azonnal oltalmába vévé az üldözöttet, ha

nem az utána tört politzia hajdúkat puskád 
val is fenyegető, ha házából nyomban ki nem 
takarodnának; mire ezek eltávozván, ö maga 
d. Pedrólioz sietett ’s keserű panasszal ter
jesztő elő, a’ pairi méltóság illy nyilványoj 
ineggvaláztatását, minthogy pairt a’ constitu
te  tartalmaként csupán in ílagrante delicto 
szabad elfogatni. D. Pedro szabadkozott V 
pairek előtt, hogy neki az egész dolog felöl 
legkisebb tudomása sincs, mindazáltal roszalá 
a’ törvényszék munkálatinak illy tettes oltal
mi utón meggátoltatását. Fiealho visszatért ’s 
marquis Louléval együtt elhatározák az ol
talmazott pairt adni. Parker zászlós hajójára 
Ásiára szállíttatni, mi meg is történt.

E ’ közben a’ többi pairek i s , kik egyko
ron gróf Taipával együtt szenvedtek mint 
száműzettek ’s együtt áldozák föl újabban a’ 
constitute mellett éltüket ’s vagyonukat (il
ls en 9 találkozók Lissabonban t. i. Palmella és 
Terceira hgek, Frontéira, Ponte de Lima, 
Loulé, Santa Iria marquis-k, és Fiealho, 
Lumiares, Parati grófok), megtudván a’ tör
ténetet, mindnyájan gróf Ficalhohoz gyüle
keztek ’s a’ pairi jogok illy sérelme ellen egy 
ellenmondó fökrást készítvén, azt Loulé, 
Frontéira és Fiealho urak által d. Pedrohoz 
fölküldék. 0  ismét előbbi fogadkozással kez- 
de mentegetődzni és sajnálkozék rajta, hogy 
a’ dolog, minden tudta nélkül, illy visszásán 
üte k i ; a’ küldöttség azonban ezzel meg nem 
elégedett, hanem elégtételt sürgetett, mi meg 
is igértetett. Erre d. Pedro a’ ministeriumot 
egybéhivatá ’s a’ tanács egész éjfélig tartott. 
Más nap újra két ízben tartaték tanács, mel
lyek resultatumát harmadnap a’ Chronica de 
Lisboa következőn közié : „Az utasítás gróf 
da Taipa elfogatására, mellyet a’ felső beirai 
büntető törvényszék adott k i , ’s melly ezen 
határozatnál fogva elismértetik ’s j ó v á  h a- 
g y a t i k ,  a’ gróf ellén a’ maga rendszeres 
utján intézett vádiás szükséges következésé
ben történt. Ha a’, bevádlottnak saját védel
méül van mit fölhoznia, vqgy ha a’ nemes 
pairek vafamellyike a’ történetek áital magát 
jogaiban sértettnek'véli, használatjokra álla
nak a’ törvényben kiszabott eszközmódok. 
Az ö sérthetlenségük iránt, mint azt a’ con
stitute 26ik czikkje foglalja , lélek ismeretes 
figyelem fordíttatik. He minthogy az 1832. 
jul. l lik i határozat személy-különbséget nem 
tesz, az mindenkit egyiránt kötelez, mint 
törvény, akár olíalosnrul legyen szó akár bün
tetésről. Aláírva: Jose da Silva Carvalho.“

Bank-részvény jan. 3ikán. 1234.

Szerkeztet! II e l m e  ex y. Nyomtatja La a d c r e r .
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J E  L E N K O R .
Pest szombat január Ild idén. 1831.

F o g l a l a t :  M agyarország (Diina-ár-ulások ; fiumei levelezés; pesti uemz. Casino gyülende'se; magy. szülészeti Statistik*;
M adách Imre irg . szefzetesi betegek 1833ban). Anglia ( to ry k , Avhigek ’s radicalisták  fő szem pontja; prnpagan- 

: dai paralle lism us; biztositó uj szerződés- T örökország fenm aradására. Francziaország (jeles .‘csata Atlas hegyneT;
a l0-. biztosság vizsgapontjai ; C zartoryski lakom ája; szellemi lá t kör r a jz )  Prusszia (nyilványos pörlési ren d , Uenfc- 
ha°m m unkája becse). Spanyolország (g u erilla -csa ták ; m adriti ’s újabb hadihirek) Portugália  (dec 20ig terjedő 
h irek  Lissabonbul) Amerika (Santanna győzödelme ’s a’ t.) . O laszország (llóm a idegensége a ’ spanyol királynéhoz). 
E legyhirek-

M AGY A R O R S Z  A G.
Főherczeg Nádorunk ő Fensége Bées- 

ből jan. 4kén érkezett ismét vissza Pozsony
ba. E ’ városnál is igen nagy a’ Duna, ’s több 
helyen öntött ki. Gutta mvárosban házakat is 
sodrott el.

Győr jan. Tikén: Karácsontól fogva ná
lunk jobbadán esik, sok szélvész düliödött, 
a* vizek úgy megáradtak, hogy nem csak á- 
gyokon tülkeitek, hanem a’ kiöntést akadá- 
íyozni készült gátokat ’s töltéseket annyira 
áítszak- ’s lyuggaták, hogy vidékünk úgy szól
ván tengerhez hasonlít, az árvíz csaknem olly 
nagyra nővén mint az 1830diki tavaszkor volt. 
Láthatni elragadott bölcsőket, holttesteket, 
döglött marhákat, ’s egyéb ház és szobabeli 
holmikat a’ vizen úszkálni. A’ dunakapunál 
a* viz egész a’ bástyáig torladt. Révfalu,. Szi-

fet úszik. A’ rábai nagyobb hidat meg kelle 
övékkel terhelni, hogy a’ víz pallóit föle

melvén el ne sodorja. Abdán felül Otevényig 
a’ töltés úgy meg vagyon rongálva, hogy 
a’ lovak hason felül gázolnak a’ vízben. E ’ 
töltés-szakadásokat előmozditá főkép azon 
iszonyú förgeteg, melly majd négy napig 
dúlt e’ vidéken. Két nap óta hidegünk nagy, 
a’ víz keveset apad. Sok szerencsétlenségnek 
kelle történni, mert a’ károsított és segede- 
lem-kéregetők száma napról napra szaporo
dik. M. A. Európa minden országiból fökép 
a’ hollandi, uémet ’s franczia földrül hasonló 
jeremiádokkal telvék a’ hírlapok.

A’ fiumei kir. kormányszék dec. 27diki 
ülésében Bajzáth Rudolf titoknokságra lett 
legfelsőbb helyi kineveztetése által, a’ kebie- 
beii megürült val. concipistaságra, eddigi tisz- 
teletb. concipistát Bujanovics Ernesztet ne
vező ki.

Fiume dec. 18. 1833. Kereskedésünk ál- 
lapotja a’ közelebb múlt octoberben szinte ki
elégítő volt: midőn a’ behordott áruk érté
ke 123,580 pengő fra, a’ kihordottaké pedig 
211,772 peng. fra mentvén , a’ kereskedési 
mérleg részünkön activ volt 88,192 pengő 
frban. Érkezett rhadánkra ezen hónapban 5

hrigantin ’s 102 pielego ’s brazzera. Terhelve 
elment: 4 brigantin ’s 165 pielego, trabaccolo 
’s a’ t. A’ behordott áruk közt mennyiség ’s 
értékre nézve következők érdemelnek figyel
met: só, olaj, czukor, ris, tőkehal, bor, bőr, 
kézmüvek, vas ’s a’ t . ; a’ kivittek közt leg
inkább említendők: leveles dohány, kender, 
méz, rongyr  vászon, szén, kopottréz, kül- 
országi só, hordódonga ’s a’ t,

A’ bécsipriv. osztrák nemzeti bank-igaz
gatóságának múlt 1833 dec. Síkén bevégzett 
észt. számvitele szerint, a’ váltó (Einlösungs- 
és Anticipations-schein) papirospénzből azon 
nap még 26,776,538 ft. maradt főn forgásban.

A’ pesti Nemzeti Casino ügyében.
Folyó január’ 26án reggeli 10 órakor a’ 

pesti Nemzeti Casino közgyűlést tart, melly- 
re minden Részvényes azon megjegyzés mel
lett hivatalos, hogy az alaprendel etek löik 
pontja értelmében ezen napon választandó há
rom uj Igazgató, egy Jegyző és hannincz vá
lasztottsági Tag választásában részt vég ven j- 
— kéretik tehát minden illető Részvényes, 
hogy azon harmincznégy tag nevét, — kiket 
e’ hivatalokra választatni óhajt, — egy le
vélkére előre feljegyezve, ezen gyűlésbe el
hozni , — ’s ezen szavazati levélkét az arra 
kirendelt biztosságnak általadéi ne terheltes
sék , — természetesen értődvén, hogy csak 
annak lesz illy levélke által joga szavazni, 
ki maga személyesen jelenend meg.

Budapest: hazai színészetünk és színé
szink legördült évi statistikájokra nézve közér- 
tesitésül e’ következő adatokat iktatjuk ide: 
a’ budain kívül még több más színész társaság 
is létez országunk szerte t. i . : 1) a’ t. Abauj 
vgye pártfogása’s gr. Csáky Tivadar igazga
tása alatt álló k a s s a i  19 tággal. 2) a’ dunán
túli 15 tagú, melly nyaranta Balaton - Füred 
vendégeit mulatja az ott ez utóbbi pár éven t. 
Kisfaludy Sándor buzgó kormány- ügyelése 
alatt épült deli színházban. 3) a’ miskolczi 14 
tagú. 4} a’ debreczeni szinte 14 személyü. 5) 
a’ szabadkai 15 tagú. 6) a’ váczi, Balog Já
nos vezérlete alatt. 7) a’ pápai, vezér-tágja 
Balog István. 8) nagy- v. Szolnok- abon v i .
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i*azgató tagja Baky Gábor. 9) szigeti, Fehér 
Károly kormánytaggal. 10) hőnyi, vezére Fe
kete Gábor. 11) szatmári, elöljárója Keszi 
József. 12) magyar-becsei, Jánosy János el
nöksége alatt. Nevet azon helytől ruházánk 
ezen, többnyire vándor, társaságokra, hol a’ 
közelebb múlt 1833 végén adák mutatványi- 
ka t; ’s így most Hazánk összeleg 13 szinész 
egyesülettel bír. Nem volna e könnyű mind 
ezek tagjai sziliéből javából fővárosunk ’s a’ mű
vészet kivánatinak megfelelő társaságot szer
keszteni ? Itt azonban függelékül említeni szi
ves hálatisztünk: hogy Szoluok-Abony (vagy 
Nagy-Abony) Pest vmegyei mezőváros birto
kos urai már több Ízben bizonyítók ’s bizonyít
ják hazai nyelvünk és színészetünk iránt vi
seltető igaz pártfogó szeretetüket azzal, hogy 
nem tekintvén a’ szinész társaságnak, mellyet 
a’ szerencse hozzájok vezérle, művészi.gyön- 
geségit, botladozó gyarlóságit, liijáuyos inu- 
latványinak előadásira számosán megjelennek, 
’s náluk menedéket kereső Thaliánk bujdosó 
híveit teletszaka szabad szállással ’s bőven ös
szegyűjtött gabonával nagylelkűen elősegíte
ni dicséretes hazafi szokásuk. Körülménye
sen előadja mind ezt színészetünk történetei
vel Könyves Máté ur 1834 Landerernél nyom
tatott ’s nagyszorgalommal füzögetett Játék- 
,színi koszorújában.

Losonczrul. F. hónap 3kán Alsó-Sztre- 
gován mint közönséges lakhelyén kimúlt e’ 
világból Alsó-Sztregovai és Kelecsényi Ma
dách Imre cs. aranykulcsos és több ns megye 
táblabirája huzamosan tartott mell - vizkórság- 
ban éltének 53ik évében. Benne Nógrád min
denkor a’ közjóra törekedett igen érdemes és 
munkás hazafitól, övéi pedig, kiknek javokra 
egyébiránt életét szentelé, forrón szeretett férj 
’s atyjoktul korán fosztattak meg.

A’ múlt katonai évben, vagyis 1832 nov. 
lsöjétől 1833 oet. utoljáig az irgalmas szer
zetesek kórházaikban (miilyen az egész ausz
triai birodalomban mindössze 25. van ’s külö
nösen Magyarországban 12) vallás-különbség 
nélkül mint kellő, ’s ingyen, öszveleg 17,062 
ügye fogyott beteg talált elfogadtatást és ápo
lást. E ’ számból 16,145 maradt meg életben, 
megholt 1,517 •, vallásra nézve altaljában volt 
köztük 1,531 protestáns, 98 n. egy görög, ’s 
94 izraelita, a’ többi róin. katholikus. Leg
többet vállalt e’ számból a’ bécsi kórház, 2,716- 
tot t. i . , kik közül 248 halt m eg:. azután a’ 
prágai, 2,072 őt, ezek közül kimúlt 216; to
vábbá a’ budai, 1,644 et, hounét 121 halt ki; 
a’ grátzi 1,234 e t , elhunyt közülök 78; ’s

végre a’ pozsonyi 1,092 ót, honnan 115 ha- 
hilozott meg. A’ budai kórház betegei számát 
névszeriut illetőleg, abban vallásra nézve ta
lálkozott r. katholikus 1,453; evangélikus 167; 
ii. egy. görög 17, és mozes-hitű 7; keresetre 
jobbadán mesteremberek, napszámosak és 
szolgák. Külföldiek közül porosz volt 59; 
bajor 48, angol 30. O. Z.

A N G L I A .
E ’ pillanatban a’ nagy gondolat, mellyel 

a’ toryk foglalatosak nem az isméti hatalom- 
rajutás, mellyben (mint azt magok érzik) a’ whi- 
gek ’s radicalisok egyesült törekvésik ellen 
úgy sem tarthatnák sokáig magokat fen, ha
nem a’ demokratia terjedésinek gátlása. Csaku
gyan a’ toryk is jól tudják, hogy a’ wliigek 
nagyobb hatalmoknál fogva is nem kevésbé 
hajiadók a’ demokratia elemét, melly őket is 
veszéllyel fenyegeti, megfékezni. így minden
ből azt következtethetni, hogy mind a’ két 
küzdő párt még továbbra elhalasztja megrög
zött verseny v. irigy féltékenységét, hogy a’ 
köz ellenséget (a’ demokratáét) legyőzhesse. 
E ’ köz v. mind kettejükre nézve egyetemi 
érdekben rokonak ugyan; habár másokban el
lenlábasak (antiposz-ok) is ; de habár egye
sül is a’ whigismus és torysmus deniokratia- 
elleni ostromában, ez még i s , mind ezen os
tromszövetség daczára is, mindegyre ’s mind
inkább terjed ’s tetemesül, mert a’ deinokra- 
tiának e’ két faggatója soha sem csatlakozik 
igazán ’s őszintén egy szövetségi egésszé ’s 
így nem is lehet eléggé erős megigázni vagy 
tönkre tenni egy olly elvet (princípiumot) 
melly a’ nagyobb számnak kedvez a’ kevés
bek károsodásával.

Illy ismértető egyeiiközt (parallelát) von 
a’ franczia ’s angof propaganda közt egy kel
lő tapasztalata ’s álláspontu szemlélő: A’ frarv- 
czia propaganda kitűzött iránya : a’ respubli- 
cai v. demokratái elveket általányosan ter
jeszteni. E ’ szándékában nagyobb részint egy 
positiv czélra, úgy mint szabad intézvények 
(insíitutiók) alapítására törekszik a z , habár 
a’ következmény nem egyéb nyugtalanság- ’s 
polgári viharnál is. Mi azonban a’ franczia 
propaganda törekvésinéi hihető és közönsé
ges resultatumképen jelenik meg, noha a’ve
zérfejek mindeukép egy szempont szerint po
sitiv czélra irányoznak: az , az' angol kor
mány-propagandára nézve határozott legkö
zelebbi czél. Ez nem fürkészi azon szelle
met, mellyben valamellyik kormány müvei 
vagy cselekszik; legyen ez szabad szellemű, 
legyen zsarnok kényü, azaz despotai: neki
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mindegy. O ármányinak liálójit szintúgy veti 
don Pedro mint don Miguel, Krisztina király
né mint don Carlos ellen 5 neki mindegy La- 
jos-Filep vagy, orosz császár, hollandi ki
rály vagy helga kormány, mihelyt azt sejti, 
hogy egyik vagy másiknak tekintete ’s hatal
ma némileg megerősül — *s enuéífogvást ed
digi védenczének v. pártfogottjának f ü g g e t 
l e n  n e m z e t i  állását lehetségesnek tartja. 
Már ma is p. 0. nagy zajt üt az uj belga ki
rály ellen ’s azt mondja, hogy Anglia iránt 
hálátlan ’s az orosz császár kegyelmét va
dássza; a’ belga kormánynak pedig szemére 
lobbantja, hogy hajlandó a’ porosz vámrend
szert az angol gyárok kárával elősegitni. ’s t. 
e’f. — A’Francziáuál tehát propagandái czél 
az e jv  (princípium), az angolnál, érdek (in
teressé) , még pedig önségi ’s erszenyi.

Napkelet ügye minap olly irányzatot von, 
melly az európai dolgokat még inkább össze
bonyolítani , ’s az eddig olly szorgosan őrzött 
békét fenyegetni kezdé. A’ ‘porta szerződése 
Russziával aggodalmat ébreszte már is Ang
liában, mellynek politikáját természetesen 
mindenkor világkereskedése vezérli, ’sF ran- 
cziaország, melly a’ júliusi zendület óta olly 
igen törekszik legalább egy részét ismét vis
szanyerhetni a’ külpolitikára előbb gyakorlott 
hatásának, e’ szövetség által, melly a’ porta 
védleíét minden bel és kül ellenség ellen e- 
gyedül llussziára bízta, inegfosztatott Stam- 
bulban azon befolyástól, meilyre Roussin ad- 
mirál ’s követje lelkes föllépte által jutott. 
Innen a’ hidegség ’s feszengés, melly a’ he
tekben egy részről Russzia más részről An
gol ’s Francziaország között támadt. Ezért 
szólamlott a’ párisi ’s londoni sajtó, főkép a’ 
ministeriuinnak tolmácsul szolgáló lapokban , 
olly éles-marezonán meg Russzia ellen. Ha
sonló czélbó! történt a’ sok készület a’ fran- 
czia ’s angol kikötőkben a’ hajóhad-szaporí
tásra , mint egy eiienszegzetiil az Odessában, 
Sebastopolban ’s más orosz révekben észre 
vett szokatlan munkásságra. Ha teljes fegy
verzetben állnak már egymással szemközt a’ 
hatalmak, akkor természetesen bajosbak az 
alkudozások. Ezen, még távoldad összeüt
közést elháritólag az ausztr. kabinet, melly
nek hatalmas szózata főkép ez utolsó súlyos 
viszálko.dásu években mindenha olly hathatós 
intéző vala az egyetemi béke-fentartásban, 
az orosz udvarhoz, (mellyhez a’ müuchengrä- 
zi értekezés óta ismét régi legbelsőbb viszo
nyait megújítva legszívesebb kötelékekkel 
csatlakozék) fordult ’s a’ leguyugtatóbb biz.-
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tosításokat vévé e’ tárgyról, ’s most mind e- 
zek zálog v. kezes tanújelei egy szerződéssé 
alakultak, mellynél fogvást a’ k é t  k o r 
mány T ö r ö k o r s z á g  f e n  m a r a d á s á t ,  
még  a’ mos t  u r a l k o d ó  s z u l t á n  n e m 
z e t i s é g  t ö r t é n h e t ő  k i h a l á s a  e s e t é 
re i s ,  még  p e d i g  Me hem e d -  A l i  k i 
zá r  t áv a 1, bi z 10 s í 10 t ta.  — Mint liirlelik, 
Lamb angol követtel is közlék e’ dolgot, ki 
teljes megegyezéssel járult illy alkukötés
hez, melly csak békeáldást áraszthat a’ né
pekre , ’s- igy az ausztriai fels. kormány itt 
ismét közbenjáró békeangyalként jelenik meg 
nem csak Európára hanem az egész világra 
nézve'.

FR ANCZI  AOÍLSZ A G.
A’ Moniteur egy orani tudósítást közöl 

dec. 4dikéről egy jeles csata felől, mellyet 
2200 frauczia gyalog, 400 lovag, két álgyu- 
telep és 100 génie-árkász (sapeur) 13 óra 
folytig állott vala ki 6 ezer lovas aráb ellen 
az Atlas-hegy tövénél. — A’ Messager sze
rint az aigieri biztosságnak (mellynek Bon
net gen. elnöke v. praesese) munkálati alapul 
e’ három tárgyat tüzé elibe a’ kormány: 1) 
az egészség áilapotját, t. i. Algier mint gyar
mat, a’ Francziák mostani birtok-terjedéki- 
beu kedvez é annyira az egészségnek, hogy 
nagy halomási veszély nélkül európaiak lak
hassák’s művelhessék ? 2) a’ gyarmatbirás jö
vendőjét, t. i, remélihetni e több uj nagy ál
dozat nélkül közelebb kárinentesitést a’ már 
tett költekezésekért? 3) az uj igazgatást, 
t. i. mennyire hatalmaztassék rendkívül fel a’ 
szállítvány fő kormánya ’s czélirányos é az 
uj igazgatás behozta előtt szigorú vizsgálat 
alá venni a’ múltat? — A’ király a’ hadminis- 
ter előterjesztésére dec. 24ikén az éjszaki 
had tartalék-lovasságát ’s a’ lüneville-it el- 
oszlatá. — Czartoryski hg. asztalánál dec. 
26ikán 80 személy vala vendégül ’s köztük 
minden Párisban tartózkodó lengyel generál
lal Fergusson ’s Bignon urak is. Lengyelor
szágért, a’ lengyel hadsergért, az angol-fran- 
czia szövetségért ’s Németországért is áldo- 
lnásoza többek közt e’ lakomázó vendégko
szorú. — A’ dec. 27iki követházi ülésben tartás 
Dupin elnök-székbe lépti beszédét, mellyben 
a’ képviselők által végzendő munkák fogla
latját körülményesen előábrázolá a’ kormány 
iránt szíves vonzalommal. — A’ Courier nyo
mós hiedelemben van, hogy az angol, fran- 
czia és orosz udvarok közt fenforgó egye
netlenség békésen fog elintéztetni, ’s ámbár.* 
a! Globe, szerint nem rég  in néhány francaim
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liirlap azon tehetséggel bíbelődött, hogy Rus- 
azia expediíiót küldhet Keleiiitdiába; még is 
minden okkal hihető, hogy az éj szaki auto- 
kratia közelebb is találhat még pedig hasz
nost) munkát ’s érdekesb mulatságot, mint a 
messze vidéki sivatag ’s bizonytalan sikerű 
keletindiai regényes táborozásban, mivel ez 
iitry sem lenne olly kényelmes, mint az 18lö 
ki" séta-vitézkedés ’s hősi ballagás Európa 
csinos téréin keresztül Paris felé; ’s igy a’ 
inoszkaui hírlap által követelve mondott azon 
állítás, hogy az orosz ’s angol közt legkö
zelebb kötendő béke Calcuttában fog aláírat
ni, nein egyéb kérkedő fenyegetésnél, melly- 
ról se a’ inoszka kormány se az említett hír
lap nem is álmodott, hanem csak rém ’s ki
sértet v. lidérczképen kotloít és fogant meg 
valami ábrándozó agyban. -

Többek közt igy rajzolják a’mostani fran- 
czia szellemi láthatárt a’ hírlapok: Most csu
pán két hatalom van Francziaországban: La- 
jos-Filep és a’ revolutio; minden egyéb hpz- 
zájok képest fénytelen homályban áll. A’ re
volutio a’ dicső júliusi napokban egészen más- 
rul gondolkodott, mintsem a’ közép osztály 
megerősíttetéséről. Lafayette amerikanismu- 
sát akará behozni; Carrel egy keveréket a- 
merikanismus és bonapartismusból létesítni; 
Cavaignae pedig a’ robespierrei rendszert. lm 
ez volt a’ revolutio szelleme ’s három akkori 
fő eleme. Ezen örvénybe sodrattak meglepe
tés által a’ doctrinairek ’s a’ polgári opposi- 
tio , sőt maga a’ dupinismus ’s a’ mai úgyne
vezett tiers-parti is. Meggondolás nélkül dol- 
gozék Lafayette kezükre ’s Carrel vedelme- 
zé a’ vádolt ministereket; — mert ez szol
gált első lépcsőül íi közép osztály megerő- 
södtére ’s az Orleansi ház fölmagasodtára, ez 
által szenvede nyomást a’ propaganda ’s ez 
köté meg a’ hódítói szellem szárnyait. Ma 
mindezt világosan általiáthatni; egyszersmind 
ez az, mi a’ revolutiót bántja. Lafayette ne
heztel , Carrei haragszik, Cavaignae dühöng. 
— A’ közép osztály kívül áll minden club
bon, 's néz, figyel; mindazáltal azon mód, 
lueily szerint a kézműveseket a’ clubbokban 
rendszerezni, vagy őket a’ clubbokkal test- 
vérulő szövetségekbe vonni akarják, a’ kö
zép osztálynál még is némi gondot ’s aggo
dalmat szül. -  A’ clubbok és kézművesek 
úgy szinte a’ clubbok, ifjú tanulók ’s fiatal 
boltos legények közti szövetkezést meggá- 
toliu ’s inegsemmítni: ez a’ poliíiának ’s ité- 
loszékeknek elég dolgot ad. _  Ezen egye
sületi tervek ellen, mivel mindegyiknek‘fa-

natikus párthívei vannak, a’ politia erőtlen
gát-eszköz i s ; nem a’ Carlismus, nem is az 
ujdon alkotott monarchia fogja# elháríthatni 
azt, hanem egyedül fensőbb tudomány, mű
vészet ’s religio, lia ezek t. i. minden irány
zatban és pedig közreható nagy terv szerint 
hathatósan munkálnak az egészre ’s a’ t.

P O R O S Z - O R S Z Á G .
Dec. 4ikén Berlinben a’ kir. kamarai tör

vényszék az uj rövid (summarisch) és nyil- 
ványos törvénykezési vagy pörlési rendszert 
kezdé el ’s ezt követendi kevés nap alatt a’ 
városi birószék is. Ránk Berliniekre nézve e- 
gészen ujdon tünemény volt az ügyvédek szó- 
vitázatit (plaidoyer) ’s a’ pörlekedő feleknek, 
a’ törvényszéki terem korlátúnál, önmagok vó- 
delmezésit hallani. Méltóság és rend uralko
dók mindenben; a’ végzések nyomban követ
keztek ’s most így egy nap délelőtti óráiban 
több per juta véghez, mint máskor több hét 
alatt, tömérdek irka-firkálás és oklevelekkeL 
Különösségül jegyezzük meg, hogy Porosz- 
országban az első por, ez uj forma szerint 
két dáma közt intézteték el. — A’fenyitő tör
vény uj szelidülést nyer egy, oct. Óikén költ 
kir. kabineti rendelet által, mellynél fogyást 
az batároztatik meg, hogy a’ vádlott bűntet
tes, ha önkényleg vallomást tesz, mindenkor 
a’ törvény által kimért leggyöngébb büntetést 
szenvedje és semmi esetben testileg ne fe- 
nyíttessék. — A’lipcsei hírlap Berlinből dec. 
14ikéről egy privát levelet közöl, mellyben 
egyebek közt ezt olvassuk: „Valóban igen 
érdekes és megnyugtató — Poroszország a- 
lattvalóira nézve látni: liogy k o r m á n y - f é r -  
f i a i n k  a’ k o r  j e l e n e t i v e i  mint i s me r -  
k e s z n e k  meg ,  mint méltatják minden kül
ország jelesb intézkedésit, ’s milly bölcsen 
illesztik ’s alkalmazzák azt bazájok javára; 
melly cselekvőm nél sokszor mélyen gyöke
rezett ’s ugyanazért kedvesekké vált.ideákat"V
’s nézeteket is kell feláldozni. Ez kiváltkép az 
igazságszolgáltatás és finauezia ügyében tör
ténik, olly két iiitézvénynél t. i . , melly éktől 
a’ nép köz szerencséje, nyugalma, bátorsá
ga, vagyona’s jólléte föképen függ. Az első 
valóban olly buzgón törekszik jobbra, bogy 
a’ kormányba lóságtól a’ köz mély tiszteletet 
’s hálát nem tagadhatni meg. Méltán állíthat
juk egyszersmind, hogy nálunk egy felvilá
gosult kormányférfi vagy törvényhozó testi 
tag sincs, annál kevésbé nincs jogtudós, ki 
B e n t  ham m u n k á j i t  v. eredetiben v. Be- 
necke n. fordításában figyelemmel olvasni ’s 
azokból tanulmányt merítni elmulasztaná. Mind-
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egyiknek irótermében megtalálhatni a’ lelkes, 
lángszellemü Angolnak irományit; kivesszük 
természetesen azon jogtudósakat, kik állítá
suk szerint főfájást kapnak, mihelyt e’ szót 
„Philosophie“ csak mondatni hallják is,“ E s 
még is csak igen ritkán történik emlékezés 
Benthamröl, egy férfiról, kiről Staél asszony 
azt mondá, hogy: „azon vészterhes időket, 
mellyekhen ő (Staél asszony) élt, az utóvi
lág nem Bonaparte, nem Byron, hanem Bent- 
ham idökorának fogja nevezni.“ Benthauinek 
mély ’s tiszta nézetei a’ jogról kétségkívül 
már is n a g y  b e f o l y á s t  gyakorlának ná
lunk a’ tö rv é  n v v i z s  gá l ó  b i z o t t s á g  
v é g z é s i r e  ’s m u n k á i r a ,  melly löl mint 
biztosan várjuk, Poroszország nem sokára 
az egész törvénvkezési rendszerben üdvesre- 
formot nyerend. Bent ham munkájának állás
pontja minden kérdésen kívül a’ jogpkiloso- 
phiára nézve egyetlen, melly tiszta, világos 
szempontokon alapszik ’s praxisban kellőn 
gyümölcsöző. A’ valódi morális Arithmetikaj 
melly abban megalapítva ’s fővonásiban ki
dolgozva van, minden jogphilosophiai fela
dásra (probléma) nézve olly tökéletes ’s meg
győzésig világos megfejtést nyújt, hogy igen 
kívánatos lenne : ha mi is azon homályos elve
ket. (princípiumokat) inelljek e’ tárgyban még 
folyvást honosak nálunk, valahára ezen, a’ 
tudományt szintúgy, mint a’ józan emberi ér
telmet kielégítő tamilmánnyal cserélnek föl. 
De épen azért, mivel Bentham müveiben jó
zan emberi értelem a’ fővezér, nem egy ha
mar fog megtörténni, hogy philosophiánk, 
melly haszontalan hiú specuíátiók ködös szirt- 
ormain barangol, vele összebarátkozzék. E d
dig a’ berlini leczkeczikkely.

SPANYOLORS ZÁG.
A’ közelebbi spanyolhadi történetek, mind 

meg annyi apró s keveset jelentő csaíanye- 
reségek a kir. seregek résziről, ’s rablások, 
fosztogatás és futás az insurgensekéről. Ezek 
igen természetes bélyegi a’ guerilla-haboru- 
nak. A’ kir. hadaknak nagyobb dicsőség egy 
csapat insurgenst bekeríteni ’s elfogni, vagy 
lakásukba visszaédesgetui, mint szétverni 
vagy űzni, mert ez által a’ támadás ott is lob- 
badozni kezd, hol előbb hire sem volt ; vagy az 
üzöttek, miut már különben is történik, útonálló 
csoportokká osztakozuak, erdei rablókká alja- 
sulnak, vagy futnak Portugáliába d. Carloshoz; 
magok a' conslitutionalisok pedig e’ kergetés- 
ben, sárban és rósz utakon fáradságos menés 
és visszatérésekben időt vesztvén csupán ’s 
költségeket tevén, czélt alig vagy igen so

kára érhetnek. Az utóbbi valamivel érdekesb 
gvőzödelmek közé tartozik Morelia várnak 
bevétele; mellyröl gén. Hőre hivatalos tudó
sítását az udv. újság dec. 14kén egész terje
delmében közli. E ! szerint a’ vár, minthogy 
magát az ajánlott capitiikíiora meg nein adá, 
12 óra hosszig, 4 egész álgvuból (2 mozsár 
és 2. 16 fontos) szakadatlan lövetvén, midőn 
épen ez álgyukat a’ falakhoz közelebb vontat
nák, egy paraszt jelent meg a’ várból egy le
vélkével, mellyben a’ polg. elöljáróság az in- 
surgenseknek a’ várból ellenkező oldalon tör
tént kitakarodását jelenté, mire a’ vár minden 
további ellenállás nélkül azonnal eífoglaitatoU. 
A’ megfutamult iusurgensek Arragoniáuak tar
tottak. Az egész ostromközben kár nem történt 
egyéb hogy a’ belőtt rakéták két ízben gyújtot
tak, ’s egy szegény asszonyt a’ golyó agyon 
talált. Különben se ostromlók se ostromlottak 
veszteséget nem szenvedtek. A’ tudósitó gene
rál, levele végén jutalomra ajánlja dón Manuel 
Breton brigadiert, és d. Melelior Castana pat- 
tantvu-ezredest, ki a’ 4 álgyut olly hatalmasan 
vezérlelte, ’s a’ királyné valóban 20 Izabella- 
rendi keresztet azonnal el is küldött a’ gene
rálnak a’ vitézebbek között kiosztásul. Butron 
ezredes nyomba vette a’ várból elosont táma
dókat ’s mint Laliik Calandauál (Arra gon iá
ban) utolérvén megverte és szétűzíe. A’ többi 
támadó általányos vezérletét Zavala viszi, 
ugvau az, ki a’ vallásos háború idején a’ cor- 
tesek ellen fölzendülteket vezérlé ’s két egész 
esztendeig volt képes minden megtámadást 
és üzeíést a’ begyek ’s erdőkben kiáltani. O 
most seregeit, mint a’ szükség magával hozza, 
majd egyesíti majd ismét aprókra sznkasztja, 
’s győz és rabol hol módját ejtheti, de a’ kir. 
sergeket gondosan kerüli ’s innét hada mind
eddig legjobban á ll; a’ napokban minden há
zas vagy gyermekes fegyveresét haza küldé, 
’s a’ nőtlen fiatalokkal, mint látszik, hosszú 
ellenállásra szánta el magát. Merinot, miután 
minden állásából kiszorulva, ’s ütközeteket 
vesztve, a’ portugáli szélekről, hová d. Car- 
loshoz menekedni kívánt, visszaiizték, dec. 
lOkén egy pieziny sereg kíséretében ^ allado- 
lid vidékén látták; katonái mindössze valami 
20—30an suta ’s töredezett fegyverrel ron
gyos öltözetben mezítláb vánszorogtak a' sár
ban, lélekben ’s testben csüggedten, többi kí
sérete előkelő nemzetségek tagjaiból, a s 
szonyságok és gyermekekből állott. Cuevillas 
vezértársa, miután egész hadát s minden po- 
gyászát veszté, maga még is úszással állha
tott a’ széleken ’s most d. Carlossál van. Fu-
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ente del Ropel és Castro Gonzalonal is vonul
ta t el carlisía hadak Portugálba szándékozók. 
Olinedónal a’ Madriíbol kilopódzott kir. ön- 
kénvtesek szétveretlek, Jepesbe mintegy GO 
carlosista későn estve beütve holmikat akart 
elragadozni, mellyek a kir. seregek után szál
líttattak, de a’ fegyveres polgárság által elő
vettek. Valderroble és Calaceiteben gen.Carra- 
tala támadottmeg némelly guerillákat ’s lefegy- 
verzett. Manchaban El-Locho vezérli az. in- 
surgenseket, az apró guerillákat Sedilla és 
I5ai*íja. Cabberos és Naval-Carnero, valamint 
uiaga a’ főváros vidékén is egész bátorsággal 
járnak kelnek carlista fegyveresek ’s fizeté
seiket a’ guisandoi klastrombul veszik, Matel- 
lana klastrom ellen, melly hasonlót cseleke
dett, már küldve vannak fenyitő seregek. Se
villában már közel kiütőben volt a’ lázadás 
midőn fölfedeztetett ’s a’ fő bűnösek elfogat
tak ; az ott fekvő őrizet tisztsége jobbára ré
szes vala benne, de az árulás bűzét jókor meg- 
orrolva Portugáliába egy kettőn kívül mind ált- 
szökött. Balmaseda Siguenzaban a’ kir. kincs
tárt mintegy 100,000 frank értékig megrabol
ta , ’s mellette a’ ruha ’s fegyvertárban talál
kozott 305 uj öltözetet ’s 17 puskát is eloroz
ta. Butaresben Vargos carlosista vezér elfoga
tott ’s meglövetett, de emberei a’ vidékén an
nál dühösebb pusztítók. Burgosbaa hasonló
an több elfogott guerilla-főt végeztek ki. Va
lenciába Sau-Martin generált várták, az ott 
újra lábra kapott lázadást elfojtani. Carnicer 
guerilla-vezér 300admagával Beceiíe környé
kin lappang. Gén. Castagnon és E l-Pastor 
Ataun felé nyomullokban dec. lökén egy te
temes carlista seregbe ütköztenek, de a’ G0 
főre menő táborszem is elég volt őket zavar
ba sőt szakadásba hozni, csupán egy pap ma
radt közülök a’ csatatéren halva. Azonban 
mindezen szalasztás és megvereíés több ártal- 
mokra van az űzőknek mint az űzőiteknek. 
Ez utóbbiak gyakran ismét azon tájra térnek 
kergetés által vissza, honnan legelőször ki
verettek. Így Bilbao környéke, mellyben csu
pán 000 rendes katona hagyatott őrizetül, már 
újra tömve carlositákkal, kik a’ napokban né
hány előkelő ’s Francziaországbol hazatért 
constitutionalist épen a’ város kapui előtt fog
tak ’s magokkal a’ hegyekbe hurezoltak el. 
Lardizabal emberei ismét kurírokat ’s utazó
kat fogdosnak el. így Perier franczia követ- 
ségi titoknokot Bergara mellett mintegy 4Öig 
menő csoport tartóztató föl ’s csak másodnap, 
miután irományai kifürkésztettek ’s közölök a?’ 
spanyol kormányéi kiszedettek,/bocsátották

ismét útjára. Hasonlóan járt dec. 16kán Vil- 
larealnál a’ Bayonneból Madritba menő posta- 
kuri r , kitől egy guerilla-csapat minden leve
leit elszedé, az egy franczia kormányéin ki- 
vül, azokat is csupán azon megjegyzésre, 
hogy különben Francziaország jussal fogna 
bírni fegyveres beavatkozásra. Dec. 18kán 
ismét egy angol utazót tartóztattak volna föl, 
ha a’ csoport előtt sebesen einem vágtat, miért 
is néhány puskagolyó röpült utána, de tete
mes!} sérelem nélkül. A’ toledoi ’s még egy 
más püspök eltűntek megyéjikből ’s mint hal-* 
lik már d. Carlossal vannak. Ennyi a’ föllá
zadt vidékekről. Madritban uj kinevezéseket 
hirdet az udv. hírlap : Rivas hg. Cordova, Ru- 
bianez ur Corunna, Gor hg. Granada, Galde
ano nr Barcelona ’s don Martial Lopez Sara
gossa praefectusivá rendeltettek. Riera ’s Gar- 
goilo dús tőkepénzesek, mivel a’ kincstárnak 
nevezetes mennyiségű pénzt kölcsönöztek, fi- 
nanez-ministeriumi tanácsuokságra ’s az első 
grófságra emeltettek. Burgos és Zarco del 
Valle ministerek az Isabella-rend nagyke
resztjével tiszt élt ettek meg. Zea ur ellen a’ 
népszellem folyvást az, melly előbb volt, gyű
löli őt Madrit úgy, mint a’ seregek, ezek pe
dig mint egyik utazó beszéli, fenuyen mon
dogatják, hogy mihelyt a’ támadókat legyőz- 
hetendik , azonnal Zea úrral huzandanak újat, 
’s bár mibe kerüljön, kivetkeztetik magas hi
vatalából. Közönségesen nem is kétlik, hogy 
akkor fog még majd az igaz háború beállani, 
midőn a’ carlisták legyőzve lesznek. A’ libe
rálisok munka- ’s vérbért fognak sürgetni, 
melly constitutionál nem lesz egyéb ’s mellyel 
a’ királyné megtagadhatni nem fog, ha kettős 
háborút nem kíván. Zea ur elbukása kezdete 
lesz a’ constituíiónak. Az éjszaki hatalmak 
nehezen fogják az uj kormányt hamarébb el- 
ismérni, mint az képes lesz d. Carlost önkény- 
leges lemondásra bírni. De hát képes lesz e 
majd ezt eszközleni? ’S valljon hihető e hogy 
ugyanazon hatalmak Spanyolországnak maj
dan uj constitutioi rendszerét is elismerjék? 
Nem! ők azt ugyan egyenesen kimondani nem 
fogják, de eszközöket sem hagyni használat
lan, annak minden oldalú gátlására. Ez tehát 
nem csekély akadálya lehetne a’ constituíio- 
nak; de még nagyobb az , melly az ősi előí
téletes ’s ennél fogva szegletes .mostani igazga
tás rendszerében fekszik. Spanyolországban, 
hol valódi bírói hatalom nincs, hanem ldte- 
hető ’s kötelesség-unt bírák 5 hol vagyonos és 
hatalmas közép nép-osztály soha sem volt, 
hanem csak zsoldos tiszt- és kivataL viselők;
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gazdag gyár-birtokosak helyett apró és kóbor 
v. kalóz tózsérkedök; hol papság minden,. ’s 
annak kezeiben az ország vagyona ’s földbir
tokának harmadrésze; szóval, hol mindössze 
63 ’s egymástól egészen különböző törvény- 
hatóság uralkodik, ott valami uj ’s átalányos 
rendszert behozni szörnyű munka.

Újabb. Bayonnei levelek az ott, dec. 24- 
kén keresztül utazott spanyol kurír után Írják, 
hogy Madritban dec. lökén a’ constitutionali- 
eok zendüló félben voltak a’ miuisterium ellem 
Zea élete nagy veszélyben forga ’s a’ király
né maga lóháton ülve kelt alá ’s fel az utczá- 
kon a’ népet csilapítani. Az índi^atcur de Bor
deaux pedig 25ről következőt közöl: Guerni
cában (Biscayában) e’ h. 21kén a’ kir. sere
gek hadi szerencséje igen kellemetlenre for
dult. E ’ seregek t. i. mellyek itt csupán 300 
gyalog és 200 kir. örseregbeli lovasbul állot
tának, vakmerőn megtáinadák Zavala táborát, 
melly 1900 főre ment ’s igen kedvező állasban 
helyezkedett. Következése az lön, hogy ke- 
méuy harcz után az örseregbeli 200 jobbára 
mind fölkonczoltatott, a’ többi 300bul pedig 
több 8 On ál maradt a’ csatamezőn, mintegy 120 
sebet kapott, a’ többi pedig a’ merre -lehete, 
szélivel futott. A’ megvert kir. hadat gén. So- 
lard Espinosa báró vezérlé. A’ National Írja 
továbbá-, hogy a’ rendes postautak újra meg
szakadtak ; az insurgensek el-elfogdozzák a’ 
kurírokat ’s leveleiket elszedik vagy elégetik. 
A’ constitutionalisok egyedül a’ varasokat bír
ják , a’ síknak ’s helységeknek az insurgen- 
sek urai. Zavafe nagy adót sarczol a’ faluk
ban, ’s Lequeitiaban az álcádét, (bírót) ki ezt 
tőle megtagadó, a’ piaczon löveté agyon. Ca
talonia ’s Arragonia teljes lázadásban van, 
papok és barátok csoportokat gyűjtenek ’s 
fegyvereznek d. Carlos részére. Gen. Pastor 
(El-Pastór más) gén. Castagnon helyébe Gui- 
puzcoa főkapitányává neveztetett, gen. Wall 
hasonló tisztben Biscayaba ’s osztály nők Be- 
nediclo Alavába rendeltetett.

P O R T Ü Ü Á L I  A.
A’ lissaboni Cronica dec. 17kéu második 

protestatiot közöl a’ pairségi jus-sérelmek 
ellen. Ellen mond ebben a’ magas pairi test 
azon kitételnek i s , mintha első protestatioja 
csupán kérelem vagy folyamodás lett volna, 
miilyennek a’ közönség előtt a’ miuisterium 
által magyaráztatok, ’s újabban sürgeti a’ 
mentülelóbbi elégtételt. D. Pedro másnapi vá
laszában: bár nem látja helyén, hogy jelen 
körülményekben a’ törvényhozó - test egyik 
része némelly tagjai, kik közül négyen soha

nem is ültek a’ házban, a’ constitutio vala- 
melly czikkje magyarázgatásába bocsátkozzék, 
mindazáltal később nem fogja ellenzem, ha 
az egész ellenmondás cortesi elhatározás alá 
terjesztetik. 19kén hg Terceira újólag vála
szolt ’s kérte ő felségét: inéltóztatnék tisztán 
és világosan kijelenteni, mellyik czikkely az> 
melly a’ jelen körülmények miatt fölfüggeszt
ve van, mint állíttatik; ’s mellyik melly foly
vást erőben van? ö  Fölsége nem felelt többé 
’s a’ dolog vég kimenetét még nem tudni. — 
A’ hadi munkálatok felöl dec. 20kig sem jött 
valami fontos uj, a’ két tábor előbbi állasaiban 
vesztegel. Hare ezredes folyvást álkudozik. 
Mondják, Lagost (Alg^rbiaban) 8000 mi- 
gueiista ostromolja ’s ha segedelem nem j ő , 
nem sokára be is veszi. Pedro külföldi ka- 
tonáji szerfölött eiégületlenek, mivel zsold- 
jukat nem kapják rendesen, van hajó, mellyen 
a’ katonáik 3—4 havi elmaradt fizetést is kö
vetelnek; minap e’ miatt egyik hajón zendülés 
üte ki ’s a’ tisztek fegyverrel kénytelenittet- 
tek magokat védeni, mig más liajórul segéd 
érkezett. 1). Miguel táborában hasonló nyug
talanságok uralkodnak, angol utazók, kik e’ 
táborban megfordultak beszélik, hogy a’ tisz
tek altaljában igen elunták a’ polgári véreng
zést, ’s ha Pedro legalább egy szikra bizo- 
dalomra mutatná magát érdeinesbnek mint Mi
guel, bizonnyal abban hagynák a’ további ha
dakozást. 1 Ikén mintegy 50 szökevény jött 
által Saldannahoz Cartaxoba. Gen. Stubbs, 
mivel Portóban a’ nép által igen kedvelteték, 
gyanúba jőve a’ hadminister előtt, ’s vissza- 
hivatott Lissabonba, hova 18kán meg is érke
zett. Tisztében, mint mondják, gen. Torres 
fogná fölváltani.

A M E R I K A .
Veracruzi levelek, szerint Santanna ser- 

gei minden ellenállás nélkül Guanaxuato vá
rosba bementek. Santanna maga 20ikán ért 
428 fogollyal Mexicóba. Az egész tartomány
ban ismét helyre állott a’ csend és béke. San
tanna a’ polgári kormány ujdon általvételekor 
egy proclamatiót bocsáta k i, mellynek elvei 
ha létesülnek, ezt uj korszaki (aera) sarka
latnak nézhetni. A’ praesidens igen hajlik sze
líd ’s fokonkénti elöhaladásra; de a’ Congres- 
sus kinyilatkoztató, hogy pápa ő Szentségé
nek nincs többé hatalma Mexico egyházi ü- 
gyeiben, azért a’ férfi és nő szerzetes klastro- 
mok zárait felnyittatá azon szabadság-tulajdo- 
nitással, hogy minden barát ’s apácza polgári 
életbe visszaléphet. Sok apácza csakugyan 
használta is e’ világi konty alá kerülhetési al-
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kaimat. Tisztébe isméd lépte óta Santanna 
főleg az amnestia (bocsáilatadás) ’s papság ü- 
g vei vei foglalatos. Meghatároztatok , bőgj a 
Fe*»veszélyesbek száműzetvén, halálos bünte
tés csak igen keveset sújtson. A’cholera szűn
ni ’s takarodni kezd. Tömérdek szállítás ér
kezik ide kivált Európából, a’ veracruzi rév
fok lepve hajókkal.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ spanyol kormány sokat fárad, hogy 

a’ szentséges atya kedvezésit a’ kis (Izabellita 
v. Izabellácska) királyné iránt megnyerhesse 
’s az ennélfogva a’ fez. szék által a spanyol 
trónuson elismertessék. De ez arra legkevés
bé sem látszik hajlani. A’ spanyol ügy vise
lők még Romában mindeddig mit sem végez
hettek. Szint illy siker nélkül fáradoztak Ná
polyban is. A’ király újra kinyilatkoztatá, 
hogy ő mind magára mind örökösire nézve 
köteles , — a’ sáli törvényhez szilárdul (fest) 
ragaszkodni, így ő szabad akaratból a’ mos
tani spanyol királyszéket soha sem ismérendi 
el. Bizonyos, hogy a’ regensné e’ nyilatko
zást épen nem fogadá kedvesen; mert inig a’ 
nápolyi udvartól einem ismertetik, addig na
gyobb részint a’ többi udvar is vonakodni fog. 
A’ spanyol papság csak nem általányosan Ró
mából nyer vezér szempontot, pilíanatit miu- 
denbeu Rómára, függeszti ’s igy nehezen fog 
barátkozni ’s egyesülni olly országlási rend
szerrel , melfy a’ pápa helybenhagyását nem 
bírja. Azért tehát még azon hódításokat v. 
győzödelmeket sem méltatják különös figye
lemre, mellyeket a’ királyné hadnépe a’ has- 
ki tartományokban tett5 mivel ezek, a’ római 
papság nézetinéi fogvást a’ királynénak csak 
addig fognak engedelmeskedni, inig azokban 
fegyveres hatalom intéz*,, sőt úgy hiszik, hogy 
az elégületlenség még nagyobb lesz, mihelyt 
a’ kormány megsérteudi azon privilégiumokat, 
mellyekkel a’ nevezett tartományok régóta 
bírnak. E ' privilégiumok főkép abban állna]*, 
hogy kivevén a’ várakat ’s erősségeket, a’ 
biscay ai lakosak minden katonai tehertől ment
iek voltak 's katarikon órsereget nem kelle 
tai taniok 5 ezenkívül még tulajdon vámigaz
gatás hasznaival is éltek s úgy szólván, min
den vámfizetés alul fel valónak szabadítva; 
melly által Biscaya némileg csempék v. dug- 
áruk (Schmuggehvaaren) raklíe Jy eül szol- 
g.ilt. Ezekkel folytatott kereskedésük most 
szenvedni fog, vagy egész elnyomatásra jut- 
jJ1-\ Madritban Biscayának ezen város
beli előjoga ellen mindig sűrű volt a’ panasz. 
A v* óugáriiskodás (Schmuggeley)

megszüntetése által a’ spanj-ol éj szaki tarto
mányokban Bordeaux és Bayonne veszt majd 
legtöbbet*, mert ezen városokból évenként sok 
millió francnyi árukat csempeztek (surrantot- 
tak loppal) Spanyolországba ’s azokat tete
mes nyereséggel adák el.

ELEGY HÍREK.
Reickenbach dr. Blansko környékih(Mor- 

vában) a’ múlt nov. 25 es tv éj én történt és e- 
gész Morvaországban látott', ’s mennydörgési 
robajjal ’s czikázú villámlattal páros fény tü
nemény (meteor) szülte 4 légi követ (aero- 
lithot) talált 11 ’s több napi szorgalmas nyo
mozás után.. — A’ Berlinben gutasujtás ál
tal magtalanul kimúlt b. Rothenburg végren
delete utján 150 ezer pengő forintnyi értékű 
vagyona örökösévé a.’ béri. vakok intézete lön.
— A’ hanaui hírlap szerint mindegyre folytatják 
a’ vizsgálatokat Hauser G. meggyilkoltatása 
iránt, ’s mivel itt ott olly hír is kezde suttog
ni , mintha Hauser önmaga ölte volna magát 
meg, (a’ mit józan ’s pártatlan csak aJ seb 
nagysága ’s mélységinél fogva is annál keve
sebbé hiszen, mivel semmi gyanítható oka 
sem vala ezt tenni a’ szerencsétlennek), most 
kétrendü nyomozás rendeltetett. Mivel azon
ban néhány hónap óta Hauser származata, 
földalatti börtönlyukban állatmódon tengödte- 
tése ’s bitangba kitétele iránt uj kémlelek 
vannak folyamatban ,, ’s ezek közül egyik rit
ka különösséggel kitapogatott nyomot csen
des vizsga szemfüllel most is fürkésztetik, 
meglehet, hogy épen e’ legközelebb kimoto
zott gyánuösvény alattomos* kutatása nyujta 
okot ez ismételt ’s elsült gyilkolati próbatétre.
— Lucchesi Palli grófrul (a’ berry bgné fér
jéről) ki dec., fogyta felé Becsbe nanduit 
Gréczbol, azt rebesgetik, hogy az ausztriai 
tartományokban szándékozik,. megtelepedni.
— Az orosz czár névnapján Paskevíts a’ hely-' 
tartó lig 50 személynek, kik t. i. a’ visszabuj
dosott zendítőkkel közösüíeíbe v. más politi
kai vétségekbe szövődtek, teljes bocsánatot 
hirdete a’ neki adott hatalomnál fogva. — 
Triesztben decemb. 26kán délután mintegy 
négy óra folytig iszonyú szélvész dühödéit ’s 
a’ kikötőben is tetemes károkat tőn; elsüllyedt 
10 trabaccolo, pielegho és brazzera, mellvek 
közül 7 fával 3 pedig gabonával terhelt vala* 
10 hajó elvesztő ladikjait, 26 részint derék
ban részint aladságiban. (Tauwerk) többé v. 
kevesebbé károsult ’s ezek közt 11 cs. k. szál- 
líló hajó, 3 görög, 1 angol, 1 I>elSa, i  han- 
noverai 's egy dau hájó is szerfölött erősen 
sérült meg. —

Szerkezted H e 1 m e cz y. Nyomtatja B uuderer .
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F o g l a l a t :  M agyaros Erdélyország (k inerezések ; Ragályi Tamás T orna rm gyei követ-. Kam. tudós., a’ fiumei szobo r; 
Fessler; liosonczi h ír ;  pesti vakok intő*. illető m eghívás; báró Reviczky Julianna f ) .  Anglia (E szterházy hg s T al
leyrand ’s a ' t  ) Francziaország (tij e'vi üdvözletek; porosz vám rendszer; P a re n t; Quelen ; D u/.er; a’ k irá ly  ’s kö
zép osztály ; L yon-táji rablás ’• a’ t ). Németország (H auser gyilkosára ju ta lo m ; M itterm ayer áldomása 's egyebek). 
Olaszország (M alib ran , Veriot , C asinok; angyalvár). Törökország ('a* d íván ; Ali serge ’s Yemen ’s t . ) .  Spanyolor
szág (apró c s a tá k 's carlosista du lások; Zabala és gén. VulJes). Portugália  (de6. 22ikeig terjedő h írek  Lissabonbul). 
K legyhirek.

« A G Y A R -  és ERDÉLYORSZÁG.
A’ múlt észt. dec. 5ikén tartott országos 

ülést tárgy azó naplókönyvi tartalom iránt Bécs- 
ből f. jan. 3ikáról egy kegy. kir. válasz ér
kezvén le Pozsonyba, annak fölolvastatása 
miatt 7ikén elegy ülés tartatott, 9ikén pedig 
a’ RR. résziről kerületi tanácskozás ugyana
zon kegyelmes válasz fölött.

Bécsben jan. 4ikén milly rendkívüli olly 
csúnya förgeteg volt; estve 6a óra után a’ 
villám mennydörgés közt beütött a’ sz. István 
templom tornyába, de semmi kárt nem okozott:

O cs. kir. Fölsége Cserey Elek erdélyi 
kir. kormányszéki val. b. tanácsnokot hosszas 
szolgálati és érdemei tekintetéből sz. István 
m. kir. rend kisebb kérészijével megajándé
kozni*, továbbá báró Bánffy Adám cs. arany
kulcsost Alsó-Fejér vmegye főispánjává 5 az 
erdélyi kir. tábla val. közbiráját Sala Sámuelt 
ugyanazon táblához itélőmesterré ; Koszta N. 
János és Csiszár Lajos számfeletti közbirá- 
ka t; valamint Csike István Doboka vmegye 
egyik főbiráját; Kispál László Küküllö vme
gye szinte egyik főbiráját ’s végre Mihály 
János Udvarhely szék egyik alkirálybiráját 
az érd. kir. tábla valóságos közbirájivá ke
gyelmesen kinevezni méltóztatott.

Torna jan. 7ikén: Tek. Torna megyé
nek hazafi tüzétől országszerte isméreies ’s 
a’ Haza köz tiszteletében éló követje gróf 
Andrássy György ur, saját házi köruyüláilá- 
sai úgy kívánván a’ követségről lemondott ’s 
azt a’ ns megyének megújított fölszólitására 
sem akarván tovább folytatni, Torna RRei e’ 
mai napra közgyűlést rendeltek, a’ megürült 
követi széket más érdemes tagnak elválasz
tásával betöltendők. Aggodalmat nyujthata 
valóban a’ megye RRinek, kit választani a’ 
volt derék követ méltó követőjéül, ba sze
rencsés éghajlatunkról, közel hozzánk, bámu
latos nagyságban szelíden nem mosolyg-vala 
reánk Hazánk egyik tiszta fényű csillaga 
Ragályi Tamás ur, azon közönségesen ismé-

retes férfi ’s tántoríthatlan hazafi, kit a’ Gond
viselés épen ezen esetre különösen Tornának 
taríottmeg, hogy a’ megye tiszteletétől ’s há
lás érzelmitől körülömölve ’s dicsőséggel ko- 
szoruzva lelépett érdemes követnek nyomdo
kiba hágván ne hagyja süllyedni azon.országos 
hitelt, mellyet Torna az országgyűlésen ed
digi derék követjei által magának füzögetni 
szerencsés volt; Torna pedig uj bizonyságát 
adja annak, milly jól tud mindig választani, 
és hogy az érdemet ’s a’ tiszta hazafiságot 
csöndes magányában is fölkeresni, méltány- 
lani, ’s azt, midőn csak módjában van, a’ köa 
bizodalomnak mindennél drágább gyöngyei
vel ékesítve illő hatáskörébe helyezni ’s ez 
által a’ Haza javára dolgozni nem felejté. — 
E ’ szerint tehát Ragályi Tamás ur Torna kö
vetje ’s így tagja ismét azon törvényhozó or
szágos testnek, mellynek már két országos 
gyűlésen szolgált díszére. — J. F.

Fels, urunk a’ tótországi megürült só és 
Söczadi inspector (felügyelő) helyre Berndt 
József, zimonyi eddigi só és 30czad-ellen- 
őrt, — a’ pozsonyi SOczadi ellenőrségre pe
dig Keömley Ferdinand eddigi zengi (seg- 
niai) 30czadost méltóztatott kinevezni. — Ga- 
lusz Antal likavai számvevő dec. 15ikén, Gun
dermann András munkácsi sóárnok pedig 20i- 
kán halálozott meg.

Fiume dec. 29kén: múlt napokban emel
tetett föl a’ közelebb múlt nyáron készült ’s , 
városunkból a’ martinschiczai tisztuló Intézet
be vezető, ludovieeai idomú utón , a’ mint ez 
a’ carolinaitól megválva, szögletet képez — 
egy három szögű magas szobor, mellynek kö
vetkezők fölirásai: a’ nyugat-éjszaki részen 
CAROLINA. -  VIA. NOVA. AVGVSTO, 
XVSSV. CAROL!. VI. IMP. MAX. AB. HOC. 
FLVMINE. AD. PQRTVM. REG. ET. V- 
TRINQVE. TRANS. ALPES. AD. COLA
PIN. PER. LX. PASS. MILL. APERTA. 

’— a’ dél-nyugati szakon: MARLY. DORO
THEA. -  VIA. ROTARIA. AB. AVSP1- 
CATIS. NOMINE. SERENIS. A. D. A.j
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JOSEPHI. REGNL HYNG. PALATINE 
OONIVGIS. OPTVMAE. VIA.MAIUA. DO
ROTHEA. COMPELLATA. — a’ kelvin: 
MDCCCXXXIIL -  FRANCISCO. I. AV- 
GVSTÜ. SCEPTRA. HUNG. TENENTE. 
JOSEPHO. A. D. A. PALATINO. FRAN
CISCO. AH. ÜRMÉNY. LIT V S. HYNG. 
GVBERNANTE. VIA. HAEC. ET. 1NSTI- 
TVTVM. QVODVCIT.SVRREXERE. Ezeu 
felírások, habár az idő mohától elbontatnak 
is -egykor márványba vésett, arannyal tündök
lő betűik is , a’ háladatos unokák szivében, 
kikre szent hagyomány által száUand ált ko
ronként a’ nagy Jóltevők emléke, örökitni fog
ják fels. apostoli Királyunk atyáskodó uralko
dását ’s határtalan kegyét , mellynél fogva 
semmi költséget sem kímél, csakhogy boldo
gító kormánya alatt kívánt virágra juthasson 
a’ hú alattvalóit szerencséltető kereskedés ha
zánkban is ; — Örökitni fogják fens. Nádo
runkat ’s Hitvesét, kik a’ magyarhon ezen 
régszéleit leereszkedő kegyességben méltóz- 
tatváu örvendetes jelenlétükkel 1827ben sze
rencséltetni, hatalmas közbenjárásuk által pár
tolni’s élőmozdítni Ígérték e’ tengerpartok ja
vát ; — Örökitni fogják végre «agyúiéit. Ür- 
inényi Ürmény Ferencz jelenlegi kormány
zónkat, ki jól erezvén, hogy a’ haza virág
zása csak a’ kereskedés fölvirulta által kaphat 
állhatatos lábra, kőzboldogságért buzgódé ke
bele semmi munkát, semmi fáradságot sem 
kímél olly intézetek fölállításának kieszköz
lésében ’s végrehajtásában, mellyek messze- 
látó lelke irányait ’s terveit maholnap valósult 
sikerre juttatandják.

Orosz czár 0  Felsége a’ saratowi evang. 
consistoriumot megszüntetvén múlt nov. 18iki, 
egyházi kormány- intéző határozatánál fog- 
vast a’ saratowi evang. Consistoriumot meg
szüntetvén az ott eddig volt evang. superin- 
teudeust Fessler Igu. Aurél hazánkfiát ’s tu
dom. Akadémiánk tagját evang. egyházi ta
nácsnokká nevezni ’s eddigi 7400 rubel fize
tésében meghagyni méltóztatott. H. C.

Losoncz dec. 21ikén. Távolabb szülék
nek megnyugtatásul, azoknak pedig, kik a’ 
losonczi ág. hitv. iskola iránt becses bizoda-
lommal viseltetni kegyeskednek, értesítésül, 
a* nehezeit, intézet elöljáróságának részéről 
ezennel közhírré tétetik, hogy 4. t. B u k v a  
L aj o s urnák a’ csehbrezói rendes lelkészi 
hivatalra léptével megürült segédi ’s ezzel 
egybekötött tanítói hivatal 1.1. Z  e 1 e nk a D a- 
n i e l  úrral, kinek jeles tehetségéiben ’s buz
gó magyar létében helyzó bizodalmát az egy

ház , töltetett legyen be, a’ tanuló ifjúság e- 
lőmenefénftk semminemű tekintetben félben 
nem szakadtával.

M e g h í v á s .
A’ pesti vakok intézetének nevendekível, ezen- 

túl minden hónap utolsó napján délelőtt kilencz, óra- 
túl tizenkettőig, ugyanaz intézetnek a’ Terezia-vá- 
rosban kis-mezőutezában 188 sz. alatti épületében, 
egy részletes próbatétel fog tartatni. Illykor alkab 
ma lehet minden nemes érzésű emberbarátnak ’s fő
kép az intézet nagylelkű jóltevőinek kitapasztalni a’ 
nevendékek előmenetelit a’ meghatározott, tanulási 
tárgyakban, ’s bebizonyodni a’ felől, „iniképen ok
tathatni a’ vakokat istenfélő, elégedett ’s hasznos 
tagjaivá a’ társaságnak. Ha a’ hónap utolsója ünnep 
vagy vasárnap, akkor a’ próbatét végelőtti napon 
tartatik. Pesten januárban 1834.

Dolezsálek m. k. igazgató.
Dec. 28ikán pihent által az örök életre 

özv. Kállay Sándorné szül. báró Reviczky Ju 
lianna élte 79dik évében. Szabolcsnak köz
tiszteletét bírta ’s méltó érdemmel. Elhunytál 
bánatos testvéruénjén a’ Cornelia-lelkü Judi- 
ton, főméit, özvegy Hohenlohe herczegnéu kí
vül mindkét nemű gyermekei: u. m. Gergely 
szabolcsi alispán, Tamás, Antonia ,** Mária és 
Katalin, ’s menyei és unokáji, számos roko
ni ’s ismerősi kesergik. Béke hamvainak! H.T.

A N G L I A .
Esterházy hg személyes ’s nemzetiségi 

ügyei végett hazatérend. Követségi lakpalo
tájában (Ohandos house) nagy takarékosság 
Táltá fel az előbb divatozott pompafényt. Neu
mann ur utou van már az ügyviselőség általvé- 
telére. — Az utazók clubbja Talleyrand Pad
odért, mellyben t. i. az árgus szemű diplomata- 
nestor — febr. 2kán 80dik évét betöltendő — 
részvényes, egy igen kényelmes lépcsőt csi
náltatott az oda könnyebb járhatás végett. A- 
laptalan mendemonda, ez öreg űrről, hogy el 
tikkadta miatt néhány hónap múlva lelépve pá- 
lyajarol Olaszországba készül borostyániii pi
henni, mert egész testi ’s lelki vidorsággal 
bir. — A’ Morning-Herald reményű, hogy a’ 
legközelebb ülésben számot fognak kérni a’ 
belga királynak évenként fizettetni szokott 
50 ezer font sterlingről, mivel Claremont (Leo
pold király angol birtoka) illő tartására ennyi 
summa igen tetemes ’s így ez jobbadán az árw 
mányos sáfárok csuszamós kezeik közt sik
kad eL — A’ gatesheadi népgyülekezet folya
modást rendelt intéztetni a’ kormányhoz a’ püs
pököknek a’ felsóházból kizáratásuk iránt. — 
A’ mult levelünkben említett Ausztria ’s jRus- 
szia közti szerződést Törökország fenmara- 
dásának (még a’ mosturalkodó szultán dynas- 
tia kihalása esetében is Mehemed-Ali kizár-
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tavai) biztosítása, iránt az Oest. Beob. egye
dül börzei sáfárkodáa miatt: szerkezeti czik- 
kelynek nyilatkoztatja..

b ' R A N C Z I  A O R S Z Á G .
A’ király uj észténdő^ napján déL felé fo— 

gadá el a’ iniuisterek, mársalok,. a’ pair- és 
követház, a’ cassatioszék r és egyéb, törvény
hatóságok ’s egyesületek küldöttségeinek üd
vözleteit. Négy órakor a’ diplomatái kar ve- 
zetteték elibe. Az. orosz mint legidősb kö
vet gr. Pozzo di Borgo következő beszédet 
tarta: „Síre! a’lefolyt év szerencsés jelentésű 
a’ jövőre. A’ béke folyton tartása a’ kormá
nyoknak ’s nemzeteknek mindennap érezhe
tőbbekké teszi jóléteit. Az uralkodók bölcse- 
sége, rnelly azt eddig feutudá tartani , ezen
túl is fen tudaudja. Összehangzó , és ismért 
szándékaik egyezőleg a’ népek szavával és 
szükségeivel legbiztosk kezesei annak. E ’ 
meggyőződésben vagyon a’ diplomatái kar
nak szerencséje,. Sire! Szerencse-kivánásit 
Felséged előtt ez ünnepélyes napon, megújí
tani, ’s azokat Sire! Ön, magas háznépe, ’s 
Fraucziaország szerencséje óhajtásával kísér
ni.“ — A’ király így felelt„Gyönyörűséggel 
fogadom azon kivánatokat, mellyeket nekem 
Fraucziaország, háznépem ’s magam iránt Ke
gyetek előterjeszt.. Hogy a’ békét fentartani 
mindig ohajtám, ’s ez óhajtott czélt elérni szü- 
uetlen fáradoztam «’s törekvém, tudva vau Ke
gyetek előtt.. Az előttem ismétezett biztosí
tások igen hathatósan fogják a’ közbátorságot 
megerősíteni, minthogy valamennyi hatalmas
ság, szándékát-a’ népek szavával egyezőleg 
íryilványítja á  béke fentartására, ’s a’ fenál- 
ló rend védelmére, mellyek legbizonyosb ke
zese a’ béke. Ez ujdon indítóokráin nézve a- 
zon kivánatok elfogadására, mellyeket fel- 
hoza Kegyetek, ’s mellyeket én őszintén kö
szönök Kegyeteknek.“

Nimés és Cambrai’s több hely folyamo
dó leveleket készít.páriámén ti reformok végett 
k 1’ anglaise. — xlzon alkudozások és szerző
dések mellyeket a’ porosz kormány vámrend
szeri divatja terjesztéséül különféle hatal
makkal létesített, igen nyugtalanítják a’ fran- 
cziát,. mivel azt sejti ’s hiszi, hogy a’ fran- 
czia kereskedés sirját következtetik ezek a’ 
szárazföldön. Nem csak német statusok hozzá 
járulandásáról forog immár fen a’ szó, hanem 
Belgium ’s a’ schvveizi cantonokéról is. Úgy 
látszik, hogy a’ belga ministerium a’ porosz 
kormány nyilatkozást e’ tárgyban közié a’ 
tüillériaKal, ’s igy most minden a’ belga biz
tosságnak Párisban fenforgó alkujától függ,.

’s ha netán a’ kereskedési tanácsnokok vélé- 
ménye arra határozná a’ franczia követházat, 
hogy a’ belga áruk tilalmát tartsa fen tovább 
is r. ükkor a’ brüsseli kormány kénytetve lesz 
Prusszia ajánlatát elfogadni, hogy termékek
nek eladási ’s fogyasztási csatornát, szerez
hessen..

Mondják , Parent ur, a’ majorátusok eb
ien intézett törvényjavaslat szerzője erősen 
elhatározta magát azt ismét vizsgálat alá vé
tetni ez ülésbeu. — Quelen urnák (párisi ér
sek) dec. 29kéu a! Notre Dame egyházban 
tártott beszéde után gyűlt pénz 20,000 franc
nál többre megyeu ’s a? Choleráhan megholt 
szülék árvájiüak van szánva.. — D’Uzer gén. 
dec. 6. és 7. az aráhok emberséges viseleté
ről uj példát hozván,, mondja,, hogy viszo- 

' nyai az aráb nemzetiségekhez folyvást kedve
zők dec. 4. BonátóL négy órányira Mafiray 
torkolatjánál némi kereskedő briggből egy al
tiszt, és egy hajóslegény egészen tikkadtan 
és szinte élet nélkül a’ partra vettettek. Az 
arábok sátoraikba vivék, ápolák,. ’s aztán Bo
néba vezették vissza. Már harmadszor mutat
nak illy emberséget. E zért is megjutalmaztat
tak.- — Francziaországban úgy látszik Napo
leon megbukta óta ismét valami a? király, de 
természetesen saját veszedelmével. Mert most 
nein ezen vagy azon mmisterium inegbukásá- 
ról van szó, hanem a’ királyszék felségéről, 
melly kénytelen a! legszenvedelinesb pártok
kal küzdeni. Ha Lajos-Filep a’ középosztály
ba (polgárságba) politikai önállást, charaktert 
’s tartósságot lesz képes önteni, ha képes 
lesz azt egoismusából, ’s mindennapos gon
dolkodása törpeségéból. kirántani , akkor a’ 
király ezen közép osztály emelkedése.' által 
igen megerősödhetik*, ha pedig azt csak in 
statu quo hagyja, úgy ezen állapot még'tart
hat néhány évig, de a’ revolutio keresztül fog 
törni,’s később fogait rá vicsurgalni. Eddig dy— 
nastiája materiális megerősítésében elég okos
ságot mutatott*, de már most minden csak szel
lemi megerősítésétől, függ.- Nehéz, mqnka, 
mint hogy a’ középosztálynak mintegy átkép
zésit, és szellemi foganszását kívánja meg- 
— Mi, úgymond a’ Debats, a’ (kamarai) je 
len üléstől csak egyet kívánunk, hogy a’ uyil- 
ványos szellemet nekünk.úgy- tükrözze vissza, 
mint ez az utóbbi ülésben volt. — Bár meggyő
ződnék sok követ, hogy azon kicsiny nép
szerűség (popularité). melly a’ lélekisméret 
feláldozásával szereztetik, böcsös heh beidia- 
gyást nem nyerhet,.’s hogy ollyan engedélyek 
(concessiok) által csak a’ múltai íheiyegzik



36

meg a’ nélkül, hogy a’ jövendőt valakinek biz
tosítanák. — Lyonból dec. 27kéu Írják, hogy 
a’ munkások gyülekezetéből eredt nyugtalan
ságok megszűntek, de azok helyett utouállók 
rettentenek még a’ váras közelében is. így alig 
indult ki néhány nap előtt egy szorgalom - kocsi 
13 utassal’s 8 útonálló, kik közül csak kevésnek 
▼ült puskája, megtámadta. A’ kocsist megálla
podni, az utasokat kiszállni, s igazi olasz- 
módra. arcczal szótalanul földre fekünni pa- 
rancsolák. Mind a’ 13 engedelmeskedett. Erre 
kényelmesen 40 ezer frankot 5 ezres csomók- 

. bau kivettek. Öt ezer frank, mond a’rabló ve
zér, mind egyiknek elég lesz kereskedésre. 
Azért is még 3ö0öret a’ kocsiban hagytak; ’s 
azután az engedelmes utasokat ismét felkelni 
’s kocsira ülni készték. — A’ National dec. 
31kén adta utolsó számát ezen cziin alatt. Jan. 
Íjén Paulin ur megszűnik annak szerkesztője 
lenni. Az előfizetőknek hírlap fog küldetni, 
mellynek czime 1834ki National lesz ugyan
azon szellemben írva. így akprja e’ hírlap azon 
tilalmat kijátszani, nielly miatt törvényszéki 
értesítőt nem adhat. — Mig az újév alkalmá
val az udvar, a’ diplomatia, a’ pártok, és hír
lapok hitvallásukat ’s igéretiket több vagy ke- 
vesb őszinteséggel jeleutgetik, a’ népség e’

fiillanatbau egyedül munkával mulatsággal fog- 
alkozva, az utszákon tolong v. boltokba om

lik, a' divat, literatura és művészet uj szüle
ményeit nézegetni v. vásárlani. — A’ belg3 
király dec. 27kéu költ rendeleténei fogva 
Goblet ur elbocsáttatását ministeri hivatalából 
elfogadta, és időközben Merode Felix grófra 
bizá a’ kül és tengerügyi osztály aláírását. E ’ 
rendeléseket Lebeau ur irta alá. A’ belga kö
ret a’ porosz udvarnál, Mercx gén. Brüsselbe 
megtért, ’s Goblet ur indul öt kipótlani. — 
A sorkatonaságnak és vadászezredeknek en
gedett szabadságidő april lsöjeig hoszabbitta- 
tott meg. — Gibraltári levelek szerint Bour- 
uiont Ginraitarba kel fiástul egészségesen meg
érkezett , miután Spanyolországon utaztokban 
a’ helybeli törvényhatóságoktól rósz bánást 
szenvedtek. Utjok ki volt jelelve, ’s mindig 
csak falukon kQÜe meghálniok, nem lévén 
szabad városokba lépniük.

X É i\l ETOBSZÁG.
A bajor király Hauser Gáspárnak azans- 

bac u varkertben múlt hón. 14. történt meg- 
g\ ilkoltatasa módjáról most közelebb vevén tu
dósítást, tiz ezer pengő forintot tett ki a’ sía- 
tuscassából jutalomul annak, ki a’ törvény
székeknek elegendő Xanubizonyságot fog szol
gáltatni , wellynél fogyást a’ gyilkosság vég-

rehajtóját, vagy részvevöjit elfogni, ’s elí
télni lehessen. —

Heidelberghen in. h. I8káu Mittermayer,
Winter, ’s a’ badeni alsóház több ott lakó kt*- 
veteiuek számos városi polgár lakomát adott. 
Hol Mittermayer követ az alsóház praesesö 
(elnöke) többek közt ez áldomási poharat 
köszönté a’ constitutionalis szabadság foga
natjára: „Azon szabadság, mellynek mi hó
dolunk, nem azon féktelenség, melly* minden 
fenállót megráz, bizalmatlansági magvat hint*
’s általányos zendülésben találja üdvét. Sót * 
inkább tiszteletre unszol a’ divatozó intézetek 
iránt, mert fenállanak, ’s engedelmességre af 
törvény iránt. Megegyez azon nézettel, melly 
szerint az újítás józan utján, csak lassan ha
ladva éri el az emberiség , tökéletesedését. 
Szorgalommal ápolja jiép és kormány között 
a’ bizodalom gyengéd virágát, ’s örvend, ha 
valamelly lm nép lelkes szeretettel pillant fej- 
delinére. Ezen szabadság nem a’vadság, vagy 
cselszövény uralkodása, az ő czélja egyedül 
a’ törvény uralkodása, hogy az önkény meg- 
gátoltassék, ’s mindenki tudja, mit kíván
hat joggal. Ezen szabadság baráti vélemény- 
erőszakot épen nem akarnak, ők a’ szellemi or
szágban szabad fejlést, ’s nézeti szabad cse
rét kivannak, hogy az igazság az összeütkö
ző okok csatájából (harczából) tűnjék ki; hogy 
a’ nyilványos véleményben olly hatalom ké- 
püljön, melly előtt a’ békebontók néiiiuljanak 
el. Ezen szabadság, mellyért mi küzdünk, 
nem fenyegeti az erkölcsöt, mert jól tudjuk, 
hogy csak jé  erkölcsű nép, mellyuél igaz mű
veltség van mindenütt elterjedve, méltó sza
badságra. Ügyök tisztaságát, szentségét, ’s 
azt tudva, hogy semmi egyebet nem* akarnak, 
mint azt, mi való civilisatiót, ’s az emberiség 
fejlését a’ Gondviselés tervéhez képest elő
mozdítani képes,’s azon tudatommal hogy7 nemes 
kormánnyal örömest munkálnak egyetértöleg, 
törvényes törekvésökben nem is ingadoznak 
az igaz szabadság barátjai. Semmi üldözés, 
semmi gyanúsítás vissza nem rettenti őket.“ 
— A’ gyülekezet „éljent“ kiálta, ’s az elnök 
köszönve igy folytató szavait : „Engedjék 
meg, kimondanom azon föltételeket', mellyek 
alatt egyedül, vidor divatu a’ polgárok nyilvá- 
nyos élete, ’s a’ politikai dolgokban élénk 
részvéte üdvös. Ezen föltétel a’ kölcsönös jó
akarás szelleme, melly a’ politikai vélemények 
legnagyobb különbözései mellett is miiidiivá- 
ját lelkesíti.' — Ezen jóakarás szelleme má
sok véleményit tisztelni tanítja; ’s hol más
kép gondolkodók állnak előttünk csak azt
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kérdi: valljon tiszta szándékkal meggyőző
désük szerint cselekszenek e , és azon hely
ben , mellyre a’ Gondviselés állttá őket, köte- 
lességöket lélekisméretesen teljesítik e? — 
Ezen jóakarás átall bizalmatlanságot terjesz
teni, a’ máskép gondolkodót gyanúsítani, vagy 
ellenfele ártatlan szavaiból mérget színi. Kit 
e’ jóakarási szellem lelkesít, mindenütt, hol 
kötelessége inti, nyíltan, ’s hathatósan ki
fogja mondani meggyőződését, mellyel nem 
árul, se körülmények után nem változtat: de 
ezen harczban el is kerül minden sértő szót, 
melly a’ máskép gondolkodót személyesen 
sérthetné. A’ jóakaró az oktatás és meggyő
ződés útját választja, mentve a’ hiedelem azon 
gőgjétől, hogy egyedül csak az ó nézete igaz. 
Egyedül illyen jóakarás képes a’ politikai vé
lemények leghevesb ellenkezésiben is azon
meredek választó falat szertebontani, mellv az7 *
elméket külön szakasztja,a’ boldogtalan párt
szellem következéseit legyőzni, ’s a’ legna
gyobb véleménykülönzés mellett mindazokból 
egy nyílt nagy szövetséget alkotni, kik egye
nes lélekkel gondolkodnak, ’s egyenes esz
közök által ügyekeznek, habár különböző uta
kon is , az igazságot kivíui.

Berlinből azt írják, hogy azon főpon
tok közt, mellyek Bécsben mostan elő fog
nak vétetni porosz indítványra, ezek is lesz
nek kétségkívül 1.) Szabályok a’ közösülés és 
kereskedésnek egész Németországban kön
nyebbé tétele iránt, mire a’ p. vámegyesület a- 
dand alapot. 2.) A’ szellemi (irói) tulajdon 
teljes biztosítása az utánnyomtatás és utánmet- 
szés teljes megtiltása által. 3.) Különösen a? 
játékszíni tulajdon bátorságosítása, mi még e- 
gész Németországon hibázik.*— 4.) Általá
nyos kis váltópénz behozatala, mellynek ér
téke is meghatároztatik. Ellenben egyes or
szágokban a’ különös könyvvizsgálat eltörölte
tik , és helyette szövetségi vizsgálat áUíttatik 
fe l; minél fogva, ha egy országban inegtilta- 
tik valainelly könyvnyomása, ez azonnal mind
nyájában meg legyen tiltva. — Berlini leve
lek szerint az angol minister viseletét Orosz
éi Törökország dolgaiban igen szembetűnő
nek találják. — Mirevalók ezen felszólítá
sok olly időpontban, mellyben a’ csatlakozás 
rendszere (systemája) mindnyájunkat érde
kel? Nyilvánj os ellenkezésről csupán akkor 
kellene gondolkodnunk, ha a’ porta magát 
elhatározottan egyedül egy szabaditó karjai
ba vetné. A’ Dardanellák ostromával meg nem 
semmisíthetni olly szerződést, melly Kon
stantinápolyban készült, és Péterváratt íratott

alá. — Csak Törökországban kiütendő ca
tastrophe nyithatna az angoloknak utat befo
lyásukat sükeressé tenni. Azonban még min
dig hiszik, hogy Anglia tengerhadereje te- 
lietősb az Oroszénál, annak minden folyvást! 
készületei mellett is. Az Oroszoknak nincse
nek jó réveik, — a’ veszélyes fekete tenge
ren pedig háborút viselni hajósergöknek igen 
veszélyes volna. — Azonkívül a’ tengerihá- 
boru nem a’ tömegek háborúja ’s a’ t.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly dec. 23. Több jeles idegen ér

kezett ide , kik között Malibran asszony, e- 
zeu muzsikai Proteus; továbbá Veriot Károly, 
kit nagyítás nélkül Európa első hegedűsének 
nevezhetni. (Hát Paganini?) Tánczmulatság, 
ünneplések már most is süriik. Két igen fé
nyes estvézetet (soirée) az ausztriai és orosz 
követne! a’ Ttirály, és családja is megtisz
telt jelenlétével. — A- Casino de Nobili mel
lett most, mellyben t. i. a’király maga fő rész
vényes, még más Casinot is szándék minden 
rangból ’s osztályból szerkeszteni azon czél- 
la l, hogy a’ t á r s a s á g n a k  i t t  k ü lö n 
s z a k a d o z ó  e l e m e i t  e g y e s í t s e ,  ’s a’ 
t á r s a i k o d á s  fo n á k  e l ő í t é l e t e i t  m eg
se m m is ítse . — Az Angyalvár külrészein 
nyomos újításokat tesznek, mellyek a’ római 
politikusoknak sok vélemény-kotlasztásra szol
gálnak tárgyul. Már régen el volt határozva 
a’ régi falak helyrehozatala, csak a’ költség
től tartottak; níost hozzá kell fogni^ ha azt 
nem akarják, hogy az egész oinladékká le
gyen,

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyból dec. 11: Nagy díván 

következésében csudálkozását jelenteié tol
mácsa által a’ Porta az angol és franczia kö
vetnek azon, hogy a’ közép tengeren az an
gol és franczia hajóseregek szaporíttatnak, 
’s ennek okát kérdezted. A’ franczia követ 
azt feleié, hogy napkelet veszélyes helyze
te , ’s az utóbbi rendkivüles történetek min- 
denik kormánynak kötelességül tevék illy 
rendeléseket tenni; az angol követ pedig rövi
den azt monda, hogy azt a’ Porta ’s Orosz
ország között kötött szerződés okozá. — E r
re tüstént parancs ment, hogy a’ Dardanel- 
lavárak szükséges védállapotba helyeztesse
nek, ’s nyert engedelem nélkül semmiféle 
hajóhad, bármilly zászló alatt, a’ csatornába 
ne eresztessék. — Az Aegyptusiak is sza
porítják sergeiket, ’s Ali serge számosb né- 
rnelly európainál. E ’ pillanatban 70,000re 
mondják azon rendes katonaság számát, melly
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egyedül Ibrahim alatt van, ’s időről időre sza- 
poríttatik. Alessandriábau úgy látszik idegen 
tanács után hajlanak. — Ezeu tanács a’ por
tát szüntelen fegyverzés által akarja kifárasz
tani , megrongált fmancziáját megsemmisíteni, 
’s az ottomann birodalom szivében olly vis
szahatást eszközleui, melly Alinak szükség
kép használna. E ’ tervhez képest különféle 
ürügy alatt több pontra nyoinos haderőt küld, 
részint hogy hódiló tersét előmozdítsa, ré
szint, hogy a’ szultánt is hasonló eróködések- 
re bírhassa. Most ismét Yemen felé indít meg.
14,000 sorkatonát^ mintha egy kedvenczet 
sürgetne onnan’ kiadatni, ki a’ nyilványos 
kincsbóL uagyr mennyiséget takarított el, ’s 
azon. tartományba szökött. I)e mindenki tud- 
ja> hogy inkább tartomány-hódítás itt a’ czél, 
minthogy a’ követelve elkapart mennyiség 
hadköltségre* sem volna elegendő.. — Dél- 
arábia szép vidékei, a’ vörös tenger, perza 
öböl , ’s az indiai oczeáu közt, édesgetöb- 
bek, hogy sens Ali aT szultán akaratja elle
nére is ^ kinek az. ott lakó Scheikek , és 
Emirek alattvalóji, mindazok meghódításától 
képes lenne magát megtartóztatni.. A’ készü
letek már megtétettek, ’s a’ sergek nagy ré
sze ezen expeditióra Yemen felé már el is 
indult ,, pedig a! szultán arról csak e’ napok
ban tudósíttatott^ és. szólíttatott fel az enge
detem. végett. A’ nagyurnak nem marad e- 
gvéb hátra, mint engedelmet: adni,, mert a* 
ravasz Ali előbb cselekszik, azután kérdez.. 
Azonban boszankodva szól aí nagyin* az ön— 
kény ezen uj bizonyságáról,, ’s hiszik, hogy 
diplomatikai úton a’ kedvetlenség az. alki- 
rálynak tudtára, is fog; adatni. Mondják, Du
hamel urra, lesz. az. bízva , ki Alessandriába 
orosz, general - cousulnak van kinevezve., ’s 
oda már indúlóban van..

A’ törökök smyrnai hírek szerint orosz, 
földmérők vezérlete alatt nagy készületeket 
teltek a Dardanellák ’s minden a’ szoros men
tében fekvő erősségek megerósbítésire.. — A’ 
Sarus-üboli erősséget is kiigazították— mellyé 
a közte s a Propontis közt fekvő földszo- 
rost ellenséges kiszállástól védje.. — Már 
Smy mában is tudják Oroszország terveit, kü— 
hun sen-azt, melly szerint ez minden gazda» 
görögöt és örményt, sőt törököt i s , kik 4. í! 
szemelvi és vagyoni bátorságukat, a! .szultán 
hely tartojai ellen biztosítani akarják , ma»a 
orosz, alattvalójává teszen. — Az orosz ud- 
va*‘ leiielové loííe, hogy a’ két ország lako
sai kozol, ezt ímiideuki akadály nélkül te- 

:\ s<_. — minthogy, kevés orosz kívánna

törökké lenni: övék a’ nyereség. E zt igy te
szik ,* t. i . , kik a’ Czár védelmét meg akar
ják nyerni, Odessába vagy más révhelyre 
mennek a’ fekete tengeren, ’s egy vagy két 
talléron földet vesznek. Ez által jogot nyer
nek orosz védelemre, ’s legnagyobb bátor
sággal előbbi hazájukba térnek; láthatni sze
mélyeket , kik 14 napi távoliét után Odessá- 
ban, ide visszajővén hosszú kabátokat ellö- 
kék , és frank köntöst öltének fel. — Innen 
az orosz pártfogottak v,. védeuczek száma 
mindeiMiiás nemzetéit felülhaladja.. — A’ sniyr- 
uai rév több nemzetek, hadliajóitól zsibong. — 

S P A N V O L O K S Z Á G .
A’ Guernicánál történt ütközet, melly- 

ben a’ támadók levének győztesek, Bayon- 
iieból- jött későbbi levelek szerint nem volt 
annyira vérengző, millyennek először hiresz- 
telék. A’ kir. sereg részéről ugyan száznál 
több maradt a’ mezőn halva, a’ többi rész 
mindazáltal nem fogatott eL vagy űzetett szét, 
hanem kellő rendben visszavonult. Az Indi- 
cateur de Bordeaux Írja dec. 28ikán, hogy 
Tolosát is megtámadák az insurgensek, de a’ 
jól fegyverzett lakosság és> rendes őrizet ál
tal vísszauyomattak. Tudván, hogy e’ várost 
El-Pastor elhagyta volt ’s csupán két csapa
tot marasztott benne őrizetül, a’ támadók u- 
jabb megrobanásra készültek. Ugyanazon hír
lap írja továbbá, hogy gen. Moreno, ki gén. 
Torrijost szerencsétlen sorsosival meglöveté 
*s ki Sevillából gén. Ulmannal együtt illant 
el Portugáliába,. Ayamonten keresztül 200 
fegyveressel beütött a’ széleken ’s már bczzá 
mintegy ezer főre menő sereg gyülönge ös
sze. Merino , ámbár két ízben üzetelc már vis
sza Portugália széleitől, ’s a’ kir. seregek 
minduntalamnyomában jártak , végre áltsur- 
rant d'. Carloshoz. E z ,, mint a’ kormány hi
vatalos birét vévé, most Cliavesbeu tartózko
dik , ugyanott a’ hozzá futottak is ; és mivel 
a! revolutio úgy szólván az egész félszigeten 
újra ’s kettős lánggal lobbadoz, a’ határ-fi
gyelő seregek kénytelenek leeudvén majd ki
mozdulni eddigi állásaikból, ó is kíséretestül 
bizonnyal nem sokára az országba ütend. Két 
nevezetes carlista került e’ napokban a’ kir. 
hadak halójába, Creole az egyik, előbb Se- 
goviában a’ kir. önkénytesek osztályos pa
rancsnoka ’s most támadási alkalommal Meri
no 3ik hadosztálya vezére; a’ másik, kit gén. 
Quesada ügyes intézetei juttattak kézre, a’ 
castiliai carlista junta feje, kinek tanácsi n- 
tán Merino, . CueviJIas ’s a’ többi guerilla-fők 
indultának. Xe'vO t!u:* Gregorio Alvarez, ma-
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lagai születés és papi hivatalánál fogva bnr- 
gosi plebanus. Vallomásibol igen fontosak sül
nek k i, névszerint a’ zendülés kelete, eddi
gi titkosabb szövevényei és alattomos részesei. 
Vallomása hitelét kézre került némelly iromá
nyai még inkább nevelik. Mondják, mindket
tőt agyon lövik. De illyes fenyítésekért más 
részről a’ carlisták szinte nem maradnak adó
sak: valahány kedves emberük elfogatik, an
nyit fognak ők is viszont helyükbe kezesül, ’s 
még tűrhető hogy rajtuk eddig hasonló bün
tetést nem követtenek el. — Bilbao vidéke 
pezseg támadóktól, ’s általuk a’ város mint
egy ostrom alatt tartatik. Az engedelmesség
re térők által kiszolgáltatott fegyverek száma 
még mindössze sem több 4000nél, tehát az 
insurgensek kezében még mintegy 12—15,000 
puska foroghat. Quintal, melly a’ királynéé, 
és Segovia ’sLagranja közt nem messze Mad- 
rithoz fekszik, a’ zendülők porrá pörkölék. 
Benne egyebek közt a’ királynénak 8 igen 
drága kanczája égett el.

A’ Messager dec. 28kig terjedő újabb hí
reket közöl á* spanyol szélekről. Ezek sze
rint Ataunnál az insurgensek egyik része öt 
óráig tartott kemény harcz után ismét megve- 

* retett, 250et vesztyén holtakban ’s többet se
besek vagy elfogottakban. A’ constitutionali- 
sok vesztesége holtakban szinte 140re megy, 
’s köztük egy fő és számos altiszt. Egy másik 
de csekélyebb ütközet Martignaban törlőut 
Montrico mellett a ’ biscayai partokon, ineliy- 
beu az insurgensek résziről 24 maradt a’ 
harcztéren halva. Azonban a’ baski tartomá
nyok sokkal nyugtalanítóbb szint öltenek mint 
támadás kezdetén. Zabala magát a’ tartomá
nyok főkapitányává nevezé ki ’s V. Károly ne
vében hadiszéket állíttatott, melly az elfogott 
kir. seregbelieket sorra lődözteti agyon. Bér- 
meco városra, melly Guernica közelében fek
szik, 50,000 real adót vetett. Gen. Valdes le
velet iutézett hozzá, mellybeu seregeinek ál
talányos bocsánatot igér, ha ő maga (Zabala) 
azokat elhagyja ’s Francziaországba költözik. 
Zabala e’ levelet szitkokkal veté félre. Ugyan 
Valdes az insurgensek adó-zsarlási ’s ifjaknak 
zászlóikhoz csábítási ellen uj rendelést adott 
ki, inellynél fogva: 1) ha nyolcz nappal ezen
túl valamelly helységből csak egy lakos is az 
insurgensekhöz csatlakozik, a’ bírák, igazga
tók és papok, (egyet mindenik osztályból ki
véve) hadiszék elibe idéztetnek, mint a’ hely- 
ségökbeli pártos szellem és nyugtalanságért 
feleletre vonatandók; 2) ki a’ pártosakat éle
lemmel, vagy egyéb akármi utón ’s módon

segítené, mint lázadásban részes Ítéltetik él; 
'3) olly falu, melly élelmet szolgáltatna ki lá- 
madóknak, a’ nélkül, hogy erre a’ falubeli Ki 
és 45 közti éves korú lakosok száma harmad
részénél nem nagyobb fegyveres csoportul 
kinszeriltetnék, a’ vétek nagyságához ké
pest pénzbírsággal fog büntettetrii, ’s a’ men
nyiben annak lefizetésére képtelen lenne, csor- 
dáji és nyájaitól fog kárpótlás gyanánt meg- 
fosztatni ; 4) ugyan e’ büntetés háramland olly 
falukra, inellyekbe valamellyik insurgens ve
zér hatnál kevesebb fegyveres kísérettel lé- 
pendene, ’s a’ lakosok azonnal el nem fognák; 
5) hol templom , klastrom vagy capillakban 
(élpuszíulí v. elhagyott házak) elröjtett hadi
szerek találtatnának, az utolsó esetben a’ szom
széd birtokosak, előbbiekben pedig a’ plébá
nos, sekrestyés ’s a ’f. fog szoros kérdőre vo
natni ’s a’ t.

P O R T U G Á L IA .
A’ Sun lisaboni dec. 18károl költ privát 

levelek után Írja, hogy a’ protestált pairek a’ 
sereg vezérét gén. Saldanhat is , ki bár a’ 
pairkamarában üléssel sem bir, fölszóliták, el- 
íenmoudásukhoz állani. A’ general nem vála
szolt egyenesen , hanem meghitt baráti köré
ben mondá, hogy neki csak egy ellensége van, 
kivel szembe állania ’s veszekednie kell, ő 
más párt-czivakodásokba elegyedni nem akar. 
Adm. Napier ellenben nyilványos sőt lármás 
védője a’ nemesi oppositionak, miért a’ mini
st erium előtt hitele csökkenni kezd, bár kü
lönben érdemei mint portugál szabaditójáuak, 
megbecsülhetlenek. O kicsinységeket utál, 
mond felőle a’ levél, de mindenbe is kap, mi 
nagy, ’s ha tengeren nem talál elegendő ’s 
vágyása szerinti munkára , belső politikába 
vág, ’s végezni ’s változtatni akarna miugyárt, 
mint ütközetekben. A’ táborbul mindennap u- 
jabb mozdulatok lűrőt várják, mivel az esőzés 
ideje beállván, d. Miguel minden bizonnyal 
kénytelen lesz a’ Santarem vidéki szokott ki
öntések miatt eddigi biztos állásából kimoz
dulni ’s megverni vagy legalább megtámadni a’ 
constitutíonalisokat. Ezek activ táborát 10,000 
rendes katonára becsülik, jól ellátva fegyver
rel, élelemmel, ’s mindennemű hadiszerrel; 
amazokét mintegy 13—14000re, hozzá nem 
számítva a’ lógó és sereghajtó gyülevészt. — 
A’ Portót ostromzárban tartott guerillák ’s mi- 
gueli rendessereg, számra mintegy 5,000ren 
dec. lökén, miugyárt gen. Stubbs elmeníe 
után, egy rohanást intéztek a’ város ellen 
Aguaardiente felől, de a’ lOik sorezred ’s ön- 
kénytesek által tetemes veszteséggel verettek
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vissza, ez utóbbiak vesztesége is csupán hol
takban többre ment száznál, mi annál fájdal- 
masb, minthogy a’ sorezredet vezérlett ezre
des Peixoto is benne foglalkozik, ô  min gyárt 
a’ harcz kezdetén és vitéz sorai előtt hullott 
el. Ennek következésében a’ migueliek kény
telenek lesznek Portot elhagyni , mivel a’vi
dékben télre semmi élelem, a’ városbeliek pe
dig lelkesedve vannak ókét szüntelen hábor
gatni. — A’ Courier James \ \  att gőzhajó ál
tal érkezett következő újabb levelet közöl 
Lissabonbul dec. 22kéról: Tegnap egy, 20 
álgvus szállitóhajó , fenlobogó migueli zász
lóval ’s bátran futott be a’ Tajóba ’s egyenest 
a’ kikötőnek tartott, azonban a’ parti erősé
gekben donna Maria lobogóit pillantva meg 
nyomban ismét visszairamodni kezdett, de már 
ekkor az egyik erőségből egymást érte feléje 
a’ golyó ’s kénytelen Tőn magát megadni, az 
admirali hajó (Nápieré) mellett horgonyait le- 
bocsátváu. Csakhamar kisült, hogy ez azon hajó, 
mellyen másfél év előtt d. JVIigueltől több 
száműzött előkelő nemes és más személy az 
afrikai partokra küldetett ’s onnan azóta, In
diát megjárván, most nagy mennyiségű arany 
és ezüsttel mintegy 120.000 font st. értékig, 
mellyet amott különféle portugáli gyarmatok
ban szedett föl, ’s e’ felett jó teher gyarmati 
árukkal tért vissza, nem is sejtve.a’ közben 
történt országlási változást. Képzelhetni, 
milly kellemes zsákmány ez d. Pedroraw •'

ve, kinek kincstárában örökös üresség 
fárkodik.

E L E G Y H I  R E K.
Maestrichti hírek szerint megvalósul, hogv 

a’ hollandi kormány hadiseregét 40 ezer főre 
kívánja leszállítani, a’ többit bizonytalan ideig-
leni szabadságra bocsátani szándékozván. _
Az angolok a’ sierra-leonei gyarmatot, mel
lyet a’ felszabadított rabszolgák számára tele
piének, noha mar 1,500,000 font ^sterlinget 
öllek belé, még is kénytelenek a’ mirigyes ’s 
öldökölve pusztító éghajlat miatt elhagyni, *s 
azt Gambia-melletti Bathurst nevű birtokjok- 
ba szállítani, melly magasabb helyzete miatt 
egészséges, mindazaltal a rabszolga négerek
kel tőzsérkedó Fülah népséget is képesek in
nen zabolán tartani. — Az orvosi hiteles vizs
galatból kitetszik: bogy Hauser Gáspárnak a’
4 ’s 5 oldalborda között kapott sebe kétélű 
leg' 'ter okozta szúrás, a’ seb szélessége 1- 
méJysége pedig 4 - hüvelyknyi vala bab-ófjobb- 
ra ferdítve, ’s érte szíve begyét, máját, gyom
rát s a’ t. így a’ seb négyszeresen vala ha
lálosnak elismerve, következőleg csak a’ leg-

Szerkezteti H e 1 m e t z y.

néz-
S í i -

ügyesb oroz-gyilkostól származhatott, ’s igy 
minden öngyilkolási gyanú önkényleg elenyé
szik. Dec. lOkán történt eltakarittatásakor a* 
legérzékenyebb sajnálat követé az elhunytat 
sirjába. Gyilkosának mindeddig semmi nyoma. 
— Achmed basa rendkívüli orosz követ dec. 
17ikéu nyújtotta által a’ czárnak meghatalma
zó levelét ’s kíséretestül bemutatlatott a’ 
császárnénak is. — Kasarski hajókapitánynak, 
ki 1820 máj. 26ikán az egész török flotta lát
tára Merkúr briggen 2 linealiajó ellen 3 órai 
harezot dicsőén küzde ’s azokat hátrálni kény- 
lé, emléket állíttat a’ fekete-tengeri, flottal 
tisztség Sebastopolban, mellyre a’ főadm. ’s 
nagyfejdelem Constantin Nicolajevitsch öt e- 
zer rubelt ad. — Nagy rétegű ’s terjedékü por- 
czeláu földre találtak Kis-jenifale helységtől 
20 werstnyire az ekaterinoslawi kormányme- 
gyében. — Tiflisi levelek szerint az ísmére- 
tes Abbas Mirza perza hg meghalálozott. — 
Februárban az orániai hgasszony gyémántit 
illető lopás is (Carrara v. Polari nevű vád
lottal) törvényszék ebbe jut. — llofer And
rás tyroli bajnok szobrát most készíti Schal
let* János művész el Tyrol Rendei kívánságuk
ra Pécsben, mint innen Inspruckba vitetendőt 
’s ott egy e’ végre szánt különös kápolnába 
helyzetendőt. — A’ porta végre még is eltö
kélte magát, a’ g ö rö g  hadihajén jövendő 
Zographos g ö rö g  követet elfogadni. — A’ 
nápolyi király ellen összeesküttek fejei An- 
celotíi hadnagy és Rossarol, káplár a’ kir. 
testőr ezredben, halálra Ítéltettek, ’s midőn 
Ancelotti'szinte véglépcsőjére hágott a’ nyak
tól ónak (guiílotinenek) a’ király segédtisztje

'T^erdinánd kegyelmező levelével állott e lő , 
’s harsány evviva Ferdinando! evviva il r e ! 
tölté el a’ levegőt, mellyet az örömlepte nép 
zenge, teli mellyel áldván a’ jó fejdelmet — 
Ama’ 108 lengyel tiszt, ki a’ franczia ^or
mányhoz a’ franczia földre visszameheíésí 
’s olt maradhatási szabadságért folyamodott, 
csakugyan engedelmet ’s úti költséget kapott 
oda visszaköltözhetni, ’s kibujdosott pajtá
saikhoz a’ rendelendő depol-kba visszatérhet
ni. — Gróf Lucchesi-Palli ismét Grützbe tért 
hitveséhez vissza. — Belgrádból írják, hogy 
Milos hg nagyúri hattischeriffnél fogva újólag 
öt évre rubáztatott fel Servia felségi hatalmá
val. — A’ woroiieschi kereskedőség (Rus- 
sziában) Mitlirophan nevű moszka szentnek 
ereklyéji számára egy ezüst koporsót készít*- 
tete Poltawzew Miklós orosz művész által, 
melly Moszkauban több napig vala köz szem
léletre kitéve ’s mintegy 45 ezer rubelbe került

Nyomtatja Länderer,
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F o g l a l a t :  M agyarország (K inevezések; m. nemz. Mnzeum gyarapodásai 1832ben ; Kiöntések Komárom vidékén ; Zen- 
tán uj kórház). Anglia (Times a’ porosz vám rendszerről. ÍJj déli W allisban a ’ gyapjú ; chlormész és papirosgyá
ra k ; özvegyi jog-korlátozási. F rancziaország (követházi válasz-felírás; Colmari pör ; kezmiiresi szövetkezések; kor- 
szellem -fejtő munkák" statist! kaja). Spanyolország (m adriti és hadi h írek ; a5 carlosisták győzni kezdenek). Portugá
lia  (d. M iguel, Carlos, Pedro). Amerika (Jackson cong. megnyitó beszéde némelly pontjai). E legyhirek.

MAGYARORSZÁG.
Pozsonyban a’ RR. kerületi tanácskozá- 

sikat folytatják a’ sedriák szerkeztetése tár
gyában. A’ inéit. Personalis ur beteg.

Apostoli királyunk ő Felsége dec. 18ká- 
rol kelt legfensöbb határozata szerint Yarga 
János felső-szakonyi plebánust és Tóth Jó
zsef seniinariunii aligazgatót Győrben, ugyan 
az ottani káptalan kánonokivá kegyelmesen 
kinevezni; utóbbit egyszersmind iskolai szék
re, elsőt pedig pápai föesperességre alkalmazni 
méltóztatott.

0  cs. kir. Felsége dec. 13ikáról költleg- 
magasb rendelése szerint Horsetzky főliadi- 
biztost Pozsonyban, saját legalázatosabb fo
lyamodására érdemlett nyugalomba léptetni ’s 
54 éviw hiv ’s tökéletesen kielégítő szolgált
jával O Felségének legmagasb elégedése em
lékéül , őt lánczos nagy arany, polg. érdem
pénzzel megjutalmazni kegyeskedett.

Pestbuda: A’ magv. nemzeti Muzeum 1832- 
ki gyarapodásai: 1) mart. 21kén a’ nagymélt. 
in. k. u. Kamara taksálati hivatalától a’ fens. 
Nádor-főherczeg kegy. parancsa szerint az 
érez becsét a’ Muzeum részéről kifizetvén, 
Abauj vmegye Szakái nevű helységében talált 
kincsből I. Károly Róbert magyar királynak 
15 darab széles ezüst garasát ’s Nagy Lajos 
királyunk ugyanannyi ’s hasonló garasát vettem 
által. 2) Sept. 17kén a’ fens. Főherczeg-ná- 
dor méltóztatott V adasi id. Jankovich Miklós 
táblabiró űrtől a’ nemz. Muzeum részire két 
darab arany pénzt, mellynek mindegyike 10 
aranyat nyom, u. ni. Fridrik cseh királyét (az 
úgy nevezett teli királyét), ’s a’ hires friedlandi 
lierczegét Wallensteinét 108 pengő frton ke
gyesen megvásárolni. 3) Dec. 4kén méltózta
tott szinte Főherczeg-nádor ő Fensége Bécs- 
ből a’ m. nemz. Muzeum drágasági gyűjtemé
nyének egy erdélyi hazánkfia Dórer Ferencz 
mostan bécsi órásmester által legnagyobb ü- 
gyességgel ’s pontossággal készített ’s ezüst 
tallérba foglalt zsebórát, melly maga nemében 
valóban remek, leküldeni. 4) Dec. 17kén vet

te által Frivaldszky Imre a’ m. nemz. Muze
um természeti osztályának segéde a’ nagymélt. 
m. k. u. Kamara taksálati hivatalától azon 49 
arany ’s 9 gránt nyomó termés-arany darabot, 
melly 1832ben a’bánsági bánya-kerületben ta
láltatott ’s a’ legnagv óbb ritkaságok közé mél
tán szállíttathatok, — 171 fr. 10^ kr. peng. 
pénz váltság-dij mellett.

Halitzky Antal 
a’ m. nemz. Muzeum első űrje.

Komáromból Írják, hogy a’ partmelléki 
Csallóköz számos alantabb helysége, mint Csi- 
csó, Néma, Nagy ésKiskeszi, Nagy és É r
sekiéi több rokon fektü és sorsú társaikkal, 
(mintegy 300 ölnyire megszaggatván a’ nagy 
töltést a’ Duna árja) úszik , ’s lakosai padlá
son kúnesorganak ; a’ Vág pedig visszatolat- 
váu a’ Duna toriadó özönétül, Mátyus földére 
könyöklött.YA’ két viz dagálya összecsapván 
egész tengert ábrázol, hol a’ tornyok ’s hely
ségek mintegy Velenczeként (csakhogy nem 
dönthetetlen alapra építve) ötledeznek elő az 
iszapos hullámból, miiid Csallóközön mind Pár
kány, Esztergom, Győr, Yisegrád ’s Gutta 
vidékén. Mennyi kár ’s ínség már is ’s lesz 
még mind ezek következése!

S z e n t a j a n. 3 i k á n : Hazánk nemze- 
tisedése ’s mivelődési előléptei rövid idő alatt 
sok jó és hasznos intézetet mutatnak elő csal
hatatlan bizonyságául annak,' hogy nemze- 
tisedésünk ’s csinosodásunk valóban szülőji 
a’ jónak, hasznosnak és szépnek. Ezen me
zőváros községe is az egésszel törekedvén, 
már jó idő óta a’ vagyontalan, és szüléjik 
vagy magzataikban gyám nélkül csiiggedező 
beteg, vagy nyomorult, ’s utczai koldulásra 
tehetetlen lakosainak számára állítandó kór
házra részint véghagyományok által, részint 
pedig színészi és tánczmulatságok jövedel
meiből mintegy 2000 fra menő tőkét gyüjtö- 
gete , ’s már már a’ szükséges épület meg
szerzésére forditá gondjait, midőn nagytiszt. 
Kolonics László helybeli plebáuus ur e’ szán
dékot jóltevőleg megelőzve, a’ fellendített e- 
gész tőke megkimélése ’s takarításával, 1250

G3“ Mai Társalkodónk meg nem jelenhetett. Jövő számmal kettő járuland.
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fton egy alkalmas hazat e’ végre megszerez
vén , azt a’ községnek ajándékozó. Ebben 12 
beteg vagy nyomorult elférhetvén, azonnal azt 
szükséges hutyorral elláttuk, ’s már G sze
mély bele is vagyon helyezve. E ’ kórházbe
liek tápláltatásukra az imént tisztelt plebánus 
ur 130 ltot ajánlott, más emberszeretó lakosok 
Ls tettek apróbb, határozott ideig p. o. éven
kénti ajánlatokat, e felett 30 lakos minden hó 
napjaira élelembeli, mások végre szinte éle
lem, fűtő ’s ruházatbeli ellátást. A’buty or meg
szerzését igen segíté az újévi köszöntés meg
váltásából jött 150 forint, segítik a’ napon
ként növekedő jótétemények, oda czélozva, 
hogy a’ tőke továbbra is megtakaríttassék, 
sőt gyarapodjék.

A N G L I A .
Jerningham angol ügyviselő Hágában 1. 

Palmerston értesítésénél fogyást azt jelenté 
van Zuylennek, hogy a’ belga-hollandi ügyet 
illető conferentia nem ül össze, míg mind a’ 
német szövetség, mind a’ Nassaui ház atyavér
ségi részéről a’ kívánt elhatározás meg nem 
érkezik.

Németország nagy kereskedői revolutió- 
já t, mellyen Prusszia 10—12 év óta rendki- 
vüles ügyességgel ’s állhatatossággal dolgo
zik, most szinte bevégzetlnek mondhatni. E - 
zen kereskedői öszveköttetés Németország 
egyes részei jóllétére ’s egyesítésére fontosb, 
mint feuálló politikai kapcsa. Ezen szövetség, 
ha létre jut, Németország belső csendét ’s 
külső bátorságát hathatósabban fogja előmoz
dítani , mint szövetségi törvényei vagy kato- 
náji, ’s nagy határszélét várak helyett vám
házakkal fogja fegyverzeni. Ezen szövetség 
a’ kereskedésnek egyenlő törvényeket adand, 
’s a’ kereskedési közlekedés utjából elhárítja 
a’ belső akadályokat, olly népség ’s tarto- 
mányság felett, melly Kölntől Sileziáig, ’8 
Münchentől Königsbergig terjedve minden eu
rópai királyságok közt legnagyobb. Eddi»- 
Németoi szagot annyi vámvonal szakasztáiue°’, 
mennyi különvált Felsége van, és saját vám
olj - hivatal, ’s elkobzási szabályozás által 
mindég) ík akadályt képeze Németország bel- 
kereskedésének. Hamburgtól Bécsig talán ti
zenkét vámvonalon tartóztatták fel az embert. 
A frankfurti szövetséggyülés, melly olly ö- 
romest alapított volna egyenlő politikai gon- 
doikozást, ’s közös katonai szerkezetet kül- 
védelemre, eudig e zavarba rendet nem hoz
hatott,- se a’ kereskedés jóléteit az egész

szövetségre kiterjedő kereskedői törvény
könyv által ki nem áraszthatá. Az újítás szük
ségét mindazállal felvilágosodott férfiak már 
rég érzették. Individuumok ’s magányos egye
sületek törekvései végre cselekvésre bírhat
ták kormányaikat. Ezen rendszer czélja min
den helybeli, ’s fekvő vámházat, az átvitel
nehezítő adókat, az ú t, és csatornaváinokat 
kivéve, eltörleni, ezen öszves kereskedői 
szövetségnek Ausztria vámsorompjától Fran- 
cziaország széléig, ’s a’ sweiezi havasoktól 
Lengyelségig egyetlen határt szabni; egyet
len vámdíjt egyetlen vámtestet felállítani, a’ 
kereskedést ezen határvonalon belől biztosí
tani ’s könnyíteni, ’s e’ végre közös pénz- ’s 
mérlegi rendszert elfogadni. — Az egyenlő 
határi vámdij mennyisége még meghatározan
dó, ’s ez alkalmasint nehézségeknek van alá 
vetve. A’ vámházak elrendelése, ’s a’ vám
felosztás a’ szövetségesek közt is nehézsé
gekre mutat a’ kivitelben. De mi (a’ Times) 
nem kételkedünk, hogy a’ continental (szá
razföldi) rendszert végre el fogják fogadni, 
’s a’ ministeri coiiferentiák tökéletesítését elő 
fogják mozdítani, hogy a’ kisebb fejdelem- 
ségek és szabad, várasok, mellyek eddigi sza
badságaik által boldogultak, törvényeibe il
leszkedni, vagy legjobb vásáraikból kirekesz
tetni fognak, ’s hogy ennélfogva Poroszor
szágot e’ pillanatban úgy tekinthetni, mint Eu
rópa nagy részében a’ kereskedés sorsa in
tézőjét. —

Uj déli Wallis tartományból azt írják , 
hogy olly tetemesen gyarapodik mind számra 
mind jóságra nézve birkájok, hogy Angliát 
neui sokára Wallis képes lesz ellátni legna
gyobb részével a’kivántató finom gyapjú-men
nyiségnek, ’s éghajlata, legelője és takar
mánya olly kedvező a’ juhtenyészetnek, hogy 
szorgos gondviselés Injával is gyapjufürtje 
évről évre nemesből. Hlyen kánaán vidék vol
na óhajtható a’ mi raczkás birkáju gazdáink
nak, hol lélekvesztő juhász ’s bojtár cseléd nél
k ü l, ’s a' mi tán még több, költséges ’s idő
szakaszonként szükséges fajkosok vásárlata 
nélkül, csupán az égöv, legelő ’s takarmány 
behatása finomítaná ’s electoral selyem fürtö- 
zetté varázsolná nyájok ezondra kolonczait! 
illy birtokot, meg hozzá tartósan a’ múlt évi 
gyapjuárí, bezzeg duzzadna ekkor az erszény! 
Am de ha Anglia v. más jólfizetó szomszéd 
nem szorul gyártatlan gyapjúnkra majd, mint 
pénzel a’ birkatenyésztő? Dolgozzuk fel ma
gunk, szűr és darócz helyeit finom posztót
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viseljünk , fölöslegét pedig gyártva indítsuk 
oda, hol árát adják szorgalmunknak.

A’ Chlor-mésszel fehérítés behozatala te
temesen megszaporítá a’ papiros-anyagot; mert 
a' pamutgyárokból nemcsak a’ hulladékot hasz
nálhatni, hanem len vagy keuderrongy helyett 
azon elkopott zsákokat i s , mellyekben a’ pa
mut behozatott, úgy aninira, hogy se a’ ron
gyok tetemes kivitele a’ szárazról, meUyeket 
az Amerikaiak jobban megfizetnek, se a pa
piros nagyobb fogyasztatása nem emelte fel a’ 
papiros árát. Most nemcsak jobb, de rW  ol
csóbb papirost is vehetni, mint 25 év előtt.

Kiszámolták, hogy Angolország földmű
velésével 600 ezer ember foglalatos, ’s hogy 
mezőgazdasági czélokra legalább száz millió 
font sterling fordittatik. — A’ magna Charta 
(angol aranybulla) szerint mindazon földek 
harmada, mellyek éltében a’ férjéi voltak, 
jegyajándékuí az özvegyéi lettenek. Ez még 
most is divatozó törvény Angolországban, 
Kent grófságban pedig az özvegyi jogrész 
még a’ férj után maradt földek felére is kiter
jed. Az utolsó parliament ülés azonban elha
tározta, hogy semmi özvegynek se legyen jo
ga azon földek bármi részét is jegyajándékuí 
követelni, mellyekról a’ férj még éltében, vagy 
végintézet által áltáljában rendelést tön. Erre 
a’ Globe megjegyzi: Melly igen fognak haja
don szépeink csudálkozni, ha megtudják, hogy 
régi jogaik ’s kiváltságikuak nem sokára ö- 
rökre meg kell semmisülniük. Azon törvény 
egyszerre megfosztja az asszonyt minden jo
gától férje földeihez, ’s kegyelmére bízza öt 
rs habár azokat az oltárnál világi javakkal 
megajándékozza i s , mindazáltal végrendelé- 
séból egészen kihagyhatja. E ' törvény azon
ban, már férjhez ment, vagy 1834 jan. 2ka előtt 
férjhez menendőkre nem terjed. — Bizony rö
vid határ ’s picziny vigasztalás !

F K A X C Z I A O K S Z  Á G.
A’ követház jan. 2ikán tartá ülését Du- 

pin ur elnöksége alatt. Napirenden a’ válasz- 
felirás (Dankaddresse) vizsgálata volt. 14. 
szónok íratta be magát. Salverte ur szólani 
kívánt a’ napirend felöl. A’ naprendet a’ ka
mara közbenjáróba nélkül mondá megállapí
tottunk; ő tehát azt kívánja, hogy a’ felirá- 
si javaslat mint a’ múlt évben, kinyomassék , 
kiosztassék, és vitatása más napra halasztas- 
sék (a’ centrumban: nem, nem!) A’ kamara 
közvetlen vizsgálatot lialároza. — Mire a’ 
felírás felolvastatott, ’s így szól : „S ire ! A’ 
kövelház szerencsét kíván magának Felséged
del azon nyugalomhoz (csendhez) melly ben

annyi vész után részesül, a’ rend és béke 
napról napra erösbödik; a’ kereskedés ’s mun
ka , mellyek kifejlésökben a’ közbátorsággal 
egy lépten járnak, a’ nép jóllétét, ’s a’ sta
tus virágzását emelni fogják. E ’ bátorság, 
Sire, intézvényink tartósságán ’s Felséged 
arra felvigyázó hűségén alapul, úgy szinte 
rendülhetleu határozatunkban azt tisztán és 
megóva fentartani mindazon törekvésektől, 
mellyek azt megrontani, vagy elvét változ
tatni képesek volnának. Az által, hogy Fels, 
kormánya mindig a’ jogosság és tartózkodás 
ösvényén já r , szigorú és őszinte politikája, 
szünhetlen vigyázat, bölcsen szőtt fogások 
öszvelege, ’s az ország-igazgatásban szaka
datlanul megtartott irány által le fogja győzni 
a* pártokat, mellvek annyi merészséggel e- 
meigetik fejőket. Nem titkolhatjuk Felséged 
előtt, némelly nyugoti megyékben aggódtató 
nyugtalanságok ’s vétségek mutatkoznak; e’ 
szerencsétlen tartományok helyzete Fels, kor
mánya komoly figyelmét kívánja; a’ törvény 
mindenhatóságával fölfegyverezve kötelessé
ge azt védelmezni, ideje az eltávolított dy- 
nastia esdeklöjitől elvenni azon vérrel ázott 
csatatért, hol tehetlenségök ’s kétségbeesé- 
sök olly ocsmányul jőve napvilágra. Franczía- 
ország egyhangúlag emeli szavát, hogy min
den mozgást, minden sötétben lappangó czim- 
boraságot, mellyek magas sorsa fejlésit aka
dályozzák , megsemmisítsen. Valamint azon 
csaiódási igazgatás párthívei ellen is k ikel, 
melly a’ megbuktatott kormány alatt saját er
kölcseit, érdekeit , ’s jogait félre érté , szint
úgy elutasítja magától azon esztelen terve
ket, mellyek öröklő alkotmányos (constiíu- 
tionalis) monarchia helyébe választói kormányt 
állítani törekesznek; szintúgy boszaukodik a- 
zon veszélyes tanításokra, heves szenvedé- 
lvekre, mell vek minden léteit nyugtalanba- 
nak, a’ társaságot alapjaiban megrendítik, 's 
egy úttal a’ háznépi ’s 'vagyoni szellemet, az 
ipar emelkedését, ’s munka szabad ágát fe
nyegetik. Az igazgatás munkássága, a’ tör
vényhatóságok szigorúsága, a’ nemzeti őrség 
’s a’sereg bátorsága, ’s a’ mi hű hozzájárulá
sunk hathatósan kezeskednek azon anarchiái 
kisértések elnvomatásikért , mellveket ezen- 
kívül az országos közvélemény visszalök , s 
mellyekeí a’ nyilványos roszaiás áléit íehet- 
lenségre kárhoztatgat. A’ mit Francziaor- 
szág, Sire, vágyva óhajt, az, az alkotmányos 
monarchia, a’ képviselői rendszer egész ó- 
szinteségében, ’s az általa kivitt intézvények. 
— Épen úgy ója magát azon vak theoriáktól,

*
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mell vek a’ szokások ’s elmék állapotjára min- . 
den tekintet nélkül mértéktelen ’s czéltalan 
újítások örvéuyibe buktatnák: mint a milly 
távol vagyon azon gondolattól, hogy ama’ 
sértő ’s kirekesztő kiváltságokra visszatérjen, 
mellvektől 1789ben megszabadította magát, — 
a’ mill v távol minden érintéstől a’ restauratió- 
val, inellv megdőlt, mert azokat életbe aka- 
rá idézni/  ’s mert meg nem fogta, hogy azok 
felvilágosodásunkkal, ’s a’ törvényelőtti e- 
gyenlőseg mélyen gyökerezett erzeté\el, mel— 
fvet nemzetünk méltán félt, ellenkezésben 
vágynak. Sire, inlézvéiiyink, mellyek ereje 
oliv eleven ’s különféle ellenállás által pró- 
báltujott meg, Francziaország dicsőségére ’s 
jóllétére fen fognak tartatni. Felséged kor
mánya az által biztosítandja diadalát, hogy a’ 
constitutionalis monarchia minden őszinte ’s 
felvilágosult barátit, mellyek egyenetlensége 
csak közös ellenségiknek használhatna, az 
1830iki dynastia körül összegyüjtendi. A’ nyil- 
ványos jóllétet őszintén szeretvén, Felséged 
űgyekezeteit, mellyekkel iparunk, kereske
désünk, ’s mező-gazdaságunknak uj forráso
kat törekszik nyitni a’ boldogulásra, buzga
lommal fogjuk elősegíteni. Mindent, mi a’ 
munkás osztályt érdekli, mindent, mi oda 
czéloz, hogy a’ munka terjesztessék ’s tisz- 
teltessék , eleven gondoskodással fogunk fel
fogni ; igy fogjuk a’ vám-intézet iránt nyug
talanul várt törvényt lélekisméretes méltalom- 
mal hozni. Örvendünk axon emelkedésen, 
mellyre az alsó (elemi) oktatás jutott, azou 
törvény, mell v azt létegesíti, szerencsés gyü- 
mölcsöket termend; mert a’ nép bölcs és sza- 
badelinü (liberális) nevelése boldogulásátliat- 
hatósan fogja előmozdítani, ’s annak a’nyilvá- 
uyos, szabad kormányra olly szükséges erköl
cseit kiművelni. Figyelemmel fogjuk azon in
dítványokat vizsgálni, mellyek mini a’ szerző
dések végrehajtásival összekötésben állók, a- 
dattak tudtunkra. Gyönyörűséggel halljuk, a’ 
status-jövedelem jobbulását. A' kamara reménv- 
li ennélfogva, liögv a’ bevétel ’s kiadás közt 
olly kívánatos egyensúlyt annál könnyebben 
helyreállíthatja, ’s inig az, mint eddig, úgy 
ezentúl is mindenre kész, mindent megen
ged , mi a status költségeire szükséges, egy 
úttal méltán várja, hogy a’ ministerek szoro
san a' megengedett költséghez szahandják ma
gokat. Fölséged törvényeket terjeszt élőnk
be, mellvek intézvéuyinket teljesekké teen- 
dik. Első kötelességünk, Francziaország i- 
ránt leróni e’ tartozásunkat. Tudjuk, mi kö
telezéseket tűz élőnkbe az alapszerződés, ’s

örvendünk ama’ gondolaton, hogy, mielőtt 
elválnánk, minden Ígéreteit beteljesítettük.— 
Francziaország köszönettel veszi azon bizto
sítást, mellyel Fölséged a’ közbéke fentarta- 
tása felől nyújt neki, mi belső boldogulására, 
’s a’ civilisatio fejlésire ollyj fontos; de a’ 
béke megszűnne jótét lenni az országra néz
ve, ha jogát ’s méltóságát megsértené; ol- 
lyan áron, S ire , soha sem fogadná azt e l , 
azt tudjuk, olly nép, melly a’ háborútól so
ha sem félt, ’s annyi áldozatot tett, hogy a- 
hoz elkészüljön, csak olly békének örvend
het, melly becsületébe nem kerül. — Azon 
komoly történetek, mellyek láttére a’ félszi
get volt, elfoglalák a’ nyilványos figyelmet. 
Fölséged az által, hogy Mária királyné kor
mánya visszaüllíttatása után diplomatikai kap
csolatit Portugáliával ismét megújító, ’s II. 
Izabella spanyol királynét megismérni siete — 
az emberiség ohajtásinak, ’s felvilágosodott 
politika tanácslatinak tőn eleget; mert az ál
tal a’ romboló szakadásokat envhíteni segíti, 
meílyekuek ezen ország martaléka ’s Fran
cziaország részvételét ollyr népek sorsa iránt 
fejezé k i, mellyek szerencséje érdekeivel, 
s rokon- érzésivei szoros kapcsolatban áll. 
Fölséged őrserget paraucsola ‘vonatni hatá- 
rinkon, ’s hinnünk kell, hogy azon rende
lések, mellyeket Fels, tett, birodalmunk vé
delmére mulkatlanok yalának. Fels, kormányá
nak szoros öszveköttetése Angolországgal, 
a’ népek sürgető érdeke, ’s az elfáradás kö
zös érzése alaposan remélltetik velünk, hogy 
a' belga ügy, melly igen rég intézetlen van, 
nem sokára végső elhatározatra jut. Helvetzia 
boldogulásán eleven részt veszünk ; függet
lensége a’ miénkhez van kötve; ’s mi örven
dettünk, hogy Fels, kormánya bölcsesége és 
szigorúsága győzelmeskedett azon egyenet
lenségeken, mellyeket a’ szabadság ellensé
gei kebelében tápláltak. Fölséged nemes és 
nagyszivü sugalomnak engede, midőn annak 
jóakaró hasznot nem leső barátság minden 
tanácslatit nyújt a. Azon krisis, melly az ot
toman birodalmat fenyegető, komolyan meg
indította Fels: kormánya figyelmét. — Midőn 
Felséged olly harcz végét siettető , mellyre 
annyi nép aggódva tekintő, Francziaország* 
érdekeinek, ’s annak tett eleget, mi az euró
pai rend állandóságát parancsolva kívánja, 
ígéri nekünk, Sire, minden ügyekezetét oda 
fordítani, hogy annak fentartatását bátorságba 
helyezze, ’s mi szerencsét kívánunk Felsé
gednek, hogy e’ magas lépcsőn a’ nemzeti po
litikánál maradjon meg: Francziaország azon
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sajátságában, mint a’ nagy európai szerződé
seken részvevő, ritka haszonvágytálansággal 
viselte ’s viseli még most is a’ sérelmére olly 
terhesen behozott birtokállást. Semmit meg
változtatására nem kezdett; de épen az által 
semmi más hatalomnak sem ösmérte nem is ös- 
mérheté el azon jogát, hogy az, a’ mi Fran- 
cziaország közbenjárulása által szabályozta
tok , vagy korábbi egyezésnél fogva fenáll, 
Francziaország nélkül elbontassék, vagy vál
tozást szenvedjen. Francziaország bízik Fel
séged bölcseségében , ’s kész mind azon ál
dozatot megtenni, mellyeket érdekei érzete, ’s 
jogai védelme netalán kívánnának. Ezek, Sire, 
Francziaország követeinek óhajtásai, tiszte
letteljes bizodalommal terjesztjük mi azokat 
Felséged elé. Igen is, el fogjuk mi munkán
kat végezni, eskünkhöz, ’s kötelességinkhez 
hu vek maradunk, bizonyosak lévén hogy tö
rekvésűik jutalmát elnyerjük; a’ megíelemlett 
pártok kétségtelenül azon nép fölséges akaratja 
előtt el fognak enyészni, melly hosszú ráz- 
kodásitól a’ munkában akar kipihenni; a’ rend 
azontúl minden háborítás ellen védve lesz ; a’ 
törvények fen fogják erejüket tartani; a’ nyil- 
ványos erkölcsiség ismét uralkodni fog, ’s 
Fels, alkotmányos széke minden nemzeti ér
zelem ’s érdek közrehatása által azon erkölcsi 
erőre jutand, melly szabad kormány legtete- 
mesb támasza.“ — Ezen felirásjavaslat felett a’ 
vita elkezdődött, ’s miután Sál verte, és Sade 
uu. ellene, Coalman , Haoul f és Beranger uu. 
mellette szóltak, más napra halasztatott. — A’ 
National, mint „1834iki National“ valóban újó
lag megindult már. — Programmjában előadja, 
hogy ő a’ National által eddig űzött czélt, t.i. 
megmutatni Fraucziaországnak, hogy igen is 
képes önmagát kormányzaui, ’s a’ királyságot 
elmellőzheti, mihelyt akarja, ezentúl is sze
me előtt fogja tartani. — Párisi hírlap mond
ja, hogy Lafayette szobra, melly a’ julius-na- 
pok után az invalid ház kertében állíttatott fel, 
felsőbb parancs következésében nem rég levé
tetett , ’s a’ felírások eltörlettek.

Colmaron dec. fogyta felé 13 zavargó pő
re forga fel az esküttszék előtt, kiket mint 
a’ múlt oct. háborgásban részeseket rótt meg 
a’ vád. Az alperesek pártvédei nagyobb ré
szint a’ mellékes adókra hárították okát e’ 
nyugtalanságnak, mellyek már összeleg 883 
rendű zavart támasztottak Francziaországban. 
I)e találkozott ollyan ügyvéd i s , ki a’ júliu
si revolutio által tett de bé néni teljesített Ígé
retekre is hivatkozott mentségül, ’s többi közt 
egy , pongyola röpkeirást is olvasott fel két

követtől, mellyben a’ nép minden teher kön-
nyíttetéséről, az asszonyok mindennapi ká
véról ’s a’ barom sorul biztosíttatnak (kaczaj) 
az ügyészek vitatásit többször félben szakasz- 
tá a’ törvényszék feje azon megjegyzéssel, 
hogy a’ nyilványos rend alapjait rendítik meg, 
azonban minden vádlottat büntelennek Ítéltek 
az esküitek még is.

Az alig. Zeit. után az Oest. Beobachter 
következőket közöl: A’ kézmüvesi szövet
kezések iránti vizsgálatok olly resultatumokat 
juttattak napfényre, mellyek világunk jelen 
állapotjára nézve rendkívüli fontosságúak, ki
sült t. i . , hogy e’ szövetkezések nem szerlegi 
(materiális p. o. élelmi) v. más ezzel rokon 
pillantati szükség szüleménye, hanem bizo
nyos theoriáké ’s elveké, mellyeket a’ kéz
műves körökbe szivárogtata meghatározott 
terv szerint egy cselszövényes párt, melly- 
nek kezei közt az elfogott v. elitéit mester- 
legénység nem más mint vákeszköz vala. E - 
zen párt igazgata lepel megöl minden moz
gást , ez tarta fen minden kapcsolatot a’ vidé
ki ’s távol czimboraságok közt, ez vivé a’ 
levelezést, ez dolgozá ki nagy ’s éles ész
szel a’ terveket, szerkesztő a’ proclamatió- 
kat, ’s ez apostolkodott mellettük a’ journa- 
lokban. Ezen párt mint lelke az egész válla
latnak, mindeddig szerencsésen megóvako- 
dott mind a’ felfödöztetéstől, mind ostromol- 
tathatlan állása miatt, mellybe helyezkedni 
tudott, minden üldöztetéstől. — Ezen terv a’ 
szövetkezési merész nyilatkozatok szerint nem 
egyéb mint szegénységi részről egyetemi meg
támadás a’ gazdagok ellen, ’s nem csak Fran- 
cziaországot, hanem Angliát is hatástérül tü- 
zé k i, hol az irlandi egyesületek példánya 
szerint titkos társaságokba csatlakoznak, köl
csönös eskü által veszteg-hallgatásra köte- 
lezkednek azon föltétellel, hogy csak az egye
sület által kitűzött kivánatok alatt készek dol
gozni. E ’ nyilványos szövetkezést czélostul, 
melly nem egyéb, mint a’ vagyon ellen inté
zett háború, e’két országban érdemesnek sem 
tartják tagadni többé, mint azt se, hogy e’ propa
gandái mozgáskörbe szándékjok Németorszá
got is avatni. E ’ propaganda pedig azonnal a’ 
júliusi zendület után különféle philanthropiai 
örv alatt kezde szerte szivárogni, ’s már 1832- 
ben gyümölcsöze is tervük, midőn ősszel 
mintegy 10 ezer munkás ostromlá Párisban 
a’ nagy ateliert, ajtóira őröket állíttata, ezeket 
minden két órában fel-felváltogattatá, minden 
ki ’s bemenőt kimotozott, 3—4 ezer főnyi 
gyülekezetét tartott, határozatokat hozott, ité-
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leteket régre hajtott, biztosságokat válasz
tott, ezt pedig nem egy, hanem több hétig 
sót hónapokig. Azonban néhány illyes szö
vetségbeli tag elfogatassa ’s megbüntetése a’ 
veszélyt legkisebbé sem szünteti, hanem csak 
halasztja, ’s inig a’ kormány a’ mind ezek tüzét 
lappangva szítogató vész -ármány-forralókat 
kiirtani ’s a’ zenditő sajtót fékezni nem meri, 
addig mindenkor pórháborútól tarthat olly or
szág, hol a’ lázadás olly kedvező elemekkel 
bír. Gondolták e az 1789 zendítés teremtőji, 
bogy egykor a’ kézművesek dorongos kézzel 
’s a’ nagy elveket harsogtató szájjal töme
gestül zajdulnak fel majd, ’s azt dörgik mes
tereik füleikbe: Elég sokáig valátok már bol- 
dogak, most takarodjatok, rajtunk immár a’ 
sor, hagyjatok szabad kényünkre élni, vagy 
reszkessetek ’s a’ t. Rajtok tehát most a’bün- 
hödés v. is a’ visszatorlatást szenvedés órá
ja , ’s így azon mértékkel lakoltatja őket a’ 
Nemesis, mellyel inértek ők is, midőn a’ ha
talom kezeikre jutott.

A’ müncheni politikai hírlap nagyobb czik- 
kelyében korunk szellemi irányáról mondja: 
1817 februártól 1824. végéig, tellát nyolcz 
év alatt, megjelentek Párisban a’ törvényha
tóságok szemei előtt uj kiadásban mindazon 
munkák, mellyek az 1789diki katastrophe-t 
iszonyú következményeivel megindították, ta
nították, ’s kitörésre bírták; és pedig: Vol
taire munkáji teljesen 1,598,000 darabban vagy 
kötetben; Rousseauéi 480,500ben. Ezen írók 
egyes munkáji 87,000ben. — Helvetius, Di
derot, Raynal, St. Lambert, Condorcet, Hol- 
hach, Dupuis, Volney, Dest, Tracy, Mon
tesquieu, Marmontel, Freret, Sieyes, Th. 
Payne, ’s t. i. munkáji: 207,900 köt. — Külön
féle, újabb íróktól egyenesen az iljuságmeg- 
rontatasára irány zott többnyire történeti mun
kák, p. o. Llorente-tól, Gallois-, de Plaicy-, 
Gregoire-, Roulay de la Meurthe-, Dulaure-, 
Dodin-, Rabbe-, Scheffer-, ’s Barbaroux- 
tól 240,000 kötetben ; Pigault-Lebrun faitalau 
munkáji 128,000 kötetben. ■-

X ÉM ET O R 8 Z Á G.
Stuttgarti hírlapok szerint a’ boldogult 

Feuerbach fürkészte ki azon utat, melly ala
pos reményt nyújtott a’ Hauser Gáspárt illető 
titoknak felfödözéséhez. A’ nürnbergi tanács 
két helybeli ügyvédet bízott meg ez ut-nyo- 
mozásra. Ezek az e’ czélból tett utjokból meg 
is tértek ’s kémleleíjök foganatja ollyas ne
mű volt, hogy a’ titok kivilágosulásárol csak 
alig lehete keteskedni. Azonban mindennek 
teljes bizonyodásra juttatása végett szükséges

vala Hausert magát személyesen a’ hely szí
nére vinni, hogy ó ott, hol szinte hihető gya- 
nu szerint földalatti rekeszlyukban senyévé- 
szett, saját szemeivel ismérjen a’helybeli kör- 
nyületekre. Illy karban volt az ügy állapoíja» 
midőn Hausert gy ilkos kéz kioltá. Ama’ hí* 
azonban, hogy Würzburgban egy színjátszót 
*s még mást két személyt azért fogattak e l , 
mintha ezek Hauser meggy ilkoltatásával kap
csolatban lettek volna, egészen alaptalan» 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Hire volt e’ napokkan, igy ir a’ Times 

levelezője Madritbol, hogy Zea ur ’s a’ kor
mánytanács egymásközt békülőben vannak, ’s 
igy a’ ministerium magának fonállási alapot 
vet. A’ hirt nem valósítja ugyan eddig semmi 
bizonyító jelenség, de már azon körülmény is, 
hogy olly hamar hitelt talált, újabban mutatja: 
hogy a’ ministerium még jóval távolabb áll a’ 
megbukástol, mint sokan óhajtva hirlelék. — 
Burgos urnák a’ belügyi igazgatásban kez
dett egy enlőbb intézetinéi fogva, bizony osnak 
mondják, hogy nem sokára egy rakás decre- 
tum jelenik meg, mellyek egy franczia módra 
szerkezeit nemzeti őrségnek az egész ország
ban fölállitattását kezdendik meg. Ezen őrség
be fogna fölolvadni a’ városi fegyveresség, a’ 
tartományi ezredek, ’s mindenütt egyenlő tör
vény és szabály okra hozva, nem mint eddig a’ 
város-kormány zótul vagy tartomány főkapitá
nyától, hanem egy enest a’ belügyi ministertől 
függni. A’ burgosi érsek egy idő óta gén. 
Quesadával heves levelezést folytatván, az el
fogott insurgensek fejei rövid utón elitéltetési 
’s kivégeztetési ellen most a’ kormányhoz 
folyamodott ’s kieszközlé , legalább, hogy a’ 
kis idő, melly a’ támadóknak megtérésre ’a 
fegyver-lerakásra tűzve volt, ezentúl 20 nap
ra terjesztetik. — Jan 3kán a’ párisi börsén 
d. Carlost Spanyolországba beütöttnek rebes- 
geték, de spanyol levelek ’s újságok felőle 
később sem emlitnek valamit; teivék azonban 
egyiránt az ország nyugtalanítóbb állapotja 
felől. Bilbaoban a’ guernicai támadók győzö- 
deline hire olly félelmet terjeszte, hogy a’ 
tisztségek már is a’ révben álló franczia ha
dihajóra sietni akarónak, ha a’ polgárság fegy
verhez nem nyul ’s kinyilatkoztatja, a’ várost vá- 
tig oltalmazni; ehöz járult később a’ segédei
mül érkező 3,000nyi rendes sereg, mire a’ 
nép megnyugodott. Az ütközet óta Guernica 
középponti hely ül szolgál a’ carlismusnak, min
den ház a’városban meganny i fegyverház vagy 
bástyafal*’s Zabala egy kis uralkodó a’ tarto
mányban, kinek elszántsága mellett e’ kör
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nyék könnyen anyahely éve válhatik a’ táma
dásnak. Berweo városra, mint már említők,
50,000 real adót vetett, ’s mivel a’ tanácsban 
az egyik syndicus e’ zsarlás ellen mocczanni 
talált, neki ugrott ’s lekocczantá fülét. — A’ 
santanderi ayuntamiento munkálatival a’ kor
mány legkevésbé sem látszik elégedve lenni, 
aót miattok szándéka az egész gyűlést föl
oszlatni. Iriarte ezredes szinte elbocsáttatását 
kéri. Ez utóbbit az avuntamiento egv becsű- 
letkarddal tiszteié m eg, azon vitézségéért, 
mellyel Bilbao szomszédjában a’ várost meg
rohanni készülő pártosokat megtámadta és 
szétverte.

Valenciából jött tudósítások a’ st. Feli
pe vidékén iuditott támadást ismét elnyomott
nak jelenük. A’ lakosok, még mielőtt ren
des katonaság érkezhetett, magok fogtak fegy
vert ’s a’ lázasztókat szétriaszták, vezérüket 
Magrauelt elfogván ’s agyon lövetvén. Barba 
insurgens vezért hasonló sors érte Mancha 
tartományban. Egy bayonnei levél után dec. 
30rol, Balmaseda, Merino egyik hadnagya Pen
naranda lakosi által, kik önszántukból a’ ki
rályné pártjára egy kis guerillává alakultak, 
fogatott el; el egy más carlista rabló csoport 
hadnagya is El-Colorado , kit nyomban kivé
geztek. Más részről azonban Andalusiában a’ 
derűs kezdi egyházi beszédeiben a’ népet buj- 
togatui, ’s A alencia királyságban a’ nyugalom 
mindeddig sincs helyén. írun ’s Yittoria közt 
az utat zsivány csoportok állongják el 's foszt
ják gyilkolják az utazót. Bergeranál a’ gyors
kocsit rabolák ki ’s a’ kocsist megölék. Za- 
bala hada franczia csempészek v. dugárusok- 
tól kap fegyvert ’s lőport a’ mennyi kell. Sars- 
field újra kiindult Pamplonabul, mint alkirálv- 
sága főhelyéről a’ carlistak ellen , ’s útban 
gen. Lorenzo hadával egyesülve most már 
mintegy 2700ra menő csapatot vezérel, mellyet 
aprókra föl nem oszt, mint a’ többi vezérek, 
hanem egy testben hagyva veendi vele sorba 
a’ lázadók seregeit. Valdes, az éjszaki had 
vezére, Guernica, ama’ szeréncsétlen ütközet 
helye, felé vonul. — Itt 28kán, mint újabb hí
rek állítják, az ütközet megújult ’s újabb vesz
teséggel végződött. Marquis Valdespina 3000 
emberrel üte a' városra ’s a’ kir. seregekből 
többet száznál lekonczolt. Zabala nem csupán 
Bermeoban, hanem az egész tengerszél hos
szában mindenütt adót zsarol. Valdes érke- 
zeudését, mint megváltóét várják. Mi azou- 
ban, mond eg) ik bordeauxi hírlap, igen óva
kodva hisszük e’ híreket, főkép az itteni ’s 
bayonnei carlistáktol eredteket, kik folyvást,

térjesztgetik, hogy d. Carlos már Spanyolban 
van, ’s egyik határszéli város már részire is 
nyilatkozott, de mellyik? azt ők szemesen el
hallgatják, mert alkalmasint egyik sem. Bi
zonyosabb ellenben, hogy Cataloniabau a’ con- 
stitutioualisok részéről készül egy uj hábor
gás kiütni. — Carniero pártvezér, hada szét- 
veretése után, 40ned magával a' hegy ségek
be surrant, hol bajos lesz akadni nyomába.

P O R T Ü G Á L l  A.
Hare ezredes még mindig folytatja alku

dozásit a’ két portugáli tábornál. D. Miguel 
nyilatkozását e’ békités dolgában eléggé ki
jelenté a’ napokban loao Galvao a’ santare- 
mi tábornoktest feje egyik pedrói tisztnek a’ 
táborszemeknél, mondván: „Öt se kötelessé
g e i, se érdekei se érzelmei nem engedik ad
dig akármi békealkuba ereszkedni, valamig 
excsászár ő felsége a’ constitutionalis ország
iás vezérletével egészen föl nem hagy-“ Má
sok szerint azonban d. Pedro kész elfogadni 
Anglia és- Spanyolország azon javaslatát, hogy 
minden kivétel nélküli bocsánatot hirdessen a’ 
miguelieknek, egy kikötés alatt, hogy Miguel 
maga az országot hagyja el ’s akárhova csak 
Spanyolba ne költözzék. — D. Carlos felől 
itt semmi uj nem hallatszott. Neki is azon ba
ja  van, monda’ Globe, mi XIYik Lajos min
den maradékíuak sajátja, a’ nyulszivűség. Ez 
által, minthogy a’ veszélynek árnyékát is ke
rüli , nem hogy abba bocsátkozni merészlene, 
önmaga oltja ki párthívei szellemét ’s önmaga 
hagy fel minden reménnyel a’ koronához jut- 
hatásbau. A’ legjobb sors , mellyre számot 
tarthat, előbb utóbb sem lesz egyéb, mint egy 
panaszos szökevénynek sorsa Portugáliában, 
vagy egy biztos menekhely Romában, v. akár e- 
gvik akár másik neutrális országban, hol ma
gát a’ háborúi veszélyek ’s szenvedésektől 
megállássá; vagy egy káborittatlan asylum a5 
Missisippi körül, vagy különben egy csöpdes 
Veleneze,. hol elűzött monarchák ’s hazátlan 
praetendensek gondtalanul tölthetik farsang
jukat. Ennél d. Miguel sorsa sokkal jobbnak 
indult. A’ papság ’s különösen a’ barátok, fel
bőszítve a’ királyné ministermma erőszakos és 
időtlen intézetei által, sommi módot nem hagy- 

. nak használatlan , hogy hatalmas befolyásuk 
mellett a’ tudatlan ’s hülye népből mennéltöbb 
fegyveres ujonezot csődilsenek , kik Miguelt 
minden hadi ínség ’s nyomorúság mellett is 
hűségesen szolgálják. Midőn más utón d. Ped
ro a' királyné hívei közt szakadásokat okoz,
• ’s bizodalmát az egyik fél kizártával, a’ má
sikra, inelly inkább deiuocratai, ruházza által.
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A’ nemesség másodszori előterjesztését (gróf 
Taipa ügyében) annyira nyomósnak lelte a’ 
egens-császár, hogy azonnal minden másko- 
i szokott kiséret nélkül a’ táborba költözött, 

gróf Saldankat tanácsért kérendőleg. Mond
ják, a’ grófot egyszersmind ministeri elnökség
gel kínálta meg, de mit ő el nem fogada, sőt 
inkább maga helyébe az elégületlen nemesség 
közül ajánlott valakit választatni, ’s ennél fog- 
vást az eddig követett igazgatás rendszerét 
módosíttatni. A’ pairség valóban igen föl vala 
ingerülve ’s legalább hajlomását mutatta foga- 
naíosb eszközökhez is nyúlni, mint mennyire 
cselekvő, ha nagyobb meghasonlás esetén d. 
Miguel isméretes bosszúvágyától nem rettegős- 
ködik vala. D. Maria szolgalatjába Angliában 
ismét 300 ujoncz szegődtetett ’s már hajón 
vannak, névszerint a’ Neptun és King of the 
Netherlands gőzhajón Lissabon felé. Ezen 
ujonczok mingyárt előre 2 havi zsoldot kap
tak, ’s Portugáliában a’ belga ezred egyik ré
szét képezendik. Ez lesz alkalmasint az utol
só szállítás, melly Angliában szegődtetett, ’s 
ezentúl a’ sor a’ continensre kerül. Visznek 
e’ hajók fegyvert ’s lovakat is a’ sereg szá
mára. Még előbb indult el Scorpion kutter, 
7000 puska, 200 átalag lőpor, ’s nagyszámú 
ruhaneművel, mint közösen gyanítva volt Via- 
nába, d. Miguel hada számára, hova azonban 
eddig visszás szelek miatt nem érkezhetett el. 
Pedro kormánya megtudá e’ szándékot, ’s Na
pier czirkálóji szem f üllel kémük a’ portugáli 
széleken e’ hajó érkezendését.

A M E R I K A .
Nevezetesb pontjai az éjszakamerikalprae- 

sidens (gen. Jackson) congressus-nyitó be
szédének imezek: Az éjszakamerikai statu
sok és keleti Nagybrittanniával közös határok 
szélei felett fenforgó kérdések még nincse
nek ugyan eldöntve, de nyugtató sükert Ígér
nek. Nagybrittannia a’ Bahamákon fénytor
nyok (pharusok) fölállíttatását megengedd. A’ 
praesidens tovább azon panaszkodik, hogy 
Francziaország az 1831. jun. 4d. kikötött men
nyiség első járadékát lefizetni, úgy szinte 
némelly irományokat a’ követlések vizsgála
tára kiküldött biztosoknak kiadni még mind
eddig elmulasztá. E ’ végett meghatalmazott 
ministert külde Párisba. — Spanyolország e- 
légtételt ígért az amerikai polgároknak azon 
veszteségekért, mellyek végett azon ország 
kormánya előtt követelések tétettek. — E ’ 
mellett ajánlja a száztól ötösvamdíjt egv ton
nától , mell^ az éjszak amerikai révekbe be

futó spanyol hajókra vetve volt, eltörleszte- 
ni, noha a’ spanyol kormány még panaszt 
nem tett. Ellenben minthogy Gubában és Por- 
toricoban még mindig bizonyos adó vagyon 
az amerikai hajókra vetve, javasolja, hogy 
visszatorláskép (repressalien) az. onnan jövő 
hajókra is adó vettessék mindaddig, inig a’ 
spanyol udvar az e’ végett tett remonstraiiók- 
nak engedni fog. — Az esztendei jövedel
met 32 millió dollárnál többre mondja, rnelly- 
ből a’ várni jövedelem 28, a’ status-földeké 
pedig 3 millió dollár (2 pengő for.).. A ’ kia
dás oda értvén a’ statusadósság lerovására 
kitett 2,572,240 doll. 25 millió dollárnál nem 
több. Ebből nyoinos felesleg marad, melljel 
a’ financzminister a’ nemzeti adósságot 4 mil
lió 708,082 dollárra leszállíthatja, inellyet a’ 
jövő évben hihetőleg’egészen ki is'fizethet. 
A’ kormánydepositumok kivitelét a’ bankból 
azzal menti, hogy ezen intézet (a’ bank) a’ 
nyilványos tisztek választásira pénzével befo
lyást akara űzni, sőt a’ szükölködőkre mun
kálva most is azon iparkodik, hogy a’közön
séget rettegésbe hozza, ’s a’ Congressust a’ 
Charta megújítására bírja. De ezen kísérté
seket a’ nép értelmes szándéka, ’s a’ status
bank öregbített segedelme kijátszotta. (Mint 
tudva van a’ bank több millió dollárt osztott 
k i , hogy Jackson praesidensuek ne válasz
tassák).

E L E G Y  H Í R E K .
A’ múlt nyári rósz vagy épen semmi ga

bona-termés miatt az orosz birodalomnak fő
kép déli részeiben nagy az élet ára, mellj et 
már Pétervár is érez. — Némelly magányo
sak, mint rebesgetik, azon tervről álmodoz
nak, hogy Belgrádból Konstantinápolyig egy 
nagy országutat csináltatnak, de hogy léte
síthetik ezt annyi tömérdek nehézség, továbbá 
olly tartomány és nép közt, melly a’ művelt
ség első elemeiben szűköt lát mindeddig! — 
Mesnars a’ berry ligué kalandozó társa Lon
donba utazott a’ hgnét illető képgyűjtemény 
eladatása végett. — Dec. 5ikén íillé a’ római 
areas egyesület mint régiség barátja a’ 653 
olympiaszt, hol Mezzofanti vaticanumi első 
könyvtárnok’ ’s magyar akad. tag az ölj m- 
pi játékok eredetét magyarázta volt. — Neuf- 
chatelben (Sckweizban) dec. lOikén a’ lör- 
vényszerző test üléseinek első tárgyai közt 
előfordultak a’ t ü z k á r m e n t ő e g j- e s ü- 
l e t e k ,  u t c s in á l  t a t á s ,  hivatalos hírlap
állítás ’s a’ kereskedési viszonyok eligazítása 
’s a’ t.

Szerkezted I l e l m e c z y .  Nyomtatja Lä nde r e r .
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J E L E N K O R .
Pest szerda január 22dikén. 1834

F o j l a l a t :  M asyar és E rd íly o rsa ig  (Jan. U -1 5 ik é u  oraz. ^ llo cW™air ”k ;  G M C tt'f 'f iíi i r S j  a vas-
Magy. n. Muzeum g jarapodásai 1833ban B... Jánoa álhalala), F ián  - S l  re fo rm p á r ti Spanyolország (Za-
lati v iták ; G arn ie r-P agés, L afaye tte , O dilon-B arrot, cSZleLi k erek ed ő -
vala ütközeti tudósítása; Quesada; nevezetesb csa tak ; m ad tiU h ír )■ T örökország (a5 szultán hattischerif-je
kam ara ta g ja i; Stanhope ás H auser). Amerika (dálam erikai » ujyork )
a’ Szerbekhöz). E legyhirek. Gabonaár. Pánzkelet.

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsonyban f. hón. 14kén mind a’kél táb

la orsz. ülést tartott, a* 149iket. A’ RRnél, 
mintán, némelly követ urak némi igazításokat 
kívántak a’ naplókönyvbe hibásan iktatott mon
dásaik iránt: legelöl is fölvétetett egy újabb 
üzeueti javaslat az előleges sérelmekre királyi 
választ sürgető fölirás tárgyában, melly csak 
hamar egyes akarattal helybenhagyatván, utá
nit egy másik üzenet és fölirás javaslata ke
rült tanácskozásra, melly a’ közelebb (jam 
3káu költ) leérkezett k. válaszra felelőleg a’ 
kerületekben, mint szokás, már eleve meg- 
háuyatott ’s elfogadtatott; ’s most i s , ámbár 
hosszú vita után újra jóváhagyatott, ’s a’ sür
gető fölirásbeli üzenettel együtt nyomban a’ fő 
táblához utasittatott. A’ fő RR. egyiket sem 
fogadók el. Az elsőre névszerint visszaüzenni 
határozók: hogy miután a’ sürgető fölirás bel
ső tartalmában megegyeznek ’s egyedül sza
vak iránt forog fel némi nehézség: méltóz- 
tatnánaka’ ns RRek kezdeményi jogoknál fog
va oily alakban szerkeszteni a’ fölirást, melly 
mind kettőjükre nézve elfogadható legyen. A’ 
másik fölirás tárgyában egy lélekkel fölszólit- 
tatui határoz tatnak a’ RRek, hogy attól állja
nak el. ’S ez értelemben a’ válasz-üzenetek 
szerkesztetése a’ nádori itélómesterre bíza
tott. — Más nap újólag mindkét táblánál orsz. 
ülés tartatván, a’ fő RR. a’ tegnap határozott 
válaszok javaslatit olvastalak föl ’s kis módo
sítással elfogadván a’ RRhöz áilküldék. Ezek 
némelly pótlék-utasításokkal foglalatoskodtak, 
mellyeket néhány követ urak megyéiktől kü
lönféle tárgyakra nézve későbben kaptanak, 
’s most a’ tárgynak már eldöntött volta miatt 
naplókönyvbe iktatandáskép előadtak. Ezek 
után fölolvastattak az általérkezett válaszok 
’s leírásra rendeltetvén a’ tábla eloszlott. 16- 
káu kerületi ülésben az első válasz-üzenet vé
tetett vizsgálat alá.

Ö cs. kir. Felsége múlt hónap 2kai leg
felsőbb határozata szerint haditárnok Ester
házy Miklós hg elhunyta által megürült m. k. 
nemes testörségi kapitányságra ’s a’ vele kap

csolatban járó ország-báróságra, lovassági ge
neral báró Splényi Ignáczot méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni. A’ báró ur ezen uj hi
vatala tulajdonságában f. h. lökén a’ hitet Ö 
Felsége kezeibe le is tévé, ’s utána raingyárt 
a1 ns. testőrségnek mint kapitány, mostani 
helyettes cs. k. főudvarmester, különben fő
udvari marsai hg. Colloredo-Mannsfeld által, 
bemuítattatott.

Cs. kir. Felségünk jan. lökéről költ Jeg- 
fensőbb kézirata szerint general-őrnagy báró 
Hrabowszky Jánost a’ vas-korona ausztriai 
cs. rend második osztályával volt kegyes föl
ruházni.

A’ nagyinéit. m. k. u. Kamara Buccariban 
megüresült 30ad és sóperceptori tisztségre 
helybeli ellenőrt Guretich Vinczét; varasdi 
30adhivatali irnokságra eddig Lupinyákon 30- 
di útlevél-vizsgáló Rajakovich Gábort; Ku
pi nyákra útlevél-vizsgálóvá eddig Rácz-Kani- 
zsán 30adi kerülő Schneidt Józsefet; Kop- 
csányba vám- ’s 30adi perceptorságra eddig 
Hrosiukauban volt vám- ’s 30adi ellenőrt Mayer 
Yilibáldot nevezé ki. (K. i »am tűd.)

M. Vásárhelyen mult dec. 18kán nyílt meg 
ns. Marosszélf közgyűlése udv. tanácsnok ’s 
kir. táblai helyettes elölülő Nopcsa Elek ur 
élőiül te alatt. Ezen gyűlés czélja csupán tiszt- 
ujitásra lévén szorítva, csak is az ezzel szo
rosabb kapcsolata tárgyak vétettek vitatás alá. 
E ’ törvényes választás következésiben az al
sóbb liivatalokat elmellözve, fő királybírói hi
vatalra: reformátusok résziről gr. Toldaíagi 
Ferencz ur 1082, katholikusokérol Gál Jó
zsef ur 478, unitáriusokéról számfelettes kir. 
táblai közbiró Gálfabri Elek ur 486 szóval vá
lasztattak. Érdekes vala látni a’ vitatott tár
gyak iránti részvét azoii élénkségét, mellyel 
a’ közönség a’ közdolgok folyamatát huzamo
san kisérte; ’s azon rendet, íneüyet az ősi 
joga gyakorlására nagy számmal összegyűlt 
nemes székelység, a’ kikerülhetlen tolongás 
alkalmatlansági között i s , lehetségig föntar- 
tani szembetiinőleg elég erkölcsi erővel bírt. 
A’ tisztelt kir. táblai elölülő ur isméretes ügyes
séggel, próbált előrelátása okossággal vereté
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a’ gyűlés folyamatját, kívánt czél felé, ’s ez 
állal a’ törvényes rend biztosságában egy bol
dog jövendő kezességét tekintő RR. hálás kö
szönetére is magát valóban méltóvá tette, sa  t.

Pestbuda: A’ magy. nemz. Muzeum 1833ki 
gyarapodásai: 1) jau. 28kán méltóztatott Ná— 
dór cs. kir. Fönsége Pozsonybul a’ nemz. Mú
zeumnak a’ Törökországhoz tartozó boszniai 
Argentina nevű pr.barátok provinciálisátul aján
dékozott ’s Boszniában talált régi 5 byzauti 
aranyat, 99 különféle római nemzetség, s 
császárok pénzeit; továbbá 128 római rézpénzt, 
és 14 kis vésett római gyürü-követ leküldeni; 
2) febr. lsöjén kapta meg a’ nemz. Muzeum 
Nádor ő Fensége által Német-Újváron Vas 
miegyében lakó Tárnok Aloiz ur bőkezűsé
géből következő régiségek ’s ritkaságokat: 
a) Attila lő hun király ezüst emlékpénzét 441 
évszámmal; b) 170 nevezetesb nemzetség czi- 
mereit a’ 17ik századbul; c) 12 darab rézmet
szési a' 17ik századbul, mellyek közt neve
zetes Schwarzenberg Adolf grófnak (ki Győr 
városát a’ török járom alul fölszabaditá) mell- 
képe; d) 7 darab részint kéziratot, részint 
kézrajzot, mellyek közt figyelmet érdemlőb
bek a’ szász herczegek tulajdon kéziratai és 
Schviley Robert perzsa követ képrajzolatja 
a’ 17ik századbul. 3) Aug. 13kán küldé meg 
Nádor ő Fensége Markovics Péter ur budai 
polgár és lakos ajándékát, bold. Czövek Ist
ván ur által magyarosított Verbőczy Hármas
könyvét ’s Kelemen néhai mayar jogtanitónak 
a‘ pesti kir. tud. Egyetemnél a’ magyar jogrul 
irt munkáját magyarosítva’s mind a’ két mun
kát kéziratban; 4) oct. 19kén# vettem által 
Nádor ő Fensége kegyes parancsa szerint a’ 
nagyinéit. in. k. budai Kamara taksálati hiva
taléiul 4 darab római nemzetségi ezüst pénzt, 
mellyeket az Erdély Szilágy-somlyói sótiszt- 
ségi ellenőr Prik János ur maga pénzén vásá
rolt egy Kosztyin nevű szilágy-somfyói lakos 
asszonytul, ki a’ fenmondott pénzeket a’ 
Kraszua folyó partján találta; 5) nov. 21kén 
fens, nádori parancsnál fogvásl a’ nagymélt. 
in. k. budai Kamara taksálati hivatalában vet
tem által következő régi pénzeket egy Bel- 
orvényesen t. Bihar miegyében Vathum Flora 
nevű oláh lakos által talált kincsből: a) Sze
lőn török császár 1566 évbeli aranyát; b) Xik 
Fülöp spanyol király 1650 évbeli ezüst tallér
ját ; c) János Kázmér lengyel király 1658 
é>bel  ̂ ezüst máriását; d) lo Leopold római 
császár, magyarok és csehek királya 1677ki 
ezüst máriását; e) János Fridrik brandenbur

gi márkgróf 1617ki ezüst máriását , 7 fr. 25 
kr. pengő váltság-dij mellett. 6) nov. 3kán 
kapta meg a’ nemz. Muzeum rilkaííági tára 
azon remek üveg poharat, mellyel sz. kir. U j- 
vidék városa polgárja ’s üveges-mestere Ba~ 
kalowitsch Péter ur maga készite ’s három 
hires tudós mellképével diszesite, u. m. Obra- 
dovics Dositheus hires szerviai tudóséval,Raics 
János tud. archimandritáéval, és Sztoikovics 
Athanáz tudós magyar hazánkfia ’s most Ru- 
sziában lakó collegialis tanácsnok és sz. Wla
dimir rendbeli vitézével. Pestjén. 15kéu 1834.

Hulitzky A ntal, 
a ’ m. nemz. Muzeum első őrj*.

Egy városbul múlt esztendőben decem
ber 18dikárol következőt Írnak: „Egy oda
való szabó, kisded czéhinester, torok-daga- 

.Hatban rosszul lesz, meghal, az orvosok is 
annak találják, koporsóba teszik, 48 óra múl
va temetik ’s a’ becsületes szabó-czéh viszi 
az úgy nevezett sz. Mihály-lován váltakon; a’ 
temető ajtajánál ollyan négy szabóra jutott a’ 
vitel, kik közül 3 igen magas, egy pedig igen 
törpe vala, -r■ a’ czinterein-ajtónál a’ küszöb 
rostéíyos volt szokás szerint; ajtó közt a’ 
törpe szabó lába becsúszván a’ rostély közé, 
odaszorul ’s a’ koporsót elejtik; a’ koporsó
fedél gyöngén lévén leszögezve leesik, ’s a’ 
halott belőle kifordul hasra; midőn kapkod
nak hozzá hogy visszafordítsák, látják hogy 
a’ halott véres tajtékot túr ’s amint kopor
sóba vissza akarnák tenni, megmozdul; ki
veszik tehát , kitisztogatják ’s megmossák 
száját ’s ó egészen feleszmélve noha gyön
gén de még is saját lábán ment haza, más 
nap pedig többé semmi baja sem volt. He 
volt bezzeg a’ feleségének! ez a’ temetőből 
hazamenet, mivel különben férjével rosszul 
élt, szüntelen szidta a’ kis szabót, hogy miért 
nem vigyázott magára és miért ejté el -a’ ko
porsót. A’ holtnak torok-gyikja volt, melly a’ 
zökkenésre megfakadt , ’s a’ szenvedő utána 
jobban lett. Az ásott sirt azonban nem engedé 
bétölteíni, hanem legényivei másnap kopor- 
saját odavitte, bétemette ’s ezt irta fölibe:

B. . János szabómester koporsója itt nyugszik ,
Maga pedig íelesege bosszújára bort iszik. — “  E. H .

f r a n c z i a o k s z á g .
Páris jan. 2. — Már gyakran szóltak a’ ! 

hírlapok egyenetlenségről Soult marsai ’s a’ 
doctrinaire ministeri rész közt a’ tanácsban. —
Ha a’ doctrinaire ministerek egyedül Lajos- 
Fülöp teremtményei volnának, ha minden ön- 
állást elvesztettek volna, semmi érdek sem



mutatkoznék irántok. Bizonyos, hogy ezek a’ 
tanácsnak nem lelkei, mert ez Lajos-Fülöp; 
— de az is bizonyosnak látszik , hogy ok ezen 
fejdelemnek igazi gondolkozásukat sehol sem 
áldozták fe l, ’s a’ hol gondolkozásuk a’ ki
rályéval összeütköznék, belátásukat mint be
csületes férfiak bizonyosan kellővé tudnák 
tenni, vagy kilépnének. Minthogy vissza nein 
léptek, ’s híre sincs kilépendésöknek, kive
hetni ebből, hogy Lajos-Fülöp politikája e- 
zen férfiakat kíméli ’s gondolkozásukkal igen 
Összeütközni nem óhajt. — A’ mi Dupin vagy 
Odilon-Barrot urak törekvésit illeti, Lajos- 
Fülöpöt megsemmisíteni, ’s a’ követházat fö- 
libe tenni, a’ mostani kamara épen nem ké- 

es illyen • szerepet játszani, 's évek foly
atnának le, mig olly kamara lépne föl, melly 

elegendő uralkodói talentomot egyesítene, 
hogy a’ középosztályban (polgárság) uralko
dó szellem, ’s érdekek mellett illyesmit fel
vállalni merjen. —

Garnier-Pagés urjan. 2ikán a’követházi 
elnök (praeses) bureaujában egy kérelmet tett 
le Arbois (Jura megye) lakosaitól, melly a’ 
választói jog kiterjesztetését kívánja minden 
polgárra. E ’ kérelmet 1227en írták alá. — 
A' Gazette jan. 2ik lapjába bevezetésül Ma
damehoz , fijához, ’s a’ royalistákhoz részé
ről szerencse-kivánatot iktata. Ezen hírlap 
azt hiszi, hogy Madameuak és fiijának (bor- 
deauxi hg. v. is V. Henriknek) egyetlen el
lensége sincsen, de barátja sok. Különben 
szerencse-óhajtása a’ régi franczia etiquette 
hódoló szülj ében a’ legmélyebb alázattal van 
írva.— A’ felírás-javaslatról jan. 3. ’s követke
zett napjain a’ követházban tartott viták alkal
makor G arn ier-P agés (isméretes respubli- 
eai szellemű követ) egybehasonlítá a’ Lafitte-i 
íninisteriumot a’ mostanival. Dupont de l ’Eure 
ministersége alatt úgy mond, midőn még La
fayette vivé a’ kormányt, nem merék gon
dolkozásukat kimondani. Azokat csakLaffitíe 
elbocsáttatása után nyílváuyították, midőn t. 
i. egyenesen választottak eszközöket a’ kivi
telre. A’ kormány a’ jogutat elhagyja, ’s erő
szakra vetemül; városhajduk léptek a’ nem
zeti őrség helyébe, melly Lafayette álatt fegy
veres kézzel mindent tehete. Erre a’ szónok 
azon szabályokra emlékeztet, mellyek a’ nem
zeti őrséget több helyen érték, mert vona
kodtak a’ statushatalom szigorúságához álla- 
ni. A’ sajtó, a’ gondolkozás és oktatás sza
badsága, ’s az egyesülhetés j oga (jusa) el~ 
törlettek úgy annyira, hogy meg asszonytár- 
*<uságokat is mint veszélyeseket üldöztek, ’s

jajt mond az országra, hol nem mindnyájan 
egyenlők a’ törvény előtt, ’s melly kivételek 
által kormányoztatik. Az erkölcsi bel szükség 
és kül kötelesség közé teszi az az embert. 
Ezt mondá a’ lyoni zavarok okának is. — 
Csak érdekeik való képviselete szükséges r.c- 
kik. E ’ végett a’ nép-tpmpgekhez (mázsák
hoz) kellett volna fordulni. Denémeily urak u.m. 
kiket a‘ restauratio farkának nevezhetnék (Gui
zot ’s Broglie ministerekre néznek ’s nevet
nek) a’ nemesség ’s papság privilegiumit sze
retnék ismét helyre állítani 5 a’ mi még is le
hetetlen. Az ország, ’s nevezetesen a’ dol
gozó nép óhajtása mind inkább az általány cs 
választási jog ’s a’ t. — F ü l  eh iro n  ur vé
delmezd a’ gyárbirtokosakat, ’s azt akarábe
bizonyítani , hogy a’ dolgozó népet nem nyom
ják , ’s hogy az (a’ dolgozó nép) épen nincs 
rósz állapotban. — C l ia p u is -M o n t la v i l -  
le  pedig az egész felirási javaslatot csak bó
kolásnak és szidalomnak nevezi olly függet
len férfiak ellen, kiket a’ robespiérre-i gon
dolkozás ráfogatása által a’ nép előtt le akar
nának alacsonyítani. (iszonyú lárma a’ cen
trumban). Mi a’ ministereket illeti, ők az or
szágot elárulták. Ennél fogva csak a’ resíaur- 
ratio ’s haladás közt választhatni. — Y i e u- 
n e t védelmezd a’ felírás szerkezetét. A’ nép
nek úgy mond nem az kívánsága, mit örömest 
rá tolnának, ’s néhány ezer nyugtalan főked- 
viért Francziaország csak meg nem indíthat
ja  sergeit. — L a f a y e t t e  szemére veti a’ 
kormánynak, hogy a’ népek ügyét mindenütt 
elhagyta, Lengyel-, Olasz- ’s Németország
ban a,’ be nem avatkozás alaptételével együtt. 
A’ spanyol patriótákat úgy mond nem enge
dik haza térni. A’ polgárok jogai lábbal ta
podtatnak. A’ való republicanisms nem egyéb 
mint a’ népfölséghez, az elidegenítlietlen em
berjogokhoz ragaszkodás; a’ népfölség ma- 
gasb minden kormányalaknál (Regierungs
form). A’ mi azon kifejezést illeti, mintha a’ 
dolgok jelen állapotját én, ,,a’ legjobb res- 
ublicának“ neveztem volna, be fogják látni, 
ogy én az amerikai oskola növendéke, W as

hington barátja, azt soha sem mondhattam. — 
Végre „én úgy mond, ki 1792ben a’-szabad
ságot kénytelen voltam a’ respublica ellen vé
delmezni, a’ monarchiát a’ szabadság ellen 
védni soha sem fogom. — P e r s i l  hevesen 
siet a’ szószékre (a’ centrumban: csitt, csitt, 
halljuk) ő, úgy mond a’júliusi revolutio em
bere , barátja a’ sajtószabadságnak is , de ki- 
csajiongásit korlátoztatni óhajtja. Végre azt 
mondja, hogy a’ társaság egyik osztályának
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Bem kell, t. i. se gazdagnak se szegénynek 
II’ másik kárával kedvezni. — G u iz o t a’ 
ny ilványos oktatási minister, mintán kimon- 
dá, hogy a’ kormány a’ kamara többségének 
fog engedni, azt állttá, hogy a’ párisi erő- 
sítvé nyék tői tartó félelem gyermekes rette- 
gösködés. Nekem magamnak sincs meghatá
rozott nézetem a’ dolog felöl, ’s a tervre 
semmi nyomosságot sem teszek. Vágynak i- 
dök, mellyekben különben jó vállalatokat 
sem szabad végre hajtani, de elő fognak azok 
ismét vétetni, ha a’ nyilványos vélemény fel
világosultabb lesz. (mozgás). A’ mi Persil 
urat illeti, rendiilhetlen bátorságát magasztal
nom kell; ’s noha kamarai alelnökségre jut- 
hatását előmozdítani, politikájával még sem 
egyezem meg. így a’ juryre (eskütt székre) 
nézve sem vagyok egy szempontú vele.

A’ válaszfelirás felett következő helyek 
nevezetesbek még M augu in  jan. 3ki beszé
déből : Megtudom magamnak azon érzést ma
gyarázni, melly minden mást legyőz. Fran- 
cziaországnak nyugalomra van szüksége. Ha 
visszaéléseket kell eltörleni, azt az ország 
a’ követválasztás, a’ kamara pedig követei ál
tal tegye. Ha a’ ministerium utjából félre tér, 
vezessük vissza. Azon erős szándékban, hogy 
julius-adta iutézvényinket minden megtáma
dás ellen őrizzük meg, szívesen megegye
zem. De megtartották e a’ ministerek a’ kép
viseleti rendszert egész tisztaságában ? Én a’ 
válaszfelirás mellé állok, mert az a’ iuiniste- 
rek ellen szól. — A’ ministerium nincs a’ ka
mara többsége mellett, mert olly törvényja • 
vasiatokat ajánl, mellyeket a’ kamara több
sége visszavetett. Vagy talán onnan véli a’ 
ministerium magát a’ kamara többsége mel
lett, minthogy a’ Bastille-javaslatot (mozgás 
a’ centrumban) ismét előterjeszteni nem me
ri. Ezután Persil urnák felel, ’s Kergor- 
lay. dolgában tartott beszédéből helyet olvas 
fel, melly spanyol inquisitióra mutat. Abból 
csak azon egyetlen következést húzhatni, 
hogy az esküttszéket meg kell szüntetni. Meg
mutatja a’ szónok ezután, hogy a’ ministerium 
Persil ur elveivel megegyez. A’ hallgatva a- 
dott szavazat, a’ tisztek vak engedelmessége 
mint elvek vannak felállítva. Ezen elveket ki- 
mutatá a’ ministerium, midőn két ellene szó
lott követet, hivatalából kiiktatott. Ö, úgy 
mond, nem akar aristokratiai monarchiát, ha
nem egyenlőségen épültet. Az aristokratia 
többé nem Francziaországba való, ’s azt itt 
mindenütt, hol mutatkoznék, bizonyosan le 
fognák rontani. így , ’s ez utón a’ Wniste-

rium zendülésre vezet. Végre Persil nr a’
többek között még azt is mondá: hogy a’ ki
rályi ügyvéd (0 ) hacsak munkátlanságra nem 
akarja magát kárhoztatni, gyanúból kényte
len üldözésit űznie. — Jan. 4ikén L a m a r
t in e  ur a’ keleti kérdésre nézve azt jegyzi 
ineg, hogy az ezt említő szakasz, az euró
pai háború vagy béke magvát rejti magában. 
Oroszország szándéka Törökország iránt még 
nincsen tudva; de az bizonyos, hogy Tö
rökország a’ feloszláshoz közel van. Ezt meg 
is mutatni Ígéri. A’ szakasz úgy mint van, 
könnyen protocollumokra vihet, ’s azok há
borúra , melly Európa kincseit ’s népességét 
könnyen elnyelheti; ha pedig az emberi szel
lem fejlései, ’s a’ felvilágosodás haladása ol
daláról tekinti a’ kamara a’ keleti kérdést, 
minden álgyuszó nélkül olly következmények
re juthatnánk, millyeket a’ politika várhat. 
Ezen czikkelyt ő igy óhajtaná: „Mi bízunk 
benne, Felséged gondja magas lépcsőjével, 
mellyel a’ keleti dolgok megkívánnak, köz
vetlen alkudozásokra fog lépni, hogy az eu
rópai egyensúly felbomlásának elejét vegye; 
nehogy olly eset, melly az egész világ alak
ját megváltoztatni, ’s a’ civilisalio uradalmát 
kijebb kész terjeszteni, haszontalan háború
ra, ’s emberiségi szempontból sikeretlen küz
désre legyen jeladás. — „ O d i l lo n - B a r r o t  
u r: A’ válasz-feletti vita fontos kezd lenni. 
De valóban illik is az országnak megmutat
nunk, hogy itt véleményünk kimondása vé
gett vagyunk. Örömmel láttam azon türelmet, 
mellyel a’ kamara különféle szólók nyilatko- 
zásit fogadá. Ez parlamentaris erkölcsink 
(szökésink) jele. — A’ képviseleti kormány 
nem tanácskozási (consul(ativ). Hogy mond
hatja a’ ministerium azután, hogy a’ kamará
val megegyez, ha a’ képviseleti kormányról 
más nézete van? Szükség tehát, hogy e’ te
kintetben még egyszer nyilatkozzék. A’ mi
nisterium némelly törvényjavaslati által mara
dó törvénynél fogva határtalan hatalmat kivá- 
na tőlünk. Ezt a’ párisi erősömén) ekben mon- 
dá ki. Nem akarom hinni, hogy azokat sza
badságiak ellen lenne fordítandó; de olly i- 
dőben tévé azt, mikor a’ szószéken hangos 
biztosításokat haliánk az általányos béke fen- 
maradásáról. Még komolyabb szemrehányást 
érdemel a’ ministerium, hogy a’ statushata- 
loin a’ követválasztásekba avatkozik. Óhaj
tom , nyilatkozzék meg a’ ministerium: vall
jon érdekek befolyásával, vagy a’ választó 
collegiumokban (gyűlésekben) szólva kivan e 
a’ választásokba avatkozni? Ha a’ kamara a«
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ország szavát fejezi k i, a’ követek függet
lenségét inkább kellene tisztelni, ba csak ha
zugságot nem akarnak a’ törvénybe csúsztat
ni. A’ kamara sértve van, ha a’ követ mint 
tisztviselő bűnhődik. Ezen méltóság nem csak 
bünhödés, de jutalmazás által is koczkázta- 
tik. Hivatalok, rendszalagok osztattak ki, inel- 
lyek, mint hinni akarom, ha megérdeiulették 
i s , némi hajlásokra mutatnak, ’s a’ követ vi
seletéből hivatalra jeleltetést (candidatiot) 
sejdíttetnek. Csudálkozik továbbá Persil nyi
latkozásán , hogy a’ status-ügyvédnek gyanú
ból kell üldöznie. Épen a’ politikában taná
csos néha az előzményeket elnézni tudni; ki 
máskép gondolkozik, nincs politikai fogása. 
Szükségesnek mondja továbbá a’ nemzeti kép
viseletet szélesbre kiterjesztetni. Mondották, 
hogy a’ monarchiát a’ szabadság ellen védel
mezni nem fognák (Lafayette); de részemről 
azt hiszem, hogy melly napon a’ monarchia 
a’ szabadságtól megválnék, el is veszne ,’ s 
így én mint az öröklő monarchiához ragasz
kodó, hiszem, hogy, azt a’ szabadságnak kell 
védelmeznie. — (lármás mozgás, az ülés egy 
darabig félben szakad) T h i e r s  ur a’ ke
reskedési minister: ig a z , a’ ministerium nem 
egyenlő elemekből van alkotva; de hogy én 
tudós létemre a’ ministeriumban ülök, a’ kor
mány rendszerére mutat. Mondják, én demo- 
crata elveimet megváítoztatám; az nem igaz, 
én .mindig a’ monarchia embere voltam. Mond
ják , a’ ministerium nincs a’ kamara többségé
vel ; arra szó sem kell, mert ezt az első 
szavazat el fogja határozni. Rendszerünket 
kérdezik? mi azi feleljük: ez okozta orszá
gunk jelen boldog állapotját. De épen ez za
varja meg az oppositiót, mert jósíati nem 
teljesültek. Magok ezen urak mérsékietteb- 
beu ígérkeznek szólald. Még Mauguin ur se 
penged többé a’ háborút. Gyakran tesznek 
szól a’ béke és rend fenmaradásáról. Mi tar
tottuk fen mind a’ kettőt. Mi, uraim, meg
vagyunk győződve , hogy korszerül eg (zeil- 
gernäss) cselekszünk (nevetés és zugás). 
Francziaország a’ szabadságot népekre, mel- 
Jyek azt meg nem érdemlik, nem tolhatja; ha 
nemzetiségek veszélyben forganak , - tudjuk 
kötelességünket. így tettünk Spanyolország
ban , Schweizban és a’ keleten. (Mozgás és 
tagadás) Midőn háborúról van szó , örömest 
csak Marengóra, Waterloora soha sem em
lékeznek. (Foh  tatása következik.)

Francziaországbau most a’ respublicainál 
meg fenyegetőbb párt vagyon, melly a’ kor
mányt akaratja ellen magával ragadja, tudni

illik a’ parlamenti reformra törekedési; ez azon 
sark, mellyen fordul meg Francziaországbau 
most minden oppositio. Ezen reformkérdést 
eredetileg a’ Gazette támasztá, melly általá- 
nyosan minden francziának, ’s mindenütt szó
jogot kívánt. — Lassanként kivették ezen ide
ából (eszméből) a’ mi benne okos és alkalmaz
ható voTl  ’s most az átalányos szójogra re
formrendszert következtetnek, melly által a’ 
választás, és választatliatás censusa lejebb té
tetnék , ’s igy , a’ földbirtokon kívül capacitá- 
sok (értelmes fők) is lennének választók- ’s 
választavatokká.

Toulousi levelek szerint ezen város ba- 
romorvos-intézete (Yeterinaria) komoly há
borgások helye volt. — Lascases ’s Bertrand 
gen. mint mondják, magára vállalá visszahuza- 
tási indítványát azon törvénynek, melly a’ Bona- 
parte-ház tagjait Francziaországból száműzi, 
a’ kamara bureaujábau letenni. Beranger, ViaJ, 
JViaugin, Salverte ’s Cormenin urakat mond
ják támogatóinak. Ha némelly hírlap állítá
sainak hihetni, Dupin és Thiers uu. kedve- 
zőleg nyilatkoztak felőle. — Lelewel len
gyel tudós, ki most Brüsselben visszavonul
tan él, numismatikai munkája kiadásával fog- 
lalatos, mellyhez a’ rezeket (réztáblákat) sa
ját vezérlete alatt metszik. — Rossi gróf (az 
ismért Sonntag énekesné férje) 9 hónapos tá
voliét után dec. 29ikén érkezett Hagába mint 
sardiniai ügyvivő a’ németalföldi udvarnál.

S P A N Y O L O K  S ZAG.
Zabala, mint Y. Károly biscayai hadai

nak generálja, ’s azon tartományban kormány
zó választóItság tagja hivatalos tudósítást 
külde a’ guernicai ütközet felöl a’ választott- 
ság elnökéhöz, melly igy következik: „Sere
giül igen fontos okokbui hatalmokba kerítvén 
5 személyt, kik monarchiánk elleni túlságos 
szellemükről eléggé isméretesek , ’s kik most 
már főszállásomon fogva, de állapotjukkal fér
kezhető kíméletben ’s tiszteletben tartatnak; 
az ellenség is részéről mintegy 6—700ig me
nő hadlábat külde ki Mungniaba, hogy nem
zetségem tagjait elfoghassa, mi meg is történt. 
Az én négy fiam fogságra hurczoltatott.. Más
nap 20kán, ugyanazon hadláb, seregim állása 
felé Apriatának nyomult ’s íijaimat az előrend- 
ben Yileíé ellenünk. Gondolja el excád azon 
kínos helyzetet, mellyben illy körülmény közt 
szenvednem kelle ; ha vezéri kötelességemnél 
fogvást megtámadom az ellenséget ’s tüzet a- 
datok reá, fiaim halnak legelső áldozatul el. 
Nem vala mit tennem tehát, mint íöríélyhoa 
nyúlni, hogy általa mind at’-ní •• •-4 „ -
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tclességim teljesítsem. Hadaimmal visszavo
nultam Rigoitia, majd később Guernica fele; 
’s itt 2lkén az ellenség már megtámadott, de 
millv utálatos és áruló módon! gyermekimet 
Ismét az előrendben burczolá ellenem. Iszo
nyú helyzet egy atyára ’s nehéz próba egy 
vezérre! Azonban jo az isten, o itt is megse— 
^ite. — Éljen a’ vallás! mondám, éljen a’ ini 
törvényszeres királyunk dón Carlos! ha min- 
gyárt vesznek is gyermekim ’s én velük! Fe
lejtvén hogy atya vagyok, elrendezem seregi- 
met azon állásokra, honnan az ellenséget kel
lően támadni legbiztosbnak gondolám, 's tü
zet lobbantaték hadi soraira, rettentőt, mil- 
lyeunek Biscaya még tanúja nem volt. ’S ime, 
kegyelmes uram, épen a’ guernicai nagy fá
nál; körösi eg e’ díszes emlékjelöknél szaba- 
dályos (privilegiált) tartományunk fijai nágy 
tetteinek , melly alatt fejdelminket a’ mi ura
inkat szoktuk kikiáltani ’s melly alatt királyink 
»’ tartomány óstiszteletü szabadályi föntartá- 
*ára esküszuek előttünk, ott, honnan ős ele
ink dicső árnyéki védelem ’s áldással lebeg
nek reánk alá, — nyerek el Biscaya vitéz fér- 
fiai a’ teljes diadal borostyánját. Lehetetlen, 
Uram! azon rettenhetlenség, hidegvér ’s vi
tézséget ábrázolnom, melly el seregink az el
lenségre rohantak, ’s azt még épületekben is, 
hova mint biztos véd falak mögé rejteztek , 
bayonnettekkel követé ’s vivá. Csak nagy ügy
gyei juthata módhoz közülök mintegy 180, 
megsebesített vezérükkel együtt, a’ beállott éj 
segédével, melly egyszersmind az ütközetnek 
véget vete, megfuthatni, a’ többit mind leve
rők seregink vagy elfogák. Ez röviden a’ mi 
első ütközetünk szerencsés kimenete, mellyet 
derék harczosink a’ bitorlóné párthivein víttak. 
ki. Mi dicsőket nem várhat még a’ király a’ mi 
urunk s excád illy vitéz bajnokoktul, kik ma
gokat mingyárt első harczban is ennyi dicső
séggel tüntetők elő ! Isten tartsa excádat. Költ 
főhadi szállásunkon Aleagroban dec. 24. 1833. 
Fernando de Zavala/4

Gen. Quesada Ó-Carstiliábau ismét íol- 
•zólitásl bocsáta közre. Tárgya a’ királyné mi
napi határozata, mellyné! fogvást a’ lázadók 
megtérésére újólag 20 nap engedtetik. E ’ fel
szólítás 4ik pontjában következő) pártos vezé
rek vannak a' bocsánatból kirekesztve: Meri
no , Balmaseda (inár elfogatott), Cuevillas, 
Villalobos, Landeras, Cusdrado, Caraza, Ba- 
rJlio Gareia ’s ezek egyesületének többi tag
jai. A’ Gdik pont szerint, kik e’ fölszólitás 
következésiben engedelmességre nem térnek 
* később lennének el fogva, azonnal minden

irgalom nélkül kivégeztetnek ’s csupán 4 (fra 
engedtetik a’ keresztyén módú halálhoz ké
szülésre. 7ik pout. E ’ bocsánat csupán láza
dás-büntetéstől fogja fölmenteni a’ megtérő- 
ket; rablás, gyilkolás és egyéb zendülés köz
ben elkövetett vétkekért keményen lakolni fog
nak. Megtérő tisztviselők előbb viselt hivata
laikba nem léphetnek, míg az iránt különös 
kir. parancsot nem nyernek. 8ik pont. Azon 
oknál fogva, minthogy a’ pártosak vezérei kö
zönségesen harmad v. negyed magokkal, és 
soha 17 vagy 20nál többre menő kísérettel 
járni nem szoktak, ha valamelly helységben 
eképen keresztül menvén , elfogatásukra a’ 
tisztviselők mulasztanák megtenni a’ szüksé
ges rendszabásokat, hivatalaiktól megfosztat- 
ni, a’ lakosság pedig melly elóljáróji segedel- 
mire nem járulna, 300 arany birsaggal fog 
büntettetni, ’s a’ t. — E ’ 20 napi idóengedés 
altaljában kivan az egész országbeli lázadók
ra terjesztve, de kihirdetése ’s ne talán e’ 
közben hozzá adandó módosítás mindenütt a’ 
főkapitányokra bizatott. Innét van, hogy né- 
melly tartományokban igen nagy, másokban 
ismét legkisebb foganatját sem láthatni. Brs- 
cayaban, vasárnaponként rendszerint haza tér
nek az insurgensek ’s bocsánat paizsa alatt 
misét hallgatnak, tiszta ruhát öltenek, becsü
letesen jóllaknak, de hétfőn ismét guerillák- 
hoz szegődnek, hogy jövő vasárnapig^ újra 
rablást és harezokat űzzenek. Nem igy O-Ca- 
sliliában (Quesada főkapitánysága) ’s Valen
ciában. Ez utóbbiban névszerint a’ Morellábol 
inegszalasztott insurgensek százanként ’s job
bára már mindnyájan haza tértenek, ’s gen. 
Breton többé szükségesnek sem látja ottani 
további őrködését, hanem megy seregével vis
sza Tortosa felé. A’ santiagói és tarragonai 
érsekek, valamint a’ barcelonai, ciudad-ro- 
drigoi, leridai, orensei, és tuyi püspökök n- 
jabban is bizonyossá tevék a’ királynét hűsé
ges hódalatuk iránt. Mint különöset említik a’ 
madriti lapok, hogy királyné ő felsége a’ tor- 
tosai püspököt, dón Victor Saezt, magához a’ 
fővárosba meghivá. Tudva van, hogy Saez tet
te föl a’ manifestüinot, mellyet V ilik  Ferdi
nand 1822 oct. lsójén Puerto de Santa Marib
ból kiszabadulta után közre bocsátott.

Bavonnei levelek, Spanyolország éjsza
ki részeiről jan. 2kán érkezett liirek után , 
azon tartományokat folyvást igen nyugtalanok
nak Írják. A’ polgárháború forr, valamint kez
detekor, ’s lecsilapittatása, a’ hegyekben esett 
nagy havak es szakadatlan rósz idők miatt, 
mellyek a’ hadi mozdulatokat igen gátolják*

51



még nehezebbnek látszik. Az országutakon 
járás szerfölött veszedelmes ; ma, mint birle- 
lik, a’ carlositák egy franczia kurírt öltekmeg, 
minthogy az általa vitt hivatalos irományokat 
ellenük védelmezni akará. Gén. Harispe hitelt 
érdemlő tudósitásokbul érté, hogy Navarrában 
egyedül, 4000nél többre megy a’ fegyveres 
támadók száma. Mondják, hogy d. Carlostul 
Zavalához egy barát ruhában öltözött titoktel
jes külsejii ember érkezétt volna meg, ki a’ 
seregek egy részin azonnal figyelmes szem
lét tartott. Madritban a’ kormány szelidebb bá
násmódot és kegyelmezést kezd követni, hogy 
valamire mehessen. így Zea ur ’s a’ papság 
tanácsára a’ királyné a’ Biscayában kézre ke
rült insurgens vezérnek Unceta nevű volt bil
baói postaigazgatónák ’s több, vezérlete alatt 
állott carlosita tisztnek megkegyelmeze. Va
lencia délszaki részein Alcira körül a’carlosi
ták újra táborba gyülönguek; seregek mentek 
szétüzetésökre, ’s már ütközet is történt, de 
kimenete nem tudatik. A’ franczia figyelő se
regek st. Jean de Luz vidékén mozdulatokat 
tettek a’ legszélsőbb határvonalig. Épen most 
érkezik hire, mondja végre a’ levél, két ne- 
rezetesb ütközetnek, nielly mindkettőben az 
insurgensek vesztének, egyike Ascoytia kö
rül történt, kik vezérletei alatt még nem tud
ni ; másika los Arcos mellett, hóimét a’ táma
dók Logronjo felé futamultak; itt a’ kir. se
regeket gen. Lorenzo vezérlé. Dec. 24ki ma- 
driti hirlapok szerint , Estremaduraboi az ott 
tartózkodott portngáli emigránsok egyszers
mind donna Maria párthivei seregestül fölkel
vén a’ portngáli széleken beütöttek, ’s'Mar- 
vao határszéli várost valamint később Porta- 
legret ostrommal bevevék. Az elsőnek bevé
tele dec. 12kéu történt, donna Maria lobogó;! 
kitüzettek, ’s a’ lakosság hosszú vívókkal s 
21 álgyulövéssel tiszteié a’ portűgáli és spa
nyol ifjú királynékat. E ’ két elfoglalt város
ban mintegy 50 meiiekvő carlosistit találko
zott , kiket a portugali cbnstituíionalisok el- 
fogdosván Badajozba áltküldöttek. A’ győztes 
sereg mintegy 400ra megy, vezérük az ismé- 
retes gen. Pinto.

NÉM ETORSZÁG.
Az Indépendant számosb német statusod 

vámrendszeri egyesületében, ’s azon korlá
tok lehullásában, niellyek ezen országrésze
ket külön szakaszták, Poroszország munkás 
közbenjámítanak köszönhető közönséges ke
reskedői szabadság rendszere próbáját látja, 
inellyuek nincs egyéb czélja, mint a’ mit min
den század törvéuyhozóji elérni törekedtek,

t  i. az emberi nem részire a* lehetséges jóllét 
legnagyobb öszveségének megszerzése. —

Dec. 27ikéu választattak meg Coblenz- 
beu a’ jül. 14iki kabineti parancs által alapí
tott kereskedői kamara tagjai. A’ kereskedői 
kamara rendeltetése: „nézeteiket ’s észrevé
teleiket a’kereskedés, kézmüvek, gyárak,, és 
hajózás meneteléről a’ statushatóságnak föl
terjeszteni; aunak ezek akadájyit, ’s az aka
dályhárító módokat kijelelni. Áltaiadhatni ne
ki azon nyilványos intézetekre felügyelést, 
és elrendelést i s , mellyek a’ kereskedésre 
’s hajózásra tartoznak. Evenként januárban ad 
fő tudósítást a’ bel uiiuisternek mind ezekről, 
hozzá iktatva egyszersmind saját óhajtásait is.

Most tudni meg : Lord Stanhope-uak arra, 
hogy a’ szerencsétlen Hauser Gáspárt pártfo
gása alá vegye, egy törtéivel adott alkalmai. 
A’ lordnak t. i. Nürnbergen keresztül utaztá- 
ban eltört kocsija, ’s e’ miatt kénytelen volt né
hány nap a’ városban mulatni. Ezen maradás 
alatt óhajtását nyilványítá, a’ talált ifjúval 
megisinérkedni. Hauser Gáspárt a’ lordnak bé
nultalak ; ’s ez a’ szerencsétlen sorsán annyi
ra megindult, hogy igazi atyai gondot fordí- 
ta rá, ’s a’ nürnbergi elöljáróságot arra bírta, 
hogy eddigi növendéküket egészen neki ad
ták ált. 1831. dec. 1. Bambergbe vitte őt -ma
gával a’ nemes lelkű emberbarát, hol minden
re gond volt, mi őt testi és szellemileg ki
képezze. — Újabban pedig L. Stanhope 5000 
p. forintot ígért a’király által Ígért 10,000 hez 
jutalmul a’ gyilkost felfödözendőnek.

A M E R I K A .
Nov. 29iki tudósítások szerint (Jamaíká- 

ból) Serpent hadibrigg Cartliagenából oda meg
érkezett azon hírrel, hogy a’ kormány Bogo

tában a’ franczia consullal Barroltal bánást 
törvénvtelennek nvilatkoztaíá, ’s meguaran- 
csolá, hogy személye ezentúl tiszt éltessék. 
A’ -franczia ügyviselő Lemogne ur vonakodott 
végső határozást tenni, inig kormányától u- 
jabb utasításokat kap. Woodbind ezredes gyil
kosait uov. 29dikén vala szándék agyon lö
vetni. — Buenos ayres-i levelek jelentik, hogy 
noha alkudoztak az iusurgensekkel, kevés 
remény volt még is a’ támadást vérontás nél
kül lecsilapílliatni. Azonban az ott tartózkodó 
idegenek tulajdonukat bátorságba helyezték , 
’s a’ leggonoszb esetre készületeket tettek. 
A’ révben egyetlen angol hadibrigg sem volt. 
A’ bogotai fő törvényszék a’ jul. 23iki zen
dülésbe keveredtekről kimondta ítéletét, inelly 
46ra halált mondott, de közülök 36nál a’ vég
rehajtó hatalomnak a’ halálos büntetést más-



sill felcseréltelni ajánlta. Mind e’ inellett oct. 
17kéu 17. a’ főváros nyilványos térén (piaczán) 
Agyon lövetett, Ezen kivégzettek, közül Nie
to Antonio vallomásánál fogva Santander gén. 
börtönparancsot (Yrerhaftbefehl) adott \  elez 
Francisco de Paula, Jose Miguel P e y , és 
Urdanete Francisco, sőt Leon ur ellen is, 
kik tömlöczre hányattak. — Az eguadori sta
tus kongressze Flores generált rendkivüles 
hatalommal boltig tartó dictatorrá kiáltotta ki.

Uj-Yorki levelek dec. lOikéig jelentik , 
hogy Stevenson ur számos szótöbbséggel is
mét, már negyedszer, a’ képviselőház szóló
jává (speaker) választatott. A’ ház titoknoka 
(clerk of the house) Franklin Valter ur lett.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Bár mi örvendetes volt máj. 25. (jun. 6.) 

»’ Serbusokiiak, midőn fejdelmüktől hivatalo
san értettek, hogy a’ porta az 1812ik évig 
szerb igazgatás alatt állott ’s 1813ban Chur- 
sdiid basa által önkényesen elfoglalt kerüle
teket ismét a’szerbeknek adta által: nov. 22ke 
(régi sztíl) még is szerencsést) ’s örvende- 
tesb volt rájok nézve. E ’ napon t.i. szerb kurír 
érkezett Konstantinápolyból, meily a’ régen 
várt, ’s 11. Mahmud szultán által saját kefé
vel aláirt, minden a’ Serbusok által 1820bau 
követelt nemzeti kiváltságot megerősítő hatti- 
scherifet Milos hgnek meghozta. E ’ szerint 
minden viszony , a’ mennyire azok az 1830. 
nov. végén Belgrádiján ünnepélyesen kihir
detett, — 18 kíváitsági pontból álló — hat- 
tischerif tartalmához képest, még eddig vég
re nem hajtattak, ezeutul be fog végeztetni; 
névszerint: 1) a’ Serbusok által múlt nyá
ron elfoglalt uj határ-kitűzés, mi által Servia 
félannyi nagyságot nyer még mindeddigi terjed 
ségéhez; 2). Minden községi, uradalmi, kirá
lyi, ’s különféle egyenes adó áltengedése a’ 
szerb igazgatásnak, 2,300,000 török piaster- 
ből (mintegy 52,000 császáraranyból) álló 
esztendei adózás mellett; 3) a’ Törökség 
kitakarodása minden szerb erősségből és vá
rosból öt év alatt, Belgrádot kivéve, hol a’ 
Serbusokkal együtt élni kötelesek; 4) min
den uj erősitvény lerontatása Serviában. Ezen 
örvendetes hír vétele után mindjárt gyors
postákat kíilde Milos hg minden szerb tör-

szinte teljesültéről tudósítson. A’ kragojeva- 
czi lakosoknak álgyudörgés, ’s a’ herczegi 
őrség Kragojevaezoii fekvő I. osztályának, 
meily azonnal zengő muzsikával lépett k i , 
fegyverüdvözlése adta tudtára ezen vigadal- 
mos napot. Nem sokára inegkondultak a’ ha
rangok, ’s fiatal és öreg, — ’s minden nem, az 
egyházba siete, a’ minden jó adójának belső 
nemzeti függetlenségök megnyerteért hálát 
mondani, ’s ezután a’ napot ünnepélyesen 
megüllui. —

E L E G Y H I R E R .

Épen, midőn dec. 31. ’s jan. lsoje közti 
éjfélkor 12 órát ütött, Lipcse táján minden 
porosz vámsoromp lezuhant az uj vámszer- 
zödésnél fogva; milly egyetemi örömjel volt 
ez fökép Lipcsén az akkor tartatni szokott 
sokadalom v. vásárkor ’s a’ határszéleken! 
hol a’ külön kormány ’s föld íijai baráti kar
öltve víg lakomával ünneplék a’ szorgalom- 
békóji lehullták — A’ Bossange kiadásabeli 
német Pfenniginagaziu (fillér- vagy batkatár) 
60 ezer előfizetőt számláland nem sokára. — 
Bécsbe január 2dikaig az idegen minis terek 
nagyobb része már megérkezett. Hátra van 
még a’ porosz minister, Ancillon ur, ki na
gyon beteg ’s más küldött (Alvensleben) jövend 
helyébe; a’ bajor, Giese báró; — a’ wür- 
tembergi, Yeroldingen gróf; és a’ mecklen- 
burgi, Plessen báró. Ki lesz a’ Conferen- 
tiánál a’ 13ik szavazati képviselő ? még nem 
bizonyos, minthogy a’ reuszi minister , Mar
sall ur, ki megválasztatott, nyavalyog. — A’ 
meltzi klastrombán (Yolhyniában) és Sebes- 
eben (a’ witebski kormány-megyében) egy
házi kerületi oskolákat nyittatott a’ czár a’ 
g ö r ö g - e g y e s ü 11 p a p s á g  gyermekeinek 
neveltetésök-re, mellyek mult sept. elein fel 
is nyittattak. — A’ porosz igazság-minister- 
ségi njabb rendelése minden törvény ’s tiszt- 
hatóság elibe azt szabá sinórmértékül, hogy 
egyik törvényhatóság a’ másikat akár nagyobb 
legyen, akár kisebb, egyedül k i r á ly i  tör
vény- v. tiszthatóságnak czímezze, ’s az illy 
dicsérő czimzeteket v. megszólításokat, mint 
fómagasztalatú (hochpreislich) nagyméltóságu 
(hochlöblich) tekintetes (wohllöblich) többó 
semmi esetben sem alkalmazza.
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8. szám. 1834.
J E L E N K O R .

Pest szombat január 25dikén.

F o g l a l a t :  M agyarország (Kinevezések. Debreczeni vásár. Á llattenyésztő társ. gyiilendése). Anglia (Lamb -J-. Times a’ 
kelet ügyében). F rancziaország (köv. kam. vitatások *s Voyer d Arger.son pol. vallomása; parliam . refo rm ; népne
velési leczkék). Spanyolország (gen. Lorenzo ’s mások ütközetei; M adritban kinevezések; Cataloniában constit. moz
gás). Portugália  (liirek Lissahonbul dec. 7ikejg). Németország (dunai gőzhajózás’s kereskedés). Amerika (déli ta r 
tom ányi történetek). Olaszország (birm ani katholicusok). E legyhirek . Gabonaár. Pénzkelet.

M A G Y A R O R S Z Á G .

Apóst. királyunk m. évi dec. 20ki lfcgfen- 
söbb határozata szerint a’ veszprémi kápta
lannál somogyi főesperessé Laszkalner Antal, 
pápaivá Sclmuphhageu György kánonokokat ; 
továbbá Ruszék József keszthelyi plebanust 
kánonokká és següsdi főesperessé*, C so b - 
r á n é z  Ferencz örsi plebánust, S z a 1 a y 
I ni r e in. tudom, akadémiai rendes tagot ’s a’ 
pesti m. k. Egyetemben a’ lelki pásztorkodás 
’s egyházi ékesszólás tanítóját, ’s K é ry  Já
nos attalai plebánust val. kanonokokká; dec. 
18ki legmagasb rendelése szerint pedig Tö
rök József szombathelyi kánonokot lebényi 
sz. Jakab czimzetes apátjává méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

General - őrnagy báró Sahlhausen Móri- 
czot ő Felsége dec. 29ki legfensőbb határo
zata szerint magyar bárósággal is inéltózta- 
tott megjutalmazni.

A’ nagym. m. k. Kanczellaria a’ bántáblá
nál ürességbe jött lajstromzói hivatalra Guoz- 
danovich Márk ugyanazon törvényszék kia
dóját , alkalmazó.

. Török Gáspár erdélyi kir. kincstári ti- 
toknok nyugalmaztatok. A’ déésaknai kir. ügy- 
vLselőség ürességbe jött. (k . kam tud.)

Az örökös esőzés ’s csaknem feneketlen 
sárrá felázott utak miatt, mint előlegesen tu- 
dósiitatunk, a’ mostani debreczeni vásár egyi
ke volt a’ gondolhatólag legrosszabbaknak, 
mivel mind vevő, mind portéka v. áru, mind 
árus elakadt a’ süllyesztő dágványban. Több 
száz kocsinál kénytelen vala lerakni útközben 
terhét, sőt még sok üresen visszatérő szekér 
más szinte üresen visszatérő pajtását áz iszo
nyú semlyékből ’s ragadó barátságu morotvá- 
ból kivontatni. Néhány ugyan sok ügy baj ’s 
vesződséggel oda vergődött, de vásárt sem lá
tott ’s-úgy tért meg mint az egykori utas Ro
mából a’ nélkül, hogy pápát láthatott volna. 
— Hazai termékek, jobbára gabona, csak 
a’ szomszédból, többnyire Hajdúságból ho

zathattak ; selyem és gyapjú a’ többi közt leg
jobban kelt.

Az  Á l l a t t e n y é s z t ő  T á r s a s á g  téli köz
gyűlése, az alapszabályok 74ik pontja szerint e’ f. 
évi február első vasárnapján azaz 2ikán fog tartatni, 
délelőtti 10 órakor Pesten a’ Nemzeti Casinóban; 
mellyre minden Részvényes ezennel meghívatik. Ex 
úttal egyszersmind emlékeztetik ’s illendően kére
tik minden Tag, hogy mind az alapított díj-aranyaik 
mind 10 forintos részvényét Heinrich János kapitány 
urnái mint a’ Társaság’ Pénztárnokánál (Pest, sfítő- 
utcza 620) jó eleve lefizetni vagy fizettetni ne ter
heltessék.

A N G L I A .

Lamb György ur előbb parliament tag , 
a’ Grey-i miuisteriuin óta pedig beiminister 
Londonban jan. 3. megholt ’s lord Howiek lett 
helyébe.

A’ Times szerint Russziának 23 nagyobb 
hadihajója van a! fekete tengeren; mellyek 60 
óra alatt Konstaníinápolyba vitorlázhatnak, 
azonban első intésre 30—40 ezer embere ül
het hajóra is. Ezen kiviil a ’ balti tengeren 27 
nagyobb hadihajója szállong, kérdés tehát ha 
mig Oroszország követei alkudozásit 50 hajó
val támogatja, mellyek egy része egy ágyu- 
lövésnyire van a’ földközi tengeriül, másikkal 
pedig csak 14 napnyi tengeri ut-távolra Liver
pool vagy Hulltol, gondatlan maradhat e An
giig kereskedési érdekeire nézve ? ’s minden 
egyéb készület nélkül, mint hogy egy két- 
nyaláb papirossal többet irat öszve külministe- 
riumában? — A’ kérdés ez: óhajtja e Orosz
ország vagy sem, hogy Törökország, ’s azzal 
a' felsőség a’ fekete tengeren neki essék sa
játul ? Itt szemet hunyni gyermekség volna. 
Továbbá kérdezzük :• megtartsa é magának 
Russzia ezen uj gazdag világot, vagy sem? 
— Mi kételjiik , hogy csak egy angol vagy 
franczia — a’ kába álmadókat kivevén — volna 
i s , ki elhatárzottan ’s röviden ne mondaná: 
nem! inkább fegyverre kelni. — Most még 
egy kérdést. — Ha fegyverhez kell nyúlni, 
akkor kell é azt tenni, midőn az orosz zász
ló Stambulban lobog, vagy azután ? — Itt sincs 
kétség. — A’ hódítás oily rósz, mellyet előbb
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lehet gátlani mint orvostani. Ha Oroszország 
azt hiszi, — ’s meglehet hiszi, — hogy al
kudozások, ’s mind az, a’mi ezekkel rokon, 
azon egyetlen mód, rnelly Angliát fegyverre 
bírhatja, úgy Isten segíts, irgalmazz, játékunk 
veszve van. De láttassanak csak egypár ad- 
mirállobogőt, 20 's néhány liniahajót, idoinos 
számú nehéz fregátokat, egy osztály gőzha
jót, rnelly 84 fontos bombákat szór, ’s tíz ti
zenkét csapat gyalogságot és tengeri katonát, 
fogadunk, az alkudozások hamar megváltoz
nak , — vagy ha erre pr#íokoIlozas is szük
séges volna, — egy pár hajúteher-kiszállí- 
tás, az ellenséget nem sokára ismét jó baráttá 
tenné. Mi ellenezzük a’ háborút, és utáljuk, a’ 
háború egyetlen igazló oka a’ béke. De békét 
gyávaság vagy becstelenség után nem várha
tunk. Az ellenség, rnelly egyszer büntelen 
rúgott meg, ismét megrághat, bár csúfságból 
is. Ne kívánjanak egyebet, mint.a’ mi szigo- 
rulag igaz; de attól egy ujnyira se álljanak el. 
— Oroszország a’ német hatalmak ügyeimét 
nyűgöt felé akará fordítani, mig keleten ter
vein dolgozott, hogy a’ Rajna melletti háború 
feledésbe hozza a’ dardanellákat. Russziát min
dig szegénynek rajzolók háborúra ’s gyengé
nek hódításokra. Még is talált mindig, mikor 
kelle neki, mind pénzt, mind katonát. Gyak
ran hadakozott, és az által többet nyert, mint 
akármelly nemzet két ezer év óta. Míg való
ban szegénynek gyöngének hittük, azalatt ó- 
riássá tettük, rnelly mindent mer, 's jutalmát, 
mellyért küzde, soha sem veszté. — Szövet
ségünk Francziaországgal ollyan, millyet e’ 
két hatalmas nemzet közt századok alig fog
nak ismét szerzeni; bár oktalan vissza ne
vessük. — A’ Morning Post szerint moreai nov. 
30iki levél mondja, hogy a’ fölfedezett ösz- 
veesküvés czelja volt Görögország részére 
Russzia különös védelmét megkérni, a’ gö
rögbajor igazgatást elmozdítani, 's csak Otto 
királyt megtartani. — A’ Guardian szerint igen 
nevetséges hir szállonga Londonban, hogy t. 
i. Miklós császár a’ Szultánt akarja megláto
gatni. Ez annyi volna, mintha uj birodalmát 
akarná birtokába venni.

FRANCZ I AORSZÁG.
A’ National, az „aide toi, le ciél t’aidera“ 

(azaz védd magad, 's védend az ég is) nevű 
társaság kívánságára a’ Cormenin ur által ké
szített ’s a’ választási reformot tárgyazó ké
relmet közli , rnelly ezen társaság bureaujá- 
bau nyitva áll aláírásra. Cormenin alaptételei 
ezek: Minden teljes korú frauczia, ki polgá

ri jogait törvényesen el nem veszté, választó 
legyen; — minden választás egyenes (köz
vetlen) legyen ; — minden választásnak a’ né
pesség legyen alapja; — minden választó, 
ki engedhető ok nélkül a’ gyűlésből kimarad, 
birságra ítéltessék; — minden választó, ki 
választói kötelessége teljesítésében egy vagy 
több dolognapot elmulaszt, ha kívánja, kár
pótlást nyerjen ; — minden politikai eskü tö
röltessék el; — mindéi* választó választatha
tó is lehessen ; — minden elmozdítható , ’s el 
nem mozdítható tisztviselő, ha követnek vá- 
lasztatik, tisztsége, vagy a’ követség között 
válasszon; — minden követ kárpótlást nyer
jen; — követnek ne legyen szabad semmi 
nyilványos tisztséget, semmi előlépési, sem
mi lépcsőt, diszesítvényt (decoratio) vagy 
kedvezést követsége alatt elfogadni; — a’ 
követség legfeljebb három esztendeig tart
son. Vannes kérelme pedig a’ választási reform 
iránt e’ javaslatokat foglalja magában: 1). A’ 
választási adó leszállíttatását; 2) a’ választ- 
halási census eltörlesztését; 3) a’ választási 
capacitások kitérjesztetésit; 4) a’ követek 
száma szaporittatását mindenik megye népessé
géhez idomlag; 5) az alispáni (aipréfet) ke
rületben karonként választást; tí) követ ne 
legyen tisztviselő; 7) kárpótlást a’ követek
nek. — A’ Courier francais szerint a’ keleti 
ügyben Francziaország és Ausztria közben- 
járulnak, egyik t. i. az orosz, másik az an
gol udvarnál. Kétségkívül, ha krisis és szük
ség kísztet, Angol és Francziaország egye
sülve lépne fel, ’s ha az ottoman birodalom 
feloszlatására kerül a’dolog, Ausztria is hasz
nát fogná látni. A’ két hatalom eddig egye
sülve került minden elhatározó lépést, ’s csak 
a’ Dardanellák szabadságát óhajtják még most 
vissza állíttatni. — A’ National beszéli, hogy 
a’ népnevelés szabad egyesülete nem régen 
leczkéket nyitott az egészség-isméretról, ’s 
különösen némelly kézmü-befolvásáról a’ mun
kások egészségébe, A’ leczkézést Gervais dr. 
St. Germain, Délaviniere dr. pedig St. Ja- 
ques külvárosban tartotta. A’ csendórnagy 
meg akaró tiltahi, de némelly kívántatok elhi
bázta végett meggátlotta parancsa teljesítését. 
A’ társaság biztosokat rendelt a’ tanítók sege- 
delmire.^ Dec. 22ikén Gervais dr. 200 hall
gató előtt meg is kezdé leczkéjét. Ekkor 
megjelent egy csendbiztos, ’s egy békebiró, 
az első elolvasó a’ csendőrnagy (préfet de la 
police) parancsát a’ leczke további meg nem 
engedletése, ’s ar terem oda hagyatása iránt. 
Gervais oda nyilatkozott, bogyó senki jogát
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$em ösmeri el a’ nyilványos oktatás korlátoz- 
tatásában, ’s csak erőszaknak fog engedni, 
a* gyülekezetét csendre intvén. A’ biztosak 
te igy nyilatkoztak, ’s az egyesület nevében 
ti csendtisztség (Polizei) részérói minden te
endő akadálynak elleninoudottak. A’ csend
biztos eltávozott, Gervais dr. pedig leczké- 
jét a’ legnagyobb nyugalommal folytatá mint
egy óranegyedig. Ékkor a’ csendbiztos újra 
megjelent, még pedig csendszolgák ’s város- 
hajdúkkal ’s egy osztály őrséggel ’s körül
vették a’ tei emet. Az egyesületbeli választott
i g  egyik tagja parancsa másolatát kivánta a’ 
csendbiztostól, ’s mig ó azt másolá, a’ csend
tisztviselők (Polizeibeamten) ’s őrségek a’so
kaság közé keveredtek, ’s a’ leczkézést fi
gyelmesen hallgaták, melly folyvást tartott, 
— A’ lemásolás után újólag felszólitá Ger
vais urat a’ leczkézés megszüntetésére, ’s mi
dőn ez szakadatlan és zavartalan folytatná azt, 
megbagyá a’ fegyveres erőnek, öt arra kény
szeríteni. Az őrségből egy sergeant, kardjá
val bal kezében föllép a’ székre, ’s jobbjával 
a’ tanító karját érinté, ki azonnal megszűnt 
szólani. A’ gyülekezet csendesen eloszlott. 
Hasonló jelenetek történtek St. Jaques kül
városban is. —

(Folytatása a’ követházi vitatásoknak).

Jan. Ciki ülésben Bugeaud general a’ mi
nisten rendszer felől elmélkedik. Voyer d’Ar- 
genson és Audry de Fuyraveau uu. a’ nép
felség elveihez ragaszkodnak. A’ pecsétör el
len mond ezen tanításnak. Berry er ur vé
delmezi a’ népfölséget, ’s arra emlékeztét, 
hogy a’ nyilványos oktatás ministere a’ qua- 
silegitimitást, a’ külügy ministere pedig a’ 
szükséget tévé a' mostani kormány elvének. 
Világos ebből, hogy a’kormánynak nincs biztos 
elve. — Következő helyek érdekesbek Voyer 
d’Argenson jan. Ciki nyilatkozásából. 0 ,  úgy 
mond, ’s társai, azon felszólításban, mellyel 
az emberjogok társasága nevében aláírtak, 
kimondott (respublicai) elvekhez, ragaszko
dik. Mi esküjét-illeti, ők azt a’ népíolség- 
nek tették. Politikai hitvallásuk a’ népfölség. 
De különös neme az a’ népfölségnek, midőn 
a’ fölség egyetlen egynek javára, a’ társaság 
minden egyéb tagjaitól elvonaíik (mozgás a’ 
centrumban). Egyenlőséget akarunk, de nem 
Saturualiákat. Júliusban az isteni jog kizár
tával a’ népfölséget fogadták e l , tehát én is 
elösmérem azt, ’s kész vagyok a’ nép aka
ratját teljesíteni. Uraim! hitvallástakartak tő
lem. Itt vagyon. — hosszú félbenszakadás, — 
Audry de Pilyraveau, ’sD eludre, hasonlólag

nyilatkoztak. —■ Barthe, pecsétőr r nagyböfc- 
ránkoztatás történt urak, e’ szószéken, (he
ves félbenszakasztás 5 a’ centrum: igen, igen, 
nagy botránkoztatás). Mi a’ szabadság korá
ban, nagy szabadság korában élünk. A’ kor
mány jelenlétében ellenséges elvhez v. tan
hoz (Lehre, doctrine) nyilatkoztak, vérben á- 
zott neveket (Robespiérre-ét) emlegettek. — 
Voyer d. Argenson: Az urak akarták úgy, 
mi jogunk.,szerint cselekvénk. (lárma, E l
nök: Itt a’ követházban vagyunk). Barthe : 
uraságtok esküjök erejénél fogva vágynak 
i t t ; meg akarják azt másolni ? vagy tartani ? 
mondják ki nyíltan, (derekasan! a’ centrum). 
Voyer d. Argenson — már mondottam : én es
kümet a’ népfölségnek adtam (félbenszakadás. 
Egy szózat: Ön a’ királynak eskütt. En a’ 
népfölségnek esküttein, melly előtt Önök mind
nyájan meghajthatják fejőket. — Tovább a- 
karnak faggatni — ám próbálják, majd meg
látjuk, mit leszünk teendők. — (élénk mozgás 
különféle értelemben , erre Berryer ’s Guizot 
szólván e’ napi vita bérekesztetett. Jan. Tikén 
midőn azon helyre érkeztek, „hogy Franczia- 
ország csak olly béke után lehet boldog, melly 
b e c s ü le té t’s érdekeit nem sérté.“ Bignon 
szólalt meg ’s átjárván a’ külső politikai tár
gyakat, különösen kiemelé azon helyet, hol 
mondva van, „ha Francziaország a’ birodal
mak neki terhes birtokállását megtűri, ’s azt 
megváltoztatni nem törekszik, annál kevésbé 
engedhet bármilly hatalomnak jogot a’ fenál- 
lót változtatni.“ Ezen hely, úgymond, elő
re is , hátra is hat; közeliül pedig Lengyel- 
országra vitetik, melly re nézve az alkuk 
szegvék, ’s a’ franczia nemzet érdekei kocz- 
káztatvák. Francziaország mind ezt joggal 
fenállónak még el nem ismérte, és soha sem 
ismérheti el. Ha Lengyelország neve ar felí
rásba nem jött i s , meghagyatott úgy mond az 
egész biztosság nevében kijelentenie: hogy 
itt mindenek előtt Leugyelország van értve. 
De ugyanazon jogokat meg lehetne sérteni 
Török- Német ’s Olaszországban. Lengyel- 
országra nézve mind a’ franczia mind az an
gol ministerium már előbb ünnepélyes ellen- 
mondásokat tett azon mód ellen, mellyel Rus- 
szia a’ Lengyelség ellen bizonyított. Russzía 
most Törökországot járja úgy, mint vala
ha Lengyelországot a’ védelem ürügye alatt. 
1808ban, úgy mond, az erfurti összejőve! e- 
lőtt élénken sürgeté Sándor czár Törökor
szág feloszlatását, inig Napoleon azt minden
kép kikerülni (igyekezett. Sándor, hogy Na
póleont rábeszélje, a’ spanyol és olasz lélszi-
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retet feltétlen odaengedte volna neki, N é
metországban a’ túlnyomadékosságot is rá- 
agyván, még Törökország számosb tartomá

nyi Albania, Bosznia, Morea ’s a’ t. közt sza
bad választást is engedett volna, csak Rus- 
szia részére Konstantinápoly t, s a Dardanel— 
Iákat nyerje meg. Noha Napóleonnak, a spa- 
uvol örökléssel, Angliával ’s Ausztriával szem
közt álltában az orosz szövetség igen becses 
volt, ezen kívánság még is olly kicsapongó
nak látszott, hogy arra semmi kérelem sem 
bírhatta őt. Ha Német ’s Olaszországban a 
birtokállás fenmaradna is , a’ jogállásban olly 
módosítás történhetnék, melly ellen Franczia- 
országnak azonnal ’s mindenkor feltétlen nyi
latkoznia kellene ’s a’ t. Ezen beszédre, mel- 
Iyet legfeszültebb figyelemmel hallgatott a’ 
kamara, Broglie hg. a’ külügy-minister igy 
feleit: „Nem akarok a’ tisztes szónoknak vá
laszolni; inkább hálát jelentek neki a’ kor
mány nevében; hálát egy úttal a’ felírás min
den szerkesztőjinek is, mellynek minden he
lyét, minden elvét elfogadja a’ kormány. A’ 
felvilágosítások, mellyekbe a’ szónok a’ biz
tosság nevében bocsátkozott, szinte a’ kor
mány értelmében vágynak. A’ becses szónok 
által kimondott elveket mi helyben hagyjuk; 
a’ mit óhajt, törekvésünk lesz megtenni, va
lamint a’ biztosság felvilágosításiban semmi 
sincs, mihez a’ kormány nem állana, semmi, 
a’ mit, ha kellene, kivinni nem (igyekeznék. 
— (általányos felkiáltás, igen jól! igen jó l!) 
’s a’ t. — Jan.%8ikán kifejté Lamartine indít
ványát: „Törökország, úgy mond, különfé
le népek halmozatja, ’s most közel van azon 
pillanathoz, hogy összedőljön, ’s természeti 
elemeire bontakozzék. Európa okosbat nem 
tehet, mint ha minden egyes hatalomnak a’ 
külön beavatkozást megtiltja, ’s az egészet 
védve az ujdon életre törekvő statusoknak 
békés alakulást enged ’s a’ t. Utána Mauguin 
ur Portugáliáról Spanyol-, Olasz-, Görög-, 
Lengyel- ’s Törökországról beszélve a’ mi
nistől ium viseletében ez országokra nézve csak 
gyengeségeket, ’s ál fogásokat lát; ’s csu- 
dálkozik, hogy ezen történetekkel szemközt 
Broglie hg. Bignon beszédét tegnap helyben 
hagyá, holott ezen beszéd az oppositio'sza
va két év óta. Ezen beszédet javalni a’ mi- 
niöterium résziről annyi, mint önhibájit meg— 
vallani, melly esetben a’ ministerium nem te
het illőbbet, mintha lelép,' ’s helyét másoknak 
engedi. -  Broglie hg. felelt, hogy ő a’ kor
mány által csak hely benhagyasát ’s elismeré
sit jelenté azon elveknek, mellyeket Bi

gnon kimondott, de nem egyszersmind azon 
módot, mellyel Európa mostani állapotját né
zi. — Továbbá Németországra nézve azt mon- 
dá: hogy ha a’ németszövetség keblében a’ 
kisebb statusok függetlensége koczkáztatnék, 
ha Németország szövetséges birodalomból egy- 
gyé v. összeállóvá létellel fenyegetne, akkor 
veszélyeztethetné akár Francziaországot, a- 
kár Európát. E ’ pillanatban Conferentia tar- 
tatik ez iránt. Mi lesz belőle ? senki se mond
hatja meg; de bármi legyen ’s bár ahoz ha
sonló is , mi a’ közelebb időkben Frankfurt
ban napvilágra jö tt , úgy vélem , még is meg- 
nyughatunk. Nem először történik, hogy a’ 
szövetség .hatását az egyes statusok függet
lenségi sérelmére ki akarják terjeszteni. Már 
ötször vagy hatszor akarák e z t; de az illy 
próbák megáilhatást nem nyerhettek. Mi lett 
p. o. a’ troppaui kongresszben felállított main- 
zi biztosságból? az többé nem áll. Tavaly 
az alkotmányos országok tanácskozásai felöl 
biztosság állíttaték, következménye semmi sem 
lön. A’ német nép szellemében, ’s a’ német
szövetség szövevényes szerkezetében bizo
nyos ellenszegülő erő fekszik, bizonyos el
rejtett erény, melly hasonnemü vállalatokat, 
ha köz egyetértéssel történnek is azok, du
gába dönt. Nem szükség nekünk ezen ki
sebb statusok függetlenségét a’ nagyobbak 
ellen védelmezni. Egvesség van köztök, mint 
tavaly. De legyenek a’ következmények bár
miilyenek , a’ közbéke, ’s az európai egyen
súly akkor sem háboríttatnék, ha Franczia- 
ország a’ bécsi kongressz nevében a’ végett 
előterjesztéseket is lenne teendő. — Január 
9dikén, mellyen a’ felírás-vitának vége sza
kadt , Dupin is szólott, de a’ felírásterv mó
dosítása iránt az oppositió által tett indítvá
nyok nagy része félrevettetett, csupán Odi- 
lon-Barrot-é, mellyet a’ Lengyelekről szóló 
czikkely végén a’ Lengyelek ügyében ja 
vaslóit, fogadtaték el imigy: A’követház biz
tosítva van, hogy Fölséged kormánya Len
gyelország mostani állapotának ellenmondott, 
’s ezen vitéz de szerencsétlen nemzet ja 
vára mindenkor hathatósan ’s állandósággal 
fog munkálkodni. A’ többi kérdést ’s nehézsé
get Thiers a’ megbetegült Broglie hg helyet
tese elinellőzé. Vég szavazatkor a’ válaszfel- 
irás 268 > 4 3  ellen fogadtatott el. Ugyanezen 
ülés alatt Thiers Broglie nevében Odilon- 
Barrot ur indítványára ezt mondá: Távol ezen 
indítvány megtámadásától azt teljes lelkemböl 
helyben hagyom. De a’ kamara könnyen érez
heti, hogy a’ kormány nyelve nem lehet ugyan
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az a’ kamarák tagjaiéval, ’s hogy mi a’ kül- 
hatalinakkal mindennapos érintésünk végett 
tartózkodásra vagyunk kényszerítve. Azonban 
mondhatom a’ kamarának, hogy minket Len
gyelország sorsa élénkül érdekel, ’s hogy 
miatta méltósággal ’s hathatósan mondottunk 
ellen, hogy a’ király kormánya semmi joggal 
sem hagy fe l, mellyel felhagynia nem sza-> 
bad, ’s hogy azt, a’ mi történt, nem ösmérte, 
’s nem is ösmérendi el. (nagy tetszés).

SPANYOLORSZÁG.
Gen. Lorenzo múltkor említett ütközetét 

későbbi levelek következőn adják : A’ gene
ral dec. 28ikán 3500 emberrel Estella mel
lett (Navarraban) táborozván, meghal Iá, hogy 
az insurgensek nem messze tőle egy magas 
hegységben biztos állásba helyezkedve akar
nák seregét bevárni; ő tehát 1500 embert ol
dalast a’ berekbe állita szét lesben, többivel 
pedig az ellenségre sietett. Ez neki bátorod
ván az érkezők csekély számán, nem is várt 
megíámadtatást, hanem maga- törtete le erős 
állásiból ’s megrohanván az ellent, űzte vis
sza a’ város felé, nem sejtve a’ színlelt 's jó 
rendben intézett hátrálást; mig végre a’ be- 
rekhöz jutván előrohantak a’ leskedők ’s közre 
fogván a’ támadókat rajtok iszonyú öldöklést 
követtek el. Mondják 800nál több maradt a’ 
lázadók résziről halva ’s 700ra megy az el- 
fogottak száma, a’ maradék futásnak eredt, 
de utjokat a’ Vittoriából kiiudított seregek al
kalmasint elszegik. Murciaboi is mentek ki 
csapatok a’ Montesanál Samper vezér alatt 
álló carlosistákat megtámadni. Carlos dec. 145— 
kén Villarealban volt Porto mellett, honnan 
még beljebb egész Lamegoig szándékozott 
visszavonulni. É ’ hely 23 mérföldre fekszik 
Ciudad-Rodrigotul, hol gener. Rodil ’s báró 
Caroudolet a’ határszél-őrző sergekkel álla
nak. Madrid legújabb hírlapok (dec. 30iká- 
ról) több rendű uj decretuinot közlenek ; ne- 
vezetesb köztük a’ íinancz-ministeriumot ren
dező. Ugyan is Martinez ur helyébe ideigle- 
ni fiuancz-ministeriil Slurgos neveztetik, ’s 
melléje munkálati könnyítésül egy uj hivatal 
állíttadk general-iigyelöség (intendantur) név 
alatt, mellynek feje Justo Banqueri egykori 
cortes-követ. A’ kincstárnak eddig volt fői
gazgatója Remisa ur helyébe Julian Aquilino 
Perez lép. Martinez exminister és Urutia a’ 
ministeri tanács volt titoknoka helyet foglal
nak a’ kormány-tanácsban. E ’ tanácsot a’ ki
rályné egy másik decretumban legfensőbb sta
tustestté nyilatkoztatja az országban, ’s tag
jainak évenként 30,000 fr. fizetést rendel, a’

kir. végrendeletben kinevezett helyettes ta
goknak pedig 15,000 frtot.

Szolgálati szükségen felül, sót mi több 
’s mint nyilván kimondadk, a’ kincstárnak 
nem viselhető terhére lévén a’ fenálló száraz
földi és tengeri hadi tisztek száma, dec. 22kei 
decretumában a’ királyné minden megürült pol
gári hivatalt hiven följegyeztetni rendel, hogy 
azokat a’ számfelesleg hadi tiszteknek oszt
hassa. — Catalouiában, mint említők a’ con- 
stitutionalis rész készül uj mozgást inditani. 
Az egész dolog Zea ellen van főzve, kit a’ 
tartomány minden felett gyűlöl. Llander főka
pitány nemzeti őrséget állit ’s fegyverzi a’ né
pet minden ministeri ellenparancsok daczára; 
előkelők ’s tisztviselők pedig kardjokra es
küsznek Zeat megbuktatni , vagy bármibe 
kerüljön is , magokat kormánya alól fölsza
badítani. A’ királyné nem látszik lenni el
lene, sőt mint Ll&nderliöz adott válaszából ki
tetszik, őrnaga ugyan átall a’ tárgy egyenes 
intézője lenni, de szívesen veszi, ha a’ főka
pitányok megkezdik. — A’ déli tartományok 
mentiek minden zajtól. Izabellát a’ canari szi
geteken is kikiáltók királynénak. Megátalko
dott makacsok ellenben a’ nyugoti tartomány
beli carlosisták. Gén. Sarsfield Artajonaban 
valami 9 fogott el ’s kegyelmet ígért nekik, 
ha az ifjú királynét éltetnék. Nem, ők inkább 
mellüket tárák elő, hogy ott lövessenek ke
resztül, mint Carlost megtagadják. Madritba 
Aranjuezból hozattak fogva némelly zenditók, 
’s még midőn a’ tömlöczbe vitetének is , Car
lost élteték; a’ boszus nép meg akarta őket. 
ölni. Mondják: ezek, ’s a’ többi elfogottak 
főbb gonoszai meászemessze fognak depor
tál tatni. — Aurora hírlap a' volt Correo sar
jadéka megint és végkép elnyomatott, miért, 
miértnem? azt Zea tudja, ’s miért miértuein 
fog majd alkalmasint később feltámadni, azt 
megint a’ coristitutio tudja. — A’ grenadai 
herczeg mivel Francziába szökött, a’ tiszt- 
lajstrombul kitör ültetett ’s minden czimétől *s 
viselt méltóságától megfosztatott. — Egy kis 
szerencsétlenség történt a’ királynén. í)ec. 
17kén kedve jött fölgyujtott falusi kastélyát, 
biztos kiséret mellett, meglátogatni, ’s kitudui 
mint hajtatnak a’ megrendelt építési munkák 
végre. Nova-Cerradanál a’ hegyszoroson si
kamlós lévén jég miatt az ul, hintája a’ völgy
nek iramlott s bizonyosa!! bezúdul vala a* 
mélybe is, ha szerencsére uémelly fás szerke
rek oldalvást jővén azokba nem ütközik ’s 
igy föl nem akad. A’ batár ablaka betört, be 
az oldala is, de ő Felségén sérelem nenr es< t'#
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Föl sem Tett. »’ bajt, vidám hidegvérüséggel 
kiszállt, ’s míg kocsiját a’ szomszéd faluban 
igazították, félinérfoldet gyalog ment.

P O K T U G A L I A .
Most már hiteles levelek után mondhat

tuk , mond a’ Globe, hogy Portugáliában a’ 
közbenjárult spanyol-angol béke-alkudozás
nak mindeddig semmi sikere. A’ spanyol a- 
jánlkozás nem is terjeszkedők többre, egyéb 
|10„v a’ királyné báró Rumfordot. Santarembe 
utasítván, ez dec. 17ikén az angol küldöttel 
dón Miguelnek előterjesztő a’ mellőzhetlen ’s 
legelső ̂ föltételt, mellyen kezdendő alkudo- 
zásikat építenék; ’s mivel d. Miguel 24 óra 
alatt magát feleletre határozni nem akará, a* 
spauvol követ, mint utasítása tartá, fölhatal— 
mazó leveleit visszakérte, ’s utjának is eredt 
vissza Spanyolországba. — A’ seregek felöl 
nem sok újat hallhatni. Dec. 22ikén, mint a’ 
Courier Írja, Miguel ismét megosztó seregeit 
’s egy részt mintegy 3—4000ig menőt San- 
tarembül Coiinbrának indított. Londonban Mi
guel ágensei mindinkább munkásak hajókat 
vásáriam ’s hozzájok ügyes tiszteket szerez
ni. 3 amerikai nagyobb hajó iránt alktiban van
nak, ’s igy pénzbőségben látszanak lenni. Lis- 
sabonba ismét mintegy 20 érkezett vissza a’ 
zöldfoki szigetekről, kiket oda don Miguel 
száműzött. Kelet-indiából Princeza-Real hajó 
igen kedvező híreket hozott; valamennyi gyar
mat, valamint Goában a’ helytartó is kész az 
uj kormányt elfogadni, de eddig a’ papság ’s 
decembargador-ok tesznek az ügyben aka
dályt. — Portóban dec. Midikán némi zavar
gás adta elő magát a’ nép közt, ’s kicsiny
ben múlt, hogy fontosb következéseket nem 
vont maga után. Az itélőszék egy migueli 
pártost, Freitas alezredest minden vád alól föl
mentve szabadnak Ítélt. Ezen a’ nép annyira 
fölingerült, hogy a’ birákra törvén, közülök 
többet megpiszkolt, a’ praefectust pedig ha
lállal fenyegető. Más nap uj tiszthatóság vá- 
lasztaték ’s a’ nép örömmel lecsendesült; a’ 
earmelita barátokat is eltörlék ’s valamennyit 
Lissabonba kiildék. — Az ifjú királyné do 
Cabo de st. Vicente grófnőt (lady Napier-t) 
az Izabella-rend keresztjével ajándékozó me«-. 
Gen. Stubbs portoi érdemiért de Villanova (Te 
Gaia báró czimmel pairi méltóságra emeltetett.

Pike hajó dec. 7kéről hozott híreket 
Falmouthba. A’ legújabb, mit a’ Pedroi sere
gek tettek, némelly malmok szétdulásábol áll, 
mellvek Torresnovas vidékén (14 mérföldre 
Santaremtól) naponként 3000 alafa kenyérre 
(magyar katonáink prófuntnak hívják) * való

lisztet őrlőitek, és Santarembe Miguel hada 
számára szolgáltatták. E ’ dulás dec. 21kén 
történt. — Dom Pedro fregát a’ britt csator* 
nához küldetett, hogy szemmel tartsa a’ ké
szülő migueli hajóhad kindulását, nem soká
ra több is megy hozzá, ’s ha kimer indulni *’ 
mondott had, ott mingyárt heh ben ütközetre 
vonják. Lissabonban a' Chronica egy bocsánat- 
formát hirlel azoknak, kik Miguel részéről 
Pedrohoz megtérni akarnának, de nein hiva
talosan; mondják, nem sokára csakugyan majd 
hivatalosan is közöl egy általányos amnestiát, 
’s ez lenne kezdet a’ spanyol-angol ajánlotta 
békelépésre.

NÉMETORSZÁG.
Hannoverai hírlap, Hamb.Corr. ’s Alig. Zeit. 

a’ dunai kereskedésről ezeket közlik: Ausztria 
kereskedése Törökországgal ujra emelkedik. 
Érdemes is, hogy azon szállítási u t, melly 
annak előmozdítására hatalmas segéd, ’s melly- 
nek hasznát különösen nem csak Ausztria, 
hanem egész Németország vehetni fogja, e- 
gész Európát részvétre bírja. Már néhány ér 
előtt részvényes társaság állott össze Pécs
ben, hogy a’ Dunán gőzhajókon szabályo
sabb hajózást hozzon divatba. Ezen társaság
nak eleinte csak egyetlen hajója volt, de 
minthogy nyomos nyeresége a’ tőkét szapo
rító, nem sokára három hajót hoza munkába. 
Már most ezek sem elegendők a’ szükségre. 
Min^azáltal Törökország határit át nem lép
hették, hanem Zemlinben voltak kénytele
nek maradni. Idősült előítéletek, hogy a’ 
Dunát a’ fekete tengerbe ömléseig hajózha
tóvá nem tehetni, de még inkább a’ viddini 
’s orsovai basák rosszul értett érdekei, ’s a’ 
Porta gondatlansága háríthatlan akadályokat 
látszottak e’ czél ellen gördíteni. Azonban a’ 
vállalkozás haszna világosb volt, mintsem azok, 
kik elsők kezdőnek az ügybe, meg ne pró
bálnák. Miután az említett társaság a’ Duna 
folyásán tett vizsgálatok által meggyőződött, 
hogy ész, állhatatosság ’s pénzzel a’ termé
szetes gátokat legyőzhetni, több magyar zász
lóst nyert meg czéljára. A’ Nádor-Föherczeg 
elibe olly terv terjesztetek, mellyet egészen 
helyben hagyott, ’s azt 0  Felségénél a’ Csá
szárnál támogatta is. Biztosság neveztetett 
ki, melly a' Dunát hosszában végig mérje fel, 
a’ megkívánt javaslatokat előadja , ’s az irá
nyozható költséget, mellyet a’ czél-elérés e- 
lőre kívánna, számolja fel. Ugyanazon időben 
alkuba ereszkedik a’ portával, Milos hggel,
’s a’ viddini, ’s orsovai basákkal, hogy" ked
vező értelemre birassanak. A’ porta, talán
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inkább politikai helyzete, mint remélhető hasz
na végett, az ausztriai kormány nyilatkozó
éit megelőzte. Milos hg. ’s a’ basák, részint 
a’ kétségtelen haszon, részint ajándékok ál
tal megnyerettek. Milos még részvényeket is 
vett. Ezután földmérők küldettek k i , a’ Du- 
namedri szabályozás tervét felveendők, ’s a- 
zon bizonyossággal tértek meg, hogy min
den akadályt elháríthatni. A’ legsulyosbak 
Orsóvá körül vágynak, hol a’ Duna 400 láb 
magas kőszálak közé szorul, 's iszonyú se
bességgel ragadja hullámit, szirtek felett om
lik el, ’s három zuhatagot (vizrohanástjké- 
pez, mellyek utolsója „Vaskapu“ név alatt 
isméretes. Semmi hajó sem mehet e’ rohaná
sokon át elinerülési veszély nélkül, minden 
eróködés megszakadna itt, hacsak módot nem 
találtak volna, ezen helyet kikerülő csatorna
vitellel, elmellőzni. Az előkészületi munkák már 
bevégezvék, ’s a’ gondos figyelmű, kormány 
minden kivántató költség-megadásra is kész. 
A’ társaság részéről 300,000 p. forint tőkén 
részint három gőzhajót veend, mellyek Ang
liában készülnek, részint erőmüveket (ma- 
eliinákat) a’ csekély helyek tisztítására, mel- 
lyeket gyakran a’ vízjárás okoz. E ’ tőke 500 
p.ftos részvény által gyűl össze, 's hihető 
kevés esztendő múlva reudkivüles nyeresé
get hozand, minthogy Magyarország minden 
termékben tömérdek gazdag, ’s azokat sem
mi könnyebb szállítással sem adhatja el hasz
nosabban. E ’ hajózás azért sem lesz súlyos, 
minthogy Magyarország dunamellékének szá
mos kőszén bányája van ’s lehet. A’ gőzhajók 
Konstantinápolyig fognak menni, kiszámolták, 
hogy arra 10 nap lesz szükséges, ’s reményük, ’ 
hogy jövő esztendő, alatt minden munka bevé
gezve , ’s a’ hajózás nyitva lesz. Kiszámol- 
hatlan hasznot ígérő vállalat e z , ’s csak azt 
sajnáltatja, hogy az elfolyt 15 század elég
telen volt, még a’ római császárok később 
edig Nagy Károly által felfogott azon terv 
h ite lére , melly Rajnát a’ Dunával egybe

kösse. Ugyan mi is hátrálhatja Németorszá
got a’ szárazföldi országok közt első helyre 
vergődni, ha politikai középpontjából még a’ 
kereskedés középpontjává is lesz a’ fekete 
tenger, ’s atlanti tenger között; ’s ha ezen 
egész Németország termékinek szálütó-utja 
jóllétet, gazdagságot, és szerencsét hoz kö
zös hazánk minden pontjaiba, mint szíven ke
resztül a’ vér a’ test minden ereibe. A’ mi 
eddig illy nagy és szép terv valósulásának 
ellene volt, az már nincs többé. A’ különböző 
német fej delinek viszáikodása egymás közt

azon napon megszűnt, mellyen érdékeiket kö
zöseknek tekinték, ’s ismerék el. Remény
leni akarjuk tehát, hogy azon egyetértésnek, 
melly fejdélmink közt uralkodik, első és sze
rencsés következése Németország két nagy 
folyóiának egybekötése leend.

A M E R I K A .
Uj-granadában ’s Venezuelában tökéle

tes csend uralkodik, ’s ezen statusok a’ nép
oktatást és beljavulást látszanak előmozdítani 
akarni. Nem igy Aeguadorban. Ott nagy in
gerültség, ’s pénzszükség uralkodott. A’ jö
vedelmek elzálogítva, ’s a’ financzia nagy za
varban. Illy krisisben Flores generált a’ kon- 
gressz reudkivüles hatalommal ruházta fel. 
Ezen general, mint mondják, erőszakos ön
kénnyel kezdé hivatalát, ’s Gallipagos szi
geten több polgárt bezáratott. — Carthage- 
nában attól féltek, hogy a’ negerek a’ fran- 
cziák ’s a’ respublica között fenforgó félreér
téseket használni akarván, fel fognak zen- 
dülni. A’ franczia és angol consulok erre a’ 
franczia hajóhad parancsnokától azon választ 
vevék , hogy kész segédül leendnek a’ feke
ték netaláni támadások elnyomatására. Két 
ezi*en a’ lakosok közül falura takarodtak. — 
Buenos-Ayresből oct. 24ikén költ levél sze
rint az ott kiütött támadás megvalósul. A’ 
zendülés oka az volt, hogy a’kormány a’hír
lapoknak, mellyek fenhangon kezdőnek szól
ni , megtiltó a’ politikáról beszélni, ’s négyet 
közülök el is nyomott. —

Carthagena, nov. 16. Az egyenetlensé
gek Francziaország és a’ respublica között 
kétségkívül békésén fognak elintéztetni. A’ 
főtörvényszék kinyilatkoztató, hogy Barrot 
ur mint franczia consul, columbiai törvény
hatóságnak nincs alávetve; a’ kormány kezd
je  meg a’ szükséges alkudozásokat, ’s a’ con
sul akadály nélkül adhat útleveleket. — Me
xico, oct. végén: Santanna oct. 27. felszólí
tást bocsátott k i, mellyben a’ .népet a’ zen
dülés bevégeztéről tudósítja ’s kimondja, hogy 
a’ meggyőzőiteknek bocsánat van adva. A’ 
kongressz törvényt hozott, mellyel által min
den polgári köteleztetés az egyházi tized- 
adásra nézve megszüntetik. A’ mexicoi hír
lap e’ tekintetben megjegyzi: „Elég felvilá
gosodás van a’ népség között elterjedve már, 
hogy e’ törvény szükségéről, illendőségéről, 
sőt vallásosságáról meggyőződjék.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ Diario di Roma dec. 21iki száma tu

dósítást közöl a’ kathoüka egyház mostani ál
lapotjárói Avában és Peguban (Birmanország).
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Ezek szerint az ott elszélyedt katholikusok
az elvetemültség szomorú állapotában sinyle- 
Dek, minthogy a’ vett keresztségen kivül sem
mi vallásos vagy erkölcsi szabályt nem kö
vetnek. A’ tudósító mindazáltal (Zama püs
pök) mind ezen emberek jobbulását, mind e- 
gész népségek megtérésit reményű, mellyek 
a' keresztyéuségről még eddig semmit sem 
tudtak. Nianjoban ’s Kiandarvában pogány- 
térítés is divatoz néha néha; Sabarovábau a’ 
kormányzó, noha pogány, a' keresztyének
nek, kik ott igen szegények, egyházat, és 
téritö-laköt építtetett. Csudáivá ir le a’ püs
pök két nemzetséget, a’ Karianokat és Ni- 
kobarokat, kik a’ megromlott nemzetek kö
zepet! erkölcsük megjegyzésre méltó egysze
rűségét, joghoz, igazsághoz-y és serénység- 
hez a’ legnagyobb szeretetet meg tudták tar
tani , ’s noha a’ kereszt) énség malasztja ókét 
még fel nem világosító, reményű azonban a’ 
tudósító, hogy azt meg fogják kedvelni. —
, - ELfcG V HI KE K.

Talleyrand hg e’ hón. 3. Brightonba ráu- 
dult Ő kk. F ölségökhez , ’s ott harmad na
pig mulatott. Dino herczegné kisérte oda ót, 
de azt hiszik, hogy a’ hg. utazása politikai 
czélu. — Juehereau generál nője t. e. ke
vés hónap alatt némi divatárustól (marchand 
des modes) 600 frank áru kalapokat vásárlott; 
’s minthogy ez pénzéhez nem juthatott, be- 
vádlá azon asszonyság férjét a’kalmártötvény- 
szék előtt. A’ general kinyilathoztatá ügyvé
de által, hogy vagyona teljességgel elégtelen 
hitvese minden pazarlásit ékszereire megfi
zetni. Egyedül egy keztyüs 2000 frankos ár
jegyzék megfizetését kívánta. A’ törvényszék 
fölmenté őt vád alól. Egy párisi lap azt véli, 
hogy illy Ítélet épen újévi számrekesztés előtt, 
midőn a’ hiteljegyzékek (contok) a’ szegény 
férjek házába záporként hullanak, nem ke
vésnek kedves falat lesz ínyére. — Brüssel, 
ja». 4kén királyi határozás rendeli, hogy azon 
polgároknak, kik a’ revolutio alatt fényes cse
lekéinek  által kitüntették magokat adandó di- 
szesítyéuy (ylecoratio) legyen 1) homloklapján 
négyágú vas kereszt; a’ vérten arany kariká
tól környezett belga oroszlán, hátlapja pedig 
1830 évszámot foglalja magában. 2) Vas em- 
léivpénz; melly egyik oldalon a’ belga orosz

lánt viseű e*körirattal: ,,A’ haza védeinek“ 
a’ másikon kilencz vértet az ország kilencz 
tartományai czimerével; azon czimerek kö
zéppontjában napot ’s 1830 évszámot ezen 
szókkal: „Belgium függetlensége“ kereszt ’s 
emlékpénz egy szalagon a’ mell balfelén fog 
viseltetni. — A’ svecziai király következő ju
talmakat tett fel: 5000 tallért legolcsóbb mó
dért csépeletlen gabonát hamar száraztam;
— 3000 tallért tökéletesb módért csépeltet 
száraztam; 2000 tallért, a’ ki legtökéletesb 
magtárt talál fel gabonának, olly tekintetben 
is, hogy száríttatlan gabonát is elromlástól 

jnegóva el lehessen benne tartani. — A’ frau- 
czia követekhez intézett kérelem azon czél- 
lal, hogy Napoleon császár egész háznépe 
száműzését megszüntesse a’ párisi építési hi- 
vatalbureaujában van letéve, minden rangú 
olly személy aláírását elfogadandó, ki e’ nem
zetség fője által Francziaországnak tett szol
gálatai emlékezetét fentartotta, ’s osztályos 
azon aggodalomban, hogy eddigi veszteg hall
gatás által is olly nagy igaztaianságban meg
tudott Francziaország egyezni. — Köz hírla
pok rajnamelléki Hassziából következőt jelen
tenek: Az esős idő tartóssága szokatlan ugyan, 
de nem ritka. Hat hónap előtt még Magyaror
szágot és Ausztriát ostorozta, midőn mi rajna- 
melléken épen szárazság miatt panaszkodtunk.
— Francziaország légvidéki (Luftregion) nagy 
része ’s egész Németországé azonegy bé
lyeget sőt hasonló zivataros szint visel. így 
volt kevés nap előtt Rajna mint szinte Isar 
melléke ugyanazon órában villámmal ’s dörgés
sel megjegyzésre méltó. Hogy a’ nagy zivata
rok földrengéssel összekötvék, hihető, leg- 
Mább. Münchenben, mondják, az égzengés
sel földingást is vettek észre. Azonban mig 
egész közép Európában tavaszenyh (Früh- 
lingsinilde) uralkodik, melly uémelly növényt 
veszélyes ’s kora fakadásra kiszíet, Orosz és 
Spanyolországban hatalmasan zordong a’ tél. 
Newa fagyban meredez, ’s a’ spanyol havasok 
hóval fedvék, ’s így mérsékleti szigorú telet 
remélhetni, sok helyen oűy ébredt ’s vidor- 
langyu az időjárás, hogy nem csak nefelejts- 
koszorút köthetni a' szabadon, hanem az ara
táskor elpergett tavaszi árpa kalászt hány szél-
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J E L E N K O R .
Post szerda január 29drken. 1834

M A G V A K - é s F R O É L Y O R S Z \  G
Pozsonyban f. hón. 21ikén mind a’ két 

táblánál orsz. ülés tartatott, a’ lő lik . RRink 
két rendű üzenetjavaslatot, egyiket a’ sürge
tő fölirás tárgyában, (meily már ez ügyben 
6ik) , másikat a’ közelebb lejött kir. leírásra 
fölirás iránt, olvastak föl, ’s elfogadván a’ fő 
RRIiöz küldöttek. Ezek mindkettőre nézve 
megmaradtak az előbbi határozatnál; elsőre 
névszerint: hogy midőn annak velejét elfo
gadva csupán külső szerkezetére javasloítak 
módosításokat, az által a’ divatozó régi ta
nácskozási mód nyomdokit követék , ’s a’ má
sik tábla méltóságát homályosítani legkisseb- 
bé sem szándékoztak : minél fogva fogadnák 
el a’ UR. az ajánlott változtatásokat, vagy ja
vasoljanak saját akaratjuk szerint másokat, 
mellyekben mind a’két tábla megnyughassék. A K 
másikra uézve pedig: miután a’ kir. leírás e- 
gyedül az országos tanácskozás rende iránt 
szóló törvényes ellátás föntartását ajánlotta 
gondoskodólag az ország KK. és Rlinek , nem 
látván a’ fő RR. szükségesnek a’ kérdéses 
fölírást, fölszólítják a’ RRket, bogy azzal e- 
gyenesen hagyjanak föl. E ’ válaszok a’ ülthöz 
áltvitetvén, ott szokás szerint előbb kerületi 
vitatásra hagyattak, mi 23ikán már meg is 
történt; azóta pedig ismét a’ törvényes tár
gyi munkálatokat folytatják, mell)ben már e- 
lőbb a’ királyi, báni, ’s hétszemélyi táblák 
rendezésit végezvén , most a’ tárnokszék ren
dezése iránt a‘ városi követek által fölterjesz
tett terven vitatkoznak.

Ő cs. kir. Fölsége irfég múlt évi novemb. 
21ikéről költ legfensőbb kabineti irata sze
rint cs. t  , és ausztriai cs. leopold-rendi vi
téz gróf Szapáry Vinezét b. t. tanácsos hívei 
közé méltóztatott dij - elengedés mellett ke
gyesen kijelelni.

Kir. Fejdelmünk jan. 9iki legfensőbb ha
tározata szerint erdélyi udv. kanczellariai con
cep tual practicans Salmer Ferenczetaz erdé
lyi kir. kormányszékhez számfelettes conci-

pistává méltóztatott kinevezni; Rózsás Antal 
orv. dr. ’s bécsi egyetembeli professornak pe
dig az erlangi phvsika-orvosi társaságtól tag>- 
gá választásképen küldött oklevél elfogadha- 
tását megengedni.

Pest: N é m e th  F e r e n c z ,  tekint. Vas 
vmegyébeu helyzeti Répcze - Szent-Györgjri 
születésű, r. katholikus, 18 észt. már 16 eszi. 
korában elkövetett tolvajságiért 17 hónapi 
fogsággal büntettetvén, minekutána e’ szabad 
kir. Pest városában R* G. asszonyságot rab
ló szándékkal, ’s annak 9 észt. fiát ’s inasát 
meggyilkolta ’s e’ bűntetteit őszintén megval
lotta, a’ város ns. tanácsa által kötélre Ítél
tetett , melly Ítélet a’ főméit.' Curia által jóvá 
hagyatván, ’s legfelsőbb helyről is végbe vi
tetni rendeltetvén, ugyan , e’ f. jan. 27ikén tá
bori v. oszlop-akasztófán végre hajtatott.

Szabadka sz. kir. városnak folyó hónap 
14, 15 és 18ikán, Kászonvi Sándor kir. ta
nácsnok ’s itt mint kir. biztos ur vezérlete 
alatt tartott tisztválasztása következő: főbíró 
lett Mukics Simon, polgármester Szárics Jó
zsef, kapitány Skenderovics Simon, uj bel
ső tanácsbeliek: Jósieh Roldizsár, Yilhtv 
György, Kulmechits István, Perticb Gergely 
és Kádár József; főjegyzőnek név eztetett Ra- 
esich Mihály tanácsbeii czimmel, első aljegy
zővé Zotnborcsévics Ferencz, másoddá Ar
nold Gottfried, levéltáritokká Loosz Simon, 
tiszti főügyvéddé Deinerácz Aioiz; alkapi- 
tány lett továbbá Lénáid István, árvák aty
ja Vejnics Gergely és flofbauer AntaL. A’ 
külső tanácsba léptek: Gálfy János, Mukics 
Miklós, Szakmeiszter János, Vojnics Ist
ván, Miloszavlyevics Arou, Vojnics András^ 
Perchich Márton-, Szíipich István, Trachta 
János, Aradszky János, Tarnásy János, Sken- 
derovics István, Lázár Ferencz, Jósieh Mik- 
f*a, Sarcsevics x\ndrás,' Radnics János, Pi- 
laszenovics Károly, és Szudarevics Tamás; 
szószóló lett Gyelnics Miklós. — II. T.

T. Lencsés xYntal u r , szorgaiinas írónk* 
ki ezelőtt 11 évvel a’ keszthelyi gazda>sági
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intézetben a’ mező-gazdasági-, kereskedési- 
és politziai tudományokat tanította, most újra 
meghivatott az intézet egyik oktatói székére, 
’s tauitandja a’ földinivelési-tecdmicai cheiniát, 
mező-gazdasági és számviteli tudományokat. 
— Nógrádban B. Gyarmaton az ágost. val- 
lásuak résziről alapított grammatikai iskola- 
osztályban, melly a’ múlt oelob. 22ikén mint
egy 15 tanulóval kezde zsengeni, most már 
a* szaporodott tanulóság januar 20ikán. köz- 
vizsgáltatást tartott, melly alkalommal a’ be
vezetési tanulmányokból ’hazai nyelven adák 
feleletiket. Ezen iskola a’ nógrádi nemz. In
tézet néinelly fő tagjai pártfogásuk alatt na
ponként terjed ’s növekszik. — Biharban, 
Belényes püspöki városban Vulcán Sámuel n. 
váradi görög katholikus püspök ur , hozott 
létre egy kisebb gymnasiumot. Iránta a’ mélt. 
alapitó még 1S28 octob. öikán kiddé föl leg- 
feusőbb jóváhagyás miatt alapítólevelét, ’s a’ 
következett 1829 jun. 23ikán a’ kívánt hely
benhagyás le is érkezvén, azóta ez intézet 
minden esztendőben egyegy iskolával szapo
rodván a’ tanításban, most már az egész gym
nasium tökéletes folyamatban áll. — Gymna- 
siumi épületül a’ püspök ur saját házát örö
kösen oda ajánlotta; minthogy azonban szán
déka a’ még hátralevő két humanior classist 
is fölállítani, 183öban e' házat megbővité, 
hozzá ragasztván ugyancsak emeletre hat na
gyobb szobából álló szárnyat, melly által a’ 
háznak annyi tágasságot szerzett, hogy ben
ne a’ hat gymnasiumi ’s egy normális iskolai 
tágas szobákon kívül, az igazgatónak ’s hat 
tanítónak is alkalmas lakhely'jut. A’ négy7 gram
matikai ’s egy normális tanító fizetésére, va
lamint az épület helyes karban tartására ala
pított pénztőke 32,000 pengő for.bul áll. É l
jen sokáig a’ mélt. alapitó a’ tudományok ’s 
felvilágosodás terjesztésére!

A’ pozsonyi árvák intézete (Zichy Fe- 
rencz gr. pártfogása alatt) is kiadta már 1833- 
ra szóló, ’s ez úttal 3ik rendű tudósítását az 
intézet pénzbeli alapja mibenléte felől. Sze
rinte a bevétel 1833ban mindössze tett 7212 
for. ’s 7 krajcz.; kiadás 7050 for. 38 krajcz • 
maradt tehát bevételből 1834re 101 for. és 
21 kr. Az intézet összes pénzalapja 29 835 
for., melly ad esztendei kamatul 1700 for. *s 
(i krt. \  an ezenkívül az intézetnek egy tar 
ialék tőkepénze is, melly 800ra megy; az ös 
szeségek mindenütt pengő pénzben. — Záír. 
rábban az irgalniasok kórházában a’ múlt ka 
tonai évben 037 beteg vétetett ápolásul, meg

halt közülök 67. Á’ kassai köz kórházban 
szinte a’ múlt kath. évben fölvétetett 66, kö
zülök meghalt 6. Ez utóbbi kórház tőkepén
ze 49,935 for. és 25 kr. v .; a’ múlt évi kia
dás vala 3126 fr. és 25 kr. v.ban.

Soha illyen telet, mint az idei. Alig kez
dett egy pár nap fagy ni ’s havazni január ele
jén , midőn ismét visszaállván a’ volt enyhes 
idő, azóta megint v? esik , v. csorog v. sza
kad; meleg nap süt, ismét ködöz, és szél 
fú egyremásra mint bohó aprilisben; mindent 
őz ez idő csak azt nem, mi télben illenék. 
Pozsonyban, valamint nálunk is jan. 20ika 
reggelén a’ hévmérő 8° meleget mutatott. Né- 
melly mezei növények teljes virágban vannak.

Duna, egyéb, általunk már jelentett né- 
melly helyeken kívül, Kalocsánál is kiöntött. 
Itt a’ városnak, mint a’ Ház. Tudósításoknak 
írták, jan. 6ikán valóban természetes vizke- 
resztje volt; egészen körülkeríttetett vízzel ’s 
az utczák hajózható csatornákká változtak; a’ 
közösülés megakadályoztatott, szóval a’ vá
ros a’ nagy világtól minden oldalrul elszige- 
teztetett. A’ helységeket képező szállásokon 
lakozó ’s kinszorult több ezer ember közösül
ni megszűnt a’ várossal, ha cSak magokat él
tük veszedelmével a’ hánykodó habok kétes 
hátára nem bízzák; de e’ mód is megsemmi- 

* sült a’ beállott gyönge jég miatt. Mit szült 
azóta e’ furcsa időjárás, még január lOikén 
mikoron e’ tudósítás költ, nem tudtál^.

A N G L I A .
A’ Times Anglia kereskedését Németor

szággal többre becsüli, mint Franczia- és ()- 
roszországgal, Svecziával, Dániával, Spa
nyolországgal, ’s Portugáliával összeleg. E ’ vé
gett az angol kereskedési törvény gyors vizs- 
gáltatását ajánlja, hogy7 a’ kárt, mellyet Né
metországban a’ britt kereskedésnek a’ porosz 
kereskedési egyesület okozand, kikerüljék.— 
A’ Guardian szerint donna Maria egybekelé
sére, ezen nehéz ’s fontos kérdésre nézve, 
különös hírek szárnyalnak. Anglia, ’s a’ ki
rályné hajlandóságának Nemours hg épen úgy 
ellene van, mint Franciaországnak a’ sokszor 
említett egybekelés Leuchtenberg hggel. A- 
zonban e’ gordiai csomó feloldatása, ’s Fran- 
cziaország ’s Anglia ellenkező czéljainak e- 
gyenlítése végett nápolyi liget ajánlottak, ki 
iránt a’ király né , mint soha nem látott iránt, 
se vonzódást, se idegenkedést nem érezhet. 
— A’ Times szerint világos, hogy a’ hollan
di király még folyvást kikerülő halogatásban
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keres menedéket. Fijat Pétervárba küldé, kül- 
ügy-miuisterét pedig Bécsbe azon reményben, 
hogy ha a’ történetek további kilátásinak nem 
kedveznének, legalább Belgiumnak függet
len országként elismértetése bizonytalan idő
re halasztatnék el. A’ végegyezés az, mitől 
a’hollandi kormány fél. — Vilmos, mint néhai 
spanyol Fülöp inkább akar fegyvernyugvást, 
mint békét. Azonban a’nép ezen politika alatt 
szenved, mert terhei azon idomban szaporod
nak , mellyben segédforrásai csökkennek ’s 
apadoznak. — A’ Morning-Herald ugyana
zon tárgy felől megj egyzőleg: A’ protocolli 
rendszer szerencsés munkálatai Belgium ügyé
ben kitetszenek ezen ország mostani állapot- 
ján , t. i. dologtalan kézművesein, egymásután 
bukó kalmárjain, euyésző gyárain, ’s mindig 
hadlábon álló sergein. — Jan. lsőjén O’Con
nell Kingstown lakosinál apostolkodott a’ ti- 
zed-eltörlesztés, ’s az unió felbontatása végett. 
Következett napon Kellsben is ugyanazt volt 
szándéka tenni; 3ikán Dublinban akart a’ mun
kások előtt beszédet tartani. Cork grófság
ban a’ tizedet még mindegyre fegyverrel csi
karják.

A’ Király febr. 4kén parliament-megnyi
tás végett a’ fővárosba menend ott négy napot 
töltendő, azután Brightonba visszatér, hol az 
udvar febr. 20ig marad. — Lambert ur Ir- 
landban Westford grófság követe a’ dublini 
EveningPostban O'Connellre nézve egy iratot 
közöl, mellyról a’ Times azt mondja, hogy 
megérdemlené minden faluban a’ kihirdetést. 
„Ezen politikai dráma katastropheja (értvén 
O'Connell néplázasztását) azonban sebes lépten 
közelget véghez. O'Connell úgy megszorult, 
hogy, nem mondom becsülettel, de bátorság
gal sem léphet többé vissza. Az ország tör
vényhatóságának csak egy ut marad fen, ’s 
nem kétlem , bölcseséggel- ’s elszántsággal, 
mint felelősségi nagy tisztéhez illik, fog arra 
térni. A’ Times is azt jövendöli O’Counell- 
nek, hogy pályáját nem sokára bevégzi, mert 
Dublinban senki sem megyen gyűlésekbe az 
unio-felbontás végett tanácskozni. — London
ban virágápoló társaság szövetkezett a’ király
né közvetlen pártfogása alatt, tudományos 
irányára hasznosb, mint sok más, melly a’ 
sajtót mozgásban tartja. — Sok angol földvá- 
sárlaítai kereskedik Görögországban. Sir Pul- 
teney Malcolm néhány év előtt Athene mellett 
mezei jószágot vett, ’s ott derék házat épit- 
te te , mellyet azóta Oltó királynak nagy nye
reséggel adott e l , ’s most a’ hét petali szige
tet vásárlotta meg Euboeától délnyugotra, inel-

lyek termékenyek ugyan, de műveletlenek. 
Sok máltai általköltözik Görögországba most 
mint földművelő ’s kézműves , mi mind a’ két 
országra nézve jótékony következésü lesz , 
minthogy Máltán a’ fölösleg népesség miatt 
nagy szükség uralkodik. — A’ Calcuttái kor
mány bizonyos számú tiszteket külde Persiába 
az ottani sereg egy részének európai lábra 
állíttatása végett. — Nem bizonyos még, hogy 
Llander ur afrikai utjábol megérkezett. Társa, 
Laird ur, ki jul. 21. Liverpoolba megjött, öt 
Attában hagyta; azonban várják minden órán 
magát is. Laird ur Afrikában sokat nvavaly- 
gott. — ÍA’ demerarai újság nov. 28d. fon
tos felszólítást közöl a’ rabszolga-felszaba
dítás iránt. A’ kormányzó kinyilatkoztatja, t. 
i. hogy minden néger', ki ura egyeztéböl a’ 
közelebbi törvény elfogadtatása előtt Angliá
ban mulatott, szabad. — Londoni levélben jan 
10. olvashatni: Ejszakamerikábau a’ pénzha
talom (a’ nemzeti bankban) kétszer kelt ki a’ 
néphatalom ellen, melly Jakson praesidensben 
’s kormányában egybepontosulva mutatkozik , 
’s au.az mindkétszer megbukott ’s így a’ nép
hatalom vön diadalt a’ pénzhatalmon. Szép ta
núság Európára nézve ílíy erkölcsi józanság 
a’ népben! — A’ Globe, Courier, ’s a’ Times 
elhatározottan nyilatkoznak a’ franczia respu- 
blicai párt ellen, mellynek a’ mostani ülésben, 
d’Argenson, és Audry de Puyraveau követek 
szóvivöji. Habár úgymond alkotmányi dogmá
nak teszik is a’ republicanusok azt lel, hogy 
a’ népfölség meg nem engedi a’ népen kívül 
más felségnek letenni az esküt, ’s hogy en- 
nélfogvást a’ mostani esküt nem kellett volna 
megkívánni, azon alacsonyság ellen még sem 
védelmezhetik magokat, hogy olly esküt tet
tek le, méllyel meggy őzödésök ellenkezik. — 
A’ huddersíieidi követválasztás Blackburne 
ministeri kijelelt részére ütött ki kedvezőleg, 
ki 234. szót nyert; az ismert toryszónok, Sad
ler csak 147. ; Wood kapitány radikal ver
senytárs pedig csak 108. — A’ Standard elha- 
tárzottan bizonyosnak állítja: egyik az éjsza
ki diplomaták közül elmellőzé 3 hónap múlva 
megszűnő házbére megújítását Londonban, a- 
zon oknál fogva, mivel nem hiszi, hogy to
vább vagy talán csak addig is maradjon An- 
gliában. .—

FR ANCZ! AORSZÁG.
Paris jan. ö. A’ felírás-javaslat, mint a’ 

National jól eltalálta], nem volt egyéb mint a’ 
középosztály kísértése, mellynél fogva ez a’ 
kamarát a’ ministeriummal meghasonlatni kí
vánta a’ nélkül, hogy a’ kamara ezt észre

üt



▼©eye» *’ középosztály pedig nyilatkozni lett 
ruína kénytelen. A’ kamara igazi betegsége 
abban áll, bogy se szive , se esze aristokra- 
tíára, épen azért, mert csupa ingerlett hiúsá
gokból áll, mellyek a’ nemesi hiúságokon a- 
karuáuak boszut áilaui. Guizot azon gondolat
ban vagyon , hogy kormányzásra, ’s általjá- 
han szevitelre a’ statusban magasb műveltség 
bizonyos lépcsője kivántatik, ’s hogy az or
szágos dolgokat könnyelmű, vagy épen feke
te lelkekre nem bizhatni. Minthogy az embe
rek nagy része személyes érdekekbe van bo
nyolódva, élelemről gondoskodik, elméjét ’s 
szellemét kevésbé művelte ki, mint azt, mire 
szüksége van, igy ezen többség által uralko
dás csak a’ legnagyobb Ízetlenség volna. A’ 
kenyérkeresőnek Csak szabadságot, ’s jogot 
kell adni, ön emellietésre. Most ugyan is kétfé
le ember van: eg) ik kancsalog a’ születési aris- 
takratiára, és szívből irigy mindenre, mi ki
tűnik észláugbau, vagy észlehetségben; má
sok a’ népcsoportokra izgaíóiag munkál sze
mélyes nagyság végett. Az első osztály ne- 
messég-gyülöléssel van eltelve hiúságból, a’ 
másik nyers erőszakkal daczol. Mind a’ ket
tő demokratiai érzésűnek, mondogatja magát, 
de csupa álarez, még pedig nem egyéb, mint ne- 
messég-gyülölés egyikben, nyers erőszak má
sikban; azért ideje már, bogy a’ műveltség, 
értelem, szellemi érettség aristokratiája jusson 
uralkodásra, mert ez világ kezdete óta meg
volt ’s meg is marad még a’ respublicákban is. 
— Úgy látszik, a’ franczia udvar bánni kez
di , hogy á  franczia érdekeket keleten nem 
cdég korán ’s hathatósan védelmező. ’S máraz 
által megmutatja, hogy Guilieminot grófhoz, 
kit nem rég hitt vissza Konstantinápoly bél, is
mét közeledik. Ezen general ’s követ mint 
mondják mindig hathatósságot sőt szükség e- > 
setében háborút is javaslóit, ’s Maison mar
sai is véleményén volt. Többek közt mond-

Iák , Guilieminot némi, Orosz és Törökország 
:özt egymásnak politikai szökevények kiadá

sa végett kötött szerződés következésében 
ellen szegzé magát a’ lengyel szökevények 
kiadatásinak , mi áltál Oroszország részéről 
legélénkebb reclamatiokra nyujta okot; Guil- 
leminot pedig, úgy Laliik, ezen, ’s hasonló 
történetek elhallgatására határozta el magát. 
Mig Lajos-Eülöp most a’ keleti ügyben előbb 
mutatott félénkségét bánni látszik, különösen 
fájlalnia kell, hogy az aegyptusi aikirály 
kitRusszia ellen gát ’s védfalnak néz,Konstanti
nipol) ig nem jut! atptt; ezt Angliávali szövet
sége eLv nze, n ciy bírod;, om az aegyptu-i

hatalom öregbedéséknem jó szemmel nézte. 
— Páris jan. 9. — É rzik , hogy Francziaor- 
száig n©m tökéletesen miuisteries, ’s ezt be is 
akarja bizonyítani. A’ ininisterium ez uj hely
zeten egészen elámult, mivel azt hitte, hogy 
az ülés csendesen ’s minden nehézség nélkül 
fogna lefolyni, 's a’ szavazatokat majd csak egy- 
niás után nyeregeti e l ; a’ kamara azonban nem 
csak azon törvényekre nem mutatkozik hajlé
konynak, meliyeket az esküttszék ellen ’s a’ 
politikai egyesületek elnyomatásokra készítő
nek, hanem a’ szavazatok iegközönségesb kö
rülmények közt is fenyegetőleg jelentkez
nek. Mire való volt elég ügyetlenül faggatni 
Voyer d’Argensou, Audry de Puyraveau ’s t  
követet, hogy republicanisaiusokról nyilat
kozzanak. Mi ennek következése? az, hogy a’ 
ministeriuni nyilván kénytelen lesz indítványt 
tenni a’ republicans követeknek kamarád
ból kizáralásuk iránt, ’s az kétség kívül meg
bukik ; ’s ha ez megtörténik, úgy egyenes kö
vetkezésül azt állapítják meg, hogy monar
chiái statusban is szabad republicanusnak leu- 
ui. Kik Bignon szónoki tehetségit ösmerik, 
csudálkoztak mérsékletén, ’s azt hiszik, be
szédét a’ ministerekkel eleve közlötte. Annyi 
való, hogy Bignon a’ külső ügyosztálytól te
temes nyugpénzt húz, kir. minister volt, ’s 
ezeknél fogva kímélő kifejezések ’s gondolar- 
toklioz hiszi magát kötöttnek. Azonban más 
részről az is való, hogy Bignon ur minden es2*- 
teiidőbentartillyes leczkéta’ nyilványos ügyek 
felett, ’s minthogy azt bizonyos methodussal 
teszi, a’ politikában mély belátásunak tartatik, 
de méltatlanul. Ugyan is Bignon Napoleon ide
jében diplomatiai ügyekben volt némi kisebb 
udvarokhoz megbízva ’s Napóleonhoz szol
gai lélekkel ragaszkodott, azért bízta reá Na
poleon végintézétében a’ császári*kormány a- 
latti diplomatikai történetek írását. Bignon a’ 
napóleoni politikát nemzetinek hiszi, ’s nem 
tudja, hogy Napoleon soha nem gondolkodott 
mint franczia, soha sem cselekedett a’ szerint. 
Bignon el akarná hitetni: Napoleon a’ békét 
ohajtá, ’s csak azért hadakozott, hogy x V u -  

giiát békére kényszerítse, ’s az európai egyen
súlyt, melly Anglia németországi szövetségé
vel .felbomlott, helyreállítsa. Azonban eze
ket csak iiriigy ’s palástul használta. O gon
dolta ki első, nem Sándor császár azon tervet, 
hogy Európákét részre osztassék; ’s kelet az 
orosz czáré legyen Persia ’s Indiával, nyűgöt 
pedig a’ francziaé főhátalommal a’ pyrenäi fél
sziget, Olasz ’s Németország felett. De az otto
man birodalomra uézve a’ kél hatalmas nem o-
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gyezhete meg. Napoleon magának akará Tö
rökországot tulajdonítani, ’s azután az Oroszok 
nyoinadékosságát Ásiában megrontani, ’s a’ t.— 
Chateaubriand a’ quimperléi követválasztásnál 
csak 49. versenytársa Tupinier pedig 76. sza
vazatot nyervén a’ Quotidiennebe a’ választók
hoz , kik öt a’ quimperléi választásnál sza- 
vokkal akarák megtisztelni, „hogy azon két
ségeket eloszlassa, mellyeket kijeleltetése o- 
kozhatott volna“ azon nyilatkozást iktatá be: 
hogy ö (Chateaubriand) soha esküjét le nem 
fogta volna tenni, ’s a’ sorompóknál igen, de 
nem a’ szószéken fogott volna megjelenni, 
’s aina’ kevés szóval „Asszonyom! azon fija 
az én királyom“ ünnepélyesen ellenmondaui.— 
Az 1834diki National e’ hónap 14dikére van 
assisek (vagy esküitek nélkül itélö törvény
szék) elibe idézve azon váddal, hogy jan. 8iki 
számában a’ National ellen kiadott tilalmat 
megszegte, (törvénykezési viták közlése ál
tal t. i. melly neki tilos). Nevezetes lenne úgy 
mond az 1834iki National, látni: mikép fog
ják Carrel urnák bebizonyítani, hogy ö ol- 
lyan hírlap szerkesztője, melly megszűnt, 
nem pedig ollyan újságé, mellyet aláir, ’s ne
vét viseli. — A’ követház jan. Ibikén négy 
törvényjavaslat vizsgálatába bocsátkozott. —' 
A’ hadminister által benyújtottakban többek 
közt ezen czikkelyek vágynak: Ila az al
tisztek ’s köz vitézek, miután a’ zászlók alatt 
szolgáltak, ’s bizonytalan időre elbocsáttat
tak, ismét meghivatnak szolgálatra, illő kár
pótlást nyernek; a’ tartalékhadból minden kato
na, ha még nincs 40 éves, valóságos szol
gálatba, ’s onnan ismét a’ tartalékba léphet, 
’s a’ t. A’ ífnanczniinister által előterjesztett 
törvényjavaslat mellé azt monda, hogy min
den erőködés mellett sem fogja 1835re, az 
1833iki reményeket teljesíthetni. Az adókés 
segédforrások még nincsenek egyensúlyban 
’s a’ t. Ezután Barthe ur adá elő törvényja
vaslatát a’ ministerek, ’s egyéb tisztviselők 
felelőssége iránt. Az első szakasz az elsők 
felelősségéről szól. A’ status iránt felelős a’ 
minister felségbántás végett (t. i. a’ király, ki
rályné, korona-örökös, országló, a’ status 
alkotmány vagy kamarák ellen); zsarolás (t. L 
törvénytelen adócsikarás, a’ status jövedelmei
nek önhasznára fordíttatása, megvesztegetés, 
’s t. illy r. ezekkel rokon bűntettek) által; és 
hitfeledés, (azaz a’ síatusérdekeinek szándé
kos megsértése, a’ törvényekre nem figyelés, v. 
a’ hatalommal visszaélés) által; polgári fele
lősség tárgyai pedig ezek: minden nagyobb 
hiba a’ törvények végrehajtásában, ’s a’ sía-

tus-vagyon megőrzésében ’s a’ t. — Az ese
tet, mellyben a’ minister! polgári felelősség 
terheli, a’ kamarák jelelik k i, ’s a’ király 
hagyja helyben. A’ kamarák előbb biztossá
got neveznek ki a’ vádlott ministerek kihall
gatására. A’ követház csak öt követ által a- 
láirt vád után vehet miuistert utóbbi kérdés 
alá. A’ vádlók kötelesek három nap alatt fel
hozni az okokat. Ha a’ kamara azokat elfo
gadja, az illető ministerekkel közöltéinek. — 
Legalább nyolcz nap múlva ezen közlés után 
kihallgatja a’követház a’ miuistert, ’s ha szük
ségesnek tartja, biztosságot nevez. A’ biztos
ság, mellyben vádlónak ülni nem szabad, tar
tozik a’ vádlókat, ’s vádlottat akármennyi
szer kihallgatni. Tanukat kihallgathat, de 
nem a’ ministert, se documentumokat a’ mi- 
nisteriumtól nem kívánhat. — Ha a’ vádczik- 
kelyek elfogadtatnak, közöltéinek azok a’ 
pair-kamarával, mire a’ kamara 3. ’s 5. tag
ból álló biztosságot nevez ki magából, melly 
a’ vádat keresztül vigye. A’ vád elenyészik, 
ha a’ kamara három hónap alatt azt fel nem 
veszi. E l nem fogadott, vagy elhagyott vá
dat többé ismét nem vehetni fel. Semmi mi
nister sem vádoltatliatik harmadik éven hiva
talából kilépte után. Olly cselekvények miatt 
is, mellyek végett megsértett polgárok már 
polgári vádat tettek , támaszthat a’ követkéz 
a’ pairkamara előtt vádat; ’s ő határozza meg 
azt is: valljon egyes megsértett fél támaszthat 
e vádat. — A’ pairkamara pairudvarrá ké
pül, mihelyt a’ vád hozzá eljutott. Az elnök 
kihallgatja a’bevádlottat, ’s tudósítására ismét 
pair-udvar határozza meg: szükséges é az el- 
fogatás vagy sem. A’ felek miüdenik pairt 
kiküldhetik. — Ezután a’ követ-biztosság a’ 
vádat előadja, ’s a’ pairudvar a’ vádlott ki
fogásit Ítéli. A’ teljes vitatásban a’ biztosság 
a’ vádat tanuji-bizonyítványi ’s beszédével tá
mogatja. A’ vádlott tanúit felhozza, és utolsó 
szól. — A’ pairek titkos ülésben szavaznak. 
A’ pairkamarának legalább |d a  tartozik részt 
venni. A’ vétkesség elhatározására a’ bün
tetésére egyszerű szótöbbség is elég. — A’ 
büntetést a’ vétek lépcsőjéhez a' fenyitőtör- 
vénykönyv szabja. Halálos büntetés, és de- 
portatio csak fölségárulás esetében alkalmaz
ható. Elitélés esetében az igazságminister ü- 
gyel az Ítélet végbehajtására. — fia a’ ma
gányos polgár vádja minister ellen iélrevet- 
teték (a’ polgári felelősség tárgyában) 190, 
vagy 1009 fr. bírságot fizet. — A  pairkama- 
ra előtt jan. 11. Barthe ur a’ statustanács ala
kítása iránt megújító tervét, melly már a’ mait



üléskor be volt adva, de vitatásba nem vé
tetett. — A’ pairkamara ülésében ugyanek
kor felolvasá az elnök a’ király feleletét a’ 
felírásra. Lobau ’s Reinach urak bév emeltet
tek a’ kamarába. — A’ párisi Journal e’ Lón. 
13ikán minister-változásról szól. Több hír
lap , úgy mond, Broglie hg elbocsáttaíásáról, 
’s ennélfogvást a’ kabinet-módosításról szól. 
De mi jól tudósítva lévén mind a’ hírt, mind 
a’ következtetést hamisnak mondjuk. Mire a’ 
Courier Fran^ais azt feleli, hogy kötelessé
gének nézi azt, mit a’ napokban állított, (a’ 
kabinet-módosítást) ismétezni ezentúl is; de 
megjegyzi, hogy a’ Journal de Paris hasonló 
híreknek mint a’ kabinet meghasonlás felőli?, 
mindig akkor mond elleneimkor immár a’ megbé
kélés bekövetkezett. Mai tagadása tehát ígen- 
zés. — A’ követház ülésében jan. 13ikán hí
rül adá az elnök (praeses), hogy a’ kamara 
könyvtárnoka jövő szombaton fog választatni 
’s e’ tisztre kijeleltek Decaut és Beuchot uu. 
Számos törvényjavaslat olvastaték , vagy ada
ték elő. Napirenden Szajna megye alakiltatá- 
sa és Pái •is helyhatóságáé (municipalilé) volt. 
A’ biztosság a’ helyhatósági tanácsnokok szá
mát 56ra tévé — a’ kamara pedig 44ré hatá- 
rozá. Ezután a’ főtanács-alakításra ment ál
tal, a’ választást ’s választathatást elhatározan- 
dólag. 14ikén a’ Szajna megyei helyhatósági 
törvény felett a’ vita bérekesztetett, ’s a’ tör
vény 228 >  58 szóval elfogadtatott.

Állítják, hogyPozzo di Borgo (oroszkö
vet) Broglie liget hires visszahúzása napján 
egészen kocsijáig kisérte le, ’s búcsúvétkor 
majd minden közelálló hallatára figyelmezte
tő , hogy számot tart azon biztosításoknak, 
mellyeket a’ minister a’szószéken adand, írás
ban is vételére.

Berryernek a’ követházban jan. Gdikán 
tartott beszédéből érdekesb a’ következő tö
redék: Francziaország most két elvre oszlik: 
a légi kormányéra, s az l«89iki revolutióé- 
ra. Francziaország erkölcsei, emlékei, ’s ki
vált érintései által a külhatalmakhoz, egyfői 
(monarchisch), tettleg egyszersmind respub- 
licai, még pedig a’népfölség elve által, melly 
40 év óta győztes volt, respublicai a’ társa
sági kiilönzés eltörlése, ’s az Individualis
mus által, mellyre visszavitetett; respublicai 
a, ég re l11 aneziaország birodalmában mindenütt 
fegyveres nemzeti őrsége által. A’ respubli
ka baratj azt állítják, hogy a’ történteknél 
log vast a monarchia Francziaországban csak 
drága fielio, jobb tehát valóság után nyúlnia. 
Az (monarchia) baráti ellenben a’

régi franczia társaságra nézve veszedelmes
nek állítják a’ respublicát. A.’ ministerek a’ 
statusbatalmat csak azért akarják megerősí
teni, hogy ezt megakadályozzák. Ali! a’tör
ténetek hatalmát jobban kellene ismérnünk. 
Két statushatalmat — a’ genie-ét t. i. ’s a’ száza
dos jogét — láttunk már megdőlni, ezek kö
zül a’ társaság buzongását meggátolni egyik 
sem vala képes. !S most egy tegnapi status- 
hatalom a’ társaság kifej lett szükségivei szem
közt legyen azt tenni képes? — Emlékez
zünk vissza. Azon dalok, mellyek szerte 
hangzónak, midőn a’ nép kiáltozásira a’ ki
rályság czímerei lerontattak, királysághoz já- 
rulást, vagy a’ respublica karjaiba dőlést je 
lentettek é? (mély csend). Hát a’ bastille le
rombolását jutalmazó törvény? ’s a’ jan. 21ike 
emlékezetét eltörlő? milly következést szült 
ez a’ néptömegben. Hogy lehet olly kormányt 
dicsérni, melly erkölcstelen centraiisatiója 
(egybepontositása) által a’ szolgaság, gör- 
nyedés, kapzsiság, és cselszövények szelle
mét óhajtja terjeszteni.— Ha valaki vidéki tar
tományában elutáltatá magát, Parisba sompolyg, 
szorgalmaz, cselt sző, ’s merészséggel vég
re is hajtja azt. Rendszer ez, ’s megérdemli a’ 
fentartatást ? Ha Francziaország mostani ál- 
lapotját, privilegiumit, udvartisztségit, tör
vényszéki ’s financzhivatalit, avult szokásit 
sérthetlen törvényeknek tekinteni, nem kép- 
zelhetenf, hogy 1789 előtt voltak valaha so
kan, kiknek létele egy ministeriumtól, vagy 
commistől függhete. Végre még egy szót az 
oktatás szabadságáról. Ez legszentebb jo g .— 
Nincs utálatosb monopólium, mint melly a’ 
háznépek kebelébe azoknak véleményei—esz- 
méji (ideáji), — ’s érzelmeivel ellenkező ide
gen férfit tol. — Olly országban, mellyben 
egy részről a’ népfölség kiáltatik ki, más rész
ről pedig ostromoltatik, olly országban hol 
az elmékben ’s erkölcsökben, a’ régi v. uj 
érdekekben, a’ régi v. uj törvényekben gyö
kerezett két vélemény mutatkozik, olly or
szágban fellépni, ’s mint a’ ministerek, két 
vélemény közé állni, ’s a’ bataillonok és bud
get magasságáról egyikhez és másikhoz is
azt mondani: sem egyik, sem másik ; ez lesz 
hihető a’ juste milieu; de ez nem igazság, 
nem böícseség, nem őszinteség, ’s altaljában 
nem kormány (helybenhagyás ’s nagy forrás) 
’s a’ t. — A’ Prussziából angol paritokra ér
kezett Lengyelekhez Czartoryski hg ’s Dwer- 
nicki gener. üzenetet küldőnek , hogy a’ fran
czia kormány nekik Algierban menedéket nyit; 
ezek azonban készebbek Amerikába mint Al-
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gierba utazni. Azalatt lord Palmerston meg
engedő nekik a’ szárazra kiszállást, ’s ezen 
idő alatt meglehet eltökélik magokat az Al- 
gierba költözésre. —

A M E R I K A .
' Ujyorki levelek dec. 20. következőt ír
nak a’ bank ügyéről: a’ tanács ülésében dec. 
12. felolvastatott egy levele a’ praesidensuek, 
mellyben megtagadja a’ seiratustól azon kör
levél előterjesztetését, mellyel a’ kormány
pénz visszavételét parancsolá a’ bankból sept. 
18kán. A’ végrehajtó hatalom, úgymond, olly 
független kormányág, mint a’ senatus, át nem 
látja tehát: mi jognál fogva kívánhat ez olly 
közléseket, mellyeket ö a’ ministeriumoknak 
adott.“ E ’ válaszra Clay ur kelt fö l, ’s ke
ményen panaszkodott ezen megtagadás ellen, 
mellyre a’ senatus épen nem volt elkészülve. 
Azonban a’ kívánt iromány-közlés szükségte
len , minthogy azt a’ nyilványos lapokban Je- 
hete olvasni. De Grundy ur különösen azért 
kiváná a’ közlést, noha már most fölösleg, ne
hogy példa’s káros példa maradjon jövendőre; 
minthogy a’ praesidens a’ Senatusnak hason
lók iránti kivánásjogát tagadta. Ezen indít
vány el is fogadtatott. — A’ Bank mellett 100. 
ellene 143. szó vagyon a’ képviselőházban. — 
Mexicóbol nov. 2ki tudósítások érkeztek An
gliába , szerintük a’ béke femnaradása még 
kétes. A’ Times azt hiszi, hogy Mexicóban 
a’ béke azért olly bizonytalan, mert Santanna 
utolsó proclamatiojában, hol a’ tizedet eltör- 
löttnek nyilatkoztatja, az egész papságot, 
mellynek a’ seregre nagy befolyása van, ma
ga ellen berzenté. — Londonba Valparaisoból 
jul. 30. érkezett levél a’ társasági viszonyok 
's a’ perui kormány állapotját igen szomorú
nak festi. A’ kormány elfogatások, börtönzé
sek , száműzések, ’s kivégzésekkel foglala- 
tos. Gamarra praesidens erőszak, ’s katona 
segéd által, mire számot tart, akarja magát 
hivatalában fentartaní, ha, mint hihető, tör
vényes utón meg nem váJasztatik. Chiliben a’ 
kormány inérséklettebb volt. Sí. Jagóban épen 
akkor készült el egy uj politikai constitutio, Is 
az esküvés nagy pompával ment véghez. — 
Portsmouthba „Tyne“ kir. hajó 460ezer dol
lárral érkezett meg Riobul, melly újságokat 
hozott nov. 25keig; közük ezek az igazság mi
nistere körlevelét a’ békebirákhoz, mellynek 
velős foglalatja imez: a’ kormány tudtára e- 
sett, hogy a’ rabszolga-kereskedés tilalma el
lenére is, még mindegyre szállíttatnak rab
szolgák Braziliába, ez> ha a’ bírák tudomá
sukkal történnék, részükről nagy gondatlan

ságot mutatna; a’ kamarák tehát megparan
csolják: tétessenek szigorú nyomozások, min
denütt a’ behozott négerek iránt, ’s a’ tör
vény teljes ereje fordíttassék azok ellen, kik 
őket behozták, vagy elbújtatták. — Buenos- 
ayresi levelek nov. fogytáról jelentik, hogy 
az insurgensek, kik a’ várost ostromiák, győ- 
zelmeskedtek , ’s a’ ministerek elbocsátíatását 
megnyerék. A’ kormányzó ’s főkapitány dón 
Juan Ramon Yalazco a’ várost ostromállapotba 
akarta tenni, ’s a’ polgárokat tömegestül a’ 
zendülők ellen fegyverzeni, de a’ polgárok 
semmi kedvet sem mutattak a’ fegyverforga
táshoz. A’ kormány tehát kénytelennek látta 
magát a’ támadókkal alkura lépni. Ezek a’ kor
mányzó letételét is kívánták. Don Juan Yalaz
co hivatalát létévé, ’s a’ győztes párt azon
nal Yiamont urat nevező ki kormányzónak. 
Elvei, ’s Charaktere, mint mondják a’ respu- 
blicának (argentínai) szerencsés jövendőt Ígér
nek. — Mexicói hirek szerint Santanna egész
ségét az utóbbi táborozás annyira megrongál
t a , hogy mezei lakába szándékozott, vonul
ni, ’s a’ kormánydolgokat az alelnökre bízni.

TÖRÖKORSZÁG.
A’ török Moniteur szerint Kadi Kiran (bí

ró _ gyilkos) zendítő fogva van. E ’ végett 
nagyúri fennáll bocsáttatván ki, amaz féltében 
Iranba futott. Később, minthogy sarkalták, 
Karsba szökött ’s onnan a’ tiílisi veszteg-in- 
tézetbe surrant. Rosen báró, tiílisi kormányzó 
a’ lázítót 6—TOOad magával orosz biztosak kí
séretében az erzerumi seriaskerhez küldé át. 
A’ basa maga, Kadi Kiran embereiből száz
nál többet elfogott, ’s a’ portát a’ zenditőnek 
az erzerumi fogházba börtönöztetéséről tudó- 
sítá. — A’ candiai kormány szigorú rendsza
básokhoz készül nyúlni. Azon biztosítás, hogy 
mind a’ magas adó le fog szállíttatni, mind 
azok, kik kiköltözni óhajtanak, útlevelet kap
nak , meg nem tartatott; sőt inkább minden 
megszökés, gátoltatik; ’s a’ zajongók kivé
geztetése folyton foly. — Stambulban nagyon 
szembetűnt Ozmán basa (Ali kedvencze ’s ad- 
miráljának) hirtelen oda megérkezte ; mivel 
kiki tudja, hogy ezen fiatal embert az alki- 
rály költségin nevelteté Európában, azután a’ 
seregnél general - őrnagy később admirálke- 
pen igen kitüntető ’s mindenkor, névszerint 
a’porta elleni háborúban, legfontosb ügyekben 
bízta meg, úgy hogy az alkirály bizodalmát 
szinte egyedül bírta; Alitól elpártolta, mit a’ 
Snltánhoz intézett levele előze meg, magában 
a’ divánban nemcsak csudálkozást, hanem bi
zalmatlanságot is gerj észté. Az öröm mindaz-
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azon biztosítást adta, bogy Anglia tartós se
gedelmére számolhatni. — Czartoryski h g , 
utóbbi napokban gyakran volt a’ korona-hggel, 
meghivatott szóval Lajos királyhoz is, mire mi
dón azt válaszlá, hogy minden tévedés kike
rülése végett inkább óhajtana Írásbeli meghí
vást, azonnal megnyeré azt is, — és igy a’ ki
rálynál volt a’ Tuilleriákban. — Gentben jan. 
4kén tömegestül húzódtak el az utszákon a’ 
munkások, est felé pedig lüOOnél többre cso- 
poríozván a’ tartományi kormány - épületnél 
gyülekeztek össze, a’ kormányzóval beszélni 
szándéklotíak, ki öketiccsilapítá annyira, hogy 
panaszikat Írásban nyújtanák be. — Syrai hí
rek szerint, az összeesküvés végett uj el- 
fogatások történtek. Az elfogottak között püs
pököt is emlitnek. — SiebenpfeiíFer dr. a’ szö
kevény, most Bernben vagyon,’s mint mondják
Schweiz valamelly nevesb városában *szándé- %>
kozik az igazgatási jog f elett leczkéket tarta
ni; már a’ gyűléshez folyamodott, ’s kedvező 
sükert ígérnek. — A’ párisi institutum uj- 
don alapított (moralis és politikai) osztálya, 
külföldi tagjai közé választáskor a’ külföldi 
ministereket vévé szemügyre most, Broug- 
kam-ot, Livingstont ’s Ancillont nevezvén ki; 
levelező taggá pedig a' legnagyobb néniét phi- 
losophust Schelliiíg titkos tanácsost választó, 
ki nem rég a’ becsületrend keresztjét is meg
nyeré. — Frankfurtból sok igen tiszíeletes sze
mély, különösen tudósak, többnyire pedig va
gyonosak, erősen elhatározták magokban , a’ 
jövő tavasszal, Folien doctorral Giessenból, E j- 
szakamerikába költözni. — Ansbachból Lang 
névvel aláirt levél jelenti, hogy Hauser Gás
pár gonosz, hazug, lusta, ’s nehezen tanuló 
íiu volt, ki alkalmasint valami bajor koldus 
háznéphez tartozott, de kinek azon hitegetés
sel , hogy ő valami nagy nemzetség ivadéka, 
fejét elbóditoíták. Előadási a’ gyilkosságról 
hamisak. Uz emlékénél csak Kau>er Gáspár 
nyomai látszottak , máséi nem ; az ott talált 
levél, a’ kéziratnál, papirosnál *s tartalmánál 
fogva Hauser Gáspáré magáé volt. A’ sebet 
Hauser maga okozta magának, vagy hogy a’ 
közönséget, mint már egyszer, uiegjátszodja, 
vagy hogy magát, hazugságul báukodtában, 
megölje.____________________ ____________

által győzött; mivel ezen, alkalmasint szemé- 
l\tís okbnl történt lépés czélja eléggé vilá
gos. Ozmán basa aegyptusi bajón hagyta el 
állását Gaudia előtt, ’s Mv iílenebe vitorlázott, 
’s a’ hadi hajót onnan visszaküldvén, kalmárha
jón siete a' főváros felé. — Persiából jött újabb 
hirek szerint Abbas Mirza a’ schall legidósb 
íija (Tiflisböl már hírül adtuk) megholt. Maga 
a’ schab is veszélyes beteg volt, ’s mindennap 
várták halála hírét. — A’ köz vélemény mind- 
azállai ollyan volt, hogy nyugtalan jelenések
től tartani nem lehete; — ’s mindnyájan re- 
ménylék hogy a’ trónörökös minden támadás 
nélkül léphet a’ schab - székbe. —

K L F, Q V I I I II F K
A’ szélvész által a' harzi fenyvesekben 

lelt kárt 200,000 szálfára teszik szinte, pedig 
a’ legjobb kor és sarjadékból. — Már két 
hónap óta tartó szélvész , ’s esőszakadások 
által Rajna vize úgy megáradt, hogy partjait 
messze túlhaladó, ’s jobb oldalán több he
lyen gátszaggatások estek, a’ szükség nagy; 
a’ téli vetés Baseltól be Németalföldig a’ folyó 
mindkét oldalán nagy részint feldúlva; de ha 
az árvíz korán apad le , a’ kárt tavaszival 
inég kipótolhatni. — A’ schweizi főhely két 
körlevele kijelenti a’ kereskedési viszonyo
kat , ’s az ország biztosság véleményét irán
tuk. Ezekhez képest Schweiz semmiféle körül
mény alatt sem fog külső vámrendszerhez csat
lakozni, de saját vámvonait sem fog húzni, 
vagy visszatolással élni, hanem mezei ’s szó
ló termékeinek, úgy szinte marha-tenyészté
sének vásárt szerzend az által, hogy a’ szom
széd országokkal alkukat kötend, ’s áltáljá
ban a' lehetségig kedvező átvitelt eszközlend. 
— A’heves szélvész, melly az újév éjszakáján 
díihonge, Hangában is sok kárt telt. Sche- 
weuingeuben sok ház megrongáltatok, a’ ten
ger a’ part nagy részét elsodrá, a’ tartomá
nyokból minden hír nagy áradásokról szól, 
meilyek a’ tartós esőzet következésiben a’ 
lapályokat mind döntötték, ’s a’ mezei gazda 
reményeit dugába döntötték. — Az újévvel 
egyedül Madrilban hét uj hírlap támadt. — A’ 
franczia délszaki révekben folyton folynak a’ 
készületek. Lord Granwiíle, mint mondják,
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Pest szombat február lsőjén. 1834.

F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyorsza'g (kér. ülések. Kinevezések. Pestre stat. jegyzetek. Krajner József. Időjárás. Adakozá
sok a’ pesti vakok-intézete javára.) Ausztria (udv. gyász; és patens) Anglia (O’Connell; nagy ministeri tanács ’s a’ t.) 
Francziaors/.ág (Cousin; Gaillard ; National; a’ havrei lengyelek; pair- és köv. kam. tanácskozások; elmélkedések) 
Belgium (O’Sullivan, Lanril lard-Fallot, genti zaj-cjillapodás ) Spanyolország (Llauder előterjesztése, és hadi hírek.) 
Németország (görög ifjak Münchenben; a ’ bécsi minister-congressuu tagjai.) Törökország (Konstantinápolyi,  szerviai 
ás boszniai hírek.) Görögország. Gabonaár. Pénzkélet.

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony. Múlt levelünkben említett orsz. 

ülésből kapott főrendi üzeneteket RRink azó
ta a’ 24—25iki kérüjeíi ülésekben megrostál
hatván, mindkettőre ujabb üzenetet határoz
tak , egyikre már Tikét, másikra 3 ikat’s a’ 
készített javaslatokat előlegesen elfogadák. 
Közben folytatók a’ törvényi rendsz. munká
latok vizsgálatát, most már az egyházi tör
vényszékekről szóló IXik czikkben.

Felséges királyunk múlt évi oct. 29iki 
legfensőbb határozata szerint a’ mélt. kir. udv. 
Kamara ny ugalmazott számvevőjét Fauler An
talt, minden díjfizetés nélkül in. kir. tanács
nokká; Erdélyben pedig jan. Odikéről költ 
legmagasb réndelete szerint ns. Udvarhely
szék főkirálybirájává, eddig ugyan e’ hiva
talt helyíartóiag viselt Macskás) Lajost; a’ 
ni. kir. udv. Kanczellariánál volt tiszt. udv. 
eoneipistát gróf Bethlen Gábort végre ugyan 
a’ n.fejdelemségi kir. táblához számfeletti ’s 
fizetéstelen közbiróvá méltóztatott kinevezni. .

Statistikai jegyzetek sz. kir. Pest városáról :

Az 1833diki összeírás szerint taíáltatik 
Pesten: római katholikus 53,169; ágost. és 
helv. vallásu 4446; görög n. egy. 837; zsi
dó 5965, öszvesen 64,417; nevezetesen pe
dig. finemü 32,090; nőnemű 32,327 ; több 1283- 
mal mint 1832ben ; e’ summához a’ rendes és 
ügyefogyott, itt tanyázó katonaságot, az ide
gen tanuló iljuságot, nevendék papságot, i- 
deiglen mulató uraságokat, kereskedőket ’s 
m. e. nem számlálván. — 1833ban született 
Pesten római katholikus 2619, ágost. és helv. 
vallásu 189, görög n. egy. vallásu 22, izrae
lita (kerekszám) 200, öszvesen 3030; neve
zetesen pedig fi 1592, leány 1438; több289el 
mint 1832ben. Házasságra lépett: róm. ka
tholikus 606 pár, ágost. és helv. vallásu 55; 
görög n. egy. 8 , összesen (a’ zsidókat nem 
számítván) 669 pár, több 17el mint I832ben. 
Meghalt (a’ katonai kórházakban kimúlt 388 
személyt is ide t udva):, római katholikus 
2684, ágost. és helv. vallásu 195, görög n.

— -—— --------------------- —x—- •    ■* — - ■ ■■ ■  
egy. 135, zsidó 145, összesen 3159, keve
sebb 124el mint 1832ben. Közli Patachich József.

Esztergomban e’ napokban a’ tanítói ér
dem nyilványos megjutalmaztatása ünnepül 
szolgált, ö  Fölsége K r a j n e r  J ó z s e f  lí
rá t, a’ majd félszázados tanítót, különben a’ 
SS. MM. és bölcs, doctorát a’ pesti kir. t. e~ 
gyetein bölcses. kara rendes tagját, ’s a’ t. 
kit tanítói jeles érdemiért már 1823ban ma
gyar nemességre magasíta, most újólag nyu
galomra léptével szalagos arany polg. nagv 
érdempénzzel méltóztatván megjutalmazni; e’ 
pénz iinnepies áltadatása ’s inellre-függeszté- 
se napjául jan. 23ika jeleltétett. A’ szertartás 
a’ kir. iskolák teremében, hol egykor a’ ko
szorús tanitó-nesztor, terhes de dicső hiva
tala pályáját kezdé, ment végbe. Vendég hi
vatalos és hívatlan igen számos volt, örö
mest méltató az érdem jutalmát. A’ kir. kegy. 
oklevél fölolvasta után a’ pénz-fölfüggesztési 
tisztet Miskolczy Márton kánonok ur, mint a’ 
pozsonyi iskolai kerületi főigazgató helyette
se teljesítő; az elmondott beszédek közben 
érzékenyiíő volt a’ diszesített ősz érdemes
nek elfogadó beszéde és Szkalka Kandid pro
fessor urnák csinos mint tudomány-teljes ma
gyar előadása: a’ régi és ujabb virágzó nem
zetek tudományos álladalma okairul ’s .a’ ma
gyar nemzeti tudományos nevelésről. Balás 
Tlieofil költészeti tanító urnák ez alkalomra- 
készült derék magyar alkaikona nyomtatva 
osztogattatok ki. K. I.

Kemenesali Neines-Magasiból január 22. 
Mostani enyheges telünk méltán megérdemli, 
hogy mind mielőttünk mind utóink előtt em
lékezetben maradjon. Ha két három adventi 
napot ide nem számítunk, melly kisség némi
nemű jelét mutató a’ télnek, bátran elmond
hatjuk, hogy e’napig telünk sem volt. A’ szé
na szükiben levő juh-gazdák, a’ vére-vettpk 
’s ruhátlanokkal örülnek ennek; de mi Mar- 
czalmellékiek boszankodunk, hogy nádve- 
résünkböl reményiéit hasznunk e’ lágy tél 
miatt füstbe ment. Mi több: a’ midőn már az 
uj nádat Marczalunkból kisarjadozni, több
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taraszi madárfajt megjöttnek lenni ’s ókét ví
gan csicserékelni sejtjük; több tavaszi virá
got kibújni, nyílni; legyeket, muszliczakat, 
szuuyogokat repkedni; mezei tücsköketlytik
juk szájánál pirítkozni látunk : bátran követ
keztetjük mindezekből, hogy a’ télnek >ége. 
Eldódeink mondája: ,,A’ kutya (v. farkas) 
nem eszi meg a' telet •“ -  de ha Így tart az 
idő, ’s Pál rajta nem fordít: (’s nem fordí
tott ám) úgy meg is ette,’s február elején szö- 
mörcsököt (süveg-gombát) lécskálunk (bön
gészünk) a’ széles terjedékii kemenesi cse- 
reu. — N. N. A. — Soprony ’s Vas vidé
kéről : Nálunk még most is folyvást őszies y. 
tavaszias idő já r , igen sokszor és küröeu eső
zik , a' legderültebb napot vagy éjszakát egy
két órányi ködözés után langyos eső válto
gatja; ugyan azért utaink olly roszak, hogy 
1805 óta, bár a’ szorgalom e’ közben utain- 
kon sokat javított, ezekköz hasonló rosza- 
ságuak soha sem voltak. Valamint az eső, 
úgy a’ tiszta idő is, mind a’ mellett hogy az 
ausztriai és styriai havasokhoz igen közel e- 
sünk, nagyon meleg, ’s csak igen ritkán, mi
dőn t. i. csillagos az egész éjszaka, mind a’ 
mellett hogy a’ hold tőidben van, fagy meg 
reggelre, de nagyon gyöngéden; ugyanazért 
még folyvást most is láthatni virító gyümölcs
fákat nálunk, sőt még gyümölccsel ékeske- 
dökel is. Pesten is leveledzik a’ bocz-és to
poly-fa; Nógrádi hírek szerint pedig sere-^ 
génként jő vissza a’ tavaszi madár, névsze- 
rint a’ kedves vadászató szalonka (Wald- 
schnepf) ’s t. ef. — Zágrábból is azt írják; 
hogy ott szélytiben valódi tavasz uralkodik, a’ 
baraczkfa csaknem minden faja mindenütt vi
rágzik , a’ többi gyümölcsfa bimbaja is duz- 
zadoz virulásnak indulva, sok mezei virág 
teljes pompájában díszeleg, a’ földi eper me
zőn ’s kertben ma hónap egész érleletre jut 
’sa ’t. Török-Becsei hírek szerint: az időjárás 
a Tisza ’s Maros melléken ’s a’ Bánságban 
lanyha, áprilisi változékonyságu, a’ csalfa 
meleg a fák i ügyeit szemlátomást dagasztja, 
kevés hó, sok víz, a’ Tisza ’s Maros kiön
téssel fenyeget, a’ Bege csatorna, Ó-Bege , 
Berzo^a és 1 eines folyamok medreiken már 
tulcsaponguak, az út járhatatlan, a’ termékek
nek semmi vagy csupán bitang ára. — Nálunk 
Pesten ma ’s tegnap fagy ra fordult, ’s a’ Duua 
ismét kiöntésig áradt, mint jan. elején.

A’ pesti vakok intézete javára 1833. jú
liusa isójétöl dec. utoljáig köv. ajánlatok té
tettek , mindenütt pengő pénzben: özv. A r- 
g e u t i  Anna végrendelete következésében 4

4

for.*, N. N. asszonyság H l a v á t s  János kir. 
ügyvéd ur által 10 fr .; néh. F r ö h l i c h  Já
nos örökösi 40 fr.; K a r u l  up pe r  János vég
rend. 24 k r .; P u l m a n  Francziska 1 for.; 
Ku mme r s p  e r g e  r József végrend. 2 for., 
egv nevendék-tartásra gr. W e n k  he i m Bor
bála asszony 72 fr.; S p e c h  Férd. végrend. 
2 for.; ő cs. kir. Fóher. a’ f. Nádor egy neven- 
dék-tartásra 72 for., augusztusi nyilv. próbá
iét alkalmakor 82 for. 29 kr; ugyanakkor K o
váé h Mátyás egri kánonok ur 3 d. arany; 
J  e k 1 i n Éva végrend. 24 k r .; Z e 11 n e r 
Borbála végr. 4 fr .; R u b a k  Mihály végr. 1 
for.; Rum i l l  us Anasztáz végr. 20 fr .; gr. 
E s z t e r  l i ázy Ferencz ur 20 for.; Né m e t h  
Mária asszony 14 for.; tek. Mont h  vmegye 
20 for.; a’ d u n á n t u 1 i ágost. vall. S u p e r -  
i n t e n d e n t i a  11 for. 42 k r .; I n k e y  Fe
rencz cs. Jós ur 100 for.; I n k e y  Emészt 
cs. 70s ur 10 for.; B o r o s  József ur 40 
for.; M e g y  er  y Mátyás kánonok ur vég
rend. 50 forint; P f e i f e r  Mihály 30 for.; 
V e i s z Ferencz végr. 1 for.; S p r i n g e r  
Katalin végrend. 5 for.; S c l i a k y  József vég
rend. 1000 for., özv. Piehlmayer Anna 2 f r .; 
a’ f. Főherczeg-Nádorné egy nevendék-tartásra 
72 fr.; a’ b u d ai-a s s z 0 11 y e g y es ü 1 e t egy 
nevendék-tartásra 72 for.; gr. Z i c h y  Károly 
egy neveudék-tart. egész esztendőre 145 for.; 
F o r g ó  György ur 48 fr .; a’ pesti a r a n y 
e z ü s t  mí v e s  e z é h  8 for.; E s z t e r g o m  
érs. megye 103 for. 18 kr. ; C sa  c s a b a  
György 1 for. 32 k r.; B u r e k  András végr. 
2 for.; P á s z t o r y  József kánonok végr. 10 
for.; M a z o c a t o  Joh. asszony végr. 10 for.; 
A u r o v s z k y  Erzsébet Z v i á n  István hit
vese végrend. 40 for.; S t e i n  b a c h  Ferenc» 
kir. ügyvéd 40 for.; B a k o s  János 4 for.; 
özv. Mé r őn  Teréz asszony 5 for.; NN. 1 
for.; az intézetbeli perselyből 8 for. 39 k».
(Folytatjuk).

A U S Z T R I A .
Meglialálozván ó Magassága Fridrik Aa- 

guszt Ferdinand vvürtembergi hg, legfensóbb 
rendelés következésében az ausztriai cs. kir. 
udvar 4 hétig, vagy is febr. 24keig érett© 
gyászt öliend, két első hétben ugyan mélyet, 
a’ végső kettőben pedig felet.

Bécsben jan. 27kén következő legfensóbb 
határozat hirdettetett: „Mi lő Ferencz Isten 
kegy. ausztriai császár, jeruzalemi király ’» 
a t. ’s a’ t. A’ köztünk ’s orosz császár ’s len
gyel király és porosz király ő Fölségeik és 
státusúik között feliálló szoros barátsági és 
szomszédi viszonyok bővebb megerősítésükül;



továbbá a’ három hatalomnak, az uralkodásuk 
alávetett lengyel tartományokban, a’ béke 's 
törvényes rend föutartatása iránt-egyenlő ér
dekinéi fogvást, Mi a’ mondottFölségekkel kö
vetkező határozatban egyeztünk meg : Ki ma
gát, az ausztriai, orosz és porosz statusok
ban országárulás , fölségbántás vagy fegyve
res lázadás vétkébe, vagy a’ trón és kormány 
bátorsága ellen czélzó valamelly szövedékbe 
keveri, oltalmat ’s menedéket se egyik se má
sikában a’ mondott statusoknak, ne találjon. 
Sót inkább kölcsönösen kötelezi magát a’ há
rom udvar közvetlen kiadatásukra mindazok
nak, kik az érintett vétkekben magokat bű
nösökké tevén, a’ másik kormány által, melly- 
hez tartozók, visszakéretnének. — E ’ hatá
rozatok azonban visszaható erővel ne bírjanak. 
Miután továbbá Mi, orosz császár és lengyel 
király és porosz király, ő Felsegökkel meg
egyeztünk, hogy jelen határozatunkat a’ há
rom statusban ugyanegy időben bocsássuk nyil- 
ványosságra; tehát ezennel jelen edictumunk- 
ban ismértetésül és sinórmértékül tudatjuk a- 
lattvalóinkkal, egyszersmind pedig megparan
csoljuk polgári és hadi tisztviselőinknek és« 
egyéb hatóságoknak, hogy azon határozatok 
1834 martziusa lsőjével erőbe kezdvén lépni, 
azontúl végbehajtásukra azok egész terjedel
mük és tartalmuk szerint ügyeljenek. Költ 
Bécsben jan. 4kén 1834’s a’ t. Aláírva: Fe- 
rencz, alább: gr. Mittrowszky, Lobkowicz hg, 
báró Pillersdorf, ns Lilienau és Nadherny.

A N G L I A.
A’ Morning-Herald dublini levelezője f. 

h. 6. írja: Épen most jövök nevezetes jele
netről. Az andeoni lakosok folyamodására az 
unió felbontatását ’s a’ tizedek eltörlesztését 
kérelmezni (petitionir^n), gyűlést hirdettek 
mára a’ kát. iskola teremébe. Ma a’ kát. egy
házban ünnep van, azért sokan összegyűltek. 
O'Connell beszédében egy zenditő.csoporthoz 
melly biztosságnak nevezé magát, azt adá elő, 
hogy igen illő volna, ha a’ gyűlés a’ kápol
nában tartatnék. Küldöttséget neveznek tehát, 
a' plebanust erre megkérni, mihelyt az ünnepi 
szertartásnak vége leend. Délután két órakor 
egyik az egyháziak közül, Murphy nevű fiatal 
ember megjelent, ’s azt mondá, hogy a’ ple- 
banus ugyan kiment, de ő (Murphy), és a‘se
nior a' kápolnát örömest átengedik. E ’ hir 
nagy tetszéssel fogadtatott, s a’ „biztosságé 
a’ kápolna felé húzódott. A’ mint O’Connell 
a’ sokaságon által utat akar magának törni, 
Murphy, ki a’ kápolna mellett álló ház abla- 
káu könyökle, hozzá kiáltott: „Én úgymond,

és a’ senior a* kápolnát örömest átengedtük 
volna, de az egyházfi becsukta ’s vonakodik 
parancsunknak engedelmeskedni“ (zaj) O’Con
nell: „Mit? hol az a’ gazember? vessétek ki.“ 
(nagy tetszés) Murphy: „én nem találhatom.“ 
(iszonyú lárma) O'Connell: reményiem az egy- 
ház-hivek rá emlékeznek. Ha ezt előbb tud- 
hatám vala, inkább máshova mentem volna} 
de ezen gazember szemtelensége kiállhatlan,“ 
Hosszú lárma után végre berohant a’ sokaság 
a’ házba az egyházfit felkeresni, de minden 
fürkészel után sem iehete feltalálni. A’ lárma még 
inkább öregbült, inig a’ fők abban egyeztek 
meg, hogy egy serház-udvarba menjenek. Há
rom óra felé oda indultak. Alig hihetni, hogy 
az egyházfi ezt elöljárósága világos meghagy
ta nélkül fogta tenni. —

Tegnap, úgymond a’ Globe, Downing- 
streetben nagy kabinettanács tartatott, melly- 
ben Richmond hg, Lansdowne, Ripon, Grey, 
Melbourne, Palmerston , Holland, és I. Rus
sel lordok, Stanley ur, Sir I. Graham, és 
Grant ur, (tehát valamennyi minister), vön 
részt. A’ lordkanczellár is megjelent. A’ Cou
rier állítása szerint a’ ministerek tegnap elha
tározták Portugáliába annyi fegyveres erőt 
szállítani, mennyi az ottani pusztító háború
nak véget vetni képes. A’ többi beavatkozási 
ok közt azt is mondják, hogy mivel a’ spa
nyolok a’ határszéleken átmentek, ’s a’ por
tugál birtokot megsértették, előállott az úgy 
nevezett szövetség esete, (casus foederis), 
mellyben a’ britt kormány köteles bevatkozni. 
Ha igy, donna Maria ügye tovább mostani ké
tes állásában nem marad. — A’ gibraltari la
kosok a’ gyarmatok statuskanczellárjához sé- 
relemirást küldöttek, kereskedésük szomorú 
állapotját panaszolva, ’s angol polgárjogot 
kívánva. — A’ hamburgi angolok szinte ké
relmet küldöttek 1. PalmOrstonhoz, a’ kormány 
régi kiváltságaik helyreállít tatását kérvén. — 
W. Southey angol.költő, Homer fordítója 77 
évében dec. 30. Londonban megholt. — Lon
donból Írják: Mehemed Ali Suezben mostan 
néhány korvettet építtet, hogy sergeit Arábiába 
szállíthassa. Nem hihető, hogy Aga Moham
med, kit 1832ben a j  mokkái aegyptusi őrség 
megvert, most ellenállhasson. Ezen kirándu
lás az aegyptusi basának ugyan nincs ínyére, 
minthogy sefgeire Syriában szüksége van; de 
Blokká birtoka Lontosb, hogy sem a’ támadást 
le nem kellene csilapítani, a’ mi neki bizo
nyosan el is fog sülni. Következése az lesz, 
hogy Mokkát elfoglalja, mire. régen keresett
ürügyöt, birtoka a’ kávékereskedés monopo-
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iuinát adná kezébe. -  Lord Grenville Drop- 
Bioro mezei lakán, 75 éves korában megholt.

FKANCZI AORSZ A(í.
A’ Gazette illy következtetést von a"követ

ház vitáiból: „Nekünk“ úgymond, Lafayette ál
lítása szerint, „a1 legjobb respublicánk van.“ 
— Mauguin ur szavai szerint „nem lesz többó 
revolutiónk“ Guizot szerint „Teljes törvény- 
szerűségünk (legitiuiité), ’s legtökéletesb in- 
tezvényink vágynak. De mind ezek mellett is 
Francziaország jelszava: parlamenti reform 
(követház-ujitás). — Mondják, Cousin ur Né
metországba menend az Orleans hg számára 
valamellyik német hgaszszony kezét inegkér- 
ui. _  Gaillard ur főgyakorlás-mestere Mah
mud szultán sergeinek Stambulból Parisba ér
kezett. Ö koros már és sebekkel borított né
hai tisztje a’ fr. seregnek. Küldetése czélja 
nincs tudva. — A’ követház jan. 13iki ülésé
ben Uuinann ur két törvényjavaslatot hoz fel, 
inellyek közül egyik Francziaország ’s az 
egyesült statusok közt 1831 jul. 4. kötött szer
ződést, másik a’ sóbányákat illeti. — A’pair- 
kamara jau. 14kei ülésében az elnök biztossá
got rendelt a’ Statustanács iránt benyújtott tör
vényjavaslat vizsgálatára. — A’ National ügyé-»- 
nek jau. 14. kellett eldöntetni. A’ National azt 
mondja: eléggé csípős közbenjövetel a’ dolog 
különös folyását még inkább be fogja bonyo
lítani t. i. Paulin ur, az igazi National szer
kesztője , Carrel pörbe idéztetése által meg
támadva látja jogát, mellyel ö senkinek át nem 
engede, minthogy néhány nap múlva a’ Natio
nalt, mint héti Írást készült kiadni, inellvben 
a’ törvényszéki értesítő végett rajta fekvő ti
lalmat természetesen meg fogta volna tartani. 
— A’ Journal du Havre jan. 13kán jelenti, 
hogy Elisabeth porosz hajó ICO lengyel ine- 
nekvóvel az ottani révbe futott, a’ hajón tör
tént romlások Higazittatások végett. Ámbár 
az utasoknak egészségről szóló bizonyítvá
nyaik voltak, az elöljáróság még is veszteg- 
lésre utasító okét s partra kiszállni nem enge- 
dé. Minthogy ez néhány nap igy tartott, jan. 
leikén éjfélkor nagy számú csoport ifjúság a’ 
révhez indult a’ Lengyeleket megszabadító 
szándékkal, csolnakokon a’ hajóhoz evezett 
s a’ csekély számú őrséget legyőzvén több 

Lengyelt a’ szárazra szállított. Az alatt kato- 
naság gyűlt össze, a’ lengyeleket körül fogta 
’s különféle őrházakba vitte. Mit akadály nél
kül leheltek, mert se a’ Lengyelek se á’ fia
talság ellen nem szegültek. — Mintegy 100 
lengyel maradt őrizet alatt. Reggel a’ biró 
(maire) megengedő, hogy kik  őket megven

dégelni akarnák, azt tehessék is, míg a’ hajó 
elkészül, vagy a’ kormánytól végzés jó. — 
A’ pair kamarában jan. 14. Voyer ur állal be
nyújtott javaslat igy szól: „Jövőre az asztal 
’s ágytól elválás, melly a’ nő házasságtörése 
miatt ítéltetik el a’ hitvesek között, semmi
sítse egyszersmind meg a’ polgár törvénykönyv 
312 czikkelye szerint az atyaság hiedel
mét. Ennél fogvást az így elvált nőtül szüle
tett gyermekek, ha az elválás után 300 napon 
túl születnek, a’ férjre nézve idegeneknek te
kintessenek, hanem ha azokat a’ férj ugyan
azon t.könyv 334 czikkjéuél fogva megkívánt 
mód szerint elismeri. Ezen kívül a’ t.könyv 
egyéb rendelései az asztaltól ’s ágytól elválás
ra nézve tartassanak meg. — Az 1835 költ
ség fedésére 70 millió frank hitelt kíván a’ fi- 
nanczminister. — Soult jan. 10. előadá a’ tar
talék-seregről javaslatát. A’ tartalék, ngy- 
mond a’ többek között, átmenetei a’ valósá
gos szolgálatba, ’s belőle. A’ tartalékhad fel
veszi az ujonczot, mielőtt az még a’ seregbe 
állíttatik, ’s miután egy darabig zászló alatt 
gyakorlottá őt, ismét a’ tartalékhoz adja, hogy 
szolgálaíidejét ott mind a’ statusnak olcsób
ban, mind saját viszonyaira nézve kedvezőbb- 
lég töltse ki. — így lesz a’ valóságos sereg 
békeidőben nagy katonaiskola, melly sorra 
veszi az egész sarjadékot, ’s azt fegyver
forgatás , becsület ’s fenyítékkel megismérte- 
ti. A’ minister nem titkolja, hogy ezen tarta- 
lékhad képe az ausztriai ’s porosz országórség 
utánzása. A’ tartalék egyszersmind kapocs lesz 
a ’ status és a’ sereg között. A’ julius-revolu- 
tio óta csak nemzeti sereg lehetséges, ’s a’ 
tartalék ebben a’ cunslitulionalis szellemet 
éleszteni, ’s fen fogja tartani; mert a’ hol min
den polgár katona, minden katonának polgár
nak is kell lennie. A’ féltékénységet katona
ság és polgárság között korunk megsemmisí
tette. —

követház jan. 15. Parant ur javaslatát 
bé nem végezhető. — Egyetlen kérdés fenfar- 
toztatá őt egy darabig. A’ 7ik czikkhez t. i. 
ezen záradék tétetett: ,,A’ fellendített rende
lések ne akadályozzák a’ nemesség czímei 
átruháztatását, mellyek a’ majorátusokkal ös- 
szekötvék.“ A’ szószékről ezen czikket mint 
szükségtelent elnyomni kívánták, minthogy 
már a’ Chartában van arról rendelés. Minél 
fogvást az nagy szótöbbséggel el is nyomatott. 
— Carrel újságában jelenti, hogy a’ főügv- 
véd Persil ismét febr. 14ikére idézte , törvény - 
széki értesítő adása miatt. Az 1834iki Natio
nal mind e mellett a’ következett napon ismét
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közlőtt törvényszéki értesítőt. Azonban az as
sise illetősége (bírósága) ellen kifogást tevén 
a’ cassatioszékre hivatkozott ügyével. — Be
széd tárgya Parisban most a’ britt kormánytól 
jött azon hir, hogy a' portugáli harcz meg
szüntetésére egy hadosztályt készül a’ félszi
getbe küldeni. — Következő az Elisabeth po
rosz hajón Havreba érkezett lengyelek kérel
me Francziaország követeihez: „Követ urak! 
Lengyelország számüzöttei még egyszer já 
rulnak a’ franczia vendégszeretésre Avat
kozva. Kegyetek jóakaró segedelmére támasz
kodásunk isinéretes önmagok előtt; a’ mi szeren
csétlen hazánk omladékiból még fenvan, elég
gé bizonyítja, hogy mi se vagyonúnkkal, se 
vérünkkel nem fösvénykedtünk.Csaknem mind
nyájan bénák, miután vagy a’ franczia csász. 
seregben, vagy a’lengyel sorokban öregedtünk 
meg, mindig Francziaország vagy a’ szabad
ság ügye volt az , mit védelmeztünk. Az utol
só háború végével a’ csász. kegyelem ’s a’ po
rosz vendégszeretés közt választani kénytele
nek, ez utóbbra készebbek valánk. Itt csak 
a' fogházat kelle tűrnünk. Igaz, azon embe
rekkel tétettünk egyekké , kiket a’ társaság 
kizár kebeléből, ’s alacsony munkákra szorít- 
tattunk. — Azon pillanattól, mióta nemzetisé
günk eldőlt, feljogosítva v. hatalmazva vélek 
magokat velünk megvetpleg, ’s embertelenül 
bánni. Később a’ nélkül, hogy kérdeztek vol
na, hajóra raktak bennünket, hogy Ameriká
ba vitessünk; a’ hajó rósz állapotja kénysze
rítő a’ kapitányt Havre-nál kikötni. Követ 
urak! Francziaország földét, másod honunkét 
érintettük; ah! ne engedjék, elvitetésünket. 
Ha a’ Lengyelség gyermekei számuk miatt 
nagy teher az országra, csak egy zuglyot ké
rünk mi szerencsétlenek e vendégszerető föl
dön. Bizonyosak vagyunk, hogy Francziaor- 
gzágban levő testvérink , kény erőket és se
gédforrásaikat, uiegosztandják velünk. Csak 
Kegyetekben még reményünk követ urak! — 
nem fog az bennünket megcsalni, hanem leg
drágább óhajtásunkat teljesíteni .Vagyunk leg
mélyebb tisztelettel. (149 aláírás) 1834 jan. 
12. — Az l834ki-National ügye jan. 15kén vé
tetett föl. Noha bizonyos, hogy a’ törvény ér
telmét az uj National se nem sértette meg, 
se ki nem kerülte, még is attól tartottak, hogy 
részint a’ bírák idegensége a’ republicanusok 
iránt, részint az esküitek távolléte miatt e’ 
hírlap el fog ítéltetni. Ez azonban nem történt, 
mivel ítéletét a’ törvényszék elhalasztotta — 
inig a’ cassatiószék a’ National porét a’ Coro- 
pte-rendu végett elintézi. — A’ jan. 8ki ud

vari tánczmulatság igen fényes volt. Miiíd a* 
két kamara valamennjd tagjai, még Cabet, 
Garnier - Pages és Voyer d’Árgenson uu. is 
hivatalosak voltak. Néhány főnemest is lehe- 
te sz. Germainből észrevenni (carlistákat). A’ 
király sokáig mulatott Dupin, Bignón, ’s Gdil- 
lon-Barrot urakkal. — Páris jan, 16. A’ Rus- 
szia és a’ Porta közti szerződés ollyan, mint 
azok, mellyeketII.Katalin a’ lengyel koroná
val kötött; valamint akkor Russzia a’ szom
széd hatalmakat lengyel torra weghítta; épen 
úgy híja most, majd Francziaországot, ha hal
lani akarja, majd mást, ha ez hallani akarja, 
csak Angliát se nem kínálja, se nem édes
geti , minthogy a’ keleti kérdés rá nézve leg- 
fontosb. Hogy Russzia hátulsó gondolataiban 
a’ Sundot, első gondolatiban a’ dardanellá- 
kat szeretné'elzárni, olly terv, melly egy o- 
rosz uralkodó fejében nagy merészlet nélkül 
is támadhat; de itt egész Europa kereskedé
si érdekei elhatárzottau nem-et mondanak, kü
lönösen nem-et Angol és Francziaország, mint 
legtehetősb tengeri hatalmak. Se Angiin, se 
Francziaország nem ismeri el az orosz-török 
szerződést , méllynek czélja elég világos. — 
Néhány párisi ’s példájok után több londoni 
hiriap Broglie hg visszahúzását Pozzo di Bor
go lépteinek tulajdonítják, kinek mindazáltal 
abban kevés része van. Igaz Pozzo ur igen 
elégületlen volt, ’s most is a z ; de kevésbé 
Broglie hgnek Bignon beszédéhez hajlása, 
mint inkább Odilon-Barrot-nak a’ kamara ál
tal elfogadott indítványa végett, ügy látszik, 
udvarához már előre irt, hogy Lengyelország 
felől, melly bizonyos lélekisméreteket igen ter
hesen furdal, többé szó sem támad. Kapott e 
hivatalos biztosítást, vagy sem? nem tudjuk, 
de a’ trónbeszéd hallgatása ez ügyről ’s  a’ vá
lasz-felírásé elhiteték vele, hogy e’ gyöngéd 
pont érintetlen marad. — Odilon Barrot javas
lata mindent megváltoztatott. Pozzo ur nem
csak azért bosszong, hogy a’ kamara ez índít-^ 
vány t elfogadó, hanem hogy a’ minister azt meg 
sem támadta.

B E L G I U M .
O’Sullivan de Grasz belga ügyvivő a’ bé

csi udvarnál rendeltetési helyére megérkezett.
— Laurillart - Fallott genie-testbeli kapitány 
emlékirást szerze a’ gőzhaszuálásról várak vé
delménél, mi, úgy mondják igen fontos, mert 
az eddigi ostrommesterséget egészen megza-- 
varja,’s az ostromkört általányosan nagyobb tér
ré tagitja. A’ szerző jan. 8kán volt a’ király
nál magányos audientián munkáját benyújtani.
— Gentből jan. 9ki hírek mondják, hogy az
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elétfületlen munkások mindnyájan illető mű
helyeikbe tértek vissza* kivevőn vagy szazat, 
kik a’ többiek elhatározását még nem tudtak. 
Béröregbitést többé nem kívántak; ján. »kan 
a’ kézmüértők tanácsa összegyűlt, a’ dologta- 
lan munkások panaszát vizsgálandólag. Ezek 
mint a’ kormányzónak Ígérték, irt panaszban 
mutaták be a’ királynak sérelmikel. A’ kor
mány 20öezer for. fehér pamutot rendelt vásá
roltatni, hogy a’ pamutgyárok felakadásán né
mileg segítsen. f

SPANYOLORSZÁG.
Gén. Zarco, ki eddig csupán ideiglen vi

telé a’ hadministerséget, valamint Burgos ur 
is financzministernek most már elhatározólag 
kineveztettek. Llaudernek a’ királynéhoz kül
dött előterjesztése a’ fővárosban élénk rész
vételt gerjeszte, ’s havaié, mint hírlik, hogy 
már hozzá más tartományok főkapitányai, név- 
szerint gén. Quesada és San Martin is járul
tak , úgy Zea megbukása igen közel áll, mit 
aT cortes egybehivatása, nemzeti őrség-alko
tás , sajtó-szabadság ’s többi sürgetései gén. 
Llaudernek szükségkép követendnek. A’ ki
rályné bizodalma Zeához mértéktelen ugyan, 
de még sem annyi, hogy általa ön ’s fels. 
leánya álladalmát koczkáztassa; mihelyt kö- 
zösb lesz a’ sürgető akarat, ő bizonyosan ön- 
kénvleg engedni fog; most azonban még in
kább menekszik régi hííségesitől is, mint Zea 
kormányától; egy udvari tiszt, kinek kísé
retében minapi falura rándulását tévé, bátor
ságot von magának útközben a’ kormány fonák 
rendszerét fejtegetni, mi által azt nyeré, 
hogy haza jövet tüstént elparancsolíatott ’s 
további tartózkodásául a’ grenadai fogház je- 
jeltetetí. Mad. Theresita a’ királyné régi ke- 
gyencze hasonlóiag elutasíttatoft az udvarból, 
*s most már Francziaországban van. Ez as
szonynak sorsa igen emlékezetes, ő mint 
francziaországi alacsony származaíu ’s a' ki
rálynénál szolgált személy hosszú évsor alatt 
egyedül iutézé az ország sorsát; a’ kir. hi
tespárnak, kiknél annyi közös érdek’s elágazó 
viszonyok valának kimélendők, egyiránt bír
ta mértéktelen bizodalmát; az ő hatalmas ‘be
folyása segité létre a’ megváltozott korona- 
öröklést, mellyért a' királyné annyi hálával 
érzé magát hozzá kötelezettnek, hogy ezért 
őt első mínistereül tartaná ’s legbelsőbb tit
kaiba avatná; mondják, Mignet ur a’ király
néhoz először is ez asszony jelenlétében bo
csáttatott udvarlásra ’s diplomatái küldetését 
előtte adá elő. Az udvar legelőbbkelői sze
rencséjüknek tárták reggelenként ez asszony

lever-jén udvarolhatni. ’S ennyi hatalom kö
zepeit árultatik most el a’ királynénál, mint
ha d. Carlossal titkos levelezést folytatna, ’* 
a’ trónt, mellytül őt megfosztó, újra kezére 
játszaná, ’s ezért száműzetik, ki előbb szám- 
üzöttekethivatott vissza. Mondják, egyujabb 
decretum is volna készülőben, melly eltörlés
sel fenyegetné a’ hírlapokat, ha valamellyike 
az udvari újság által közleni szokottakat nem 
akarná hinni, vagy azokkal ellenséges irány
zatú elveket feszegetne, valamint ha híreket 
merni? közleni, niellyeket a’ kitűzött udvari 
hírlap legalább is már két nappal előbb ki 
nem tálalt. Bizonyosnak mondják azt is, hogy 
a’ cárlista fő junta, melly azokat, kik dón 
Carloshoz szegődnek, pénzzel ’s minden szük
ségessel segítgeti, koránsem valamelly hegy
ségben vagy távol tartományban rejtezkedik, 
hanem magában a’ fővárosban és pedig a’ kir. 
palota szomszédjában tartja ölésit. Egy kül
földi , ki a’ baski tartományokon keresztül u- 
tazoít, beszéli: hogy arra a’ népség folyvást 
legnagyobb buzongásban van d. Carlos részi
r e ; a’ köztük tartózkodó-patrióták saját szol
gáiktól, mint meg annyi kémektől, sem lehet
nek bátorságban, kiket ha elcsapnak is, hátra 
maradnak hitveseik ’s leányaik mint árulásra 
készek. Dec. 28ikán Allos és Santa-Cruz de 
Campizo közt megint ütközet történt, elég vé
rengző, de csekély hasznú; mintegy 6000 in- 
surgens Zumalarreguy vezérlése alatt 4 e- 
gész óráig állá ki a’ harezot, több ízben inté- 
ze rohanást bayonettel a’ kir. seregekre, kik 
közül a’ vigyáztalanul előre tört önkénytese- 
ket jó formán megritkitá, mig végre Sarsfield 
a’ pattantyusság tüzét megeresztetvén^ kény
telen lön hátrálni ’s utóbb nagy rendetlen
ségben Alavának futamulni. Halva maradt ré
szükről a’ síkon több 300nál, köztük két ve
zérlő és számos tiszt; sebeseiket elhurczo- 
lák ; a’ constitutionalisok mintegy 140etvesz-. 
téliek holt és sebesültben. E ’ megfutamt car- 
lislák később Astiarraga városra ütöttek ’s 
bőséges pénz és élelemmel rakodva Villabona 
felé vonultak. Zavala hadai Sz. Sebastian* 
próbálók megrohanni, de vissza verettek. I- 
runban is készültek egy hasonló megrohanás 
visszatolására. Jan. 8ikán a’ Bayonnen ke
resztül utazóit spanyol kurír Tolosatul kezd
ve , Inig a’ franczia szélekre nem érkezett, 
400 gyalog ’s 80 lovas kísérettel jö tt, hogy 
útját biztosabban folytathassa ’s mind e’ mel
lett is tanácsosnak tartá két ízben jókora ke
rülést tenni, hogy carlista körömre ne jusson. 
Zugarramandi ezredes mintegy 106 emberrel
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af const, hadtesttől elszakadván ’s az insur- 
gensek által űzőbe vétetvén , Navarra vég
széleire , innen pedig be a’ franczia határok
ra szoríttatott, hol jan. 7ikéu lefegyverez- 
tettek. Sarsfield Estella városra 45,000 real 
pénzbírságot rótt, mivel az Artasun és Puen
te la Reyna körül látott carlista csapatok fa
lai közt is tartózkodtak, ’s az elöljárók nem 
jelenték. Gener. Rodil a’ portugáli szélekre 
hadsegédeimet kér, mivel fenyegetőbb körül
mények miatt kénytelen volt Badajozbul az ő- 
rizetet is seregéliez csatolni ’s a’ várost né
hány gyakorlatlan polgárkatonára bízni. — 
Madritban a’ királyné a’ városi őrseregliöz 
egy fölszólitást bocsátott, mellyben a’ tarto
mányok sorra látogatását Ígéri, mihelyt a’ 
kívánt nyugalom helyre á ll; — olvassuk e l , 
nem hosszú: ,,a’ regenskirályné a’spanyol had
hoz. Katonák! Mint maradéki a’ hü ’s vitéz 
Cid *') ’s más bajnokoknak, kik haíhatlanná 
tevék a’ spanyol nevet, hozzájok hasonlón 
ön véretekkel bélyegzitek a’ nemes vállala
tot, meily huségtekre bizaték. Szent Ferdi
nand unokaleánya, castiliai II. Izabella, a’ ti 
borostyányitok árnyékában nő fel, ’s ártatlan
ságát fegyveritek védik. Eljő a’ nap, midőn 
ezért fáradozástokatjutalmazandja, boldognak 
tevén,a’ népet, mellynek koronáját mostan 
védilek 5 de közben előre készítem utait, mi
dőn nemes hivatásomat lelkesen teljesítem; 
reátok gondom lesz. Midőn vitéz soraitokat 
tekintem, kik e’ főváros órseregét képezitek, 
azt gondolom, hogy harczmezón a’ tábor kö
zepeit állok, melly zászlójin Izabella király
nét lobogtat. Nyugottabb és szelidebb napok 
fogják minden bizonnyal az ég védelme alatt 
e’ borongás napjait követni, ’s akkor fogom 
én meglátogatni a’ tartományokat ’s közelebb 
kiismérni szükségiket, és megjárni szemlél
ni soraitokat, a’ vitézség és hűség sorait I“ — 
A’ National Madritból jan. 8ikaig terjedő hí
rek után közli, hogy Llauder előterjesztésé
nek , vagy inkább mondhatni a’ szükségnek, 
a’ királyné végre csakugyan engede, ’s mar
quis de las Amarillast egy uj ministerium-al- 
kotásra bízta meg, mellybe Martinez de la 
Rosa ’s talán gróf Torreno is , Amarilías ba
rátja, lépnének. Ezt kétségtelenül a’ corte- 
sek összehívása fogná követni. Említi azon
ban a’ National, hogy e' hír valóságáról még 
kezeskedni nem akar, mivel mellesleg nem

*J máskép (ion Rodrigo (Rny) Dia/. , Bi/.ari- gróf, szül. 
I02üban, I099l>en Valenciában, Spanyolország leghíre
sebb hőse, kinek hűségét ’s rité/.ségét történetírás, ’s 
a nemzet hőskölteményi dicsőítik.

említtetik, hogy e’ történetre a’ külföldi kő* 
vetek ’s nevezetesen Rayneval ur, útlevelei
ket sürgették volna. Llauder első ízbeli le
velét, mellyet Sanz ezredes hozott, a’ királyné 
feltöretlen utasitá vissza; mire a’ főkapitány 
Catalonia nagyait egybehivatá, ’s egy másr 
mód-választási javasola; de azok a’ vissza
lépést többé lehetetlennek határozók, ’s a' 
kapitánynak meghagyák, ha különben a’ tar
tományból ő is kiüzetni nem akar, hogy a’ le
velet más borítékba takarva, nyomban ismét 
küldje vissza, ők határozatuk kivitelét fegy
veres erővel is gyámolítandók.

Újabb hírek a’ Madritban történhetett minis- 
ter-változást legkevésbé sem említik. Mondák, 
hogy Cataloniában fegyverre kapott a’ consti- 
tutionalis párt ’s Llauder paraucsit 15,000 főre 
menő sereg várja, de e’ hir mindekkorig meg- 
nem valósult. Igaz azonban, hogy a’ tartomány 
a’ királyné által oda kinevezett uj súbdelega- 
tust (uj felosztás szerint a’ megyében igazga
tó) el nem fogadta; ’s hogy Cadix hasonló föl— 
Írást kivan a’ királynéhoz küldeni, mint Ca
talonia. Mind ennek előbb utóbb még franczia 
beavatkozás lehet következése, megjegyzi af 
Temps, melly mind a’ királyné mind az or
szág ügyét egyenes fölbomlásba hozhatja. Ma
dritban az 1834re-szóló udvari kalendáriumban 
d. Miguel még mint Portugália királya jegyez
tetik föl. Jan. 12kén a’ fővárosban, egy újabb 
zavargást mondanak kiütöttnek, mellyben nem
csak Zea-, hanem a’ királyné élete is veszély
ben forga; később azonban ismét minden le- 
csilapult. Don Carlos OOOra menő fegyvere» 
örsereggel ez időben Villarealban tartózkodott.

NÉMETORSZÁG.
Jan. 12. Ma délben szerencsésen megér

kezett a’ görög intézetbe azon 24. ifjú, (Odys
seus fi ja an vj óstul) kiket a’ kir. kormány ne
velés végett Münchenbe küld. A’ tengeren, 
valamint a’ havasokon tett utazás is a’ tél eny
hesége miatt szerencsés volt, ’s fris, egész
ségben jöttek rendeltetésök helyére. — Dél
után fővárosunk figyelmét vonták magokra, 
minthogy szép nemzeti öltözetjökben, tanító»- 
jóktól vezetve, kisétáltak, a’ város jelesb ré
szeit ’s az angol kertet megtekinteni. — Jam 
13kán a’ becsi minister - congressús első ta
nácskozásán következő képviselők voltak je 
len: 1) Ausztriáé Metternich hg; 2) Prus-- 
sziáé AlvensleTbén gr.; 3) Bajorországé Giese 
báró; 4) Szászországé, Minkvitz u r ; 2) Han
noveré , Ompteda báró, ezt bizá meg Braun
schweig és Nassau 'hgség is az őket illető 
13ik szavazattal; 6) Würtembergé, BeroJdin-

t a t k r  r m & H  ;



ran, ha az eddigi adózás-mód minden nyomo#
előgondoskodás nélkül törlesztetik el. Kon
stantinápolyból békés hírek hallatszanak. A ’ 
régi rend mind inkább erősödni látszik. Milos 
hg némeJly bányaismerók tanácsára ásásokat 
parancsolt a’ Bosniával határos hegyeken, 
mivel sok ezüstöt lelhetni a’ földszin felett. 
Konstantinápolyban semmi fegyver; hajóépi- 
tési szerek különösen aladsági (hajókötél) 
készület nincs. Jó hir ez a’ kötélgyártókra ’« 
kendertermesztókre.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .

Görögország állapotja nyugottan idül ’s 
üdül, a’ rósz híreket csak tudatlanság, vagy 
roszlelküség terjeszti felőle. A’ kormány te
kintete erósbül, a’ lakosok mind inkább mun
kához látnak; a’ kereskedés emelkedni kezd. 
Néhány görög külföldi által izgatva nyugtalan
kodni kezde ugyan, de elfogatván most illető 
bíróság előtt állanak. A’ nyomozótok követ
kezménye közhírré fog tétetni. — A’ bajor 
segédsergek visszatérése is odamutat, hogy 
a’ kormány nak nincs szüksége rájok. Az egyes 
rablások is gyérülnek , ’s megszűnnek bizo
nyosan, minthogy a’ legvitézebb palikárokból 
szerkesztett csendőrség (Gendarmerie) szün
telen fékül talpon áll miiidenszerte. Éhez. képest 
az ország, melly egy év előtt mint a’ pártos 
szakadozásnak martaléka feloszlásához közel 
volt, most a’ kormány törekvései által mind
inkább gyarapszik.

Naupliából dec. 19ikén vett hírek szerint 
Bassos kapitány tőn első jelentést az összees- 
küvési készületekről, hogy az Livadián, Eu- 
boeán , Patráson, Nanpaktoson , és Misso- 
lunghiu keresztül terjed, ’s a’ pártosok se 
fegyver, se pénz szűkében nincsenek; hogy 
ügyvivőjeik az országban a’ könnyű sereget, 
melly fegyver ’s pénz nélkül bocsáttatott ha
za, részökre hódíták. E ’. híradásokra figyel- 
mezni kezűének. Egy két levélhordó elfoga
tott, ’s leveleikben lehető olvashatni: Sept. 
lóikán mindenütt egyszerre támadjanak fel. 
Erre történtek azután az elfogatások. Elfo
gattak pedig, ’s igen vétkeseknek mondat
nak : Kolokotroni az atya, (iástul ; Koliopu- 
los , Zavellas , Mamuris , Nikolaides , Spiro- 
milo, ’s mások. —

gén gr. $ Badené, Reitzenstein u r ; 8) Hessen 
választó fejdelemségé, du Thil báró; 9) Hes
sen nhgségé Trott báró; 10) Holsteiné, Re- 
ventlow gr.; 11) Luxenburgé, Verstolk báró; 
12) Szász-Weimaré, Fritsch báró; 14) Meck- 
lenburg-Schweriné, Blessen ur; 15) Dlden- 
burgé, Berg u r; 16) Hohenzollern-Hecliinge- 
ué, Strauch ur; 17) a’ szabad városoké Schmidt 
ur. Ezeken kívül a’ német szövetség elnöke 
Müuch - Rellinghausen gróf, és Werner báró 
vetlek részt a’ tanakodásban.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Az aegyptusi Moniteur szerint oct. 26ról 

azadanai nemzetségek fójei mind meghódoltak 
Ibrahim basának, ’s hodulásokat személyesen 
tették, kivevén a’ Cozanok főjét, Mohammed- 
beyt. Ibrahim tehát egy lakost külde hozzá, 
’s jóakaró kifejezéssel irt levelében felszólító, 
bogy jóne félelem nélkül. Mohammed bey azt 
felelte, ,,a’ Cozanok feje Adana helytartója 
előtt soha sem hajlott meg, de nem késett bár- 
millyen kívánt szolgálatot teljesíteni. Erre 
Ibrahim három csapat gyalogságot indított a’ 
Cozanok ellen. Ez 4 nap alatt a’ cozani he
gyekhez ért. Oda érkezte hírére, bár az előb
bi napokban fegyverrel akart a’ bey próbát 
tenni, hirtelen megváltoztatta szándékát, ’s né- 
inelly embereit a’ vezérhez küldvén kegyel
met kért hodulást ígérve. A’ vezéri«renzó fele
letére azonnal hozzá utazott, kitől jói is fo- 
gadtaték, ’s a’ szükséges intés után tisztelet- 
ruhával ajándékoztaték meg. Adana lakosi még 
eddig semmi adót sem fizettek a’ kormánynak, 
ezentúl egy piaszterrel fognak egy occa ela
dott pamuttól adózni. Ezen adó a’ népet nyomni 
nem fogja, ’s a’ kormánynak még is elég jö
vedelmet hozgnd. A’ Damascus környékin fel- 
zeudült arábok ismét megliunnyászodtak. Sy
ria mostani népessége nem több két milliónál. 
— A’ Serviai szélekről jan. 9kéu Milos hg 
egész tartományát ujdon rendbe akarja szedni, 
’s azt az igazgatás némelly ágaiban már el is 
kezdé. Figyelmét különösen az adóra veté, ’s 
méltán is, mert legfontosb lépés ez olly or
szágban , melly török kormány alatt állott. 
Blinden viszonyt meg akar változtatni e’ tárgy
ra nézve. Hogy sok visszaélést el kell törle-~ 
nie, az kétségtelen; de az is igaz, hogy ká
ros következéseket szül az országra gyak-
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J E L E N K O R .
I ! .  SZä.Ti. P est szerda február 5diken. 183J.
F o g l a l a t :  Magyarország (kér. 's őrs*, ülések ; kir. válás'/.Írás : Kinevezések; a ’ pesti nemz. Casino ko/gyniése  hazafi ;ü- 

° do/.ati ’s nj szakaij a i ; kir. kam clőmozd.tások : J iá ró  Bruder» József ’s Ny dry Ignác/. f ) .  Anglia (ministeri válto
zás iránt hírlap vélemények; O’Connell tit/.elű áldomásheszéH» t.]  Fiancziaország (Superhe ; követliá/.i tanács
kozások jan. 17 ’s lSiká:’. ; Hrrsr.iü »í.áu 'JLa Svéuxiával\’s a ’ törökkel ’s a’ t ) Spanyolország ( ministerinm-válto- 
zás, ennek inditóokai, mólja ’s czélja ’s több más). Törökország fáz Albanioták kiváiiati : Ibrahim Aleppoban: a’ 
Candioták '» Ui.ük minister; dardaneílai ő rség ; Ali terve, Vemen is AFé 's egyén). Amerika (B razí l ia ,  az é j
szakain. bank. Mexico ’s T e x a s ’s a’ t )  Belgium Kiegyhirek. Gabonaár Pénzkele t .______

M A G Y A R O R S Z Á  G.

Pozsonyban íC ker. gyülésekben készült 
njabb üzenet-javaslatok jan. 28ikán RRink ál
tal országos tanácskozásba vétetvén , ott újó
lag helybenhagyva a’ fő RRb.öz küldettek ált. 
Az első (a’ sürgető föiirásbell) ez úttal már 
a’ fő RR. kivánatihoz képest módosítást szen- 
vede, a’ mennyiben egyik §sza kiliagyaíoít; 
a’ másikot ma r a d j o n  kiséré által. A‘ íő RR. 
mennyiben öl-vendének az elsőben tett rész
beni egyezésen, olly készséggel fogtak a’ 
többi módosításhoz is, mellyek a’ két táb
lának e’ tárgybeli tökéletes egyezését eszkö
zölhetnék. Másikra nézve a’ fölirást ismétlen 
szükségtelennek nyilatkoztaták. Illy értelem
ben mentek más nap vissza az üzenetek; mi
koron a’ RR. elegyes ülésre hivatván meg, 
egy njabb kir. k. leírás olvastatott föl, melly 
0  Fölségéíöl a? hozzá múlt év májusa 20ikáu 
intézett orsz. KR. fölirás.-íra váiaszul érkezett 
le, mint itt magyar fordításban következik:

..Mi lső Ferenc/, \sat. — Miket Kedvességed 
’s Hűségitek 1833beli május 20ki alázatos fölirásuk- 
ban Élőnkbe terjesztenek, megfontolván, azokra 
kővetkezőket határoztuk kegyelmesen nyilatkoztat
ni : X l köz egészségnek gyászos, és ama’ rosznál 
sokkal sulyosb viszontugsági miatt, mellynek múlt 
időkben csak közelgési félelme is elég nyomosság
gal birt nem csak bizonyos határnapra kihirdetett 
országgyűléseket elhalasztani, de már osszehivotta
kat is közép folyamat)okban több Ízben félbesza- 
k asz tani, — miután pedig ezek megszűntek , kegy. 
tekintetbe vevén Kedvességed ’s Hűségitcknek, in. e. 
april löki királyi kegy. válaszirásunkban említett, 
's Hozzánk utasított alázatos fölirásukban kijelentett 
saját kívánságuké'. minthogy így a’ j e l e n  ország
gyűlésnek az 1830ki G. t. czikkben kitűzött ez élja 
elomozditandonak látszanék, — elhalasztatván va- 
valamivel annak összehivatása, ez, által nem csak" 
semmi ok sem vala szolgáltatva igazságos panaszra, 
melly az 1560: 2 ik t. czik. értelmével egyeztethe
tő volna , sőt inkább M i, valamint Kod. ’s Ilűségi- 
tek is gyakrabban hódolattal megismerek, xíjdon bi
zonysággal tanusííők, miképen az ősi alkotmány se
hol se talál, mint szivünkben, erősb oltalmat. Illy 
lélekkel viseltetvén maga az országgyűlés tartás
módja iránt i s , legfőbb gondink közé számláljuk, 
hogy miket arra nézve az 1405: 25. 1723 : 7, 180?:

13 ’s más törvényezikkek rendelnek, azok szeplőte
lenül tartassanak fen. Innen , a’ miket említett kir. 
kegy. válaszunkban intőleg előadánk , azok akép e- 
redtek királyi legfelsőbb hatalmunkból , mi szerint 
általuk világos legyen , hogy Mi főleg azon részeit 
teljesítők királyi tisztünknek , mellyek Bennünket 
a’ törvények szigorú meg - ’s épségben tartatása esz
közlésére köteleznek. Mind ezt tudván, egyébiránt 
pedig az idézett törvényekhöz erősen ragaszkodván, 
valamint az ország jogait épségben akanfuk föntar- 
tatni , úgy saját királyi jogaink ’s törvényes kirá
lyi tekintetünkből soha legkisebbet sem engedend- 
vén leróni , Kedvességed ’s Hftségitéket továbbra 
is kegyesen intjük ? hogy a’ törvényektől jelelt ös
vényt követve, miután az úrbéri már fülterjeszteték, 
a’ többi még hátralevő , ’s kir. kegy. előterjeszté
sünkben és m. e, april löki válaszirásunkhan kimu
tatott munkálatok folyvást! vizsgálatival foglalatos
kodván , mind a’ dolgozásban nagyobb szorgalomra, 
mind az időnyerésben kimélőbb takarékosságra, mind 
végre tanácskozásokban kellő mérsékletre, melly 
nélkül illy tetemes fontosságú ügyeket szerencsésen 
nem intézhetni el, ügyeljenek. Kedvességed ’s Hűsé
gitek érintett alázatos fölírásuk azon részét, melly-. 
ben az úrbéri tárgyak végeztével a’ törvényiek, azu
tán ado-hiztosságiak s kereskedésiek sorra vételét , 
’s azoknak, mihelyt végezve lesznek, kegyelmes 
jóváhagyásunk alá egyenkint terjesztésit jelentik, 
tudomásul kegyesen fogadjuk. Mi pedig a’ többie
ket illeti: az, hogy a’ rendszeres munkálatoknál fog
va hozandó törvények egymással Összefüggésben le
gyenek ’s minden elvekbeli összeütközés eltávoztas- 
sék , a’ különben is azok alkotásában kellő elő látási 
szükséges gondoskodáshoz tartozik. A’ mennyiben 
tehát Kedvességed ’s Hűségitek, imént érintett föl
irásukban az illető rendszeres munkaiatok bevégzett 
pontjaira visszaléphetést, de csak azon esetre, midőn 
azt az országgyűlés korábbi végzésinek a’ későbbiek
kel öszbangoztatása miatt, nvilványos és ki nem ke
rülhető szükség kívánná , ’s igv következőleg arra , 
mi önként is az országgyűlési szerződések természe
ti tulajdona , föntartani kívánták, nem ellenezzük: 
és Magunk szükségesnek látván , hogy mind számra 
olly tömérdek , mind a* kö/.holdogság-megállapitásra 
Iegtetemesb fontosságú munkálatok verseny-halmazá
ban , az t* gyűlésen hozatandó törvényekre nézve ad
dig történjék egyes ség, mig körülményeik fris em
lékezetben vannak: kedves leend Előttünk, ha, .mint 
eddig is a fölterjesztés természetéhez képest gyak
rabban történt, mingvárt a’ föl írások ’s ezekre adan
dó kir. kegy. válaszink utján, a’ törvényc/ákkek szó
beli szerkezete is megállapíttafhatik. Á’ mennyiben 
mindaz ál tál némclly tárgy, magy. kir. udv- Kauw.dk
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{áriánkkal rzokott vitatkozás utján aikaliuasb elve-
gezhetésünek látszanék, azok iránt kegyeh.»es er- 
reliuüoket, mint idő ‘s alkalom liozandja, tudatni fog
juk ; ugv szintén a’ többi rendszeres munkálat fol- 
Yateli sorára nézve is , mell}' iránt Kedv.  ̂ s u>egt- 
tck véleinénvikct majdan fölterjeszteni ;
midőn azok értelméről különösen értesittctilnk, ke
gyelmes határozásunkat kiadandjuk.  ̂égre, a mos
tani országgyűlés minden költséginek , mellyeket a 
megyék házi pénztárai szoktak vala viselni, az or- 

nemesei ’s azok által, kiket a1 törvény e’ ne
vezet alatt foglal, viselése iránt Hozzánk felküldött 
törvényczikk-javaslatotkegyelmesen helybenhagyjuk.
Egvébiraut ’s a’ t.4*

Apostoli királyunk jan. lüiki le«feiisobb 
határozata szerint esztergomi kánonok *s apát 
Dercsik Jánost előbb a pesti kir. Egyetem
ben a’ theolog. kar elnökét,, szolgálati ke
dves tekintetéből in. kir. tanácsnokká inéltuz- 
tátott (lij-elengedés mellett kinevezni.

Ó cs. kir. Eölsége gróf Draskovich Jó
zsefet a' bánsági első határórezredbeli volt 
kapitányt cs. aranykulcsossá méltóztatott ki
nevezni.

Mélt. Festetics László gr. cs. f  ur te
kintetben vevén Bezerédy Miklós pápai ple- 
bános és esperes urnák, úgy is, mint való
ban buzgó ’s példás egyházi férjfinak, úgy 
is , mint ki a’ polgári köz dolgokban ritka
ügyességgel ’s belátással bírván a’ megyei 
gyűléseken kitűnő ékesszólással szokta a’ Ki-

J  # r
rály és Haza jusait ’s a’ szegény adózó nép ü- 
gvél pártolni, sokféle érdemeit: ótet ball úti 
apáttá s keszthelyi plebánussá nevezé ki. M. K

Nemzet i  Casino.
A’ Nemzeti Casino téli közgyűlése az ulaps-i- 

balyok szerint e* f. észt. január utolsó vasárnapján, 
azaz 26 es 27ikéi ment végbe, in. Kárász Miklós 
fó törvényszéki bíró clőlülte alatt. Jelen volt 71. 
részvényes. Választással kezdődvén a’ gyűlés, miu
tán a‘ 34 választottsági tag, ’s ezek közt 3 igazga
tó ’s egy jegyző neveit magokban foglaló választó 
levélkék őszves/.edettek, a’ szavazati többség ki
tudása végett egy 3. tagból álló küldöttség nevez
tetett k i, mellynek a’ következett nap folytatva tar
tott gyűlésben telt jelentése szerint a’ szavazatok 
többségével Igazgatókká: Kegle vich László gróf, 
Pregar.lt János és Széchenyi István gróf: — válasz- 
tottsági tagokká: Andrásy Ignác/., Bajzáth József, 
Bánffv Pál báró, Bcnyovszky Péter, Czigler An
tal, Dessevvífy Aurél gróf, Fay András, Fekete Fe
renc?. gróf. Festetics Viucz.e gróf, Földváry Antal, 
Földváry Lajos, Ilan/.ely Marton, Heinrich Janos. 
Jeszenszky Ignácz . Jósika Miklós baro , Laczkovics 
József, Lissovényi László , Lónyai János , Majcrflfy 
Ferencz, Marczibányi Márton . Orczy György báró 
Haday Gedeon gróf, Sartory János,' Se'rmage Die
nes gróf, Szapáry József, Szatthmary József, Szir- 
may Adóm, Teleki Sámuel cróf. Uzovics János. 
M/.kelcty Mihály; — és Jegyzőnek Igaz Dániel vá

lasztattak. — Ezek után az Igazgatók közül kirende
lő (assignans) igazgatónak Pregardt János, mint ki 
állandóul Pesten tartózkodik, kéretett meg. —* A’ 
gyülekezet 1834re az intézet könyvtárának gyarapí
tására ’s rendbeszedésére ismét 1000 pengő forin
tot; — a1 Casinoban hetenként tartandó hangászi 
előadásra évi 400 pengő forintot határozott, melly 
utolsó tárgynak részletesebb elintéztetése a’ választott- 
ságra bízatott. — A’ budai magyar játékszín elő
mozdítására lS34re 400 pengő forint; — Pest váro
sa valamelly köz helyén Heinrich János kapitány 
ur fclügyelése alatt furatandó artézi kútra, melly- 
re már több egyes aláírás is gyűlt, havonként 50 
pengő forint ajanltatott a’ társaság részéről. — A' 
törvények ’s rendeletekben következő részint hoz
záadások .részint változtatások tétettek: — a) „A’ 
ki az aláirt esztendőket kitölti, ’s mind azon esz
tendők alatt részvényeit hiba nélkül lefizette , ’s ak
kor megszün tag lenni, de ismét későbben részvé
nyesnek valasztatik , az időközbeli esztendők rész
vényeit nem tartozik lefizetni.44 — !>).. „Ha valaki 
időközben a’ magaviselet azon elvei ellen vétkez
nék , mellyek mellett ezen társaság tagjává a’ 2 ik 
alaptörvény — (Ez így szól: A’ Casino részvényesinek 
becsületes, nemes magaviseietü férfiaknak kell len
ni,) — szerint felvétetett, ’s e ’ miatt kirekeszfetésö 
iránt a’ közgyűlésnél indítvány tétetnék, melly in
dítványt legalább 30 részvényesnek kell alairni, ’■ 
a’ közgyűlés jelenlévő tagjainak ezen egy esetben 
5 részre határozott szótöbbségével kirekesztetnék, 
ezen társaság tagja többé nem lehet. A? vádoló 30 
tag közt azonban a’ szavazatok számlálásakor csak 
a’ jelenlévők szavazati fognak számíttatni, ’s illyen 
indítvány csak azon csétben vétethetik tanácskozás 
alá, ha a’ vádoló 30 tagot ide nem számlálván, 
még 60 tag van jelen a’ közgyűlésben.44 — c) „Ven
déget akarmelly részt ényes 8 napra bévezelhet, — 
azontúl az igazgató ad néki belépti - jegyet a’ vá
lasztottsági gyűlésig, ez pedig a’ közgyűlésig. Mi
re nézve a vendégek neveit fel kell mindenkor mind 
a választottsági, mind a’ közülésben olvasni.4*

A’ gyűlés egyéb határozati a’ nem sokára meg
jelenő 1834iki Casinokünyvben lesznek, Alkotó tör
vények, — Rendeletek, — és Tudnivalók czimed 
alatt lathatók, — valamint a’ pénztár állapotja ott 
s a Jelenkorban is elő fog folytatólag terjesztetni. 

Költ Pesten jan. 30ikáu 1834ben.
Ö Prezijr-’t .'a'nos Ipazpabb

cs. kir. Fölsége Pestre kir. sóinspec- 
torrá Fodor István ezelőtt Debreozenben volt 
kir. sóiiispectorl nevezte ki. A’ t ágymélt. m, 
kir. udv. Kamara ezelőtt Nagybányán volt 
soárnok Gáspárdy Jánost egri sóárnokká;

áron volt főtiszti írnok Ribáry Bertalant 
tarkanyi sóárnokká; Kanizsán ellenőrködött 
sómázsa mester Sörény: Jánost Eszékre só- 
tisztségi ellenőrré ; szatmári sómázsamester 
Lieb Mihályt tarkanyi ell. mázsamesterré; 
nagybányai sómázsamester Szabó Karol vt 
chinoráni ell. inázsaniesterré; temesvári só- 

- pajtit or Fleischhaker Károlyt ugyanott hely
űén só mázsássá: dömölki sótisztségi gvakor-
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nők Neumann Antall körmendi sópajtaórré; 
egri sómázsás Begovcsevics Ignáczot nagy
bányai mázsamesterré nevezé ki. — Szalay 
Antalnak aradi kir. kain. fiskálisságra történt 
álthelyeztetésével a’ Szigeten megürült kir. k. 
ügyészségre Paulikovics János eddig Huszt 
és Tisza-Ujlakon volt k. k. ügyész alkalmaz
tatván , helyébe Huszt és Tisza-Újlakra kir. 
kam. ügyésszé Bornemisza Antal Bereg vme- 
gyének első tiszti alügyésze neveztetett ki.

Báró Brüdern József cs. aranykulcsos ur / 
Pesten e’ f. hón. lsőjén reggel, három hóna
pi súlyos betegség után életének GOikában ki
múlt. Szükségtelen mondanunk kit veszténk 
benne, eléggé beszélik ezt tettei, eléggé azok 
kik nemes törekvéseit közelebbről ismerék. 
Nemzeti gazdasági szorgalmunkban, ha itt ott 
czélirányosb haladást tapasztalunk, ő volt a’ 
máira-tiszai környéken első, ki azt indulóba 
hozta, kinek e’részbeni előhaladást czélzóin
tézetei tükör ’s élesztő példa gyanánt szolgál
hattak. Jártas miveltsége ’s nagy tüzü válla
latinál fogva, mit a’ fürge külföldi ész gaz- 
daságosbnak gondolt k i , ő itthon az alkal- 
mazhatóbbakat gyakorlatba hozta. S o k , igen 
sok sikerült, legalább eszméltetőleg, szétá
gazó törekvési után; ’s ha talán itt ott a’ 
theoriák szövevény e,földvegyület, égöv, vagy 
egyéb inostoháság csalékonyul játszá is meg, 
főn maradt a’ nagy közönségre a’ más költsé
gin tanulási haszon. Végíntézete hagyományos 
alapítvány ai megörökítik nevét Hazánk ’s mi- 
velődésünk évkönyveiben. Tetemei Gyöngyös- 
Tarjányba vitettek örök nyugalomra. Aídas- 
sék emléke! — Szinteü’ fellendített napón egy 
pár napi gyengélkedés után hunyt el Nyáry 
Ignácz táblabiró i s , tetemes birtoka ’s vagyon 
nának olly józan bál vány zója volt az elpihent 
szendergő, hogy abból némeily keletkező 
részvényes intézetink gyarapítására örömest 
áldozott..

A N Ci L I A.
A’ Globe nem rég megjelent kisded inun

kat ajánl ezen czimmel: „Az unió felbonta
tása írlanddal, tettleges viszonyban tekintve“ 
mint azon következések jeles előadását, mel- 
lyeket az unio-fejbontás szülni fogna, „ ír- 
landnak, úgy mond a’ kisded munka, csak 
18 évig volt független törvényhozása is zen
dülésre vezetett, melly a’ statust veszély zé ; 
Anglia ellenségei pedig Irlandot választot
ták, mint Jegsértbetöbb megtámadáspontot, 
berohanásra. 1783ban 1. North azt mondá, hogy 
Anglia ’s Irland politikai hatalomra nézve olly 
állást vett egymáshoz, mint két idegen nem

zet. Megjegyzi továbbá: Angliában a’ koro
naöröklés azon elven alapul, hogy a’ korona 
egyedül protestánsra menjen által; ’s meg
történhetnék , hogy olly törvényhozó testnél, 
mellynek többségétkatholikus választja, első 
cselekvény lenne, ez elvet megváltoztatni. — 
Telvék az angol torylapok azon hírekkel, 
hogy a’ ministeriuinban uéinelly kül politikát 
illető kérdések iránt zavar vagyon. — A’ 
Morning Post onnan, hogy gr. Grey Brigh- 
touba rándult a’ királyhoz, ’s következő na
pon a’ miuisteriüm szakadatlanul együtt volt, 
azt hozza ki: gr. Grey 17ikén elbocsáttatá- 
sát nyújtotta he. A’ Standard azt mondja: gr. 
Grey visszalépni óhajt, ha vője, lord Dur
ham lesz utódja (successora), minek a’ többi 
minister ellen mondott. Az Albion ig y : bizo
nyosnak látszik, hogy a’ Whigkabinet za
varban forog, múlt éjjel bárom ízben kül- 
de a’ gróf a’ sajtó hatalmas fejéhez a’ Tímeá
hoz. A’ministerek, a’ Times vallomása szerint 
is, nem egyértelműek. A’ megbasonlás pontjai 
azon helyek a’ trónbeszédben, mellyel a’ jö
vő parlianientet akarják megnyitni, ’s melly ek 
Portugáliát ’s Russziát illetik. Azonban van 
okunk hinni, hogy gr. Grey nem mondott 
le, ’s hogy a’ ministerek akkor is mindnyá
jan megmaradni reményiének, ha a’ parlia
ment összeülend. Készeknek nyilatkoznak ön
védelmükre is az oppositiónak minden indítvá
ny i ellen a’ külső politika iránt. Igaz, Grey 
’s Palmerston lordok fenyegetőztek kilépni, 
hacsak sereg nem küldetik Portugáliába; de 
szokásuk szerint mindketten engedtek. A’ Ti
mes pedig igy szól: Azon liirt, hogy a’ mi- 
nisterium eloszlik, ’s gr. Grey lemondott a’ 
Conservativek a’ hiszékenység (könny enhi- 
vés) képteleuségiveí terjesztgették. Nem a- 
karjük tagadni, hogy kérdések nem fordul
nának elő, inellyek iránt némeily minister kü
lönböző véleményű, valamint ollyak is , mel- 
lyek „egyhangú accJamatióval“ nem fognak 
eldöntetni; de azért nincs férfigyülekezet, 
mellyben a’ tanácskozások több kölcsönös bi~ 
zodalommal és szívességgel folynának. A' nem
zet szemei a’ ministerekre függesztvék. Ang
lia azt várja: tegyék kötelességüket. Jel- 
szavok bár ez lenne: Tégy jó t, ’s ne félj sen
kit«)!. A' ininisterialis Globe csak azt mond
ja : Tory-társink szinte azon nevetséges szük
ségbe iktatnak bennünket, hogy állításaikat 
illy világos dologban alaptalanoknak mondjuk. 
— A’ Courier végre ig y : Már százszor ki
kiáltották tory-társink a’ ministerinm felosz
lását. Miit királyuuk nem látja miuistereit e-
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gyébknr, csak midőn befjtaijn, vagv elbo
csátja őket? Tory-társink alig tudiiáuák örö
mükben liova lenni, ha a’király kevésbé örö
mest, ’s gyakran fogadná őket. Portugáliába 
sereg nem inegyen. Kasszia jövendő viselete 
pedig felmenti Angliát minden készülettől el
lene. Ha tory-társink azt állítják, hogy Rus
s i a  előtt fejet hajtottunk, csak tudatlansá
gukat árulják el. — Lord viscount Keith ad
miral gutaüiésben megholt. — Bizonyos fran- 
czia don Carlos szolgálatában Angliába jött, 
ura számára, ha lehet, ember-, pénz- ’s had
szerben azoktól segedelmet nyerni mind Ang
liában, mind Franeziaországban,’ kik a’ des-’ r-1itauau y — -
polisinus ügyét gyámolni, vagy a’ lélszigetet 
polgárháborúban óhajtják tartani. Minden oda 
mutat, hogy Portugáliában a’ Migueliták, Spa
nyolországban a’ Carlosisták egymáshoz szító 
közös érdekű pártnak tekintik magokat a’ 
kényuraság fentartatására. A’ Standard állítja, 
hogy a’ franczia ’s angol tengerszoros külön
féle réveiben közel 500 hajót tartóztatott fel 
a’ mostoha idő 8. 9, sőt 13 hétig is. — 1833- 
ban 103 ezer ember költözött ki Angliából, 
’s nagyobb része angol gyarmatokba, Cana- 
dába, Ujdélvalesbe ’s a’ t. — L. Althorpnál 
kabineti ebéd volt, meHy reggeli két óráig 
tartott. Mondják, lord Melbourne lemondott 
belügyi statustitokuok helyébe Richmond hg, 
vagy Stanley fog következni. — A’ Globe 
f. hón. 17. következő nyilatkozást foglal: E l
lenmondunk azon alaptalan híreknek, mellye- 
ket a’ torylapok terjesztőnek, mintha bízó* 
nyos szempontban tartandó politika iránt a’mi- 
nisterium meghasonlott volna. — Granville halá
la után az oxfordi tudom, egyetem kanezel- 
lárjává nem Peel, hanem Wellington hg. lón. 
— Dublinban O’Connell bizonyos jótékony
intézet alapitásnapjáu újra tüzelő beszédet tar
totta’ néphez. Áldomáspoharát az unio-felbon- 
tásfaürité. „Megvagyok, úgy mond, győződ
ve, hogy minden jogos ember az unio-fel- 
bontást óhajtja. Senkit sem találtam , ki nem 
hinné, hogy az Irlandra nézve igen hasznos 
lenne , de ollyat eleget, ki ezen változásnál 
veszélytől ijedez. (tetszés). Azonban az e- 
inancipatio előtt is illy rettegés uralkodott, 
úgy féltek a’ parliameut-reformlól is, előtte. 
Mind a’ kettő veszély nélkül megtörtént (tet
szés). így lesz az unió - felbontással is. Az 
unió gyümölcseit újabb időkben a’ kénybill- 
ben tapasztalhattuk (tetszés). Reformált britt 
parliament tolá azt ránk. A’ Courier, ’s né
niéi! v más angol birlapok el akarnák velünk 
hitetni, hogy a’ katholikusok einancipatióját e-

o-vedül az uniónak köszönhetjük. Micsoda? 
*i9 éves harezunkat az emancipatio végett 
csak az uniónak köszönhetjük. Az unió tar- 
túztatá azt vissza. Előbb zendülést támasztot
tak , bogy az uniót keresztül vigyék, ’s az 
emancipation meggátolják. 1794ben az irlandi 
protest, parliament mindent megadott, ’s há
rom év múlva a' katholikusok at felszabadítot
ta volna, a’ britt parliament 29 évig kénysze- 
rített e’ miatt harczolni. Maiidnak az unióból 
semmi haszna; — vagy mit tett Anglia az 
unió óta Irland javára ? Mellyik kereskedésá
gai védte vagy emelte? A’ földművelést éb
resztette é? Belső czivódásiukat megszüntet
te é ? — — Nem hiszem, mert azokat még 
folyvást éleszti. — Azt vetik szemünkre, hogy 
a’ parliament az unió óta 12 millió font ster
linget szavazott Maiidnak. De ki pénze volt 
az? saját magunké, (tetszés). — JV Courier 
azzal vigasztal, függőség örökségünk, ’s va 
l óban f ü g g e l e m  v o l n a  ö r ö k s é g ü n k ?  
Én tagadom. Az irlandi nemzet független 
volt, még mielőtt születtem, miért nem lehet 
ismét azzá. En az unió alá soha sem vetettem 

•magamat; minden törvényes módon harczolni 
fogok felbontatásáért, (tetszés). Maiidnak sza
bad oltárokat szerzettünk, most kérdés : kol
dus tartománya maradjon é Angliának? vagy 
független ország? (tetszés). Mig nyelvem ’s 
testerom lesz , oda fogok dolgozni, hogy Ir
land a’ nemzetek sorába jőjön. Anglia 8,300,000 
lelket számláit, midőn az uniót keresztül vit
te , s nyolcz éves véres háborút viselt egész 
Európa ellen. Most Maiidnak is nyolcz mil
lió lakosa van. Nyomom, és .szabad férfi ne
vére méltatlan, ki honja alacsonyíttatását el
tűri. Megvetéssel pillantok azokra, kik ir- 
Jandiaknak nevezik magokat, ’s Irland szol
gaságában még is megegyeznek; ’s most ál
domásom : Az unió felbontatása“. — (lármás 
tetszés). — A’ kincstár lordsága azon 20 e- 
zer lont sterl. használása felől, mellyeket a’ 
parliament a’ magányosak adakozási mellé, 
kisded vagy szegény iskolák állít tatásukra 
szánt, némi helyes rendeléseket lön t. i . : 
hogy több folyamodó közül nagyobb városok
ra legyen inkább tekintet , hol az iskola-állí
tás szükségesb. Továbbá, hogy kik az em
lített pénzalapból segedelmet kapnak, tartoz
zanak a’ kormánynak az iskola állapotjárói, 
a’ növendékek számáról számot adni ’s a’ t. 

F K ANC Z I AO HS Z ÁG .
A’journal d. Debats állítja, hogy a’ kor

mány telegraphon vette Superbe liniahajó elsül
lyedte hírét. A’ hajót iszonyú szélvész szír



85

lekhez sujtá a’ szigetien geren(archipe]agu /) .—■ 
A’ követház jau. 17ki ülésében Paraut ur ja 
vaslata a’ majorátusok iránt a’ tett változtatá
sokkal (268> 20) elfogadtatott. Ezután Petou 
ur azt kívánta: adassék a’ kamarának követ
kezett napon tudósítás azon kérelemről, méllyet 
némeily havrei lakosok az ott kiszállott Len
gyelek iránt nyújtottak be, hogy azok Fran- 
cziaországban maradhassanak. A., indítványt 
Dupin ’s Fulchiron ostromiák, Odillon-Barrot 
pedig támogató. Mire a’ küí^gyek ministere 
mindnyájok ká múltára oda nyilatkozott: maga 
a’ Lengyelek érdeke megkívánja, hogy a’ kér
désbeli kérelemről ne tétetnék tudósítás. Odi- 
lon-Barrot felvilágosítást óhajtván, noha Thiers 
intett a’ ministernek, ez még is következő vá
laszt adott. „A’ Lengyelek, kikről itt szó 
vagyon , a’ fenálló egészségi rendeletek elle
nére léptek Francziaország földére. Saját 
hasznuk kívánja tehát, hogy a’ kiszállás mód
ja hallgattassák el. Megjegyzi azonban, hogy 
a’ kormány e’ Lengyeleknek további rendele
tig 8 —10 napig a’ Havreban mutatást megen
gedd. E ’ nyilatkozásra Odilon-Barrot meg- 
nyugott. — Lyoni hírlapok jan. 12. rendet
lenségeket említenek , mellyek ott republica- 
nus röpkeirományok nyilványos áruitokkor tör
téntek. A’ következett napokra még nagyob
baktól tartottak. E ’ buzongás alatt egy csend- 
biztos keményen megsebhedt. — A’ követház 
ülésében jan. 18. kifejté indítványát Devaux 
a’ polgári halál eltörlesztése iránt. A’ kamara 
gyenge szó - többséggel vizsgálat alá véteti. 
•Delessert indít ványt tesz t a k a r é k - p é n z 
t á r o k  (Sparcassen) haladéktalan f e l á l l í t  
l á t á s o k r ó l '  Francziaország minden városá
ban , hol azok most csak nagy városokra szo- 
rítvák. A’ kamara egyhangúlag elfogadja. To
vábbá Beuchot-t választó 172 szavazattal a’ 
ház könyvtárnokává, Decaux-nak 131 szó ju
tott. A’ Revue des deux mondes politikái kró
nikájában olvashatni: Most tudni már, miért 
neheztel a’ svéd udvar a’ francziára. Russzia 
előre tevén fel háborút Angol vagy Franczior- 
szággal, v. együtt mindkettővel,török szerző
dése által biztosító magát minden hajósereg 
beszállása ellen a’ fekete tengerbe. Már tud
juk , hogy e’ szerződésben egy czikk a’ darda- 
nellák védelmét oroszokra bízta, ’s a’ törökö
ket a’ konstantinápolyi tengerszorosnak min
den hatalom hadhajöji elől elzáratására szorít
ja. Miklós czár délről Odessa felől bátorság
ban, a’ bálti tengeren is hasonló bátorságot ké
résé Kronstadt ’s Pétervár felöl. — Ám de a’ 
Sund-szorosnak Svéczia szintúgy ura, mint a’

török a’ dardanellákuak. Míg tehát Russzia 
. egyik kezét Mahmudra tévé, másikat Károly 
János (svéd) királyra kelle nyújtania. Mond
ják: Russzia és Svéczia közt a’ már fenálló 
szövetség megujittatott ’s erősíttetett, melly 
egyezés első feltételei közzé tartozik, hogy 
azon barátságos viszonyok, mellyek Svécziát 
’s Fraucziaországot a’ vestphali béke óta egy 
bekapcsolták, megszűnjenek. — A’ National bi
zonyosnak gondolja, hogy a’ politikai röpke- 
irományok nyilványos kiáltosai (colporteur, 
Marktschreier) megjelentse" Lyön, Rouen ’s 
Dijonban, a’ ministeriumot a’ régen liiriil adott 

.törvényterv előterjesztésére határozó. — 
S P AN VOl i ORSZ Á U.

Telegraphi hir Bayonnebol jan. 20íkáról 
(a’ Moniteurben): „A’ spanyol udvari fran- 
czia követ a’ külügyi minister úrhoz. A’ spa
nyol ministerium ezennel részben megválto
zott 5 Zea urat Martinez de la Rosa, ’s az 
igazság-minisfert Gareli ur váltotta föl. Ten
geri jninisterré Vasques Figueroa, financzmi- 
nisterré pedig ideiglen Arnalde ur (mások 
szerint ArnaoJ neveztetett ki. A’ többiek (Bur
gos és Zarco) meghagyattak.“ — E ’ fontos 
változást megelőzött történeteket, Madritból 
jan. 12ikéről indult hírek után igy közli a’ 
Messager: Jan. lOikén a’ fővárosban egy cár- 
lista összeesküvés födözteték föl, méllynek 
egyenes czélzata volt még az nap estve a’ ki
rálynét ’s annak két leányát megölni. Az ös- 
szeeskiittek épen ez ügy iránti tanácskozá
son kapattak ’s igy mindén kitudatott. Két 
statustanácsnok, kiknek egyikeül Azuarez ur 
említtetik, két főpap ’s harmadik egy abbé, 
és 13dzsidabárdos van elfogva, mint a’ csíny 
fő részesei; mondják, egy rejtek-lépcsőn volt 
szándékuk éjjel a’ királyné szobájába jutni ’s 
gyilkoló föltételüket végrehajtani. A’ város
ban iszonyú a’ zavar és forrongás. Llauder 
másod izbeli előterjesztését Sanz ezredes e- 
gyenesen a’ hadministerhöz vivé, ki az t, a’ 
nélkül, hogy előbb felőle a’ felséget értesíte
né, tüstént a’ kormánytanács ’s ministerium 
tagjaival nyilván közlötte. Más utón, maga 
Llauder is megküldé másolatban a’ nyilatko
zást mmden tartomány főkapitányának ’s a’ 
kormány tanácsnak , minek következése az lön, 
hogy Zea urnák illyesekben követni szokott 
taktikája, az elsimítás v. elfojtás, eleve gá
tolva lön. ’S valóban alig telt bele valami idő, 
midőn gener. Quesadatol is hason tartalmú ’s 
követelésü nyilatkozás érkezett a’ kormány
hoz; ’s mellette azt is mondják, hogy a’ ge
neral Vallabolidbol Logronjoba ment, gener.
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Valdest ’s a* seregek többi vezéreit a’ dolog 
kivitelében együtt - munkálásra bírni, v alen
ciából San-Martin részéről, ’s még más kot 
tartománybul Morillo és Espeleta fokapita- 
nyoktul a’ nyilatkozás már szinte útban volt 
a’" kormányhoz. E ’ közben Zea Burgos urat 
akará minden utón módon a’ ministeriuinbol 
kimozdítani, imez ismét és Zarco ur Z eát, 
mi, mint a’ következés' mutatja, meg is tör
tént. A’ franczia kormány , mint mondják, ált- 
látván a’ lehetetlenséget, hogy Zea tovább is 
megmaradjon, pártolásáról önkényleg lemon
dott. A’ financz-osztálynál már különben is 
régiül fogva nagy meghasonlás uralkodott. Pe
rez u r, az uj kincstári igazgató , hogy a’ dec. 
hónapi status-költségeket íödözhesse, inkább 
saját vagyona nagy részét kölcsönző oda, 
mintsem idegen kölcsön-vállalásra egyezését 
adná. Gargollo urat Burgos castiliai czimmel 
vagy helyette nagykereszttel kínálta meg, 
csakhogy külső kölcsöntül ne vonakodjék. A- 
zonban most a! dolgok egészen más szint fog
nak ölteni. — A’ Journal du Commerce kö
vetkezőleg ítél az uj ministerválasztás fölött: 
A’ félsziget ügyében egy uj tetemes lépés 
történt; Zea ’s jobbára minden társa a’ minis- 
teriumból elutasíttatott, ’s az uj tagok a’ li
berális és mérsékes constitutionalis pártból vá
lasztattak. Martinez de la Rosa ur egyik az 
1820iki revolutionalis cortes leghatalmasb tag
jai közül, viszi a’ niinisterium elnökségét; 
Gareli az uj igazság-minister szinte akkori 
corles-követ, ’s a’ megholf király végrende
letéből tagja a’ fölállott kormány tanácsnak; 
Vasquez Figueroa tengerimiuisterröl keveset 
tudunk , az ő hivatala Spanyolország mosta
ni körülményiben legcsekélyebb fontosságút 
Arnao az uj íiuancz-minisier nagy Iliiben áll 
mint jogtudós, egyébiránt politikája a Burgo- 
séval egyező. Bocsánat-hirdetés, tágasb saj
tószabadság, fmanczügyi változtatás, ’s elő
készületi rendszabások a’ cortes egvbehiva- 
í as ára , úgy látszik k erű! lietlen ül legelső mun
ka-tárgyai lesznek a’ megirott ministeriumnak 
Tagv is a mozgás-párti kormánynak, melly 
a volt status quo-párti kormányt annyi gát 
után is hatalmas lön megigázni.
, Burgosbul jan. 13diki levelek jelentik , 
hogy oda az nap gén. (juesada váratott, ki 
mintegy 4—5000 főnyi sereget fogna e’ vi
dékben egybe vonni, ’s vele a’ tartomány car- 
losistait üldözni. A’ general mielőtt Vallobo- 
lidbol kiindult, Espijo falu papját d. Lorenzo 
Martinezt, kire kisült, hogy a’ carlosista 
nagy juntának tagja, a’ város térén (piaczán)

nyilványQsan lövette agyon. A’ többi papság 
eleget esedezék, feiiyegetődzölt, protestált, 
mind Injában, nem juta kegy elem. Hasonlón 
járt Vitoriában egy iiju kereskedő, kiért ap
ja  30,000 fr. váltságbérrel kínálkozott, de 
hasztalan. Llauder nyilatkozását a’ királyné 
január 2ikán kapta, ’s tartván tőle, hogy Que- 
sada is nem sokára hasonlót fogna küldeni, 
őt megelőzőleg grófi czimzettel kívánta lemé- 
zelui; azonban a’ generál küldött nyilatko
zást, még lánnásabbat mint barátja. Benne 
többi közt az uj jutalmat is ármánynak (ra
vasz cselnek) nevező, mellyel ellenségi őt 
törekvésiben gátlani óhajtanák. „Törvény kell 
nekünk, úgy mond, de nem mellyel önkény 
és szeszély határoz, hanem nép és fejdelem 
hoz, mellyek népek és királyok kölcsönös 
jogait határozzák, ’s az ország jóllétét bizto
sítják. Az országban csak két párt van, Car- 
losé és Izabelláé; egyik melly despotismust 
véd ’s annak bitor visszaéléseit, másik melly 
garanciákat (biztosítékokat) kíván az erőszak 
csapongási ellen és polgári jogok egyenlősé
gét. Mi ezekhöz tartozunk ’s ezt sürgetjük.“ 
Cataloniában ekkor kettős tűzzel rendezők ’s 
fegyverzék a-’ polgári katonaságot, ’s rende
lés adatott ki 50,000 fegyver ’s ruha-nemű 
beszerzésére. Sanz ezredest Madriíból Ca^ 
taloniába visszatértében a’ nép mindenütt öröm- 
éljenekkel fogadé ’s kiséré. D. Carlos Meri- 
novai ’s a’ leoni püspökkel foly vást Villareal- 
ban tartózkodott.

TÖRÖKORSZÁG.
A’ Times szerint Stambulban .rendkí

vül fenakadtak azon híren, hogy Albania va
lamennyi nevezetes férfija kérelmet nyújtott a’ 
divánhoz , alkotmány-kivánóíag. Elbeszélvén 
mennyit, voltak kői \ teleitek a’ poita basájitól 
szenvedni, elszántaknak mondják magokat, 
illy kegyetlenséget többé nem szívelni. E ’vég
re a' tartomány nevezetesb varasai és falui kép- 
viselőjiből egyesületet képeztek, ’s egyetér- 
töleg a’ következőket határozták: 1) hogy a’ 
tartomány igazgatása ezentúl mindig csak a- 
zokra legyen bízva, kiket ez egyesület válasz- 
tand; 2) azon javak, melly eket Ali hasa erő
szakosan kicsikart, törvényes tulajdonosaik v. 
örökösiknek adassanak vissza; 3) a’ szultán 
katonáji az országból kitakarodjanak, az erős
ségek pedig és végvárak benszülöttekre bí
zassanak. Feltevén, bogy a’ porta ezen fölté
teleket teljesíti, készek törvényes uroknak, 
(a’ szultánnak) esztendei adót (ízelni, millvet 
jónak fog találni-, ha pedig gonosz tanácsno
kok arra bírnák (a’ szultánt) hogy füleit ké-
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relinök előtt bedugja, az erút erővel fogják 
visszaverni, ’s fegyvereiket addig nem teszik 
le uiMeu természetes é$ törvény es jogaikat 
ki uem víják. Nehéz lenne megmondani, rnilly 
ösvényre fog a’ szultán térni. — Aleppoi le- 
velek‘'hírlik, hogy Ibrahim hasa Aleppóba lé
pett sergeivel, hol 1000 embert kívánt uj ez
redéhez , ’s fiakat az előkelő házakból tisz
teknek v. inkább kezeseknek. Minthogy a’ 
fiatalság nagy része széllyel futott, éjjel meg
rohanó Ibrahim a’ váraslakosokqt, ’s dühös 
vérengzést követett el, ’s mivel a’ város a’ kí
vánt számot ki nem állítható, 5000 erszény 
garczpénzt vala kénytelen fizetni.

A’ Times stamhuli levél után decemb. 17. 
mondja: A’ candioták küldöttsége itt 12. ér
kezett meg, a’ sziget legnevesb lakosai által 
aláirt kérelmet nyújtván a’ portához, mellyben 
Ali kegyetlen uralkodása ellen panaszt tesz
nek, ’s a’ porta közbenjárását esdeklik. A’ 
török minister e’ kérelem inásolatját az angol, 
franczia orosz követekkel közié, azon meg
kereséssel, hogy mivel kormányaik a' sziget' 
lakosinak az aegyptusi basa jelen igazgatósa 
alatt szabad ’s megsértlietlen léteit biztosítot- 
tak, a’ dolgot megvizsgáltatván, ha a’ folya
modók sérelme valónak találtatnék, Ali előtt 
köteles előterjesztéseket tennének olly rend
szer ellen, melly a’ sziget mulhatlan romlását 
húzhatná maga után — A’ Porta bizonyossá 
tévé a’ czárt, hogy az angol és franczia kor
mányok ovasaik daczara is kész kötelezéseit 
teljesíteni. ’S azonnal parancs ment a’ darda- 
nellák védelmére: 7000 ember Nikomedia mel
lől a’ várak felé indult e l , mellyek őrsége 
ezek jövetelével 20,000re megyeu. — Azon 
hiren , hogy a’ franczia és angol hajósereg
hez Vourlánál erősítések érkeztek, a’ törö
kök i^en megörültek, csak hogy boszankod- 
nak a’ hasztalan alkudozásokon, midőn elha- 
tározottan kellene föllépni. — Az angoloknak 
kevés beesők van a’ díván előtt most. Persiá- 
bau járvány mirigy dühösködik. — Sinyrná- 
hól novend). 25. a’ Times írja: Hiszik, hogy 
Mehmed Ali birtoknagyobbitósi tervét e’ pilla
natban elhalasztó; mivel a’ portóval 16 millió 
piaszter (160 ezer f. st.) fizetésben megegye
zett. A’ ravasz helytartó uem Törökországra 
vágv, hanem csak azt Várja, hogy Russzia 
azt magához hódítsa, ’s az által Aegyptus füg
getlenségét ’s fölségét Europa megismérje. 
Eonlos kérdés marad politikusra nézve:, ha 
valljon a' régi török birodalom két országra, 
(aegyptusi ’s török királyságra) oszlása mind
kettőre néz\e nem volnaé üdvös? — Görögor

szágból írják: a’ kormány a’ mindenszinü ele- 
gületlenek elfogatásában sok erőt fejte ki. Az 
összeesküttek elfogatása nagy titokban ment 
véghez. Ottó király, mint mondják, inig Athé
nében alkalmas!) hely készíttetik számára, a’ 
Malcolmtól épített házban fog lakni 3 ang. 
mérföldre a’ várostól. A’ kormány egyéb rend- 
szabási közt Teszte lési intézetet (quaran- 
taine) is álliítafá miiufazou hajókra nézve, 
mellyek Törökországból jónek, hogy a’ gö
rög hajók minden európai révbe befuthassa
nak. llirlik , hogy a' törökök Samosba fegy
veres erőt (igyekeznek küldeni. — Yemen 
tartomány Ali birtokába jutott. A’ basa előre 
gondoskodott, hogy a’ drágaságnak, ’s egyéb 
rósz következéseknek, mellyektól a’ Nil ár
jának elmaradta miatt féltek, elejét vegye. 
Cairobau volt, ’s a’ gabona kivitelét megtiltot- 

" ta. Ibrahim basa Syriában utakat, ’s csatorná
két vonat, ’s gyúrókat emel Aegyptus termé
kei feldolgozására.—A’ smyrnai újság beszéli, 
hogy a’ konstantinápolyi palriarcha, ki a’ Gö
rögországban felállított egyházi zsinat (Syno
de) ellen emlékirást akart kibocsátani, e’ fel
tételtől, mint okos ember, elállóit, reméllvén, 
hogy azon szakadás, melly Görögországban a’ 
keleti egyházat fenyegeti, önmagától meg- 
szünend.

A M F, I! I K A.
Riói hírek szerint nov. I3ról. Soha olly 

tikkasztó szárazság nem vala látható, mint most 
Brazíliában, hét hónap óta alig lehete 10 teljes 
esős napot számlálni; a’vízforrások szembetü- 
nóleg elapadtak. Egy.akó jó víz 240 reis. A’ 
bab és tengeri úgy elfonnyadt, hogy egy zsák 
bab , mi pedig a’ néger fő étele, 12,000 reis 
(14 tallér peng.). Esztendőre bizonyosan nem 
fogunk félannyi kávét kivinni mint tavaly, ho
lott 550,000 zsákkal, vagy is 88 millió fontot 
szállítottunk ki. A’ levegő sürü, a’ hévmérö 28.
R. lépcsőt mutat árnyékban. Buenosayresböl 
rósz hírek szárnyalnak.

Ujvorki levelek a’ nyilványos pénzek vis- 
szaadatásál a’ nemzeti banknál inindakét ka
mara szavazata állal hihetőnek mondják. A’ 
bank szándéka kiváltsága kérelmével 1835iki 
decemberig az uj kongressz összejöveteléig 
várakozni. Rio - Janeiroi levelek szerint elé- 
gületlenség mutatkozott a* népben a’ rézpénz 
miatt. A’ nagy szárazság nem csak a’ kávé
nak, hanem a’ ezukornak is igen ártott.

Yeracruzból uöv. 5. írják : A’ mexicoi 
kongreszre ’s elöljáróságra nézve igen fontos 
ügy az éjszak amerikai egyesült birodalommal 
Texas tartomány iránt megkezdett alku. Ej-*
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szaki óriás szomszédunk mind kevésbé látszik 
óhajtását titkolni egész Éjszakáméivá."« ter
jeszteni szándékozó atalányos uralkodása iránt. 
Jgy tudta egymás után Louisianát, és a’ spa
nyol Floridát megszerzeni, most pedig az in- 
dúszóknak különféle örvek alatt eszközlött, 
földcserék általi eltalálásukkal az ország bel
sejében a’ terjedt, ’s gazdag Missouri vidéket 
megnyerni, — 's nem hallottuk e C anada iránt 
szerény obajlásit ? Most hatalma» kezét a’ me
xikói Texasra is nyújtogatja. E'. szép tarto
mány, — az egyetlen, mellynek hajózható 
folyami vágynak, 's mi által a’ 160 millió (hold- 
nyi) igen termékeny föld értéke jövendőben 
még inkább növekedni fog, — a’ mexieói alkot
mánynak köszöni az^is, hogy benne rabszol
gaság nem űzetik. Epen azért alkalmatlan ez 
a’ szomszéd Louisiana tartománynak. Tartván 
t. i. nehogy saját rabszolgáji oda mint menedék
helyre húzódjanak, az egyesülethez akarják 
azt csatiam. Mondják : Jakson fel van hatal
mazva a’ mexieói kormánynak 10 millió pesót 
adni zálogra, mi természetesen Texas lenne. 
Így akarják Mexicót elaltatni. De nehezen sül 
cd a’ dolog, mivel e' tárgy sokkal népszerűtle
nebb (impopulär) hogy sem az elnök (a'inéxi- 
coi), vagy a' kongressz is rá merne állam. — 
Ha tehát az éjszakamerikai statusok Texasi o- 
liajtják, a’ hódítás gyülölségét kell magokra 
vállalniuk; végre azonban ettől sem fognak ir
tózni, mert mint mindenütt, úgy itt is. azt fog
ják tenni, a’ mit érdekük kíván. — Éjszak
amerikai lapok az alabainai aranyvidéket i«-en 
fényesen irjákle. Az alabainai arany vidék ugyan 
is 40 ang. m. széles, 's aranya 23' karat finom
ságú. — Saníamia gen. Mexico városban tar
tózkodott, ’s parancsokat bocsátott, a' zendi- 
tő párt föjei száműzetésükre. —'

B F. L G I U M.
Lüttichben a’ helyhatósági (nmnicipalité) 

válí^ztas alkalmakor nyugtalanságok mutatkoz
tak magában a’ helyhatóság kebelében. A’ vá
lasztás a szabadéi in ü kijeleltek részére ütött ki.

Jan. 15. a követház a küLiigyek ministe- 
rimna költségit vitató folytatólag* lfikán pedig 
berek észté azt, s a tengeri költségek vita-

A gabona pesti piaczi ára lébr. 4Ue,‘1834T~

lására ment állal. — A z Independant szerint a ’ 
bevétel 2,5G0,úGG frankkal több, mint a fe l
vetésnél gondolták;, mit a5 függő ad'Jb»aguk 
rovására fognak fordítani.

E L E G Y  H Í R E K .
Freiburgban Acliert József ügyvéd némi 

kisded munkát irt e’ cziih alatt : Dromemoria 
a' bécsi német minister! eongressuslioz. En
nek első kiadásából 3000, a’ másodikból 10,000 
példány kelt el. Tárgyai 1) az újságírás; 2) 
a’ tudom, egyetemek; 3) a’ nép \s népgyülé- 
sek. A’ tőle különböző értelműek ablakit a- 
zonnal betördósték. — Solothurn (Schweiz) 
dec. 30ikán. A’ lengyelség kérelemmel já 
rult a' főhelyhez a' kantonban tovább marad- 
batás, 's az ellene határozol! rendelések vis
szavétele iránt. Eleinte nem akarák azt elfo
gadni, de a' lengyelek baráti az ott tartóz
kodó carlista menekvőkre*mutattak. Az ellen
kezők különösen azt gördítek elő, hogy a’ kan
ton 5000 franccal nem szaporíthatja költsé
geit, minthogy az iskola - mestereknek sem 
képes 50 franc pótlást adni. A’ kérelem tudó
sítás végett a' kis tanácshoz utasíttatott. — 
Berlinből jan. Ilikén írják, hogy a' nyugid t 
tartományokban összegyülekezett Rendek ál- 
talányos képviselet behozatalát sürgetek, most 
azonban e' mozgások már megszűntek. — Frei- 
burgi levelek (egyik a’ karKruhi újságban , 
másik a’ sváb Merkúrban) A chert ügyvéd 
munkájáról szólnak. Imez dicséri őt, amaz 
igen kikel ellene, 's azt hiszi, hogy, kiket 
Achert megtámadott, fel sem fognak szólalni, 
mivel állításai helytelenségét kiki belátja, fgv 
mindenki tudja p. o ., mi ügyetlenül adja elő 
Acliert az egyetemi jószágok igazgatását; a’ 
bádeni néplap pedig azt mondja, hogy Achert 
irományából 3000 példány nem adatott el, ha
nem csak szélivel küldöztetek. — Az 1835diki 
franczia kormányköltség az 1834k it 44,591,578 
fr. haladja meg, 's egyedül a' hadosztály, fe
lét nyeli el az egész kormány-költségnek. -— 
Hangából jan. 12. írják, «hogy állítólag Lon
donból vett leveleknél fogyást a* külmi’üste- 
riumban nagy mozgás van, ’s Becsbe és Ber
linbe fontos közlemények indíttattak.
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J E L E I K O R .

12. szám. Pest s^nnibat február 8dikán.

F o g l a l a t :  Magyar őrs/.dg (Kinsrexé»«k; ju ta lm azás;  báró Brüdern József végrendelete; Modor uj t isz thatósága; Szftts 
István és Fekete Iguátx -j-; stat jegyzék ; gőzhajóink indulása; esztergomi m. színész társaság; adakozások). Ang
lia (Times Portugáliáról ’s a ' külviszonyokrnl ; Barrott ’s O’Connell ’s a ’ t  ) Francziaország (a’ Messager 's Con- 
atitntionnel a’ Mmisteri bontakozásról, a’ National és Gazette; pol. vélemény-tarkaság Eajos-Fii löpiöl; uj beduin 
csapás, a’ lengyelek marseillebfn; j a n .2 i ik i  követházi ü l é s ’s a’ t). Spanyolország (a’ minister-változás,, a ’ franczia 
fogoly kurir  Zavalánál; az uj kormány czéljai ’s a’ t.). Elegyhirek.

M A G Y A R O R S Z Á G .

Pozsonyban a’ kér. gyűlésekben a’ szent
székek rendezése foly vitatásban. Ó Fölségé- 
nek közelgő születés-napjára üdvezlő fölirás 
batároztaték.

Királyi Felségünk jan. 18iki legfensóbb 
határozata szerint a’ pesti ín. kir. Egyetem
ben a’ pract. chirurgia rend. és nyilv, profes- 
sorát S t á h l y  ’ I g n á c z o t  számos és jeles 
érdemeinél fogyást minden díjfizetés nélkül 
in. kir. tanácsnokká; még 8ikáról költ magas 
rendelése szerint pedig a’ kólosvári lyceum- 
ban a’ hazai ’s fenyitő törvényeket eddig ideig- 
len tanított Sebestyén Gergelyt rendsz. pro- 
fessorrá meltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Fels, ifjabb koronás Fejdeímünk korán el
hunyt Osolsobie festő ísinéretes magyar törté
ned darabjainak magas kir. nevére irt ajánla
tát kegyelmesen elfogadni, ’s azoknak fárad- 
hatlan kiadójokat, mint művészeti szempont
ban nálunk sok szépnek és jónakibuzgó ter
jesztőjét r  Tomaía Ferdinand pesti jeles kép- 
és hangműárust, művészeti érdemei méitányla- 
tából egy arany burnótszeleuczével megaján
dékozni méltózíatott. .

Pest: Az e’ napokban köz sajfiunkra *s 
méltó bánatunkra igen korán elhunyt báró B rü
d e r n  J ó z s e f  nagybecsű emlékezetét nem 
csak pesti „párisi utcza“ nevű ’s üvegfedelű 
sikátora ’s többrenáü nemes vállalatai és szép 
sikerű intézvéii\ei, hanem főképen Iiazafiság- 
’s emberiség-lehelő hagyományos alapítványi 
örökítik meg, leghívebb tanú ’s tolmács erre 
végintézete , meily t. Pest vgvének e. f. hó
nap 4kén folytatva tartott közgyűlésében ol
vastatott fel. Szabad legyen az áldásban szen
dergő üdvezültiiek múlt levelünkben röviden 
érintett érdemihez visszatérőleg, e’ végrende
letből, meSlyet nem csak hazai ’s emberi ritka 
ka szeretet sugalt, hanem józan ’s világos szer
kezet is jelesit, kiemelnünk azon czikkelye- 
ket, mellyekben a’ dicsőöltnek hazaílsága ’s 
emberisége legjobban tükrödzik elő. Szebb 
koszorút ennél nem függeszthetünk hamved- 
rére. „VII. pont: A’ Ludovicea nevezet alatt

fölállítandó katonai Akadémiára már eddig is 
tett ’s ki is fizetett ajánlásomat annyira kivág
nom pótoltatni és szaporítani, hogy annak in* 
tereséből egy becsületes, moratus és tanulá
sában igyekező ifjú, legyen ez n e me s  vagy 
n e mt e l e n ,  akár p o l g á r i  akár j o b b á g y i  
sorsból való is, mi n d e n  v a l l á s b e l i  k ü 
l ö n b s é g  nélkül, egyszer római katholikus, 
másszor protestáns* neveltethessék ’s tanittat- 
liassék. Az illyen ifjú kineveztetése tek. Pest 
vmegye KKitól függjön. — VIII. pont: Mint
hogy teljes életemben a’ közjónak, a’ nemzed 
iparnak, egy szóval a’ haza boldogsága előmoa- 
ditásáü igyekeztem, holtom után is néminemű 
részt kívánván venni, a’ feljebbi legatumofe- 
tól fenmaradandó m i n d e n  é r t é k i m e l h a- 
g y o m é d e s  m a g y a r  H a z á m n a k  olly 
formán: hogy annak kéí harmada örökös fun- 
datiou! szolgáljon a’ végre, hogy az interesén 
tek. Pest vmegye által kinevezendő két jeles 
és iskoláit dicsérettel végzett a k á r m  i l l y  
va l l á s u ,  h a b á r  z s i d ó  is,  és bá r  me I l y  
n e m z e t b e l i ,  ha idegen születésű ifjú is 
(csakhogy a’ magyar hazának kötelezze elég
séges garantia mellett szolgálatát,) mathe- 
maticus, liydraulicus és geometricus, úgy szin
te mechanicus, technologicus végből és czél- 
ra, külföldre utazásokat tehessenek ; kik is a’ 
szükséges üli költségeken felül rajzolatok, 
plauumok, machinák megszerzésire szüksé
ges summákat kapjanak. Ezen szerzeménye
ket két esztendeig tartó utazásuk után vissza
jővén, addig is, míg polytechnicum institutum 
(holott ezeknek .conserváltatniok kell) fölál- 
lktathatnék, a’ nemz. Múzeumba betenni kö
telesek lesznek, hogy a’ Haza köz boídogitá— 
sara fordíttathassanak. Ezen ifjak azonban u~ 
tazásuk ideje alatt is , minden esztendőn leg
alább kétszer tartozni fognak tapasztalásaikról’ 
tek. Pest vmegyéiiek tudositásikat beküldeni 
’s költségikről számolni. Ezen intézet piáim
é i t  magam óhajtóin ug} au még éltemben ki
dolgozni, ha miudazáltai bármelly akadály mi
att ezt nem teljesíthetném, a’ nmélt/ Helytartó» 
Tanácsot, hogy egyet tanácsosai közül előlük 
lenek, tek.. Pest vinegyét pedig hogy báróim
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értelmes táblabirót kinevezni mél áztassanak, 
etíész bizodaloinmal megkérem, kik az Aedilis 
Directionak tagjai vagy más maíheiualieus ál
tál külön külön kidolgozandó plauuinokat meg
vizsgálván ’s bírálván , a’ legczélirányosabbat 
megállapítsák ’s foganatba vétessek. Hogy pe
dig ezen inegbirálásban kikerültessek a resz- 
rehajlásbeli emberi gyarlóság, neve a szerző
nek mindaddig pecsét alatt rejtve tartassek, 
Tálamig a’ bírálás meg nem történt, mikor is 
a’ legjobbnak ítélendő szerző 30 darab arany
ból álló jutalmat kapjon. — IX. pont: Az uni
versalis hereditas alá esendő értékemnek har
madik harmad részét kamatollatni ki\ ánom, 
még pedig ha hasznot hajtó actiás, bál inelly 
intézet föltalál honunkban állani, illves actiák 
vásároltassanak az egész summán, s a’ bejö
vő dividondum esztendőről esztendőre adassék 
kamatra; — ’s ezen kamatok addig szaporít- 
tassanak, míg annyira nem növekednek, hogy 
azon valamelly közhasznú s az országgyűlése 
által elhatározandó intézet fölállittalhatnék, 
az actiákban levő tőke, hogy kanratoljon to
vábbra is, csonkittatlan hagyatván, hogy idő
vel ebből is újra lehessen köz intézetet fuu- 
dálni, az előbbi pontban kifejtett idea szerint 
és czélra. — X. pont: Kérem tek. Pest vme- 
gyét, méltóztassék idővel is fölügyelni ezen 
rendelésem teljesítésére. — Óhajtanám tehát: 
hogy minden esztendő elején olvastatnék föl 
ezen rendelésem akár generális akár particula
r s  gyűlésben, egy úttal is számvétetnék az 
actiák és iuteresek inanípulansitól, egyszers
mind a’ V IIlik pontban illetett utazóktui be- 
kivánandó tudósítások is olvastatnának föl ’s 
tétetnének közönségesekké. Költ Pesten sz.
András hava 24ikén 1833. Aláírva: Báró Brü
dern József s. k. ’s mint hitelesítő tanúk: gr. 
Sztaray Albert; Closius Dániel; Sárközv Im
re ; Benyovszky Péter; Steinbach Ferencz; 
s Heinrich Janos ss. kk. — Inlezete vé°Te— 
hajtőjivá nem csak együtt, hanem különkülön 
Ls egyenlő hatáskörrel gr. Reglevics László 
s Benyovszky Péter urakat nevezé a’ boldo
gult hainvadó. A béke őrangyala virassza le
pihent porait, mint az örök hir ’s enyészhet- 
len hála rokon hazafi lettekre buzdító példás 
érdemeit! Ls valamint a' Foglár György in
tézete nem csak Egerben, hanem az *1741: 
44 t. ez. is örökül, úgy ez is, és bold. Marczi- 
bányi István alapítványa t. Pest vmgve felü- 
gyelése alatt,’s végre apozson vi káptalan aond- 
viselésétől függő gróf Herberstein-IIlvesliázy 
hagyományos intézet is. (mellynél fogva éven
ként G magyar s G német árva nemes kisas

szony 5—800 száz forintot nyer gyámolittfetll 
egyéb kitüntető tulajdonokon kívül ( — 1. mai 
Társalkodónkat —) méltán érdemel hálaem
léket törvénykönyvünkben.

Modor sz. kir. város jan. 20ikán tísztuji- 
tást tartván, a’ változás következő: biró Ju- 
reuak János, polgármester Urbanovics Mihály, 
kapitány Ruprecht Márton, tanácsbeliek He- 
riban Pál, Treml György, Emresz János, 
Lackner János, Tergovchich Ferencz, és 
JStalis Péter, főjegyző Szaibel Albert, aljegy 
zó Ueuffel Mihály, ügyész Bittó Károly, szó
szóló Mayer Károly.

Magyar kir. udv. ágens , cs. kir. cons-s- 
tur. tanácsos ’s a’ magyar és erdélvországi 
ref. egyházak hivatalos ügyviselője tek. Tas- 
uádi J8 z ű t s I s t v á n  e’ f. évi jan. 3 lilikén 
délutáni 1 óra tájon kezdődött nyavalyában 
3szori szélütés után e’ f. febr. 3ikán reggeli 
hetedfél órakor az öröklétre költözött, szere
tett hitvesének (született Aebly Katalin) ’s 
Vilmos és \  iJma árváinak, véreinek, mint szá
mos baráti ’s ismerősinek meglepő mély szo
morúságokra. Benne nemcsak bécsi földjeink, 
hanem mind a’ két haza jeles tulajdonú ’s ü- 
gyes jártasságú munkás polgárt vesztének. 
Közértesitésül azonban az elhunytra mint szé
lesen kiterjedt összeköttetésű hivatalbeli sze
mélyre szükségesnek látjuk megjegyezni, hogy 
azon t. ez. uraságok, kiknek fontos tárgvu 
irományaik lehetnek a’ megboldogultnak Le
véltárában, ezennel tiszteleti figyelmeztetés
sel kéretnek- meg: hogy bérmentes (francó- 
zott) levél által kívánják azokat vissza kö
vetkező czím alatt: „Magyar kir. udv. ágens 
Tusnádi Szűts István segédjéhez. Wollzeilu 
nro. 8GG.“ Egyébiránt azok megnyugtatások
ra, kiknek ügyes bajos dolgaik a’ megholt 
által vétettek gondoskodás és felügyelő« alá, 
felsőbb rendelés szerint fognak fölv láttatni.

Becsben jan. 24ikén Fekete ignáez nr 
az adózó nép erdélyi kir. udv. ügy viselője 
éltének 49ikében elhunyt. Helyébe a’ nagyin, 
erdélyi kir. udv. Kanczellaria ideiglen Ren- 
ner József urat nevezé ki. M. K.

Stat. jegyzék az 1833ik év lefolytábím 
Pesten történt hús, liszt, és tiizifa-fogyasz- 
tásról: A’ mait 1833bau levágatott a’ pesti 
vágószékekben 9871 darab ökör, ’s 14,087 
dar. tehén, vagy is mindössze 23,958 dar. 
marha „ inelly nyomott 8,110,232 fontot; a’ 
fagygyunak mennyiségét, melly, minden darab
ra 25 fontot véve 598,950 fontra tétethetik, 
ide nem tudva. Juh levágatott 14,002 darab ’ 
melly nyomott 418,810 fontot. Borjú levága-
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tolt 7453 darab. — A’ in. 1833 novembere 
végén a’ pesti sütőknél, molnároknál és liszt- 
kereskedőknél találtatott liszt-mennyiség ös- 
szeiratván : fejér-sütőknél volt 23,066 mázsa, 
fekete-sütőknél 1667 mázsa, molnároknál 5033 
mázsa, lisztkereskedőknél 7084, összesen 
36,850 mázsa; melly három téli hőnapra va
ló beszerzést az egész évre négyszerezve föl— 
vevén, teszen: 147,400 mázsát; minthogy pe
dig több vidéki hely ről is hordatik liszt ’s ke
nyér Pestre, az egész esztendőbeli fogyasztás 
legalább 250,000 mázsára határoztathatik. — 
Tűzifa, a’ múlt 1833ban a’ pesti fatéreken 
eladatott mindössze 46,347 ö l; ezen summá
hoz még azon fa-mennyiséget is, mellyet Pest
re némelly föidesuraságok ön számukra hor- 
dattak , magányos lakosok szállíttattak, kö
zel fekvő helységek lakóji itt eladtak, úgy 
szinte fenyő, deszka, ’s eg)éb fahulladéko
kat, venyigét, rozsét (fagallyakat) ’s in. eíF. is 
ide számítván a’ fölemésztett fának mennyisége
90,000 ölre tétethetik.

Közli Patachich József.
Reménység lehetvén, hogy e’ szerfelett 

gyönge téli időjárás mellett, a’ dunai hajó
zást az idén jég már nehezen fogná háborgat
n i, (igen, de jan. 30ika óta folyvást jó hide- 

. gek járnak), jelentetik: hogy ez esetben 2 
gőzhajóink febr. 20dikán utjokat megkezdik 
GyórbüJ Pestnek és Zimonynak, inartz. 6ikán 
pedig már az uj P a n n ó n i a  is Bécsból út
nak indul Pozsony és Pest felé.

Esztergomból febr. lén. Teljes öröm fog
ja el a’ hon’ javáért forró hazafi kebelét, mi
dőn látja nemzete csinosbulását gyengéd ka
rok között is ápoltatni. E ’ buzgóságnak jeles 
példáját adá ns szab. Esztergám városának ér
demes Közönsége, midőn bizonyos idő óta 
egy nemzeti színész társaságot Fekete Gá
bor ur igazgatása alatt oily kedvezéssel ’s 

ártfogással gyámol kebelében, millyennel a’ 
aza jóra ’s szépre törekvő jelen törekvési- 

ben kevés nemzeti színész társaságunk dícsek- 
lietik. Jeles tulajdona a’ hazafiságuak Nagyob
bak után indulhatni, de nem csak azé a’ koszo
rú, ki nagy, hanem azé is ki kevesebb tehet- 
céggel is közelbít a’ czélhoz.

Tek. Eötvös József kir. fiskális e's tábl. urnák 
mint a’ pesti vakok intézetére ügyelő bizottság egyik 
tagjának felszólítására a’ nevezett intézet következő 
adakozásokat nyert: Nagys. Eötvös Mária assz. néhai 
Németh ur Özvegye adománya: 6 ing, 6 gatya, 6 
pár harisnya , 3 pár rugalmas harisnyakötő , 12 zseb
kendő , 6 nyakkendő , 12 törülköző, 2 czin gyertya
tartó , 2 nagy kanál, ’s 2 sótartó ; Keresztűry Mária 
kisasszonyé: 3 kőedény melencze (mosdótál), 18 czitt 
kanál» 3 leány fésű; Küvesdy Ferenc* kir. ügyvédül

hitveséé : 20 töríilkö/.ó : Yogel butorgyárnoké: 3 mos
dóasztal, 2 tisztulószék; Steindl Ferenczé: egy nagy 
szekrény; Schober Fér. űré: 13 téli sapka; Seefeld- 
ner Józs. űré: 18 pár kés-villa ; Bayer űré: 19 fésű; 
Vágner űré: 18 kőedény levestál, és 24 tányér; Gros- 
singer Leop. űré : egy vasbul készült ’s belül ónzott 
levestál; Kappel Frid. űré: 6 tollas párna és 6 pár
nahéj; 16 párnahéjra valót adtak Aebly Rudolf. Joan- 
novics ésEhnn un. 14 darab paplanra Burgmann Károly 
60 rőf perkált, Elinn 10 rőf perk., és 10 r. damisst; 
Izer Vilmos 9 font ’s Muráthy uu. 18 font pamutot.
7 derekalyra Pscherer 60, Aebly 9 rőf szövetet. Ezen 
paplan és derekalyakat Iíaczenberger Roz. ingyen ké
szíttette. 11 lepedőre Yeisz Adolf 45 , Hudecz Ven- 
czel 23 rőf gyolcsot; 16 vasnyoszolyára Yurm és 
Heinrich 400, Schopper G. 100, Braucher Fér. ÍOO, 
Unger 100, Sebasztián V. 100, Eder I. 50 , Ylasios 
A. 200, Berghoffer P. 100, Grossinger I. 100, Schlecht» 
A. 150 , Jurenák P. 100, Redlich 1. 100, Ernyi G* 
100, Grossinger L. 50, Aigner F. 100, Koller í. 100 
font vasat. Ezen nyoszolyákbul ingyen készített Sá- 
rossy Józs. 2 darabot, hozzá a’ rézgombokat saját 
pénzén vevén, Szellner F. 2őí, Richter le t ,  Michel 
K. 2őt, Rézler I. let, Jándorekné assz. let, Glaucbe 
F. 2őt, és Herczog M. let; általdeszkákat készíttetett 
hozzájok Alter I.; 14re rézgombokat Yillner L; be
festették Schaerer és Hamernik uu. A’ fennev. kir. 
fiskális ur által adatott: 3 alsó köntös, 3 kötény, 8 
ing, 5 gatya, 6 leány-ing, 6 pár harisnya, 3 téli kön
tös, mire a’ 36 rőf perkált Leichamschneider B. adta; 
12 nyakráyaló , 6 lepedő, 2 abrosz, 14 asztalkendő,
4 czin serleg v. kancsó , ’s 2 czin ázaléktál. Kész
pénzben pedig: Takácsy Erzs. assz. 50 fr.: Steinbach 
Fér. k. ügyvéd ur hitvese 25 fr.; Csausz Mórt. ur 25 
fr.; Míihr Kát. assz. 5 fr .; Reisz Kar. assz. 25 fr. 
Vodjáner assz. Í0 fr.; Kehrn F. assz. 5 fr.: Lauter 
Teréz assz. 25 fr.; Trattner Erzs. 5 fr.; Károlyi Mária 
12 fr. 30 kr.; N. N. 50 fr.; Martinelli assz. 50 fr.; N. 
N. 5 fr.; Boskovicz Teréz assz. 15 fr.; Lövi Kát 2 f*. 
30 kr; Reisz Char. 12 fr. 30 kr.; Boskovicz Zuzan- 
na 12 fr. 30 kr.; Kadisch Joách. 12 fr. 30 kr.; Po
lák Laura 12 fr. 30 kr.; Trautmann assz. 2 fr. 30k»*; 
Eötvös Pál kir. k. tanácsos 25 fr.; Fejes Ant. kin. 
ügyvéd 12 fr. 30 kr.; Schaudek assz. 20 fr.; Kron- 
heim Pál ur 12 fr. 30 kr.; N.N. 25 fr. Külber I. 25 fr.; 
Henczfelder D. 7 fr. 30 kr.; Steindl K. 7 fr. 30 kr.; 
Kohn A. 10 fr.; Viedman R. 7 fr. 30 kr.; Díick Frid. 
10fr.; Ulman Kát. 5 fr;; Stern Joh. 4 fr.; Stern lg. 
5 fr .S tra sser  Sál. 5fr.: Schnldheiser L. 5 fr.; En~ 
gelender H. 2 fr. 30 kr. Összesen 561 fr. 30 kr.. vthaa. 

A N G L I A -
A’ Times megmarad azon előbbi vélemé

nye mellett, mellynél fogva Angliának. Por
tugália ügyeibe avatkozását kívánja. Mi, úgy 
mond, azt állítjuk, hogy nem csak spanyol 
seregnek kell Portugáliába vonulni, hanem 
fraueziának is ,. ha Carlos meg nem szűnnék 
Portugáliából támadást szerkeszteni Izabella 
királyné ellen- — Pedrőt kényszeríteni kel
lene a’ corteseket egybe gyűjteni. — így  vé
lekednek azon férfiak, kiknél ar hatalomnak 
lenni kellene;- ’a a.’ L — A’ Times wvá&ká

9
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Irlaudbül jeleuti, hogy Donegal, Tipperary , 
Wallerford és Cork grófságokban a katholi- 
kus parasztok rendszeres visszatolásokkal 
élnek — Számos példa közül e’ következőt 
hozzuk fel: jan. 6ikán a’ régi karácson ün- 
nenen Craghadoesben Lifford es st. Johns- 
town közötti utón saját jószágán négy presbi- 
terianus fiatal ember laptázván mintegy negy
ven paraszt által az ellenkező felekezetbol 
megtámadtatott, 's a’ játék helyéről elkerget
e t t ,  mi alig történhetett meg életveszély 
nélkül. Némi történetből arra elmenó takács, 
Middleton James, megállóit, a’ dolog kime
netelét csendesen nézendőleg, de a’ megtá
madok közül egyik öt elleniéinek ösmervén 
el, hátulról bunkó-gerundiummal úgy főbe suj- 
tá, hogv koponyája ketté hasadt ’s kevés re
mény van felgyógyulásához.

A’ korona-ügyvéd Barrott nrhoz a’ ,,Pi
lot“ kiadójához Írván jelenti, hogy vádjától 
eláll, ha 0  Connell ur magát nyilatkoztatja a’ 
Pilotba felvett gúnyirás szerzőjének, 's elis- 
méri, liogy közzé tételét helyben hagyta, mi 
mind az agitátort .(ö’Conriellt) mind hírlapjait 
nagy zavarba hozta. E ’ levelet ugyanis szégyen
lék kinyomatni, noha már nyolcz nap előtt vette 
azt B. %r, ’s a’ londoni Globeban n^ir meg is 
jelent. Néhány nap múlva azonban a’ „Szaba
dító“ (O'Connell) nem mervén ugyan a’ ko
rona-ügyvéd által ajánlott föltételeket egye
nesen elfogadni, de szégyenelyén barátját is 
maga helyett bebörtönöztetni, Barrott által 
azt üzené a’ korona-ügyvédnek, hogy az em
lített munka szerzőjének fogja magát vallani, 
’s kihallgatás alá bocsátkozni, ha részrehaj- 
latlan esküttszéket adnak neki, melly vagy 
oilyan protestánsokból álljon, kik egyik párt
hoz sem tartoznak, vagy protestánsok ’s ka- 
tholikusokból vegyest. A’ köz-ügyvéd azt vá
laszolta, hogy a’közönséges törvényiittól nem 
térhet e l, ’s O'Connell ur vallomása különben 
sem elégséges. De valóban nem is vétke
zik az oily annyira, ki a’ gúnyirást szerzi, ha
nem ki azt terjeszti. — A’ Timesban követ
kező érdekes nyilatkozás vagyon Anglia mos
tani kül viszonyaira nézve: „Pártszellem rósz 
tanácsadó. Ezen igazság a’ két utolsó évben 
bebizonyult. — Mind azon fogalmak, melly e- 
ket ()0—70 év óta a’ külső kormányok a’ brilt 
charakterről ’s politikáról merítettek, tory 
forrásokból folytak, ’s tory csatornákon ju
tottak oda. Hatalom az embernek kire^eszté- 
si szellemet ad; ’s a’ többi ember tudatlannak 
tetszik a' hatalmas előtt. Ha tett dolgokról, 
véleményről, vagy nemzetek szelleméről van

szó, hivatalos körükön túl nem néznek. A’ 
franczia kormány Polignac alatt gyermekes 
gőgjében olly kévéssé ismérte Francziaorszá- 
got, mint az ellenlábasokat (antipodes), mert 
a’ nyilványos véleményt, a’ nép gondolatit ’s 
oliajtásit csak a’ Caroussel-térről, vagy ügy- 
vivöjei, ’s a'börse szemüvegén látták. A’kül- 
haíalmak Francziaország helyzetéről többnyi
re csak azon bizodalinas jegyzékek után ké
pezték eszméjiket, mellyeket ama’ tudatlan 
’s nemzet-elleni ministerektől vettek, ’s azért 
voltak a’ három juliusnapra olly készületle
nek, hogy az egymás után következett híre
ket kedvetlen hihetlenséggel fogadák azon 
hatalom inegbukásáról, mellyé 60 óra előtt Fran- 
cziaországban legfőbbnek tetszett. így volt 
az angol torysmus azon egyetlen csatorna, 
mellyen közlések mentek a’ külhatalmakhoz. 
Ez okért a’ hatalom a’ korona szolgáji ellen- 
jeinek kezükben, a’ kiilhatalmak ’s ministe- 
reik előtt, mulékony tüneménynek vétetett. I- 
szonyodtak a’ britt whig korináuytól, mellyról 
azt hitték, hogy kevélységüktől féltében sem
miségébe bukik vissza. — A’ követek hideg 
erőltetett közlésben voltak ujitó ministerink- 
kel. A’ tory-k a’ reformról minden roszat jö
vendöltek; ’s midőn a’ gy őzelem ellenük ütött 
k i , a’ reformot még gouoszbnak kiáltozták, 
mint a’ hogy előbb jövendölték; mert semmi 
nemzeti érzés sincs akár a’ választókban, akár a’ 
képviselőkben. Azt hitették el a’ külhalalmak- 
k a l: Anglia semmi sértést sem fog megbo- 
szulni, vagy visszatorlani. Anglia a’ békét 
minden áron elfogadja. Illy közléseket adtak 
a’ külhatalmakhoz azok, kiknek hazafisága 
hivatalokon túl nem ért. Russzia hitt nekik, 
’s a’ szerint cselekedett. De van okunk hinni, 
hogy ezen kabinet legalább egy részben más 
gondolatra tért. Napoleon mindig hibázott, mi
dőn az angol gondolkozás- és cselekvésmódot 
fel akarta számitni. Szinte az történt az orosz 
császárral is ’s a’t.— E ’ napokban Lamb Fridrik 
úrhoz (bécsi angol követ) utasítások küldettek. 
Érdekes Angliára nézve a’ bécsi kongressz 
menetelét tudni, minthogy az által a’ közös 
európai viszonyok könnyen érintethetnek. A- 
zonban az angol község Németország politi
kai alakulását mindenkor csak kereskedési 
szempontból nézi ’s ezt csak annyiban segíti 
elő, mennyire azt öuhaszna kívánja. A’ török- 
orosz egyezés félre van téve ad acta. De fé
reg az, melly kormányférfiaink szivén rágó
dik, ’s néha álmatlan éjszakát okoz nekik. 
Francziaországgal szoros barátságunk szük
séges, hogy ltussziát féken tartsuk. Statu»-
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emberink ügyességére mutatna, ha politikánk
nak Alexandriában a’ nélkül, hogy Franczia- 
ország barátságát koczkáztatnák, több hitelt 
szerzenének. Az orosz diplomatia e’ pontot 
szemesen látszott felfogni, ’s a’ szerint cse
lekedni. — A’ mexicói zendülést elnyomott
nak, ’s a’ szövetséges és alkotmányos (con
stitution alis) párt hatalmát megerősödöttnek 
nézhetni. — Jamaikai hírek szerint dec. 24d. 
az emancipatiobillt a’ gyülekezet elfogadó. 
Az ülések bérekesztettek, ’s a’ képviselők 
ültetvényeikbe visszatértek, a’ négerek moz
gásaira ügy elendők, kik karácsonkor újra 
fel szándékoznak zeudüliii. A’ kormányzó ma
ga gőzhajón körüljárta a’ szigetet az ültet
vényesek aggodalmit elszélyesztő, vagy ne- 
taláni zendülések elejét veendő szándékkal. 
Az ültetvényesek igen óhajtják a’pénzt, melly 
nekik a’ rabszolgák felszabadulása miatt ajánl- 
tatott, ínenekedni akarván már egyszer a’ 
bajtól. De félnek, hogy az emancipatio-sza- 
bály következményei nem lesznek olly ked
vezők, miilyeneknek azokat eddig Angliában 
hitték. — „A’Pilot“ kiadója, Barrett ur, né
mi O’Connelli zenditő iromány nyilványositá- 
sa mi a t t a z  esküttszék által bűnösnek isinér- 
tetvéu 100 font sterí.re és 6 hónapi fogházra 
’s jó viselete iránt hét éves kezességre Ítél
tetett. E ’ tárgyi törvényszék ülése alatt méltó
ság , csend, ’s a’ legnagyobb illedelem ural
kodott. A’ vádlott nem tagadhatja, hogy mind 
a’ főügyvéd, mind a’ bírák sok tekintettel ’s 
kíméléssel voltak iránta.

F K A N C Z 1 A O B S Z Á G .
Jan. 22. ismétlék azon hirt, hogy Brog

lie ’s Guizot többé nem ministerek. Mi úgy 
mond, a’ Messager, noha semmit bizonyos- 
bat nem tudunk, hiteles személyektől hallot
tuk, hogy a’ doetrinairek visszalépnek. A- 
kánnint van a’ dolog, annyi való, hogy a’ 
pairkamara jan. 22iki ülésében sem egyik, 
sem másik meg nem jelent. Sőt a’ Messager 
azt adja ehez, hogy jam 2ükén aVkülügyek 
iniuisteriumában látogatást sem fogadtak el, 
min ő fen nem akad, ha ugyan bizonyos, hogy 
Broglie teremei szintúgy, mint a’ Quotidien- 
ne, és Gazette nyomtató-intézetei jan. 21ikén 
csukva maradtak (XVI. Lajos gyásznapján). 
— A’ luxori obeliski talap terve el van fo
gadva. A’talap (piédestal) 27'. az obelisk 69' 
lábnyi magas lesz.—A’ Triesztből ausztriai ha
jón Marseillebe érkezett Lengyelek, ’s a’hely
beli törvény hatóság között czivódás támadt, 
melly alkalommal a’ Lengyelek erőszakosan 
franczia hajóra vitettek, Algierba szál lit tatás

végett. A’ nép, sőt a’ csendőrség is világo
san kimutatta elégületlenségét e’ bánással. — 
Sokan hinni kezdék, hogy a' tiers-parti jut 
a’ ministeriumra (Dupin képviselőjük által).

Jan. 24. A’ követház ülésében a’ pecsét- 
őr a’ röpkelapok utczán szétosztatási ellen 
szólalt meg, ’s e’ végre törvényt kíván. „To
vábbá, úgy mond a’ pecsétőr, hatalmat kívá
nok a’ kamarától egyik tagjának törvényes 
megidéztethetésére.“ Oka ennek nem egyéb, 
mint két czikkely a’ le pöpulaire-ben Cabet 
úrtól, egyik ezen czimmel ,,A’ respublika a’ 
kamarában van“ — a’ másik ,,A’ királyok 
szövetsége az emberiség eilen.“ E ’ két czik
kely elolvastatván, a’ pecsétőr kivánata nyom
tatásra és szétosztatásra rendeltetett.

A’ National a’ Gazette egyik czikkelyé- 
re igy felel: — ,,A’ Gazette kérdi tőlünk: 
mi történt volna, ha ugyanazon parlamenti 
többség, melly Lajos-Fülöpöt királyságra 
meghitta, V. Henriket kiáltotta volna ki ? — 
Mi hisszük, hogy ezen többség a’ Szajnába 
vettetett volna, melly a’ Mourbon-palota kö
zelében foly el. — Páris jan. 17. Érdekes azon 
vélemény i quodlibet, melly a’ mostani pártok 
szellemét tükrözi előnkbel Guizot és Brog
lie uu. azt vélik, hogy Lajos-Fülöp királlyá 
azért lett / mert a’Bourbon idősb ág ipegbuk- 
ta után a’ királyszékhez legközelebb állott, 
a’ természet azzá tette, személyes gondolko
dása segítette, ’s oily törvényes mint elődei 
(antecessorai). Dupin ur állításaként Lajos-Fü
löp király, mint ellenkezője a’ Bourbon idősb 
ágnak ’s mint kinevezve a’ néptől. Odilon- 
Bar-ot ur úgy vélekedik, a’ nép a’ király, s 
Lajos-Fülöp képviselője annak. A’ republi- 
cauusok azt mondják, hogy Lajos-Fülöp a’ 
nép jogait bírja, a’ legitimisták végre hogy 
ö elődei jogait csak bitorolja. De mind ez 
csak vélemény, és szójárás. Mit gondol La
jos-Fülöp ? Lajos-Fülöp királynak hiszi ma
gát, ínért király, mert a’ polgároknak a’ le
gitimisták és republicanusok ellen rá szüksé
gük van. O azt gondolja, hogy a’ legitimis
ták idővel majd engednek, ’s a’republicanusok 
elenyésznek. O azt véli, hogy a’ doctrinai
rek, a’ 3dik osztály (polgárság) 's az opposiíio 
könnyen beszélhetnek, de ő még könny ebben, 
minthogy birtokban van és szükség vau rá, 
’s ez legliathatósb ’s nyomadékosabb ezíme. 
A’ ki győztes, annak joga van. Há Dupin ur 
lenne ministerré, a’ polgárságból kellene mi- 
nisteriumot szerkeszteni, ’s ekkor két kér
dés támad: vagy engedni fog Dupin ur ’s igy 
a’ királyt uralkodni hagyja, vagy pedig ei-
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lenszegül, ’s ekkor háború lesz Dupin és La- 
jos-Fülöp között. Koczkáztatliatja é Dupin 
ur e’ háborút? saját politikai léte nem elvál- 
hatlan é Lajos-Fülöpétől? 0  Lajos-Fülöpön 
csak az oppositio állal uralkodhalik, s ha ezt 
hozza kormányra, akkor minden európai kér
dés fölébred; ’s ha föl nem ébred, Lajos- 
Fülöp ura lesz az oppositióuak. Minden eset
re a’ polgárság mellelle marad. A’ polgárnak 
szüksége van a’ királyra, ezt mind a’ polgár, 
mind Lajos-Fülöp jól tudja, azért személyesen 
szándéka az ország minden fontos ügyében 
föllépni. Azonban se a’ polgárság se az oppo
sitio nem olly igen nagyon törődik vélemé
nyével. Három vagy négy párt folyvást La
jos-Fülöp kedvezéseire pillog, ’s így ministe- 
riuinra törekszik. A’ polgárság a’ régi aris- 
tokratiát akarná elnyomni, az oppositio a’ vá
lasztó rendszert tágítani, hogy theoriáját lé
tesíthesse. Ebből áll most minden. A’ király 
még egyik párttal sem hagyott fel, de saját 
gondolkodása mind inkább előtűnik; a’ mi- 
nisterium iránt versenygö pártok jól tudják , 
hogy a’ kamarát a’ királyszékkel szemközt 
tökéletes függetlenségben nem tarthatják fen; 
azért a' királynak is udvarolgatnak, az oppo
sitio fpjei pedig már régen az udvarhoz hódít- 
tattak. Az ellenküzdők mint Lafayette, Du
pont de l’Eure, ’s a’ feláldozott Lafiíte, vis
szavonják magokat, személyes érzelmük, vagy 
álláspontjuk miatt. Különben, a’ kit szemé
lyes ellenkezés, vagy pedig respublicai theoria 
nem tartóztat vissza, előbb utóbb a’ királv- 
székhez csatlakozik, mert ©tt a’hatalom. Po
litikai küzdése a nemzetnek eddigelé nem 
volt egyéb, mint osztályok versenygése, v. 
polgárság harcza a’ nemesség ellen ’s ez áll 
még most is. Csak egy veszett el gyökeres
tül, a' régi kormány. — Lyoni lapok sze
rint a’ csendtisztség ügyekezeíe a’ repnbk 
röpkeirások nyilványos k ikiáltásit ’s árulta- 
tásit az uiczákon gátjani, sükeretlenek vol
tak. Néhol a’ csendbiztosokat lefegyverzet- 
tek. — Az emberjogok iránti nyilatkozás olly 
hirtelen szét kapatott, hogy egy óra alatt az 
egesz kiadas példányai elfogytak.
i x A ,köveíMz j an- 24ki ülésében többek 
között a' pecsétőr indítványt tett, hogv nyilvá
nos lap-tőzsér (colporteur) senki se lehessen, 
kit nem a’ helyhatóság jelelt ki arra. — Páris- 
ban sokat tűnődnek a’ biztosságok kineve- 
zesin. Mondják; a’ centrum a’ kormánykölí- 
seg (budget) vizsgálatánál nem akará az egész 
felelősség terhét magára vállalni, hanem inkább 
*z  oppositiót is megbítta. A’ 36 személyit biz

tonságban, 16 tag ministeri, 14 a’ tiers partí-é, 
’s 6 a’ két oppositíóé. A’, monarchiái oppositio- 
],oz tartoznak Odilon-Barrot,, Eschasseriaux, 
Dabois-Aiiné, és Roger urak, a’ respublicai- 
boz Sál verte, és Anguis urak. — A’ National 
szerint a’ franezia sergek az afrikai partokon 
nj csapást szenvedtek a’ beduinektől. Jan. 7. 
mintegy 400 beduin mutatkozott a' lengermel- 
leti síkon. Ezt a’ st. Creuxi erősség bejelentő 
ugyan, de mivel semmi rendelés sem tétetett, 
azt hivék, nyugton fogják azokat hagyni. 
Azonban déltájon zaj tániad, hogy azon három 
osztálynak, melly Torigny alatt a’ várostól 
mintegy 20 perezre állott, ’s az ellenséget me
részen megtámadta, segítség nyujtassék. Min
den sietség dapzára is , ez későn érkezett. 
Torigny ur e felett cselbe esett, mert a’ négy
szegű ház mellett 400 lestálló arab lovasra 
bukkant, kik Torigny urat bekerítvén ’s a’ fran- 
cziákból 10 leszabdalván a’ lovasságot rendet
lenségbe bozák. Mire már a’ gyalogság megér
kezett, a’ beduinek elfutottak, miután a’ fran- 
czia katonákat kifosztották ’s fejeiket levag
dalták. 20 nyergeit lovat, 20 puskát, 20 pisz
tolyt, ugyanannyi száblyát és láncsát vittek 
»el magokkal. — Parisból jan. 23kán; Broglie 
ur kínosan küzd helyén. Baráti, ’s különösen 
Guizot meg akarja őt a’ miüisíermmbau tarta
ni; azonbaij nem titkolhatni el, hogy ezen moz
gás a’ közvéleményben nem annyira Broglie ur 
személye, mint a’ tartózkodás szelleme ellen 
van intézve. Ez uj lépés, mellyel a’ revolutio 
tesz. Ha a’ közvélemény Guizot, ’s Broglie 
úrral készen lesz, d’Argout ’s Humann urakat 
fogja megtámadni. Később a’ Dupin-pártra fog
nak esni, inellyet Mauguin , és Ödilon-Barrot 
győzend le. — A’ dolgok természetes folyá
sukban látszanak következni, ’s a’ revolutio 
elvei ’s embereivel látszik felöíledezni. Ili jó
ban akarják ezt gátlani, ’s Europa igen csa
latkoznék, ha a’ mostani rendszerben . llan- 
dóságot, ’s a’ júliusi elvek ellen biztos féket 
hinne. A’ kabinet desorganisatiója (bomlado- 
zása) kam. nvoinos vitatások előnapján minden 
esetre komoly történet. Az uj választások nem 
csak a’ franezia, hanem az európai kérdése
ket is fogják elhatározni. — A’ Constitutional 
szerint jan. 22kén a’ követház bureaujiban azon 
hír szárnyalt, hogy a’ ministerium bontakozik» 
vagy oszladozásban forog ’s Broglie és Guizot 
uu. közt némi egyenetlenség uralkodik. Brog
lie már többször sürgeté elboesáttatását, de 
Guizot igen esdeklett neki, ’s Broglie ezen 

- politikai barátja kérelmeire, noha tétovázva, 
de még is hajlani látszott; innen eredt luké tő
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Párlsbau ti ministeriam közel módosítgatásáról 
is ti hír, mi azonban nehezen valósul meg. — 
E ’ f. 1834ki év igen nagy politikai fontossá
gú lesz, mivel ennek folyama közben három 
rendű választási vita és küzdés fog ország
szerte tartatni t. i. 1) aprílisben a’ községi vá
lasztások; 2) májusban a’ nemzeti örtiszteké 
’w 3) octoberben az országos képviselőké. — 

A’ ministerek jan. 27. confereutziát tar
tottak a’ kamarai biztossággal, melly az 1835 
kormány-költséget a’ múlt évi lábra akarja 
vinni. — A’ fő kérdés a’ hadministeriuin költ
ségeit érdekli.. Az oppositio a’ serget 284,000 
főre akarja tenni, de a’ hadminister azt nyi
latkoztató, hogy az ország becsülete ’s érde
ke nem engedik, meg azt 310,000 főnél keve
sebbre olvasztani. Különben a’ ministeriumból 
kénytelen lesz kilépni. — Parisból január 
17ről jött hírek szerint a’ fr. kormány ismét 
igen kiterjedt összeesküvésről von hirt, mire

4

rendkivíiles katonai rendelések tétettek. — 
Különösen szemmel tartják a’ Paris bau tar
tózkodó Lengyeleket, ’s néniét menekvóket, 
honnan bizonyosan várhatni, hogy az első 
nyugtalanító szövetkezés, mellyben e’ szöke
vények részt vennének, őket nem csak Páris- 
ból, de talán egész Francziaországból kizárná* 

S f  AN- VOLOHSZÁG.
A’ madriti, dec. lOkárol szóló udv. hír

lap már közli a’ királyné‘decretu mit, melly ék
ben az uj ministerium kineveztetik. Szembe
ötlő bennük, hogy Zea ur azért mondatik mi- 
nisteri hivatalától fölméntettnek, mivel külön
ben valóságos,statústanácsosi tisztét nem tel- 
jesithette volna. A’ kurírt,  ki ez újságot ’s 
más hivatalos irományokat hozá meg Párjsba, 
útközben ti carlosisták föltartóztaták, ’s fegy
veres kíséretét, melly mintegy 150 főre ment, 
visszaverv én, magát ’s még két úti társát fog
va Zavalához a’ hegységbe hurczolák. Itt le
véltáskája fölbontatván, abból valamennyi hi
vatalos irományt ’s privát levelet kiszedtek ’s 
felolvastak.' Ez utóbbiak közt találkozott Zea 
árnak is egy levele testvéréhez Parisba. Az 
exjninisler elbeszéli benne; miképeu sokszori 
Pörgetésinek a’ királyné valahára engedvén, őt 
a’ ministerin’ ibo’l elbocsátó. Egy másik levél
ben a' .-aadriti policzia fő-ügyelője köszönetét 
mond Gisquet urnák azon szívességéért, mel
lyel ez a’ spanyol poüeziát arról, hogy némelly 
tagjai az emberjogokrul nevezett respublicai 
társaságnak (Société des droits de Phoin
ni e) a’ constitutional is mozgás hírére titkon 
Cataloniába költöztek volt, tudósító .̂ Harma
dik levélben egy ágens, kitSouIt marsai nem

régiben azért külde Madritba, hegy ott gr. 
Rayneval (franczia követ) szövevényes tetteit 
szemmel tartsa ’s rólok tudósítson, e’ tisztét 
teljesiti. E ’ meghitt levélkék annyira gyönyör- 
ködteték a’ carlositák egyik vezérét Ausat, 
hogy örömében ti foglyokat csokoládéval kí
nálta meg. Egyszersmind ezekből vevék a’ 
carlositák első hírét a’ történt ministeri válto
zásnak, melly nekik igen tetszék. Megtart
ván magoknak a’ privát leveleket ’s egyéb, 
•Spanyolországot érdeklő irományokat, ti' töb
bit- mint a’ franczia kormányhoz szólót, vis
szaadok ’s a’ kurírt utjának ereszték. Az em
lített madriti újságot csak mint holmi-takarót 
hozhatók el magokkal. A’ jan. Ilikén Madrit- 
ban fölfedezett összeesküttek irományi közt 
egy proclamatiót is találtak , melly d. Carlos 
nevében lett volna kiadandó. Az udvariak sut
togják, hogy kevés nappal erre, bent a’ ki
rályi palotában, a’ fölség házi hivatala ajtaján 
egy gyalázatos pasquinade találtatott volna föl
ragasztva, melly a’ királyi személyeket ’s kor
mányt a’ legszemtelenebb mocskokkal szidal
mazó. Ez elég figyelmeztetés lehete arra: 
mennyin találkoznak még a’ belső udvarban, 
sőt talán közvetlen a’ királyné személye körül 
is, kik neki legkérlelhetlénebb ellenségi. Te
resina asszony után, annak baráti közül is töb
ben elutasíttattak. Barcelonában a’ minister- 
változás hire szörnyű zajongó örömmel fogad
tatok ; kevéssel előtte Llauder ’s az elöljárók 
személyesen jártak keltek az utczákon a’ nép 
közt, a’ készülő támadást csilapitani. — A’ 
National jan. 2í>kán kapott madriti tévéiekből 
írja, hogy a’ ministerimn-ujitás nagy részint 
a’ kormánytanács munkája is volt, ’s mihelyt 
létre jőve, mind ketten egyetéríőleg elhatá
rozók a’ cortes vagy inkább egy n e m z e t i  
g y ü 1 e k e z e t összehivatását, melly két ka
marára fogna fölosztaíni; notablek ’s köve
tekére t. i., melly utóbbi 250 tagból állana ’s 
ez nevezné ki ti municipalitásokát v. helyható
ságokat. Továbbá hogy intézetek tétettek az 
elpártolt amerikai gyarmatokkal, egy külső 
hatalom közbenjárása utján, nyitandó alkudo
zásra; — Portugáliában a’ háborúnak béke 
utón elintéztetésére, d. Miguel ’s Carlosnak a’ 
félszigetről el táv öli (tatásokra, általány os bocsá
nat-hirdetésre mind a’ két országban ’s t. e.— 
A’ carlositákkal njabb ütközet nem történt, ők 
azonban a’ merre járnak, folyvást zsarolják a’ 
népet pénzben ’s élelem-szerekben. A’ Borde- 
auxbol Spanyolba áitszökött Eraso Roncevaux 
klastromot várrá erősiti, katonákat gyűjt, fegy
vereket szed a’ falukban és nagy adót. Az el
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szakadozott kir. seregek közül ismét néhány 
csapatot űztek által a’ carlosilák a’ franczia 
szélekre, miért a’ Ibik franczia serezred pa
rancsot* kapott egészen a’ szélekhöz vonulni , , 
hogy netalán a’ franczia földön is folytatható 
csatázásokat meggátolja. Az egy E i-Pastor 
tett a’ közelebbi napokban valami kis győzö- 
delmet, minthogy Lizerro hegy alján egy csa
pat gueril lát üze szét, közüle hatot foglyává 
tőn, kiket nyomban agyon lövetett, és 50 pus
kát zsákmányolt. Lealtad 60 álgyus fregát San
tander körül, hihetőn szélvész által porondra 
vettetett, ’s nehezen fog ismét ingóvá lebbeu- 
tetui zátonyra fenekükéből.

ELEGYHI REK
Freiburgban jan. 15. Rotteck tanácsnok 

urnák a’ város küldöttsége igen pompásan ké
szített szekrényt nyújtott által, emlék-serle
geinek tartás-»helyül. Tiszta vert arany7 kul
csán e’ felírás olvasható: ,,A’ badeni haza uj 
évre 1834.“ — O’ Connell Dublinban már ki- 
hirlelte, hogy april 15 fogja az Unio-felbon- 
tás kérdését szóba hozni. — Bizonyos angol 
társaság a’ frankfurti postaintézetnek gőzko
csik építtetése végett ajánlásokat tőn. Ha ez 
való, ’s a’ szándék létesíthető, úgy nem soká
ra láthatunk gőzkocsrkat, mert a’ posíaigaz- 
gatás illy terveket igen örömest mozdít elő. — 
Üdessából szomorú hírek jőnek a’ fény egetó 
szükségről. Mindennemű élelem-Czikkely igen 
megdrágult, a’húst kivevén, minthogy a’mar
hát nem tarthatván, kénytelenek eladni. Odes
sa kórül .egész falukat elhagy tak a’ lakosok, 
másutt keresendők élelmet magoknak. Eddig 
a’ Dunán csak jött gabona, de meddig tarthat 
még? Woronzow gróf egy hírnök érkezte utáu 
Pétervárból, azonnal Jekalherinoslawba uta
zott, mivel ott már az éhség miatt szomorú 
tirténetek adák elő magokat. — Schweizban, 
hol a' szorgalmi értei messég a’ szabadelmü iu- 
tézvérty ekkel párosulva magas lépcsőre fej
lett, nagy többség szegül ellene a’ porosz vám
egyesülethez csatlakozásnak; ehez képest, a’ 
népkivánságának megfelelve, nyilatkozott a’ 
főhely is minden vámrekesztés /vagy  visszá
rui ius ellen. Alessandnabol jött hírek sze
rint Mokka tartományt Me he med Ali csakugyan 
elfoglalta, ’s igya’ Levante, (^keleti keres
kedés a' földközi tengeren) kávéra nézve 
ad a’ keletieknek oil v kedves italjók, az ae- 
gyptusi alkirály kezében van. — Jan. lOikén 
herezeg Czartoryski Adáin névnapján a’ len— 
gyei egy esül etjako  mát adott, mellrnél 72

lengyel, több asszonyság, ’s mind az angol, 
mind franczia kamarabeli védei a’ lengyel
ségnek (Fergusson ’s Bignon urak) is jelen 
voltak. Többek közt Anglia ’s Francziaország 
egy ességére is aldomasoztanak. — A’ porosz 
statusujság a’ vám egyesület felől ezeket jegy
zi meg : Van tehát végre 22k millió németnek, 
mintegy 10,000 □  mérföld körében, egyenlő 
vámrendszere a’ széleken, teljes kereskedési 
szabadsága belül, egyenlő mérsékleti közlési 
adója, ’s reménye a’ pénz és mérték zavarjai 
elhárításához. Remélllietui, hogy azon nyolez 
esztendő, uiellyre a’ mostani vámegy esület köt
ve van, azt még inkább megalapítandja. — 
Az algieri exdey, kinek az alkirály megen- 
gedé az Aegyptusban letelepedést, Livorno- 
ból Alexandriába érkezett, ’s mostan Mekkába 
szándéka vándorlani. — A’ Globe szerint Ab
bas Mirza persa hg halála azon Htjában történt, 
mellyet zendülő bátyja ellen vállalt fel. A’ trón- 
foglalás iránt eredhető vita Persiában könnyen 
polgári habomra változhatnék. — Lang leve
le ellen Hauser Gáspár iránt a’ bajor hírlapok 
igen kikelnek, ’s különösen a’ müncheni Beo
bachter azt mondja, hogy csak lelketlen, és 
szívtelen tarthatott a’ szerencsétlen elhunyt 
felett hasonló halotti beszédet. — Berlinből jan. 
19. írják, hogy Halléban ujeszt. éjjelén, mi
dőn régi szokásnál fogvást a’ múló évnek pe- 
reaí-ot, az újnak pedig vivat-ot szoktak a’ 
tanulók a’ nyilváiiyos téren kiáltozni, az ifjú
sághoz polgárok, kézművesek, legények ’sa’t, 
is csatlakoztak. A’ zajos öröm után azonban a’ 
sokaság nem haza oszlott, hanem a’ katona- 
őrség felé nyomult, ’s azt az őrházba ny omta. 
Midőn erre kövekkel kezdő az ablakokat be
dobálni, lovag (^^í^őr^ég és katonaság által 
kelle a’ népgyülevészt szétoszlatni.—Sehweiz- 
ban 1834ben csupa politikai hírlap 50 vagy on, 
a* Basel ben’s Géniben megjelenő hivatalos la
pokon,’s a’ szorgalmat, iskolát, gazdaságot, val
lást ’s erkölcsiséget tárgyazó időszakiráso- 
kon kívül. Közelebb Zürichben a’ S z a b ó k  
számára is megjelent egy újság. Szükségéi 
vitatni nem kell úgymond egy hírlap, mivel u- 
tóbbi időkben eleget szabdalták Schweizot; il
lő tehát, hogy ezentúl legalább a’ mesterség 
szabályai szerint tegy ék azt, mellyeket az em
lített lap előadni igér. — Lafitte ur, palotája 
eladatását jan. 14röl feb. 21re tettnek jelenti. 
Az árverés terve változást szenvedett. A’ he
lyett t. i. hogy a’ puszta föld is külön, az 
épüíetszerek is külön adatnának el, most mind- 
egyikosztály a’ rajta levő épülettel fog eladatni.

Magyarország.  m ult ? ? ? *  ‘jj** f  * ̂  Lände re r .
0 vákMtottae<rj tagok k íu iS aag á ry  József helyett o l r . : Szajiáry Forencz g r )
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J E L E N K O R .
Pest szerda február ]2dike'n.

MAGVAK- és K D É L V 0 K S Z Á G
Pozsonyban jan. 4dikén a’ Táblák orsz. 

üléseket tartottak, előbb ugyan külön külön, 
inig t. i. az uralkodó fölségi pár születésnap
jaira kerületileg készült üdvezlő íőlirás ja
vaslatát kölcsönösen jóváhagyák, majd aztáu 
elegyesen, mel'yből az elfogadott fölirást szo
kás szerint lepecsételve utjának inditák. E ’ 
fölirás szorul szóra imígy következik:

Sacratissima etc. „Fidelis Gens Hungara , Ma
jestati Yestrae Sacratissimae , et Augustae Regnanti 
Domui devotissima — quae veneranda Majorum ve
stigia premendo, gloriam suam, ab indissolubili Regis 
et Constitutionis amore, secura item hujus aegide, 
characteris quippe nationalis constantia repetit, — 
inter maxima sua solatia numerat: quod cum recursu 
faustissimorum Majestatis Yestrae Sacratissimae, et 
Augustae Conjugis natalium" dierum, eidem Genti 
Hungarae, totve sociis Nationibus sacrorum, hoc etiam 
anno, communis gaudii sensus, — denuo eifundere 
possit. Dum itaque propitiam hanc supremi Numinis 
providentiam grati veneramur, ardentibus, eandem 
precibus una obsecramus: ut Majestatis Yestrae Sa
cratissimae, et Dominae Reginae Nostrae Benignissi
mae vitam longaevam omnigena prosperitate cumula
re non desistat; Majestatem autem Yestram Sacra
tissimam submissa devotione oramus : ut homagialis, 
Ulialisque venerationis nostrae, hac etiam vice factam 
contestatio ucm clementer sus ripe re dignetur.“ etc.

Budapest: Kelés. Almuknak otidi k fel«. A sz- 
szonyunknak pedig 42dik születésnapját leg
közelebb múlt vasárnapon ülié Budapest ’s ve
le együtt egész magyar Hazánk, ámbár az el
ső mára v. is febr. Iákére, a’ második pedig 
febr. 8kára e s ik ; de mivel febr. 12ke épen 
hamvazó-szerda az idén, a’ nmeit. m. k. Hely
tartó-tanács még a’ múlt aug. 28kán minden 
hatósághoz bocsátott intéző körparancsa által 
azokat együtt 9kén, mint a’ fejdelmi kettős 
születésnap közé esett vasárnapon rendeié 
megünnepeiletni. Kölseregle tehát ekkor a’ haj
dani uj pesti hegy most Buda vára szelid or
mára dicső koronás líunvady Mátyásunk szent
egyházába fő és anyavárosunk uiiudeu egyhá
zi ’s világi (polgári ’s katonai) hatósága, t. i. 
a’ miiéit. Hely tartó-tanács, m. k. udv. Kamara, 
hadi főkormány ’s a’ városi tanács-egyetem disz- 
köutösben szives könyörgést mutatni be a' ki

rályok királyának Nemzetünk boldogító Atyja 
és Anyja hosszas évsorra terjedő életükért, 
melly örvendő hu alattvalói könyörgéseket 
mélt. SztahkovicsJános bosoni püspök ’s m. k. 
hely tartósági tanácsos urnák teljes fényű mi
séje tömjénillat közt kisért az egekbe lel, há
rom csapat magy ar gránátos és egy Bentheimi 
gyalog osztály pontos tüzelési ’s a’ keleti és 
nyugoti bástyátokra szegzett 18 álgyu több- 
rendü dörgedeimi közt; — azonban a’ testvér 
P e s t  is , rokon hévvel versenyge a’ híi tisz
telet ’s örömhódolat tanújeleit ajtalos érzelmi
vel e’ kül- ’s bel-tulajdonképen magas napon 
párosítva kitüntetni; mert ennek is főtemplo
mába gyülekezvén több méltóságosin kívül a’ 
t. megye, ns városi tanács ’s minden karú, 
korú és rendű papi és világi tiszthatósága ’s 
lakossága nagys. és főtiszt. Dertsik János apát, 
észt. kánonok és kir. tanácsos fényps szertar- 
tásu miseáldozjjtja közben mutatá be az élet 
Urának buzgó fohászkodást a’ legjobb fejdel
mi Pár hosszas l é l i / s  kormányi pályájukért, 
melly eket a’Benczúr, Bentheim ’s Würtemberg 
ezredi négy osztálynak időközönként isméte- 
zett puskadurrogási, a’ dunapartra tűzött vá
rosi taraczkok döbörgési ’s a’ pattantyússág 
18 tábori álgyujinak sokszoros morgadaími ka
lauzoltanak. Megünneplé továbbá e’ napot a’ 
tudom. Egyetem , nagys. és főtiszt. Fejér 
György prépost ’s k. tan. levéli áj tat osság-ve
zérlő íVleiehisedeche ; meg a’ kegyes iskola
rend is nevendékivel együtt, eddigi szokása 
szerint hirdetvén e’ nemzeti ünneppel rokon ér
zelmeket ; meg végre a’ budai magyar ’s pes
ti német szinész társaság is szinpalotájok bel
ső díszes kivilágításával ’s czélirányos darab
bal tisztelkedvén e’ nap dicsőítésére.

E r d é l y i  o r v o s e g y e s ü l e t . .
Az itt nem régen létesült orvosi kar, melly 

eddig csak a’ felsőbbség rendelésiből, neveze— 
tesb törvény es orvosi kérdések megítélésire ’s 
érdekesebb orvosi tárgy ak eldöntésire határo
zatlan időben gyűlt vala egybe, meggyőződvén 
a' felől, hogy hasonló egyesület alapítása főként 
az orvostudomány practica részire nézve, mind 
az orvostudomány kiterjedésire általában, mind



98

közvetetten a’ szenvedő emberiségre hasznos 
befolyással leune, e’ czélból, tiszta orvos gya
korlati czélzásn egyesülést, ’s megbatározott 
idókbeni öszvegyüléseket vön magának czélul, 
's ezentúl minden hónap utolsó napján, vagy ha 
ez ünnep lenne, az azt követő napon délutáni 
4 órakor, ’s a’ tárgyak minemüsége szerint 
több napon is folytatva, az országos főorvosi 
tisztszobába egybejövendését meghatározta, 
mellv gyűlések minden hazafi orvos doctornak 
és seborvosnak nyitva állandanak. — Ezen 
gyűlés tárgyai következők lesznek : — 1) A’ 
v á r m e g y é k e n ,  s z é k e k e n ,  v i d é k e -  
ken elharapódzott járványokról, azoknak al
kotásiról , nevezetes!) orvosi esetekről, az 
állatok között uralkodó nyavalyákról, ezen 
egyesület elölülőjéhez, az ország fő orvosá
hoz beküldött hivatalos tudósítások tanácsko
zás alá jővén, ha valami értekezés vagy úta- 
sitás főkép a’ nép számára szükségesnek ta
láltaik , ezen gyülekezet valamellyik tagja 
ennek kidolgozására megkéretik. 2) Különö
sen Kolosvárott ’s az ország más főbb váro
saiban is honilag és járványosán uralkodó be
tegségekről, .ezekben kitűnő cliaractérről, ’s 
használt gyógymódoknak nagyobb, vagy ke- 
vesb sükeréről való értekezések. 3) Minden 
tag tetszése szerint a’ praxisában előforduló 
nevezetes'orvosi eseteket ezen orvosi gyűlés 
elibe terjesztheti, ’s róla mások vélekedését 
is kihallgathatja. 4) Minden nevezetes nyava
lyában szenvedő, akárhová való legyen is az, 
akár személyesen, akár bérmentes levelek ál
tal, illyczíin alatt: „Az orvosi egyesület elöl
ülőjének , ’s Erdélyország főorvosának M.
1 ’ e r e n c z i J  ő z s e i ne  k. Kolozsvárul!“ egy 
orvos által környüiállásosan előadott betegség 
históriájává!, ailapotját ezen orvosi egyesület 
elibe terjesztheti, honnan a’ reá tett véleke
dés vele közölte tik. Ezen orvosi tanácskozá
sért senki sem tartozik fizetni, az egyesü
lethez folyamodó tehetősbek ’s előbhkeíőktül 
azonnal) az illy tanácskozásért tetszés szerint 
ajánlandó jutalom elfogadtatik, de az egyes 
tagok közt -i nem oszlatik , hanem az orvosi 
egyesület pénztárába tétetvén, ezen gyűlések
hez ne talán megkívántató közös költségekre, 
s nevezetes orvosi haviírások szaporítására 
fordiítatik. 5) Minden hazafi orvos, ha valami 
njut látott, tapasztalt és próbált, vagy orvos- 
gyakorlati gondolatai leimének, akár szemé
lyesen ezen gyűlésekben előadhatja, akár Írás
ban bemutathatja, melly mindenkor köszönet
tel és szívesen fogadíatik. — Ezen egyesület 
előtt megfordult nevezetest) tárgyak, "’s mél

tóbb értekezések a’ maga idejében közönsé
gesekké fognak tétetni. Felszólíthatnak azért 
ezen hazában lakó tisztelt orvos-társink: ezen 
közjóra intézett ezélunkat akár személyes meg
jelenésükkel , akár munkáikkal elősegélleni 
tartsák hazafi kötelességeknek; a’ szenvedők 
’s betegek pedig, kiknek ezen egyesülethez 
bizodalmok leszen, a’ megírt napokon bátran 
folyamodhatnak ezen gyülekezethez, hol az 
orvosi törvények szokott megtartása mellett, 
szívesen láttatnak, — és számokra orvosi ta
nács nyujtatik. Kolozsvárott, jan. 20kúu 1834.

S. P. Pataki Dániel s
Orros-Doctor, szülés-segitő "s avi o rro u  

kar jegyzője. K. !l.

K e c s k e m é t r ő l :  A’ halállal daczolba- 
tás emberi létünknek legfőbb polczára emelked- 
betése. Ennek egy szép példájával kérked- 
hetik most városunk, melly szerint b. e. se
nator néhai ns. nemz. Szánthó Márton ur nagy
lelkű özvegye Ne m e s  K ú t h y  J u l i á n n á  
a s s z o n y ,  múlt 1833. elején egyetlen igen 
szeretett leányától ’s unokájától egyszerre 
a’ véletlen halál által megfosztatván, e’ ke
serves csapáson azon’ nemes tette által győ- 
zelmeskedett, hogy e’ f. észt. elején, már 
a’ philosophiai tudományokat egyébiránt is na
gyobb kiterjedésben tanító iskolánkban egy 
felsőbb oktató-székre, Szánthóiano- Kuthya- 
na cathedra (S z á n t h ó - Kú  t h y fél  e tanito- 
szék) nevezet alatt olly alapítványt tett, inelly- 
uek haszonvételéből évenként egy professor 
fizetésére ötszáz ezüst forint fordíttatik. így 
él ó ’s éljen is a’ kegyes jóllevő számos esz
tendőkig! — azon általa felállított földi hal
hatatlanság oszlopának jól tevő árnyékában, 
hogy a’ 8 z á n t h ó és K ú t h y néven a’ ha
lál diadalt nem vehet: sót e’ nemes párnév 
együvé fűzve késő századokig is élni fog az 
egymást felváltogató itt tamilé ifjúság ’s ma
radéknak háladatos emlékezetében, mert Sze
mereként: „Dicsőséget arat, ki érdemet ve
tett , és így , a’ iáuez mellyel magát egyesíti 
az élűkhez a’ holt, ennek el nem szakad; 
mert a’ ki nemzete erkölcsét szebbíti, az hagy 
maga után háláló fiukat, ’s hazafi tettében 
nyer örök életet.“

Pest: 0  romínéi látjuk hazánk tudományos 
intézetei emelkedésit, mellyek közül tapasz
talásunk szerint minél szabadabban mozoghat 
körültök magányosak szorgalma ’s ügyekezete, 
annál üdvösb sükerrel áldják az ápoló keze
k e t, ’a jutalmazzák a’ fáradságot. Tanúja en
nek a" pesti evang. iskola-intézet i s , melly f. 
h. 3 — 7 tartá próbatételt. Tapasztalásunk után,
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habár ezen intézetben jövendőre kifejtendő fen- 
söbb polgári iskola példáját, — ’s talán mintá
ját vesztenünk sajnálható is, néni tagadhatjuk 
meg tőle azon dicséretes vallomást, hogy újabb 
irányában, mellynél fogva néhány év előtt tu
dós iskolákra készítő intézetté (propedeuli- 
konná) változott, valóban kielégítő elölépése- 
ket tön. Az intézet külső összeillesztésinél fog
va egy lépcsőn áll egyéb gymnasiuminkkal. — 
Nem tagadhatni, idegenül lepé meg az embert, 
az alsóbb osztályokban az eleven gyermekek 
zsibongó mozgása, szemközt a’ hallgatókkal 5 
de a’ fensőbb osztályokban azonban szerény 
komolyság üle a' derült homlokokon. Ez csal- 
hatlanul a’ lelkes tanítók munkája. E ’ jeles 
előadásnak az intézet azon hasznát látja, hogy 
midőn még nálunk se az elemi iskolák (ele
mentáris schola) se az alsó ’s fenső polgáriak 
alapítva, ’s kiképezve nincsenek, itt az elemi 
oktatások mellett, a’ tudós iskolákra előkészü
let is természetes alapokon kezdődik. Meg- 
jegvzésre méltó előmenetelt tettek a' legfel
sőbb osztály nevendékei a’ magyar nyelvben, 
a’ magyar történetben (magyarul) a' régi vi
lágtörténetben, a’ görög nyelvben, ’s különö
sen a’ Mathesisben (betűvetésben (algebra) 
mert az alak-tan (Formenlehre) , az alsóbb 
osztályban tánifTatik). Hála mindazon derék 
hazafiaknak, kik tetemes magányos áldozatok
kal az intézetet életre segítették; hála, ’s 
kettős hála az érdemes tanítóknak is", kik lel
kes törekvéssel (igyekeznek neveudékeikhen 
az e mb e r t  ’s ebben a’ magyarhon buzgó 11- 
ját kiművelni.

A N G L I A.
Lord Álthorp a’ főváros biztosságának, 

meliy az egyenes adók eltörlesztése végett 
hozzájárult, ezt üzente, hogy a’ minist eriuni 
ez iránt törvényjavaslatot fog a’ parliament 
elibe terjeszteni. — A’ Spectator a bekövetke
ző ülésről azt mondja: A’ kormány ne csak 
személyes baráti vagy a’ whig-párt-bizodal- 
mát óhajtsa fentartani, hanem egyszersmind 
a’ néptömegét is. Ha a’ felsöház némelly ja 
vaslatokat léire találna is vetni, az által csak 
a' ministerium népszerűsége (popularitása) nö
vekednék. Csak éT íié csüggedjen az a’ tory- 
opposition. Vigye inkább nagy tervét tökéle
tesen ki. .A ’ jövő ülés fő tárgyai közzé tar
toznának : a’ tizedek kiegyeniitése; a’ dis- 
senterek követelései; az egyházi ügy-igazga
tás javitása; az elzárkózott testületek (corpora- 
tiok) megnyitása; a’ folyamodás! törvény vizs
gálata; a’ hadseregi költség kevesítése; ’s a’ 
mi tán legnehezebb, adórendszerünk vizsgá

lata. E ’ tárgyakat a’ bekövetkező ülésnek el 
kell végezni, hogy a’ következések ollyanok 
ne legyenek, meílyek minden rend ’s csend 
barátitmegbusítanák. — Londonból Írják, hogy 
a’ kormány közönséges újítás-terveiben nyo
mós akadályokba fog ütközni, miután a 'k i 
rály azokat, mellyek a’ sereget ’s egyházat 
illetik, a’ ministerekre bízni nem akarja. Kü
lönösen az egyházi jövedelemhez nyúlást a- 
zért idegen megengedni, minthogy igy min
den magányos vagyonhoz is hozzá lehetne 
nyúlni; ámbár az ingatlan egyházi birtok va
lóban országos vagyon 's közrendelés alatt van. 
— Következő körlevelet küldöze lord Alt- 
horp a’ követház azon tagjaihoz, kik a’ kor
mányt támogatni szokták. „Downingsu eetjan. 
Dikén 1834. S ir ! Minthogy a’ parliament ös
szejövetele a’ munkák felvételire febr. 4. van 
határozva, ’s haladék nélkül fontos ügyek 
fognak előjőni, szabadságot veszek magam
nak Ön jelenlétét a’ követházban azon napra 
kikérni. Tisztelettel ’s a’ t. — A’ Globe a- 
zon hirt terjeszti, bogy Neumann báró fog, 
Eszterbázy lig. helyett Ausztria képviselője 
az angol udvarnál lenni. — Dublini levél Ír
ja : O’Connell folyvást fáradoz, ’s befolyása, 
úgy tetszik, a’ műveletleneknél annál inkább 
öregbül, minél jobban süllyed a’ társaság ma— 
gasb osztályiban. — A’ Times ezeket mond
ja  az unio-felboidás következéseiről Anglia '* 
Irland között: ,,Senki sem nyerne az unió- 
felbontással O’Connellen ’s czinkosaiu kivük 
De valljon, ki lesz é az által a’ még ennél is 
mindegyre többet követelő nép kívánnia elégít
ve, ’s mikor, és mikép? — ’S ha nem, mit 
tegyünk akkor? A’ renyheséget és szüksé- 
get a’ törvényhozás egyszerre nem semmisít
heti meg. Ha a’ felingerlett nyers erő O'Con
nell ellen lépne fe l, ő volna első, ki monar- 

. chiai elv (princípium) védlőjeként a’ •párság' 
ellenségévé válnék; ’s ha ezen félvadak (az 
irlaiidiak !) pénzért, munkáért, burgonyáértr 
sertésért, ’s a’ mi egyéb egy iríandi szeren
cséjéhez tartozik, honi parliamentjök alatt, 
felzendülnének, ki fékezné meg akkor őket? 
O'Connell bizonyosan nem. Azon pillanatban T 
mellyben a’ két ország elválása kimondatnék,, 
a’szerencsétlen, félig eléhült nyugtalan irlan- 
di néptömeg veszedelmes háborút kezdene 
minden birtok ellen. Ezen őrült rabszolga há
ború ellen nem volna egyéb mód r mint a’ va
gy onbirtokosait egyetértése r kiknek számuk 
azonban amazokéhoz. úgy áll, mint 1 : lODhoz- 
Síit tett Irland saját parliaments valaha az. ir-  
landi szegények javára? Mi! egyék egésa. tó*-  

1 . * V
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tenete, rablás ’» elnyomás emlékűiéi? Sőt 
iml'v - i’bálvt akart csak valaha is O to n -  
ueíl" a’ szegények javára előmozdítani ? de 
inár uralkodása vége felé hanyatlik ; most sir o, 
hol máskor szidalmazott? ’s a’ protestánsokat
kéri, kiket különben gúnnyal ’s fenyegetés
sel zaklatott. — Azon határozatlan gyenge 
politika, úgy mond a' Times, mellyet a’ fran- 
czia ministerek kelet ügyében mutattak, ’s 
mellvben némi nagy befolyású emberink is 
részt vettek, okosan nem reméllteíik, hogy 
Russzia keleten az európai egyensúly felbon
tásában sükeresen gátoltassék. Mi meg va
gyunk győződve, hogy ha Anglia- ’s Fran- 
eziaország elszánva mernek vaía háborút Len
gyelország megszabadítására, azt eg^ik ha
talom sem gátlotla volna Russzián kivül. Mit 
mondott Canning hét évvel előbb, hogysem a’ 
fraucziák elhatárzoltau az alkotmányos sza
badsághoz ragaszkodtak? 0  azt monda: bár- 
milly ürügy alatt 'fog is háború a’ szárazon 
kiütni, az vélemény-háború, polgári szabad
ság háborúja leend, s’ kényhatalom ellen, ’s 
féltette é Canning az absolut kormányokat?, 
vagy bizonyos volt é a’ győzelemről ? — Hát 
Francziaország Angliához járulta semmit sem 
nyom? — Maiidban a’gyújtogatások borzaszt 
tolag divatoznak. Suffolk grófságban többek 
között, miután a’ gonosztévők nagy mennyi
ségű gabonát lángba borítottak, kövekkel űz
ték el az oltásra siető embereket, ’s a’ lobo
gó üszkök világánál kártyáztak, ’s igy nem 
nyomathatván el a’ tűz, nagy terjedelmű épü
leteket emésztett el. — Angliában reményük, 
hogy a’ jövő ülésben azon muihatlaii változá
sok, mellyek az egyház, fiuaucz, s a t., és 
szegények ügyében létesülnek, békés, és 
kielégítő módon fognak végre hajtatni. A’sze
gények iránti törvény úgy fog megváltozni, 
hogy a' szegényeknek munka fog adatni, ’s 
csak a’ tehetetlenek kapnak segedelmet. A’ 
mostani e’ tárgyat - illető törvény gátolja a’ 
munkások czéliráuyos elszél védésit, mint
hogy mindegyiket csak szülóíöldjére szorítja.

F KANCZi  A ü l t SZ A ti.
Különös, úgy mond egy lyoni lap, hogy 

mind Havreban mind Marseilleben, e ’ két fő 
révben egyszerre jelentek meg a’ Lengye
lek. — Dupin urnák , mint a’ statustanács el
nökének (minister) már hódolugva tisztelked- 
nek. — UesauQouban néhány nap előtt külö
nös történet adá elő magát. Bizonyos Joüot 
urat, ki váltóleyelekkel tőzsérkedelt, bizo
nyos Barthaut ,b kivel kapcsolatban állott, méd
iává ebédre. 0  elmei t , ’s két palaczk pezs-

gőbort is vitt magával; mellyet kiürítvén a’ 
két említett személyből, ’s Martin ügyvéd
ből álló társaság igen felvidult. Miután ez n- 
túlsó eltávozott, Joiiot és Barthaut kettecs- 
kéu maradtak. Éz utóbbi tollat, tintát ’s pa
pirost hozat, hogy, mint mondá, némi szám
adásit feltegye, ’s néhány pillanat múlva 
igen felháborodtan rohan ki szobájából, ’s né
hány személyhez, kiket^a’ házban előtalál, 
azt mondja: Joüotur, jelenlétében épen most 
lőtte magát pisztollyal agyon, ’s azt teszi hoz
zá, hogy ő egészen magán kívül van, ’s a’ 
vért ruháján még láthatni. Kik a’ házhan vol
tak, semmi lövést sem hallottak; azonban a’ 
szobába sietnek, ’s Joiiot urat valóbau egy 
asztal mellett, mellyen kilőtt zsebpisztoly 
fekütt, halva terülten találják. Az arcz vér
rel volt fedve, a’ földön egy darab sütemény 
hevert, mellynek fele a’ holt szájában talál
tatott. A’ csendtisztség Barthaut urat előleg 
befogatta. Ez kikérdeztetvén következő nyi
latkozást adott: Martin elmente után úgy mond 
ő (Barthaut) tollat, tintát ’s papirost hoza
tott, hogy szásnvételeit feltegye, inellyekből 
kisült, hogy Joiiot neki adósa. Mit midőn ez 
tagadna, szóvita támada közöttük, mellynek 
következésiben viadalra hítta őt, pisztolyait 
az asztalra tevén. Joiiot a’ kihívás elfogadása 
helyett egyik pisztolyt megragadá, ’s e ’szók
kal: „én nem vivők, de meglövöm magamat, 
mert meguntam éltemet“ a csőt szájába fog
ja, ’s eldürrantja. Az orvosi szeinvizsgálat azt 
tartja, hogy a’ csőnek a’ lövéskor valóban a’ 
szájban kellett lennie, minthogy a’ fogak sér
tetlenül maradtak, ’s a’ száj külseje se mutat 
por nyomára; de a’ seb átlapolja igen gyanít- 
tatja, hogy a’ lövés jobb kézzel történt. Azt 
azonban leiietlemiek nyilatkozatják, hogy Jo 
iiot, ha ugyan azonnal megholt* a’ pisztolyt 
úgy tette volna az asztalra, mint azt ott ta
lálták. — A’ párisi tolvajok az olasz énekes- 
néket \evek most kirablás! czélba , ugyan is 
jau. 19. Unger mademoisellet lopták meg, inig 
a’ játékszínben volt, de a’ tolvajokat tetten 
kapák. Hiszik, hogy egy közülök pajtás a- 
zokkal, kik nem rég Grisi dllet fosztották ki.

A* k<5vetházjan. 25. ülésében az ösmertVe- 
ehiarelli olasz kérelme vétetett fö l, ki azon 
panaszkodott, hogy noha még 1832 febr. 13. 
nyerte meg a’ franczia polgárjogot, a’ pecsét- 
őr még is mindazáital mindeddig visszatartóz
tatja eziránli oklevelét. A’ kérelem azon ok
ból, mivel az igazságminister az esedező vi
seletével nem volt megelégülve, félre vette
tett. Ezután a’ havrei Lengyelek kérelme vé
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tetett elő, de az is elmellőztetett, a’ belü- 
gyek ministere azon állítására, hogy a’ Len
gyeleknek meg van engedve a’ Havreban ma
radás , rnig munkát, ’s élelem-módot találnak, 
hanemha a’ kamara uj segedelmet szavazna 
részökre. — Marseilleben második estén a’ 
Lengyelek elhurczoltatása után következett 
estve a’ játékszínen vérengző nyugtalanságok 
történtek. — A’ polytechnicum intézet négy 
növendéke iá“ be volt bonyolódva a’ 27. re
publicans pőrébe, ’s egy ötödik, mint tanú. 
Az esküttszék mind a’ négyet fölmenté, a’ 
hadminister azonban még is fenyitő bíróság e- 
libe állíttatá őket, melly az eskiittszéki íté
let ellenére három kizáratását javasló, a’ 4iket 
ellenben hasoulag fölmenté ; de a’ hadminis
ter tovább ment, 's mind az ö t ö t  kizáratá. — 
A’ rostély, melly a’ julius - harczosak sírját 
ővedzi, egészen össze van rombolva; nem 
sokára a’ kereszt, ’s a’ cziprusuk is el fog- 
nak tűnni, minthogy a’ környék baromlege- 
lőül használatik, és semmi jel v. nyom sem 
fogja azon helyet mutatni, hol a’ három nap 
mártyrai nyügosznak! igy: kiált fel sajnosait 
egy franczia lap.

Páris jan. 21. Dupint a’ követház elnö
két így rajzolja egy hírlap: Dupin ur értel
mes eszes férfi, de minden feisőség nélkül, 
mert a’ mi felsőségnek tetszenék benne, csak 
parancs-szellem, hasonló ahoz, mellyet Sé- 
guier a’ kir. törvényszék elnöke gyakorlani 
szokott, midőn, noha Dupin úrénál kevésb 
tekintettel, az ügyvédeket korholja, ’s a’ kö
zönséget leczkézi. Epén igy bánik Dupin ur 
a’ kamarával; ’s a' követekhez úgy beszél, 
mint rakonczátlan gyermekekhez szokás, kik 
engedelmeskedni nem akarnak, ’s ekkor a’ 
fékmester mennydörgő szózata hangzik. — 
Ekkor Dupin ur areza sugárzik, ’s ő mint A- 
pollo-isten emelkedik fel, a’ földet körüljá
randó. Akkor is nagy férfit mutat Dupin ur, 
inidóu a’ királlyal el akarja hitetni,  ̂hogy ó, 
(Dupin) emelte őt a’ királyszékre, ö , a’ kö
vetház személyítése, ’s mivel ez a’nemzet ké
pe,̂  ennélfogva ő az egész nemzet képviselője. 
Ekkor igy tanítja a’ nagy férfi Lajos-Eülö- 
pöt; „Te a’ Charta által vagy, nélküle sem
mi; én a’ charta szóvivője vagyok; engedel
meskedjél a’ chartának, vagy“ — ’s ezt mond
ván, olvasván, vagy szavalván, minden szóba 
erőt önt; de Thou-nak, Malhieu Mólénak, 
Lhopitainak, sőt mi több, arragonia szemé- 
lyitett Cortes-egyetemének hiszi magát, mi
dőn űrökhöz mondják, „si non, non. Illy nagy 
Dupin; ez az egész ember, a’ ki mögött t .-  .

ményíelen hiúság mutatkozik , melly csak ön
magának tetszik. Kivevén ezen ügyvédi fe
szességet, Dnpin úrral könnyű bánni, ki néha 
uem-et mond, midőn igent akara mondani, 
minthogy ninés benne állhatatos character, an
nál kevésbé nagyság, ’s valódi szellemi ön- 
állás. E ’ sajátságok nem hirdetnek uralkodás
ra termett férfit, ki a’ háború ’sebeké kérdésit 
a',kül- ’s belföldet, a’ nagy viszonyokat, a’ 
művészetet ’s tudományok minden oldalait kel- 
lőieg felfogni képes volna. — Bugeaud gén. 

* (a’ blayei vár parancsnoka berry hgné fogsága 
alatt) ’s Dulong kam. követek közi jan. *í:)iken 
párviadal történt, a’ jan. 25ki ülésben némelly 
pattantyusliszteket illető vitatás hevében esett 
sértő kifejezésnél fogva. A’ párviadali fegy
ver pisztoly vala, a’ lövésköz 40 lépés, he
lye a’ boulognei liget; Bugeaud secundansi: 
Kuinigny gen. ’s kir. segéd, ’sLamy ezredes, 
Dulongéi: Lafay ette György ’s Bacot ezre
des voltak. A’kiszabott lövéstérközt nem tart
ván meg mind a’ ketten, egy pár lépésre alig 
közelednek egymáshoz, midőn Bugeaud pisz
tolyát eldurrantja ’s verseny-felét földre terí
ti. Dulong fejében elakad az óngoly ó ’s más 
nap azaz jan. 30ikán reggel lelkét kiadja; ’s 
mivel a’ közönség nagy része azt hiszi, hogy 
e’ szerencsétlen viadalnak a’ király lett volna 
legnagy obb oka Berry hgné iránt mutatott vi
seleté miatt (miud ezekről későbben) szörny ü 
nagy politikai érdeket ’s * fontosságot nyert e’ 
boldogtalan eset a’ párisi népség habzó véle
ményében ; sok gyiilöngés ’s csoportozás tor- 
longa főkép Dulong halála’s lakai ítíaíása nap
ján össze, mellynek következésiben megnyug
tatásul Stra. 'burgban e’ következő telegraplii 
hír tétetett közzé; „Páris febr. lsőjén 1834. 
l j  óra délután. A’ belügy-minister az alsó 
rajnai főispánhoz: Dulong ur temetése igen 
csendesen halad vége felé; a’ pártosak min
den törekvése nyugtalanságot gerjeszteni, si
kereden. Páris nyugalomban

, S P A i MO L OKS Z Á C .
Az angol Courier Madritbol jan. 14ről vett 

privát levélből kivonatképen közli, bogy Mar
tinez de la llosa ur, mielőtt az uj ininisterium 
alkotását fölvállaló, mellőzheden föltételül kö
tő ki: 1) dona Maria inegismértetésél s a' két 
ország szoros szövetségének hely s eádliüaíát- 
sát; 2) általányos bocsánat-hirdetést; 3) az 
l823ban létezett nemzeti katonaság újólag 
szerkesztetését, habár annak nem régi neve 
alatt is, vagy mint a’ Journal des Debats írja, 
egy nemzeti őrség föláiiitlatását az egész or
szágban oily jussal, hogy-tiszteit maga nevez-
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liesse; 4") a* corles-összelii válást azon válasz
tási kiterjedésben, mellyel a* régi törvények 
engednek, hogy ezen cortesnek az nj status- 
alkotmány javaslata elibe terjesztethessék. Bi
zonyosnak mondják, hogy nem sokára Burgos 
urnák is, ki már a’ íinancz ügynek ideiglenes 
kormánvzalalol különben is elmozdittalolt, ki 
kellene lépnie a’ ministerségből; helyébe a' köz 
vélemény gróf Torrenot jeleli. Erre fogna 
majd bízatni azon választási reform kidolgozta
tása is, inelly szerint a’ cortesgyülés egybe
hivatnék. Rosa ur jan. IGkán foglalta el szé- - 
két a’ 'ministeriumbau -mint előlülő. Ülés után 
estve, szokása szerint a’ spanyol Akadémia 
gyűlésébe ment, mint e’ társaságnak litokno- 
ka. Megjelente nagy örömet és csodálkozást 
gerj észté a’ tagokban. „Uraim, szól a ó tudós 
társihoz, ha mingyárt statustitoknokká lettem 
is, azért folytatni fogom az Akadémia titok- 
nokságát, annál inkább, minthogy e’ tisztem 
legalább állandó inaradásu.“ Madritban a’ nép, 
e’ ministerium fölállása óta folyvást nyugalmas 
's az előbbi zajongást és „halál Zeára“ kiál
tásokat iuost„éljeu a’ királyné“ váltja föl. Ca- 
taloniában gén. Llauder egy nyilatkozást bo
csátott közre , mellyben a' Madritban történt 
ministeri változással ’s az uj kormánynak kez
dett intézeteivel kivánságit tökéletesen kielégít
ve mondja. A’ nép itt is csöndes. Cruz exmi- 
nister mellgyuladásban sinylik. San Fernando 
hg. szinte súlyosan beteg, a' napokban már utol
só kenetet is vön. A’ minap fölállított íinancz- 
bizoltság munkálati félbeuszakadtak, minthogy 
az uj ministerium idegen kölcsönzések elfoga
dását határozá mindaddig, valamig az ország 
jövedelem- forrási annyim tisztába nem hozat
nak , hogy általuk a’ status költségei kimeri- 
töleg födöztethessenek. Florida Blanca grófot 
a’ franczia udvarhoz mondják köveiül ki jelek
nek ; dón Francisco de Paula infanst pedig a’ 
tiszte ’s méltóságaitól megfosztott dón Carlos 
helyébe a’ hadi sereg fővezéréül. írják azt is, 
hogy-a’ pápai nuntius a’ spanyol udvartól út
leveleit kikapta s utasítást is"hazaköltözésre. 
Okul e í eudszabásra a papai statusok idei 
kalendáriumát emlegetik, minthogy abban Soa- 
uyölország királyául V. Károly neve áll ki
nyomtatva. — Bordeauxi hírlapok után jan. 
20ka körül a’ navarrai carlosilák, Orbacielán 
a' kir. vashámorokat elfoglalák. Ók c’ vidék
re Santa Cruz de Campezatól , hol saját val
lomásuk szerint az ütközetben 2,0ö0nél többet 
a észtének , Bur uida völgyén keresztül jutot
t á  el ; számra még mintegy 2000en vannak 
<ckUie( s pénzt a falukbas erőszakkal szed

nek , fegyvereik jó k , de ruházatjuk csupa 
rongy, vezérük Zuiualacarreguy; jan. lökén 
hozzájuk csatlakoztak Erazo ezredes és Sa
rasa, valamint a’ navarrai junta többi tagjai is. 
Később e’ vashámorokat ismét elliagyák, mire 
a’ lakosság, inelly előlük minden ingó vagyo
nostól franczia földre költözött által ’s ott sá
torok alatt tanyázott, haza tért, úgy szinte a’ 
hámorok igazgatója Bayona ezredes is. IJir- 
lelik, hogy innen a’ carlositák Queretaria ki
kötőt foglalták volna el ’s hogy 2 angol hajó 
nyomban 10,000 emberre való fegyvert ’s más 
hadi-szereket rakott volna ki számukra. — 
Biscayaban azon kártétek némi pótlásául, mel
lveket az ott pusztító őarlositák napról napra 
többszörözve követnek el, Bilbaobul rendelés 
adatott ki, hogy minden illyes magoknak az in- 
surgenseknek elhagyott vagyonuk ’s jószágaik 
eladaíásábol fog telhetőleg megtéríttetni.

P O R T ÍJ G Á L I  A.
Londoni újságok Portugáliából jan. 18kaig 

terjedő híreket közlenek. A’ mi nevezetesb 
ebbüi áll: gon. Saldauha jan. 12kéu santare- 
mi főszállását elhagyván 5000 emberrel Lei- 
riának vonult ’s a' várost minden tetemesb el
lenállás nélkül el is foglald, őrizetét, melly 
mintegy löOOra ment, mind egyig fogollyá te
vén. ilirlelék Lissabonban, hogy nem sokára 
szintilly czélba vétetnék Coimbra városa is. 
Gén. Nepomuceno , ki Pernes és Torres-No- 
vashan vezérel, hadiszék elibe idéztetik, mi
vel jan. 3ka éjjelén csekély elővigyázata mi
att hadi csapatit aJ migueliek megrohanák ’s jól 
megritkiták. Azonban a’ dolgot egészen más
kép beszéli a’ Morning-Herald. Szerinte az 
iuíansnék ki nem állhatván a’ rósz bánást, mel
lyel okot testvérük doni Miguel naponként 
nyersebben ’s rutabbul illeti, sőt mivel egyi
küknek karját i,s összetöré, levelet írlak feial- 
daiihahoz, mellyben ót Abrantesbe leendő uta
zásuk felöl tudosiíák, valamint arról i s , hogy 
ez alkalommal a’ constitutionalis rész oltalmá
ba járulandnak által,ha elfogadásul ’s védőimül 
bizonyos helyen ’s időben elegendő számú se
regek jelennek meg. . Saldauha elfogadd az 
ajánlást ’s Nepomuceno ezredesnek meghagyó, 
hogy a’ lilik lovas ezreddel éjfélkor már a’ 
kitűzött helyen teremjen ; de a’ szerencsétlen 
ember csak más nap délre czammagott oda, 
mire a' szegény hgasszonyok már tova vitettek 
’s igy az egész planum szépen füstbe ment. 
— Dom Pedro idegen ezredei nem szűnnek 
nyugtalankodni; mihelyt zsoldot vagy élelem
szert rendesen nem kapnak , megtagadják a’ 
szolgálatot s buszoníásúl migueli dalokat éne
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kelnek, valamig kívánságuk nem telj esittetik. 
így minap szép farsangi mulatságul szolgált 
a’ lissaboni népnek, hogy egy egész bataillon 
skótziai katona, midőn a’ kaszárnyából kijött, 
a’ bayonettek hegyein holmi avas szalonna da
rabokat hordozott, mellyeket. kevéssel előbb, 
mint az napi éleimet kapott osztalékban. A’ 
pajkos utczai csavargók, vásott ficzkók ’s var
ga ’s egyéb inas gyerkőczék, kik másutt is 
közönségesen az oppositiohoz vagy ingerlők
höz kaczaj-támasztóiag szeretnek csatlakozni, 
ezóta szinte gúnydalokat dúdolnak, rikkan- 
tozuak, vagy ha máskép nem lehet, fütyörész- 
nek d. Pedro ellen. Lissabonbul, mint a’ Mor- 
ráng-Post mondja, számos előkelő nemzetség 
költözik falukra vagy az ország más városai
ba , hogy tárgyai ne lehessenek a’ kormány 
leskedésinek, melly uj meg uj gyanuvádakat 
intéz ellenük; sokan, kik éltökbeu alig láttak 
falut, most jószágaikra vonulnak. — D. Miguel 
Mar vao városa ellen, mellyet minap a’ Spa- 
nyolbul általtört portngáli constitutionalisok el
foglaltak, sereget küldött.

Leiriának fenemlitett bevétele felől követ
kező a’ hivatalos tudósitás. „Saldanha a’ had- 
ministerhöz. Leiria jan. 15. Exeád! 0  cs. föl— 
sége parancsolat! teljesitvék. Leiria birtokunk
ban van. Az őrizetből, melly 1476 gyalog ’s 
46 lovasbul állott csupán 3 liszt és 6 lovas szök
hetett k ia’eoimbrai utón. A’ kormányzó, oszt. 
general Jose de Meller Pinta Ozorio , két fen- 
BŐbb tiszt, Mór kapitány és számos más fo-1 
goly, valamint 4 álgyu ’s a’ leiriai ezred zász
lója is hatalmunkba kerültek. A’ corregidor, 
egy gonosz ember, megöletett. A’ győzödelem 
ennél nem is lehetett teljesebb. Egész vesz
teségünk csak egy lövész káplár megsebesül
te. Ezzel derekasan bosszulva van az aleaceri 
kudarcz. Utó irat: Az elienség minden pogyásza 
kezünkre került.“ Maga Saldanha ’s a’ győz
tes seregek Leiriában maradtak. E ’ hely el- 
foglaltatása a' constitutionalisokra nagy fontos
ságú, valamint az ellenfélre annál érezhetőbb 
veszteségű. Santaremben, mint a' Cronica Írja, 
jan. 16kán iszonyúan dühönge .a’ cholera, az 
élelem ’s takarmány-beszáJlitás egy idő óta e- 
gészeu megszűnt, melly miatt a' táborban 14ke 
óta naponként 20 lónál több döglik el éhen. .

K É M E T O U S Z Á G.
Padeuból, jan. lOd. ezt Írják: A’ kor

mány parancsot adott, bogy a’ n.hgség min
den kerületiből kereskedők, ’s a’ legnagyobb 
gabona - termesztők, Karlsruheba hivassanak 
meg, iladeunek a’ német vámegyesülethez csat
lakozása iránti nézeteiket kixnondaudóul. A’

megbivataiidók választatása, mennyiben a’ kor
mány a’ személyeket ki nem jeleié, a’ kerü
leti elöljáróságot illeti. Mindenik választott 
az utköltséget pótolva, ’s naponként 5 for, 
kap. — Pécsben a’ ministeri confgrencziák 
folyton folynak, de a’ közönségre még sem
mi sem szivárga által. A’ külső ministerek 
gyakran küldöznek, ’s kapnak hírmondókat, 
mi a’ tanácskozás alatti tárgyak fontosságára 
mutat. — A’ waadti kanton nagy gyűlése múlt 
jan. 11. ülést tartván, miután az elemi okta
tást bevégzé, a’ vallási szabadság felől ta
nácskozott. 59 kérelem nyujtatott be 7684 a- 
láirással a’ vallási szabadság ellen; 11, 1827 
aláírással a’ vallási szabadsági iránt, ’s 43 
ezer 2Ö7 aláírással érette v. mellette. A’ tanács
kozás sokáig tartott, ’s. végre abban egyezett 
meg a’ gyűlés, hogy a’ szakadéki vagy párt 
törvény (Sectengeseíz) töröltessék ugyan el, 
de a’ vakbuzgóság is szorítíassék meg. így 
liltatik minden vakbuzgó kisztetés is a’ házfő 
tudta ’s engedelme nélkül, vagy lakában hit
vese, kiskorú gyermekei, védenczei, vagy 
egyéb nem teljes korú háztagjaira nézve. Ki 
ez ellen vét, birságra Ítéltetik, melly 600 fran
kot nem halad meg, vagy egész évi fenyito 
fogságot. Zürichből (szinte Schweiz) érdekes 
közlések történtek az ott imént felállított tu
dományos egyetem alkalmáról, többi között 
a’ tanulóságról ezt jegyzi meg: A’ fiatalság 
közt még semmi csatlakozás sem mutatkozik. A’ 
tanítók minden szombat-estén társaságba gyü
lekeznek, ’s ott b’nevelés-’s kormány tanács
nokok mellett a’ város elsőjeivel közönsége
sen mintegy 50 személy jelen meg. Megis- 
mérkesznek itt egymással, közük szempon- 
tikat, ’s mindent szóba vesznek, mi az egye
tem javára tartozik. Már igen sok hasznos ja
vaslat jőve innen létbe. Ezen kívül a’ tanítók 
a’ város tisztesbeivel minden 14 napban thé- 
társaságot is adnak a’ Casinoban, hova. minden 
tag 4 személyt híhat meg, kik többnyire ta
nulók , ’s így ezek is illően mulatozhatnak. 
A’ szabályokra nézve megjegyzésre méltó: a’ 
ki ieczkékre nem já r, felszállttá tik ; ’s ha 
még sem teszi, kizáratik. így bizonyosakká 
lehetnek a’ szülék, hogy gyermekeik betöl
tik azon czélt, melly végett az egyetembe 
küldettek. Különben a’ nevendékek minden 
polgári vétségéit a’ közönséges polgári tör
vényhatóság alatt vannak. — Stuttgartból Ír
ják : Schiller emlékszobra tervével , melly- 
nek a’ város környékén kellene fölállíttatnia, 
nincs boldogulás, minthogy a’ választottság 
a’ sok szép regényes (romános) környék he-
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?veü oliv alacsony lapálvos tájon szándéko
zik azt föJemeitelui, hol azt a’ nagy költő 
egy tiszt. lője sem fogná keresni. — Tö
rökországban a’ kormány nem átallott né— 
inelly tekintetben mint kereskedő fellépni; 
de semmi kereskedésben sem volt nyomos 
nyeresége, volt azonban kára elég! minél 
fogva-számos vállalattal felhagyott, ’s azokat 
egyeseknek engedte által. Így tett a’ tűz- ’s 
jégkármentesítéssel is. A’ felvilágosodás csak 
azt kivánja, hogy a’ kormány illy esetekben 
az egyenlőség elveinél fogvást az egyesek 
érdekeire ügyeljen fel. — Luxemburgból ír
ják , hogy a’ belga-hollandi ügy elhatározá
sát a’nagyhg.ségben nyugtalanul várják , mert 
a’ jelen állapot napról napra lürketlenebb kezd 
lenni. E ' tekintetben mindazáitai a’nyiiványos 
vélemény igen különböző, mit nem annyira a’ 
népesség különféle polgári osztályai, hanem 
inkább az életkor lépcsöji határoznak meg, 
A’ fiatalság Belgiummal egyesülést óhajt, az 
öregek pedig oranisták azaz Hollandiához szi
tok. Legroszabb, hogy e’ politikai vélemény- 
külouség gyakran a’ káznépek bel nyugalmát 
is háborgatja, ’s az igy támadt szakadások 
annál onosolhatlauabbak , minél tovább tarta
na ez állapot. — Ausbachi hivatalos igazítás 
czím alatt az állittatik, hogy Hauser Gáspárról 
eddig adott tudósítások, mennyiben azok erő
szakos halálát érdeklik, nagy részint alapta
lanok , ’s a’ dologról taiiúJevéiszerü (akten
ni ássig) tudomása senkinek sem lehet. — Lip
csei lap szerint Hauuoverában a felsóház egy 
bizonyos környéki nemesség által küldött kép
viseletül, minthogy nem nemes, hanem csak 
polgári sorsú földbirtokos, a’ kamarába lép
tetést megtagadá, ámbár az alkotmány egy - 
betűvel sem említi, hogy nemes állapul kí
vántatik a’ fel'sőházbeli követséghez, hui.óm 
csupán azt, hogy telek birtokos legyen. Nem 
tudhatni, mire építi a’ felsoház tulajdonképen 
e’ kirekesztő jogát, azt sem : mit log máj c az 
alsóháznak felelni, melly a’ kö\et bebocsalla- 
tását egyetlen szavazat-elieumoudással eiíia- 
lározottan kivánja.

Prussziában a’ behozandó jog-alkotmánv 
félól számos értekezés jelent meg, mellvek 
a’ vizsgálatra rendelt hatóságnál elégülelíeu-

tárgyak iránt a’ legszorosb elhallgatással vi
seltessenek. — Az aacheni újság jan. 7ikén 
szörnyű szerencsétlenségről tudósit, melly 
harmad nap előtt az úgy nevezett olasz szén
bányában történt. Egy rúd áttörése által olly 
erővel tódult a’ viz egyik aknába, hol 70 
munkásnál több dolgozott, hogy elborította ó- 
ket, mielőtt segítség érkezhetett. Minden gyors 
ügyekezet daczára is eleinte 30. később 59. 
munkás híja volt.

N É M F T A L F Ö L  D.
A’ képviselőház jan. 18ki ülésében d'IIu- 

art ur igen panaszkodott azon „Sympathia“ 
ellen, mellyel a’ Luxemburg vári katona-ható
ságok Vilmos király iránt ismét mutattak. A’ 
íinanezminister t. i. a’ greenwaldi erdőben (a’ 
statusé) vágott fát eladatni parancsold. Mi
helyt ezt a’ luxemburgi kormányzó megtudd, 
a’belga tartományi kormányzónak ezt irta: Ha 
a’ lettlegi (fac lisch) kormány az eladást sür
geti, ’s ez által a’ törvényes fejdelem jöve
delmeit csonkítani akarja, kénytelen lesz azt 
szükség esetében, erőszakkal'is gátlani. — 
Továbbá arról is panaszt tőn a’ szóló, hogy 
az említett kormányzó az ujoncz-szedésnek 
1834re ellenszegült.—Az amsterdami Haudels- 
blad ezeket mondja: Habár a’ belga lapok ke
vés érdekest foglalnak is magokban, olvasó
inknak, s különösen az amsterdamiaknak az 
independantból hirt kell adnunk, melly azo
kat meglepje. Abban többi közt ez vagyon: 
„Amsterdamban nevesen az utóbbi napokban, 
komoly mozgások történtek, mellyek csak a’ 
kormány nagy erőfejtésével nyomathattak el. 
Összeesküvések szövettek, ’s az elmékben 
nagy buzongás uralkodott*“ —

KL F.(■ \ HI  K.
Nem akarván a’ költségfelszámítás egves 

czikkelyeíre ereszkedni, csak azt méltó meg
jegyezni, mit az alig. Zeit. maga is megjegy- 
ze ít, hogy mind a' haytii, mind a’ mexicoi 
számvitelek ’s tapasztalások kétségen túl eme
lik , ’s renditJietlen igazsággá alakítják, hogy 
„minden gyarmatáru (minden mezei munkálta
tás) előállíttatása rabszolgák nélkül is, egye
dül szabad, ’s fizetett munkásuk által igen jól,

A ’ gabona p e sti p ia cz i ára lehr. 11Un 1 8 3 4 : P é 11 z  jt e l e t :
pn** m vá 1 gar ’ Ijrv̂ n ' ~ «•kélyl jpő«» tu v a l  g*r • eg jo  bb fc-OZCp Béce febr. S ik á n  kó zépár pengő pénzben.
Tisztabuzü — — t — IZab 42 40 38 J Status 5 pC. kötél. 96» 1 Becs 2 j pC. bankók, i 56
Kétszeres — 8(1 ! 72 I Kőles — — — >» 4 pC. 86 j Kam. 2J pC. kötél. I —
Kozs 'I 6ü‘ — ! — i Köleskása — — — „ 1820 r kölcs. 206 i Bankrészvény
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F e g l a l a t :  Magj'ar és Erdélyország (kér. ülések. M. tud. Társ. ÍVik n.gyűlése. KendefTi Ádám -f-. N.Becskerekről ’s 
*« Thúróc/.bul hírek. Veres tón tűz. Kir. kam. tud.) Anglia (egyveleg); Francziaország (Dupin ; hír lap-árusok iránti 
törvényjavaslat; pol. társalkodás; menekvő lengyelek ügye a ’ köv. kamarában, Bngeaud ’s Dulong párviadalának 
oka, tem etése ;  algieri levelek). Spanyolország (curlos sta dulongások). Portugália (Saidanha seregéi). (Németország 
(hí rek München,  llannovera, D rezda , Berlin és Schweizból). Belgiumi (Helfen abbé). Törökország. Elegyhirek. 
Gabonaár. Pénzkelet. *

M A G V A K -  és  ERDÉLYOR>SZÁG.

Fölségink születésnapjait febr. 9kén Po
zsonyban országos llílink ’s a’ város szokott 
fényes pompával ünnepiek. A’ várból mingyári 
reggel 101 üdvezlő álgyulövés tétetett. Iste
ni szolgálatot a’ sz. Márton-templomban Pyr- 
ker patriarcbaérsek ur tartotta. — A’ kerületi 
tanácskozásokban a’ törvényszék - rendezési 
tárgyat szakadatlanul folytatják. Febr. 7— 8kán 
a’ JászrKuu-Hajdu-kerületek és XVI. szepe
si várasok törvényszékei forogtak vitatásban ; 
lOkén pedig a’ m. tengerpart-kerületi törvény
székek. rendezése került sorra.

K ö z l é s e k  f o l y t a t á s a
a* magyar tudós társaság’ IVdik nagy gjüiléséből 

Folyt e’ nagy gyűlés Mélt. Gróf Széki Teleki 
József, cs. kir. Aranykulcsos, magyar kir. udv. Ta
nácsos és Iteferendarius, ns. Szabolcs vármegyei Fő
ispán Ur’ elóliilése alatt November 2—ladikéig 1833.

ií.
1) Tiszteleti és levelező tagokká szavazat’ 

többségével következők választattak, kikhez 
e’ megtiszteltetéseik felől tudósítatások azon
nal elment ’s válaszaikat máig beküldötték:

a) A’ November 8d. tartott iilés néhai Görög De
meter , cs. kir. Kamarás, udv. Tanácsos, Sz. István 
rendje középkeresztese’ helyére tiszteleti tagnak vá
lasztotta Gróf A n d r a s y  G y ö r g y  cs. kir. Kamarás 
Urat, a’ társaságnak egyik alapítóját és igazgató tag
ját; egy új helyre pedig hasonhílag tiszteleti tagul 
K o v á c s  J á n o s  Urat, az eperjesi könyvtár alapí
tóját, Vd. F ünand magyar király O Felségének a’ 
magyar nyelvben és literaturában volt Tanítóját.

b) Levelező taggá választatott,
1. A’ honiak közül: .

Antal Mihály. — Gróf Dessewffy Aurél, magyar 
kir. helytartói titoknok. — Egyed Antal, apát és föld
vári plébános.— Frivaldszky Imre , orvos doctor, a’ 
nemzeti Muzeum mellett a’ természetiek’ táránál őr- 
segéd. — Horvát Elek, gymnasium igazgatója Kapos- 
váratt. — Ilorvát Zsigmond , evangélikus prédikátor 
Kővágóürsön és Szala vármegyei táblabiró. — Jakab 
István, magyar kir. helytartói Concipista, ’s tábla
biró. — Klauzál Imre, Gróf Károlyi Lajos’ jószágai’ 
Igazgatója, ’s táblabiró.— Kovács Pál, orvos doctor, 
Iiévkomáromban. — Körösi Csorna Sándor, most Cal
cuttában. — Lassú István, a’ magyar kir. udv. Ka
maránál cancellista. — Nagy János, szombathelyi 
megyebeli pap, és káplán Rába Sz. Mihályon.— Róth-

krepf Gábor, hites ügyved. — Szász K ároly, nagy 
enyedi ref. collegiumbeli professor. — Tasner Antal, 
hites ügyvéd. — Zsivora György, hites ügyvéd.

2. A’ külföldiek közül:
Babbage K ároly , cambridgei professor. — Beu- 

dant F. S. professor ̂ Párizsban. — Bright Rikárd, or
vos doctor Londonban. — Kriebel János, kormány
széki tanácsos, Brzanban. — Pertz H enrik, Hanno- 
verában. — Du Ponceau Péter, az amerikai philoso- 
phiai társaság elölülője.

2) A’ November 15d. tartott ülés’ határo
zata szerint azpn könyveknek ’s rajzoknak, 
mellyekkel a’ társaság’ könyvtára bővítéséül, 
felállása óta tagok és nem tagok hazafiúi in
dalatból kedv eskedtek, czimsorát a’ Levéltár- 
nok, kinek az igy gyűlő könyvtár addig, inig 
külön könyvtárnok neveztetnék, gondviselése 
alatt áll, fogja az ajánlók’ neveivel együtt év
negyedenként a’ híidapokban közíeni. Febru
aries ü k é n  1833.

DÖbrentei Gábor m k . , titoknok.

Kolosvárott febr. 4kén a’ közjótuf lelke
sedett egyenes tiszta lelkű, erős "tántorítha
tatlan akaratú gróf Kendeífi Ádám a’ n.enyedi 
ref. collegium buzgó föcuratora, életének leg
jobb idejében ép és teljes erejében, hirtelen, 
gutaiitésben kimúlt. —

Nagy - Becskerek febr. 6. Hála korunk 
istenének ! szent ihletei elég halmosán hintik 
áldásaikat. Toroidal szivéből szép koszorúk
ban tűnnek azok elé, ’s legközelebbi közgyű
lésünk ismét szerencsés példája vala azoknak. 
Ama’ leik es bonlángok ekkor tőrének újra ki 
ama’ számos alapítványáról ’s részes adakozá
siról olly igen ismért Kiss Antal tábl. ’s k. ud- 
varnok ur kebeléből, ki a’nemz. tudom. Társa
ság tőkéje gyarapítására élete fogytáig éven
ként 100 peng. irtot sziveskedék benyújtott 
iratában lekötni. így kötele egyszerre leteen
dő 100 p. frtot Nikolies János tábl. ur szinte 
e’ czélra. — Abauj megye felszólítására a’ Kas
sán fölállítandó szülészeket képezendő intézet 
pénzalapja szaporítása czéljábol a’ törökbeeseí 
urodalom szólalkozék meg először is , Thalia 
ezen oltárára 100 peng. frtot szánván fel. E ' 
tekintetben fölszólitások tétettek megyénkben, 
’s a’ kívánt sikerről kételkednünk sem lehet.
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— N.-Becskerek anyavárasunk nemzetileg üd
vözlő az uj évet. A’ mit remény lénk, teljesült. 
Érdemteljes főjegyzője Tichy János ur, ki 
magát egy pár év alatt a’ nemzeti nyelvben 
csaknem a’ lehető tükéletességigképezé, 1834 
elejétől, a’ város törvényes tárgyú jegy
zőkönyveit önkényleg, egyedül józan belátá
sa sugallatiuál fogva, már honi nyelven szer
keszti, ’s ama’ köztiszteletet, melly egyébiránt 
is fölötte lebeg, tetteinek egy újabb szép ko
szorújával magásitja. Közgyülekezetünk elibe 
a’ n. kikindai kerület részéről is nyujtattak 
törvényszéki magyar Ítéletek, jelül, hogy a’ 
dolgok folyamata ott is nemzeti arczot kezd 
ölteni. — Tegnap adá utolsó játékát az itt 
Jánosy János ügyelete alatt megfordult ma
gyar színész társaság , innen N.-Kikindára 
rándulandó ’s később Törökbecsénken tavasz- 
landó. Mit szóljak? népes várasunkban alig 
alig létezhetének. Sokszor 15 — 20 hallga
tó mellett üres falak között zengett el a’ 
szép nemzeti nyelv, ollykorollykor gyéren 
pártoltatva. A’ haladásnak nélkülözhetlen föl
tétele pártfogás, nélküle a’ legszentebb ipar 
is dugába dűl. 19 estvéinket deríték azok haj- 
nallángra. Igyekezetük tagadhatatlan; zsenge 
intézetiuk botlási pedig még most fedezendők 
*s koránsem ócsárlati tárgyak. Bízzunk, re- 
ményljünk a’ jövőben, de óvakodva higyünk 
neki. — Farsangunk végéhez közelit. A’ be
lépti-jegyek , tánczrendünk honi nyelvünkön 
diszlének itt. Népes, néptelen táncztermünk- 
ben, a’ megye nagy palotájában, minden bál 
alatt, éjféltájban, nemzeti hangok is zendü- 
lének meg !s majd mindenkor találkozók, ki 
a’ méltóságos hazait lejtegeté. Meglepe való
ban legközelebb, hazai magány táncza a’10 évű 
Karác.'-ojj Lázinak, díszes nemzeti öltözetben 
vive ki s tapsokkal íogadtaíva. Majd több párt 
hevite föl a’ táncz ’s egy pillanat alatt mások 
is lebegéuek a’ fürge hangokon. — A’ napok
on.:! ünnepélyes szertartással függeszté föl az 
orosz ezár által Borsos János őrmester és Ka
tona János közvitéz Geramb - ezredbeli kato
nák részére küldött sz. György 5ik osztályú 
vitézi kereszteket ’s a’ \ arsó bevétele emlé
kére vert emlékpénzeket, az itt tanyázó had
fogadás kormányzója kapitány Velbavszky Jó
zsef. Jeles magyar beszéd között csatlá a’ 
diszrendeket a’ lelkes tiszt a’ hős mellekre ’s 
a pelg. katonaság tisztelet-lövései ’s mozsár- 
dörgések közt végződök az isteni szolgálat. 
A’ dijzottakat, — ez utóbbinak mellét 5 disz- 
rend ékesíti, — első alispánunk Hertelendy 
Ignácz hívá meg szép körű asztalához, hol a’ 
Haza ’s Király boldogságáért hazafi ohajtozá-

sok ömledeztek. — Kir. tanácsnok Csernovics 
Pál ur, Szalaynak szerb és oláh nyelvekre 
fordított grammatikájából Arad ’s a’ temesi 
bánsági megyék szamára 100 példányt aján
dékozni sziveskedék. Ez bokros érdemeire 
uj koszorú. — Időjárásunk most kellemes, e- 
günk derült, utaink porzanak, vetésink szé
pek, csak a’ száraz fagy ne tegye tönkre. 
Semmi terméknek sincs á?-a. — Febr. 9ikén 
föls. Urunk születése napját tegnap ülltük elő
ször az ágostaival egyesült helv. vallásbeliek 
templomában N.Becskereken. Az egész isteni 
tisztelet nemzeti nyelven tartatok, ’s igen je 
les ’s a’ korszelleméhez idomított magyar be
széd fejezé be az egészet. Ma a’ kath. és g. 
íi. e. templomaiban kértük az eget a’ jó Ki
rály hosszú életéért a’ polg. katonaság tisz- 
telkedési, apró fegyver’s mozsár-dörgések 
közt, hová első alispánunk vezérlete alatt se
reglénk. Tegnap egész váras díszesen kivi
lágítva ’s itt ott nemzeti transpareníekkel éke
sítve volt. Ez alkalomra Kiss Antal kir, ud- 
varnok ’s táblabiránk az itt tanyázó b. Geramb 
huszár ezred hadfogadó kormány alatti legény
ség számára 100, Karácson Jakab ur pedig 
25 frtot szíveskedtek ajándékozni. — B. A.

Thiíróczbul, febr. 3kán: Fejledező nem
zetiségünk a’ zordon Kárpát szigorú kőszirtei 
alatt nem csak Szepes vidékin tenyészik ’s 
terjedez, mint ezt birlevelinkben örömmel ol
vashatók: de Thúrócznak szorgalmas lakosi 
is hazafi lélekkel felfogák már, hogy a’ magyar 
nyelv tudása, melly naponként feljebb lép or- 
száglási foka felé , honunkban lakó „minden 
polgárnak elmulhaílanul szükséges. Erezték 
ezt itt különösen az ágostai vallástételkövetők, 
kik annyi akadály között is szent elhatározás- 
sál törekesznek a’ nagy czélra. Egy intézet 
felállításáról gondoskodtak ők, hol az iskolai 
tanítók a’ magyar nyelvet tanul Ennek 
helyéül Szent Márton mezővárosát tűzték ki, 
mellynek derék lakosi jószivuleg számos ezer 
égetett téglát ajánlottak a’ középponti iskola
építésre. Az Egyházak pénz és munkabeli 
segedelemmel járulnak a’ szép kezdethez, sőt 
a’ jelen Országgyűlésen több nagy lelkű Ha
zafi is tett ajánlást az Intézetre t. Ruttkay 
Károly alispán ’s országgyűlési követ úr köz
benjárására. így ajánlott gr. Andrásy György 
száz Csapó Dániel 60. Hertelendy Miksa 25 
pengő forintot. Többen is tettek az országo- 
san egybegvült RR. közül kisebb nagyobb ál
dozatot. Hála hazafiui kegyességöknek.

Verestón január 21kén 16 ház ’s 17 pajta 
égett hamuvá s bennük több lo és szarvas mar
ba. Gróf Zichy Ferraris ur jobbágyainak ingven
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ajánlott épület-fát, valamint a’ veszprémi káp
talan is ígérte nagylelkűségét. — H. T.

O cs. kir. Fölsége a’ magyar-erdély kir. 
30ad kiadóságánál Bécsben megürült számvetői 
hivatalra, eddig a’ pesti 30adi hivatal volt 
helytartóját Hoszú Ignáczot nevezte ki. — A’ 
nm. m. k. udv. Kamara az ungvári kam. urada
lomban megürült pénztárnokságra eddig ugyan
ott ellenőr Staniszlav Józsefet ’s helyébe el
lenőrré FreudboíTer József ispánt alkalmaz;' ; 
továbbá Munkácsra sóárnokká ugyan ottani el
lenőr Dankó Jánost, helyébe ellenőrré ezelőtt 
Nagy - Miliályon volt sóárnok Audios Imrét, 
ismét Nagy-Míliályra sóárnokká ezelőtt Deb- 
reczenben volt mázsamester Pilissy Józsefet, 
Debreczenbe ellenőrködő mázsamesterré eddig 
Ungvárott volt mázsamester Mazovczky Já
nost, Szigetre fő sópénztári tisztté Simkovics 
Mihályt Técsőn a’ kam. bid vámosát; Győrbe 
sóíisztségi írnokká Kubányi József practicanst; 
Földvárra somázsássá de Ponti Károly Só- 
várott volt sómázsást; és helyébe Sóvárra 
YVeinczierl József Pécsen volt sópajtaőrt; 
végre Makóra sómazsássá ezelőtt Soborsin- 
ba*t volt sópajtaőr Kanzler Mihályt nevezéki.

(K. kam. tud )
(Jelenkorunk 6ik számában a’ ni. n. Muzeum 

1832ki gyarapodásai közt felhozott Fridrik cseh ki
rály es Wallensteini Friedlandi hg arany penzeiketa’ 
ni. nemz. Muzeum nem, mint mondatott, YVadasi id. 
Jankovich Miklós tabl. úrtól vásárlotta, hanem Lőwy 

. Hermann pesti arany-, ezüst- es drágakő-keres'kedő- 
tül 10S pengő frton.)

A N G L I A.
Az angol kormány Sir Scojt Walter öz

vegyének 100 f. ster., nyugpénzt rendelt. — A’ 
Morning Post Bourmont marsai Angliába ér- 
keztét jelenti. — ílaytiból Angliába jött hírek 
gyaníttatjók ezen respuhlica közel meghason- 
iását Franc-ziaországgal. — Anglia nemzeti 
serge az őrökkel együtt 109, 139 fő. — A’ 
király személyesen fogja a’ pari iámén tét meg
nyitni. — Surinamból Írják demeraryi levelek 
szerint, hogy mihelyt Sir John Smith angol 
kormányzó a’ rabszolga-felszabadítást kihir
dette, a' rabszolgák különféle ültetvjényeken7 ~  , jvonakodtak dolgozni. Ka (ehat a’ kormány elő
re nem gondoskodik, minden elvesz.

K R W C Z I A O I U S Z  Á G.
Paris jan. 24. Ugyan törik tolják egy

mást a’doctrinairek a’ministerium végett, Du- 
pin mint mondják már ezelőtt nem fogadá el a’ 
ígazság-ministerséget, később ezzel ’s a’nyil- 
ványos isteni tisztelet ministerségével (egybe 
kötve) kináltaték meg, erre sem hajlott. Ü 
a’ külső ügyek osztályát akarja. Ezt valóban

senki sem álmodta volna. Dupin, mint külügy- 
miuister, különös tünemény volna. 0  az ud
varok aristokratiájáiiak elszánt ellensége, ta
lán, mert maga nem inagas születésű. — Du- 
pin grófsága vagy Dupiu herczegsége már i- 
dejét múlta. XVIII. Lajos még teheté De- 
cazes-t gróffá, vagy herczeggé, de Lajos- 
Fülöp teheti é ezt Dupinnel ? Ezt Dupiu jól 
tudja, de ugyan érezteti is áin azt a’ fő ágy
ból születettekkel. Gondoljunk már most illy  ̂
férfit európai statusügyekbe bonyolódva, ’s 
annyi nagy udvar aristokratiai diplomatikájá
val szem közt. O Francziaországot a’ többi 
Európától elszigetelni óhajtaná. Francziaor- 
szág ekkor inkább a’ követház által igazgat- 
tatnék, mint valamelly nagy helyhatóság ál
tal, hol nem politikáról, vagy igazi országos 
ügyről, hauem gazdaságról lenne szó. Itt min
den az olcsó igazgatásban állana. Művészet
nek, tudománynak semmi nyoma, csak kéz- 
iisii, az is a’ legszűkebb értelemben, divatoz
na, minden politikai szellem nélkül. Ezen i- 
gazgaíá.Ninódban nyilván ügyvédek volnának 
a’ legjelesbek, se járni, vagy állani, se sze
retni, vagy gyűlölni, sőt enni vagy inni, 's 
a’ legközönségesb testi munkát sem lehetne 
gyakorlani jogosító törvény nélkül. Törvé
nyesség volna azon nagy szó, mellyel minden 
szabadság-szükséget ki lehetne fizet ni- A’ 
pairkamarát a’ lehetségig boszontanák, ’s érez
tetnék tagjaival, mi szegény férgek , ha a’ 
követház óriásival egybebasonlíttatnak. — Is
ten áldja meg tehát e’ kedves embert, mert 
valahára csakugyan kormányra jut már. Ked
ves ő mind a’ két fő statusszemélynek; ezek 
keveset tartanak tőle, mert azt hiszik, az 
egész polgárság zsebében vagyon. Egyebe
ket, kik liasonlag a’ kormányra (örekesznek , 
teljességgel nem szenvedhet, különösen hi
degség uralkodik, mint mondják, Dupin és 
Sebastiani között. Ok két ellensark v. gön- 
czöl (pólus), kiket a’ földöv egé;*z hossza v. 
tengelye választ el. Dupin addig fog begyes- 
kedni, mig valóban odaju t; de akkor jaj ne
ki Qdilon-Barrot ur befolyása előli, melly 
Dupint olly bizonyosan eltemeti, mint Dupin 
a’ doctrinaireket eltemetni akarja. — Marsall 
Maison franczia követ Pétervárban igen fé
nyesen ’s kegyesen fogadtatott. — Az 1834. 
National törvényszéki viták beigtatása végett 
assisek elé idéztetett. — A’ Gazette mondja: 
A' tiers-parti ministerium Spanyolországban 
meggyőzte a’ juste-milieu ministeriumot. Fran- 
cziaországbaii Dupin ur leszen átmenetül a’ 
respuhlicara. Ez Fráncziadrszágbau t ! ;il-
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heilen, ha azon fényes mozgás, melly tarto
mányiakban mutatkozik, nemzeti (tágabb) kép
viseletet nem lesz képes kieszközleni. •— h ou- 
cauld Aubry ur, a’ Gazette szerkesztője La
jos-Fülöphöz intézett levél kiadatása által, 
melly az aug. Tiki királyságot tagadja, s azt 
csak fő helytartóságképen adja elő, azon jog
megtámadás miatt vádoltatva, mellyet a’ nem
zet ráruházott, bárom hónapi fogságra ’s 4000 
fra Ítéltetett. Szinte a’Gazette szerint Bignon 
urat fogják külügyministerré tenni. — A’kö- 
vetkamarában javaslóit törvény a’ nyilványos 
laptőzsérek v. lapárusok ellen alkalmasint ke
resztül fog menni. Ezek épen nem voltak 
olly nyomos személyek, míg nem tartottak 
tőlök. Azonban ezek a’ fenyegetett törvény 
miatt elkeseredve, bár ezelőtt ugyanazon egy 
kézben a’ carlismust, juste-milieut, ’srespub- 
licát árulták, most, többnyire a' legtulságosb, 
szabados, és terjedező mozgáshoz állottak, 
’s miután Persil ’s Barthe urak szándéka két
ségtelen lön, végső Ínségükben, hogy annál 
hamarább meggazdaguljanak, most a’Jeggyü- 
lolségesb lapot kiáltozzák ki a’ ministerek el
len: neve Pilori. Ez üldözés által számuk csak 
szaporodék. Az utczákon miudenütt találkoz
hatni velők. Egy csapat főiül talpig tüzvörös, 
t  i. vörös nadrág, és dolmány, Ypsilanti-sap
ka, tüzvörös arcz az erőködéstől, — úgy 
hogy Persil ur őket sátán küldötteinek neve- 
zé. Mások, mint Cabet űréi, mind kékek.— 
Ezen mozgékonyság közepén végveszély fe
nyegeti szegényeket, de dicsőség nélküLnem 
esnek el, mert lélelök miuisteri kérdéssé Ion, 
’s a’ Journal des Débats azt nyilatkoztató, 
hogy vagy a’ inartz. 13iki rendszernek, (a’ 
mostani kormány-elv) vagy a’ lapárusoknak 
bukni kell. — Párisban a’ politik. társalkodás 
ismét divatba jő , ’s külöuös, hogy a’ pártok a’ 
közönségben annál élénkebben elkülönzik ma
gokat , minél kevésbé könnyű a’ kamarában 
kitudni, ki mellyik párthoz tartozik. — Jan. 
25ikén a’ követházban a’ menekvö Lengyelek 
iránt folyván a’ vita, Keratry ur, a’ tudósító, 
eimondá többek között, hogy számos lengyel, 
kik a’ porosz fogságot a’ czár kegyelmének, 
eleibe tettók, saját kívánságára a’ porosz 
kormány által három hajón Ejszakamerikába 
indíttatott el. Egyik e’ hajók közül a’ (gib- 
raltari) szorosan átjutott; ’s talán már rendel
tetéséhez közel is jár, a’ másik Hawriek an
gol, a’ harmadik Havre fr. révbe futott. f i
zun utolsó 150 lengyelből álló szállítványá- 
tól a’ hely hatósága megtagadó a’ kiszállást. 
Azonban Havreban, mint Marseilleben vona

kodtak a’ lengyel szökevények a’ helyható
ságoknak engedelmeskedni, kívánván, hogy 
rendeltetésöket változtassák meg, mellyre csak 
ugyanők magok állottak, összebarátkoztak 
a’ néptársaságokkal, ’s nem akarók a’ fran- 
czia földet elhagyni. -Keratry azzal rekeszti 
tudósítását, hogy a’ kormányra bízván annak 
megítélését: valljon még több menekvöt kell
jen é eltartani Francziaországnak ? a’napiren
det javasolja. — Mire Lafayette gen. felelt: 
A’ lengyeleket Prussziában különféle üldözés 
’s nyomás által arra akarók szorítani, hogy 
a’ czár kegyelmét elfogadják; ’s végre mi
dőn ettől idegenkednének , kérdezők tőlök : 
nem volna e kedvük inkább Amerikába men
ni? Ez. ajánlást természetesen elfogadók, ’s 
midőn utjokban iiavrehoz jutottak, örvendé- 
nek, a’hajóhibáji kiigazítása végett kiválható 
kiszállás szükségén. ’S ím ezekkel az történt, 
mi a’ franczia földre lépő rabszolgával. Most 
már kérdem uraságtokat, ha valameliy gyil
kos barlangból megmenekednének, valljon ké
relmeket irkálnának e , mielőtt a’ szabadulás 
földére lépnének ? Valóban nem. Továbbá elu
tasítanák e azon férfiakat, kik fegyvertől ’s 
zivataroktól mintegy csuda által szabadultak 
meg? ’s nézzük: nép e, vagy a’ kormány 
ügyvivőji viselték e magokat rosszul a’ Len
gyelek iránt mindenütt, hol azok eddig mu
tatkoztak? — Én a’ kérelmet a’ király taná
csához küldetni javaslom.“ Lafayettenek a’ bel- 
miuister azt feleié, hogy a’ kormány a’ ka
mara segedelmajánlása nélkül a’ lengyeleket 
nem segítheti. Így van a’ dolog a’ spanyo
lokkal i s , kik a’ tömlöczökbe kéredzének, 
hogy a’ íoglyok kenyerében osztakozhassa- 
uak. Ezenkívül ezen szökevények ollyakkal 
szövetkeznek, kik az alkotmányos királyszé
ket felforgatni ’s a’ respublicát kikiáltani a- 
karnák. Epen most hallók Garnier-Pagés ur 
panaszát, hogy én némi Wolfrum urat Páris- 
ból elküldöttem, ’s kereskedését megzavar
tam. He tudják e urak, ki volt ezen Wolf- 
rum? A német jesuiták ügyvivője (nevetés). 
Itt uraim, az irt bizonyítvány. Az iromány I. 
H. S. hetükkel, a jesuiták jelbötüiyel kezdő
dik, ’s igy szól: Wolfrum a’ társas tag E íl- 
wangenben nov. 11. az első gyóntatószékben 
legyen a’ müncheni sz. Terézia egyházában 
Mária fogantatása oltára mellett. A’ megjele
nés ideje reggeli G órára. A’ jelszó Ignatius 
Lojoía s Capet (hangos kaczaj nem engedi 
a’ gyülekezetnek az utólsó név tisztán metf~ 
éithetését, s azt Cabet követnek vélik, mire 
még nagyobb hahota támadt, mig a’ minister
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nem jelenté, hogy Capet ’s nem Cabet vala 
a’ név). Miután Wolfrum pénzt ’s útlevelet 
kapott Giambattista Casteilmonte név alatt Ins- 
bruck, Botzen, Majland ’s Turin felé utaz
zék ide, hol a’ turini kapunál első vendég- 
liázban fog lakni. Grenobje oct. Is éj én 1830. 
P. Anselmo Cassara a’ Jesus társaságából.“ 
Az elnök erre: Az urak, úgy mond bizonyít
ványokat kívántak , itt vagyivik. (kaezaj) So
kan : valóban érdekesek. ,,A’ tisztes Lafayet
te gen. a’ marseillei lengyel történetről be
szélt. A’ dolog igy van: 400 Lengyel vala 
Triestben bejárva, kik közül mintegy har- 
mincz, jobb házból, arra kérte a’ franczia' 
consult: eszközölje ki nekik az Algierba me- 
hetést. A’ király azt megengedte. Marseille- 
be érkeznek. Itt jelentik, hogy ók Algierba 
az idegenlégióba menni nem akarnak, hanem 
Párisba kérelmet küldeni Francziaországban 
maradhatás végett. A’ kormányzó ’s a’ főispán 
becsület-szavokkal ígérik , hogy a’ válasz 
megérkezéséig semmi sem fogna történni, csak 
maradjanak a’ hajón. A’ Lengyelek megígé
rik. De alig vonatnak az őrök vissza, a’ len
gyelek nyomban partra szállnak, ’a ekkor e- 
rőszakkal vitettek a’ hajóra. Az Angliában 
megszállott 216 lengyel is Algierba kíván
kozik most. De előre jelentem, hogy az át
vitelre 70—80,000 for. szükséges, (morgás). 
Lafayette gen. mindenekre feníartá magának 
ezen előadás hijányit ’s hely té r s é g i t  kimu
tathatni. — Jan. 27. a’ követházban, miután 
Daumesnil gén. özvegyétől a’ 3000 for. nyug- 
pénz megtagadtatok, felkiáltának némellyek: 
„Ygtte volna el, (a’ férj) mint sok más", az 
ellenség milliójait, özvegyének most tíyug- 
pénzre nem volna szüksége.“ IS’ megtagadá
son Dupin is igen felindult. — A’ National- 
ban jan. 26. Wolfrum Károly a’ minister ál
tal érintett testvére ellenmond annak, mit a’ 
minister testvéréről állita; ’s rágalomnak ne
vező addig is, míg testvére magát védel
mezhetni fogja. — A’ követházjan. 25. ülésé
ben Larabit ur számot kér a’ hadministertől 
azon törvénytelenségért, mellyet az elköve
tett, midőn két tengerhadi tisztet a’ pattan- 
tyussághoz áttett, ’s azokat minden, még tör
vényes hivatkozástól vagy felszólamlástól is 
eltilt». Larabit beszede alatt gener. Bugeaud 
azt mondá: „Mindenek előtt engedelmeskedni 
kell, ’s több oldalról szakasztatott félben, 
leginkább pedig Dulong ur által, ki a’ többi 
lárma között azt mondta, „annyira kell é en
gedelmeskedni, hogy tömlöcztartóvá alacso- 
uyíttassék valaki? a’ mi tulajdonképen sze

mélyes bántalom vala Bugeaudra, mint blayei 
várparancsnokra Berry hgné ottani foglyosko- 
dása közben. ’S ez ada első alkalmat a’ sze
rencsétlen párviadalra. — Azonban

Bugeaud gén. jelenti, hogy öt párviadal
ra Dulong ellen senki sem nógatta, ’s ő se- 
cundansinak (segédtanúinak), még jan. 28. 
megírta, hogy ő ellenfelének semmi egyéb 
választást nem enged, mint vagy Dulong le
vele közzé tételét, (mellyet t. i. ez Bugeaud- 
nak a’ sérelmi tárgvban magyarázatni v. ér
telem-fejtésül irt a’ Journalok ingerlő szurda- 
lási ’s bőszítési után) vagy a’ viadalt. Carrel 
ur Rumigny ur írására azt feleli: Nem csaló
dott ö , midőn hitte, hogy fensöbb beszinlés 
akart ezen egyedül személyes ügyből orszá
gost csinálni. Rumigny ezen ügyben a’ köz
vélemény szerint nem annyira barátságból Bu- 
geaud iránt, mint helyzete miatt azok iránt, 
kiknek parancsát Bugeaud gén. Blayebe kül
detése által csak végre hajtotta, vesz annyi 
részt; kik Dulong urat ismerték, nem hihetik, 
hogy Rumigny ur Dulongnak a’ viadaltéren 
azt mondhatta, hogy levele zsebében van, ’s 
Dulong ügyessége azon Ígérettel megelége
dett , hogy azt a’ viadal becsületes kimene
tele után meg fogja semmisíteni. Mert ha Bil
ye au d maradt volna a’ csatatéren, Dulong ur 
visszakivánására azt mondhatták volna, a’ le
vél el van égetve, azonban azt Dulong ur hí
rének ártalmas czélokra fordíthatták volna. — 
Dulong ur tehát levelét, ha az Rumigny urnái 
lett volna, bizonyosan még a’ csata előtt vis- 
szakivánta volna. Most azt hiszik, hogy Car
rel ur, ’s Rumigny gén. között is viadalra 
kerülend a’ dolog, sőt még talán több szö
vevény is fog mind ebből keletkezni. — Du
long temetése csendesen folyt le. A’ kormány 
rendkivüles szabályokat tétetett. Minden vá
ro s-rész , különösen a’ Boulevardok, ’s a’ 
tuilleriai környék telve volt gyalog- ’s lovas
sággal. Többet lehete 10,000 nemzeti őrnél 
látni. Sötméga’Grevetéren, mint mondók, pat- 
tantyusság is vala felállítva.Ez pedig mind szük
ségtelen volt, a’ nép csendesen viselte ma
gát. A’ temetés az elhunyt szállásától a’ tuil- 
leriák ’s Vendome-tér között indult meg. O- 
riás betűkkel volt szokáson kívül a’ Dulong 
név azon fátyolra Írva, melly a’ házról lefüg- 
g e , ’s a’ név mellett ezüst hímzett pálmák. 
Alul az utczán a’ koporsót tarka ’s vegyes 
katonaság, repkényárusok ’s nép övedzé. A’ me
net 11 órakor kezdődött, elolvasásokkal. E - 
zek után következett a’ gyászszekér, oldal
ról sorkatonaság, és helyhatósági őrség, —
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tás át a’ dardanella-csatornába nem akarja meg
engedni, ’s e’ kedvezését csak kalmárlobogó
ra terjeszteni. A’ görög követ tehát csak kal- 
inárhajón bocsáttathatnék be, mire a naupliai 
kormány nehezen állana. Caneában mindegyre 
dühösködnek. Szinte minden nap történnek ki
végeztetések , ’s már nyolczszáz szerencsét
len iiala hóhér által. — Az aegyptusi Moniteur 
egy czikkelyében hódoló dicsérettel halmozza 
ugyan az alkirályt, de rózsával hintett beszé
de itt ott még is szabadelinüleg kimondja az 
alkirálynak, hogy már most a’ nép Ínségén 
segítsen.

ELEGY HÍREK.
Poroszországi hosszú czikkely megczá- 

folja a’ Havreban kiszállott Lengyelek által 
a’ követházhoz intézeti kérelemben foglalt ki
tételt, azt mondván, hogy a’Lengyelek (szám
ra (>00) Poroszországban szinte úgy tartattak 
mint honi sereg, egyszersmind munkával fog
laltattak el. Miután ezen Lengyelség egy da
rabig Danzigban tartózkodott, Amerikába kez
dettek vágyni, talán Kosciusko ’s Pulawski 
történeteire emlékezvén. A’ kormány e’ vé
gett értekezett az éjszakamerikai birodalom
mal ’s feleletül vévé, hogy ezen évben már 
70 ezer európai költözött hozzájuk, ’s egyik 
sem romlott meg, ha munkás ember volt; 700 
Lengyel tehát meg sem fog tetszeni. — A’ 
kormány útiköltségen felül még, 30—60 tal
lért is ígért ifiiudeniknek egyenként adatni, 
ki mennyit fogott érdemleni. ’s a’ t. — Az uj- 
don felállt* ót kiewi tudom, egyetemben (uni- 
versitas) a' tudományok orosz nyelven fognak 
elóadatni.

Svecziában jan. 15. ültek össze az ország 
KK. ’s Rií. rendkivüles országgyűlésre, kü
lönösen a' jogalkotmányt (Rechts-Verfassung) 
vizsgálandólag. — Parmai hírek szerint Sar- 
torio Odoardo a’ csendörség igazgatója az ut- 
czán orozva gyilkoltatott meg. A’ fölig asz- 
szony 10,000 líra jutalmat igéi* a’ gonosztévö 
felfedezőjének. — Pétefvárott a' görög újév- 
napon álarczos tánczmulatság volt a’ téli pa
lota pompás termeiben. Szokás szerint oOezer * 
beléptijegy volt kiosztva.—A’ török követ Pé- 
tervárra érkeztén akadtak fel leginkább a’ kül
ső hírlapok, ’s különféle okát hitték. Ahmed

basa küldetése czélja azonban igen egyszerű. 
Megköszönni jött (úgymond a’ levelező) Mo- 
narchánknak a’ segedelmet, mellyel szorult
ságában tőle nyert a’ porta; ’s a’ múlt háború 
következésiben kötött adómaradék része fi
zetésit , af portára nézve kedvezőbb határna
pokra kéri tétetni. — Égzengés télen ritka 
tünemény. Illy zivatar volt a’ m. é. dec. 30. 
és 31ike között éjjel Prága körül, mellyre sok 
prágai lakos, de különösen a’ kir. csillagász 
elejétől fogva végéig figyelemmel ügyelt. A’ 
légmérő 7—10 esti óra közt 1. vonallal csök
kent meg, mi nagy zivatarra mutatott. KI i® 
kezdődött az 11. órakor, ’s kevés szünetköz
zel reggeli 3 óráig tartott. A’ lég hő volt, (a’ 
R. hévmérő, 6. lépcsőt mutatott). A’ légkör 
eleinte hullámzó tüzárhoz hasonlíta. Kjfei utáu 
villámokat is tisztán lehete látni nagy dörgés
től kisérve. Minden dördületre igen zavarog- 
tak a’ felhők. Jég és zápor következett mind
erre ’s a’ vész 12i órakor Prága vidékeiről el
távozott, alább hagyván valamivel keménysé
géből. Megjegyzésre méltó, hogy a’ hév-mérő, 
miután semmi villám sem látszott, 3 fokkal 
többet mutatott. — Frankfurtba jan. 25. ér
kezett Suzzo hg rendkivüles követe ’s meg
hatalmazott ministere a’ görög királynak a’ 
franczia udvarnál Pétervárból jőve. — Min
den szemes vigyázat ellenére is számosán 
költöznek ki Kandiából Görögországba. — Kr- 
dekes Lajos-Fülöpöt udvara ünneplésein pol
gárai közepében látni. Ekkor a’ királyt nem 
udvarnokok, aranykulcsosok vagy főnemesek 
környezik, liánéin népe; — mert minden , kit 
nevelés, vagy társasági becsületre méltóság 
elkülönöz a’ nagy csoporttul, elfogadtaíik a’ 
királytól. — 1816 óta az orleansi hg, később 
Lajos-Fülöp többet tett a’főváros szépítésére, 
mint a’megbuktatott ág egész uralkodása alatt.

Doverből küldöttség érkezett Londonba 
a’ Felségnél ’s Wellington hgnél azon rév ha
nyatlásáról emlékírást benyújtani. — Wolfrum 
jan. 28. Rrüsselböl írja , hogy d’Argout mi
nister előadása a’ kö^etházban igaztalan, ’s e’ 
végett őt (a’ minister!) a’ fr. törvényszékek 
előtt pörbe fogja idézni. — A’ Chouanok ellen 
szigorú rendszabásokat vesznek elő, nemrég
Angersben kettőt végeztek ki. —
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M A G Y A R O R S Z Á G .
Pozsony. A’ Fiume városi ’s tengerpart- 

kerületi követ által minap egyik kerületi ülés
ben a’ trieszti szabadrévi ’s tenger-kerületi 
törvényszékek rendezése iránt fölterjesztett 
javaslat a’ febr. lOiki kér. gyűlésben megvizs
gáltatván mint az uj dolgozatnak löik és I lik  
czikkjét teendő, szerkeztetés alá vétetett. 
Febr. leikén a’ Buccari város és ennek ke
ni ide beli törvényszék-rendezését illető tár- 
gyazat is különös czikkelyként vétetett vita
tás alá; 13ikán pedig a’ nádori ’s udv. kama
rai szék iránti javaslatok olvastatván föl, leí
rásra bocsáttattak. Ugyan ez úttal, mielőttaz 
ülés a’ Xlik czikkelyjiek, melly a’ bírósági 
parancsok (mandata judiciaría) megszünteté
siről szól, vitatásába ereszkednék, kérdés
be jöttek még más törvényszékek rendezési 
is , mint a’ ni. kir. Egyetemé, praedialis ne
meseké, bányászati és váltőszéki bíróságok, 
nyilványosság a’ törvényszékeknél ’s. a’ t., de 
ezek saját helyükre utasíttattak. A’ legköze
lebb lejött kegy. kir. válaszirásm felírás ké
szíttetett. .

Lőcse febr. Ilikén : Tek. Montskó Ist
ván u r , Szepes vármegye főszolgabirája ’s 
eddigi országgyűlési követje, mind ekkorig 
tartó betegeskedése miatt ez utóbbi tisztsé
géről lemondván, a’ mai közgyűlésben tek. 
Pfansclimiedt Eduárd táblabiró, ’s tisztelet
beli fő- és valóságos alügyész országgyűlési 
követté választatott köz felkiáltás által, ki 
is minden halasztás nélkül Pozsony felé útnak 
fog indulni.

- O cs. kir. Fölsége Ernst József komáro
mi vár-őrnagyot 43 esztendei hü szolgalatja 
’s kitüntetett vitézsége tekintetéből Erneszt- 
házi mellék névvel erdélyországi nemesség
gel méltóztatott kegyelmesen fölruházni.

Pécsben hosszas sinylödés után febr. i s i 
kén Modrovics György a’ m. kir. udv. Kan- 
czellariánál a’ magyarországi adózó nép hiva
talbeli ügyviselője meghalálözott. Már ez ha
mar egymásután a’ harmadik ágens.

A’ magyar nyugpénz-iutézeli választott-

ság Budán f. hón. 2ikán tartotta rendelet sze
rinti féléves ülését Kohiáromy Péter kir. ta
nácsnok ’s helytartósági kanczellaria-igazgató 
urnák elnöksége alatt. Előadási szerint az in
tézet mostani valóságos tagjai száma, — le
róván az intézetből kilépett, kizárt, nyugal
mazott vagy elhalt 588 köztag^f, — 1452 
főre megy; a’ nyugalmazott tagoké levonván 
belőle a’ kihalt 29 nyugpénzelt tagot, 34re; 
a’ nyugpénzes özvegyeké, szinte letudván a’ 
112 kihalt vagy újra férjhez menteket, 241re ; 
’s végre a’ nyugpénzes árváké 41re; az in
tézet tőkepénze továbbá , beszámítván az 1811 
óta csak 2j- v. for. pCíel kamatozó 122,038 
for. és 31 krt is , mostanában €74,973 fr.,’s 
26 kra megy váltóban. E ’ tőkepénz az 1831ki 
második félévbeli számadás zártakor még csak 
648,185 for. és 29 kra ment váltóban; tehát 
2 év alatt növekedett 26,786 for. és 57 kral 
váltóban. Egyébiránt a’ midt évbeli július 28i- 
kán az intézetnek e’ koron túl keletkezendő 
tagjaira nézve h á r o m  egész esztendőre ki
terjesztendő próba-idő iránt, — valamint az 
intézet tagjai által esztendőnként fzeíni szo
kott dijaknak 1834. jan. Főjétől kezdve az 
első osztályban 24, a’ másodikban pedig 12 
váltó írtai följebb emeltetése iránt hozott ’s min
denütt nyilványossá tett határozati javaslatot 
»z intézet tagjainak nevezetes többsége, nép
szerűit pedig 12 részét felülbaladó mennyi
sége, kik. közül e’ magasított fizetést inár 
eleve is sokan befizették, minden kifogás 
nélkül elfogadván: most már ezen javaslat, 
az intézeti alapszabályok 37ik §sz& értelmé
hez képest, pótlék - rendeletté 's az intézet 
minden tagjait kötelezendő ’s ahoztaidás miatt 
kiadandó határozattá emeltetik.

A budai asszony-égyesjtileljoltevő czéljaira 1833. 
jul. lsőjétői dec. utoljáig törteit ̂ adakozások: Nádor 
0  fensege 1250 ír., Nádorne Ü Fens. 750 for., b. 
Szepesy Ignácz pécsi püspök 100 fr., \  örös-liíemer 
assz. 200 for., Lövi assz. 25 fr., Bosk ovi ez Ign. 
25 fr., Kobn 3 fr. , Todes Izsák hagyom. 25 ír. , 
csász,ár-fürdői persely 4 fr 56 kr. vtőban. Adakoz
tak továbbá Donner assz. 12 font gyertyát e's 7 font 
szappant, László assz. 25 zsák burgonyát, N.N. ex- 
celloncziás assz. 69 font vajat e's 50 font zsirt, Czi-



-p,ky grófné Cl font szalonnát, 1 po*s. merő borsot
Áj lencsét,  Majlhenyi-Bartakov ícs assz* 6 zsák búr- 
«onyát, 1 pozs. m. k ását, 15 font zsírt, Festetics 
Sándor grófné 65 palaczk bort. Haller N. I. nr 14 
pal. bort, gr. Sándor Móricz 20 pozs. m. kétszerest 
és 20 zsák bürg., Schott tt. uu. 2 öl tűzifát, Bruns- 
▼ík-Majthényi grófné 50 pozs. ni. kétsz. , 1 hu ár
pakását , gr ízt, kását, borsót s 3 itczc mézet, Or~ 
g^^-P0jäcsevich grofne 25 font zsírt es rajat, baro. 
Latiért 50 pozs. m. burg., Forray-Brunsvik báróné 
IS font zsírt, 30 itcze babot, 38 itczc borsót, Eöt- 
vös-Liiien bárónő 2 hordócska o la jt, több háznap 
Budán 201 > ° Budán 12 ’s gyűjtök 18 akó bort, mel- 
lyek heJvreszaiiiiasat Malek Daniel ingyen cselekvő.

A N G L í A.
A’ Times igen hihetőnek állítja, hogy a’ 

ministerek a’ parliament eiibe rendszabásokat 
készülnek “terjeszteni a’ népneveltetés iránt. 
Több ivadékkal (generatióval) vagyunk e’ 
pontban hátra úgy mond másoknál. Tetemes 
hagyományok tétettek Anglia minden vidékiu 
jámbor ’s hazafi személyek által, azon kife
jezett czélra, hogy azokkal a’ szegényebb 
néposztály neveltetése segíltessék elő. Ha e’ 
nemes ajánlatok alapjait vizsgáló biztosság 
tudósítását szorgalmasabban megtekiníenők, ki- 
világlanék, hogy a’ szegény pórság nevelte
tésire, gazdag forrásink volnának, a’ nél
kül, hogy a* nép egy fillérrel terheltetnék. 
D e, mint sok más szent czélu alapítvány, az 
önzés v. hűtlenség czélaira fördíttatott nálunk, 
úgy ezek is. Cousin jeles tudósítása a’ n'yil- 
ványos nevelésről Németország némelly ré
szein, hozzánk is elhatott. Ha e’ tudósítás köz 
ívméretre jut, csudálkozni fognak az angolok, 
mit tettek már másutt, p. o. a’ protestáns po
roszok az oktatásra, ’s aT nemzeti érzés-ger
jesztésre ; mit hagyott ellenben a’ protestáns, 
szabad, önmagát kormányzó Brittannia még 
mindeddig érintetlen ! — Szinte a’ Times hos
szú czikket foglal az oldatlau belga-hollandi 
viszályok felől. A’ hollandi király úgy mond 
azt állítja, hogy ő német atyavérségi egye
zése nélkül Luxemburgot át nem engedheti, 
’s e' végett a’ n. szövetséghez járulni szán
déka, inelly e’ megkérés nélkül semmit sem 
tehet; a’ hollandi király azonban e’ lépést 
mindaddig nem teszi, mig kiesapongó kiváua- 
ti nem teljesíttetuek. A’ hollandi kormány 
nyakassága titkos reményekben ’s tervekben 
bízván az alkudozást bárom évi munka ’s gond 
után olly bizonytalanná tette, mint első napon 
volt az. Mig ezek a’ hollandi diplomatikai ér
tekezések következményei, más részről a’ kor
mány azzal hitegeti a’ hollandiakat, hogy ő 
a' bókét, ’s a’ viszályok végeliutéztetésit sür
geti , de ki hisz, már e’ kopasz ürügyekuek ?

Ha a’ hollandiak mind meg volnának győződ
ve, hogy ók a’ tömérdek sereget, a’ nyom- 
inasztó adót csak azért viselik, a’ kereske
désből csak azért vaunak kirekesztve, hogy 
királyuk a’ belga tartományokat előbb utóbb 
ismét meghódítsa, úgy az veszélyes politikáját 
egy hónapig sein lenne képes folytatni. Kér
dezze a’ londoni conferentia: kívánja e Hol
landia a’ véghatározást? Ha a’ király ez aján
lást elfogadja, ’s békét köt, el van érve a’ 
czél; de ha ismét sok színű chainaeleonkodá- 
sihoz nyúl, ineiíyek a’ hollandi diplomatiál 
három év óta bélyegzik, kézzel tapogatható 
lehet Európa előtt, hogy a’ hollandi király 
békéim nem akar.

Wellington hg egyhangúlag az oxfordi 
egyetem kanczellárjává választatott, mivel Sir 
11. Teelvisszaléptével egyedül maga volt a’ ki
jelelt, noha némelly szabadelmü lap a’ Sus
sex! hget is a’ kijeleltek közé óhajtotta. — 
Litlíetou ur az irlandi statustitoknok, Dublin
ből Londonba érkezett, a’ parliament ülésein 
megjelenendő. John Bull (angol köz nép) azt 
hiszi róla, bo,gy Irlandba többé vissza sem fog 
térni, mert minden párt megegyez abban, hogy 
soha sem volt valaki kevésbé alkalmas az iz
landi igazgatás nehézségit legyőzni, mint Litt
leton ur. Tiszt-szakában v. osztályában nagy 
rendellenség uralkodik, ’s mint mondják több 
levél hever benne válaszolatlan mint Graut Ká
roly alatt, hol kevéssel ezelőtt 1497 levelet 
találtak intézetlen.—Jan. 29. reggel Londonban 
a’ Themse vize olly magasra hágott, «minőre 
40 év óta nem emlékeznek. Némelly pontok» u 
a’ partokon Jelül csapott, ’s igen sok kárt tett, 
számos ház alsó részeibe betódult. Sokan, al
tokban, egyszerre vizben lelék magokat. — 
Cairói levelek szerint, mellyeket a’ Globe em
lít, Mehmed Alipolytechuicumot (műiutézetet) 
állított. Tanítók benne fiatal aegyptusiak, ki
ket Wolwichben neveltetett. A’ Morning 
Herald szerint Anglia Görögországban igen 
becsültetik, mit'úgymond a’ hírlap levelezője, 
Dawkins követ ur viseletének, Lyon urnák 
Magadascar (hajó) kapitányának, ’s különö
sen azon becsületes őszinte John Bull nyelv
nek köszönhetni, mellyel Sir Pulteney Mal
colm a’ kormánynak minden tartózkodás nél
kül kimondogatja véleinényit. Így ezáfplta 
meg, mint mondják gyakran Capo d’ Istrias 
cseleit, kihez, ha cselszövényivel körül akar
ta burkolni, azt szokta mondani: „No no; vot- 
re Excellence, vous ne me humbug pás.“ — 
(No no; Excelleucziád bolondok kötelén osak 
nem vezetend) -  Egy hírlap kiszámolváa ,



115
mennyi szeszes ital fogyasztalik Anglia Skó- 
tzia ’s Irlandban e l, azon arányt állitja fel, 
ezek közt, liogy egy angol annyi sert iszik 
mint 4. skót, és annyit, mint 9 irlandi. —A’ Sun 
következő érdekes adatot közöl: Midőn nem 
rég Parisban különféle helyeken karrikaturák 
(gúuy-torz-k éjiek) valónak kifüggesztve, mel- 
lyel£ iBernádottet, a’ svéd királyt nevetséges 
módon álliták elé, mondják, ez Lajos-Fülöp- 
höz irt, e’ miatt keserűen panaszkodva; mire 
Lajos-Fülöp következő levelet irt volna hoz- 
a á : — Sire ! Két ládát küldök ezennel Önnek

Í^nnyképekkel. Mondják, hogy azokon szemé- 
yem vagyon ábrázolva, én nem tudóin, ’s ke

vés gondom rá. Minden esetre szükség, hogy 
a* virgoncz emberek vigadhassanak. Különö
sen kérem Önt az 5. számalatti gúny-képet fi
gyelemmel tekintse meg, nekem az Szerfelett 
tréfásnak tetszik. A’ művésznek eszes ember
nek kelllennie. Éljen boldogul. — Madrasi 
hirek szerint Caschemir kerületben ékenhalás 
uralkodott (oct. 12.) — A’ plymouthi révvá
ros kereskedőji, hajó birtokosi, molnárai, sü- 
ióji, ' s t  illy bordáju, Anglia kereskedésére 
uézve igen fontos emlékirást nyújtottak a’ 
kincstár lordjaihoz kivánván, hogy külföldről' 
szállított gabonát szabad legyen lisztté tenniük, 
kétszersültté készíteniük, ’s ismét kiviuniok.

Az idei parliament üléseit febr. 4ikéu a’- 
király személyesen nyitotta meg. Beszéde ér
demlőbb részeit jövő levelünkben.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A 4 követház ülésében febr. 1. (Dtdong 

temetés- napján) eleinte 12, később 109 kö
vet jelent meg. Az ülés rövid volt. Duboys 
d’Angers ur a’ rendőrség (gensdarmerie) sza- 
poríttatásáról a’ biztosság tudósítását akará ol
vasni, de az elnök csak a’ törvényiével ha
gyó elolvasni. — A’ követházbau beszélék, 
hogy Rumigny ur jan. 31. ’s febr. 1. közt éj
jel. Parist elhagyta. Elutazása okául a’ ta
vai! követválasztást hirlelik, Prosper Delau
nay ur helyébe, ki elbocsáttatását benyújtó.— 
Dulong ur levele, mellyet a’ Journal des Dé* 
baíshozirt, ’s mellyet, mint mondaték, elége
tett , valamellyik éjszak megyei hírlapban meg
jelent. A’ Journal de Paris azon felvilágosí
tást adja erről, hogy Bugeaud gén. e’ levelet ne- 

* ki adá közzé tétel végett, később pedig, miu
tán már a’ megyék számára a’ példányokban 
kinyomatott, visszakivánta. A’ példányokat 
ugyan visszavitették a’ postáról, de egynek 
még is Liliébe kelle jutnia. — A’ pairkama- 
ra jan. 31. a’ status tanács felől liozzá jött tör

vényt 91. febér golyóval 9. fekete ellen elfo
gadta. .— Páris jan. 31ikén: A’ juliusnapi 
zendülés tulajdonkép a’ párisi néptől eredt, 
és pedig a’ legalsóbb néposztálytól, ’s a’ pá
risi ifjúságtól. Nincs kétség benne , hogy a’ 
polgárság a’ Bourbonok iránt langy volt, ’s 
ezen langyságban semmi erő sem volt. A’ pór- 
ság ellenben gyűlölte a’ Bourbonokat, mert 
Napoleoilt isteníté. A’ fiatalság a’ tribünök ’s 
praetorok szerepéről álmodozott. A’ polgár 
idegenkedett a’ papságtól, ’s ellenkezett a’ 
nemességgel, de Charakter nélkül. A’ pór*- 
csoport, fiatalság, ’s Lafayette kőzbenjövetö 
nélkül a’ polgárság örömest inegalkutt volna, 
csak a’ zendülést elkerülhesse. Mindezek kö
zött egyedül Lafayette volt a’ valóban cse
lekvő , Perrier Kázmér csak a’ későbbi repub- 
licanus mozgásban mutatott nagy charaktert. 
Lajos-Fülöp pedig mindjárt eleinte azon fér
fiak által készült kormányozni, kik a’ zen
dülést nem akarták ’s á  t. — Toulonból jan. 
27. azon hir jött , hogy a’ révfoktéren nagy 
mozgás uralkodik. A’ leng) elek minden eí- 
Ienmondás ellenére is Oranba (Afrika) vitet
tek. — A’ Musée des Families kővetkező 
adatokat közöl X. Károlyról: „Az exkirály 
gyakran fogad el látogatást- Ekkor örömest 
beszél Francziaország jgíeu állapotáról, ’s 
ha ollyasmit hall, mi szemponti ellen van, 
tüstént azt szokta mondani „Ön hamisan van 
tudósítva.“ Megbukta egészségére semmi be
folyással sem volt. Asztala vig. Jövedelme 
800 ezer fr. X. Károly kérlelhetlen marad a’ 
berryi kgné iránt ,  és semmi érintésbe sem 
kíván vele jeni. Az ifjú hg. (V. Henrik) a’ 
tanulmányokat nem igen szereti, de annál job
ban a’ férfias testgyakorlásokat. X. Károly 
kedvelt lapja a’ miuisteri Journal des Débats. 
— Slrassburgból febr. 3. Írják, hogy azon 9. 
pattautyustiszt, kik ezen városban még fogva 
voltak, telegraph által Parisból jött parancs 
következésében szabadságba helyeztetett f mi' 
miatt a’ polgárság élénk részvétet mutatott, 
irántok- — A’ hadmiuister parancsa felosz
latja az éjszaki sereget. —

S C H  W K I Z.
Telvék a’ schweizi- hírlapok a’ Lengye-1 - 

lek mozgásiról, kik állítólag némi piemontiak- 
kal Piemontba siettek, Szavojában támadást* 
gerjeszteni. Waadtban a’többek között mond
ják, hogy ott egy szabó lOOezer frt. kapott a! 
propagandától formaruha-készítésre. A’ Len
gyelek pedig mindenütt elhagyók tanyáikat. 
Baselból jan. 34. észt. Írták: „Tegnap híre 
terjedt, hogy Biemoutbam háborgás ütött ki»
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Ma jan. 28roI Lausanneból következőt imák: 
„tízen utóbbi napokban városunkban számos 
lengyel ’s piemoiiti mutatkozott. Még semmi 
határozottat sem tudhatni, annyi bizonyos, hogy 
a’ tanács tegnap 7 órakor estve összegyűlt, ’s 
azonnal sebespostát külde Aiglebe, az ottani 
hatóságnak hiradólág. Bernből Írják, hogy az 
ottani lengyelek között szokatlan mpzgás u- 
ralkodik, ’s hogy ezen menekvők többnyire a’ 
genfi tó felé tartanak, még nem tudni: Wallis- 
ba vagy Szavojába sietnek e ? — Később jan. 
81. ’s febr. lsője közti éjjel mintegy 200 fegy
veres formaruhás, a’ genfi tóhoz érvén egy 
hajót akart elfoglalni, hogy a’ tón keresztül 
juthasson. A’ nyoni kormányzó hírét vévé 
ugvan, de nem lehete rögtön annyi katonára 
szert tennie, hogy azt meggátolja. A’ hajó 
deszkával volt megrakva, mellv et belőle ki- 
liánytak. Romariuo generált mondják vezé
rüknek. Szavójában mindazáltal eílenrendelé- 
sek tétettek, ’s a’ sergek(iez pattantyusság is 
adatott. Hír szerint a’ zeudülök Genfnél fogtak 
kiszállani, ’s társaikkal egyesülni, onnan St. 
Julieut megtámadandók, hol az első pieinou- 
tiak állának. — Legújabb tudósítások szerint 

*a’ németeket ’s helvetákat, kik a’ lengyele
ket akarók követni, Lausanneban fogták el. A’ 
főhely a’ határszéleket feífegyvereztetni, a’ vét
keseket erőszakkal visszatartóztatni, ’s le- 
fegyvereztetni rendelte. Turinból febr. 3 jött 
tudósítás jelenti: ,,A’ szavójai kormányzó je 
lentését vette, hogy jan. 31. és febr. lsője 
közti éjjel 3 órakor mintegy 309 lengyel ha
jóra tilt Nyomtól éjjel, mint hitték Thalonnál 
kiszállandók. Később a’ kormányzó a’ St. Ju- 
lieui parancsnoktól hirt vön, hogy az említett 
300 lengyelt azon pillanatban, midőn Bellevire,’s 
Bellotte között, kiszáilának, a’ genfi katonaság 
feltartóztaíá ’s lefegyverző ’s egy úttal némi 
fegyverrel terhelt sajkát is elfogott, Bernből 
febr. 4. hírek e’ tudósítást erősítik, ’s hozzá te
szik, hogy a lefegyverzett lengyeleket Coppet- 
be kisérték. — Berni hírek jan. 28. a’ liofwili 
nevelő intézet nevendéki közöttzendülési moz
gásokról tesznek, említést népfölségí értelem
ben, mellyek véres tusa után, hol kés, gyi- 
lok, bot, íurkó, pózna, dorong 's több illyes, 
játsza szerepet, a’ szolgák által elnyomattak.

h ebr. 1. a Ny ónból Belottenél megérke
zett lengyelek a’ genfi határon, katonák kül
detvén ellenék, mind elfogattak. Ugyan azon 
imp Romariuo general hasonszáimi lengyel
séggel, olaszokkal ’s a’ t. Genf körül St. Ju- 
lienbe vonult, onnan Bosseyba törekvöleg. On- 
aan Anueinasseba ment, a’ talán érkezendók-

kel egyesülendő. Oda mentőkben lefegyver- 
zették a’ vámőrséget, kirablották a pénztárt 
mellyben 800 fr. volt,; felszólítván a’ vámőr
séget, hogy velők egyesülnének. Midőn ezt 
nem akarnák, elégeték a’ vámkatonaság rultó- 
j it ,  ’s V illa-le-Grand felé húzódtak, hol a’ 
nép közt zendítő irományokat szórtak széllyel 
Mazziui Józseftől ’s a’ Giovine-Italia egyéb 
tagjaitól, kik a’ felkelők ideiglenes kormányá
nak nevezik magokat. Innen Thononba indul
tak. Itt vette hírét Romariuo, mi vége lett av 
Nyonból várt osztálynak, ’s nyilatkoztatá, bogy 
Szavójában minden kar nyitva várja őket, ’s 
ezen csalódásból eszméletre jővén bátortala
nokká levének, fegyverüket elhányák, 's fe
nyegették Romarinót, ki egy paraszt házában 
volt kénytelen elölök elbírni, mire mindnyájan 
széllyel futottak. Romariuo félvén a* felfödöá- 
letéstól, saját embereitől ablakból ugrással me- 
nekvék meg, ’s a genfi határba szökött. Pi- 
plinges faluban mintegy 80 lengyel fogatott 
e l , kiket a’ genfi katonaság keményen őriz. 
A’ waadtlandi kormány a’ genfi határról visz- 
szautasított ’s a’hajón elfogott lengyeleket né- 
gyenkiut őrzet alatt a’ berni határra vezettető. 
— Telvék a’ tudósítások azon jeles tartós di
cséretével, melíyet a’ szavójai lakosok a’ zen- 
ditők ellen mutattak. Hasonló szellem élesztet
te a’ Chabiaisban álló katonaságot, *kik égtek 
a’ kívánságtól a’ királynak (sardiniai) birtoká
ba betörő zenditőket megfenyíthetni. '—

Genfnél a’ lengyelek elfogatása későbbi 
(febr. 5.) hírek szerint így történt: A’ genfi 
kormány a’ szökevények mozgásiról értesítve 
a* tó partjaira febr. 1. őröket állított, a’ szö
kevények kiszállását gátlandólag. Reggel 0* 
órakor két hajó jelentetett la Bellotte mellett. 
Azonnal^» oda siete Wielandy kapitány egy 
csapattak A’ lengyelség száma 150 vala. Míg 
ezek a’ kapitánnyal beszélgettek, a’ másik 
fegyverrel rakott hajó elillant, de az utána 
siető kapitány által visszahozatott. A’ hatóság 
a’ lengyelséget őrzet alá tételé, a’ fegyve
reket pedig a’városi fegyvertárba hozatni reu- 
delé. Az odaszállításnak azonban a’ polgárok 
ellenszegültek. Midőn ezt több ízben szorgal
maznák az elöljárók, a’ polgárság neki esett 
a’ hajónak, ’s abból a’ fegyvert kiszedvén e»en 
kiáltással, „éljen a’ lengyelség 1“ azoknak 
visszaadta ismét. Ugyan ekkor jött hire, hogy 
Rpmarino gen., ’s több szavójai vagy piemoi*- 
ti vezér St. Julien felé van indulóban. A’ C»- 
rougenál egyesült fegyveres erő mintegy 5— 
600 lo. Újabb hírek Genfbol íebr. 2. Bern
ből pedig febr. 4ikén a’ zendülés siralmas vé

11G
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gét jelentik. Febr. 1. után éjjel mintegy 100 
lengyel jőve Genf kapujihoz vissza, ’s újó
lag fölvételért esedezett. A’ kormány ,$Tell 
Vilmos“ gőzcsolnakra, katonaságot rakatván 
ennek aladságával (Schlepptau) a’ lengyelek 
hajóját, Waadt kantonba vonatta vissza, hol 
a’ hajón őriztetnek. Szavójából semmi újabb 
hir. Mondják, egy kis csapat lengyel ’s pie- 
monti Annecy felé indult a’ franczia szélek
hez, onnan segedelmet várandó, de nem bi
zonyos.

NÉMETORSZÁG.
Oldenburg nhgségben semmi férfi alattva

lónak sem szabad felsőségi engedelem nélkül 
21. év előtt az országon kívül házasodni, a’ 
házasság ugyan megáll, de a’ férfi visszatér
te után négy héti fogságba tétetik. Férfiak, 
kik a’ szegéuyi pénzalapból húznak segedel
met, épen nem kapnak engedelmet házasodás- 
ra, 's ha külföldön házasodnának, a’feleség vis- 
szautasíttatik, a’ férj pedig hat héti fogságra 
vettetik. — A’ német konferentzián felveen
dő tárgyak egyikének a’ könyvvizsgálati tör
vényt rebesgetik, melly alapul szolgáljon min
den német szövetséges országnak a’ könyvek 
megítélésiben. — Berlinben következő ren
delések tétettek közhírré a’ tanulók utazásai 
felől: 1) Szünidőkön (feriae) kívül az egye
temi hatóság senkinek se adjon utazásra sza
badságot ; 2) kivétel gyanánt akkor, ha a’ ta
nuló megmutatli« ja , hogy szüléje vagy gyám
ja az utazást mind az időre, mind a’ vidékre 
nézve, hova indulni szándékozik, líelyben- 
hagyja, ’s arra költséget ad ; 3) más egyete
mekhez mind a’ szünidők alatt, mind azokon 
kívül , csak a' ministerium eugedelmivel utaz
hatnak, előadván az utazás határozott czélját;
4) eltérést e’ pontok túl, vagy kivételt csak a’ 
kormány meghaftilinazottiíói nyerhetni, mi az 

* útlevélben ki fog tétetni, hol az a’ halasztás
ból eredhető veszély miatt megadatik. Melly 
tanuló az országon belül vagy kívül illy enge
delem nélkül utazik, azt a’ csendtisztségek 
azon egyetemhez ’fogják visszautasítani, hol 
tanultak; 5) tanulók, kik titkos egyesületek
ben részeseknek gyanittatnak, csak haza kap
hatnak útlevelet; 6) külföldi tanulók, kik kül
ső egyetemeknél tanulnak, csak úgy bocsát
tatnak be , ha belföldi ministeri útlevelük van, 
vagy külföldi útlevelüket a’ porosz küldött
ség látomásozta (vidiinálta). Különben az egyéb 
csendtisztségi rendszabások a’ tanulókra is 
kiterjesztetnek.

S P A NY OL ORS Z Á G.
A’ hírlapok által annyira rebesgetett köz

bocsánat-hirdetés helyett, jan. 21kén a’ mad- 
riti udv. újság kir. rendeletet hirdet, melly- 
ben az ezentúl kézre kerülendő fegyveres tá
madók büntetési kiszabatnak; Vezéreik ’s tisz
teikre nincs semmi kegyelem, rajtok a’ tör
vényekben szabott büntetések legszigorúbban^ 
fognak végre hajtatni. Altisztek ’s közvitézek 6 
esztendeig tartó hadi szolgálatra ítéltetnek, az 
elsők ugyan azon seregnél, melly Ceuta és 
Havannában állandó őrizetkép fekszik, vagy 
az afrikai hadnál, az utóbbiak Cuba, Puerto- 
rico vagy a’ philippini szigetekbeli őrseregek
nél. Ez tehát egy neme lenne a’ deportationak. 
Az 1823ban fölállított statusjunta eltöröltetik 
’s levéltára megseminisittetik, hogy még nyo
ma se maradjon az ezen törvényszék által el
követett üldözéseknek. Ellenben a’ cortesidő- 
beli tartományi törvényszékek újólag helyre 
állíttatnak, az első Madrit vidékére ugyan a’ 
fővárosban, a’ többi Vallabolid, Granada, Pam
plona, Corunna, Sevilla, Oviedo, Caceres, 
Burgos, Albacete, Sarragossa, Valencia, Bar
celona, Mayorca ’s a’ cauari szigeteken. Gén. 
Valdes Pamplonaba jan. 21kén minden sere
gestül megérkezett, ’s mint ujdon kinevezett 
uavarrai vicekirály a’ tartomány kormányzását 
azonnal átvevé. Első foglalatossága volt a’ tar
tomány-tanácsot föloszlatni. E ’ tanács csupa 
carlositaból állván, alattonos hatása által leg
nagyobb élesztője volt a’ támadásnak. Most 
már bátran mehetnek az urak, szóla Valdes a’ 
föloszlatott tanácshoz, carlosita testvéreikhöz, 
híjában téteték magokat eddig is, engem ugyan 
rá nem szedtek/4 Az insurgensek csak mint- 
egy 3 órányira táboroztak a’ váróstul, Ailo 
nevű hegyen Segastibelzavezér alatt; Valdes 
tehát más nap iningyárt ellenük inditá seregeit,
’s ámbár űzte helyről helyre mindenütt másod 
és harmad napis, ütközetre még sem keríthe
tő ; utószor az Ulcama völgynek irányában fu- 
tamuitak meg. Ez emberek különben a' leg- 
sanyarubb állapotban voltak, élelmük nincs, 
csak mit imittamott ragadoznak, félig mezte
lenek és saruja csupán tisztöknek van. — A’ 
madriti őrizet egy része Burgos felé küldetett 
ki. Orbacieía erőség a’ vashámorokkal együtt 
újra Eraso birtokában, az erőség parancsno
ka Bayonna ezredes az ostromlókkal capitu- 
lált, ’s azóta velük egész barátságban él, mi
nap Erasoval karöltve láttatott sétálni. — 
El-Pastor 60 fogollyal tért vissza Tolosába, 
útközben 14 arrobas (fertálymázsa) ezüstsze
reket zsákmányolt, mellyek szállításban vol
tak Francziaország felé. — San-Sebastianban 
a’ nép egyik lakostársuk meggyilkoltatásán an-



m ira félzudult, hogy a’ főkapitány kénytelen 
ion valamenyi carlosita foglyot azonnal elitélte
tésre kiállitani. — Madridban a’ csatorna- és 
útépítési iskola újra megnyittatott. Zea ur, mint 
Jíallik, megunván a’ dicsőséget Spanyolország
ban, útlevelet kért kiutazhatásra; mondják azt 
is, hogy Londonbul , Párisbol ’s egyéb nagy 
udvaruklul a’ mostani spanyol követek, mini 
atsolutista minister tereintvényei, visszahivat
nának, ’s helyükbe újak, természetesen merő 
liberálisok neveztetnének; vannak kik a’ pá
risi udvarhoz küldendőnek a* hires Minát, em
legetik , de mi alig látszik valósulhatnak.

A’ ministeri Estrella jan. 23dikán bizo
nyosnak mondja, hogy gr. Torreno a’ kor
mánytól küldve Portugáliába már el is uta
zott, d. Miguelt fölszólítani, hogy d. Carlost 
pártolni szűnjön meg; más részről pedig Sa- 
lamancából írják, hogy Portugáliában a’ spa
nyol seregek már szemközt is állhatnak Mi
guel hadaival, sőt köztük ütközet is történ
hetett. De mikor mentek ezen seregek Por
tugáliába, ’s ki tudott eddig rólok csak egy 
hangot is? Mondják továbbá: gén. Freyre 
egy 8—10,000 főnyi sereg vezérletére van 
kijelelve; Perez de Gastro mint követ küldet
nék Romába, Bardaji y Azara Párisba ’s gen.
A lava Londonba. Mind a’ hárman talpig con- 
stitutionalisok az 1820iki korhűi. Biscayaban 
a’ katonaság kétszerezett zsoldot kap, a’ tar
tomány rovására. E ’ kerületeknek gazdasági 
S kormányzási tekintetben ujdon szerkezteté- 
sük iránt, épen most forog a’ ministerek ke
zein egy uj tervi javaslat. Szándéka a’ kor
mánynak egész országban békebiróságokaí ál
lítani. Castagnon visszahivatott Madritba, tisz
tét Butron viselendő Vera és Lesaca közt üt- - 
közét történt, mellyben a’ carlosisták igen 
naegverettek ’s a’ maradék, kinek merre le
hetett, szét futa. Villafrancanál is esett csa- 
tnzás jan. 30ikán, de mellynek kiinenete fe
lől bizonyost nem tudhatni, egyéb hogy a’ 
navarrai carlosista fő junta, min gyárt utána a' 
franczia szélekre általsuhant, hol erős katonai 
kiséret mellett további utasításig Bayonneba 
rendel tete tt.

S V É C Z I A  és  NORVÉGI A.
Jan. SOkán a’ svéd király udvari ki só re* 

testül egész díszben korouásaii jelenvén az 
01 szágliázhan meg, személyesen nyitá meg az 

ült kamarák üléseit. A’ megnyitó be- 
izédnek, mellyet fija, a’ koroiiaörökös által 
olvastatott fel, uevezetesb helyei következők: 
,JÁ  urak , svéd férfiak! Utolsó együtdétük 
óta Európát kemény poiitikai rázkodáíok ren-

geték. Egyesült országink csendéta’ Gondvi
selés, a’ nyilványos rendet ’s igazakat őrző 
törvények paizsa alatt, megoltalinazá. Másutt 
a’ szemes kormányok sok félelmes zavargás 
kiütésit gátiák meg , ’s embervér kimébe lön. 
Erősen hiszem, Uraim, hogy a’ nem háborga
tott béke mindinkább eggyé főzi a’ nemzetek 
érdekeit, ’s nagyobb határkört enged minde- 
niknek széles fejlődésekre , hogy sem azokat 
koczkáztassák^ Mi történt itthoun a’ kormány
zásban, azt látjfii fogják az urak az elejiikbe 
terjesztendő előadásból, látni belőle az alapo
kat is, mellyek a’ kormányt követett irányára 
’s lépésire határozák. Minden czélba vett ja 
vítást társasági rendezetünk tárgyában, ba ál
landónak ’s valódi haszonhajtónak kívánjuk 
azt , tauiló tapasztalás és ny omozó próba vá
lassza meg. Ennél alaptörvényink némelly sza
bályok követését tűzik k i, szolgáljanak azok 
sinórmértékül mind a’ két törvényhozó status- 
hatalomnak. Mát magok azon alaptörvények 
emlékez*'tünkbe hozzák, hogy Svéeziaa’ négy 
országos Karoknak tulajdonítja önállását 's 
neve föntartatását. A’ svédek tulí\jdon nemze
ti szokásik és sajátságaikkal élnek; de nem 
mondhatni mellesleg, begy miattok inás nem
zetek tetszése vagy boldogsága iránt egyked- 
vüleg viseltetnének, ba min gyárt tanításaik at 
nem követik is. A’ svéd nép bizonyos fokán 
áll már az általányos miveltségnek, mellyel 
kevés nemzet dicsekhetik. IVincs osztály ná
lunk , melly e’ miveltség hasznaiban nem ré
szesülne. A’ svéd szabadság olly ősi mint 
király széke. Dicsőséges történetink visszahat
nak egész az előidők sötétségibe. Azonban e' 
dicsőség, ezen szabadság gyámola, nem órő- 
külhet önállás nélkül; ez ismét nem azon ha
talom létezése nélkül, melly a’ függetlenség
nek tekintetet szerez. — Idők tapasztalási bi
zonyítják, hogy leghadakozóbb nemzetek is 
végre kifáradnak szünetlen háborúskodásban; 
de statusok, mellyeket fegyverek hatalma ül
tetett, ezért le nem mondhatnak a’ készségről 
akármikor ismét újra fegyvert fogni, hogy ön ’s 
fönállók maradjanak. Hadiseregünk, melly a ’ 
népből kel, ’s melly a’ tartományi öt osztály
beli fegyverességgel 100,000 főre megy, mo
rd bizodalomra érdemes, mert ime p o l g á r 
t á r s a i  k ö z e p e t t  é l  ’s i s m e r i  k ö l c s ö 
nös  é r d e k e i t .  (Ezután a’ status-költségek 
érdekelteinek). Békességben tartozik a’ kor
mány a’ nép fölhatalmazottinak előadni az or
szág minden nehézségit, tisztán ’s tartózkodás 
nélkül. Líraim, ezek orvosiásival nem sok ba
jok lesz , ftnancz.-áilapotuuk igen szerencsés.
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Első kötelessége a’ kormány ’s népképviselés- 
nek a z , hogy biztosítsa a’ polgárokat jusai ’s 
vagyonárral élésében. Ezt bizonyára soha nem 
érhetni e l , ha a’ helyettes pénznek határozott 
értéke nincs. Siessünk tehát azoknak, tik  
szorgalmok után vagyonok birtokában vannak, 
kellő biztosítást nyújtani. Nyissunk uj kilá
tást szorgalom, tehetőség ’s takarékosságnak; 
készüljünk minden szabad kereseti módot é- 
leszteni, támogatni; ismérjük igazságul e l, 
hogy a’ jó financzia egyik legizraosb alapja a’ 
statusok fönállásának; javítsuk ’s gyámolít- 
suk a’ földmivelést ’s kereseti szorgalmat, — 
’s uraim, mi gazdagok leszünk ’s birtokában 
olíy holmiknak, mellyeket tengertulról szállí
tanak. (Itt a’ n e m z e t i  b a n k  rendezése a- 
datik elő , ’s azután:) Soha sem teljesíthetjük 
kötelességinket magunk iránt jobban, mint 
midőn arra emlékezve munkálkodunk, hogy 
utódink aratandják majdan fáradozásink gyü
mölcseit. Földi pályánk, mint egyes embere
ké , nem egyéb mint halál: más azonban a’ 
nemzeteké, ezeké a’ femnaradandó élet. Ki 
tehát magának dolgozik, mondhatni inkább a’ 
társaságnak dolgozik , mellyben éL — Uraim, 
midőn én ezelőtt majd  ̂ századdal az urak 
alaptörvény iköz esküvőin, már akkor mondám 
az ország RRnek, hogy nem csupán birtok
terjesztés a z , melly a’ status hatalmát ’s ön- 
állását teremti, hanem törvények is , keres
kedése is, munkálati szorgalma is, és min
denek felett n e m z e t i  s z e l l e m e .  ’S ezt 
mondom uraim, most újra, ezen ősz igazsá
gokat. Szempoutimuak az urakéival őszhang- 
zása békát árasztott a’ hazára ’s háboríttatiau 
rendet, mellynek gyümölcsét több mint 22 
év óta aratjuk. Önállás, béke ’s baráti szövet
ség kívül; csend ’s törvényeknek hódolás b&- 
lid : ez  a kép, mellyben Svéczia és Norvó- 
gia egyesült országokat Európa ismeri. Muiv- 
kálódásikra uraim, a’ Mindenható áldásit ké
rem alá ’s maradok ’s a’

‘A M E R I K A .
Az éjszakamerikai congressnsban a’ per

patvar a praesidens és a’ bank között még le 
nem csilapodott. Jaksonnak minden ellensé
ge a’ bankhoz állott. Egy felől az unió párt
ja , ’s democraták1; más felől az unió ellensé
gei , a’ semmisíjtük, (nullificirer) a’ pénzaris- 
tokraták vagy gazdagok és a’ bank igazgató
ja A’ senatusban inég hevesebben támadók 
meg a’ praesidenst, mint a’ követházbau. Itt 
egyik oppositiotag indilváöyba hozá: uyilvá- 
nyíttassék, hogy a’ praesidens az előbbi sta- 
tustitokuok letétele által, ki nem volt kész

séggel a’ banktól a’ nyilványos pénzekét vis
szavonni, olly erőszakot tulajdonított magá
nak, melly őt törvényesen nem illeti, ’s a ’ 
nép szabadságának veszedelmes; 2) hogy az 
nj statustitoknok által előadott gyám-okok a’ 
nyilványos pénzeknek a’ bankból visszahuza- 
tásokra elégtelenek. A’ vita végét még nem 
tudhatni. — Duffie nr Jaksont tirannak ; Clay 
ur bitorlónak nevezé. A’ kalmárház is emléki- 
rást nyújtott be a’ congressushoz a’ keres
kedés rósz állapotjárói, pedig kesergőt, ez is 
Jaksont okozza. — Ujyorki lapok szerint jan. 
lsójéről: Végre a’ csend Mexicoban helyre 
állott. Santanna győzött, a’ Bustamentétől 
számüzöttek vissza fognak hivatni, maga 
nrindazáltal párthiveivel sietve oda hagyják a’ 
respublicát Mig azonban a’ hatalom katona 
kézből ujabb alkotmány által ki nem vétetik, 
’s polgáriba nem iktattatik, addig se Mexikó
ban , se másutt nem reméllhetni a’ revolutió- 
nak végét Most midőn kivülről veszély nem 
fenyeget, ezen karcz-erő, mellynek a’ kor
mány , vagy valami merész fő parancsol, olly 
veszedelmes eszköz 3 hogy tartós békére nem 
is számolhatni. Olly országban, hol kevés a’ 
közértelem, hol a’ polgári katonaság nincs 
létesítve, a’ fegyveres erő olly befolyással 
h ir, millyel semmi statustest, azzal semmi 
népakarat, bármi szabad és józan legyen is 
az, sem mérközhetik. — Bogotái levelek hi r- 
lelik, hogy a’ viszálynak Francziaországgal 
még nincs vége. A’ bogotai főtörvéiíyszék ál
tal minden fogságtól mentnek Ítéltetett ugyan 
a’ frauczia consul, de azon tanácsbeli megbün
tetésére , ki a’ consult elfogatta, még semmi 
parancs sem adatott

S A R D I N I A .
A’ sard, kormány már rég tudósítva voR, 

hogy a' zendítő propaganda véletlen beroha- 
nást szándékozik tenni Szavójába, ’s hogy 
ez a’ scliweizi lengyeleket is felszólító czim- 
borául, kiknek jan. 27. mint -a’ támadásra tű
zött napon segédcsapataikkalVeveynél kellett 
volna összetalálkozniok. A’ Lengyelek a’ tó 
scliweizi szélén csakugyan megjelentek, de 
minthogy társaik a’ szavójai kormány szigo
rú rendszabásitól elrettenve, velők nem csak 
hajóra kelni, de a’ Veveyben tartott fegyve
reket sem akarók kiadni, kénytelenek voltak 
Nyou felé vonulni, ’s nem Challaisnal, hanem 
két mérföldre a’ szavójai határtól kiszállaní. 
Mire a’ genfi kormány a’ mintegy 300 főbül 
álló csoportot lefegyverzé, ’s elfogató. Tú
riéból febr. 5. jött hírek jelentik , hogy ugyan 
az nap, mellyen Géninél a’ lengyelek ’s paj-
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.fásaik lefegyvereztettek ’s elfogattak, egy 
rész, számra mintegy 120, a’ szavójai határo
kig jutott, ’s azokon febr. 1. és 2. közt éj
jel Archampnál átlépett, a’ határ hosszában 
Amiemasseig mein én, hol a’ vámőrséget ve
lők egyesülésre unszolák. Mi nem teljesül
vén, azt kifosztották, a’ pénztárt kiürítették, 
szabadságfát emeltek , ’s a’ nép közt a’ felke
lési kormány nevében felszólításokat szórtak 
szét. Nem találván a’ népben viszhangra Tho- 
non felé indultak. Itt megértvén, hogy csa
patok. indultak ellenek, Ville-le Grandnál 
megállották, ’s a’ genfi határra visszatérvén 
vad hirtelenséggel elsüllyedtek, néhány len
gyelt kivéve, kiket a’ piplingesi katonaság 
éles szemmel tart. így szakadt a’ zendülés
nél vége, melly csak.*a’ szavójai lakosoknak 
adott alkalmat megmutatni, mennyire gyűlöl
nek minden illy rendbontó háborgást. — Tu
rulból febr. 6. jött hirek után f. hón. 4. fegy
veres olasz szökevények szándékoztak a’ fr. 
határszélről les Chelies-en keresztül Szává
jába ütni, de e’ beütés a’ Pont de beauvoi- 
siu-i kormányzó ügyessége által egészen meg
gátoltatott. — Chambery-i levelek szerint febr. 
4. $’ dolog igy történt: „Febr. 3. délután 4 
órakor rá ütött egy olasz szökevény csoport 
Grenoble felől a’ les Echelíes-i határiadnál 
álló laktanyára (kaszárnyára). A’ benne ta
lálkozott osztály -parancsnok ’s két.közlegény 
elfogattak. Az egy ik közlegény még is mód
ját ejté (erkélyről leugrás által) a’ megsza
badulásnak, ’s lóra kapván Port de Beauvoi- 
sinbe vágtatott. A’ helybeli kormányzó alhad
nagyával ’s 50. emberrel azonnal megindult, 
meglepé a’ szökevényeket, ’s kettőt leölvén, 
többet megsebesítvén, kettőt pedig elfogván 
a’ többit megszalasztá. A’ laktanyát már ak
kor kirablották, ’s az irományokat felpörköl
ték. A’ Turinból Chamberybe jött parancs e’ 
két foglyot azonnal agyon lövetni renddé. — 
Mittelaarból, febr. 3. jött levél szerint: Az 
ismeretes Ramorino gén. a! Bernben tartózko
dó lengyeleknél megjelent, ’s ez alkalommal 
határoztatok el hihetőleg a’ Szavójába roha
nás. Ez alatt a’ general oda vette magát, ’s 
7—800 főt szedett össze. Mint mondják, vé
get mindennek az vetett, hogy a’ lengyelek 
nem akartak e’ vállalkozásban többé részt ven
ni, ’s Waadtba hajóztak vissza. Azt is hi
szik, hogy a’ genfi mozgás más tervekkel is 
vagyon kapcsolatban, mellynél fogva Déifran- 
cziaország némelly városiban háborgások íitöt-

Szerkeszteti II e 1 ni e c z v.

tek volna ki. — A’ müncheni politikai hírlap 
következő levelet közöl febr. 3ikáról: „inár 
bizonyos ideje, mióta zendülést hirleluek, 
mellynek Piemontba kell kitörni. Egyszerre 
eltűnnek Bern cantonból a’ lengyelek, össze
gyűlnek fegyveresen a’ genfi tó éjszaki szé
lén, egyesülnek nagy szánni olasz szökevén
nyel, ’s hasonló időben távozik el a’ zürichi 
nemet tanulóság nagy része is. Mind ezen moz
g á sé i kitetszik a’ ^zavójJhi jczélzó szándék. 
A’ szavójai ügyviselő azonban megkeresi a’ 
waadti kormányt, rs ez megígéri, hogy sem
mi gyanús személyt sem fog a’ tó;» áteresz
teni. Milly rendszabásokat tesz tehát ezen 
kormány? parancsot bocsát a’ tószéii hatósá
gokhoz, hogy szükség esetén katonaságot ál
lítsanak ki; e’ végre vezért is nevez oda, de 
megelégszik azt minden sereg nélkül a’ tó. 
szélhez küldeni, hogy lássa, mi történik ott, 
noha környéke már számos nap óta pezsge 
.gyanús emberektől. Ez alatt a’ zendítők fegy
vert raknak át a’ szavójai határra. A’ csend
tisztség későn érkezik Nyonba mintegy 40 fő- 
büi álló lengyel csapatot elszélyeszteni. Szem
beötlő valóban azon léhaság, mellyel a’ kormány 
illy rendkívüli esetekben munkál. Ezt azon
ban nem annyira kell tulajdonítani a’ kormány
nak, mint Waadtland nyilványos véleményé
nek, melly áltáljában radicalís, ’s telve zen- 
dülési elvvel ’s elemmel. Kétségkívül alkal
mat nyújt ezen történet a’ külső hatalmaknak 
biztosítást kívánni, hogy Schweiz ne legyen 
többé lázítások ’s lázadások fészke. Különö
sen arra fogják Schweizot felszólítani, hogy 
azokat ne szívelje ölében többé meg, kik va
lamennyi országot felzendílni ezéloznak, t. i. 
a’ lengyeleket. ’S ha ezek ismét visszatér
hetnek Schweizba, maradásuk kétségkívül 
nem fog eltüretni olly országban, hol nincs 
elég hatalom a’ zendülésnek elejét venni.

ELEGY HÍREK.
Serviában f. hón. 5. fogva Kragojevaczon 

szerb hírlap jelen meg minden héten egyszer. 
Terve politikai híreket mind a' bel mind a’ kül
földről közleni, rendeléseket, tudományos ér
tesítőket is igér ’s Davidovich ur különös ü- 
gyelése alatt áll. — A’ török újság egy szul
táni hg asszonynak, Saliha szultánénak egy 
bekelését adja hírül egy még eddig ismé- 
rellen török naggyal. — Abdullah basa az 
acrei helytartó, ki ezelőtt két évvel egyptu- 
si fogságba esett, ’s eddig CaiFöhán tartóz
kodott, onnan Sziámiadba megérkezett. —
Nyomtatja Länderer.
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MAGYAR- és ERbiv^YORSZÁG.
Pozsony: Végezve lévén a’ bírósági pa

rancsok megszüntetésit tárgyazó Xiik czikk, 
febr. 17kén már az ügyvédekről szóló Xiik 
forga kér. vitatás alatt.

Apostoli fejdelmünk f. észt. jan. 6ki leg- 
fensóbb határozata szerint győri káptalani olv. 
kánonok Saiier Györgyöt Dana-szigeti sz. Ja
kab ezimzetes apátjává*, jan. 8ki végzése sze
rint pedig 'Erdélyben tábori fópap Hónig Ven- 
czelt a’ károlyvári káptalanhoz tiszt, kánonok
ká dij-elengedés mellett méltóztatott kegyel
mesen kinevezni. ,

B u d a p e s t .  Hitelesen juta értésünkre 
hogy e’ két városban a’ fő ’s más minden ka
rú és rendű asszonyságok között aláirás-ívek 
forognak, mellyek által nemes Pest vármegye 
példájára, segedelem-pénz gyíijtetik szabad 
ajánlatokkal a’ budai nemzeti színész - társa
ságnak az eleinte évig kikötött időn túl is 
leendő gyámolgatására. A’ m a g y a r  S z é p -  
nem hazai szivűségének e’ gyönyörű vonása 
bizonyosan minden magyar férjíit örőmérzéttel 
tölt el, mert létesülni látja benne azon nem
zeti szeretetet, mellynek lélekemelő példáival 
multkőrünk magyar leányáról hazánk évköny
vei ’s történetlapjai telvék. így már nem lesz 
kétség, hogy nemzetünk saját hazai műveltsé
gét el ne érje akkor és ott főkép, hol nem
zeti nyelvünk palládiumának, a’ színészetnek, 
’s általa nemzetiségünknek ápolására lelkes 
Szép Nemünk őr és védaiigyalként lép fel.
Rövid kimutatása a’ budai magyar sziné^z-táisaság’ jelen 

állapotjának : -
Mult 1833ki October, november’s december hó

napokban , mint azt a’ Pest vgyének beadott száma
dások mutatják, színészi személyzet’ és cselédség’ fi
zetésein , ruhatári, diszitvényi igazításokon ’s egyéb 
előadási költségeken kívül, a’ színi mutatványokból 
n y e r e s é g  bejött 1488 fr. 5 kr. — Innen ha tekin
tetbe vesszük azt, hogy a’ színész-társaság havi költ
sége körűl-beliil három ezer vált. forintot lösz, nem 
lehet szíves örvendéssel nem sejtenünk , a’ növeke
dő hazafiűi részvétet a’ két város’ közönségénél ezen 
honi intézetünk iránt. — Az előadási jövedelemből 
mintegy 1800 vált. forint, erkélyek, zártszékek ’s ál
landó földszinti főhelyek elő váltásai által havonként 
biztosítva van. — A’ Pest vgye felszólítására, kebelé

ben , 1834iki feb. közepéig gyűlt pénzbeli adakozá
sok , mint e’ mai hírlaphoz mellékelt j e g y z é k b ő l  
látható , tesznek öszvesen 8242 fr. 1 kr. vált. — Ezen 
summából könyvtárra, kótákra, szinész-müvészi köny
vekre ’s a’ t. fizettetett 555 fr. 36 kr. E’ szerint a’ 
fentebb kitett muíatványi nyereséghez, hozzá adat
ván a’ fennmaradott adakozási summa 7686 ft. 25 kr. 
1834 január Isőjén a’ budai szinész-társaság kész- 
pénzbeli állapotja tehát 9174 frt. 30 kr. váltó.

Ezen pénz, Pest vgye színészi Küldöttségének 
rendeléséből, egy külön, ’s két zárd pénztár-fiókban 
tartatik a’ tudom, társaság pénztárnoka gondviselés« 
alatt; ’s a’ két kidcs külön-külön az alulírt két igaz
gatónál állván, pénz-kivétel szüksége esetében, a’ 
fiók-felnyitás csak hármok jelenlétében eshetik-ineg, 
a’ kivett vagy betett pénzről hármas aláírással erősí
tett jegyzék tétetvén be a’ pénztár-fiókba. Illy ellen
őrség, melly a’ színházi mutatványok kasszájánál is 
telhetőén gyakoroltatik , valamint a’ Pest vgyei já
tékszíni Küldöttség előtt fertály-évenként adandó 
számadások is , hihető, teljes megnyugtatásnál fog
nak szolgálni a’ Közönségnek az iránt, hogy a’ budai 
magyar szinész-társaság vagyona legszorosb lélekis- 
méretességgel ’s gazdálkodással gyakoroltatik. —- A* 
fertály-évenkénti számadások kimutatásaik, valamint 
az ezután, mint rcménylhető, gyűlendő mindennemű 
hazafiűi adakozások, pótlólag közölíetai fognak h’ 
3agy érdemli. Közönséggel.

Illy szép tanúságai után a’ hazafiűi buzgalom
nak, habár találkozott legyen egy kettő — de hála a’ 
nemzet géniuszának, nem is több — ki, nem a’ leg
nemesebben mentegetőzik, azzal tudatni akarjuk, hogy 
senkit hazafiuságra erőltetni nem akarunk; mert ezen 
szent érzemény hő kebelben nyíló virág, melly fa
gyos erőltetést nem szenved.

Mi a’ társaság szerkezetét illeti: alulírtak részé
ről minden hatalmukban áHoít lépések megtétettek 
’s meg fognak tétetni, mellyek annak személyzeti ’s 
előadási tökéletesítését elősegíthetik, ’s ha még ökö
rig a’ siker a’ köz óhajtásnak meg nem felelhetett, 
egyedül az oka, hogy eszközink még csekélyek, a’ 
tennivaló pedig sok, és a’ számos akadályú haladás 
csak halkan eszközölhető. Minekutána azonban, a’ 
magyar tudom, társaság is, későbben kezet fogva 
Pest vgyével, ennek színészi igazgatóságát, a’ szín
darabok kiigazítására ’s újabb darabok fordítására 
nézve kinevezett tagjainak együtt-munkálkodásával, 
*s e’ végre pénztárából 50Ö ezüst forint megrende
lésével gyáinolítja-, ’s már eddig is számos darab kii- 
gazíttatott, fordíttatoíl; a’, színész - társaság tagjai 
pedig, nemesen érezvén középponti helyzetöknek jö 
vendőre nézve üdves hatását a’ magyar színészetre, 
naponként több - több szorgalmat ’s művészi haladás'.' 
törnek kifejteni — reményijük , mindig köz-elehb-kü-
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zelcbb jutandunk azon szerencsenkhez ’s iparkodásunk 
teljesüléséhez, hogy nagy lelkű Közönségünk vára
kozásának megfelelhessünk. Költ Pesten feb. 16. 1834.

h'áy A ndrá* nt. k. > Döbrenlei <.ii/j>r m. k.
* a'  budai magyar szindsz-társaság igazgatói.

Nagy - Becskerek febr. 13kán Toroníal 
megyei priv. Nagykikinda kerületben él a’ 
Szerbek legnagyobb tömege hazánkban , ’s 
tíz roppant helyén eddig alig volt hallható 
más ajak az illyrusokénál. Most legújabban 
nem csak Kikindán , hanem az egész kerü
letben mindenütt megszaporittatíak az isko
lamesterek fizetései azon czélbol ’s föltétel
lel: hogy a’ nemzeti nyelvben is illő okta
tást adjanak nevendékiknek. A’ napokban N.- 
Kikindára vetődött egy színész társaság. A’ 

jó  szivü szerbek ’s más odavaló lakosok, mind 
a’ mellett is, hogy közölök a’ nemzeti nyelvet 
csak kevés érti, e’ jámbor vándorúikat úgy 
fogadták, hogy 3 hónapig tartandó maradásuk 
biztosítva lenne; ’s igy Torontal megye keb
lében most két rendbeli színészeket ápol. Be
csén t. i. és Kikindán. A kikindai kerületi ta
nács törvényes tárgyú jegyzőkönyvei Taná- 
zevics János derék főjegyzője ’s tiszttársai 
segédje által magyar nyelven vitetnek már, ’s 
napról napra nagyobb a’ remény, hogy munkál
kodása egyéb ágait is idővel ezen teljesitendi. 
Ezen szép intézkedésnek fő rugója ’s lelke 
»’ jó gondolkozásu kerületi főbíró Kengye- 
lácz Lukács u r , ki a’ kormánya alatt virág
zó tanácsot tettel példával közohajtásnak meg
felelni hazafi kötelességévé tette ’s ama' szerb 
vidékekre, hol a’ nemz. nyelv eddig számki
vetve volt, öröklétre méltó iparral azt most 
általültelé ’s hivaltaloskodása első éveit örökkt? 
zöld koszorúkkal diszesité. —

Gróf Kendeffi Adám véletlen halálának 
megrázó hire Erdély távolabb részeiről is az 
elhunytnak számos barátját ’s tisztelőjét Ko
los várra gyüjté; ezek ’s a’ város minden ren
dű lakosinak sok ezerre menő sokasága , a’ 
legmélyebb részvét nyilványos jelei közt ki- 
nérék ki febr. 7kén az erős és szép lélek hi
degült földi tetemeit a’ közönséges sirkertbe, 
melly méltó vala hogy épenKendeffy Ádámban 
például egy olly földi nagyot fogadjon sürü 
dombjai elegy sorába, kinek valamint emberi
ségért dobogó szive, inig élt, emberben csak 
az embert becsülte, úgy liolía után is szeretett 
ember-testvéri közt legédesebben nyugszik. A’ 
temető terét, sőt a’ szomszéd kertek fáit is be
lepett tömérdek sokaságnak bánkódó megille- 
tődése^ kezeskedik ugyan arról, hogy Ken
deffi Adám sirdombja jel nélkül sem vegyülne 
feledékenységbe, de baráti hatalmas jlelké-

nek méltó cziinjeléül meghatározták emléket 
emelni fölébe, azon örök sziklák gránitaiból, 
mellyek Erdély határit rendithetlenül védik, 

y. Czech János ur sz. kir. Győr városa pol
gármestere ’s a’ magy. tud. Akadémia r. tag- 
l  '-"•’ány-gyüjteményét a’győri Aka-
dem. ösen ajándékozta. •

E ’ f. ho.ap első felében a’ pesti in. k. tn- 
dom. Egyebem ben orvosdoctorrá iktatásakor 
„A’ csontszövetről és az elhalt csontok vissza- 
szerzódésükröl“ értekezett nyomtatásban Ha
li e k k er  Ferencz Tolna-megyei fi ’s az orvo
si politia és törvénytanítónak segéde ,H Cz i -  
r á k y  Antal Országunk B írája’s a’t. 0  nmél
tóságának ajánlván e’ felavattatási ’s tudomá
nyos igyekezete első zsengéjét, mellyet sza
batos nyelv, a’ tárgy kellő méltatása ’s hazai
rokon példákkal világítása minden orvosunk
nak ajánlnak figyelmeztetésünk nélkül is. Ha 
e’ szép pály án ’s kivált mostani rendeltetési 
helyén tapasztalási mezejét ’s isméreti tárát így 
buzgand tetemesbíteni, úgy nem csak szülő 
megyéjének Tolnának, hanem a’haza ’s embe
riség egy etemének is való díszére ’s javára 
idüj e’ fiatal koszorúsunk.

A U S Z T R I A .
Tiszt-változások a’ cs. k. hadseregnél. 

Altábornaggyá’lett Demut h János gén. őrnagy? 
generál - őrnagyokká: ezredes Thalherr Mi
hály, báró Dietrich Ernáiméi és Wisziak Leo
pold ‘/ez red essé : alezredes Hűen Pál; alez
redessé : őrnagy Culoz Károly; őrnagyokká: 
kap. Martin Sándor és Yerbek du Chateau Fe
rencz. Sándor würt. hg. másod ezredes pâ - 
rancsnoka lön a’ József főiig, huszár ezred
nek ; Schell Sándor báró ezredes alkapitány 
lön a’ cs. k. trabanti testőrségiiél. Nyugalom- 
bul újra hivatalba léptek : Eltz Ágoston gr. 
gén. - őrnagy mint Verona város parancsnoka, 
Lazarich József b. alezredes Mantuaban, Abe
le Ignácz b. őrnagy Majlandban. Nyugalmaz
talak : Wangen Fridrik b. gén.-őrnagya, Ca- 
sella János ezredes gen.-őrnagyi czimmel és 
nyugpénzzel, Auernhaiiuner József alezredes 
ezredesi czimmel és dijtoldalékkal; Anger- 
mayer Fridrik alezr. czimmel és dijtoldalék
kal; továbbá őrnagy: Gileíía József alezredes 
czimmel, Szlávy Ferencz, Horn József, és 
Aumer Károly; kapitány: Nuckh József, Lanz 
Férd. nyugpénzzel, Kaltenborn József dijtol
dalékkal , és Geramb' János mindnyájan őr
nagyi czimmel. Külrendeket ’s azok viselhe-v 
tésire engedelmet kaptak: lovassági gén. Ra- 
deczky József gr. a’ parmai sz. György-rend 
nkeresztjét, Folliot Lajos gr. a’ bajor k. kor.
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polg. érdemrend nkeresztjét; altábornagy: Maz- 
zuehelli gr. és Mengen Károly b. a’ pápai sz. 
nagy Gergely - rend másod oszt. keresztjét; 
gén.-őrnagy Auenfels István a’ parmai szent 
György-rend, 's Auersperg Károly gr. a’ ba
jor k. kor. polg. érdemrend közép keresztjét; 
ezredes: Hesz Henrik a’ parmai sz. György- 
rend, Fridrik fürstenbergi landgraf a’ szard,
k. sz. Móricz és Lázár-rend, és Martini An
tal a’ pápai sz. nagy Gergely-rend közép ké
részijét; alezredes: Bürger György és Ha
rold Henrik b. a’ pápai sz. nagy Gergely-rend, 
Haller Ferencz gr. pedig a’ szard. Móricz-Lá- 
zárreíid közép keresztjét; őrnagy: Tschebulz 
Ferdinand a’ szard. Móricz-Lázár- , és pápai 
sz. nagy Gergely-rend, Montluisant Bruiio, 
Popovies Gábor, Abele Ignácz b., Bagnara 
János a’ pápai sz. nagy Gergely-rend, és Ca- 
stelliz József a’ pármai sz. György-rend közép 
kérészijét; kapitány Orczy László b. a’ pápai 
K riszíus-rendet, Begenfeid-Schomburg Ágost, 
gr. a’ porosz kir. Johannita-rendet, Burlo Au
la i, Climielnicbi Móricz, alkapitány Handel 
Fridiik b., Niesner Yincze, fregatte-haduagy 
Miionopulo János, főhadnagy d’Anthon János, 
tengeri pattantyusági főhadnagy Paulucci An
tal marquis a' pápai sz. nagy Gergely-rend, 
és főhadnagy Ziörzi Jak. a’ parmai sz. György- 
rend közép keresztjét ; alhadnagy Y etter Já
nos a’ lengyel kir. sz. Szaniszló-rend 4ik oszt. 
keresztjét; Sciiäder János táborhadi biztos, 
Klein Jakab és Vogel János főorvosok a’ pá
pai sz. nagy Gergely-rend közép keresztjét.

A N G L I A .
Következő a’ király beszéde, mellyel febr. 

4ikén az idei parliamentülést megnyitó: „Lor- 
daim 's uraim! Midőn ismét magas kötelessé
geik teljesítésére hívom Uraságtokat össze, 
teljes bizodalommal támaszkodom buzgalmuk
ra, türelmességökre, a’ nyilványos érdek iránt 
őszinte vonzalmokra, és szilárdságokra (Fes
tigkeit) , mellyel a’ fenáííó országaTkotináiiyt 
régi alapjaiban, ’s hatalom-ágazati igaz elosz
tásában segedelmezni fogják. Ezen sajátsá
gok jelesíték munkájikat a’ múlt ülés alatt is, 
mellyben számosb és fontosb kérdés terjesz
tetett a’ parliament vizsgálata alá, mint bár- 
milly előbbi korszakban hasonló terjedékü idő 
alatt. A’ rendszabások közölt, meliyek a' tör
vényhozás szentesítését nyerék, legsulyosb 
és legfontosb volt a’ rabszolgaság ellöriesz- 
tése. Azon mód, mellyel e’jótékony rendsza
bás a’ britt gyarmatokban fogadtatott, ’s azon 
előlépések, meliyek Jamaika törvényhozásá
tól kivitelére tétettek, legszerencsésb követ

kezményeket váratnak. Sok más fontos tárgy 
folyvást fogja Uraságtok legfigyelmesb vizs- 
gáiását kívánni. A’ tudósítások, mellyeket a-* 
zon biztosságoktól fogok előterjesztetni, inel- 
lyek a’ végből rendeltettek ,. hogy a’ helyha
tósági testületek (corporatiok) áliapotját, a‘ 
szegényí törvények hatását, ’s igazgatását 
(végrehajtását) ’s az egyházi jövedelmeket ’s 
pártfogósági jusokat (patronatus jura) Ang
liában ’s Walesben megvizsgálják, Uraságtek- 
nak kétségkívül hasznos fel világításokat adand- 
nak, mellyeknél fogva képesek lesznek a’ 
feuforgó hijányok ’s visszaélések minőségi
ről, és terjedelmiről ítélni’s elhatározni: mi
kép vétethetnek elő a’ szükséges javítások il
lő időben, veszély nélkül’s jótékonyan. — Po
litikámnak állhatatos ezélja volt, népemnek 
a' béke áldásai szakadatlan éldeleíét biztosí
tani. Erre azon egyetértés, melly szerelmsé
re az angol, ’s a’ franczia kormány közt fen- 
áli igen segedelmes volt, ’s a’ biztosítások, 
mellyeket a’ szárazföld egyéb hatalmai barát
ságos érzelmeiről veszek, fáradságom foly
tatására bizodalmát öntenek. Sajnálnom k e ll, 
hogy Belgium Hollandiával végegyezésre még 
nem juthatott , ’s hogy Portugáliában a’ pol
gárháború még folyvást tart. Bizonyosakká 
tehetem Uraságtokat, hogy szorgalom ’s buz
galommal fogok, ollyan országokban a’ bá
torság ’s béke visszaállítására minden alkal
mat használni, meliyek érdekei országiméi
val olly szoros kapcsolatban állnak. A’ spa
nyol király elhunyta után nem késtem leánya, 
az Infansné, örökösödését elismérni, ’s leg
nagyobb szorgalommal fogok azon kormány 
történeteinek folyamára ügyelni, mellynek bé
kés megállapodása (erősödése) igen fontos 
mind Angliára, mind Európa ál talányos nyu
galmára nézve. Törökország csende a’ mege
gyezés óta Mehined Alival nem háborítíatott, 
’s mint biztosan reményiem, nem is fenyege
ti azt veszély. Arra szemesen fogok ügyelni, 
hogy ezen ország viszonyaiban inás hatal
makhoz képest minden ollyas változás, melly 
annak állandóságát, ’.s függetlenségét veszé
lyeztetné , eltávozíassék. — Megparancsol
tam, a’jövő évi költségek előterjesztését. A' 
legszorosb takarékossággal ’s olly lerovások
kal , meliyek a’ nyilványos szolgálat sérelmé
vel nincsenek, szerkezteitek azok. Teljes bi- 
zodaiommal számolok Kegyetek felvilágosult 
liazafiságára, ’s népem örvendő készségére 
olly eszközök szerzése iránt, meliyek koro
nám becsületét ’s országim érdekeit feltar
tsák. A’ számvitelek, meliyek a’ bevételek
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ViAu.s*-üwi-ül előterjesztetnek , kielégítőknek 
lógnak találtatni. Hordáim ’s uraim! A’ szük- 
» :g folyvást! tartását a’ telek-birtokosak kő- 
■ztitt fájlalom, noha más tekintetben az ország 
áilapotja mind belső nyugalmára, mind keres
kedésére ’s gyúrjaira nézve legvidítóbb kilá
tást , ’s haladó javulást nyújt. Az utolsó ülés
ben kibocsátott ’s írlandban különféle üdvös 
és hathatós reudszabásokat végrehajtandó ren
delések már munkásságban vágynak , további 
javításokat azon biztosságoktól kell várnunk, 
mellyek más fontos tárgyak vizsgálatára kül
dettek ki. Ajánlom Kegyeteknek az egyesült 
ország azon részében, ineilynek mindenké- 
peu igazságos oka vau e’ miatt panaszra, a’ 
tizedek olly vég-kiegyenlitését venni fontolat- 
r a , melly minden sérelmet alattvalóim bár- 
inilly osztálya tulajdonának ’s jogának vagy 
az egyházban ’s országban bármilly intéz- 
vénynek csonkulása nélkül megszüntetni ké
pes legyen. A’ nyilványos csend altaljában 
fentartatott; ’s Irland összes tartományinak ál- 
lapotja egészben sukkal kedvezőbb tekinte
tet nyújt, mint a' múlt év bánnelly szakában. 
Mély fájdalommal ’s méltó boszankodással lát
tam azon izgágák folytatását, mellyek ezen 
ország népét a’ törvényhozási unió felbontá
sára ingerük. Eli már kinyiiatkoztatám, hogy 
erős és rendiilhetlen határozatom nemzeti e- 
rőnkuek ’s bátorságunknak e’ kapcsát az iste
ni gondviselés segedelmével hatalmamban ál
ló minden eszköz által sértetlen fentartanom. 
E ’ határozat gyámolítása végett bizodalommal 
számolok parUamentein ’s népein buzgó’s erős 
közinunkálásúra. Azon bujtogatásoluiak, mel- 
Jyek arra czélzanak, hogy a’ status iránt bé
kétlenség ’s kölcsönös bizalmatlanság gerjesz
tessék a ’ két ország népe közt, tulajdonít
hatni legfőkép az engedetlenség azon szelle
mét, melly ámbár azt a’ törvény ereje nagy 
mértékben fékezi, még is sok esetben igen 
ín láthatólag mutatkozott. Senkire , mint ezen 
olly veszélyesen feüngerlett forrongás csa
latkozott eszközeire gazdag e’ szellem a’ leg- 
károsb következésekben, ’s a’ jó és liiv ér
zésűéit egyesült hathatós erőködései kívántai
nak a’ kormány segedelmére, hogy azou fel- 
zudulási ’s eröszaki rendszernek vége szakad
jon , mellynek tovább tartása a’ status csendét 
zavarja, ’s mellynek gvőzedelme az egye
sült ország hatalmát ’s bátorságát húzná inel- 
lőzhetleu romlásba.

A' lorylapok különösen megelégülnek a’ki
rály beszédével, annak conservativ elvei miatt, 
egyedül azt nem tartják a’ királyszék méltó

ságához illőnek, hogy Irlaud ügyében annyi 
szó intéztetik O’Comiellhez. A ’ király beszé
de után a’ főházban Sutherland hg. válaszföli- 
rást javaslóit, melly után Wellington hg a’ 
uiinisteriumot mind a’ külső, mind a' belső poli
tika végett keservesen megtámadta, de az s z a- 
v a z á s  n é l k ü l  e l fő g a d t a t o t t .  A’válasz- 
felír ás csak viszbangja a’ kir. beszédnek. Az 
alsó házban is javaslotlak Lefevre és Morri
son uu. válaszfelirást. A’ vita alatt Evans ez
redes , ’s Harne uu., a’ radical párt keményen 
kikeltek a’ ministerek belső politikája ellen , 
mint kik önmagokhoz luitelenek lettek.

A’ válaszfelirás vitája alatt Wellington 
hg rövidbe vonva ezeket hánya a’ ministerek 
szemére: A’ kir. beszéd semmi rendszabást 
sem ígér. A’ rabszoiga-szabaditás végett még 
mindig rósz sőt a’ legroszabb következésektől 
fél. A’ belgahollandi ügy ugyanazon lábon áll, 
mellyben ezelőtt két évvel, ’s haladni sem fog, 
mert bizony a’ hollandi király engedni nem 
fog. Portugáliában inkább d. Miguelt ismerték 
volna királynak, mint szinte dón Carlost Spa
nyolországban. Anglia eleitől fogva Mehwed 
Ali ellen tartozott volna beavatkozni, így a’ 
portának orosz segítségre. szüksége nem lett 
volna. A’ miuisterek, míg egyik szövetséges 
kormányt (a’ portát) segedelem nélkül hagy
ják, aT másikat (a’ hollandit) ostromlották. Így 
szólott a’ belső ügyekről is keserű ócsárlással. 
— Grey röviden választolt neki, érdekesb ponti 
ezek : „A* nemes hg a’ királyi beszéd czélza- 
tira nem ügyelvén, mondja, hogy ő (a’ hg) a’ há
borúnak (a’ porta’s Mehetned közt) véget vetett 
volna, még pedig egy jó készületü sereg küldés
sel. Nem tudja a’ nemes hg, hogy 1833. Anglia 
hathatós nyilatkozást tőn , melly Ibrahim hala
dása gátlására nem kevesebb befolyással volt 
mint az orosz hajósereg? ’S valljon, milly 
politika lett volna, ha Anglia mint kereskedő 
ország Mehetned Alit ellenségévé tette volna? 
hogy Törökország orosz befolyás alatt van, 
nem a’ mostani ministeriumnak tulajdoníthatni. 
Nem mi voltunk, kik őt a’ Balkánon átlépni 
engedtük. A’ drinápolyi egyezés (halljuk! hall
ju k !) Törökországon olly sebeket ejte, mel- 
lyekbői még fel nem lábadt. Irományokra hi- 
vatkozhatuáin, hol a’ károk s balesetek fel
számít vak , mellyek a’ mondottam egyezésből 
folytak. Törökország mostani átlapolja hosszas 
sorú történetek következménye. Háborúja Gö
rögországgal ereje nagy kútfejeitőlfosfetá meg, 
R ússz iával pedig, euuek utat nyitott Moldva 
szélein által a' Dunára, ’s bevégezte uraságát a' 
fekete tengeren. A hoszpodáruk függetlenek-



kó tétettek a’ portától, megengedhetett nekik 
seregeket állítani,’s igy eszközt szerzeui, dacz- 
lót a* török hatalommal. Maga a’ török birodalom 
felsége ínegrendíttetett, mert az orosz alattva
lók azon ország törvényei alul kivétettek, melly
ben lakának, ’s orosz consulok ’s bivatalbeliek 
alá tétettek. E ’ köz tudomásu dolgokkal kép- 
mutatás volna Törökországul még valódi füg
getlennek mondanom. De azért Törökország 
épségében meg fog tartatni, nem az által, ha 
Mehemed Alit megtámadjuk, hanem .inkább ha 
addig, mig idő ’s körülmény engedni fogják, 
vele tartunk ’s a’ t.

Ugyan az alsó házban a’ válaszfelirás 
189. >  23 szóval elfogadtatott. — A’ Stan
dard szerint a’ britt lovassághoz Londonban 
minden ujonczszedési helyre parancs ment, 
hogy a’ fővárost hagyjákel’s ezredeikhez tér
jenek. Hasonló parancsot rebesgetnek a’ gya
logság ujoncz-szedési helyeiről is. — Kelet- 
indiában a’ hollandiak ügye bajos kezd lenni. 
— Uj hirek éjszakrul ujdon okokat nyújtanak 
azon hiedelemre, hogy Kusszia titkos egyezé
sének hasznát venni nem szándéka, mig Fran- 
eziaország ’s Anglia egyetértők. Politikája 
kétségkívül megegyez azon emberek politiká
jával, kik szabad férfiak egyesületétől retteg
nek divide et impera. Mit azonban a’ két kor
mány jól tud, ’s a’ szerint cselekszik is.

Romában Funchal marquis (portug. követ) 
halála hírére a’ portugált ügyvivőnek azon uta
sítás adaték, hogy a’ portugál czímert lakáról 
vegye le, ’s a’ követségi levéltárt a’ pápai kor
mánynak adja ki. Az ügyvivő elhalárzoítan 
megtagadó az t, ’s hogy levéltárát sérelemtől 
ója meg, azonnal megkérte az angol köve
tet, pecsételje be követségi irományait pecsé
tével , hogy se el ne idegeuíttethessenek, se 
meg ne kamisíttassanak.

n U N C Z I A O f l S Z Á f l .
A’ fraaczia követház febr. 5ik ülésében 

Dupont de 1 Eure ur Írásban nyújtotta kam. 
követségről lemondását be. Rendre jött a’lap
árusok ügye. Garnier-Pages ur a’ törvény terv 
ellen, Giraud Aug. ur mellette szólott. Febr. 
6ikán a’ lap-árusok iránt bérekesztetett a’ vi
ta. Tikén pedig elfogadtatott a’ két első czikk, 
weliy rendelő, hogy senki lapárus se állan
dóan, se mulaudóau az elöljáróság engedet
nie nélkül ne lehessen, - sót még azon indít
vány is , hogy legalább azon hírlapok tőzsé- 
re i , ineilyek a törvény engedőimével jelen
nek meg, legyenek ez engedelein-kéréstől 
mentek 198 163 szóval félre vettetett. —

1 elvék az oppositio hírlapjai Duloug te

metése körülményivel. Midőn a’ békeutczá- 
ban megállapodott a’menet, a’ gyalogság fei- 
tüzött szuronnyal (bayoneítel) gyorsan kezde 
léptetni, honnan világos, hogy nem tisztele
tül, hanem csendőrségül volt jelen. Midőn a' 
külvárosba értek, némi kiáltások hallattak, 
egyik csendbiztos azonnal megparancsolá a' 
városhajduknak, hogy a’ kiállókat fogják el, 
ezek kivont karddal oda siettek, a’ lovas bel v- 
hatósági őrségek pedig vágtatni kezdenek, 
de minden széilyelfutott. -r- Az ősz Lafayet
te az egész menet alatt gyalog ballagott a’ 
koporsó mögött. Gyakran lehetett e’ kiáltáso
kat hallani: „Éljen Lafayette“ éljen a’ 43om 
oppositiója. A’ menet alatt gyakran mondák 
mind a’ tisztek mind a’ katonák egymásnak: 
„Menjünk lassabban, sebesen megyünk La
fayette generálnák. Midőn a’ temetöbül kijött 
Lafayette, újra üdvözlők őt ’s mikor kocsijá
ba akart hágni, a’ nép a’ lovakat kifogta, ’s 
maga kezdé húzni. Azonban csak hamar oda
ugratott a’ lovasőrség, noha már mielőtt oda 
értek, a’ general némelly baráti rábírák a‘ né
pet, hogy lovait fogná be újra, de a’ general 
kocsiját, mint valamelly diadalkocsit, folyvást 
kisérte. — Némelly hirek Descrombes blayei 
plébánosra nézve erősíteni látszanak azon hie
delmet , mellyben ő maga halt meg, t. i. hogy 
meg é tették;, e’ fenyegetést ő Írásban kapta meg, 
mellyben az adatik okul, hogy a’berryi hgné 
lebetegülését ő is tanúsította. A’ hatóság minde
zekről értesítve a’ holttestet felásatni paran
csold. — A’ Moniteur hosszú jelentést foglal 
aláírás végeit a’ Napoleon császár emléke
zetére szülővárosában állítandó szobor iráni. 
Napoleon császár szobra, úgy mond a’ töb
bek között, ismét azon oszlopon á ll, mellyel 
ó seregink dicsőségének szentelt. E ’ hírre sok 
polgár azt ohajtá: emelne Francziaország an
nak emléket, kit mint törvényhozót, igazga
tót, ’s hőst első helyen tisztel. A’ kezde
ményt azon megye fogta fe l, hol először iáta 
világot. Azon sok város közt, mellyeket sze
retett , nagyított, szépített, ’s mellyek e’ tisz
telet miatt veíélgenek, szülővárosa is fellép , 
’s minden verseny megszűnik ; a’ sors dicső 
kedvezése jeleié azt a’ Francziák választásá
ra k i : egy mosolygó halom, hol Bonaparte Na
poleon atyai öröksége fekvők, öv ed sj bölcső
jét. Azon tengeren uralkodik e z , mellynek 
hullámi három világrész partjait mossák, hol 
a ’ haza gyermekei ugyanazon fő alatt lobog- 
laták zászlójikat. Aegyptns, Olasz- és Fran
cziaország közt emelkedjék ama’ nemzeti em
lék, az egész világ 'tengerutazóinak ’s minden
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gzázad embereinek oily nevei említendő, melly 
az eg}korúak állal liszteltelni fog, az ülő
kor előli pedig csudálali tárggyá magasodni 
’e a’ t. A’ nyilván} os érzelemre hivatkozást 
a’ génié s müvészség felhívása fogja köpetni 
’s a' t. Az aláirt összeség eddig 74,565 ír.* 
20 c. A’ király 5060 ír. a koronaörökös 1060 
for. Corsica megye 3ó,CCU. Ajaccio városa 
29,932 íor. Írlak alá. — Az Algier iránt mun
káló biztosságban három a’ vélemény: egyik 
mindennel íel akar hagyatni; a’ másik némelly 
erős helyeket javasol elíoglallalni, s csak az
után tovább haladni, ha kedvezőbb idő jö
vend rá ; a’* harmadik az ország meghódítását 
sürgeti. Még nem bizonyos melly ik vélemény 
fogadtalik el. — Rumigny gén. Párisi nem 
hagyta el. — A’Courier Jiulong temetése el
beszélésit ezzel rekeszti: A kormány azt fog
ja hinni, hogy hatalmasnak ’s ügyesnek mutat
ta magát. Jgaz, tetemes fegyveres erőt fejtett 
ki, de erősnek mondhatni e olly kormányt, 
melly teítleg azt vallja, hogy egy követet 
sem temethetni el, a' nélkül, hogy minden fő 
pontot gyalogsággal, lovassággal, ’s álgyuk- 
kai égő kanocz mellett meg ne rakasson, ’sat. — 
Lafayette Dűlőiig temetése után rosszul lett a’ 
fárasztó gyaloglás miatt, de már fellábadt. — 
Soult franczia hadminister a’ sereget 1834. 
jan. 1. 360,660 tőre s 73,257. lóra akarja té
tetni ’s erre 33 millió for. hitel volna szüksé
ges; de mivel a’ ministerium csak a’ három 
első hónapra kívánja a’ sereg feljebbi szá
mát, ’s ezt később lejebb szállítanák, a’ 33 
millió rend kívül es hitelt 27 millióra tehetni. — 
Cabet ur fkain, követ) ellen a’ ministerium kí
vánságára a’ biztosság ’s kamara port engede 
indíttatni.

NÉMETORSZÁG.
A’ szász országgyűlés kószálni kezdi ü- 

lésidejét, (már esztendeje hogy együttül) noha 
még keveset végzett. JS’ késedelem okainak 
az országgyűlés hibás behő szerkezetét mond
ják. Abban is nagy a' hiba, hogy miután már 
némelly' tárgy tökéletesem ’s lélekisméreíeseii 
megvan fontolva, az ismét számos javasla
tokkal ’s indítványokkal újra felbányatik. Né
melly követ, fökep törvénytudós örömest hal
latja magát, néha egész leczkékre is jött már 
a’ dolog. Az országgyűlési tudósítások a’ lip
csei hírlapban már 2800 igen tömötten nyo
mott negyedrétü lapot foglalnak, ’s a’ gyű
lés maga a’ finaneztestületnek már lOezer tal
lérba kei ült. A’ népiskolákat tárgyazó tör
vényt eleinte nem akarák országgyűlésen fel
venni, de Müller minister sürgető szükségeket

nyomosán kimutatván , olly hathatós támoga
tásra talált, hogy az még ez országgyűlésen 
fel fog vétetni. — Bécsi hírek szerint Anglia 
’s Francziaország Ausztria közbenjárását ke
let ügyében csakugyan megkérte, mielőtt rend
szabásokat tenne, mellyek a’ közbékét kocz- 
kára tehetnék. — A’ szász .országgyűlésben 
a' sajtó-törvény is napirendre jőve. Goltschald 
polgármester fejté ki e’ törvény szükségét, 
melly az alkotmány 35 czikkelyében is mint- 
egy parancsolva van. János bg azonban azt 
feleié, hogy kérelmek jöttek be a kérdéses 
tői vényjavaslat e l l en ;  azért, ha e’ tárgyat 
végezetlenül hagyják, talán e l h á r í t  t a t n a k  
azon akadályok, mellyek tágasb sajtótörvényt 
adni most még ellenzenék. W elmer polgármes
ter erősíté, hogy a’ biztosság azon okból, 
minthogy a‘ szövetség törvényei olly sajtótör
vény hozását, millyet a’ német.nép óhajtana, 
ellenzik, áíallá e’ tárgy at a’kamara elibe hoz
ni. A’ kamara ezen törvény elhalasztásában a' 
biz'ossági véleménnyel egyhangúlag mege
gyez , noha itt haladás kiválhatnék inkább ha
lasztás helyeit.

S C H W E I Z.
Lausanneban a’ kormány rendszabásai a’ 

lengyelek ellen, a’ nép közt nem csak hely
benhagyást nem találtak, de ellenszegülést is 
okoztak. Jgy szinte Genfben is, hol a’ kor
mány a’ lengyelektől elszedett fegyvert a’ 
fegyvertárba nem rakatbalá. A’ nép mindenütt 
összebarátkozott a’ menekvőkkel. Követke
ző azon felszólítás, mellvet a’ Szávájába in
duló zendítők a’ nép közt elszórtak: „Sza
badság, egyenlőség, emberiség, független
ség , egység. A’ felkelési ideigleni kormány 
a’ nép nevében. Meggondolván, hogy minde
nütt, hol önkény uralkodik, felkelés a’ leg
szentebb kötelesség; — hogy, ha a’ körül
mények által érlelt pillanat elérkezett, vétek 
a’ felkelés zászlója alá nem állani; hogy ezen 
pillanat elérkezett; hogy minden a’ néptől el
határozott felkelést a’ népnek kell végrehaj
tania; hogy szabad szándékú, összehangzó, 
közönséges nyilatkozás legfoganatosb eszköz 
a’ krisis áJJapotját megrövidíteni, melly a’fel
kelés): kijeleli, elhatározza 1) a’ felkelés e- 
zen pillanatban ki van kiáltva; 2) a’ lakosok 
felszólíttatnak bármi fegyvert ragadni, a’ vá^ 
rostéreken egyesülni, ’s azon férfiakhoz csat
lakozni, kiket a’ nyilványos vélemény ’s vC 
íelkeiés magaollyanokká jelel k i, kik a’ rép 
ügyét leginkább segítik elő; 3) minden vá
rosban, helységben, vagy faluban a’ lárma- 
harang azonnal von áss ék meg; 4) patrióták



(hazafiak) fogják a’ völgyeket ’s az országot 
minden irányban keresztül járni ’s a’ felke
lést terjeszteni; 5) minden felkelő tartomány 
a’ felkelést tűz által fogja a’ hegyeken hírül 
adni; 6) a’ kormány zászlója, s cziinere min
denütt szaggattassék l e , ’s helyébe a’ felke
lés zászlója tűzessék fel ; 7) a’ felkelt tarto
mányok azonnal gyors közlést fognak magok 
közt nyitni, sebes postákat azon helyekre kül
deni, mellyek a’ nyilványos hir szerint sza
badító seregekkel rakvák; azonnal hirt adni 
a’ seregek járásiról, mozgásiról, összesíté
siről, ’s egyéb munkálatiról; 8) az ország 
sorkatonasága ’s a’ nép között minden ellen
séges összeütközés, mennyire lehet, kerül- 
tessék ki, ’s mielőtt erőszakhoz nyúlnának, min
den eszközt meg kell próbálni, hogy a’ ka
tonaság az ügypártolásra birassék; 9) váro
sokban a’ felkelő egyesület azonnal a’ tanács- 
házakaí, kapukat, ’s a’ legí'ontosb állásokat 
foglalja el; a’ sorkatonasággal közösen itt te
lepedjék meg, ha ez vele már összebarátko
zott; ha pedig nem, a’ felkelés ezen helye
ket egyedül rakja meg; 10) következő nyil- 
ványos.hivatalbeliek, úgymint a’ pénztárnok, 
’s az adószedő , a’ só ’s dohánytisztek, a’ fo- 
gyaszték-adószedők, a’ zálogkönyvek órjei, 
a’ posta tisztei vagy igazgatóji, erdösz tisztek, 
s minden felvigyázó a’ különféle igazgatósá
gokban , a’ község jegyzöji ’s minden szám
tiszt tartoznak helyeiken ;s járásaik v. kerü
leteikben maradni, különben hazaárulőknak 
fognak tekintetni, ’s mint ollyanok bűnhődni; 
11) a’ község ügy viselője (SyndiCus) tarto
zik nem csak helyén ’s dolgai mellett marad
ni , hanem feleleti teher alatt gondoskodni is 
ezen végzés»- közvetlen ’s tüsténti teljesítésé
ről. Az igazgatás minden irományai, levéltá
rai , könyvei, papirosai ’s pénztárai örzete 
’s felelőssége alatt vágynak; 12) ha ellensé
ges vagy kétes seregek vannak a’ felkelt hely
ségek közelében, a’ nyilványos téreken (pia- 
czokon) vagy a’ főutczák legszélső pontin szük
séges véd-halmazokat kell torlasztani (barri
cade). I3J. lla  a’ felkelés kiütött, minden tar
tomány, minden nyoinos város tetemes hazafi 
csoportot fog a’ szabaditó sereg főszállására 
küldeni. 14). A’ felkelés szava: Élj en a’ 
respublica!. 15). Az asszonyok, gyerme
kek, ’s aggok a’ nép védelme alatt ailanak. 
Í8t. Julien febr. lsőjén 1834. Mazzini József, 
Melegari Amadé, HuíTini János, Rubin. —* 
A’ Gazetta Piemontese Turinból febr. 8. erő
síti mind azt, mi már a’ sardiniai zendülés fe
lől eddig mondatott. A’ franczia kormány tett

részéről elegendő rendszabást a’ les Echelles- 
böl franczia határra futók elszélyesztetésök 
iránt. D'Onier alezredes ’s a’ beauvoisini hid- 
állás parancsnoka tudósítja a’ kormányzót 
mindazokról, mellyeket már közlöttünk’s em
lítést tesz Scapacini nevű közkarabíuos halá
láról, ki épen akkor tért Chamberyből vis
sza, hova parancsot vitt, midőn a’ zenditők 
már les Echellesbe értek. Midőn a’ zenditők 
tanyahelyök mellett elment, egyik közölök 
hozzá kiálta: ki vagy? ő feleié : jó barát. E ’ 
feleletre a’ zendülés zászlója tartaték elébe, 
’s kérdezteték; elismeri é azt? A’ derék fe
lelete az volt , hogy ő királya zászlóján kí
vül semmi zászlót sem ismer el; mire két lö
vés földre teríté. — A’ Gazetta Piemontese 
Gasazza de Valinonti Victor gróf szavójai kor
mányzó felszólítását is közli, meílyben a’ nép
séget ’s katonaságot dicséretes tartásáért ma
gasztalja, ’s a’ király nevében" megdicséri.

A M E R I K A .
Ejszakamerikában Jakson azon ajándé

kok felöl, mellyeket a’ kül hatalmak az éj
szakamerikai statusoknak ajándékozni szok
tak, jan. 6kán nevezetes tudósítást nyújtott a’ 
congressushoz : „James R. Leib, az egyesült 
birodalom consula Tangerben (Maroceo) ar
ról tudósít, hogy a’ maroccoi császár neki 
egy oroszlánt ’s két lovat ajándékozván, ö 
azokat az egyesült birodaloméinak tekinti. — 
Minthogy azonban a’ végrehajtó hatalomnak 
nincsenek pénzalapjai, mellyek a’ Leib R. ur 
által kijelelt czélra fordíthatók volnának, bá
torkodom ezen ügyet egészen a’ congrelsus 
bölcseségére bízni. Én külső követink ’s ügy
vivőinknek utasítást adtaín, hogy ezentúl a’ 
cöngressus elő-helybenhagyása nélkül semmi 
szín alatt se fogadjanak ajándékokat külső 
hatalmaktól el. Figyelmessé teszem itt a’ con- 
gressusí azon ajándékokra, mellyek koráb
ban nyilványos tiszteinknek adattak, ’s mel
lyek a’ kormány parancsára a’ belügyek osz
tályánál tétettek le. E ’ czikkelyek a’ kormány
nak haszontalanok, a’ róluk gondoskodás a’ 
bel osztálynak terhes. Az alkotmány azon ren
delése, melly tiltja a’ nyilványos tiszteknek 
a’ cöngressus engedelme nélkül valamelly kül
ső hatalomtól adott ajándék elvételét, telje
sítve van az által, hogy ezen czikkelyek a’ 
kormány elintézése alá adattak“ — ’s az vég
zetül ajánlja, hogy ezen czikkelyek azoknak, 
kiknek azok eredetikép ajándékoztalak, vagy 
örököseiknek, adassanak emlékül. — Mexi- 
cóbau a’ rend újra lábra áll. .Mondják, hogy
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a’ nemzeti adósság kifizetésére az egyházi bir
tok is fog fordíttatui. A’ congressus most a’ 
sereget szedi reudbe. Hirlelik, hogy a’ Xa- 
liskoi káptalan a’ pápától kiátkozó (excomnm- 
nikáló) bullát akar ellenségei ellen kieszköz- 
leni. Illy eszközök azonban itt sem gerjesz
tenek többé nyugtalanságot. Monopólium sza
bad kormánnyal nem férhet meg. — Csekély 
történetek (úgy mond egy ujyorki levelező) 
újra felélesztették a’ nép ’s bank között fen- 
forgott régi viszályt. Jakson elnök a’ néppel 
tart, azért is életre halálra visel a’ bankkal 
háborút, mellyel azzal kezdett meg, hogy sza
badsága meghoszabbitását felfüggeszté, ’s a’ 
nemzeti pénzeket tőle visszavéteté. Ezen rend
szabás köveikezésiben a’ bank discontozásit 
(készpénzfizetésit) kénytelen volt leszállíta
ni. — Ez által a’ hitel alapjaiban csökkent 
meg. Ámde hitel az egyesült álladalom el
ső szüksége; ennek köszönheti népes vá
rosit , müveit földeit. Egyedül Ujyork város 
20 bankot számlál, melh ek évenkint 100 mil
lió dollárt discontozuak. (200 millió' pengő 
for.) mig Párisban a’ nemzeti bank 1831 csak 
150 millió frankot (5 frank egy dollar). A’ 
nép azonban, (Farmers és Mecanics, vagy bér
lők ’s kézművesek) a’ rendes munkásság utján 
lassú gazdagodáshoz szokván gyűlöli a’ bank- 
systemát, uielly mellett hirtelen meg lehet 
gazdagodni. E ’ gyülölséghez járul a’ minden 
amerikaival született bizalmatlanság minden 
emelkedő hatalom ellen, melly bizalmatlan
ságot a’ respublica intézvényei gyámjának tart
ja. Ennél fogva fél az amerikai a’ pénz-aris- 
tokratiától. Voltak azonban az eddigi bank, 
rendszerben is visszaélések. Pár gondoljon 
valaki 246. különféle papirospénzt ’s minde
gyiket különös értékkel, az illető intézet hi
teléhez képest, 20, 30, 50 for. veszteség
gel száztól. Némelly intézet több papirost bo- 
csáta k i , mint kész fizetéssel bírhatta volna, 
így támadt a’ nemzeti bank 1817, melly fize
téseit jan. Íjén kezdé ’s kész fizetésivel szá
mos bank buktát, vagy: felfüggeszíetesét oko- 
zá. 1811 — 1830 165 bukott meg. (talán 1817— 
1830). A’ krisis három évig tartott, de a’ 
f’ép elméjében mély gyülölséget hagyott hát
ra minden speculaíio ’s bankrendszer ellen. 
A’ gyülőlség most különösen a’ birodalom 
úankja ellen szegül, noha ez ártatlan, ’s e- 
gyedül képes a’ szerencsétlenségek megúju
lását akadályozni. A’ bank rendszere tévé 

, hogy utóbbi időkben 6 milliárd dollárnyi ke
reskedést űzhetett. ’S most e’ virágzó kiteli 
• endszer enyészethez közelít. Ujyork hau ’sy ~ ~  —------ . .-.-a-Tr---- • ^ ----
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Philadelphiában a’ legjobb papirospénz száz
tól 24 veszteséggel discontoztatik (v. fizet
tetik) a’banké pedig 15el. Kereskedők, kik
nek valódi (activ) birtokalapjok 400,000 fran- 
kal haladja meg adóssági tókéjöket, fizetéseik
kel felhagytak. —

ELEGY HÍREK.
Haagából írják, hogy a’ londoni konferen- 

tziák meg nem nyittatnak, míg a’ német szö
vetség Luxemburg egész vagy részleges át
engedésében meg nem egyezik. — A’ bajor 
raj na kerületben a’ d ugar osság vagy cgempr 
üzés (Schmuggeley) igen divatba jő, még kik 
csalk a’ Rajnán akarnak is átkelni, veszélynek 
vágynak kitéve, hogy a’ csernpárusoktól el
fogassanak. — A’ porta követe költségit az 
orosz udvarnál az orosz császár fizeti. Hóna
ponként 45,000 bankó rubel vagyon erre száu- 
va. Jelenléte Pétervároít nem egyedül hálái- 
kodás ’s tisztelgés, mert gyakor közlései a’ 
ministeriummal nyomós országos ügyre mutat
nak. — A’ tél Russziában kemény, a’ hideg 
15—24 lépcső közt forog. — Lamartine azon 
beszédében, mellyet a’ fr. követbáz ülésében 
jan. 8. a’ keleti, ügy felől mondojt, többek kö
zött ezen hely is találkozik: „Én becsülöm a’ 
Törököket, ’s ezen érzéssel térnek vissza 
miud azok , kiknek, mint nekemalkalmok va- 
la e’ nagy lelkű nép közt lakni.u

Stukkóimban a’ svéd Rendek tagjai közt 
uralkodó érzelem a’ kormányköltségek ben gaz
dálkodásra czéloz. — A’ görög királynak a’ Sí. 
Pétervári udvarhoz kinevezett rendkivüles kül
döttje Church tábornagy helytartó Stockholm
ba fog utazni, Folsége «evében a’ dán királyt 
üdvözlendőül. A’ görög kormány néhány ten
geri tisztet óhajt szolgálatjába venni, miért is 
a’ svéd király három svéd, és két uorvegiai 
tisztet ajánlott e’ végre. — Haagából Írják , 
hogy a’ király Chassé b. gyalogsági generált 
a’ megholt Wildeman vezérőrnagy (General 
major) helyébe bredai főkormányzónak neve- 
zé. — Berlini levelek mint bizonyost állítják, 
hogy a’ varsói nyomozó biztosságnál fenlevö 
ianulevelek szeriuta’ támadás alatt Prussziából 
Lengyelországba nem 2500 fegyverfogható 
férfi, hanem 12,000 ment által. — Russziában 
az országostanácsnak felsőbb helyről is megerő
sített javaslata következésében Wilna, Grod
no, Minsk, Volhyuia, Podolia, Kiew, és Bia- 
ly stock tartó Hiányokban lélekisméret-lörvény- 
székek (Gewissens-gerichte , tribuualia con
science) állíttattak fel azon szabályok szerint 
mellyeknéi fogva hasonlók a’ nagyorosz kor- 
mánymegyékbenniáriéteznek. —
Nyomtatja Länderer.
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MAGVAK- és F.KDKL VOltSZ V <».
Pozsony. Febr. 19ikén a’ kerületi gyű

lésben a’ tornai uj követ Ragályi ur indítvá
nyára kérdésbe jővén: valljon ugyan ő két 
v.inegyének képét (Hevesét ’s Tornaét) együtt 
’s egyszerre viselhesse é, — ’s az ebbe vágó 
hevesi dolgok sérelmi okul, ’s következőleg 
fölirási tárgyul vétessenek é ? — élénk vita
tások után, a’ tárgy azat szavazati többség
gel elinellözteték. Más nap 20dikán mind a’ 
két táblánál országos ülés tartatván, a’ RRnél 
némelly előfordult naplókönyvi igazítások 
követi pótlék-utasitások fölliordási után, a’ 
fenniondott tornai követ ur Heves várme
gyétől kapott ’s kérdésben forgó bizomány- 
levelét a’ táblai w. Elnöknek áltnyujtván, 
annak vitatásba vételét ’s a’ hevesi dolgok 
fölött sérelmi fölterjesztést javasla: mitől a- 
Eouban a’ RR., — oda járulván Heves kö
vetének sürgetése i s , hogy e’ tárgyban ma
ga a’ megye legtöbb világosságot fogna nyújt
hatni, — egyezően elállottak. Utána rendre 
kerültek a’ kerületekben előlegesen határo
zott üzenet és fölirási javaslatok, egyik 
névszerint a’ sürgető fölirás tárgyában ez út
tal már 8ik 5 másik a’ dec. 5iki orsz. ülés nap- 
lókönyvére lejött kir. válaszra fölirás iránt; 
8dik a’ jan. 3ikáról költ legközelebbi kir. vá
laszra szánt fölirás ügyében, mellyek rövid 
vitatás után jóváhagyatva a’ fő RRhöz küldet
tek által. Ezek az elsőre nézve előbbi véle
ményükhöz ragaszkodva, hogy -azt a’ RRek 
is fogadnák el, őket újólag fölszólíttatni ha
tározók; másodikra nézve: a’ hivatkozott ag
godalomban nem osztoznak, következőleg azt 
inagokrul nem is mondhatják; hanem inkább 
abból látnának aggodalmat kelhetni, ha midőn 
a’ király legfelsőbb joga 's tiszte szerint a’ 
törvények megtartat ását sürgeti, az balra ma- 
gyaráztatnék. Eképen a’ fő RR. értelméhöz 
képest a’ fölirási javaslatban több hely részint 
rövidítendő részint változtatandó lévén, azok 
az itélőmester által följegyeztetni rendeltet
tek. A’ kerületekben febr. lUikeig, az ügy
védekről szóló czikk után a’ fölösleg törvény

szünetek megszüntetésiről ’s bírósági dijak
ról (taxákról) szólókat is elvégezték.

Felséges Urunk a’ megholt Eszterházy 
nevét viselő gyalogezred tulajdonosá

vá Ferencz főherczeg első szülött íiját mél- 
tóztatott nevezni, melíy ennélfogva Ferencz 
modenai Főlierczeg nevét fogja viselni. — 

Királ) unk 0  Felségé múlt évi dec. 18iki 
legfensőbb határozata szerint Tomasini Fe- 
reucz hg. Eszterházy sorezredi kapitányt, 
dijelengedés mellett magyar nemességre mél- 
tóztatott emelni; jan. 19ki legmagasb rende
lésénél fogva pedig Turek József Auersperg 
vasas ezredbeli másod kapitányt szinte dij- 
fizetés nélkül magyar nemességgel fölruházni.

Telvék a’ levelek ’s belföldi hírlapok azon 
ünneplések leírásival, mellyek fels. Uralko
dóink születésnapjaira Hazánk külön részeiben 
intéztettek. Hogy mindenütt'szives volt az én- 
zés belsőkép ’s buzgó a’ hála, fókép iiiyes al
kalommal, azt újság gyanánt nem írhatjuk; ré
gi kedves dolog az, valamint jó Fejdelmünk on- 
száglása; a’ liiv alattvalók, illyenkor e’ belső 
érzelmet, hol a’ mód, körülmény ’s községi 
helyezés kedvező, külső tiszteletben is kitiiu- 
teíik fényes egyházi szertartásokkal, fegyvo- 
res tisztelkedések, ’s iidvezlő lövések tétetnek, 
lakomák ’s tánczvigalmak történnek , szóval 
minden, mi örömet nyilványossá ’s népi-ünneppé 
éleszthet: de egy idő óta, ezeket nem csak a’ 
külfény divatoztatás, hanem számos helyen egy 
nemesebb tiszteleti ’s fensóbb czélu cselekvés, 
emberiség ’s nemzetiségben buzgó századunk 
kedves bélyege t. i. jeiesíti. Ezekből fogjuk 
lapunk szűk téréhez képest a’ szembetűnőbbe
ket kiemelni: S z e n t  a mvárosban az ünnep be
fejezéséül tán ez mulatság adatván , annak tisz
tán fenmaradt 84 fr. ’s 5 kr. jövedelme , vala
mint a’ helyben mulató nemz. színész társaság 
által a’ kebelbeli ifjúság hozzá járul tavai elő
estve adott játék jövedelme 129 fr.’s 55 kr. a’ 
városi kórház tőkéje gyarapítására szentel te
tők. — Zágrábban Alagovieh Sánd.püspök vr 
a’ tisztelkedett katonaságnak egy napi ingyen 
zsoldot, altábornagy Liiienberg báró pedig 0
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akó bort ajándékoztak. — E gerben a’ casinoi 
társaság ez alkalomra igen fényes tánczmulat- 
ságot adott, mellynek nagy csínnal ’s gondos 
készülettel rendezett külső diszítvényiu kívül, 
legfőbb érdeme az, hogy a’ bejött pénz a’ vá
rosi kórházi szegények javára iördiltatott, 
melly czélra külön is több lelkes adakozás te
tetett le a’v pénztárnál, ’s a’ ca-inoi részvénye
sek , kik különben ön tánczmulatságaikba díj
talan járhatnak, ez úttal a’ báldijt íizeíék, sőt 
azonfelül is adakoztanak. — E sztergám ban  
Majthényi Antal kánonok ’s apát ur a’ határvi
déki katonák közt 12 akó bort ’s 80 frtot húsra 
osztatott ki, Szekfü Eerencz kánonok ur pe
dig délben a’ város szegényeit saját házánál 
vendéglé meg. — Ptadobojun (Horvátország
ban) a' kénkó-bányászokat már a’ múlt évben 
ugyanez ünnepkor Altmann Antal ur Marburg- 
ból azzal örvendeztető meg, hogy Felségünk 
igen jól talált képmásával a’ bánya-igazgató
ságot , a’ munkásokat pedig kétszerezett ua- 
pibérrel ajándékozá meg ; Horváth Ferencz 
pléh. pedig minden munkásnak egyegy itcze 
bort, az elhalt munkások özvegyeinek kétsze
rezett özvegyi dijt, Gay József ur pedig sziu- 
te ezen özvegyeknek egy egy pengő frtot ada
koztak; lüeliy jotétek az idei ünneppel nem 
csak isinéíeltettek, hanem hozzájuk Reisser 
Ferencz ur részéről még 5 akó bor is járult.— 
Ik C s a b á n helybeli pleb. és esp. Erdélyi Jó
zsef ur valamint inár 11 évű ott plebauuskodása 
óta, úgy most is e’ nap emlékére a’ többi ün- 
uepiség ’s vendégleteu felöl a’ katonaságot 
fejenként egyegy itcze borral ’s font hússal 
vígasztala meg. — Hasonlón vendéglé megPo- 
doíinban a’ katonaságot a’ városi tiszthatóság, 
h' szegénységet pedig Hagn Ignácz pleb. — 
O-Budán PéchyFerencz apát ’s pleb. ur, a’ 
helybeli elöljáróság által kijelelt 20 háznépet, 
minekutána azokkal a’ fénvés isteni szolgálat 
végével a’ fels. Par hosszú életéért különösen 
példás aj tatosságot taría , fejenkint egyegy 
peng. Írttal ajándékozta meg. — Vá cz on  a’ 
nagy mise alatt az Esterházy - ezredbeli kát. 
nevelő intézet ifjúsága tőn iidvezlö lövéseket; 
’s püspök ö excja a’ siketnémák intézetének 
valamint a’ mondott katonai nevelő-intézetnek 
is küiö:; külön száz száz frílal kedveskedett.— 
N.\ á r a don  a' b. Máriássy-ezredbeli intézet 
nevendéki az ünnep tiszteletére esíve egy 
színdarabot játszanak el ügyesen ’s viditón.— 
1 j vidéken Staukovics István püspök ur az 

^általa tartott egyházi szertartások után a’ köz
ben fegyveresen tisztelgett katonaságot illően, 
a’ városi tiszthatóság pedig 100 írtai, 3 akó

borral és 1 mázsa hússal őrvendezteté m eg; 
estve ugyan a’ városi hatóság által adott táncz- 
vigalom közben három nyelven, illyr, német és 
magyaron, zendült meg egymásután az „Isten 
tartsd meg királyunkat.“ — G y ő r ö t t  Beze- 
rédy Ignácz kir. tanácsnok ’s alispán ur ea 
ünnepi alkalomra a’ megyeház teremében két 
rendbeli tánczmulatságot tarta olly czéllal, hogy 
azok jövedelme némi kezdetül szolgálhasson 
egy, idővel ’s lassanként létesítendő munka
ház pénzalapjának, a’ raboskodók számára. — 
S z a b a d k á n  a’ város szebb részének kivi- 
lágittatásán ’s más ünnepléseken kívül a’ vá
rosi ns. tanács tagjai a’ magok közt összegyűj
tött 157 fr. ’s 30krból százat a’ tisztelkedett vité
zeknek , többi részét pedig a’ katouasági kór
háznak ajánlották. A’ görög n. egy. közönség 
ugyanazon vitézeknek fejenként egyegy itcze 
bort ’s font húst adakozott. Estve a’ városi 
kórház javára adatott bál. — S z e g e d e n  a’ 
város - kivilágítás mellett estve szinte a’ kór
ház javára tánczmulatság adatott; az ott tanyá
zó katonaságot számul mintegy ezerre menőt 
a’ ns. tanács fejenként itcze borral és font hús
sal vendéglé meg. — N .B ecsk  er eken az ün
nep estyéjén a’ tánczteremben alig lehete moz
dulni ’s a’ nemzeti hangok zengedelmin szép 
csoport járá a’ kellemes hazait. A’ terein pom
pás világinál a’ polg. katonaság fegyverkúpjai 
tündöklének ’s közöttük fels. Urunk ’s Aszt- 
szonyunk arczképei. A’ polgári kettős század 
ez alkalommal a’ b. Geramb-ezredi hadfoga
dó kormánynak helyben tanyázó legénységét 
’s ujonczait hússal ’s pénzzel vala szives vi
gasztalni. — Te mos  várótt, hol az egész vá
ros öröm-tüzben villoga, ’s Aradon is hason
ló.nemzeti kellemü tánczéj fejezé az ünnepet. 
Utóbbi helyen első alispán Vásárhely János in 
által adott külső és belsőkép disztelj es viga
dalomban hat kisasszony ’s ugyanannyi ifjn 
csinos nemzeti köntösben nemzetivel kezdé a’ 
tánczot, köz és méltó tapsot aratva. — A’ va
rasokban mind könnyebb a’ szép ünneplés, do 
annál emlékezetes!) az falukban minthogy azok
nak egyszerű mindennapiságokba intéző kéz, 
ösztön vagy vezér példa nélkül ritkán hat el 
a’ polgáriság fensőbb érzelmű kódolása. Szo- 
pesben gróf Csákvak birtokához tartozó ’s gaz
dag bányáiról nevezetes Alsó-és Felsó-S zl o- 
v i nka  helységben Dudinszky Mihály helybeli 
plebanus és esperes ur költségin ’s elrendelése 
után febr. 8ka estvéjén valamennyi ház kivilá- 
gosittatoít; a’ papilak homlokán ő Felsége mell
képe csillogó láinpavilág-fényben tűzetett ki; a’ 
falu mögött emelkedő hegyről pedig egy fé-
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nyes ragyoglatú oszlopnál mozsár-durrogások 
liirdeték az ünnepet a’ szomszéd hegyek és 
völgyek bányász lakosinak. Más nap a’ tisztelt 
esperes ur fényes isteni tisztelet közben, 
velős beszédet mondott azon jelczikk fölött: 
„Adjátok meg a’ császárnak a’ mi a’ császáré“ 
♦’s belőle fels. ürszáglónk világszerte ható e- 
rényei után a’ jobbágyok kölcsönös kötelessé- 
git fejtegető. Ezután házánál vagyonos hiva
talost vendéglé meg ’s a’ szegénységet. — 
K o v a sz in c z o n  (Aradban) az oláh iskolás 
gyermekek, az igazgatóságnak újabb ren
delése szerint, egyházi ajtatoskodás alatt a’ 
szentegyházban magyar énekeket hangoztat
tak. — Tárná-Őrsön b. Orczy László ur a’ 
Krisztus-rend vitéze, egy különös telket aján
lott a’ végre, hogy fels. Királyunk születés
napján évenként egy fontos egyházi m. beszéd 
tartassék, ennek végeztével pedig nagy mise 
háladatos áldozatul nyujtassék a’ Mindenható
hoz; az iskolás gyermekek részire szükséges 
magyar könyvek szereztessenek’s köztük in
gyen osztassanak ki, ’s végre az iskolák szá
mára nemzeti folyóírást vagy hírlapot járas
sanak. —

Magyar tudós társasági híradás.
A’ „Külföldi játékszín“ ÍVdik ’s Vdik kö

tete megjelent illy czimmel: A’ j á t é k o s ,  
dráma 5 felvonásban ífílandtól, fordította Thal
ler István, ÍVdik kötet: A lz í r  vagy az ame
rikaiak; szomorújáték 5 felvonásban Voltaire- 
íól, fordította Jakab István, m. k. helytartói 
concipista, SzSz. MM. és bölcselkedés doc- 
tora, hites ügyvéd, t. Bihar vármegye tábla- 
birája ’s a’ m. t. társaság levelező tagja. Vdik 
kötet. A’ ÍVdik kötet ára 30 kr. az Vdik é 24 
kr. pengőben. — Hasonlóképen elkészült az 
„Eredeti játékszín“ íső és Ildik kötete. Az 
íső kötetben áll: V é rn á sz , a’ magyar tudós 
társaságtól 1833ban első pályadíjt nyert szo- 
inorújáték, öt felvonásban. Irta Vörösmarty 
Mihál. —A’ Ildik kötetet teszi: T i r u s ,  a’m.
t. társaságtól 1833ban második pályadíjt nyert 
szomorújáték, öt felvonásban. Szerzője Hor
váth Czyrill, a’ kegyes szerzet tagja, bölcsel
kedés doctora, ’s ennek a’ szegedi lyceumban 
tanítója. Az íső kötet ára 48 kr. a’ Ildiké 40 
kr. pengőben. — Találtatik mind a’ négy kö
tet bekötve, Eggenberger József pesti könyv
árosnál , ki az egész országbeli más könyvá
rosoknak is annyi példányt fog küldeni eladás 
végett, a’ hányat tőle kívánnak. — Emléke
zetbe hozatik, hogy az 1831re kihirdetett phi- 
losophiai, ’s az I832re közzé tett históriai 
kérdésre a’ feleletek most c’ folyó 1834beli

Martzius Sdikára váratnak be; továbbá, hogy 
a’ ki az 183|re szóló jutalomra eredeti vígjá
tékot készített, következő Martzius 24dikére 
küldje he, mert azontúl ismét a’ szomorú já
ték jutalma kezdődik. Febr. 24dikén 1834.

A’ titoknok által.
Balkó József ur a’ n.szoinbathi társas 

káptalannak k. kinevezett prépostja, előbb 
bazini aiesperes és pudmericzi plebánus, igen 
tudományos és buzgó szorgalmú férfiú, folyó 
hón. Ibikén ugyan Pudmericzen életének Tői
kében kimúlt.

Testvér két fővárosunkat 7 beíi elválás
köz után a’ tegnapi azaz febr. 25iki alkony kor 
elkészült hajóhíd ismét eggyé forrasztá.

A N G L I A .
Febr. bilién a’ felsőház csak szilire gyűlt 

össze a’ válaszfelírást felküidendőleg. Az al- 
sóházban Cobbet ur a’ válaszban kivétetni o- 
hajíá, hogy a’ ház késedelem nélkül a’ szán
tó vető kerületek szükségit, ’s gyógy-módjait 
veendi nyomozás alá. Indítványa félrevette
tett. Finn ur javaslá: tennék a’ válaszfelirás- 
ba, hogy az irlandi népet titkos megveszte
getések, ’s kémek izgatják; továbbá, hogy 
az irlandi nép, midőn az uniót hozta kérdés
b e , kétségtelen jogát gyakorolja, mert ez 
által e’ statusrendszabás hasznát vagy kárál 
veszi csak szóba , ’s a’ káros törvény változta
tását kéri. Littleton alstatustitoknok Iiiand- 
ban erre azt felelte, hogy az írlandban tartott 
politikai gyülekezetek szaporítják a’ nyugtalan
ságokat ’s vétségeket szemlátomást, a’ csend- 
bili óta pedig azok ritkulni kezdőnek. Kilken
ny grófságban az arány úgy áll az előbbihez 
mintl,072:227hez. O'Connell ur ostromló ezen 
következtetés általányom alkalmazhaíását. E r
re következő igen heves személy es kérdés, 
’s az angol parliamenti szokást igen kitüntet
ve festő jelenés támadt. Hiil ur t. i. megbizó- 
jinak Mullbau nyilatkoztatá, hogy mindegyik 
irlandi követ igen ellenszegült a’ parliamenfc- 
ben a’ csendbillnek, a’ ministeri privát körök
ben pedig benső óhajtását jelentgeté: bár ke
resztül menne. Ezen vádat O’Connell fölfog
ta, ’s azt'kívánta lord Álthorptól, nyilatkoz
tatná ki: ha valljon valamellyik irlandi követ 
a’ ministerekhez igy szólott e ? Althorp vi- 
szonsa: mennyiben ö tudja, illy7 vélemény va
jaméi K kabiiietminisíer előtt nem mondatott 
k i, de az őszinteség kényszeríti kimonda
ni , hogy néiiiellyek azok közül, kik a’ csend- 
bilit a’ parliamentben hevesen megtámadták, 
privát körökben más nyelven szólották. O’
Connell megnevezést kívánt. Lord Althorp



Ml mellőzte, de minden felelősséget magára 
revén kinyilatkoztató, hogy ha valameliyik 
tí*g magát érdekeltnek hiszi, ’s hozzá eg\e- 
ues kérdést intéz, annak egyenesen fog te
lelni, O'Connellt azonban ’s Finnt nem érté. 
Hasztalan iparkodott a’ házrend feje , a’ spea
ker, a’ vitát félbenszakasztani'. A’ forrás mindig 
növekedett, sokan azirlandi követek közül íol- 
sv,ökkenve kérdezék: ok vágynak e értve? 
Némelly czélzások Shiel urra valának intézve. 
0  is kérdezé a’ lordot: nem azok közül van 
e , kiket kijelelt. L. Althorp valászola: Igen, 

tisztes és tudós gentleman egy azon sze
mélyek közül. A’ lárma ’s tetszés a’ legna
gyobb lett. Shiel ur felelt: „Éu hazám ’s Is
tenem színe előtt nyilatkoztatom, hogy ki a’ 
nemes lordnak azt mondotta, ocsmány rágal
mazás bűnébe esett; de mivel a’ ns lord azt 
nyilatkoztaié , hogy e’ mende-mondát hiszi, ’s 
az egész felelősséget magára vévé, itt termé
szetesen nincs szavam.“ — Erre a’ speaker 
sajnálkozását jelenté a’ vita miatt, mellyet ta
lán hirtelen ejtett szó, ’s egyéb nem okozha
tott. De ha már a’ dolog a’ ház bírósága elé 
hozatott, végeztessék ott el is, ne pedig más 
fegyverrel. Hangos tetszés követé az elnök 
beszédit, ’s kívánók: nyilatkoznék Shiel. O 
némán maradt. A’ speaker felszólitá újra. E k
kor Shiel felállott, de csak előbbi nyilatko
zását ismételve ’s erősítve; Ugyanazt tévé 1. 
Althorp is. Számos tag közben akart járulni, 
de Shiel ur azt feleié: sértené ót, ha hinnék, 
hogy ő mint megbántott, fogná szavát vissza- 
huzni. A’ statustitoknok Stanley kiváná: ven
né a’ ház mindkettőnek becsületszavát, hogy 
parliamenten kivül.dolgaikban semmit som fog
nak tenni. L. Althorp azt monda, ő sérteni 
ugyan nem akart, de ollyau kérdésre csak 
úgy felelhetett. L. Althorp ugyan megígérte, 
hogy a’ házon kivül ellenséges lépést nem te- 
end, de midőn látta, hogy erre O'Connell je 
lentő mozdulatot tőn, hevesen felszólító: mon
daná meg, mit jelentene azzal? O'Connell 
mondó: barátja Shiel megsértetett fél, azért 
nem az itt a’ kérdés: Althorp nem fog é el
lenséges lépést tenni, hanem az: Shiel fog e 
vagy nem? Althorp a’ kihívásra mindig kész
nek nyilatkozott, Shiel némán maradt. E k
kor Burdett ur azt.javasiá: éljen a’ ház te
kintetesei, s vetesse a két czivodot őrizet 
alá. Mire a’ speaker megparancsoló r hogy 
Richard Lalor Shiel esquir, ’s lord viscount 
Althorp a’ kincstár kanczeUárja őrizet alá vé
tessenek , ’s el is vitettek, inig oda nem 113 i- 
iatkozlak, hogy semmi ellenséges lépést te

endők nem lesznek. Erre az őrizet alól ismét 
a’ házba bocsáttattak. — Febr. 5. fogadta ő 
Felségé az angol király a’ felsőház válaszd 
fölirását, 6. pedig az alsóházét; ’s mind a’ 
kettőre igen kegyes választ adott. Valamen
nyi uj külső követ febr. 5. udvarlott a’ ki* 
rályuál, átnyújtván neki meghízó; leveleiket. 
Ekkor fogadó el donna Maria portugali ki
rályné követét is Abreu-Gima és Moraes Sar- 
ínente uu. — Ujyorki újságok jan. 15ról ér
keztek Angliába. Szerintök 8án M. Keon tu 
javaslata a’ képviselöházban végzéssé lön, 
melly által a’kormánypénzek kivétele a’ bank
ból helybenhagv^atott ’s 118 szóval 9 ellen e l
fo g a d ta to t t .  —

Febr. 7ikén az alsóházban Sir R. Peel 
néinelíy észrevételeire, azt feleié Althorp lord, 
hogy indítványt szándéka tenni, mellynél 
fogvást a’ földmives lovak a’ lóadózástól men
tessenek föl. — A’ Globe ’ß Morning-Chro
nicle határozottan nyilatkoznak minden par- 
Jiamenti beavatkozás ellen Shiel dolgába, mert
1) semmi czélt sem érhetni azzal e l, mint
hogy senki sem köteles arról felelni, ha va- 
lamelly dologban ma igy, holnap úgy beszél.
2) ha ezen előutra példa lesz, az végtelenül 
ismételtethetik, mivel 6 — 700 szóló közt min
dennap megtörténhetik, hogy a’ házon kivül 
máskép szóljanak, mint a’ házban, így a’ nyomo
zásoknak vége nem szakadna, ’s még sem fog
nának többet tudni, mint mostan. — Glasgow 
környékén a’ roppant pamut-gyárokbau dol
gozó napszámosak egyszerre bérük fölemelte
tését kívánván, minthogy azt nem csak meg 
nem nyerték gazdáiktól, de egyszersmind 
rögtön elbocsáttattak, ’s újakkal pótoltattak 
ki, a’ gyárbirtokosak ellen fölzendültek, ’s 
mindent feldúlván, és számos erőmüvet (macki- 
naj összerombolván az uj napszámosakat a’ 
gyárokból kiverték. A’ zaj annyira jött, hogy 
a’ gyárok védelmire katonaságot kelle Edin
burghból oda küldeni. Paisley ’s Glasgow
ban a’ napszámosak ugjan inég csendesek, 
de félhetni, hogy a’ rósz példa őket is el no 
csábítsa. — A’ Sun meg van győződve, hog^r 
a’ ház, miután Shiel ur ügye előtte mint bí
róság előtt áll, részrehajlás léikül fog Ítél
ni, ’s azért, hogy Shiel ur hírét vevén saját 
jószágai megtámadtatásának azon hirtelen szót 
kiejtő e’ féríi őszinteségét gyanúba hozni nem 
fogja. Evans ezredes (a’ követház febr. 7. 
ülésében) azt hiszi, a’ kormány azért kön
nyít a’ földmivelés érdekein, hogy a’ gabo
na-kereskedés monopóliuma minden reformj á- 
nak ellenszegülhessen, ortugáliára nézve k*A
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állitá, hogy senld sem volna képesebb azt 
kormány zani, mint d. Pedro. — Az alsóház
ban febr. 4d. az ország belső állapotja jőve 
szóba. Shaw Lefevre ur a’ szegényi törvény 
hijányait ’s népre hatását úgy szinte az igen 
nagy helybeli terheket' hozta fel, ’s például 
több grófságot vagy megyét említe, hol sze
gény- ’s egyház-adó fejében évenként egy- 
egy főre 12 pengő frnál több jut. ,,Mig, úgy 
mond a’ szóló, a’ szegényi adó nálunk Európa 
némelly kisebb országainak adóménnyiségét 
felülmúlja, sőt saját kormányköltségiuk felé
nél több: a’ muukás osztály nem csak nagy 
ínségben sínylődni, hanem rettentő -erkölcs
telenségbe is fog sülyedni. Anglia délszakán 
a’ földművelő a’ függetlenség ama’ szellemét 
egészen elvesztő, melly előbb az angol me
zei nép ismértetó bélyege volt. Most tarto
zásképen kívánják a’ szegények felügyelőjé
től a’ segedelmet, mit atyjaik kedvezés gya
nánt kértek. A’ földművelő szemérem, piron- 
gás ’s bánat nélkül oda utasítja gyermekeit, 
hogy ezen gyámolítástól várják éltük fentar- 
tását, ’s ezek minden nevelés nélkül nővén 
fel, felejtik, hogy éltük őnállása saját kezök 
munkájától függ. Innen az irigység ’s gyü- 
lölség közöttük, innen az olly borzasztó tör
vénysértések , melly ek 1830. az országot ineg- 
fertózteték, ’s azon gyújtogatások, melly ek 
az ország némelly részein mindegyre tarta
nak. Végre kéri a’ padiamén tét, hogy ha e- 
gyebet e’ tárgynál nem tenne is ezen ülés a- 
latt, az ország legbensőbb háláját szerzenó 
mind önmagának meg mind a’ kormánynak. 
Morrison ur a’ franczia szövetséget dicséri, 
’s hogy a’ gyár-érdekek az utolsó évben kü
lönösen pártolva valának. 1832ben 262,221,780 
ft. st. áru pamut hozatott be gyártásra. 1833ban 
296,076,640 ftnyi st., tehát száztól 12fel több. 
— ’s száztól 46al több mint 1825ben. 1832- 
ben 17,398,378 font st. pamutárut vittek k i , 
1833ban 19,659,672 ft.nyátsí., azaz száztól 13 
al többet; szóval: az utolsó tiz év óta száz
tól 88al többet. — Febr. Tikén az alsóház
ban többen kérdezék Althorp lordot mi szán
dékban vagyon a’ kormány a’ ház ’s ablaka
dó iránt ? U a’ “választ mellőzte, ’s oda utasí
tó a’ házat, midőn a’ költség fel fog vétetni, 
líurne ur a’ testi büntetések számáról mind 
az egyesült birodalomban, mind a’ gyarma
tokban hivatalos kimutatást kívánt a’ britt se
reg minden ezredinél. Czélja megtudni: men
nyire felelnek meg az ezredek parancsnoki 
a’ parliament azon óhajtásának, mellyel a’ tes

ti büntetéseket megszoríthatni szándéka. E l
lice ur, hadosztálya statustitoknok ezt megí
gérte. — A’ főposta-igazgató, minden pri
vilégiumot eltöri észté ni határozd, mellyel a’ 
postatisztek eddig a’ kail- ’s belföldi hírlapok 
szétküldetésiben ’s árulásiban bírtak. Azok 
árulása egészen szabaddá fog tétetni. Kár
pótlást a’ tisztek csak ott kapnak, hol privi
légiumaik parlamenti törvényen alapulnak, 
(mint a’ külföldi lapoknál). — Az orosz kor
mány még sem szűnik meg a’ lengyelség iránt 
szigorú rendszabásit űzni. A’ krakói kai?), 
püspök, igen tiszteletre méltó férfi császári 
ukáz által letetetett, ’s Lengyelországból 
száműzetett. Ezen önkényi tett az egész len
gyel papságnál ellenszegülésre talált, melly 
az ujdon beiglatott főpapot elismérni nem a- 
karja. Az orosz kormány úgy fogja találni, 
hogy ha ellenállhatlan hatalommal bir is a’ 
lengyelek személy ökre nézve, az elmében ’s 
lélekisméretben mindazáltal olly ellenszegülő 
erő vagyon, meilyet ukáz sem győzhet le.

Az alsóház febr. 7. ülésében Evans ez
redes szóba hozta, hogy a’ ministerek pénz 
ügyet késő éjjel tanácskozás alá ne adjanak, 
mert a’ tagok a’ reggeli ülések által kifárad
nak (néha reggeli 3 óráig is együttül itt a’ház) 
Althorp L ezt meg is Ígérte. Erre O’Connell 
óhajtását nyilványítá: illő volna a’ ház munka- 
órájit áltáljában okosabban elrendelni, ’s a’ par
liament tanácskozásokat inkább nappal ele
ven ni. — Althorp továbbá nyilatkoztatá, hogy 
a’ munkarendre nézve a’ múlt ülés szabályai 
megmaradnak, ’s az újabb indítványokra hét
főt ’s pénteket határozta a’ renden álló tárgyiak 
után, ’s ha e’ két nap nem lenne elegendő, 
szerdán is. Hunié ur a’ testi fenyítésekről új
ra kívánt tudósítást. Továbbá a’ britt katona
ság haszontalanságáróí szólván azt állítá, hogy 
az csak a’ költséget neveli. — A’ Prussziából, 
Marianna hajón Amerikába indult, ’s Ports- 
mouthba érkezett lengyelek, kik eleinte olly 
örömest akartak (mint állítják) Amerikába utaz 
ni, hallván, hogy a’ Havreba, ’s Harvichba 
érkezett lengyeleknek a’ fr. kormány vagy“ a’ 
fr. országban maradást vagy“ Algírba indulást 
megengedé, töltették magokban a’ hajót el
hagyni. Midőn azouban a’ hajót el kellett vol
na hagyniok, szándékjokat megváltoztatván, ,?e 
Amerikába indulni, se a’ hajót elhagyni nem 
akarták. A’ kapitány erőszaktól tartván a’ pol
gári hatóságok által e’ dolog iránt hiteles jegy 
zéket vétete föl, ’s azt mind a’ statustitoknok-^ 
kai, mind a’ porosz küldöttel közlötte.
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FRANCZI AORSZÁC.
Dupont de l’Eure ur elbocsátási levele, .  

mell)et a’ követház elnökéhez irt, ’s melly et 
az elnök eleinte vonakodott eíolvastatni, fon
tos következésü lehet a’ tömegre nézve. A’le
vél elején Dulongnak mint atyafijának halá
lából eredt szomorúságát adja a’ követházból 
kilépte okául, de tovább azon politikát mond
ja fő okának, mellyet a’ kormány kezdett , ’s 
a’ kamara utána folytat, honnan meg van győ
ződve, hogy megbizóji parancsainak a' ka
marában nem felelhet meg, ’s inkább tiszté
től vesz búcsút. „Elhatároztam úgy mond ma
gamat már akkor, midőn láttam , hogy a'kor
mány ’s a’ kamara közös eredetüket feledve, 
a’julius-revolutiótól eltávozának, elveit meg
tagadták, ’s a’ restauratiő embereihez térte
nek , ’s az ország-igazgatásra nézve azt tet
ték, mit semmi háznép-atya vagyona kormá
nyára nem fogna tenni. Ez ál iránynak ter- 
mészetellenisége miatt azonban még mindig , 
lehete reményleni, hogy a’ kormány a’ dol
gok hatalmától, és saját érdekiíől sürgetve ő- 
szinte ’s egyszerű politikára fog térni, a’ nép- 
fölségben bízni, ’s a’ quasiiegitimitással, sőt 
legitimitással is felhagyván erőt, ’s állást csak 
szabadelmü intézvényekben, ’s a’ nép érde
keinek kielégítésiben fog keresni. De iélekis- 
méretre kérdezem: megnyertük é ezt? sőt 
ellenzőt; mit megtörténni, ’s bünteleii történ
ni látánk: az a’ főváros ostromállapotja, ka
tonai törvényhatóság polgárra ’s követre, in- 
quisitorkodva zaklató csendtisztség; mind e- 
hez egy milliárd adó, örök pótlékhitellel told
va, 400,000 főnyi sereg, meily se békét, 
se háborút nem ad, gazdagon fizetett diplo
mata, melly külföldön, tudja isten! milly ál
lást szerzett nekünk. Kérdezzük már most 
szivünkre tevén kezünket: ez é , mit a’ jú
liusi revolutio Ígért? Ezen állapot, melly ben 
a’ statushatalom magának tetszik, veszedel
mes az országra, ’s annál komolyabb, mert 
se a’ kormány, se a’ mostani kamara hatal
mában nincs e’ veszélynek elejét vehetni.’s a t  

A’ követház ülésében febr. 8. Cabet ur 
ügye védelmében elolvasó a’ Populaire vádlott 
helyét. „Uraim, úgymond, a’ ministerek a’ 
lengyelek ügyében, rósz szokásaikról vádol
ván azokat, ezen elvet mondák ki: „Mondd 
meg, kivel társalkodói :s megmondom, ki vagy.“ 
A Populaire csak ezen elvet alkalmazá. Ö kö
rülnézett a’ királyszék környékén, ’s csodálko
zott, hogy ott a restauratiő hires embereit, ’s 
ezek között ama ministert látta, ki a’ három-

szinü zászlót elégeté.“ D’Argout ur: „Cabet ur 
vádol minket, hogy őt rágalmaztuk és szemé
lyes becsületétől megfosztottuk. Nem tudom, 
elvesztette é azt, de,nyilatkoztatom, hogy a’ 
kormány őt soha sem rágalinazá. A’ kormány 
senkit sem rágalmaz. Ez ugyan rágalmaztatik, 
de illy dolgokat soha sem méltat feleletre. Mig 
Cabet ur be nem bizonyítja, hogy a’ kormány 
őt rágalmazá, a’ „rágalmazó“ nevet visszator- 
lom reá.“ Néhány szózat: „De hisz ön nem be
szél a’ háromszinü zászlóm!“ Cabet: ,,A’ mi
nister ’s a’ kamara tudják, hogy én mindig 
gúnyczélja vagyok a’Figaro rágalmazásinak.“ 
D’Argout: ,,A’ Figaro nem kormány.“ Cabet: 
„Köztudomás a’ kormányt jeleli ki e’̂ gyaláza- 
tosságok (infamia) búj fogatújának.“ É ji itt nein 
személyt, hanem tetteket értek. A’ Figarót 
a’ esendtisztség fizeti, ’s igy a’ „gyalázatos
sá^“ kifejezést meg kell tartanom.“ D’Argont: 
„Én azt ismét Önre lököm vissza.“ D'Argouí 
’s Cabet között e’ szóváltás olly heves lón, 
hogy majd pár-viadalnak kelle azt végeznie. 
Mig több tisztes követ, ’s Rigny admiral oda 
vitték a’ dolgot, hogy a’ verseuygők megkö- 
vették egymást, nyilatkoztatván mind ketten, 
hogy egymást személyesen megsérteni nem volt 
száirdékjok. — Egy párisi levél egyeuközi 
(parallellát) von azon idő (1830) közt níeTTyTrĉ ü 
Dupont deí’Eure kevéssel a’ revolutio után az 
utczai ragaszlapok (affiche) végett törvényt ja
vasolt, ’s azFTefesííette is, ’s azon idő között, 
mellyben most Barthe minister a’ Japtőzsérek 
ügyében javaslóit és kapott törvényt. Amaz 
véres zendülés korszakában élt, midőn a’ sta
tusnak legsürgetőbb szüksége a’ nyugalom 's 
csend hely reál Jittaíása volt bármi áron. Ez 
csendes időben él, ’s akkor hoz törvényjavn^ 
latot, midőn'a’ kormányt a’ kamarával együtt 
legalább ellenei liátralépés miatt vádolgaíják. 
Barthe olly ügyben segíti etett magán a’ kama
ra által, mellyben az eskíitt- és törvényszé
kek, ’s a’ független sajtó e l le n e  léptek föl. 
Barthe ur megtagadja az esküttszéktől a’ lap
árusok ügyében az Ítélhetést, noha a' ragasz
lapokéban ugyanazon törvény, mellyre Barthe 
hivatkozik, azt megengedi. Ez által B. ur ön
kén) leg megvallja, hogy javaslata a’ köz
véleménnyel nincs öszhangzásban, mellynek e- 
zennel háborút üzen. Különös, hogy a’ minis- 
teriumnak csak némeíly része lépe föl mellet
te. E ' törvény a’ főv árosban nem kedvező be
nyomást okoz. Érdekes, hogy Persil ur indít
ványánál fogvást az ufezákon minden politikai 
daliást megtiltott, mi által kétség kívül sok
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pórt húzott nyakára. Cabet urai csak a’ 43 re
publicans pártolá, a’ többi követ mind ellene 
volt. A’ követház végzésénél fogva Cabet ur
nák az esküttszék előtt kell megjelennie.

SPANYOLORSZÁG.
Megvalósul, hogyZea ur Spanyolország- 

bul kiköltözik, febr. lsőjén Barcelonán ke
resztül már útban vala Roma felé, hol állan
dó lakását szándékozik venni. — Navarrá- 
ban a’ carlosistaság, jóllehet legközelébb jun- 
tájok is megszökött, épen nem látszik fogy
ni ; csupán kóbor fegyvereseik számát, hite
les értesítések szerint, még mindig 7—8000 
tehetni, kik 500 vagy legfeljebb ezerig me
nő csapatokban szerte kószálják a’ tartományt 
’s népét lázitják; a’ kir. hadakat, mellyeknek 
erről vagy amarról közelgése felöl a’ papok ál
tal híven tudósíítatnak, mindenütt szemesen 
kerülik, annálinkább a’ velők megütközést; 
szinte bizonyos hogy pénzt *s kadi.^zereket
d. Carlos ágenseitől kapnak Angliából, sőt 
mint rebesgetik, majdan katona segedelmet is; 
nem rég egy kis szállító hajó került a’ con- 
stitutioualisok kezébe, melly egész teker’lő- 
szerrel egyenest a’ biscayai öbölnek tartott

van a‘ dolog a’ baski tartományokban is. 
F ebr. 8ikán beszélék a’ párisi börsén, hogy 
a’ Madritból 4ikén indult kurír két legújabb 
’s igen fontos tartalmú deeretumot hozott vol
na, me Ilye k eg\ike a’ cortes egybehivását 
tárgyazuá, másika pedig don Joachim Fer- 
rert financz - ministerré nevezné. A’ spanyol 
status-papírosok börse, a’ kincstár tetemes fo- 
gyátkozásu állásának minap közzé tétele miatt, 
nagyot csökkent.

Gén. Jaugurey egy javaslatot dolgozott 
k i , melly szerint ö a’ baski tartományokban 
legfeljebb két hét alatt a’ támadást lecsila- 
pítani vagy tökéletesen megsemmisíteni ígé
ri , hahogy 1500 főnyi segédsereget kap a- 
zon hadlábhoz, mellyet most vezérel. A’ terv 
(planum) gén. ^ aldesnél van jóváhagyásút^— 
Navarrai utazók beszélék, hogy a’ lloncal 
völgyön keresztül tett utjokban egész nap 
kemény puskaszót hallottak. Később megtu
dna., hogy az ütközet volt Zumalarreguy és 
general Lorenzo hadai közt, mellyben, noha 
vérontás után, az utóbbiak ievének nyertesek 
’s hogy az insurgenseket futásban akadályoz
zák , előttük egy hidat is lerontottak. A’ vesz
teség mind két félről igen nagy. — Rodilnak 
a’ portugáli széleknél már 8000re menő sere
ge van, mellyet ö maga nagy faradsággal 
gyhjtögete a‘ környékben össze fiatal embe

rekből jobbára 's földmivesekból. Ám de e’ 
sereg, főkép mivel ujoncz, a’ hosszas hatá
rok védelmire még is igen csekély; úgy 
hogy ha d. Carlos csak egy szikrányival bát
rabb volna mint eddig, azon bízvást ’s a’ 
hol uekie tetszenék, keresztül ’törhetne. A’ 
végórségi várakat mindenütt polgár katonák 
őrzik, kik e' czélra ön szántukból fogtak még 
Zea idejében fegyvert. Nevezetes azonban, 
hogy más helyeken ,* még mindekkoríg sin
csenek a’ -kir. önkénytesek lefegyverezve, 
mi elég tanujele: mennyire volt a’ constitu- 
tionalis ügy mellett a’ bukott miiristeriuin buz
gó. A’ boldogult király (Ferdinand) halála
kor , úgy szólva, már nem is volt az ország
nak rendes katonasága, ama’ csekély számú 
bakancsoson kívül, kiket még Madritban népi
jesztgetés miatt táplálgattak. A’ mi van, az 
azóta gyüjtetett jobbadon össze szükség és 
hazafiság által. A’ kir. önkénytesek ügyét, 
kik mult October végén a’ népre oíly szépen 
puskázgattak, ’s azóta tömlöczre csípve tar
tatnak, jan. utolján vette az illető törvény
szék elitélés alá. A’ népügyvéd közülök 73ra 
sürgetett halált, 2öra nyolcz, és négyre 4 
esztendei gályarabságot , a’ többire rövidebb 
vagy hosszabb tömlöczöt. — Aguso és Tupiu 
urak jan. 29ikéről kiadott kir. decretum ál
tal egy egészen uj polgári törvénykönyv szer
kezetére (javaslatképeu) bízattak meg.

P O R T U G Á L I A .
Carron hajó febr. 2kaig terjedő híreket 

hozott Portugáliából. Legfontosabb köztük, 
hogy Saldanha miután Leiriát bevette, nem 
vonult, mint kivék, Coimbrának, hanem visz- 
szá a’ santarenii táborhoz, mellyel újra kapcso
latban áll ’s mellyel azóta az ellenségen több 
rendű ütközetet nyere. Jan. 30kán névszerint 
a’ migueliták mind az ő (Saldanha) haditestét 
Pernesuél, mind a’ Villaflorét az assecai híd
nál egyszerre támadván m eg, mind két hely
ről igen nagy veszteséggel verettek vissza. 
Pernesuél, (hol az ellenséget, számra mintegy 
4öOÖet, maga az ujdön kinevezett hadvezér 
gén. Povoas vezérlé) , a’ veszteség részükről 
holtak és sebeseken kívül csupán foglyokban 
80öra megy ;'a’ másik helyen még számát nem 
tudni bizonyosan. Történtek ezeken kívül jan. 
folytában még más ütközetek is, mindenkor a’ 
constitutionalisok győzödelmivel. Jan. 3káu 
Soares ezredes 700 emberrel Boa-Vistában 
egy 1000 fóbiil álló ellenségi csapat ellen kül
detvén k i , azt egészen szétverő, lSöat kö
zülök elfogott, 3 álgyut ’s minden tábor- és
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élelemszereiket elszedte. A’ zsákmány-holmi 
közt találkozott Aii^uelnek a’ csapat vezéré
hez intézett levele is, mellybeu azt arra kére: 
hogy katonái közt, valamint a’ többi generá
lok cselekeszuek, nagyobb bátorításul terjes
sze hírét, hogy Lissabont az angolok már 
ostromolják. — Nem alaptalan volt a’ gyanú, 
hogy Miguel Marvao város ellen, melly minap, 
a> Spanyolbul átjött portugáii constitutionali- 
sok által olly dicsőségesen foglaltaik el, se
regeket fogna küldeni; mert valóban küldött 
is^-de mellyeket a’ mondott hazafiak jan. 6káu 
nagy szégyennel visszaőztek. Jan. 18kánLa- 
gosnál is megveretett egy migueli csapat; ’s 
gen. Saldauha 25kén birtokába vette Torres- 
Novast, a’ chavesi lovasságot pedig tönkre 
verte. Ennyi győzödelein után az ellenség töké
letes elszélyesztetése nemlátszik messze lenni.

N É M E T O H S Z Á  (í.
Kasselben a’ csendtisztség egy kőnyvá- 

rostól, ki némi hírlapokat akart kiadni, ’s min— 
denik számot vizsgálat alá volt kész bocsáta
ni, azt kívánta, hogy még politiai engedel- 
mért is folyamodjék, ’s minthogy a’ könyvá
ros azt tenni vonakodott, a’ lap megjelenését 
inegtiltá. A’ feljebbviteli törvényszék azonban 
azt ítélte, hogy mivel se törvény, melly a’ 
könyvárosnak azt kötelességül tenné, nincsen, 
se szokásban annak módja szerint nem alapult, 
a’ hírlap megjelenése a’ felhozott okból meg 
nem tillathalik. Még más érdekes kérdés is 
forog most Kasselben fen. Várton várják, mi
kép fog elhatároztatni azon kérdés, melly 
miatt a’ múlt országgyűlés feloszlatott. Vall
jon t. i. tartozik é az egyetem követe; egyéb 
statuszolgák szerint engedőimet kérni a’ kor
mánytól? Berlinből febr. 4. írják, hogy a’ Raj
na aradasinak meggatolhatasa, vagy legalább a’ 
veszély kisebbítése végett Hollandiával ’s Ba
jorországgal egyezést szándékozik a’ porosz 
kormány kötni a’ gátok kiigazítása ’s fenlar- 
tása miaít. — Berlinben számos fiaial tanuló 
fogva van, mivel titkos politikai egyesületek- " 
ben vön részt. — Haagai hírek után igen bi
zonyosnak mondják, hogy a’ uassaui ház (hol
landi király atyavérségi) egyenesen megtagad» 
egyezését Luxemburg átengedése iránt akár 
egészen történjék az, akár részben.

S C H W E I Z.
A’genfi kormánynak nagy baja volt, nem 

csak azon alkalommal, midőn a’ fegyvereket 
el akarta rakatni, a’ lengyelek miatt ellensze
gülvén a’ polgárok, liaueni akkor is , midőn 
néhány lengyelt akart elvitetni, mert ezek e- 
részakkal megszabadittattak: később azon

ban a’ város majd minden kerületéből ajánl- 
kozások érkeztek a’ rend fentartására kész 
szándékból. — A’ st. Galleni beszélő febr. 11. 
következőt mond a’ zendülésről: A’ lengye
lek ’s olaszok beütése Szavójába szerencsé
re roszul ütött ki. A’ genfi kormány, kivált 
eleinte sok nehézséggel vala kénytelen szeim- 
be szállni a’ rend végett, mert a’ nép nagy része 
ha nem ellenzetté is , bizonyosan rósz szem
mel nézte a’ szükséges katonai rendszabáso
kat. Mire összehivatván a’ gyárbirtokosakat 
’s boltosakat, hivatalos kútfőkből értesítő ő- 
ket a’ dolog mibenlétéről. Megparancsolá az
után , hogy a’ kik a’ beütésben részt vettek, 
a’ kaszárnyába gyülekezzenek. De a’ lengye
lek vonakodtak azt tenni. Bern elhatározta, 
bogy ^emmi lengyelt- nem fogad be, ki a’ 
cautont engedetem nélkül elhagyta. A’ waadt- 
landi katonaság semmi erőszakhoz nem akar 
a’ lengyelek ellen nyúlni, ha mindjárt a*kor- 
mány parancsolja is. Genfi birek után február 
7ikén az egész katonaság felszólíttatott, melly 
mintegy 7—8000 főre mehet összesen. Ké
sőbbi hírek után az egész katonaság felett 
szemle tartatott. A’ sereg igen derék szelle
met mutatott. - Ugyanazon nap reggel 43 len
gyel szabad szándékkal a’ kaszárnyába ment; 
úgy szinte a’ Kolleban tartózkodó lengyelség 
is vissza indult Bern canton felé. — A’waadt- 
landi statustanács igen hosszú, ’s felvilágosí
tó felszólítást bocsátott a’ polgársághoz, melly
beu az egész történet folyását ’s menetét e- 
lóad váll arra inti azt, hogy a5 kormány ható
ságok rendszabásai végrehajtását könnyítsék, 
így végzi felszólítását: Schweiz ’s Waádland 
canton nem fogják tűrni, hogy nekik néhány 
idegen szabjon törvényt, ’s ezen gondatlan 
viselet következésit ránk tolja. Bármi rész
vétet gerjeszt is a’ szerencsétlenség,* a’ tü
relemnek habira van, azt a’ nemzet becsülete, 
kötelességei ’s a’ népjog szabja ki. A’ síatus- 
tanácsnak ezeket kell szem előtt tartania ’s 
védenie; ti pedig a’ nyugalom ’s rend meg
tartását elő fogjátok segíteni. Ez olly politi
kai történet, melly az egész schvreizi respub- 
licát érdekli! — Tudjátok, hogy Schweiz- 
uak nentraiitását minden áron fel kell tarta
nia, mert ez legdrágább joga: ’s nem tűrhe
ti, ha idegenek jönek ’s azt koczkáztatják, 
mennyiben némikép földét elfoglalják, ellensé
ges próbákat tesznek a’ szomszéd országok 
ellen, mellyekkel Schweiz békében’s barát- 
szoinszédi viszonyokban él. E ’ közönséges 
kötelesség minden cantonra ú g y , mint egész 
Schweizra kihat, ’s a’ t. —

IC számú lerS z e r k e z t e i i  I l e l j n e c z y .  
elünk 125 lapja elsC szelete 36

Nyomtatja L ä n d e r e r ,  
sorábau a u g íxJ helyett olr. franczia.
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18. szám. Pest szombat martz. lsőjén. 1834.

F o g l a l a t :  M agyar- és Erdőlyország (kinevezések. M. tud. társ.  jelentés. Fiumei kereskedés 1832/3ban. Múzeumi gya
rapodás. Levelek N. Mihály ’s Losonczrul). Anglia (felsőd és alsóházi ülések febr. 10—13) Francziaország (a’ Ga
zette oppositio hősei ; követházi ü lések ; az 1834 N ational; hírlapárusok ügye ’s a ’ t.)  Spanyolország (vittoriai csa
tázás és egyveleg.) Oroszország (orosz-török alku ; majorátus.) Törökország (szerb követ a ’ szu l tánnál; status köl
csön 5 Dembinszky és Ali#) Schweiz. Amerika (Santanna és Bravo gén.) Elegyhirejí. Gabonaár. Pénzkelet.

MAGYAR-  és ÉRDÉL YORSZÁG.
Pozsony. Febr. 24dikén a’ RR. az első 

táblától legközelébb átjött válasz-üzeneteket 
vették a’ kerületi gyűlésben vitatás alá. Mint 
látszik megmaradnak előbbi véleményüknél.— 
A’ fens. Nádor 23ikán Bécsbe indult. A’ du
nai hid Pozsonynál 24ikén tétetett be.

Kif. Fejdelmünk jan. lödiki legfensőbb 
határozata szerint Vojzkecz Imre csazmi tár
sas-egyházi kánonok és varasdi plebánust glo- 
gonczai szűz Mária prépostjává; Farkas Ja
kab székely huszár ezredbeli nyugalmazott 
kapitányt 31 esztendei hiv szolgalatja ’s ki
tüntetett vitézsége tekintetéből „Sepsi Szent- 
Királyi“ mellék névvel erdélyi nemessé inél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni.

Apostoli királyunk jan. 17iki legfensőbb 
határozata szerint Szaniszló Ferencz pesti 
kir. egy etembeli professort a’ ' szombathely i 
káptalan tiszt, kánonokjává méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni.

j e l e n t é s
a’ magyar tudós társasághoz járult újabb segedelmekről.

Míg a’ felvett rend szerint, az Igazgatóság üle- 
séből több hazafiul ajánlat eléadatnék, köz hírré té
tetik ezennel:

1. Hogy Ittebei K i s s  Antal, m. kir. udvar- 
nők, több ns. vármegye Táblabirája, Szent-Györ- 
gyön Augustus l s ő j é n  1833ban költ * kötelezvé
nye szerint, azon nap éta , a’ ni. t. társaság pénz
alapja nevelése végett, évenként 100 pengő forint
nak befizetését ajánlotta. — 2. K o v á c s  János, 
a’ társaságnak tiszteleti tagja, Vdik Ferdinand if
jabb király O Felségének egykor a’ magyar nyelv
ben és literaturában tanítója, Mélt. Gróf Teleki 
József m. kir. udv. Tanácsos és Referendarius , ns. 
Szabolcs vármegyei Főispán ’s magyar tudós társa
sági Előlülő urnák, Récsben febr. ladikén 1834bcn , 
alapítványul, 1000 pengő forintot adott által. —• 
Febr. 27dikén 1834. Döbrentei Gábor m. A.

titoknok.
Fiume febr. 3kán : A’ közelebb múlt 183| 

katonai évben Fáiménak hajózási ’s kereske
dési állapotja következő volt; partvizére (rha- 
dójára) érkezett terhelve, brigantin, brigg, 
scuner - brigg, ’s t-j ausztriai 56 ; angol 2; 
jóniai 1; török 1; egyházi birodalombeli 1; 
az általuk behozott áruk értéke : 314,655 pen.

frtra megy. Kikötőjébe, úgy nevezett traba- 
colo-k, pielego-k, brazera-k, ’s. t. ; terhelve 
érkeztek: ausíriaiák 1629; egyházi biroda
lombeliek 289; nápolyiak 29; az általuk be
hozott áruk értéke: 1,052,335 pengő ftra téte
tik ; ’s igy a’ behozott áruk általános értéke: 
1,366,991 f. pengő. — Partvizéről t á v o z t a k  
t e r h e l v e ,  brigantin, brigg ’s t . : austriai 70; 
angoly 2 ; jóniai 1; török 1; egy házi biroda
lombeli 9; sardiniai 2; nápolyi Í ;  franczia 1; 
öszveseu 87; az általuk elvitt áruk értéke: 
664,653 pengő f. — Kikötőjéből t e r h e l v e  
t á v o z o t t  trabacolo, pielego, ’s t . : austriai 
1267; egy házi birodalombeli 193; nápolyi 27; 
az általuk kivitt áruk értéke 1,136,746 p. f. ’s 
igy a’ kivitt áruk általányos értéke 1,801,399. 
•— Ür e s  érkezések: partivizére brigantin, ’s 
t . : austriai 28; egyházi birodalombeli 6: sar
diniai 1; nápolyi 1; franczia 1; kikötőjébe 
trabacolo, pielego, ’s t . : austriai 1147; egy
házi f birodalombeli 48; nápolyi 7; — Ü r e s  
távozások partvizéről brigantin, brigg , rs t . : 
austriai 14; egy házi birodalombeli 3; kikötő
jéből trabacolo, pielego, ’s t . : austriai 1505; 
egyházi birodalombeli 99; nápolyi 3 ; Ö s z- 
v e s  é r k e z é s :  3197. — Ő sz v é s  t á v o 
z á s :  3208. Az érkezést 11-el fölülhaladó tá
vozásnál említendő, hogy ezek közt áz itteni 
^jő-gyárokon v. műhelyeken (SchifTswerfte) 
készült 3, 4 brigantin, ’s néhány 183^ érke
zettek, ’s részint terhelésre várakozó, részint 
kijavított vagy újított hajók fognak hely t.. — 
A kivitt áruk 1,801,399 p. fra menő összes 
értekét, a’ behozottakéval, melly 1,366,991 p. f. 
számiüatik, egybe vetvén, kitetszik, hogy 
várasunkban, az említett 183f év foly tóban, 
forgásban volt: 3,168,390 p. ft.; melly bői ré
szünkre tettlegi maradék: 434,408 peng. ft.— 
A’ behozott áruk közt, mennyiségük és érté
kükre nézve, különösen említendők: a’ ken
der, kávé, búza, kukoricza,. kézmüvek, 
olaj, bőr, ris, külföldi só, bor r és czu- 
kor. — A’ kihordottak közt pedig kender, 
papiros, szén, viasz, fa, repcze, rongy, do
hány (leveles és por-), és vászonáruk.. — 
Ha a’ Ludovicea o r s z á gut lesz, ’s így rajta
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ez által a’ vám kisebbedik; ha, mint reményi
jük, nem sokára kikötőnk olly állapotba he
lyeztetik, hogy a’ még most partvizén (rliada) 
álló hajók belé szállhatnak; ha a’ pesti h a- 
z a f i  kereskedők Triest helyett Fiúméval lép
nének isméretségbe ’s viszonyba, tengerpar
tunk , várasunk ’s ezekkel hazánk kereskedé
se milly gyorsan jöhetne virágzatba!

Megkell jegyzeni azonban, hogy az itt 
mondottak, ’s fölhordott hajózási ’s kereske
dési adatok csupán ’s kizárólag csak Fiúmét 
érdeklik; Buccari, ’sPortore ide számítva nin
csenek. Úgy szinte, az említett érkezett ’s tá
vozott hajók közt helyt nem fognak a’ közel- 
szigetekből , a’ magyar tengermellék vagy 
Istria kikötőiből, helységeiből ’s a’ quarnero 
szigeteiből ide érkező ’s távozó csolnakok, 
halászhajók, vagy embereket, élelemnemüket, 
fát ’s egyéb apró árakat hozó, vivő szállítók 
(tragetti), mellyek esztendőn által nem csekély 
mennyiségű pénzértéket hoznak ugyan forgás
ba, de mellyek a’ hosszabb utat tevő nagyobb 
kereskedői hajók közé soha sem számíttatnak.

Déva (Hunyadban): F. h. Okán tartaték a’ 
megye RRuek közgyűlése ’s a’ főispánnak a’ 
tiszti székébe ünnepies iktatása. Beiktató biz
tos az uj főispán urnák testvére, ’s a’ főispáni 
hivatalban e’ megyénél előzője most pedig kir. 
táblai elnök Nopcsa Elek ur volt. Jeles hazafi 
beszédek után az uj tisztek is letevék hivatali 
hiteket. Főbirák: Bálint Sámuel, k. tan. Vá- 
radi József, Lukács József; alispánok: Mákra 
Antal, Benedikti Sámuel, Csillái Lajos; kir. 
adótárnokok: Barcsai Ádám, Bálint Ábrahám, 
Bodó Dávid; és főjegyző Morá János jurák. 
Kakucsi Elek ur a’ megyei választáson kívül 
felsőbb helyről kinevezett aljegyző megnyert 
hivatalát csak helyettesen fogadá el. Melly hi
vatalra uj választás történvén, harmad magával 
ugyan csak szózatok többségét nyeré. Szép 
dicséretére szolgál Hunyad közgyűléseinek a’ 
példás egyetértés, a’ kir. határozatok illő tisz- 
telesével egyesült törvényekhöz ragaszkodás 
s azon politikai vallás, mellynek haza, király, 
és törvény legszentebb háromsága. Érd. Hir!

Ma<ry. nemz. Muzeum gyarapodásai.
Ns. Szarka Sámuel kecskeméti lakos in. 1833. 

júliusában 3 darab pénzt adakozott a’ nemz. Múzeum
nak: u.m. 1) Leopold osztr. hgnek 300 esztendős, 18 
máriást nyomó ezüst tallérját; 2) egy 400 észt. ve- 
lenczer petákot; 3) Dávid hajdani zsidók királya és 
Jonatian közt kötött barátságos egyezésről való réz 
emlekpenzt. I s34. januárban Kubinvi Ferenci táb
la- es Nógrádban főszolgabíró u r, a’ magyar régisé
gek fárad ha tlan bu> álja, \ alamint természeti ritkasá

gok tudományos kedvelője, a* nemz. Muzeum gyűj
teményét egy metszetére nézve remek szépségű réz 
pénzzel ajándékozta meg. E’ pénzt a’ fentiszt. ur, 1833 
septemberében a’ német természet-tudósak és orvosok 
által tartott XI. nagy gyűlésben Boroszlón, mint tag 
diszjelül nyeré ajándékban. A’ pénz fényes bronzbul 
van, nagysága tallérnyi, karimája magas, ’s rajta e’ 
fölirás: Versammlung der Deutschen Naturforscher 
und Aerzte im September 1833; a’ közepén pedig: 
BRESLAU. DEN. WILLKOMMENEN. GAESTEN.; 
túlsó felén: Boroszló városának régi goth sztilben épült 
városház - ábrázolata, illy alulirással: RATHHAUS. 
ZU. BRESLAU; legalul: G. LOOS. DIR. C. PFEUF- 
FER. FEC. — Barthodeiszky tábl. ur a’ most f. fe- 
bruar.ban a’ nemz. Múzeumot egy gyönyörű arany 
foglaléku szelenczével gazdagitá. Nevezetes hogy 
azon agátkő, mellybül faragva van, Somogy vmegyé- 
ben találtatott; a’ kő egészen átlátszó, finomul pallé
rozott ’s rajta apró géniuszok (nemtők) metszvék.

Halilzky Antal s 
a’ magy. nemz. Muzeum első űrje.

Nagy-Mihály helység (Szabolcsban) elői- 
járóji az egész közönség nevében szives hála- 
órzésiket fejezik ki földesurok gr. Dessewffy 
József ’s hitvese gróf Sztáray Leonora ő ósá
goknak azon hazafiságért, melly szerint a’ ke
belbéli ref. iskoláknak jobb jobb lábra-kelését 
’s azokbaii ezelőtt nem tanított több hasznos 
isméreti ágazatoknak oktatását örömmel ért
vén, kegyeskedtek azon valóban atyai ’s anyai 
szives ajánlást tenni: hogy ezután minden köz 
próbatét alkalmával, mind a’ fiú- mind a’ leány- 
iskolábul harmincz, és igy öszvesen hatvan, 
magokat iskolába szorgalmas járás, tanulásban 
élőménél és jó erkölcs által megkülönbözte- 
tendő uevendéket bizonyos dijakkal fognak 
megjutalmazni; ’s ezen ajánlásukat a’ közeleb
bi vizsgálat után teljesíteni már valóban szíves
kedtek is, midőn az iskolákbeli gyermekeket 
udvarokba kívánván, ’s ott a’ jutalmazásra je 
lelt fiú ’s leánygyermekek a’ többiek közt ki
sebb kört formálván, előbb a’ tiszt, gróf ur 
intézte mindnyájokhoz atyai intését, elejükbe 
terjesztvén: mi czélja legyen a’ dijosztogatás- 
han, erre pedig a’ jutalmazás következvén, 
utána Borsanyi János pred. ur tartotta a’ tanu
lókhoz czélirányos intésü serkentéseit.

Losoncz Febr. 2kán. Piliirben Ragyóczy 
János több ns. megye táblabirája életének 58ik 
évében elhunyt. Tudományos műveltsége, tiszta 
hazafisága, ’s kivált nevelésben és nyilványos 
oktatásban szerzett érdemei felejthetlenné te
szik a’ boldogultat. Beszterczei professor-lé- 
tekor ő volt első ki honunk nyelvét az ottani 
német ’s tótajku ágost. hitvallók nevelő inté
zetébe bévitle.
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A N G L I A .
Az alsóház ülésében febr. lOd. Sbiel ur

ügye forgott vita alatt. Shiel ur ártatlanságá
ról teljesen meggyőződve, maga is kérte a’ 
nyomozást, O’Connel is javaslá azt, ’s Hill 
ur által támogattaték, ki első említé azt Hull- 
ban tartott beszédében. Burdett ur azönban 
azt nyilatkoztatá, hogy Shiel ur ünnepélyes 
bizonyításában senki sem kételkedik. Illyes- 
mit egyesben nem nyomozhatni. E ’ felett, 
úgy mond, gyakran megtörténik, hogy az 
ember ugyanazon dolog felől eleinte más vé
leményben lehet, később ismét másban. Ez 
már vele is gyakran megtörtént ’s az i s , hogy 
néha ügy mellett v. ellen szavazott a’ parlia- 
mentben, nem mintha az magában jó vagy rósz 
lett volna, hanem mert azt összefüggésben 
más dolgokkal tanácsosnak találta. — Stan
ley ur a’ ministerség részéről azt mondá, hogy 
ők ugyan nincsenek a’ nyomozás ellen, de 
fontos dolognak tartják ezen előzvényt, mel
lyel magányos beszélgetések parliamenti tár
gyé tétetjiek. Shiel ur az egyszerű tettleges do
logra nézve még nem is nyilatkozott. Mások, 
kiket a’ vád egyenlően sújt, nem jelenték 
még magokat, ’s Hill ur még sem engedhető 
meg, hogy azon lapok kiadóji, kik beszédét 
közlötték, helyette törvényszék elé idéztes
senek. — „Mi, (úgy mond Stanley emelt 
hangon) egyetlen példát sem ismerünk a’ par- 
liamentben, hogy olly férfi, kinek bár mák- 
szemnyi becsületérzése van is, megenged
hette, hogy valamelly lap kiadója fogságba 
tétessék azért, mert érzelmeit közzé tette.“ 
(itt O’Connell lévén czélozva, halljuk hall
juk zengzett mindenfelől.) — R. Peel is a’ 
nyomozás ellen volt. — Szavazásra kerülvén 
a’ dolog 192 >■ 54. a’ nyomozás elfogadtatott.
— Egy úttal 15 tagból álló vegyes biztosság ne
veztetett* ki. — A’ felsóházban Grey 1. némelly 
kérdésekre felelvén többek között azt is mon
dotta, hogy Anglia kereskedése az akadályok 
ellenére is olly terjedelmet fog nyerni, melly 
a’ mostauit feljül fogja múlni. — Wessenberg 
báró, ki régóta rendkivüles követe Ausztriá
nak Londonban, Németországba vissza készül.
— Egy londoni levelező azt állítja, hogy csak 
O’Connell ur akarná Shiel dolgát gyűlöletes
sé tenni, minthogy Shiel urnák Irlandban ver
senytársa, és ez által meg akarja buktatni, 
s tőle a’nép kedvezését elvonni. London nyö
gött, mert a’ financz- munkálatokat várják. 
Azonban ha sokára halasztatnak, vagy a’ ne
vezett adók kielégitőleg nem ütnek k i, ak

kor a’ forrás újra ki fog törni, ’s tán komo
lyabban mint előbb. —

Az alsóházban febr. 11. lord Althorp tudó- 
sítá a’ házat, hogy hivatkozva az előbbi ülések
ben tett kérdésekre, a’ kormány még ezen ülés 
alatt szándékozik javaslatot behozni a’ helybe
li törvényszékek felett. E ’ híradás köz tetszés
sel fogadtatott. — O’Connell ur indítvány- 
behozatalra kért engedelmet, mellynél fogva 
C a r r i c k - F e r g u s  grófságtól a’ válasz
tási jog elvétessék, minthogy két biztosság 
kitudá, hogy a’ választásokban ott megvesz
tegetések történtek, mit a’ ház megengedett. 
Robinson ur Szász-Coburg Leopold hg.« évpén
zéről kiván számadást, mióta az a’ belga ki
rályszékre lépett. — Tudván, úgy mond, hogy 
a’ hg. némi óvásokkal ezen évpénzről lemon
dott, látni is óhajtja a’ nép, mi hasznot vont 
ezen lemondásból. — A’ minister által elő
mutatott irományok azonban azt bizonyítják,- 
hogy a’ hg. évpénze, noha igen takarékosan 
élt Angliában, az adósságok lefizetésére még 
eddig nem volt elegendő, ’s hogy ezen le
mondásnak a’ kincstár csak f. észt. april. 5. 
fogva láthatja majd hasznát. —

Mint mondottuk, Robinson ur indítványá
ra az alsóház febr. 11. azon évpénzek felett 
ereszkedett vitába, mellyeket Leopold hg- 
nek (most belga király) a’ parliament éven- 
kint 50,000 font st.beu engedett. Midőn L. 
hg. belga király lett, ezen évpénzekről le
mondott azon óvással, hogy adósságai fizet
tessenek k i, jószágai jó karban tartassanak. 
(Claremont Angliában) végre hű szoTgájiuak, 
az általa kitett nyugpénzek is lerovassának. 
A’ múlt évben Robinson ur tett e’ felett kér
dést, de azon választ vette, hogy azon egész 
évi pénz az adósságok kielégítésére se volt 
elegendő; min csudálkozni lehetett, mert L. 
hg. igen takarékosan é lt , ’s jövedelmeit egé
szen soha sem költötte el, annál kevésbé hagy
hatott annyi adósságot, hogy az még évpén
zét is meghaladja. Méltán kérdezheti tehát az 
angol nép, melly ennyi összeséget idegen 
fölségnek fizet, hova lesz az? — Althorp 1. 
feleié: a’ nyugpénz törvényes joga (ha t. i. 
kell é azt fizetni a’ parliamentnek, vagy sem) 
megczáfolhatlan. Ezután Leopold ügyvivője 
levelét olvasá fel, mellyben a’ hg adósságai
83,000 font st.ie tétetnek, egyéb évi kiadása 
pedig 20,000 font st.re. Mihezképest reméll- 
lietni, hogy april elejétől fogva már jöhet a’ 
kincstárba pénz. — Az indítványnak azon
ban , hogy ezen pénzek felett szám vétessék,
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ellen nem áll. -  Cobbet nr ’s Evans ezre
des oda nyilatkoztak, hogy Leopold hg az 
angol kormánytól évpénzt csak addig húzha
tott, mig annak alattvalója volt, de most, miu
tán ö ollyan ország felségévé lón, melly nek 
érdekében netalán angol országgal még el
lenségesen is állhat szemközt, többé azt nem 
húzhatja, ’s úgy vélik, hogy*ha ezt a’ parlia
ment (Leopold hg királlyá léteiét) előre tud
hatta volna, az évpénzt bizonyosan csak ad
dig terjesztette volna ki; az indítvány elfo
gadtatott. — Ward ur biztosságot kért ne
veztetni, meíly kinyomozza: mjkép lehessen 
a’ szavazás jegyzékét minélelőbb ’s hiteleseb
ben közzé tenni. Tudva van , hogy szavazás
kor mind a’ közönség, mind a’ gyorsírók ki
mennek a’ házból. — Febr. Iáikén Shiel ur 
ügyéiben O'Connell is biztossági tagnak véte
tett. — A’ felsőház ülésében febr. 11. Vis
count Strangford azt kérdezte Grey gróftól: 
mit tudhatni Anglia ’s Francziaország közt 
netalán már kötött kereskedési egyezésről?— 
E ’ kérdésre, mint állttá, a’ királyi beszéd a- 
zon két helye unszolja, mellyekben Anglia 
’s Francziaország közt a’ barátságot olly igen 
magasztalja, azután pedig az angol kereske
dés gyarapodását hirdeti. Grey gróf feleli; 
hogy azon értekezések, mellyek ezen ügy
ben a’ két ország biztosai között történtek, 
egyezés vagy alku nevét nem érdemelhetik 
meg. Ezek csak a’ két ország kereskedési 
törvényeit vizsgálák meg, ’s azok felett több 
nyomos észrevételt közlenek. — Tökéletes 
alku ’-s egyezés , melly mind a’ két ország- 
érdekeit egyenlően szemre vegye ’s kielé
gítse, míg most lehetlen, mert annak nem
csak számos öszveszőtt érdek ’s viszony áll 
ellen, hanem számos mind a’ két részről u- 
ralkodó balvélemény is. — Az Anglia’s Fran
cziaország közt fenálló barátság, mellyről a’ 
király beszédében említést te tt, nem materiá
lis értelemben, hanem politikai egyetértés
ben vau véve, ’s ez, úgy mond fenállhat, 
habár kereskedési érdékeik szemközt állnak 
is egymással. — Mondják Viscount Palmers
ton semmi alkudozásba sem akar ereszkedni 
a’ németalföldi ügyekben, mig azok mostani 
állapotokban maradnak. Azt is mondják, W es- 
senberg báró e’ nyilatkozás következésében 
hivatott vissza. A’ diplomaták ezentúl az o- 
rosz követség szállásán foguak confereucziá- 
kat tartani.

Az angol alsóház ülésében febr. 13. Sir 
S ’ Wiialley kérelmet nyújtott be Marylebone 
egyházkor lakosaitól, mellyben az egyenes

adó eltörletését kívánják. Ez alkalommal E- 
vans ezredes hevesen kikelt az aristokratia 
ellen. Ugyanezen ülés alatt indítványt tett 
O’Connell biztosság végett , melly Smith bá
ró irlandi biró renyheségét vizsgálja meg hi
vatalában, — kit azzal vádolt, hogy törvény- 
széki üléseit törvénytelen órában tartja, mint
hogy kivált a’ főbenjáró ügyekben későn je 
len meg azokra, a’ törvényszéket hosszú be
szédekkel fárasztja ’s a’ t. — az indítvány 
elfogadtatott. — Grant Robert ur említette, 
hogy april 24. indítványt teend a’ zsidók fel
szabadítása iránt. — A’ febr. 14. ülésben lord 
Althorp a’ költséget adta elő. — A’ Globe 
után Shiel ur minden ellene tett vád alul fel
mentetett. — Valamint Hill ur minden szán
dékos elcsavarás alul. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Gazette szomorú képét adja az op- 

positio hősei állapotának 15 év óta. B. Con
stant meghalt, úgy mond; Perier Kazimir 
nagy fájdalmakban elhunyt; Vassal ur meg
bukott; Lafiíte ur tőnkre jutott; Audry és 
Ternaun urak megrontva ; Bérard, Baud, Mé- 
rilhou, Odilon-Barrot urak magas hivatalaik
ból kitéve; végre Dupont de 1 Eure legdrá
gább barátjában megsértve , kit Lajos-Fülöp 
barátja öldöklött meg; a’ fiatal emberek, kik 
a’ revolutiot csinálták, börtönben ; Thaurat ur 
a’ fogházban haldokolva; a’ National ’s Tri
bune hevesen űzetve. Ezek olly tetti dolgok, 
mellyek érett megfontolást érdemlenek. Azon
ban a’ nyilványos érdekek nem kevésbé kocz- 
káztatvák, mint a’ magányosak. Francziaor
szág szakadástól telvébb mint valaha; fenye
getve az önkény ’s anarchiától egyszerre, a- 
dóval, ’s pénzhiánnyal borítva. Keserű el
lenzékben áll ezen lamentatíóval a’ népség el
vezeti vágya, mellyet egy párisi levelező 
farsangkeddről igy ir le : Ma húshagyó kedd, 
’s noha borult az idő, megszámíthatlan tarka 
néptömeg tolong az utczákon ’s a’ farsangi 
ökröt bámulja, melly szokásként nevetsége
sen felkészülve, ’s közép korbeliektől, du 
naiaktól körülvéve húzódik lassan az utczá
kon , meglátogatja a’ tuilleriákat, ’s estvére 
a’ bárd alá kerül. A’ boulevardok töinvék, 
százezrenkint tódulnak a’ beduin ’s kozák ál- 
arczosokat nézni. Az órányi hosszúságú utón 
két szakadatlan kocsi-sort láthatni, mellyből, 
ha a’ hatósági őrség nem ügyes, néha négy, 
öt is támad. Négylovas hintók, bérkocsik, 
csézák, ’s diadalkocsik torzos álarczosokkal 
telvék. Ezek közt számos lovag, néha ötszáz 
is egy csoportban, díszruhában, vagy polgá
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ri köntösben. Itt kocsiból tésztagolyót haj- 
gálnak angolok a’ népre, ’s ha találnak, ka- 
czajtól zeng a’ boulevard. Amott lovagól egy 
majom , angol vezéri öltözetben , felesége pe
dig mint majom. Itt ott látni lovagokat, kik 
arcz, vagy kalap gyanánt körtvélyt hordoz
nak, királyunk jelképét; mellette más iszo
nyú kakason lovagol. Egy kocsin az inasok
kal ’s kengyel utókkal együtt minden porosz 
formaruhában. Szemzeni kezdett az eső, még 
is minden utcza tömve maradt. Itt ott leliete 
látni tüzveres köntösben lapárusokat, kik u- 
tólsó napjokat használni akarván gonoszul ki
áltoztak ’s a’ t. A’ Gazette azon kérelmezők
nek , kik általányos választás-rendszert óhaj
tanak, azt javasolja, hogy, miután a’ kama
r a  kérelmüket elmellözte, a’ választókhoz ma
gokhoz forduljanak, ’s ha ez is sükeretlen 
lenne, a’ franczia statusjoghoz folyamodja
nak, azaz, tagadják az adót meg. Erre egy 
lap jegyzi meg : Különös, 'hogy X. Károly, 
’s a’ törvényszerűség (legitimitás) emberei 
tisztán líémocraíai választás-alkotmány ked
véért az adómegtagadás jogára hivatkoznak. 
— Valamennyi angol érdemrend vitézei szá
ma 906, egyedül a’ franczia becsületrend vi
tézié pedig 49,620.

A’ követház febr. 8iki ülésében Amilhan 
ur a’ kérelmekről tudósítást adván, azok kö
zött 29. volt, melly választási reformot kí
vánt. Értelemre, úgy mond a’ tudósító, mege
gyeznek , valamint abban is , högy mindnyá
jan a’ választó census eltörlesztését, ’s álta
lányos szó-jogot kívánnak. — Okokat hozván 
fel Amilhan ur az általányos szójog ellen, 
azzal rekeszté tudósítását, hogy a’ biztosság 
a’ napirendet javalja, a’ 29 kérelem elmellőz- 
tetett. — Jan. 31. kir. rendelet a’ Chalons sur 
Saon-i nemzeti őrséget már h a r m a d s z o r  
oszlatja fel, mivel a’ tisztek ’s altisztek vá
lasztásiban 420. közül egyik sem volt a’ kor
mány ínyére. — Lafayette gen. néhány nap 
óta igen súlyos beteg. Orvosi tanácskozás is 
tartatott már lakában. A.... ur udvari orvos 
is jelen volt, mintegy vaktában, ’s azt ta- 
nácslotta: menne a’ gén. falura. — Egy mi- 
iiisteri követ a’ kamarában komolyan szólott 
azon zavarról, mellybe a’ kormány bonyolód
nék , ha a” gén. a’ városban teinettetnék el. — 
Az utóbbi farsangi bohóságok között látni 
lehetett egy embert, a’ királyt ábrázolva, 
szürke kalapban, iszonyú kokárdával, hón a- 
íatt esernyővel. A’ nép megtapsolta. — U- 
gyanc^ak febr. 13. jelent meg Carrel ur is a’ 
törvényszék előtt, melly mint tudva van, es-

küttszék nélkül fog bíráskodni. — Számos 
nép tódult a’ terembe, de nyugottan viselte 
magát. Az elnök azonban ez ügyet nem vette 
mindjárt fel, hanem előbb, valamint a’ fo ian- 
raíio alatt, ugyanaznapon, — mellyen sajtó- 
vétség ellen szándékozott ítélni, gonosztevőt 
is el akara Ítélni. —

A’ Moniteur jan. 15. jelenti, hogy 7,800 
arab Mostagenemnél megtámadta a’ táborsze
meket , de visszaveretett. Jövő napokon uj 
megtámadást vártak, mi helyett azonban az a- 
rábok élelemmel érkeztek , ’s azt Oránba nagy 
mennyiségben lehetett volna küldeni. — Mi- 
tidja síkon még mindig vásárlanak földeket. 
Házak építgetnek, szorgalomintézetek állítat
nak fel, ’s műhelyek. Naponkint érkeznek 
uj jövevények Francziaországból, kik Algier- 
ban a’ régiekhez csatlakoznak. — Febr. 14. 
Az 1834. National a’ szajnai törvényszék e- 
lőtt megjeleld, bepanaszolva, hogy törvény- 
széki vitát közlőit lapjaiban, mi neki tiltva 
volt. Conseií ur, Carrel úrral egyenlően be- 
panaszlottnak tekinteték. A’ vád az uj ’s ré
gi Nationalt csak azon hírlapnak állítá. — 
Az elnök kérdé Carrel úrtól, állíthatja é , 
hogy a’ két lap közt semmi identitás sincsen. 
Carrel ur feleié: a’ tárgyak megtartattak, 
minthogy azok ellen semmi panasz sein volt, 
de a’ szerkesztés módosíttatott. A’ régi Na- 
tionalnak csak egy fő szerkesztője volt, az 
1834ikinek három Van. Két társa a’ régi Na- 
tionalban semmi részt sem vett. — Azon kér
désre: ha az 1834. Nationalnak ugyanazon 
nyomója ’s pénztára van é? Carrel ur azt 
válaszoló, hogy itt az történt, a’ mi történni 
szokott, midőn a’ hírlapok egyesülnek, vagy 
egymásra következnek. Egyetlen közösség az 
közöttök, hogy az 1834. Nat. ugyanazon elő^ 
fizetőket szedi, mellyeket az előbbi. Azon
ban a’ fégi részvényesek közül 12. kilépett, 
öt uj pedig belépett. Á’ törvényszék két ó- 
rányi tanácskozás után a’ két lapot u g y a n 
az o n n a k ítélte. Mi következésében Carrel 
’s Conseil uu. két, hónapi fogságra, ’s 2000 
fr. birságra ’s a’ perköltségre ítéltettek egyr- 
inásért. — Ezen törvényszék ülésében az el
nök azon megjegyzésére, hogy már most mi
dőn Carrel pőre fog felvétetni, az esküitek el
távozhatnak , azok meg sem mozdultak, ’s az 
által az esküttszék uéikiiles ítéletnek ellen- 
mondottak. Carrel ur bizon > o an a’ Cassatio- 
székre fog hivatkozni.— Febr. 8ról szóló te- 
legrafi parancs Toulonbaii Fi do 60 álgyűs ’s 
Bellona 48 ágyús frégatot kikészitetni rendeli. 
Lafayette gem jobban va ismc.‘ de a' ködös
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jdü miatt még ki nem járhat. A’ korona her
c e g  betegsége nem nyornos, mondják, hogy 
csak sokat tánczolt. — A’ laptőzsérek ismét 
meg akartak a’ börsetéren jelenni. A’ közönség 
némelly része sajnálja őket, noha némikép 
magok okozták sorsukat. Egy párisi levelező 
ez Alig. Zban Vienuet urat Lajos Fülöp embe
rét igen nevetségesnek irja. — A’ pairkamara 
febr. 15. ülésében a’ láptözsérek törvényter
vét vévé vita alá, ’s azt 121 szóval 78 ellen 
minden újabb javallat nélkül elfogadta. Ellene 
senki sem szólott, mellette egyedül az ismert 
Montlosier gróf, de ő is azt hányta fel inkább 
a’ törvénynek, hogy nem elegendő szigorú. 
Inkább a’ gonosznak gyökerét kellett volna 
úgymond, t. i. a’ n é p t á r s a s á g o k a t  meg
támadni. — Az algieri ügyben összeült biz
tosság oda nyilatkozott, hogy a’ hóditás nem 
csak Algierra, hanem ha lehet, Atlas tövéig, 
vagy legalább Blidáig kiterjedjen.

S P A N  VO LÖKSZ ÁG.
A’ spanyol diplomaíiai változást jan. 30k. 

közié az udv. újság, melly szerint Romába 
Evarist Perez de Castro, Párisba Frias hg, 
és Londonba gróf Florida Blanca vannak kö
vetül kinevezve. Don Antonio Canio Manuel 
1812ben cortesi elnök és az akkori constitu
te) szerkesztője, és Lopez Pelegrin szinte az 
időben igazság-minister, statustanácsnokokká 
vannak nevezve. — Yittoria körül febr. 6kán 
kemény csata történt El-Pastor seregei ’s az 
iusurgensek közt, melly utóbbiakat számra 
mintegy 2500at Uranga, Iturriaga és Zavala 
vezérlették. A’ támadást az iusurgensek kez
dők a’ kir. hadnak azon csapatján, melly a’ 
Vittoriába vivő országút bátorságba helyezé
sére küldetett ki. El-Pastor erre Mondragon- 
tul hadlábával a’ megtámadtak segedelmére 
sietett ’s a’ harcz mind két részről általá- 
uyos Ion ’s tartott egész estig, mikoron az 
iusurgensek az o hegyeikbe vonultak vissza, 
83 embert vesztve. A’ constitutionalisok vesz
tesége (jO főre megy. — Malagában a’ városi 
katonaság szétoszlatott, minthogy rájuk egy 
összeesküvés sült ki a’ fenálló kormány ellen. 
A’ vétkesebbek elfogattak. Kevés nappal erre 
uj  zajongás ütött ki a’ városban, és Herenciá- 
ban, hova már seregek is küldettek.

Gén. Quesada Burgosou keresztül utaztá- 
ban több kánonokot ’s más előkelő személye
ket száműzött. Calatayudban egy plebánus az 
o papi ruhájában vegéztetett ki mint lázasztó. 
.A’ carlisták fejei, mint hallik, dón Carloshoz 
utak, hogy mentülelőbb üssön be az országba 
’s vezérelje éket, különben fölhagynak ügyé

vei és haza mennek. Madritban az uj consti- 
tutio kihirdetését febr. 15kére várták. A’ to- 
ledoi érsek és Spanyolország prímássá még 
mindekkorig sem tette lehüség-esküjét a’ re- 
gens-királynénak. Mondják, az uj eivilliste a’ 
királyi» házra nézve 32 millió reálra lenne ha
tározandó, mi egy ötöddel kevesebb annál, 
mennyit Ferdinandnak a’ cortesek kiszabtak. 
A’ királyné igen takarékosan él, ’s midőn va
lamit vásárol, fösvénységig alkudozik; a’ leg
kisebb házi dolgokba is avatkozik, árul és vá
sárol mint akármellyik polgárasszony. A’ kir. 
kertekből valamennyi gyümölcs és zöldség ela- 
datik, mi ezelőtt hallatlan volt. Zugarramur- 
dí, ki kisded csapatjával a’ többi kir. sere
gektől elszakadva, Elisondo várban, az in- 
surgensek által, mintegy zárva tartaték, febr. 
7ikén ismét kapcsolatba jött a’ többi seregek
kel. Mondja, hogy csapatját az ellenség több 
ízben megrohaná, de rajta erőt soha nem ve- 
hete, sőt ellenben egyik rohanáskor Osamur- 
di nevű vezérüket is a’ csatatéren veszték. 
Most az iusurgensek a’ Bidassoa bal partjára 
kelve Lezaca felé vonultak el.

OROSZORSZÁG.
Pétervári tudósítások szerint az orosz ud

var ’s a’ nagyur között alku köttetett, melly 
a’ drinápolyi békekötés még teljesíttetlen pont
jait a’ porta megelégülésére intézi el. Ezen 
pontok közé tartozik az orosz seregnek a’ 
fejdelemségekből kitakarodása, Asiában a’ ha
társzélek eligazítása, ’s a’ hadköltség (az 
utóbbi orosz-török háborúból). Mondják, hogy 
a’ nagyur haladék nélkül fog Moldvában ’s O- 
láhországban hoszpodárokat kinevezni. Az o- 
rosz maradék-sereg kitakarodása pedig e’hó
napokban fog megtörténni. Az ásiai határszé
lek már eligazítvák, ’s a’ még hátralevő had
költségből a’ czár jeles mennyiséget engedett 
el, a’ fizettetlen tartozásra nézve pedig több 
éves leróhatásban egyezett meg. Az alku a’ 
portához küldeték aláírás ’s helybenhagyás 
végett ’s az aláírások kicserélte után egész 
terjedelmében köz hírré fog tétetni. Ahmed 
basa készülőben volt St. Pétervárát elhagyni, 
Stambulba visszatérendőleg. — Golützin Ser
gius hg. felső helybenhagyás mellett sa já t, 
’s öccsei tetemes ingatlan vagyonát Moska 
kormány megyében (gouvernement) majorá
tussá alakítá, melly se nem  zálogíttatha- 
tik , se n e m adathatik el soha. „N o , úgy 
mond a’ pétervári levél, melly e’ hirt adja, meg 
van már valakára országunkban is az első pél
da e’ jótékony országos intézetre, melly szá
mos európai országban már századok óta feu-



143

áll. Remélljük, e’ példa köztünk nem sokára 
számos követőre fog találni, ’s elfogjuk érni, 
hogy ősz régiség ’s híres eldődek által tisz- 
teletes nemzetségek meg fognak óvatni a’ 
végpusztulástól; habár körülöttök minden e- 
gyéb elpusztul is. Különös azonban, hogy a- 
zon országokban, mellyekben ezen intézet 
feuáll, azzal nincsenek megelégedve.

TÖRÖKORSZÁG.
Konstantinápolyból nyugtató hírek érkez

nek. A’ porta financziájival van elfoglalva. Már 
belátja, hogy ezen állapotban többé nem marad
hat, mert akkor a’ megbukást ki nem kerül
heti. Úgy is tetszik, hogy az európai kormá
nyok példájára, elfogadja a’ tanácsot, ’s köl
csönt fog kimunkálni. Báró Rothschild, mint 
mondják nem csak Görögország pénz ügye vé
gett ment Konstantinápolyba , mert hire jő , 
hogy a’ Rothschild ház a’ porta részére is akar 
kölcsönt átvenni. Úgy gondolják a’ fr. kormány 
részéről igen munkásak voltak ezen balitélet 
legyőzésében. Párisban a-’ portát ismét felakar
nák segíteni, ’s első eszköznek nézik, ha a’ 
finauczia rendbe szedetik. Pénz azonban arra 
nem elég, hogy a’ porta régi tekintetét visz- 
szanyerje. A’ régi íiitű Muselmanok birodal
mát a’ szultán nem egy könnyen fogja pénzé
vel is megnyerni. — Azonban legalább első 
lépés a’ javulásra. — A’ szerb hírlap szerint a’ 
törököknek Serviában a’ várakhoz tartozó vára- 
sokban , még csak öt évig engedteték meg a’ 
lakás. Ezalatt jószágaikat a’ serbeknek elad
hatják. Ezen időn túl vagy a’ várakba lesznek 
kénytelenek vonulni, vagy Serviát egészen el
hagyni. Csak Belgrádbau maradnak a’ törökök 
a’ szerbekkel egyesülten, de tartozni fognak 
azon csendtisztségi rendszabások szerint élni, 
mellyeket Milos hg a’ belgrádi vezérrel közö
sen ki fognak adni. Belgrad városban sem a’ 
törököknek, sem a’ serbekpek fegyvert hor
dani néni szabad, a’ statusszolgákat kivevén. 
A’ serbek ’s törökök egymás közt vagyonai- 
kat eladhaíják (ezt törököknek eddig nem volt 
szabad) de a’ törököknek tiltva van mind a’ 
külvárosban mind azon kívül házat építeni. 
Külföldi alattvalók a’ fenálló egyezéseknél 
fogva ugyan pártoltatnak, de ingatlan Vagyont 
tiruiok_neui lesz szabad. — Az újság, melly- 
ből a’ levelező ezen adatokat közli, pompásan 
írja le Petronievich szerb követ fogadtatását 
a Szultán által, ki 1000, a’ szultáu konyhájá
ba szánt, ökörből álló ajándékkal küldetettKom- 
stantinápolyba.- Miután a’ követ a’ szultánnak 
Milos hg ’s a’ nemzet háláját elmondotta, azt

mondá a’ Szultán hozzá: „Azt szeretem, ’s re
ményiem is, hogy Milos hg egyesülve a’ nem
zettel nem fog megszűnni érdekemet, mint az 
övét ’s nemzeteét szeme előtt tartani. Hű
ségéről meg vagyok győződve. Rescind basa 
jelenté, hogy Milos hg az albaniai, ’s bosniai 
zendiilőket legyőzni segítette. Most is ajánlom 
mondd neki, ha hozzá visszatérsz, Bosniat ’s 
Albániát. A’ szomszéd basákkal éljen barát
ságban.“ Továbbá ismét: „Mondd meg Milos 
hgnek, hogy én őt szeretem, ’s kedvesen ven
ném, ha maga ide jőne, hogy személyesen 
megísmérkednénk, sőt érdeme szerint császári 
módon megajándékozhatnám.“ Mentegetvén 
Petronievich Milost, hogy a’ népek ingerlett- 
sége, ’s a’ szabadelmüek cselszövényei orszá
gából távozását nem engedik meg, azt vála- 
szolá a’ szultán „Nem mondom, hogy épen 
most jőjön, hanem ha majd nemzetét egészen 
rendbe fogta szedni, ’s megfogott győződni, 
hogy semmitől sem tarthat, akkor jöhetne 
Konstantinápolyba nyáranta jó időben, ’s itt 
vagy 14 napot mulatván, ismét hazájába tér
hetne. A’ követ vállat voníta, ’s hallgatott. 
Achmed basa erre gyémánttal kirakott sze- 
lenczét nyújtott neki a’ Szultán parancsára 
’s végre a’ Szultán intésére megcsókolván 
lábát, eltávozott. Szervia polgári szerkezeté
ről következőket közöl ezen szerb újság: A’ 
hg többszerü igazgatás felállítását határozta 
e l, a’ külső ügyekre, a’ belsőkre, a’ csend
tisztségre, isteni tiszteletre, ’s financziára. Ez 
igazgatások czélja lesz a’ nemzeti ügyet olly 
tökéletességre vinni, hogy 1835 v. talán még 
későbbi év Szerviát régi állapotában ne találja, 
hol a’ törvények, és szilárd rendszabások hi- 
jányában egyesek önkénye uralkodott. Egy
házi tekintetben is tetemes újításokat készül 
tenni. — Dembinszky gén. az aegyptusi ajki- 
rálynál czélját, úgy látszik, nem érte el. Oaz 
alkirálynak emlékirást nyújtott be a’ sereg hi
bás szerkezetéről, és Syria ’sAegyptus védel
méről. Előadása szerint Ibrahim ugyan az or
szág nagyait ’s hatalmasit üieghódította, de az 
ország termékeivel űzendő kereskedést egye
dül magához vonni szándékozó próbája elidege- 
nité a’ népet. Dembinszky gén. tehát azt ajánl
ja : kölcsönözzön a’ telek-birtokosoknak kész 
pénzt száztól hónaponként kettőért, mellyel 
ezek aratáskor fizessenek le kamatostul, az 
alkirály által kiszabandó becsüárban átveendő 
termékkel. így néhány év múlva a’ basa lesz 
egyedül tulajdonképen telekbirtokos (illyesmil 
javaslót! néhány ezer év előtt József is Pha- 
raonak). Alexandriai hírek után az alkirály



nemzeti congressustól engedőimet kért hat, hó
napig falun maradhatásra. A’ felszólítás mond
ja ,  hogy a’ respublica csak egy szugolyában 
maradt még a’ revolutio némi csekély szikrá
ja  , de gyors rendszabások tétettek ez utolsó 
nyomok eltörlesztésére is. — Bravo gen. fel
szólítást bocsáta ki Chicualcóból, mellybea 
felhíja a’ népet, zendülne fel a’ fenálió kor
mány ellen, ’s nemzeti gyűlést igér neki, 
nielly felségi hatalommal lenne felruházva. 
Bravo minden pártot magához hí meg, ’s áta- 
lányos feledést igér. Nemzeti gyűlésére min- - 
den áfladalom, ’s minden vidék nép s o r s  
által választott tagot küldjön, úgymint; egy 
tisztet, (kapitányiul felfelé) egy plébánust, 
egy ügyvédet, ’s egy telek birtokost. — Kü
lönös gyűlés lenne az, melíynek tagjai igy 
v a k t á b a n  választatnának. — Ujyorki hír
lapok szerint jan. 15. Louisiana törvényhozó 
gyűlése a' rabszolga behozatal tiltását vissza
húzta. Miből sok rosf-at jövendölnek.

E L E G Y  111 KEK.
St. péterváii levél közli, hogy az orosz 

császár, midőn a’ fr. követet. Maison marsait 
elfogadta, azt kérdezte tőle: „Mikép érzi ma
gát a’ király marsai ur ?“ — „Igen jó l, Sire, 
úgymond a’ követ, Francziaország szerencsé
jére.“ — „Mondja inkább, közbenszóla a’ czár, 
egész Európáéra.“ — Svédországban a’ ne
messég megengedte, hogy a’ múlt országgyű
lés végzése az ülések nyilvánossága felett vég- 
rehajtassék. A’ lovagházterem karzata lép jegy 
(beléptijegy) mellett 79 hallgatónak fog meg
nyittatni. — Marstrandi (Svédország) levelek 
bizonyítják, hogy a’ Cattegaton az erősítések 
rendkivüles seréuységgel vitetnek. Még va
sárnap délelőtt sincs megszűnés. — Úgy szin
te egy stockholmi hírlap is megjegyzi: E ’ ké
születek ugyan még háborút nem jelentenek, 
de oda mutatnak, hogy nem akar a’ svéd kor
mány Anglia ’s Oroszország közt lehetséges 
öszszeütközésre készületlen lenni. Hirlelik 
Varsóból, hogy az 1829 évi zendülés fójei el
len kik fogva valának, már kimondatott az Íté
let. Közülök Wysozki JPéter halálra ítéltetett. 
Varsóban ’s az ország egyéb részem még min
dig komor érzelem uralkodik, az oroszok ’s 
lengyelek között még semmi közeledés sem 
mutatkozik. Az adót a’ lakosság igen terhesen 
viseli. • _________ _

Dembinszky gén. szolgálatát nem fogadá e l , 
’s azt elbocsátotta. Azonban intést kapván Mar- 
seilleből, hogy 450 lengyel szándékozik Ae- 
gyptusba hajózni, megparancsoló a’ révható
ságoknak, hogy azokat ne fogadják be, ha
nem azonnal tovább küldjék.

S t í l  W E I Z.
Turini hir után a’ sardiniai király Scapa- 

cini karabínos hős tettét, ’s hűségét azzal ju
talmazta, hogy emlékezetére arany emlék
pénzt adott, melly örök időkre nemzetségé
nél legyen maradandó. Gandino karabinosnak 
pedig ezüst emlékpénzt nyujtatott. Végre a- 
zon községeknek, mellyeknél a’ zenditők beü
töttek , hűséges viseletűkért az 1834 adót el
engedő , szeuvedett kárukat pedig saját pénz
tárából rendeli kifizettetni. — Géniből l’ebr. 
10. hírek után a’ felkelő olaszok, piemon- 
tiak, ’s lengyelek mind elmentek innen, mi
után a’ tanács Waadtal ’s Bernnel az átvétel 
’s tovább szállítás végett,értekezett. — Azon 
lengyelek ’s olaszok, kik már előbb itt lak
tak, ’s a’ felkelésben részt nem vettek, jöven
dőre is itt maradhatnak, de szoros csendíiszt- 
ségi ügyelet alatt. — A’ Juráról következő 
hir van a’ közönséges schweizi újságban: 
„Néhány nappal a’ lengyelek elinente előtt 
Verdau ’s társai által 15,900 frt. kapott a’pá
risi propagandától a’ biztosság, ’s noha már 
ezt jan. 26. ellopták a’ biztosságtól, az ezt 
még is csak akkor adá a’ hatóság tudtára, 
midőn már minden nyomozás haszontalan volt.

A INI E It I K A.
Mexico ismét zajong, egyik zendülés a’ 

másikat éri. Mihelyt valaki sorsa társas kör
ben jobbra fordul, a’ többi, habár legszi- 
vesb barátsággal volt is előbb hozzá, ellene 
támad. — Amerikában már mindenki tudja, 
hogy a’ kormányok csak azért kívánnak rend
kivüles hatalmat , mert a’ közvélemény nincs 
velők, ’s igy magok okozzák a’ zendüléseket, 
így tett Chili. — Bolivia respublica igen hálád 
a' tökéletes intézkedésben. Elnöke most San
ta Cruz.— Legújabb hírek mondják, hogy Ga- 
marra magát p e r u i  c s á s z á r n a k nyilatkoz
tató, ’s 15,000 emberrel JJjgranada ellen indult.

S P A N Y O L A M E K I ív A.
Santanna a’ mexikói respublica elnöke dec. 

14. felszólítást hirdete polgártársához, melly- 
ben jelenti, hogy két eves fáradozást után a’
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MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony : A’ kerületi gyűlésben febr. 27. 

a’ vásár-biróságrul szóló czikkely bevégezte- 
tett. Utána az újabb üzenetek ’s fölirások ja 
vaslati olvastattak föl ’s jóváhagyattak. Fölol
vastatott a’ békebiróságrul készült czikkely- 
javaslat is a’ küldöttség fejtegetésével együtt. 
— A’ minap érintett törvényszüneti korlátozás 
tárgyában a’ RR. elóleges határozata az : hogy 
a’ sz. mártoui törvénykezés nov. 2ökán, a' viz- 
kereszti jan. 7kéu kezdődjenek; a' többi apró 
törvényszünetek pedig mint farsangutóljai, ke
resztjáró- ’s pünkösd-héti egészen megszűnje
nek. A’ szentszékeknél, kerületeknél (kivevén 
a’ Hajdu kerületet) ’s sz. kir. varasok törvény
székeinél, valamint minden rendezett törvény
székkel biró községeknél, ünnepek és nagy
héten kívül semmi más törvényszünet ne le
gyen. A’ királyi ’s báni tábla pedig ország- 
gyűlés ideje alatt is mind polgári mind vétsé- 
gi pörökben ítélhessen.

Királyi Fejdelmüuk febr. l l ki  legfensőbb 
határozata szerint a’ pesti magy. kir. Egye
temnél megürült füvészeti lanitószékre dr. 
Sadler Józsefet méiióztatott kegyelmesen ki
nevezni.

Királyi Fejdelmüuk febr. 4iki legmagásb 
határozata szerint Szőís József és Gájzágo 
Lukács orvos doctoroknak Erdélyben az epe
mirigy idejében kimutatott jó és serény szol
gálatukért legfensőbb tetszését méiióztatott 
kegyelmesen kinyilatkoztatni.

Fiume febr. lOkén. Tegnapot, mint föls. 
apóst. Király mik születése-ünnepét, Fiume sz. 
város ’s kikötő lakosi Js  illő fénnyel, ’s alatt
valói szíves örömmel üllötték. Már szomba
ton , napalkonyodta előtt, harangok vig kon- 
gása, ’s az Ürményitérre (piaczra) kiállított 6. 
álgyunak a’ tengerszinre ható durrogása jelen
té az ünnepet; mellyen, reggeli 11. órakor* 
a' miiéit. Kormányzónak, a’ kir. kormányszé
ki , mint szinte egyéb minden rendű királyi ’s 
várasi hivatalok, ’s az itt tanyázó b. Mayer 
gyalog ezrede tisztjeinek jelenlétükben, fő
tiszt. Livak Ferencz fiumei kanonok, főespe

res ’s karós sz. jakabi apát ’s helybeli plébá
nos által föls. apóst, királyunk hosszú, boldog 
élete ’s' uralkodásáért, mint szinte az egész 
cs. kir. föns. austriai Ház boldogságáért tarta
tott pompás isteni szolgálat után , az említett 
gyalog ezrednek itt levő osztályai, az érdek
lett fő kormányzó, mint m.tengermelléki hadi
parancsnok elő tt, az ezred hangászkarzata 
muzsikájától előzve, helyes rendben ellépte
tett. — Ezután következett nniélt. kormányzó 
által 65. személyre adatott fényes ebéd, melly- 
nek alkalmakor a’ vendégeket, a’ fönérintett 
hangászkarzat, a’ jelesebb énekes-játékokból 
vett muzsikai darabok játszásával mulattatá; 
az ebéd vége felé pedig szíves é l j e n  kiáltá
sok ’s álgyudurrogások követék az O Exlja 
által föls. apóst. Királyunk hosszú életéért, 
kegyes uralkodásáért, mint szinte az egész 
föns. cs. kir. austriai ház boldogságáért kije
lentett forró érzeteket. — Estve kettős, fé
nyes táuczmulatság tartatott, meliyre a’ szük
séges költségeket a’ várasi pénztár adván, a’ 
bemenet-árból bejött pénz az itteni kórházban 
tartózkodó szegények ápolására fordíthatott.

Szinte igen érdekes, mit Polgárból (Sza
bolcsban) fels. uralkodóink születés-napjainak 
ottani ünnepléséről írnak. A’ levél következő : 
„Midőn honunk főbb városai vetélkedő szer
tartással ünneplék a’ Haza legjobb atyjának 
születése napját, a’ szőke Tisza rétjein elvo
nult mezővárosunk sem mulalá el, ahozké- 
pest mit hatásköröcskéje engedett, jóltevó 
fejdelme iránti bóduló tiszteletét napfényre 
hozni. (Itt következik az egyházi ájtatosko- 
dás, üdvezlö lövöldözés, lakomák ’s a’ t. —
’s azután): De a’ mi mindenek fölött emelé a’ 
nap díszét az vala, hogy egri főkáptalani ká
nonok Kovács Mátyás urnák (polgári születés, 
előbb á  pesti egyetemben professor) kegyes 
alapitványábul, — melly szerint a’ kijelelt 
elöljáróság által bizonyos napokon meghatá
rozandó: legszorgalmasabb földmivelő, leg- 
feddketlenebb életű házaspár, legjobb maga 
nevelésű mént mutatni tudó gazda, két az évi 
legerkölesösebb magaviseletü uj házasok, ’s 
a’ legjobb előmeneteld tanuló £u és leányok



<rrerikmt ‘606 Tra menő summában részeltet
nek , — a’ mai jeles napon két itteni jámbor, 
ez évi uj házasok százszaz írtai valának-ér
demesek, a’ jótevő alapitónak marasztalása 
’s áídatása közt megjutalmaztatni. Éljen a’ de
rék hazafi pap, ki a’ szorgalom, erköicsiség 
és mivelódés ösztönéül jámbor adófizető sorso
ljuk részére, iningyárt tehetőségének első 

.zsengéjében illy nemes áldozattal örökíti meg 
a"' különben is mindnyájunk előtt felejthetet
len ünnepet.“ — ^í.{Szombatban a ,,Jót elő
mozdító egyesület“ fels. királyunk születés
napja ünneplésére febr. 5dikén megelőzőleg 
igen fényes táuczmulatságot *dött., mellynek 
jókora jövedelme 2463 fr. és 15. kr. az ottani 
gyermek-óvó-intézet javára fordíttatott.

P e s t i ' L ó  v e r s e n y  1834.
El s ő  v e r s e n  ze's lesz május 28ikán délelőtt; 

má s o d i k  junius lsőjén délután; h a r m a d i k  jun. 
fiákén délelőtt; n e g y e d i k  jun. 8ikan délután. — 
Az állattenyésztő Társaság k ö z - ü l é s e ,  és a’ kifi
zetendő köztelki részvények ‘sors  h uz a s a junius 
Sikán délelőtt. — Á l l a t m u t a t á s  junius 7 , 8 ,  
ás Óikén a’ „K ö z t e 1 e k“ czíuüi társasági házban 
üllői utczában. — P a r a s z t  k a n c z a c s i k ő k  j u 
t á i m ázás a junius 7ikén ugyanott. — Ló á r ve 
rés junius 9ikén, és ha még lesz eladó ló , 10 is 
folytatva ugyanott. — A’ köztelki részvények ka
matjai fognak fizettetni junius lsőtől lOig minden
nap gr. Károlyi-nemzetség pénztári hivatalában. — 
Mind erről bővebb Jelentés nem sokára. Mind a’ 
Díj alapító mind a1 10 forintos Aláiró urak kéretnek, 
hogy lS34re járó tartozásaikat Pesten Heinrich Já
nos kapitány urnái (sütő utcza 620 vagy a’ N. Ca- 
sinoban) minélelőbb letenni vagy tétetni ne terhel
tessenek.

Az Érd. Híradóban a’ bukaresti Magyarok 
ö/ömüket fejezikki azon, hogy az anya nem
zetnél Tóluk is'történik emlékezés, csak az 
szomoritja keleti érzéssel tölt sziveiket, mond
ják , bogy azon emlékezésben őket a’ hírlap, 
(ámbár lakásuk a’ 14—15 századok közepén 
az anya nemzet szent koronájának tulajdona 
volt) egy átaljában idegen külföldi ország la
kosinak nevezi. Tudósításuknál fogva közsé
gük lélek számra ezernél többre megy; élnek 
fáradhatlan szorgalmuk után. Egyetértés, ös
szetartás , — mellyért Isten, atyáik ott létét
minden futás, veszedelem közt föntartotta, _
lelkűk szivük táplalékja. — Az élelem igen 
olcsó, 25 páráért (5 ezüst kr.) csirkéi, tyúkot 
50—COért ludat vehetni ’s t. *

Somogybán Kaposvár vidékén február kö
zepén igen nagy mennydörgés és villámlás u- 
ralkodott, melly után ismét havazás követ
kezett.

A  N  C  L  I A .

Bizonyos, Reeves ur Londonban rőpkéí- 
rást osztott ki, mellynek czélja: Angliában a’ 
respublicát kiáltani ki 's nemzeti gyűlést (Na- 

.tional-Convent) hirdetni. — A’ fő gondolatok 
imezek felszólításában: nemzeti gyűlés azon 
egyetlen eszköz, melly hazánkat a’ gonosztól 
megóni képes. E l vagyunk árulva a’ Mouar- 

>cha, a’ felső és alsóház által, mellyek ben
nünket földig nyomnak adóval. Siessünk tehát 
a’ nyíl vány os véleménytől kérni tanácsot, ’s a’ 
nemzeti képviselést .gyökerestől megújítani. 

,Ezen felszólítás letartóztatott, ’s Reeves ur 
eskiittszék elibe állítaték. — Arnold ur, mint 
a’ vádlott ügyvéde, a’röpkeirást egyes ember 
véleményének kiváná tekintetni, -melly semmi 
kép sem izgat.zendülésre, sőt .inkább a’ köz 
!véleményre hivatkozik. .Azonban az eskütt- 
szék e’ nézetben nem osztozott, ’s Reeves urat 
kormány - felforgatásra bujtó vétkesnek nyi
latkoztatta. A’ büntetés fölött a’ törvényszék 
máskorra halasztá ítéletét. Alkalmasint egy , 
vagy kél évi fogságra, ’s tetemes birságra fog 
Ítéltetni. — Febr. 15. az alsóház tagjai közt 
Irland népességéről osztatott szét egy jegy- 

. zékszer i n t e  Irlandot *7,707,491 lélek lakja. 
Ezek között férfi 3,794,880,asszony 3,972,521. 
Laknak 1,249,816 házban (40,654 ház lakta- 
lan). Család, -.számra 1,385,066; földművelő 
család 884,339C kereskedő, gyártó, ’s kéz
műves család 249,359 ; —  ’s még ezen kivül 
251,368 más család. — Az Albion szerint I. 
Greynél már többször tartatott konferenczia a’ 
végett: mit tegyenek, bogy Sir I. Graham, és . 
Spring-Rice ur a’ követbázban Smith ügyében 
máskép nyilatkoztak, sem mint a’ kormány 
egyéb tagja. Még semmire sem határozták el 
magokat. — A’ Morning Post febr. 13. igen 
kikel a’ ministerium politikája ellen kelet ügyé
ben, mellyet a’ Times előttevaló napon védel
mezett, ’s kővetkező.-történeti előadást boa 
fel: — 1832 augustban Oroszország figyelmes
sé tette az angol kabinetet Mehmed Ali szán- 
dékira, ki nem Abdallah basát akarta megfe
nyíteni, hanem Mahmud szultánt székéről le
taszítani. Felhivatott ezen jegyzékben Anglia, 
hogy gátolja az alkirályt haladásában, nehogy 
Oroszország kénytelen legyen beavatkozni. E* 
k ö z l é s  f é l r e  v e t t e t e t t .  Következő no

vemberben e’ közlés hathatósabban ismételte- 
tett, ’s egyszersmind tudtára adatott az angol 
kabinetnek, hogy Mehmed Ali hadi készüle
teket tesz j mellyek Europa békét megzavar
hatják. E ’ k ö z l é s  t e k i n t e t b e  nem v é te -



te  1t. Következő 1833 februárban Oroszország 
felszólitá az angol kormányt, hogy tett közle- 
ményire akármi, feleletet adjon, ’s minthogy 
Mehrned Ali Kis-ásiát katonával akarja meg
rakni, elébe terjeszté az angol kabinetnek, 
hogy ha Anglia; Mehrned elólépéseít meg nem 
gátolja,ő lesz kénytelen azt tenni. — E ’ f e l 
h í v á s  t e k i n t e t b e n e m .  v é t e t e k .  Nem 
sokára megjelent egy török ügyvivő Bécsböl 
Londonban ’s Anglia közbenjárását kérte az 
aegyptusi sereg elólépései ellen. E ’ k é r e l e m  
t e k i n t e t b e  ne m v é t e t e t t . — Nemsoká
ra megjelent Londonban Narník basa azon.kül- 
detéssel: terjessze az angol kormány elé, hogy 
a’. Porta, Anglia szövetségese, kénytelen lesz 
orosz segedelemhöz folyamooni, ha Anglia 
rajta nem segít. Ezen előterjesztések szintúgy 
nem vétettek tekintetbe. Ezen egész idő alatt 
az.angol követ, ki Konstantiuápolyba volt 
szánva, Nápolyban tartózkodott. Végre elkül- 
dé az augol kormány Campbell ezredest,.de 
csak akkor, midőn már Mehrned Ali mint győz
tes Syriát elfoglalván, Konstantinápolyt fenye
gette. — De minek többet? — Ha az angol 
kormány Alit g y ö z e d e l n \ e i  u t á n  rá bír
hatta a’ viszszavonulásra ,. g y ö z e d e l m e i
e .lő tt még bizonyosabban tehette volna azt.— 
Az alsó házban febr. 14. L  Althorp által kifej- ‘ 
tett financztervre elsőbb Robinson ur felelt. 
Utána Cobbet ur mondá:, A’ kincstárkanczel- 
lár beszédében semmit sem dicsérhetni, de min
dent ócsárolhatni..— Sir R. Peel panaszko
dott, hogy a’földművelés érdekein tized áltc'se- 
réltével könnyebbedés történni nem fog. — O’ 
Council ur panaszkodik,hogy Irland az idén sem 
nyerend sokat. — Hume ur tagadta, hogy a’ 
földmivelés érdekei idomzatlan finproportiona- 
tus) terheket viselnek.  ̂ sőt inkább, úgymond 
azok monopóliummal vannak ellátva ’s a’ t. Vég
re Shiel ügyére jöttek. Grotte ur a’ biztosság 
tudósítását olvasá fel, inelly Shiel *urat minden 
gyanú alul feltétlen fölmenté, Ezután Hill ur, 
ki első gerjesztette a! gyanút, azt viszszahuz- 
ta , ’s tévedésnek és hirteleukedésnek n y ila t
koztatta; továbbá minden becsület-nyilatkozás
ra (elégtételre) késznek mondotta magát, mel- 
lyet Shiel ur tőle kívánni fog. Erre 1. Althorp 
kelt fel, ’s ugyan azon nyilatkozást ajánlá, 
lia Shiel ur maga fogja mondani, hogy a’ par- 
liámenten kívül sem beszélt máskép, mint ben
ne. —  Ezt ő , úgy mond hiteles személyektől 
hallotta. Igaz , . hibázott bár minister létére, 
hogy olly nyilatkozást adott, de úgy té te t-- 
vén a’ kérdés, mclly helyzetét, mint ministe-“ 
rét, ellenzékbe hozta charakterével, mint em

ber, ,’s gentleman nent átallott ez utóbbinak 
(az embernek minister előtt) elsőséget adni. 
(hangos'tetszés) Erre Shiel ur ismételé, hogy 
a’ vád, mikép az előadaték, merő rágalmazás. 
Emlékezik ugyan, hogy mondotta némi társa
ságban: Irland annyira tömve gonosztéttel.hogy 
valaminek történni kell, de egyúttal kimondá, 
mit- gondok az országra elegendőnek. De a’ 
csendbillt soha sem liagyá helyben. így vggzé 
szavait: „Elfogadom a’ nemes lord becsület- 
nyilatkozását, ’s még halálos ágyamban, azon 
pillanatban, midőn Istenem elébe készülök ál
lam, rettegés nélkül fogam mondani: ártat
lan vagyok.“ (hangos’és lioszan tartó tetszés) 
— Shiel ur méltó, komoly egyszersmind 
szerény tartásával az egész házat megnyerés

Az alsóház ülésében febr. 17. a’ tengeri* 
költség forgott vita alatt. — Sir Graham meg
mutatta, hogy a’ mostani ministerium 1831 fog
va a5 tengeri költségben, melly mintegy 15 mil
lió ft. stre megyen, 3 millió lerovást tett, a’ 
mi száztól 20at tesz. — Ezen évben a’ tengeri 
költségben 180,000 ft. st. rovathaíik le , noha 
a’ tengeri haderő az idén erősb mint tavaly.— 
A’ tengeri szolgálatra 27,000 embert kívánt a’ 
javaslat szavaztatni, mit Hume ur ellenzett, ’s 
25,OsOOre javasiá é ’ számot leszállííatui; — de 
indítványa 196 szóval 20 ellen félrevettetett. 
Azon javaslatra, hogy a’ királynak 104,551 ft. 
adassék az admiralitáshivatál költségeire, Ruth- 
ven ur indítványba hozta, hogy az admiralitás 
lordjai száma kettőre szállítassék le, ’s az el
sőnek 4500 ftból álló fizetése 4000 flra szál
lítassék le, ,  mit a’ ház XG0 szóval, 29 ellen 
félrevetett.

A’ Spectator; londoni hírlap? igen gúnyo
san csipdezi a’ parliamentet, mellyet beszéd- 
gonosznak (vagy beszédrosz, beszédártalom) 
nevez.- — így kezdi ozikkelyét ugyanazon 
(beszédgonosz) czírn alatt. ,,A’ beszédártalom 
hat hónapra már isméi elkezdődött. MelJy nagy 
baj az a’ parliament. A’ minister féi tőle, a’ 
szóló, (elnök) eldől alatta ; az álmos olvasó 
megtelik'vele , ’s elfárad benne-; " az ország 
senunií sem hajt arra mit mond, ’s kedvet-- 
lenül veszi azt mit teszen; a’ divatvilág te
hernek nyilatkoztatja ; a’ sajtó utálja; a’ tu
dósítók gyűlölik; a’ fillér irók átkozzák; az 
újságírók boszankodnak rá , az ’s a’ t. A’ ki
rály beszéde, folytatja tovább, a’ sajjlóra 
nyomta az unalom pecsétét, tarka béták, 
újság helyett, egyenlő.apró betűkkel tömvék 
a’ hírlapok , , vagyJelentésekkel, ’s magasz-- 
taló czikkelyekkel telvékmel lyeket  soron- 
kiut egy schitíinggel keli megfizetni. A’ való-
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aágos újságok ostrom alatt vágynak ’s a’ t. — 
Az idegen azt vélhetné a’ hírlapok külsejé
ről , hogy a’ Ceusura nálunk legjobb divat
ban vagyon. A’ közönséges olvasó a’ reggeli 
lapot nehány perez alatt keresztül futja,
’s újságra nem talál. — Ha kezébe veszi p. 
o. a’ Timest, vagy a’ Chroniclet, ’s olvasni 
kezdi: — Jelentések, — londoni újság, — 
péuíkelet, — parliament, felsohaz, nl- 
ióház, — elhalasztva 2 órára, — okoskodó 
czikkelyek, — a’ viták álttekintése, — szü
letések," — házasságok, halálozások, — mit'? 
semmi újság? — ó, igen, k é t  sor: — ’s 
mi lehet az? ,,A’ helyszűke miatt az újsá
gokat kénytelenek vagyunk mind kihagyni, 
\s a’ viták késő rekesztése végett észrevé
telt azokra nem tehetünk.a Az olvasó dühö
sen veti el magától a’ lapot, ’s az ablakhoz 
megyen, az utczán elmenő kocsikat számlál- 
galni. — Miért nem jő már most valami vál
lalkozó, ki a’parliamentülés alatt új s á g o k 
ka l  adna ki hírlapot, a’ vitákat pedig mel
lőzné. Hlyen lap tekintete parliamentülés alatt 
olly kedves volna, mint a’ pusztában egy ital 
víz, vagy saláta a’ tengeren, vagy egy bo
kor virág az éjszaki sarkon. —

FKANCZ1A ORSZÁG.
Egy párisi levelező azt állítja, hogy az 

1834ki National elitéltetése esküttszék nélkül 
még nagyobb elégületlenséget fog a’ népben 
szülni, mint a’ nyilványos kiáltosok ellen ho
zott törvény, minthogy itt már nem annyira 
egy vagy másféle tanról (doctrináról) forog 
a’ szó, hanem átaljában a’ sajtószabadságról. 
— Az udvar a’ közönség egykedvűségében 
hízik. — Febr. 13. jelentek meg Kergolay 
gróí, és a’ Quotidienue szerkesztője a’ Szaj
nái törvényszék előtt, a’ király, jogai megtá
madásáról vádolva, az esküttszék hosszú vi
ta után kimondotta a’: nem vétkest. — Erre 
egy párisi levelező azon megjegyzést mond
ja , hogy hihetőleg azért oldattak fel a’ vád 
alul, mert a’ sajtópörök szaporodása miatt 
az esküttszék már kifáradt. — Páris febr. 
13 Mi lett a’ Thiers-párt-ból? Hova lett a’ 
független Hupin olly törvénnyel (a’ laptőzsé- 
rek ellen) szemközt, melly bármit mondja
nak, a sajtószabadságba vág, ’s a’ tömegek 
által kedvetlenül fogadtatik. Dupiuur süllyed. 
Nem rég menteni. kezdé a‘ journal des Dé- 
hats, hogy egészen a’ király viszi a’ dolgo
kat. Azóta a' lapok vitába fogták azt, ’s mig 
egy részről azt mondják, a’ király a’ legbe- 
esidetesb ember, mások ellenkezőt is mond
hatnak. Ha igazolják, hogy Lajos-Fülöp

az ország ügyeibe avatkozik, meg kell en
gedni másoknak, hogy mondhassák: ezen 
beavatkozás által az alkotmányt sérti meg. — 
Thiers ur előadta vámtörvényeit, de azok a’ 
kereskedésre nézve nem kedvezőbbek, mint 
az előbbiek. — Se Angliára, vagy Bel
giumra, se Németországra nem volt tekin
tet. Különös, hogy a’ júliusi revolutio óta a’ 
munkás nép van az adóval terhelve. Némelly 
szegény munkás 10 — 15 for. fizet, mivel aze
lőtt nem tartozott. Ez kedvetlenséget okoz, 
és az fel fog tűnni. — A’ polgárság is sok 
oldalról meg van sértve, mit onnan vehetni ki 
hogy Lyon, Marseille, Chalons. Strassburg ’s 
Col már városokban a’ nemzeti őrség már több
ször feloszlatott. — Ha Souit marsai a’ se
reget 310,000 főig meg akarja tartani, mint 
azt a’ biztosságnak kijelentette, kénytelen 
lesz a’ ministerium a’viszonyok súlyát O rosz-' 
országgal a’ kamara ülésében nyilván kimon
dani. A’ marsai ugyan kész azt tenni, de a’ 
király nem óhajtja; különben a’ marsainak fe
nyegetését kellene visszahúznia, vagy a’ mi- 
nisteriumot megváltoztatni. Ha abban változás 
lesz, Dupint ki nem fogják hagyni. Noha örül 
az udvar a’ laptőzsérek ellen hozott törvé ily
nek, Bartlie urat a’ tuilleriákban még is hi
degen fogadták. — Febr. 17. Persil fő ügy
véd a’ követháztól nyert engedelemnél fogva 
Cabet urat a’ szajnai törvényszék elibe idéz
te febr. 28ikára. Úgy hiszik, maga Persil ur 
fog szavalni. — Lyoni levelek febr. 14. hirle- 
lik, hogy aznap ott valamennyi selyemgyár 
dolgozni megszűnt, a’ munkások bérük öreg
bítését kívánták. — Valamennyi lyoni hírlap 
erősíti ezen hirt, ’s azt teszi hozzá, hogy e- 
zen dolognak a’ politikával semmi köze. A’ 
selyemgyárok munkásai meg nem elégedvén 
az ujdon leszállított bérrel, febr. 13. gyűlést 
tartottak, melly ben mestereik, vagy öreg le
gényeik is jelen voltak. Számuk 2341 főre 
terjedt. A’ vita egész napon ált esti 11 óráig 
tartott, mire abban egyeztek meg, hogy a’ 
munkák megszüntessenek. A’ megszüntetést 
1297, a’ folytatást 1044. szó kívánta. — U- 
gyanaz napon Marseilleben is mutatkoztak • 
nyugtalanságok. A’ Gazette du Midi szerint 
febr. 14. az utczákon hallani lehetett e’ kiál
tásokat: „Éljen a’ respublica,“ valamint ezen 
republicanus dalt i s : „La Francé ne veut plus 
de rois.“ (Francziaországnak nem’kell többé 
király). — Lyoni újságok febr. 16. semmi újat 
sem mondanak. A’ iirécurseurben olvashatni:
A’ rauukások magok kívánták, hogy előbb
kelő gyáruraik közbenjáruljanak, ’s ez ügyet
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barátságosan intézzék el. A’ hatóságok azon
ban ezen beavatkozást megtiltották. A’ he
lyett , hogy a’ munkásokat barátságosan előz
nék meg, a’ gyárbirtokosoknak pedig mér
séklést javasolnának , inkább ingerük őket. — 
A’ költséget vizsgáló biztosság elhatározót-' 
tan látszik a’ sereget 1835ben 290,000 főre 
tenni. — A’ minister, miután 371,000 főt kí
vánt, azt nyilatkoztát», hogy 310,000en alul 
lerovatni nem enged. — Lafayette gen. már 
egészen fellábadt, ’s nem sokára a’ kamará
ban is meg fog jelenni. Meglátogatván őt Car
rel ur (az elitéit), azt monda neki: „No, 
kedves Carrel, biráji tehát úgy találták, hogy 
Önnek csak a’ jog vala részen !“ Mást, ugy 
mond a' National, a’ fellendített Ítéletre nem 
is mondhatni. — A’ Journal des Débais igen 
kikel , hogy a’ követház Cabet ur republica- 
nus beszédét minap nyugottan végig hallgat
ta a’ nélkül, hogy elveinek kifejtését félbe- 
szakasztotta volna. „Daczolják a’ kamarát, 
ugy mond, ’s türelmét kisértik. A’ kamará
ban nincs repubücanus. Már többé nem a’ res- 
publica ’s monarchia közt fogunk választani, 
a’ választás már megtörtént. A’ kamara nem 
nemzeti convent. — Melly követ azt mond
j a : ,  „én repubücanus vagyok“ — az magát 
egyszersmind hitszegőnek vallja. Vigyázzon 
a’ kamara, és semmikép meg ne engedje, 
hogy a’ respublica hírlapokból szószékre jő
jön.“ — A’ Schweiz és déli Francziaország- 
ból éfkező hírek nem igen megnyugtatók. 
Azt hiszik, hogy a’ franczia pattantyusság 
közt elégül ellenség uralkodik. Utazók, kik 
Strassburgot nem rég hagyták e l, bizonyít
ják , hogy valamint magában Strassburgban, 
ugy környékén is folyvást nyugtalanságok 
kitörésétől tartanak. — A’ Temps követ
kezőleg okoskodik az uj vámtörvény felett: 
„Ezen vámtörvény elhiteti velünk, hogy a’ 
kereskedő-világ helyzetét szemügyre nem vet
ték. Elhagyták magokat a’ régi angol rend
szer által csábítatni, mert ugy hiszik, hogy 
az volt azon ország nagyságának alapja. A- 
zonban nem akarják áltlátni, hogy köröttünk 
minden megváltozott, ’s hogy szomszédink 
is megváltoztaták rendszerüket. Ezelőtt Eu
rópában számtalan kis ország volt, mellvek 
mindent bé engedőnek magokhoz vinni, saját 
ipart nem védtek, ’s a’ kizáró országok, e- 
mésztőji voltak. De ezen országok most egye
sültek, ’s visszatolással élnek azon népek 
elleu, mellyek termékeiket visszautalják. Ha 
tehát kizáró rendszerünk mellett maradunk, 
nem sokára minden idegen vásárból ki le

szünk zárva. — Egy strassburgi lap követ
kezőt mond: „ A’ régi kormány vagyona (ci- 
vilíiste) összesen 13 millióra megy, mellyet 
a’ mostani, jónak talált elsajátítni, mig ugyana
zon kormány (a’ régi) adósságai fizetését a’ 
nemzetre tolta; mit Francziaország követei 
általányos elégülésre teljesítőnek is. Lehet- 
len egy részről önzőbbnek (egoisticus), más 
részről íetszékenv^ebbnek lenni. — Martini
que szigetből jött hírek említik, hogy néhány 
mulatté a’ sziget rabszolgáit fölzendítni akar
ta, ’s néhány épületet meg is gyújtott, de ka
tonai rendszabások következésében a’ csend 
viszont helyre állíttaték. — A’ National erre 
azt jegyzi meg: Dupotet(Martiniqueben) kor
mányzó felszólításában igen szembetűnő rész
rehajlást mutatott. Nyilatkoztatja t. i . , „hogy 
ő a’ fejérek táborát feloszlatja, inig a’ színes 
embereket, kik hasonlókép táborba szálltak , 
magokat a’ fejérek ellen védőleg, mint rab
lókat ’s pusztítókat üldözi.

A’ követSiáz ülésében febr. 18. a’ beliigy- 
minister 1,500,000 fr. pótlékot kívánt a’ kül
földi szökevények tartásaid. — Ugyanezen ü- 
lés alatt a’ tisztekről szóló törvény 217 szóval 
57 ellen elfogadtatott. Febr. 19. a’ szárazföl
di ’s tengeri sereg főtisztjeiről szóló törvény 
185 szóval 120 ellen fogadtatott el. Ezen al
kalommal az első czikkeiynél, melly a’ ínarsa- 
lok számát 12re teszi, élénk vita támadt. — 
Demarcai ur azt kívánta, hogy a’ most élő mar- 
salok halálával uj kinevezések né történjenek, 
’s jövendőre béke-időben egy marsai se nevez
tessék ; tehetni azonban illy kinevezéseket 
fényesb hadi tettekért, de mindig különös tör
vény .mellett. Mindazáiíal Salvandy ur meg
mutató, hogy ezen indítvány többet kíván, mint 
az assemblée Constituante, mire D. ur indít
ványa végét viszszalmzta ; az első rész azon
ban, hogy békeidőben többé marsalok ne ne
veztessenek k i, gyönge szótöbbséggel ke
resztülment. A’ Journal des Debats reményű, 
hogy ezen határozástól a’ kamara idővel visz- 
sza fog lépni. — Ezen ülés alatt zajos jelenés 
adta magát elő Thiers ur mint kereskedés 
ministere és Dupin ur között. Midőn t. i. Tbiers 
ur a’ vita fordultát, melly a’ ministereknek nem 
volt ínyére, észrevette, fölkelt ’s szót kí
vánt helybeli érdekek fölött 17 törvénytePv 
előadására. Az elnök erre azt jegyzé meg, 
hogy törvény terveit vagy az ülés elején, vagy 
a’ vita végén adta volna elő. Mire Thiers ur 
felindult,’s chartabeli jogra hivatkozott, melly- 
nél fogvást mindegyik minister bármelly pil
lanatban szót kívánhat. Dupin ur azonban'azt
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«vüMkoztatía, hogy e’ jogot épen nem veszi 
kérdésbe, hanem ó csak azon illedelemrol szó
lott, mellyel a’ kamara s z o k á s a i t  föntar- 
tani kell. — Rövid versengés után Thiers ur 
elolvasá törvénytervét, utána pedig a’ vitat--
kozás tovább folyt.. r . . .

Bizonyos német utazó Pánsbol Berlinbe 
febr. 11..következőt ir: „Egy idő óta ide (Pá
rásba) sok német érkezett, kik ugyan nem é- 
pen a’ demagógok osztályába tartoznak, de 
m é g  is legalább utazó ábrándozók. Ide azért 
jöttek, hogy a’ képviseleti alkotmányt közép
pontjában , Párisbau, tanulhassák meg. Ezen 
emberek azonban nem legjobbkor jöttének.“
— M  kormánya viszonyairól pedig igy elmél
kedik: ,,A’jövő sept. 15kemiuda’ kamarának, 
mind a’ polgár-királyságnak veszedelmes le
het. Ezen üléssel a’ követház eloszlik, ’s nagy 
hiba volt, azt tavaly ősszel fel nem oszlatni,
’s uj választásokhoz, nem folyamodni. Azok 
bizonyosan Lajos-Fülöp részére ütöttek vol
na ki. Most a’, dolgok máskép állanakf  a’ car- 
listák, kik a’ múlt választáskor visszavonul
lak, a’ republicanusokkíd egyesültek a’ juste- 
uiilieu megbuktatására. Iia tehát jövő septem- 
berben a’ választásokra megjelennek, nincs 
kétség benne, hogy az oppositióval a’ cen
trumot feljülmulják, ’s Lajos - Külöp a’ ka
marában ministeriumával együtt elfogja vesz
teni a!; többséget.. Mi lenne ennek követkézé-- 
se, meghatározni nem lehet, annyi mindazál- 
tal hihető, hogy illyen körülmények között a’, 
feliálló rendi könnyen megbomlanék, hacsak á’ 
hatalmak okosabban ’s jobban intézett-„coup, 
d’étal“hoz, (országos csapáshoz) mint X. Ká
roly alatt , nem folyamodnának. — Azonban-, 
fog é a’ királynak egy illy coup d état elsül
ni, neki, kit a’, zendülés emelt királyszékre, 
és semmi törvényes, elvre se támaszkodha
tok , még. más kérdés. — A’ kormány mindent 
elkövet , hogy a’„ katonaságot czéljaira meg
nyerje. (a’, pattantyusság ügyében azt nem i- - 
gén mutatta). Hirlelik Párisbau, hogy a’ bé
csi congress után a’ würtembergi király, e- 
gyik herczegasszonya házassága felett készül 
az orleansi, herczeggel alkuba ereszkedni. — 
Mi azonban alig hihető, ha ugyan, úgy mond 
a’ levelező, a’ würtembergi királynak több. 
érdeke van a’ németszövetséghez, sem mint 
a még ingadozó franczia király székhez csat— 
lakozni. — 1 ebr. 18ikán Parisban a törvény
szék előtt különös jelenés adta magát elő. A* 
Onotidienne. ’s Kergorlay ügye forgott fen. 
ügyvéde, Berryer ur olly hévvel szólott, ’s 
a.’ meggyőződés olly hangján, hogy szavát.

könnyei elfőjták. Minden oldalról tetszést ki
áltoztak neki, ’s hallani lehetett: „éljen V. 
Henrik“ kiáltást. A’ kiáltok elfogattak, má
sok szerint az ajtón dobattak ki. — Számos 
asszonyság megjelent fehér és zöld köntös-* 
ben. — Hupin ur, mig a’ király költségei 
forgottak, vita. alatt, nem jelent meg a’ kö- 
vetliáz ü!éseiben,.’s az elnökséget Beranger 
u rra , alelnőkre bízta.. — Azon kir. rendelés, 
melly a’ Chalons sur saoni nemzeti őrséget 
már másodszor feloszlatja, igy szól: Lajos- 
Fülöp a’ francziák királya ’s a’ t. „A ’ Cha- 
lonsi nemzeti őrség fel van oszlatva. Erre 
egy odavaló hirlap megjegyzi: ha, ugymond, 
ezen rendeléshez hozzá nem tették is 4Car tel 
est notre plaisir, (mert úgy tetszik; — a’ 
régi franczia királyok szólásmódja a’ paran
csokban) csak azért történt, mert már égé-- 
szén kiment szokásból, a’ rendelések okait 
is kitenni. (Tudjuk, hogy ez azért történt, 
mert 420'választott tiszt', ’s altiszt között, a’ 
kormánynak egyik sem tetszett). — A’ Na
tional után a’ Nemoursi hg. mint alkirály men
ne Algierba. — A’ piemonti szélekről Páriá
ba érkezett hírek állítják, hogy Chambery- 
ben ’s Turinban számos előkelő személy elfo
gatott, kik a’ zendüléssel némi kapcsolatban 
lenni gyaníltatnak..— Az 1834. National mel
lett, luigy a’ törvényszék Ítélete kikerültes
sék, a’ régi National is meg fog Paulin ur szer
kesztése alatt jelenni. Ezenkívül Carrel ur 
némelly munkálójaival republ. haviirást is a- 
kar kiadni. — Biangui A. republ. uj hírlapot 
ad ki: .  „Szabadító“ név alatt, de lapárusai 
befogattak , a’ lap pedig elkoboztatott. — Mar- 
seilleben némi háborgások ütöttek k i, de min
den további következés nélkül. — Okot há
borgásra* azon hir adott, mellynél fogvást ham- 
vazó szerdán egy nagy körívének kellett vol
na az utczákon megjelenni, de elmaradt. Az 
őrség egész nap. fegyverben volt. — A’ mar- 
seillei „Peuplé souverain“'ig y  szól arról: ,,A’ 
hatóság azt akarta, hogy a’> vígjátéknak szo
morú vége legyen. A’ du coursi kávghákat 
estve csendőrök, ,városhajduk és sorkatona
ság támadták meg Monnier, ’s Coutelle csend- 
biztos parancsára. E ’ durvaságot elkövették 
a’ nélkül, hogy a’ népet felszólították volna. 
Azonban dicsérnünk kell a’ csendőrök , vá- 
roshajduk’s Isatonák tartózkodását. — A’Gar
de national e’ történetre nézve azt jegyzi meg, 
hogy ezen nyugtalanságot néhány éjszakán 
ált azon hazafi dal előzte meg: La republique 
nous appelle — (a’ re^publica hí bennünket). 
A’ csendtisztség felszólítására ezen dalló cső-



'portok vonakodtak elszéledni, ’s midőn k a 
tonaság széíeszté őket e l, „éljen a’ respiib- 
lica, le Lajps-Fülöppell< kiáltoztak. — Né- 
mellyek a’ lármásak közül elfogattak, szám- 
jók 16; — 12 nem marseillei lak o s .— 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Febr. Bikán a’ madriti ujság két uj de- 

eretumot közöl, mellyek egyike Arénáidé ur 
helyébe don Jose Imaz de Baquedanot nevezi 
ki elhatárzólag financzministerré, ; ki e’ hiva~ 
talt már 1818ban is viselé; másika a’ minap 
hirdetett amnestiát most újólag minden hajda
ni cortes-deputatusra kiterjeszti. .E ’ deeretu- 
mok hirére a’ spanyol statuspapirosok böcse 
47ról 49re emélkedett. Gén. JVIiua ezen ain- 
nestián kivül különösen-is meghivatott-a’ ha
za-térésre, de mire ő vonakodik hajlani, va- 
lainig nyert bocsánata hivatalosan nem hirdet-, 
tetik ’s a’ cortesek egybehivatása ki neminon- 
datik. E z utóbbit febr. 12ikére rebesgették. 
San Fernando, mint párisi levelek írják, 
megholt, ’s Morillo és Sarsfiéld súlyos bete
gek. Bayonneban febr. I5ikéu hire futamo- 
dott, hogy d. Carlos .7000 emberrel beütött 
a’ spanyol határra, ’s hogy ennek következé
sében gén. Qnesada parancsot kapott volna 
egész seregestül, sőt a’ Navarrában ’s Vik
tóriában levőkkel együtt, nyomban a’ fővá
rosnak indulni., azt minden történhető táma
dás ellen védendőleg. hír azonban valósu- 
lást vár annálinkább, minthogy londoni hírek 

-épen ellenkezőt állítanak, bizonyosnak mond
ván , hogy Rodil, ki mint tudni, a’ portugáli 
széleknél őrködik, parancsot kapott a’ vezér
lete alatt álló 8000 főnyi sereggel Portugál
ba ütni ’s a’ dulakodó infansokat (Carlost, 
Miguelt), a’ pedroi had segedelmével közre 
venni. Azonban e’ hir is szinte kétes mint az 
élőbbi. Valdes febr. Ilikén elhagyta Pamplo- 
nát ’s Vittoria felé vonult, némellyek szerint: 
hogy Borundánál a’ carlosistákat ütközetre 
kényszerítse, mások után ismét, hogy Vit- 
toria környékérül az ország belsejében is már 
harapódzni kezdő lázadási mozdulatokat szem
mel tartsa. Iruui levelek egy újabb "ütközet
ről emlékeznek, melly február közepe táján 
Salazao völgyben Valdes és Lorenzo seregei 
’s Zumalacarreguy pártos hadai közt, ez u- 
tóbbiak tetemes veszteségével történt, mint
hogy részükről 250uél több esett el holtan v. 
sebesülten. Bastan völgyben Elisondo várát, 
melly csak a’ napokban szabadult föl ellensé- 
gi ostrom alul, a’ carlisták már újra zárva 
tartják; á  határszélek Francziaország felé, 
mindenütt rakvák pártosokkal, úgy hogy az

fuj spanyol eonsulnak két álló Tietí utat kelle 
tennie álruhában -mig Bayoimebol Vittoriáig 
juthatott, El-Pastor pedig egész hadával kí
séretet tőn 12 szekérnek, mellyen az angol 
követség holmijai áltszálítatták.

Madritból febr. 13ikáról költ későbbi le
vel szerint Aranalde ur azért bocsáttatott el 
a’ ministeriumhol, mivel a’ királyné kegyen- 
czének, bizonyos Munoz urnák egy millió 
reált kifizettetni vonakodott. Ugyan a’ mon
dott kedves urnák sürgetéseire egy hírlap is 
(a’ Cronica) eltiltato^t, szerkesztői a’ fővá- 
rosbul száműzettek és sajtójuk összerombol
tatott; és csupán azért, mivel Munoz urnák 
a’ lap szelleme ’s némelly intézkedési javas
lati nem voltak iny.e szerint. — Gén. Quesa- 
da Moucayo marquisságót nyert. A’kormány
tanács egy városi ’s polgári őrkatonaság lét
re hozásában megegyezett, ’s iránta a’ de- 
eretuinot várják. Gén. Grúznak a’ liadminis- 
terségből elbocsáttatása óta folyvást nevelik 
a ’ hadsereg számát , ’s a’ katona fenyíték uj 
lábra kel. — Rayneval ur (franczia követ) 
tökéletesen meg van elégedve az uj spanyol 
kormány politikájával, ’s a’ két kormány ba
ráti szövetsége naprólnapra erősbödik, noha 
ugyan illy mértékben fogy a’ római udvarral 
’s az éjszaki hatalmakkal egyetértés.

TÖRÖK ORSZÁG.
Konstantinápolyban az uj török hirlap Ra

mazan 13. 1249 (Jau. 23. 1834.) a’ belső ügyek 
czikkelye alatt az adószedés fölött nagy úri 
ferinant közöl. — Az osman birodalomban mind
eddig az adószedésnek, semmi bizonyos kije
lölt ideje nem volt, míg végre parancs jö tt , 
hogy Sz. György és Sz. Dömötör napjain (april
23. ’s nov. 26.) a’ bíróság pecsétje-alatt adó- 
jegyzék küldessék Konstantinápolyba, ’s csak 
akkor, ha a’nag.ynr által megvizsgáltatott,' hely- 
benhagyatott, ’s nagyúri parancs mellett visz- 
•szaküldetett, legyen szabad az adót beszedni. 
Ezen jegyzék szoros vizsgálat alá vétetik, ’s 
ha valamelly czikkely hely telenül iktatott belé, 
abból kitöröítelik. — Az átvizsgálás Ali Reis 
EíFendire, Haremein-Mahassebedschissire, ’s 
harmadik Defterdárra, a’ porta ministeréro van 
bízva. Tilalmas olly adót, melly illy.jegyzék
ben meg nincs, kívánni a’ néptől. Érdekes a* 
nagyúri fermant egész terjedelmében olvasni, 
mellyel azonban a’ hely szűke miatt itt nem 
közölhetünk. — A’ Szultán igen örül azon ked
vezésnek , mellyel Ahmed basát a’ pétervári 
udvar fogadta. E ’ követ nem győzi az orosz 
czárnak iránta mutatott, megelőző viseletét 
magasztalni, ’s minden tudósításiban inti a’



Szultánt, hogy egészen Oroszországhoz tartsa 
magát. — Osman basa még sein kapott hiva
talt, noha igen óhajtja. Azonban tetemes nyug- 
pénze jár ,  ’s a’ Szultán kezéből gyémánttal 
kirakott érdemrendet nyert. O mind e' mellett 
elégületlen. — Az említett költsön nehezen fog 
létesülhetni. — A’ Szultán parancsot bocsála 
ki testörsége újabb organisatíúja végett. — A’ 
Szultán továbbá az erzerunii helytartónak ’s 
azon orosz tiszteknek, kiüKadikiran zendíío’ 
elfogatásában jelesen viselék magokat, nagy
úri elégülését jelentetvén, az elsőnek vezéri 
méltósághoz illő tiszteletjelt, b. Rosen gene
rálnák pedig gyémánttal kirakott szablyát, a’ 
többi orosz biztosoknak végre gazdagon szer
számzott lovakat ajándékozott.

EL EGY HÍREK.
A’ szerb újság azt mondja, bogy Milos 

herczeg február lsőjére Kragujeváczra o r
s z á g g y ű l é s t  hirdetett. — Bontoins ezre
des megczáfolja azon hirt, mintha ő mentette 
volna meg Romarino gén. életét. Ki azt tette, 
nevét el kell hallgatnia, nehogy a’ bátor ’s 
szerény férfit azok boszujának kitegye , kik 
sajnálták, hogy az áruló generált elevenen el- 
szalasztötták. Carrouge lakosai pénzt kezdet
tek a’ lengyelek számára gyűjteni, ’s már 
egyetlen egy napon 1200 ftot gyűjtöttek. — 
Rómában a’ kormány tetemes számú gyanús 
személyt fogatott el, mint hallik, a’ közönség 
bátorsága végett a’ farsang alatt, mellvnek vé
ge után azok ismét szabad lábra tétetnek. — 
Dániában a' gymnastika ftestgyakorlás) min
den seminariumba, s.ok tudós, polgári ’s falusi 
iskolába behozatott. — Jassyból vett hiteles 
tudósítások jelentik , hogy az orosz sere-ek , 
a’ moldva ’s havasalföldi fejdelemségekből ki 
kezdenek takarodni már. Alkalmasint hospo- 
dárt fognak választani. — A’ bajor ország
gyűlés akkor fog megnyíltaim, ha majd a’ bé
csi minister-eongressusnak vége szakad. — 
Perában a' franczia követségi lakban tűz ütött 
k i , de egy közel fekvő hadihajó legénysége 
csak hamar eloltá, mielőtt még nagy kárt oko
zott volna. A’ tűz gondatlanságból támadt egyik 
követségi titoknok szobájában. A’ város csen- 
des. — A’ görögországi zavargók ellen még 
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nem bizonyos , mikép fog a’ kormány fellépni. 
A’ vádlottak ügyvédei, mint állítják, az egész 
bánásmódnak ellenmondanak, minthogy se tör
vény, mcliy szerint, se törvényszékek, mellyek 
állal elítéltethetnének, nincsenek, ’s az egés^ 
ország-folyvást a’ fenyítö biztosságra van szo
rítva rövid törvénykezéssel, ’s feljebbvitel nél
kül. Eirlelék azt is hogy polgári ’s katonai 
elegy biztosság Ítéletére fognak bízatni; e’ 
gondolattal felhagytak. Konstantinápolyban a’ 
követ elfogadása ellen még. mindig nehézség 
forog fent. Sőt azt is rebesgetik, hogy Chuzek 
generált, mint a’ kormány által Pétervárba 
szánt követet Miklós teljességgel nem akarja 
elfogadni.

- Indiai levelek azt akarnák velünk elhi
tetni, hogy India ’s Európa közt a’ Suezen 
keresztül szabályzott gőzhajózás fog felálííl- 
tatni. A: calcuttai ’s madrasi biztosságok a’ 
bombaji biztossághoz küldötték aláirásikat, 
mellvnél már 20,000 font sterl. gyűlt össze. 
Szinte valamennyi indiai fejdelem adakozott 
e’ czélra. — Badenben aprii lörá Kárlsru- 
hébe egyházi (evang.) gyűlés van hirdetve. 
— Hiszik, hogy a’ besseni országgyűlés al
kalmasint aprii közepére fog össze hivatni. — 
Anciilon, a’ porosz minister egészen fel lá
badt, ’s jövő hónap elején Becsbe indult. — 
Mondják Stockholmból: a’ svéd udvar nyilat
kozást bocsátott más udvarokhoz,, hogy ő, 
bármi vége leend is a’ két nagy tengeri ha
talom közt fenforgó czivódásnak, szoros 
neutralitáshan marad. E ’ liir ugyan még nincs 
megerősítve, de reá ellenmondás se történt. 
Azonban való színt nyer azon készületek ál
tal, mellyek a’ keleti ’s nyego ti partokon tör
ténnek. — Utóbbi időkben néhány öngyilkos
ság történt Rómában, mf ritkaság, mert az 
olasz karakterében ez nem alapul. —

Schweizban az ujsági Litteralura ’s könyv
nyomás újabb időkben tetemesen megszaporo
dott. 1817 Schweizban 54. sajtóintézet volt, 
’s 16 újság; 1830 amaz 71. ez 29. — Most 
93. sajtóintézet, ’s 54. újság van. — Athe
neben mult év végén tartatott egy iskolában 
próbatét, mellyel bizonyos éjszakamerikai a- 
lapított, ’s mellyben már három év óta köl- 
csönös oktatás divatoz (Lancaster szerint)
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J E L E K K O R .
20. szám. Pest szombat martz. 8ikán. 1834.

F o g l a l a t :  Magyarország (Ue-r. iiíásck. Kinevezés. Fiumei levél. Pesti angol kisassz. v intézete. Pazma'ni nerendékek 
próbatéte a ’ honi törvényből ) .Anglia (nyugpénz-vita).  Fj ancziaország (lyoni zavarok; Parisban politzia rendelés a ’ 
játékszín i r á n t ;  követházi illésekben febr. 1 8 —19ikén: a’ menekvők költségei iránt ’s Dupin és Thiers közt vi
ták). Spanyolország (hadi hirek ’s gen. Llauder életrajza). Portugália (hírek febr. Óikéig). Németország (München, 
Kassel, Boroszló és Stuttgardtból hirek) Amerika (G ira rd ;  a’ bankügy). Elegyhirek. Gabonaár. Pénzkelet.

MA G Y A R O R S Z Á G .
Pozsonyban a’ RR. kér. üléseiben martz. 

Bikáig az ágost. és helv. vallások consisto- 
riumainak rendezésiről szóló, ’s előlegesen 
egy választottság által kidolgozott czikkely- 
javaslat, — továbbá a’ Turopolya-mezei ’s 
praedialis neínesek törvényszékeit rendező, 
valamint a’ békebiróságot tárgyazó czikkelyek 
forogtak vitatásban. •

A’ magyar kir. udv. Kanczellaria Villecz 
Ignácz udv. accessistát lajstromzóvá ’s Gász- 
ner Móricz practieanst udv. accessistává ne
vezte ki.

Fiume febr. 15kén. Ürmény Fereucz je 
lenlegi Kormányzója emberszerető szivének 
köszönheti Fiume városa, a’ keblében e’ jeles 
férfi által létre kapott intézeteken kivül díszes 
tágas kór- és mnnkaházát-is, mellyben sok 
beteg ápoláson kivül, több tigyefogyott sze
gény kézi munka által szerzi élelme kön
nyítését. Nagy, csinos és tágas ezen épület; 
udvarában helyes kis kápolna áll. Kilátva min
den szükségessel; alapítványai jelesék , mel
lveken kívül pénzbeli jövedelmei esztendőn 
által szabad adakozások által is szaporodnak; 
ezen adakozások közé méltán számíthatni az 
ujesztendői üdvözlések beváltásai is , mellv 
szinte fönérdeklett mnlságu Kormányzónk ál
tal néhány évvel ezelőtt behozott felebaráti 
szokásból, az idén szinte 152 ft. 40 kr. pen
gővel szaporítá az érintett kórház jövedelmeit. 
Nálunk a’ koldulásnak híre sincs; utczáink 
csiuosulnak. — Telünk, nielly közönségesen 
az éjszakiszél (bora) hatalmas fuvásábol, ’s a’ 
körülfekvő dalmát ’s isztriai hegyek havának 
láttából szokott állni, csak febr. 7kén lett ész
revehető. 1833 dec. utolján, ’s ez év januariu- 
sában a’ szilvafák gyümölcsöztek, kelet-dé- 
liszél (scirocco, auster) dühönge gyakorta, 
de többnyire minden kár nélkül, ’s esőzött.

P e s t .  Folyó hónap 5. tartotta az Angol 
kisasszonyok intézete belső növendék kisasz- 
szonyai próbatételét, mellyre a’ két anyaváros 
minden szépet jót pártoló lelkes lakosait csi
nos magyar meghívással kérte fel. Ha már a’

szembe ötlő ékes tisztaság, nielly a’ növendé
kek külsejét diszezte, kedvesen meghatotta 
a’ belépőt, a’ próbatét kezdete, folyása ’s vége 
valóban felejtlietlenné teheté azt a’ távozóban. 
— A’ tárgyak, niellyek a’ közönség figyelme 
elé adattak, tudományos isméretek, ’s asz- 
szonyi kézmunkák valának. Bár ez utóbbiak
ban a’ birálhatás jogával, mennyire azokban az 
ügyességet tekinthetni, fellépni nem merünk 
is , annyit mondhatunk, hogy a’ jelen volt asz- 
szonyságok, azok iránt teljes elégülést mutat
tak. Mennyiben e’ munkák Ízlésre mutatnak, 
bátran állíthatjuk, hogy a’ jeles nevelő in
tézet valamint ezelőtt, úgy ezúttal is számos 

k tiszta, ’s űkes Ízlésre mutató munkákra vonta 
a’ hallgatóság figyelmét. — Részünkről azon
ban megvalljuk, hogy, noha i g e n  i g e n  so
kat nyom előttünk a’ nő kéz ügyessége, akár 
házi szükségekre szóríttassék az , akár azon 
felül emelkedjék ’s a’ művészetnek uj ágazatot 
nyisson , végetlenül több jelentőséget teszünk 
a’ nő-nem értelmi, ’s lelki műveltségébe. — 
A’ tudományos tárgyak között első helyen 
állott a’ keresztény oktatás. Elfogta figyel
münket a’ következő magyar nyelvtanítás 
(Sprachlehre) e g y e d ü l  m a g y á r u l  elő
adva. Ha meggondoljuk , mennyi fáradsággal 
tehet számosb növendékkel előlépést a’ taní
tó, ’s ha meggondoljuk, mennyire elfoglal- 
vák ezen intézet kevés számú tagjai, való
ban nem győzünk eléggé csudálkozni, mi- 
kép tehetett az igen tiszteletre méltó tanítón© 
k e z d ő k k e l  ennyi előmenést. De nem csak 
örvendő csodálkozásunk ’s a’ habzó hallgató
ság elevensége, hanem tisztelve buzgó há
lánk is nőtlen nőtt, midőn a’ m a g y a r  h a z a  
t ö r t é n e t e i r e - k e r ü l t  a’ sor, ’s azt ez édes 
teremtésektől m a g y a r  n y e l v e n  hallhatók 
előadatni. Valami‘igéző hatalom rejtezik az 
ártatlanság szelíd hangjában , nielly midőn 
a’ történet súlyos komolyságu igazságit be
széli hozzánk, mintegy érezteti velünk ama’ 
híres mondást: A’ világtörténet — a’ világ bí
rája v. törvényszéke. Az intézet örömére, ’s 
a’ szerző dicséretére legyen mondva, a’ mun
ka tökéletesen megfelel czéljának, ’s ez ité-



lu
lelet közönségesnek hallottuk a’ hallgatók kö
zöli is. Kielégítő volt, mit a’ növendékség ab
ból akár a’ tárgyra, akár a’ nyelvre nézve elő
adott. Ezután az Írásbeli dolgozatok, ’s a’ fej
számvetés. Sajnálták néuiellyek, hogy a’ neven- 
dék kisasszonyok nem szavaltak (declamáltak) 
ugv hisszük, ez nevelési elvből maradt el, ’s 
méltán. — Nincs veszedelmesebb métely, mint 
h n\ il ván vos hiúság, es sehol sem fejük az kön
nyebben/mint olly nevendéknél, melly érzel-, 
mekre ható tárgyban korán megszokta magát 
n y ilván  hallatni, láttatni, ’s báinultatni. — E ’ 
próbatételt Csörgeö Teréz kisasszony (budai 
születés') ékes magyar köszönő beszéddel 
rekeszté. „A’ jó igyekezetnek, úgymond, 
legnemesebb jutalma az önérzés, de ha a’buz
gó törekvést vigasztaló helybenhagyás koszo- 
ruzza, akkor ez vezér-angyal a’ tövises pá
lyán.“ — A’ halk kezdet mindig magasabb
ra emelkedők, ’s valóban saját keblünkből 
vette az elérzékenyült szóló, a’ tisztelt kormány
zóhoz intézett szavait: „Tisztelettel ’s sze
retettel telik el, úgy szóla, szivünk, a’ nagys. 
Fejdelem-asszony iránt is, ki mint szerető 
édes anya körünkben gondos leikével sokat, 
igen sokat elgyőz. Legyen áldott Istentől. Az 
idő mohával víjon meg ezen nemes intézet, —
’s szüyön a’ hazának sok dicső magyar 
leányt!“ — De kimagyarázhatlan érzemé- 
nyek lepték meg a’ lelkesedő hallgatókat, mi
dőn a’ kisded teremtés fenjáró hangon e’ vég- 
ohajtást lebegtető el ajkain. „Csak egy szót 
még nagy érdemű gyülekezet! Édes Hazánk
nak , a’ felséges Királynak, ’s a’ nagylelkű 
hazafiaknak boldogsága mellett, virágzásbau 
lássa meg a’ legkésőbb századokat dicső nem
zeti nyelvünk is , mellyen fejenkint kegyes
ségtökbe ajánlottak, tartozó hálánkkal aláza
tosan hódoltunk.“ — Ennyit a’ próbatételről. 
Midőn e’ bővebb tudósítással kedveskedünk, 
kettős a’ czéíunk. Elsőben, hogy okot adjunk 
örömre, 5s jobb jövővel biztató reményre, melly 
ennyi jó szándék, ’s tiszta szándék mellett, 
(dly fontos érdekében, mint a’ nő-nem neve
lése , várakozásaiban meg nem fogja csalni; 
azután pedig, hogy figyelmessé tegyünk hol 
rejteznek a’ tömérdek jövendő apró elemek

P a n n ó n i a  nevii 3ik gőzhajó tepnap es
ti 7* kor érkezett partunkra legelőször meg.

A’ bécsi P á z m á n Collegium nevendé- 
kei febr. 20ikán tartották a’ honi törvények
ből ny il vány os megvizsgáltatásokat. Öröm volt 
hallani, milly készséggel ’s ügyesen feleltek 
magokat a’ papi sz. hivatalra szánt magyar 
iljaink honi törvényinkből cs. kir. egyetemi

tanító tek. N é m e ty  ur kérdéseire. A’ páz- 
máni nevendék-papok amaz önként vállalt ha
tározása, hogy magokat egyebeken kívül a’ 
honi törvények tanulására is szenteljék, nagy- 
mélt. R e v i c z k y  Ádáin O Excjának közben
járása által Ö Felségének is kegyes jóváha
gyását megnyerő; ki is a’ nagymélt. ni. kir. 
Helytartótanács által tudósító t. ez. püspö
keinket, hogy nevelőházaikban a’ hazai törvé
nyek tanulására is oktatószéket állítsanak. A’ 
mennyire tudatik, Pécsett, Rosnyón, Szath- 
máron, és Fejérvárott sikeresült a’ Fejede
lem atyai parancsolatja ; de hogy ennek a’töb
bi illető helyeken is hasonló foganatja leszen, 
semmit sem kételkedünk felőle. M. K.

A i \  (í L I A.
Az alsóház ülésében febr. 18. a’ nyűg- 

pénzek felett folyvást tart a’ vita; I). W. Har
vey ur indítványt tön biztosság-kinevezésre, 
raelly minden egyes nyugpénzt megvizsgáljon, 
’s elhatározza: valljon azon nyugpénz, joggal 
azaz valóban a’ h a z á n a k  tett szolgálatokért 
adatik e vagy sein*? Ez alkalommal a’ nvilvá- 
nyos pénzek azon számos elfecsérlésire muta
tott, mellyek csak megrontásra, vagy önkény 
’s kedv után udvarnokokra ’skedvenczekre osz
tattak, ’s mellyeknek terhit még mindig az 
ország viseli. - t- L. Altborp viszonozá: a’ kt- 
rályi költség (civilliste) elhatározása után a’ 
mostani nyugpénzek törvényesen fenállóknak 
ismértetének-el; hitszegés volna tehát, utójáé
vá azokból egyes nyugpénzeket megtagadni. 
Felhozza továbbá, hogy al megholt király ki- 
rá'lyszékre léptével a’ civillistet terhelő nyűg- 
pénzek 203,058 ft. sterl. mentek , a’ mostani 
királyé alkalmával pedig 180,944 ft. st. Emii- 
té továbbá: mikép a’ mostani király örökségi 
jövedelmit, ’s a’ királyi költségeket, ’s a’ t  
a’ parliament határozása alá bocsátá, ez pedig 
holtigtartó kir. költséget szabott-ki, ’s szinte 
valamennyi, előbb a’ kir. költségen fekvő, ter
heket, ezen összesített alapra utasított. Melly 
alkalommal 75,000 ft. st. tűzetett k i , hogy a’ 
király azzal, hu szolgálatok jutalmazásira él
hessen. Ezen 75,000 ft. sterlre kell tehát a’ még 
tartó nyugpénzek lassukás elenyésztét szorí
tani , s igy a’ nyugpénzek évenkínt 138,0(X) 
ft. stgel kevesbülnek, mint 1820ban. — Már 
most 44,200 ft. st. kevesebb a’ ny ugpénz teher, 
mint l820ban volt. A’ mostani király székbe
lépte óta ezen kevesbítés 12,149 f. s t  ’s a’ 
lerovás így halad. Altborp 1. tehát javasolja: vé
tessenek ezen egyes pontok végzésbe ’s kap- 
csoltassék hozzá: kötelességök volna a’ mi
nistereknek , hogy ö Felségének a’ nyugpén-



Bekre csak méltó férfiakat ajánljanak a’ haza,  
t u d o m á n y o k ,  ’s m ű v é s z e t e k  körül tett 
érdemeik jutalmául. Erre a’ házban élénk vi
ta keletkezett. Sokan kik különben a’ ministe
rek mellett szoktak szavazni, az indítvány 
ellen, sokan pedig a’ torytagok közül, jelesen 
Sir R. Peel, Sir R. Inglis, mellette szólották, 
— Sir Peel többek között azon vádat igyeke
zett megczáfolni, vagy csak erejéből kifor
gatni, hogy néinelly nyugpénzek nem tett szol
gálatokért, hanem hires, nagy, de megbukott 
nemzetségek fölsegítésire nyujtatnak, vala
mint azt, hogy mások asszonyságoknak adat
nak, mert az elsőre, úgymond, sok jogosító 
okot hozhatni fel, a’ másodikra azt vethetni 
ellen, hogy ezen asszonyságoknak, atyjaik, 
bátyjaik, vagy atyjokíijai tehették magokat a’ 
haza iránt érdemesekké. Az indítvány mellett 
szólották különösen Hume, O’Connell, ’s 
Robinson uu. Csak n y o l c z  s z ó  határozta 
el a’ győzedelmet, minthogy 190 az indítvány 
m e l l e t t ,  182 pedig e l l e n e  szavazott.

F R ANC Z I AOR S Z ÁG.
A’ Moniteur, melly a’ lyoni esetekről 

eddig hallgatott, febr. 21ikén megszólal, ’s 
azt mondja, hogy Lyonból febr. 20. jött te- 
legraphi hir jelenti: a’ munkások e’ napon 
(febr. 20.) ismét munkájikhoz fognak látni, 
noha a’ munkások némelly része a’ mesterek 
ezen végzésinek ellen akará magát szegez- 
ni. A’ gyártók épen semmi engedvényt sem 
tettek. — E z , úgy mond a’ M., az első te- 
legraphi hir, mellyet a’ légkör nyolcz nap 
óta enged.— Az alsó rajnai Courier azt mondja 
febr. 22ikén : a’ lyoni dolgok ugyan még mind
eddig nem igen nyugtalanítók, minthogy a’ 
munkások csak a’ munkát tagadták meg, de 
az elmék olly ingerlettségben vágynak, hogy 
a' hatóságok csak uagy vigyázattal kerülhe
tik el a’ szomorú következéseket. Mondják, 
hogy a’ városban ’s körülötte vagy 50,000 
fegyveres ember fog összegyűlni. Ez uagy 
gondatlanság volna, mert a’ munkás bére a’ 
lyoni piaczhoz képest, valóban igen csekély. 
Ezáltal az életneinü még inkább meg fog drá
gulni , ’s a’ munkásoknak még több okuk 
lesz panaszra. — A’ júliusi revolutio óta a’ 
böjt kezdetével a' nyilványos tánczmulatsá- 
gokkal nem hagytak fel. Ezen évben a’ pári
si csendtisztség a’ nyilványos tánczmulatsá- 
gokat böjt alatt eltiltotta. Nem régen a’ pá
risi csendtisztség fejé (préfet) egy parancsot 
bocsáta k i , mellynéí fogva a’ játékszini előa
dásoknak pontban 11 órakor meg kell szün-

niök. Valamennyi párisi hírlap, még a’ Jour
nal des Débats is nevetségesnek, ’s végre- 
hajthatlannak találják azt. — Febr. 20ikán 
Párisban számos csoportok mutatkoztak több 
helyen, a’ boulevardokon ’s az utczákon e’ 
kiáltásokkal: „ É l j e n e k  a’ l y o n i a k !  le a’ 
c e n s u r á v a l !  Gyalog ’s lovaskatonaságszé- 
lyeszté el őket. —

A’ Tempsban febr. 18. következőleg Írja 
le egy lyoni levelező, az ottani munkások szer
kezetét, melly méltó a’ figyelemre: ,,A’ mun
kások egyesülete alapokra épült, mellyekkel 
Önt közelebbről akarom meg ismértetni. Hogy 
ezek szellemét, czélját ’s elemeit meg lehes
sen fogni gyáraink szerkezetét is szeinügyre 
kell venni. A’ gyárok nálunk két munkás osz
tályból- állanak: gyárfőkből, ’s legényekből 
(chefs d’ atéliers, et compagnons). A’ legé
nyek munkások, kik majd egyik, majd másik 
műhelyben dolgoznak; kóborló nép, melly se 
legszorgalmasabb, se legtakarékosabb mun
kásokból nem áll. A’ gyárfők a’ lulajdonkép úgy 
nevezett munkások. Gyakran három, négy, hat, 
nyolcz (szövő) székök van, ritkán több, ’s a’, 
legény bérének felét húzzák. P. o. egy rőf 
bojtos bársonyért (pluche), mellyért a’ gyártó 
a’ gyárfőnek 3 frankot fizet, ez legényének 
csak másfél frankot ad. Azonban el nem keű 
feledni, hogy a’ legénynek semmi költsége 
sincs; házbér, ’s a’ szövőszékek igazítása (mon
tage de metiérs) a’ gyárfő terhe. „Gyártató** 
név alatt pedig a’ kereskedőt értik ,ki az anya^ 
got ’s rajzot adja; e’ tekintetben ő tulajdon
kép az ipar ’s gyárság képviselője. Valamen
nyi gyárfő egyesülve van, ’s a’ tagok mutuel- 
list-eknek (kölcsönöseknek) neveztetnek. Va
lamennyi legény is mind egyesületben áll, a’ 
tagokat ferrandiniereknek híják. Mind a’ két 
egyesület hasonló alapokon nyugszik. A’ mutu- 
ellist-egyesület 125 erkélyből (ioge) áll, melly 
mindegyik 20 gyártót számlál, ’s egy elnököt 
választ. A’ 125 elnökből 12 középerkély tá
mad, melly mindegyik 3 individuumot választ, 
kik a* végrehajtó biztosságot képezik, s’ 36an 
vannak. Ezen biztosság 3 személet választ, 
kik a’ főválasztottságot, vagy igazgatóságot 
(directoriuin) képezik. Minden tag felvétele 
napján 5 frankot fizet a’ középonti pénztárba, 
ezentúl hónaponként egy frankot. Ezen pén
zen hírlapot ad ki az egyesület ,,L’ Echo de 
la Fabrique“ czím alatt, ’s a’ szűkölködő mun
kásokat tartja, kiknek nem szabad dolgozniok. 
Mindenik erkély tartozik a’ fellendített hírlap
ra egy részvényt venni, ’s az egyesek ötön
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ként bérlik Mt ki. <*) A’ mutuellist-egyesület 
gyűlései, minden hónap első vasaruapjat kive- 
véu, nem rendesen tartatnak. A gyarfok s 
legények egyesülete között szükséges es gya- 
ko°r közlekedés uralkodik. A’legények indít
ványt tesznek, inelly minden erkélyben egyen- 
kint meghányatik, ’s azután küldöttség áltál a 
gyárinkhoz vitetik. Mind a’ két egyesület oda 
törekszik, hogy minden gyártási ágat magokhoz 
csatoljanak. Szellemük napról napra politikai— 
abb, ’s a’ dynastiai elv ellen törzaszkodóbb. A’ 
főbbek republicanusok, ’s e' párt fejei paran
csára készen állanak. Mind a’ két egyesület 
szerkezete úgy van intézve, bogy első jelre 
kevés óra alatt 25.-30,000 munkás, min
den Összebeszélt pontra képes kiállani. — Egy 
levelező a’ Hamb. Corr.ben említi, hogy midőn 
Lafayette general Dulong ur temetésén a’ gya
loglástól fáradtan a’ temetőbe érkezett, a’ kul
csár széket adott neki. A’ kulcsárt a’ párisi 
préfet tisztéből azonnal kítététte. — ,, A’ csend
tisztség préfetje, úgymond a’ Temps, úgy bá
nik a’ párisiakkal, mint Thiers ur a’ kamará
val. A’ legéktelenebb rendelés, melly Schah- 
Bahamhoz ábrándozó birodalmában legméltóbb, 
ragasztatott Páris falaira. Gisquet ur azt a- 
karja, hogy 11. órakor megszűnjenek, ha 
a’ játékszín-igazgatók a’ féktisztség elé nem 
kívánnak idéztetni. Ezen órában a’ kárpit
nak minden játékszínben le kell gördülnie, 
habár a’ félbenszakasztott darabok kifej lése 
miatt támadás ütne is ki. A' közönség a’ 
városhajduk nagyobb kényelmére ágyba fog 
nienni. Vidor ’s közönséges kaczaj íöga- 
dá ezen rendelés megjelenését Párisban. A’ 
Journal des Debats félhivatalos daczára jobb 
társaságban é l , bogyóséin azt komoly figye
lemre méltatta volna. 0  élsz órák ozásnak nevezi 
azt. Mondják azonban, hogy körirás bocsátta
tott valamennyi játékszín-igazgatóhoz, azon 
felvilágosítással, hogy 11 óra a’ csendtisztségi- 
préfet ur értelmében tulajdonkép éjfél.— Meg
semmisítés jobb volna, mint ezen uj megfej
tés. — De alig is hihetni, miilyen zavart ké
pes ezen rendelés a’ lakosok magányos életé
ben okozni. Egy párisi levelező az Alig. Z.- 
ban helyesen írja le. „Tudni kell, úgymond 
ezen levelező, hogy Párisban mindegyik kisebb 
játékszín minden estve három négy darabot 
szokott adni. Ez közönségesen 6 órakor kez
dődik; minthogy a’ börse négyedfél óráig tart, 
a’ posta öt óráig várja be a’ leveleket, ’s en
*) Francziaörszápban az újságokra, midőn azok megindul

nak , nem előfizetők, hanem részvéuye*ek állanak össze 
mint akarmelly más vállalkozásnál.

ni is kell. Egyik azután az egész estvét a’ já 
tékszínben tölti, ’s már megszokott három , 
négy darabot hallani. Másik az első vagy utolsó 
darabot látja, a’ többit vagy látta már, vagy gaz
dálkodni akar (takarékoskodni, sparen) vesz, 
vagy elad ellenjegyet (contremarque). Gis
quet ur mindezeket háborgatni akarja szoká
saikban. A’ változás által veszt a’ játékszín , 
mert a’ ki közönségesen 10 órakor ment játék
színbe , most kénytelen volna otthon maradni. 
A’ játékszín vesztesége miatt szenvednek a’ 
színjátszók: ismét uj emberosztály kenyér nél
kül. Az ellenjegy-árusok számosak, ’s elkese
redvén A’ kávéházak , (majd minden játék
szín mellett egy vagy több) kevesebb frisítőt 
adnak el, ha a’ játékszín hamarabb bezáratik. 
A’ boltok 11, 12 óráig nyitva maradtak, ’s já 
tékszín-bálok alkalmival egész éjjel. Ezek te
hát előbb berakodhatnak. ’S llát az előkelők! 
Ezek 0, 7 óráig a’ kamarában vannak, 8ig 
asztalnál, ’s 9 feléjének az olasz játékszínbe, 
’s a’ nagy daljátékba, ’s még most sem hall
hatják a’ megnyitást (ouverture). Ezentúl az 
utolsó felvonást soha sem láthatnák. A’ népség 
tellát igen fel van boszontva. —

A’ követház ülésében febr. 18ikán, mint 
már említettük, d’Argout ur belügyminister 
1} millió fr. pótlék-hitelt kívánt azon 2 j mil
lióhoz , mellyet a’ kamara az 1834iki költség
be az idegen szökevények gyámolítására már 
szavazott. — 1833ban, mondá a’ minister, a’ 
kormány 6822 szökevéiij't gyámolított; de 
számuk megcsökkent, minthogy 400 lengyel 
Schweizba, sok portugáli, és spanyol pedig 
hazájokba térlek, annyira, hogy oct. lóikén 
1833ban e’ menekvők száma 5459re olvadóit; 
1834. jan. lsőjén azonban 5516ra növekedett. 
Mi is onnan történt, hogy sok fő rangú olasz 
's- lengyel menekvő csak akkor folyamodott 
a’ kormány segedelméhez, miután pénzükből 
kifogytak. Ezen menekvők köz* ~folytaid a’ 
minister , 4270 lengyel; 955 olasz ; 288 spa
nyol; és 3 egyéb országbeli. Ezekhez jő még 
188 megkegyelmezett (kiknek feledés Jön 
ígérve) spanyol, kik még hónaponként 1huz- 
nak segedelmet. Mindössze tehát 5704; kö
zöttük 120 kormánytag, minister, vagy ge
nerál; 250 főtiszt, vagy hivatalbeli, 2463 al
sóbb tiszt, 1121 pedig pap, bíró, birtokos, 
orvos, ügyvéd ’s diák; 1137 altiszt, katona, 
’s kézműves, 613 asszony ’s gyermek.u — 
Említé továbbá a’ minister, hogy ulköitséget 
kell azon lengyeleknek adni, kik Szavoja 
megrohantában részt vettek, ’s Francziaor- 
szágon keresztül Angliába fognak menni, az-



után ama’ 216 lengyelnek, kik most Har- 
wichban vannak, Afrikába, úgy szinte néhány 
más menekvónek Aegyptusba vitelére. — „I- 
dót akarunk, — igy rekeszté a’ minister, — 
e’ raenekvőkuek adui, bogy élelmüket magok 
szerezhessék magoknak. Már nagy részük 
fegyvergyakorlásra adá magát, mihez úgy is 
igen jó l  értenek; egy kisebb rész a’ kézmü
vekhez fordult. így olvad a’ segélyvárók 
száma mindig kisebbre; ’s mi reméllhetjük, 
hogy egykor Francziaország veudégszereté- 
sét munkájokkal, ’s tudományukkal becsüle
tesen visszafizetendik. — A’ küvetház ülésé
ben febr. 19.. midőn a’ sereg tisztikara felett 
folvt a’ vita, ’s a’ kamara a’ tábornagyok, és 
altábornagyok száma felól kezde szólalkoz- 
ni, fellép Thiers ur a’ szószékre ’s jelenti, 
hogy 17 törvénytervet szándékozik helybeli 
érdekekről felolvasni. Ez alkalommal, mint 
múlt levelünkben röviden érintettük, Dupiu 
u r , kamara elnöke, ’s a’ minister (Tb. ur) 
összekoczódtak. Alig lépe fel Tb. ur a’ szó
székbe, midőn néhány szózat felkiálta: „vall
jon a’ minister a’ vita alatt levő tárgyról akar 
é szólani, vagy sem? — Ezen felszólítá
sokra az elnök azt mondá: „kiváuatos volna, 
bogy a’ minister illy törvényjavaslatokat az 
ülés elején adna elő. Thiers ur: En jogomat 
gyakorlom. Az elnök: Ön jogára hivatkozik, 
én azt kérdésbe nem veszem; de én a’ ka
mara jogára hivatkozom. Ön élhetett volna jo- 

' gával a’ nélkül, hogy a’ kamara illedelinét 
megsértse, ’s egy már megkezdett vitát fél
ben szakasszon.) A’ kamara tehát vonakodhat
nék Önt kihallgatni. — Azonban ezt a’ kama
ra Ítélje el. Thiers ur: Eu nyilatkozni kívá
nok,  ’s kére n Önt, tartsa számomra meg a’ 
szólhatást (Nagy forrongás a’ teremben). Szá
mos szózat: „Szóljon! niinisternek mindigjusa 
vau kihallgattatni; tartsa fen előjogát. (Vor
recht). Az elnök: én a’ kamarát fogom fel
szólítani. A’ pecsétör: Elnök ur magyaráza
ta (megfejtése) hibás, a’ kormány illy állást 
nem vállalhat el. A’ charta e’tekintetben egye
nesen szól. Az elnök: Én a’ kereskedésmi- 
nister urnák csak azt mondám, illőbb volna a’ 
kormány javaslatait vagy az ülés elején, vagy 
a’ viták végén adui elő. Thiers u r: Eu nyi
latkozni kívánok, ’s ezt a’ királyi előjogok 
nevében, mellyeket kötelességem fentarfaui, 
s védeni. Kérem a’ kamarát, ne higye, hogy 

itt öuszeretet kérdése forog fen; illy eset
ben kész volnék magamat feláldozni; itt ki
rályi előjogokról vagyon a’ szó, mellyek aka
ratlanul bántattak. — (Igen, igen! nem, nem!

>
hosszú félbenszakasztás). A’királyi elójogota- 
charta szabályozza. Ezen előjog szerint a’ mi
nister minden pillanatban hozhat fel a’ kamara 
bau törvényjavaslatot, p. o. rendelést a’ felosz
lásra, mellyet minden vita alatt fel kellene ol
vasni. Az elnök: Ha én a’ miuistertól egészen 
tagadtam volna meg a’ szót, mondhatná; most 
nem tudom, mit akar a’ kamarával közleni, ’s e- 
lőbb tartozom őt meghallgatni? A’ minister igen 
is tehet a’ kamarának közlést, mellyet halasz
tani nem lehet, p. o. feloszlási rendelést; de 
ezen esetben is kérni tartoznék a’ szót. Meg
jegyzésem csak az illedelmet érinté (heves és 
hosszú morgás). Ha az illedelem ellen hibáz
tam volna, én ismerném azt el legelőbb; de 
nem úgy van. Személyemben azon méltósá
got, mellyel fel vagyok ruházva, le nem ala- 
csouyíttathatom, ’s azért ellenmondok az el
nök részéről tett illedelemre utasításnak. Az
elnök: Jogom van........  (Nem! nem! Igen!
igen!) Thiers ur: szólítson tehát rendre, ha 
joga van Önnek arra. Az elnök: valahányszor 
minister a’ kamara rende ellen fog hibázni, 
rendre fogom utalni, (növekedő forrás). A’ 
pecsétőr elolvassa a’ charta 26d. czikkelyét,
’s azt mondja hozzá: „Első illedelem a’ char
tát a’ statustestek között minden viszonyban 
tisztelni, melly nemcsak akkor bántatik meg, 
midőn egyenesen megtámadják, hanem akkor 
is, midőn megjegyzések a’ Charta által felál
lított hatalmak határait megszorítani igyekez
nek. — Az elnök: se a’ kamarában , se azon
kívül nem kell a’vita felett csalatkozni, melly- 
nek egészen más charaktert igyekeznek adni. 
En szenvedély nélkül szólok. Nyers kifeje
zés ne jőjön ki ajakimon, de a’ kamara joga, 
mellyet én kifejezni hiszek, hallassék meg. 
Thiers ur: — De uraim. — Elnök ur: Ne 
szakasszon Ön félbe; Önnek erre nincs joga. 
,Ön utánam fog szólni. — * (nagy forrás) Kér- 
.désbe akarták vermi, mi kérdés alatt sem volt. 
Egyszerű megjegyzésemből, mellyel mondám, 
hogy talán illőbb lett volna a’ vita végét be
várni, nem pedig, hogy a’ ministernek nin
csen joga szólásra, a’ minister a’ királyi elő- 
j.ogok kérdésit hozá fel. — A’ vita vége tud
va van. A’ minister t. i. előadta a’ 17 törvény
tervet, ’s a’ kamara folytató félbenszakasz- 
tott munkáját —

SPANYOLORSZÁG.
Galicziából febr. lsójénkölt levelek után: 

Portugáliából a’ carlisták egyik csapatja mint: 
egy 80au jól fegyverzetien; Tuynál dereg
lyéken kiszállást próbállak, de az ottan] kis
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őrizet által visszaűzettek. Redondelaban a' 
polgári őrség egy szerzetes ruhában ’s lóhá
ton arra száguldott embert íogott e l , kit car- 
losista ezredesnek tartanak ; hol mije közt nagy 
csomó carlosita proclamation találtak. — Egy 
utazó beszélő, hogy Berdun és Santa Eugra- 
cia vidékén Jaca körül a’ népséget febr. 13i- 
kán mindenütt fegyverben találta, mivel hire 
volt, hogy a’ kir. seregektől űzőbe vett na- 
varrai carlositák arra tartanának, Jacaban a’ 
város kapui bezárattak ’s az őrizet szinte fegy
verben állott; azonban mikorra ez utazó fran- 
czia földre érkezett, már akkor mint érté a’ 
futamodók egy része szintén ide menekedett. 
— Egy franczia kabineti kurírt, ki Madrit- 
ból febr. 13ikán indult k i , útközben a’ car
lositák föltartóztattak, de miután tőle néhány 
ujságpéldányt (madritit) .elszedtek , ismét út
nak ereszték. Mondják ez ujsági számban 
már hirdetve volna a’ cortesek egybehivatá- 
sa, és pedig martzius 15ikére. Majd megvá
lik. — A' toledoi érsek, ki, mint tudva van, 
a’ hódolati esküt letenni vonakodptt, az or- 
szágbul kiparancsoltatott.

Gén. Llauderről a’ Times rövid életrajzot 
közöl, melly épen ellenkezésben áll azokkal, 
miket a’ generálról újabb időkben olvashatni. 
E ’ férfi, úgymond a’ Times, egész életében 
mindig royalista gondolkozásu volt ’s a’ hol 
lehetett, a’ liberálisokat szünetlen üldözé. Fér
fiak , kik őt közelebbriil ismerők, soha sem 
hivék felőle, hogy csak egy napot is tölthessen 
hivatalban, ha majd egykor eonstitutionalis kor-* 
many kerülne országlásra. Szülőföldje Cata
lonia; most 45 esztendős; ifjúsága óta min
dig katona. Szerencséjét a’ derék gén. Lacy- 
nak köszönheti, ki őt aljas sorsából ki emejé ’s 
1814ben kapitánynak nevezte. Azonban emlé
kezni fognak az olvasók e’ hires general 1817- 
beli siralmas esetére, midőn t. i. ő Barcelona 
táján a katonaságnál zendülést támasztván, 
minthogy azzal semmire sem mehetett, kény
telen volt néhány ad magával élete mentheté- 
seül Francziaországnak szaladni, de útközben 
elfogatván, kevés héttel utána agyon lövetett 
Es ime ki a’ generált elfogta, maga Llauder 
volt. Az üldözésre kiküldött ezred tisztei t. i. 
szeretettel viseltetvén a’ megfutamlott iránt 
titkon'összebeszélének a’ kergetést úgy intéz
ni , hogy azért a’ general bízvást eljusson a’ 
franczia szélekre és igy megmentessék • sőt 
hogy e’ czélban annál bizonyosabbak legyenek 
az akkori kapitány Llaudert, kiről tudák’, ho«-y 
a’ generálnak legtöbb hálával tartozik, kiildék 
azon tájakra, merre a’ futás leghihetőbb vala.

ö  századjával el is ment níána, de éjjel nap
pal törtetve, hogy elfoghassa ’s a’ kormánynak 
kiadhassa; mi meg is történt. Erre Llauder 
ezredessé, majd később generállá nevezte
tett. 1820ban a’ constilutio által Francziaor- 
szágba űzetett, hol 3 esztendeig homályban 
élt. innen visszatérve a’ gyalog-sereg főfelü
gyelői tisztét nyerte e l , mellyet egész a’ jú
liusi napokig viselt. Ekkor a’ bold, király tart
ván tőle, nehogy a’, franczia földön levő spanyol 
menekvök valahogy az országba üssenek, se
regeket indíttatott a’ szélekhöz -Is velők vezé
rül Llaudert; mert ő legjobban panaszkodott, 
hogy kardja a’ rég keverés miatt már rozsdá
sodni kezd. A’ menekvök csakugyan beütöt
tek, de Llauder is csakugyan tönkre verte 
őket, minthogy a’ kit elfoghatott, egyig meg
ölette. E ’ bravourért a’ király által Catalonia 
főkapitányává rendeltetett, ’s megnyerte, mit 
éltében örökké ’s egyedül óhajtott: saját szü
lőföldén t. i. első személy lenni. Ez idő óta már 
csak azt vadássza, minek még híjával van, föl
diéinek bizodalmát és szeretetét. 0  épen olly 
tudatlan mint tisztelet után sovárgó, ’s újabb 
tettei, meg ezen itt elbeszélt éltebeJi törté
netkéknél fogvást nem alaptalanul tehetni fe
lőle föl, hogy legújabb törekvései Catalonia 
független bírására czéizottanák.

P O R T  U G Á L I  A.
Pantaloon hajó febr. 9ikeig terjedő tudó

sításokat hozott Lissabonbul. Ezek szerint a’ 
mondott napig a’ két sereg közt ütközet u- 
jabb ugyan nem történt, hanem azon neveze
tesség a’ pedrói hadnál, hogy Villaílor (Ter- 
ceira hg.) a’ kezén volt sereg vezérletéről 
lemondott ’s a’ táborbul Lissabonba vissza
költözött. Okáte' lemondásnak világosan ugyan 
nem tudni még, hanem hogy az azon örökös 
Ízetlenségek ’s visszás érdekek következé- 
siben történhetett, mellyek d. Pedro kabinet
jében naprólnapra növekednek, azt közösen 
gyanítják; nem csudáluák egyszersmind ha 
minduntalan adná magát elő is illyes lemon
dás. Ezt a’ tory Standard mondja; a’ Times 
közli már a’ herczeg helyébe kinevezett uj 
parancsnok nevét is , ez gen. Stubbs, ki eze
lőtt Oportoban vezérkedett. A’ jan. 25 — 30ki 
ütközeteket a’pedroi seregekre sokkal vesz- 
teségesbnek írják, mint a’ hivatalos tudósí
tások eleinte hirlelék; részükről egyedül hol
takban több esett el 200nál. A’ napokban egy 
gőzhajó ismét ujonczokat hozott Lissabonba, 
számra mintegy (iOüat, kik nyomban a’ tá
borhoz utasíttattak. Az angoloknál nagy ked-
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vétlenséget okozott az elfogott angol hajók 
megitéltetése, minthogy ezen ítélet közben 
mindenütt előtűnt a’ részrehajlás, és portugál 
gyülölség az angolok ellen.

NÉMETORSZÁG.
Müncheni hírek említik febr. 12ról hogy a’ 

görög segédsereg ezen napig 3087 főre ter
jed. Ezekből Görögországba már megérke
zett, vagy ulban van I960 fő, Münchenben 
pedig 1127 fő maradt. — Kasselből febr. 11. 
Írják , hogy a’ kurhesseni országgyűlés nyolcz 
nap múlva ismét összejő, minthogy elhalasz- 
tatása határ-ideje, febr. ISikán múlik. Továb
bi elhalasztásról szó sem lehet, minthogy il- 
lyen rend-izabást az alkotmánnyal meg nem 
lehetne egyeztetni. — Boroszlóbul febr. 12ikén 
írják, hogy Boguslawszky csillagász febr. 10 
és Ildiké közt éjjel némi gyenge éjszaki fényt 
vön észre, melly éjfél után 2 óra tájban 30° 
emelkedett az égen, de sugárokai nem muta
tott, hanem csak fejéres fényt árasztott azon 
el. Boguslawszky erre azt jegyzi meg, hogy 
noha ezen fény semmikép a’ napban most mu
tatkozó nagy foltokkal egybefüggésben len
ni nem állíttathatik, ezen összetalálkozás még 
is figyelemre méltó. Ezen folt, úgy mond B. 
hirtelen támadt, ’s oily nagy, hogy a’ föld
teke bele férhetne, ’s a’ nap egyenlítőjétől 
éjszakra á ll , mi igen ritkán történik. — Po
roszországban az igazságminister parancsot 
bocsáta ki, az 1833 juh lsőjén kiadott zsidó- 
törvény behozatalára Posen tartományba. E- 
zen törvénynél fogva mindenütt kell zsidó tes
tületeknek hogy képezteíni, azokból községbi- 
rák választassanak, kik a’ törvény végrehajtá
sára vigyázzanak, miért felelősséggel leköt- 
vék. Minden házalás meg van tiltva, vala
mint a’ korcsmárkodás is ’s a’ t. A’ gyerme
kek iskolába járjanak. — Az ujoncz-adó meg
marad ; jó viseletű zsidónak azonban saját kí
vánságára szabad lesz a’ katonaságba lépni, 
mire családja ujoncz-adót megszűnik fizetni 
’s a’ t. — Jövő tavasszal telegraph-vonal fog 
Bécs és Boroszló között huzatni, ’s mint mond
ják , a’ Pétervárig már rég szándéklott tele- 
graphi vonal is létesülni fog.

Tizenkét könyváros nyilatkozást bocsáta 
ki Stuttgartban, hogy ők, mig Würtemberg- 
ben szintúgy mint más müveit országban a’ 
tudományos tulajdon becsülve, törvény által 
biztosítva, ’s védve nem lesz, egyesültek min
den módon űzőbe venni azokat, kik közülök 
bárinellyiknek újabb vagy régibb munkáját u-

tánnyomtatni merészkednének. Melly czélra 
semmi áldozattól sem irtóznak.

A M E R I K A .
Philadelphiából jan. 2ikán írják : Itt 1831 

novemberben bizonyos nyolczvau éves, Gi
rard István nevezetű franczia halt meg, ki 
egész vagyonát, melly többre megyen 15 mil
lió dollárnál (30 millió pengő forint) végren
delésében Ujyork városnak hagyta. A’ megholt 
áltáljában véve nagy különcz volt. Bordeaux- 
ból igen szegény állapotban jött Amerikába, 
’sitt szorgalom és szerencse általszerzé amaz 
iszonyú gazdagságot. Élete végéig iparkodó 
volt, ’s egyszerű életmódjától mint gazdag 
sem tért el. 1811 évig csak portékával ke
reskedett, de miután a’ congressus Philadel
phia bankja megújítását megtagadta, ő maga 
állított fel egyet 1,200,000 dollárral, melly 
később 5 millióra növekedett. —

Jan. 16. jött tudósítások után az egye
sült birodalomban a’ pénzkrisis még folyvást 
tart. A’ pénzkamat hónaponként kettőre nőtt 
száztól, a’ váltó-kelet pedig Londonra ’s Pá- 
risra tetemesen leszállóit. A’ pénz szűke az á- 
rukat is igen lenyomta*, de még bukások nem 
jelentettek. Általány osan kezdik érzeni, hogy 
ezen szükségnek kiegyenlítés által véget kell 
vetni. ’S valóban keletkeztek Jackson elnök, 
’s a’ bank igazgatója! közt, mint mondják, 
alkudozások. Úgy szinte a’ mostani bank párt
ja, valamint a’ kongressz többsége egyetértők 
abban, hogy nemzeti bankot szükség a*pénz
kelet szabályozására felállítani, csak az adan
dó előjog felett voltak a’ vélemények meg
osztva.

ELEGY HÍREK.
Hiteles hírek állítják Londonból, hogy 

Waghorn ur az aegyptusi alkirálytól enge- 
delinet nyert vasut-készítésre Cairótól Sue- 
z ig ; mihezképest már nem kételkedhetni Bom
bay (India) ’s Európa összeköttetésén. Egy 
Falmouthban állított társaság fogja a’ gőz
hajókat jnegszerzeni, mellyek Máltáig menen
dők', mások pedig Máltától Alexandriáig jár
nak. Bombayból ismét a’ gőzhajók Suezig jő- 
nek , ’s a’ Cairóból vasúton érkezett utasokat 
fogják felvenni. A’ költség 24,000 font st.ro 
van téve, melly már szinte felényire alá is 
Íratott. — A’ Giovine Italia: Mazzini József, 
Ruffini Jean, Melegari L. A. Bianco Charles, 
Autonini Jacques aláírással, a’ középbiztosság 
nevében szemrehányást tesz az Europe central- 
ban Hamorino generálnak: hogy segedelme-
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kát űzőit, mi a’ hatóságok figyelmét magára 
vonta, minthogy ollyan személyek is részt 
vettek azokban, kik előbb nyugtalanságok 
végett nyomozás alatt állottának. A’ csendtiszt
ség ezen fegyvergyakorlásokat e’ napokban 
megtiltotta. — Brock haus Fridrik ellenmond 
azon jelentésnek, melly neve alatt „Paraszt- 
Conversations - Lexicont“ Ígért kiadni. — 
Brüsseli hírek febr. 18dikán jelentik, hogy 
Hanna- (belga) bettembourgi kerületi biztos 
a’ várkörön kívül a’ luxemburgi őrség csa
patja által elfogatott, ’s a’ várba vitetett. 
A’ ministerek c’ végett tanácsot tártának. A- 
zon csapat, melly a’ luxemburgi őrségből 
Hannot elfogta, 500 gyalogból ’s szinte annyi 
lovagból állott. — Az egész luxemburgi nagy- 
hg.ségben mindössze csak 4—500 főnyi belga 
fegyveres nép van. Ezen esetre nézve a’ kö^ 
vetház febr. 19ikén válaszfelirást szavazott a’ 
királyhoz, a’külső ügyek ministere pedig kö
rülményes tudósítást adott arról a’ kamarának.

Febr. IBikán az angol alsóházban O’Con
nell ur engedelmet kért indítványt behozni a’ 
s a j t ó s z a b a d s á g  megalapítására. Az in
dítvány azonban a’ folyamodási törvények 
megigazítására czéloz, inellyek Angliában ré
gi idők óta fenállanak, ’s az angol sajtósza
badsággal meg nem férnek. Lord Althorp az 
indítványnak nem volt e l l enemiér t  is O’Con
nell ur az engedelmet megnyerte. — Riói hí
rek dec. 19. jeleptik, hogy Brasiliában uj 
összeesküvés födöztetett fel, melly a’ mosta
ni kormányt ott megbuktatni, ’s az uralko
dást ismét don Pedro braganzai herczeg ke
zébe akarja játszani. Azon e g y e t l e n  sze-* 
mély azonban, melly ezen összeesküvés ré
szesének mondatik, Senhor de Andrade e Sil
va, az ifjú császár nevelője. A’ kormány mind
azonáltal inti a’ rósz akarókat, hogy onnan, 
mivel a’ győzedelem nem volt véres, az ös
szeesküvést a’ kormány találmány ának ne gon
dolják. A’ letett nevelő helyébe marquis Itan- 
haliem tétetett. Azonban úgy látszik, ezen 
összeesküvés a’ szegény nevelő ellen volt in- 
tézve, kit még don Pedro teve azzá. —

__________ P é n z k e l e t : _______

ért 40,000 francot Kapott, midőn Portugáliá
ból megérkezett. „General, úgymond a’ czik- 
kely, szép ’s becses névvel jövel hozzánk,
de azt szerencsétlenségünkre bepiszkoltad.“
Több hírlap azt hiszi, hogy a’ lyoni nyugta
lanságok barátságos ulon fognak elintéztetni. 
-  Hollandi levelek állítják, hogy a’ nassaui 
herczeg, Luxemburgnak egy részét általen- 
gedni megtagadta. A’hollandiak már most látni 
fogják, hogy a’vérség-kérdés akadályozza a’ 
béke megállapodliatását. Belátják már most, 
hogy országjok sorsa a’ nassaui hg kezébe 
van téve, ’s boldogulásuk nemzetségi érdek
től tétetik függővé. — A’ Tribune, e’ marczona 
republicanus hírlap, már 90edszer koboztatott- 
el, azaz lefoglaltatott. — Hasonló sors érte 
a’ Quotidienne-t ’s Corsairetis. — Sartorio a’ 
(paruiai) csendtisztség-igazgató gyilkosa fel
fedezve ’s fogva vau. — Lafitte ur laka Pa
risban febr. 18k. száztól 20.al olcsóbban úgymint 
779,700 frankéit ismét árverés alá bocsátta
tott. l)e senki sem Ígért valamit érte. — A’ 
svaiczi lóhely jegyzéket kapott az ausztriai 
udvartól, mellyben a’ szövetség- ’s kantonha
tóságok viselete a’ szavojai támadás alkal
mával altaljában, népjogosnak ismértetik ugyan 
el, de sajnálkozva emiíttetik, hogy némelly 
kantonkormánynak nem volt elegendő ereje 
határozásainak illő hatást szerezni, ’s hogy né- 
mellyek nem mutattak elegendő gondoskodást. 
Az ausztriai kormány enuélfógvást a’ szoin- 
szédtartoinányok megnyugtatására b i z t o s í 
t á s t  kíván, nehogy  ̂ hasonló esetek, ’s a’ 
meuekvésjoggal visszaélés által mások érde
kei koczkáztassanak. — Berlinben a’ tanulók 
fogdoztatásai még folyvást tartanak. Uj szövet
kezést (Burschenschaft) födöztek fel közöt
tük, melly, mint mondják, igen elágazott. — 
Oroszországban er télen különösen feltűnt az 
éjszaki fények nagy száma ’s ritka szépsége. 
Uozzájok hasonlóra a’ legkorosb személyek 
sem emlékeznek. — Frankfurt vidékén szá
mos röpkeirásokai terjengetnek, mellyek czéJ- 
ja a’ rend felbontása. Egy idő óta ugyanott 
a’ polgárság ’s fiatalság fegyvergyakorláso- 
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1834.
J E L E K K O R

21. szám. Pest szerda maríz. I2ikén.

F o g l a l a t :  M i w a r  tf* Eritélyorsxájí (m ar t i .  4ikén o r u .  ütés Az laő diina-gő/.h ijózási társ. körlevele. Nagy-Ajtán gL 
Ö iáiszék. Rrá, 'vidékén vizár. F»erst mi;I íu szélvész) Anglia (alsóházi viták febr. 19 - 2 l i k e i g  a’ végzésekkel együtt). 

Franc/.iao Yzá«- (köv. kamatai ülések. Barthe törvény-javaslata az egyesületek ellen, respi.blicai forrongások Lyon, 
Kt Ktienne , Páriában ’* egyebütt; elmélkcdéeck és egyveleg). Spanyolország (a ’ u av an a i  vicekirály újabb íentté- 
iései a* támadás elnyomására). Gabonaár. Peuzkelet.

M A G V A K -  és  F.K I) ÉL V O ÜSZ A G.
Pozsonyban inartz. 4iken mind a’két Táb

la orsz. ülést tartott, előbb ugyan elegyesen, 
hogy a’ Fölségtől legközelebb leérkezett kegy. 
válaszirás, mellyben királyunk ö  Fölsége az 
orsz. RR. által születésnapi iidvezlésül minap 
hozzá intézett fölirásra kegyelmesen válaszol, 
— fölolvastassék ; — majd táblánként külön 
külön teremben, hogy a’ kérdésben forgó uj 
fölirások és üzenetek ügye vitattassék. A’ 
RRuél, mielőtt ezen üzenet ’s felirási javasla
tok fölvétettek volna, a’ borsodi követ ur, 
megbízóinak szomszédi jus és ügybe avatko
záson épített utasításánál fogva újra indít
ványba hozá a’ hevesi dolgokat, fölszólítván 
Heves vmegye követét: hogy a’ dolog miben
létét ’s történetét a’ RRnek hivségesen adná 
elő. — A’ in. Personalis ur inegjegyzé : hogy 
a’ kérdés már különben is egyes akarattal 
mellőzve volna; de egyébiránt is, valamint 
illő, hogy akárwelly törvényhatóság követé
nek is jusa legyen akármiféle országos sére
lem vagy kívánat iránt indítványt tenni: úgy 
szükség, hogy egyes törvényhatóságok joga 
és szabadsága se korlátoztassék abban, hogy 
saját házi ügyeik iránt akár indítványt te
gyenek, akár midőn szükség képviselő jik ál
tal az országos UR. összes munkálatát kíván
ják. Hasonlókat hozván elő a’ felszólított he
vesi követ is, — az indítvány egyező aka
rattal újra elmellőzteíék. — Ezután Pest vár
megye követe terjesztő elő megbízóinak kí
vánságát a’ publico-politieum fölvétele iránt, 
de melly, mint már e’ tárgyban hozott hatá
rozással ellenkező, szinte elmellőztetett. — 
Az újabb üzenetek és fölirások javaslatai ke
vés vitával csak hamar jókká hagyattak ’s a’ 
fő RRhöz áltküidettek. Itt mind a’ három föli- 
rási javaslatra megmaradt az előbbi áílapodús 
’s a’ RRhöz visszaüzenések ez értelemben ha
gyattak meg föltétetni.
B e c s b ő l  a/ ,  e l s ő  d u n a g  őz  h a j ó z á s i  t á r s a s á g  

i g a z g a t ó s á g á n a k  k ö r l e v e l e  a’ r é s z v é n y e s  
urakhoz.

Az Iső duua-gőzhajózási Társaság igaz
gatósága kötelességéül tette a’ tt. czimzelü

Részvényes urakat e’ vállalatban folyvást tu
dósítani nem csak arról, a’ mit tudniok szük
séges , hanem valami csak érdekes közlemé- 
nyi tárgyul szolgálhat. Midőn az igazgatóság 
buzgón törekszik e’ tartozást azok iránt tel
jesíteni, kik érdekeiket kezeire bizák, érzi 
egyszersmind: miily nehéz magát a’ Tagok
kal, kik oily külön ’s távol helyeken tartóz
kodnak, illő közlekedésbe hozni ’s e’ közle
kedést rendesen föutartanj. — A’ levelezési 
út sok időt rabolna, igen költséges fogna 
lenni ’s a’ czélnak még sem volna egészen 
megfelelő 5 ennélfogva csak egy ut marad nyíl
tan , t. i. a’ hírlapoké. — Midőn tehát az igaz
gatóság szorosan eíiiatározza, hogy jövendő
ben kizárólag ezen utóbbi úttal éljen, általán 
fogva szükségesnek találja ezen határozatát 
a’ részvényes Tagoknak köztudomásul aduk— 
Ugyan e’ végre készült a’ jelen körlevél (Cir- f  
cular), mellybeu egyszersmind azon értesí
tés foglalkozik , hogy jövendőben Magyaror
szágra nézve a’ „Jelenkor“ a’ monarchia e- 
gyéb részeire nézve pedig a’ cs. kir. priv. 
bécsi újság (Wiener Zeitung) lesznek a’gőz
hajózás ügyében a’ közlések organumi. Mind 
a’ két hírlap annyira kiterjedett ’s közreható, 
hogy bárkinek sem nehéz a’ közlésekhez jut
hatni. A’ ti. ez. Részvényes urak ennélfogva 
bizodalmasan kéretnek: vegyék magoknak jö
vendőre zsinórmértékül, hogy minden szük
séges és íoiitos híradás, meJiy a’ gőzhajózást 
tárgyazza, mindig egyedül csak a’ feljebb ne
vezett két újságban jelenend meg. ’S mivel 
e’ szerint ki van jelölve az ut, mellyen az 
érdeklett tagok mind azt megtudhatják, mi 
nekik kedves és szükséges lehet: bátor re
ményiem az igazgatóság, hogy tartozásának 
egész mértékben megfelelt ’s ugyanezen al
kalommal kinyilatkoztatja, hogy ő ezentúl 
soha sem fog többé a’ Ü. Részvényes urakhoz 
egyenes (direct) úton fordulni; ’s kecsegteti 
magát, hogy a’ Részvényes urak megismer
vén a’ jelen czélnak biztos sikerrel egyedül 
csak az itt kijelölt utón elérhetését, kétség
kívül az Igazgatóságnak ebeli intézkedését 
méltánylaui fogják ’s tőle azon köztetszé«t



meg nem tagadni, mellyet minden alkalom
mal oily buzgón törekszik megérdemelni. — 
Ha a’ Részvényes urak közül egy >agy má
sik, panaszt, ellenvetést vagy észrevételt 
szándékoznék tenni, kéretik, hogy azt egye
nesen (directe) ide az igazgatósághoz intéz
z e ; ki is mindenkor igen örömest kíván ar
ról értesíttetni, valami csak az ó figyelme kö
rén kivül fekhetik. Ugyanezen alkalommal,
1): Ide mellékeltetik másolatban e’ f. évi jaq. 
Síikén tartott közgyűlésből az Igazgatóság 
előterjesztvénye*)- 2)* Hírül adatik e’ közgyű
lésnek azon határozata, hogy az idén ismét 
egy 2° felül-osztalék (Superdividend) fog: ki
osztatni ^Ynéllynél fogva egy 1833iki rész
vény értéke az eddig kiadatott részvényekre 
nézve 7 ° nyi kamatot hoz. 3-). Hogy ezen osz
talékokat (Dividende) Schuller l. G. és társ
uraknál Becsben; Kappel Fridrik urnái Pes
ten és Colloseus I. lí. urnái Pozsonyban ve
hetni föl. 4). Hogy f. évi martz. lsőjéu a’ 
végső-előtti aláírás részvényei ki fognak a- 
datni ’s azokat ugyan az imént nevezett há
rom kereskedőháznál Bécsben, Pesten ’s Po
zsonyban kaphatni meg. Ezen utóbbi részvé
nyekre nézve az első kamatfizetés f. évi sep- 
temberben veszi kezdetét, melly eddig is az 
első félévi kamatfizetések határideje volt; ’s 
valamint a’ második félévi kamatfizetés min
dig martz. lsőjéu történt, úgy ezen rend az 
utóbbi részvényekre is divatban marad. — Al
kalmunk vala tapasztalni, hogy a’ többes íz
ben nyitott aláírások (subscriptio) némeilyek- 
uél azon véleményt szülék, mintha t. i. őket 
csupán azon gőzhajók, inellyek saját aláírá
saik következésiben épültek, érdekelhetnék, 
a’ többire pedig épen semmi gondjuk.: Ugyan
azért helye lesz talán itt e’ tárgyról, józan 
’s helyes szempontunkat nyilványítui; azt t.
i. hogy a’ külön időszakban épített ’s még é- 
pítendő gőzhajók mind csak e g y  egészt ké
peznek, ’s mivel hatásuk egymás közt sok
kal szorosb összeköttetésben á ll, hogysein 
azok igazgatását ’s jövedelmit el lehessen kü- 
lönítni: ennélfogvást a’ Részvényesek egy 
főig az összes vállalkozás birtokában ’s 
vetkezményiben (resultatum) osztoznak; ’s az 
idősb és újabb részvényesek közt csak az ál
tal eredhet némi különbség, hogy az utób
biak azon időre, mellyben az aláírásuk kö- 
veíkezésiben létesült uj hajók még nem való
nak munkásságban, kamat-osztalékokat (ín- 
teressen-dividende) uem követelhetnek. Ók

*) Adjuk jövő («retünkbe«.

itt szintazon helyzetben vannak, mellyben vol
tak a’ vállalat alapítóji, kik hasonlókép alap
tőkéjüknek egy egész évig nem húzhatók ka
matját. De épen ezen e g y  egésszé olvadás 
szül az idősb ’s újabb aláirók közt egyenmér- 
téket; mert az idősbek az uj gőzhajók közbi- 
rásába jutnak, az újabbak ellenben a’ romlott 
hajókra fenhagyott tartalék-tőkének (Reserve 
fond) lesznekközönös tulajdonosi. — — Vé
gül még eT következőt szükséges megjegyez
nünk: A’ tapasztalás bizonyítván, hogy az
által , mivel a’ kamatok ’s osztalékok külön 
helyeken fizettetnek k i, könnyen zavar kelet
kezhetik : ezen fizetést tehát egy helyre volt 
szükség központosítni. Bécsben Schuller I.
G. és társ urak erre most egyedül megbiz- 
vák. Mindazáltal Pesten- Kappel F. és Po
zsonyban Colloseus I. B. urak a’ Részvéuyes 
uraktól az illető nyugtatványokat ’s bészedési 
utasítványokat mindig által vehetik ’s fogják 
is venni, hogy azokat, miután Schuller I. G. 
’s társ urakkal Bécsben az iránt értekeztek, 
kielégíthessék. — A’ csász. kir. duna-gőz- 
hajózási Társaság Igazgatósága: Báró Pu- 
thon Ján. — B. Geymüller Ján. Henr. — B. 
Friesenhof A. — Benvenuti 1. B. .

Nagy-Ajtán jan. 27—28kán, a’ hivatalá
ban eddig helyettes most megerősített király
bíró Bora Elek ur beiktatása és táblabirák vá
lasztatása iránt Béldi László ur helyettes főtiszt 
elnöksége alatt girás-szék tartatott, mellyre 
a' foly tatandó tárgyról előre egy etértve szá
mos háromszékiek jelentek meg. A’ gyűlést a’ 
helyettes főtiszt ur díszes beszéddel nyitá meg, 
meiiyben az is érintetett, hogy azon girás-szék 
Miklós várszékben tartandó ; ezt Bora Elek ki
rálybíró beszéde és esküvése követvén, utána 
a’ felvidéki öt helység panasza következésé
ben azon nevezetes kérdés fordult elő: valljon, 
a’ székezés Báróikon vagy Nagy-Ajtán tartas- 
sék e? melly utolsó helyre azt csak a’ király
bíró tette által. A’ kérdés több személy es tet
ten ’s Íratáson fejtetvén keresztül, szavazás 
utján végre is Nagy-Ajtóra határoztatott; Dó- 
náth Mihály táblabiró pedig egyúttal egy ősi 
telkét N.Ajtón a’ székház helyévé ajánlotta, 
mit a' RR. némelly része köszönettel fogadott 
ugyan, de nem az ellenfél, melly Baróthon kí
vánó a’ székezést tartatni;- látván, hogy ez 
által a’ girásszék az ország RRnek már meg
tett határozatát hozná újabb vizsgálat alá, — 
mivel némelly felső - fej érvár megyei faluknak 
Miklósvár-székkei teendő egy esítése esetén is 
uem N.Ajta, hanem Miklósvár határoztatott 
szekezőhelynek az 1810beli49 javaslóit czikk
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ezen szavainál fogva: Pro loco praetorii et car- 
ceris, pro sede íilíali Miklósvár, pagus Mik- 
lósvár defigatur. — Fizetéses táblabirákká 
beiktattak: Henter Sándor, Bartha Sándor, 
Dónáth Mihály, Kálnoki András, Gazdag Ist
ván, Incze József. Ezen girásszék tartása köz
ben a’ hivatalát dicséretesen folytatott Benkő 
János királyi adószedő meghalván, helyébe he
lyettesül Autós József neveztetek. Érd. Hir.

Január 2 5— 26kán egész Erdővidéken 
nagy vizáradások voltak; a’ legkisebb folyók 
is veszélyezteték az átkelést, ’s a’ közösülés 
az imént említett napokon egészen megszűnt. 
Füle helységben több iniut 60 ház tölt meg víz
zel ’s a’ lakosok részszerint odahagyák házo- 
kat, részerint a’ házfödélen kerestek menedé
ket. Érd. Hir.

Tegnap azaz martz. llkén  egész nap ir—fc 
tóztató szélvész (orkán) düliödött Budapes
ten , számos házfedelet megszaggatott ’s le
sújtott, tűzfalakat ledöntött, cserép ’s tégla
töredékkel ’s omladékkal számos embert meg
sebesített, néhányat holtra zúzott, minden já
rást kelést veszélyessé tett, Dunánkon hajót 
sül vesztett, felduzasztott hullámit a’ hajóhí
don keresztül csapdozta, ’s embert sodorván 
hajókról le a’ felbőszült folyam habjaiba temeté 
’s a’ t. — Ha itt ennyi kárt ’s pusztítást oko
zott e’ szörnyű vihar: képzelhetni mennyi 
rombolást tett országunk szerte ’s egyebütt, 
főkép szabadon, hol iszonyú mérge tárabb 
tért uyerhete!

A X G U  A.
Az alsóház febr. 19iki ülésében Henni- 

ker lord benyujta egy kérelmet, inellyben a’ 
földművelő osztály ínségéről téteték panasz. 
E ’ kérelem vitája alatt a’ már gyakran meg
hányt kérdés jött ismét szóba, t.i.a’ gyártók ’s 
földművelők érdekit tárgyazó ’s benne sok 
vett részt a’ tagok közül. Finch ur azt vélte: 
nagy balgaság volna hinni, hogy j i ’ mezei 
gazda ’s gyártó érdeke szembe ütközik egy
mással , sőt inkább ő meg van győződve, 
hogy a’ gabonatörvény eltürleszíése egyik
nek úgy fog ártani, mint a’ másiknak. W al
ker ur védelmezé Irland telekbirtokosit azon 
vád ellen, mintha bérlőiket zaklatnák, igaz, 
őket igen gáncsolhatni, hogy jövedelmiket 
külföldön költik , de az ország igaz kinzóji a' 
középosztályok, mellyek a’ földeket a’ nagy 
birtokosaktól kibérlik, ’s azokat az albérlők
nek megbirhatlan áron engedik ált. A’ felső
ház ülésében febr. 20ikán Berley, (egykori 
kincstári kanczellár Vansittard, köz tu do más 
szerint igen jámbor ember) kérelmet nyujta

be az uralkodó egyház j a v á r a  a’ D is se  li
te r e k  tő i;  King lord pedig szinte a’ Uis- 
senterektől az uralkodó egyház nyomásai el
len. — Az alsóház ülésében febr. 20ikán. 
Grotte ur által benyújtott kérelme Allhallow 
községnek Londonban, a’ nem rég neki adott 
lelkész ellen, érdekes vitát gerjeszte. A’ 
község t. i. panaszkodik, hogy a’ lelkész ki- 
vülök még négy helyen van alkalmazva, ’s 
igen hihető, hogy közöttük lakni nem fog, 
’s azt véli, hogy ha valamelly lelkésznek 
észtehetségiért fizet, azokból hasznot is akar 
látni. Nem voltak szerencsésnek az előbbivel, 
ki 18 évig liuzá a’ községtől jövedelmét a’ 
nélkül, hogy csak egyszer is láttatta volna 
magát a’ községben. Sir I. Wrottesley hoz
zá adá: e’ hiba a’ rendszerben fenekük Ang
lia püspök-egyházában 3678 jövedelembirto
kos van, ki a’ község közt nem lakik, ’s e- 
zekből mintegy 1139, évenkint 300 ft. st.get 
húz (3000 peng. for.) inig vicariusaik (he
lyetteseik) évi fizetése áltáljában 60 fL Illy 
gazdálkodás mellett az egyház soká nem áll
hat fen. 11. Inglis e’ gazdálkodást azzal igye
kezett mentegetni, hogy egyszerre több rendű 
jövedelem-birás, ’s távoliét a’ községtől egyko
rú az egyház behozatalával. Hogy a’ fiókegy
házak, mióta tekintetesbek kezdének lenni, az 
anyaegyházaktól külön nem választattak, nem 
az egyház hibája. Ha a’ vicariusok illy csekély 
jövedelmet húznak, meg kell gondolni, hogy 
a’ fiatal emberek más szakokban (Fach) hu- 
zamosb ideig épen semmi fizetési sem huz- 

•nak. O'Connor ur (irlandi követ) épen ha
sonló esetet mondhat a’ londonihoz, egy ir
landi községből, inellyhez ő maga is tarto
zik. Ezen község már 150,000 font skget a- 
dott protestáns egyházra, ’s a’ legvénebb agg 
sem emlékezik ott valaha protestáns lelkész-* 
re. Maga a’'vicarius is az egyházon kívül la
kik , sőt még az egyházfi is *14 mérföldre la
kik az egyháztól. Azonban nem rég össze 
gyüjtetett a’ község, hogy ezen egyházfinak 
fizetése megszaporíttassék, ’s miért? mertolly 
m e s s z e  lakik az egyháztól! ’S hogy az e- 
gész, koszom nélkül ne maradjon, a’ sirásó, 
ki soha sem temethet protest, holtat e l , nem 
lévén a’ községben protestáns, az egyház tö
vében garázda v. keritő-házat tart ’s égett- 
bort.mér engedelem nélkül. — Az esti ülés
ben Littleton ur irlandi statustitoknok nyuj
ta be egy kormánytervet az irlandi tizedek 
eltörlesztésire. Főpontjai következők: 1). A’ 
tizedmegváltás eltörletik, ’s helyette telekadó 
hozatik be, ugyanazon személyektől ’sugyana-



ion értékben fizetve, bészedi az erdosz biz-
kw.sá*'. 2). Biztosság neveztessek k i, melly 

.Irland külön kerületiben az évi eladások szá
néit mellveken az utóbbi 10 év alatt a telek 
átengedtetek, eszközölje ki; 4 része ezen 
kieszközölt számnak lesz azon évi eladas 

melly szerint a’ telekadó számíttatni 
™  a t. -  Első volt 0  Connell, ki a’ 
t í v  ellen kikelt, szerencsét kívánván a’ had- 
ministernek, hogy költségeit még elő nem 
adta, mert most már jól meggondolhatja: men
nyivel kell még Irlandban a’ sereget szapo
rítani, ha e’ kormány tervet végre is akarják 
hajtani. Mert bármi csekélynek tartsák is az 
írek (irlandiak) eszét, olly bangabutáknak 
mé"- sem fogják ókét hinni, hogy által ne 
lássák: változtatott név a’ dolgon nem vál
toztat. Az igen tisztelt statustitoknok nagyon 
hibázik, ha hiszi, hogy a’ tizedváltásbill a’- 
tizedek értékét magasbra nem emelte. Grat
tan s’ O'llvvyer uu. is indítványokat tőnek 
a’ bili ellen, de azok nagy többséggel fél
re vettettek. — Az alsóház ülésében február 
21ikén Wigny ur kérelmet uyujta be Cohen 
úrtól a’ „Brighton Guardian“ hírlap kiadójá
tól , ki bizonyos gúnyirás végett Lennor nem
zetség ellen a’ cheimsfordi börtönben ül. O 
a’ gunytörvények megvizsgáltatását kívánja, 
’s panaszkodik, hogy megyéjéből eltávolítta
tott, holott megyéjében is vau börtön elég. 
Sliiel ur panaszkodott a „The Wiot“ dublini 
hírlap elnyomatása miatt. Britt közönségnek 
úgy mond illy bánást tűrnie nem kell. Wil- 
kes ur feleié: ö maga is sajnálja, de mivel a’ 
Pilot kiadója benmarasztalolt, hogy lapjába 
gúnyokat vett fel, A’ biztosok a' fenálló tör
vényekhez képest kénytelenek voltak a’ bé- 
lyeget (stempel, timbre) tőle megtagadni. — 
Az O'Connell által támasztott indítvány a’ 
gúnytörvény javítása felöl következő ponto
kat foglal: 1). A’ gúnyirat törvényes deíiui- 
tiója állapíttassák meg ázaital, hogy a’ rágal
mazással eggyé tétessék; 2) jelöltessenek ki 
a' határok, mßllyek a’ n^ilváiyos gúnyt a’ 
magányostól elkülönítsék, lágy úttal szoros 
külöuzés tétessék a’ fő s mellékvéikesek kö
zött, s ez utóbbiak törvényszék elé ne idéz
tessenek, mielőtt a'rágalmazás maga be nincs 
bizonyítva; 3) minden törvényszéki üldözés 
hivatalból szűnjék meg, 's az c>ak a’ ma«át 
megsértve hivó követelésére történjék; 4) a’ 
bepáf aszlolínak a’ vádló ügyvéd beszéde után 
mindig jusa legyen még felelni; i>) külön es- 
kúttszéí.et kívánni csak a’ bepanaszíottnak 
legyen joga; 6) néniéi !y esetekben az iga*-

ság-bizonyitás is engedtessék meg; 7) pol
gári vádakban a’ perköltségek mennyisége a’ 
birság ’s kárpótlások mennyisége által szabá- 
lyoztassék, (most néha 1 fillér v. batka (pen
ny) kárpótlás Ítéltetik meg, ’s 80 v. 100 ft. 
slerl. perköltség kívántatik). A’ perköltséget 
azonban (a’törvény széki árszabásokat) a’ fell
endített elvek semmikép sem szabályozhat
ják. — A’ Times is kemény en kikel a’ gúny- 
törvények ellen, mert, úgymond, mikép tud
hatja a’ lapárus: valljon a’ lap, mellyet árul, 
három országszerte nem foglal é magában va
laki ellen rágalmat? mire azonban a’ gúny
törvény minden iapárust, ’s nemcsak lap-kiadót 
kötelez.

Az alsóház febr. 21. ülésében két végzés 
történt, melly fontos mind magára, mind a’ 
pártok helyzetére nézve. Chandos marq. iá
mért torytag indítványt tön, hogy az ország 
terhei kevesbitése minden alkalmával, névsze- 
rint minden adó-leszállításkor szükség legyen 
előbb a’ földmüvesi érdekeket szemügyre ven
ni. Másik tory szónok {Sir E. Knatchbuil, mint 
második indítványtevő lépett elő, ’s az előbbi 
indítványhoz állott, melly által 1. Althorp fi- 
uaneztervét akarák meg dönteni, melly az adó- 
leszállitásban legközelebb a’ város-, ’s ipar
érdekeket védi. Althorp csak azt gördítő el
len , hogy az általa javaslóit adókevesbités 
minden osztályra jótékony leend, ’s hasznos 
mind a’ földművelésnek, mind a’ kereskedés
nek, ’s iparnak. Ha bebizonyíthatni, hogy a’ 
szalad- v. malátaadó súlyosabban nyomja a’ né
pet, mindaz ablakadó, szállíttassák az e’ he
lyett íe. O megmarad a’ mellett, hogy a’ tized- 
megváltás, ’s a' szegéuyi adón könnyítés föld
müvesi érdekre nézve legjótékonyabb lesz 
mind azok között, miket most ajánlhatni. Erre 
vita támadt, meilyben nem csak a’ torytagok 
’s a’ nagy telek-birtokosak képviselőji, hanem 
a’ radicalok közül is néhány au az indítvány 
melleit nyilatkoztak. Cobbet a’ mostani pénz
lábat (keletet) tárnadá meg, ’s iniudeu lero
vást hasztalannak monda, ha csak az 1792. 
pénzáilásra vissza nem térnek; erre pedig a’ 
nemzeti adósság ierovalása, vagy leszáliíílaíá- 
sa műi katlan szükséges. Evans, ’s Robinson a’ 
iíiiuisterek mellett szóltak. — Midőn Cobbet 
egyedül maradni látszok , hozzá csatlakozók 
O’Connell is, még pedig szembeötlő javaslat
tal í. i. a' nemzeti adósság-leszállítással. Erre 
{Stanley statustitoknok kelt fel, kimutatá a’ 
pártok vegyületét, ’s a’ legkülönbféle óhajtá
sok zavarókat, mellyet az indítvány bizony ta- 
lausága még öregbít. Kérdező azután a’ házat:
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járulhat e olly szemtelen, ’s rakonczátlan ja
vaslathoz, inelly nemzeti húséget’s hitelt szeg
ni képes? Hangos ismétlett tetszés követé a’ 
szólót. Sir 11. Peel azon javaslathoz állott, 
hogy az ablakadó helyett azon adók törlesztes
senek e l , inellyek a’ földművelést leginkább 
nyomják. Ellenben marezotra keserűséggel nyi
latkozott O’Connell szempontja ellen a’ nemze
ti hitel iránt: „Szivemből örvendek (úgymond) 
hogy a’ tisztes ur politikai hitével ma olly 
nyíltan lépett fel. Ha majd az unio-felbontást 
fogjuk kérdés alá venni Anglia ’s Irland közt, 
azonnal tudni fogjuk, niilly elvek törnének elő, 
ha e’ felbontást megengednék. Oh ti mindnyá
jan, kiknek pénze vagyon Irland nyilványos 
hitel-táraiban, ti kik földet, vagy bármit bír
tok most Irlandban, tanuljátok a’ tisztes ur 
ezen nyilatkozásából, mit várhattok olly nép
gyülekezet kegyelmétől, mellyben ezen ur be
folyása olly hatalmas (zajos hosszan tartó tet
szés, mire Peel megfordulva, ’s szemét 0 ’ 
Connellre szegezve) „Köszönöm zsidó, hogy 
e’ szót kiejtéd“ (ezen kifejezéssel Shakspea- 
re Velenczei kalmárja ismért helyére, ’s O’ 
Connellre czélozván, hahotás kaczaj üte ki) 
„Ezen egy szó az unio-felbontás kérdését elő
re elhatározta.“ (uj tetszés.) Szavazásra ke
rülvén a’ dolog, noha tömve volt a’ ház, a’ sza
vazatok igen egyensúlyban maradtak. Chan- 
(kis marquis indítványa 206. szóval 202. ellen 
féirevettetett. Ezután Sir E. KnatchbuII azon 
végzésre jött, mellyet a’ ház febr. 13 O'Con
nell indítványára 167. szóval 74. ellen tett, 
hogy b. Smith irlaudi biró ellen rendetlen, ’s 
pártos viseleíe végett nyomozás tétessék. Tud
va van,hogy e’ kérdésiránt a’ ministerek meg- 
hasonlotlak, minthogy többen mellette, Sir í. 
Graham , és Spring Rice pedig ellene azavaz- 
tak. Még a’ ministeri lapok is ellene voltak, 
mivel a’ bírói tekintetnek Irlandban igen árt- 
hat. KnatchbuII ez oldalról kiváná a’ végzést 
v i s s z a  v é te tn i .  A’ vádlott biró sok védőre 
talált, ’s a' ház (úgymond a’ Morning-Chroni
cle) úgy fel volt 0  Connell, ’s minden javas
lata ellen, indulva, hogy a’ visszavételt 161 
szóval 155 ellen elhatározta, noha Allhorp és 
Stanley ellene nyilatkoztak , minthogy illőbb 
lett voina, ha a’ biró íelmentetése a’ nyomozásr < y
után történt volna meg

{■ R a n c  y, « v o n s z  i  r ,.
A' követház ülésében febr. 2 Í. Bavoux’nr 

javaslata elfogadta után a‘ házassági válás i- 
ránt, Giraud ur kérdést tehetni kívánt azon 
helyzetről, mellyben az ország e’ pillanatban 
vagyon. A’ kamara az elnök által térdelve

kinyilatkoztatja, hogy őt hallani akarja. Gi
raud ur: „Hiedelmem szerint nem csalódom, 
ha mondom, hogy az elmék igen felingerül
tek , ’s az előterjesztett terveket figyelem
mel nem követhetik.“ A’ centrum: „sőt in
kább!“ Giraud: „Azonban a’ nyilványos csend 
az ország több pontin koczkáztatott. Kérdem 
a’ ministert: képes é a’ pártokkal megvíni V 
(Barthe ur igent int fejével). Ha nem képes, 
nyilatkoztassa ki tehetlenségét, há csak, a’ 
legnagyobb felelősséget nem akarja magára 
vonni. Fulchiron: Eu szót kívánok (nevelnek). 
Az elnök: nem Önhöz intézve a’kérdés, (köz 
nevetés). Barthe ur Fulchiront hallgatásra in
ti, ’s a’ szószékbe lép. „Uraim, úgy mond, 
e’ tárgyak a’ kormány figyelmét is magokra 
vonták; a’ kormány elhatározta, hogy hol
nap törvény terv adassék az urak elibe az e- 
gyesületek felől. A’ centrum: bravo! Jobb
ról: micsoda komédia! Viennet: Ezt kívántam 
én. — Igen élénk forrongás, az ülés felfüggesz- 
tetik. — Maliul, Fulchiron, JJuvergier de 
Hauranué, Viennet, Royer-Collard, Madier 
de Moníjau urak tetszést jelentve Barthe ur 
körül tolonganak. Febr. 25ikén Barthe ur szót 
nyer a’ kormányterv közlésére.“ Uraim, mi
dőn a’ juJiusrevolutio első idejében a’ repub- 
licanusok az alkotmányos kormányt melleié
ben akadályozni akarták, a’ népség szelleme 
ellenállott, ’s a’ nemzeti őrség önszántából 
felkelt elszélyeszteni őket. A’ nemzet akkor 
is úgy mint most alkotmányos igazgatást akart 
’s a’ t. Ezután a’ pecsétőr az egyesületek e- 
lóhaladásárul szól, ’s azt állítja, hogy or
szágszerte hemzsegnek mindenütt a’ rendel
lenség baráti. Rajzolatjában mindazálíal, mel
lyet róluk adott, kudarczot vallottnak állítja 
magát. Miután ezen egyesületek eszközeit úgy 
mond megtámadták, ’s a’ nyilványos iaptőzsé- 
rek ellen törvényt hoztak, csak nem fognak 
vonakodni azokat kútfejükben megtámadni. Ö 
tehát a’ fenvitó törvénykönyv rendelésit az 
egyesületek iránt tágíüalni kívánja. Erre Bar
the ur terve egyes reudszahásira inegyen ál
ta l, ’s azt akarja megmutatni, hogy az egye
sület vétségei az álló törvényszékek , ne pe
dig a’ változó esküüszckekelibe idéztessenek 
’s a' t. — Febr. 22iki ülésben Souít marsai 
azon kérelmekre, mell) ek Napoleon nemzet
sége visszatérését kívánták ’s a’ l. beszédet 
mondóit a’ követházban. Némeily hírlapok azt 
állítják, hogy Guizot ur készítménye az : ,,U- 
raim! ugy monda, a’ király kormánya í’eivi- 
lágosítással tartozik a’ kamarának a' ma elő
terjeszteti kérelmekre. Francziaország tel e
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Napoleon emlékével. Noha e' hősnek a’ sza
badság nem minden iutézvényit dicsérheti y ’s 
a’ sors nagyságától megfosztó, olly dicsősé
get hagyott hátra még i s , mell̂ y nemzeti erő. 
A’ király kormánya hű Francziaország érzel
meihez osztozott annak vonzalmában Napó
leonhoz , ’s azt a’ császár szobrának a’ nagy 
sereg oszlopára felállíttatásával fényesen ineg- 
inutatá. A’ király maga volt vezére a’ beava
tásnak. E* közben még is lehetleu feledni, 
hogy afmit Francziaország Napóleonnak kö
szön , egyedül neki, ’s lángeszének köszön
heti. Soha emlék személye&b nem volt övé
nél. Mégis azon érzelmeket, mellyeket ő önt 
belénk, nemzetségére is ki akarják terjeszte
ni. E ’ nemzetség most az ellenkező pártok 
középpontjává lett. A’ kormány mind ettől 
nem tart, mert ismeri Francziaország szándé
kát. Francziaország midőn kormányelvet vá
lasztott , még fiját sem választotta Napóleon
nak. Bár azonban e’ cselszövényektől a’ kor
mány nem fél, mégsem kedvezhet nekik. Na
poleon nemzetsége tagjai a’ külföldön sem me- 
nekhettek cselszövényektől meg ’sFrancziaor- 
szágban politikai csalások és számolások tár
gyai lennének. Elég buzongási anyag van 
köztünk nyugtalanságra, hogy sem újakkal 
szaporítsuk azt. Kívánatos volna ugyran , hogy 
Napoleon nemzetsége tagjai baj nélkül jöhes
senek Francziaországba vissza, de még nincs 
itt ideje. — A’ király kormánya kötelessé
gének hiszi e’ tekintetben rendíthetlen elha
tározását kifejezni. — A’ Moniteur febr. 27. 
a’ csend-főispántól (Gisquet-től) felszólítást 
közöl a’ Párisinkhöz, melly ben őket inti, 
hogy a’ zendítokkel ne találkozzanak az ut- 
ezákon. Következő helyeket közlünk belőle: 
,,Párisink! A’ nyilványos csend ’s törvény ek 
jobbíthatlau ellenei a’ fővárosban néhány nap 
óta újra zavart akarnak indítani. Ha e’ ga
rázda merészletek a’ törvény egész szigorú
ságával nem fenyíttetnének, csak a’ csendes 
polgárok szenvednének. Az igazgatás a’ zen- 
ditók közül némellyeket már elfogatott, ’s a’ 
törvényszékeknek adott át, ’s a’ csendbontók 
közül senki sem menekhetett volna meg, ha
csak csoportjaikban számtalan ártatlan, de 
gondatlan ember nem találkozott volna, kiket 
csupa ujságinger csődíte oda. E ’ végett gyak
ran megtörtént , hogy a’ vétkesek elfogatha- 
tásuk előtt elfutottak. Paris lakosi! Háznépe
tek, ’s a’ nyilványos érdek nevében kérlek, 
távozzatok azon pontokruí, hol csoportozá
sok történnek. A’ rend ellenségi magokra 
hagyatva, ki nem kerülhetik a’ rajok váró

büntetést. A’ zendítök a’ múlt napokban lát
hatták , hogy erőködésök a’ nyilványos ha
talom szilárdságán megtört; ha vakmerőségü
ket megújítják, tudják, hogy a’ hatóság el 
van szánva erejét megkettőztetni, kötelessé
ge teljesítése ’s a’ főváros nyugalma biztosítá
sa végett ’s a’ t. A’ felszólítás végihez az 
1831 april 10. törvény csatoltatok az össze- 
csoportozások ellen. — A’ lyoni Précurseur 
a’ gyárfök ’s legények nevében nyilatkozást 
közöl, mellynél fogva ellenmondanak azon 
hírnek, mintha közöttük egy enetlenség ütött 
volna k i, ’s a’ legények a’ gyárfóktől kár
pótlást kívántak volna az elmulasztott napo
kért. Sőt, úgy mond, egyességök soha szo- 
rosb nem volt, minthogy saját érdekük kíván
ja  ezt. A’ Précurseur erre következőleg el
mélkedik. „Hétfőn valamennyi gyárfőnél min
den különség nélkül, akár hozzá állott a’ 
munkások javaslatához, akár nem, ismét el
kezdődnek a’ munkák. Ez igen okos határo
zás , melly a’ munkások becsületére válik. 
Valóban igazságos is , az elkezdett darabokat 
a’ kialkult áron elvégezni, bármi elégtelen a’ 
bér. De ha egyszer a’ kötelezvények lélek- 
isméretesen teljesíttettek, a’munkások a’sza
bad munka-jushoz fognak visszatérni , ’s csak 
olly áron muukát vállalni, mellyet elegendő
nek ismérnek. Azon gyárfők, kik azt meg
adni vonakodtak, kikiáltatuak, ’s azon mun
kások , kik egyik vagyr másik gyárfő-kikiál- 
tatása miatt keny ér nélkül maradnak, pénza- 
jáujásokkal fognak segíltetni. Ezen ajánlato
kat a’ legények már szavazták is. Ezen aján
lat minden mozgásban levő szövőszéktől na
ponként i  frankra rúg. Hihető, hogy a’gyár- 
fők is hasonló rendszabást szavaznak. Vég
re, úgy mond a’ Précurseur, nem kételke
dünk, hogy más ipar-ághoz tartozó munká
sok is segíteni fogják testvéreiket a’ munka- 
felszabadításban. A’ Kohi könyvnyomtató e- 
gy esület már tegnap jó példával ment elő. Az 
egyesek (Uniste, mint: paszománt-kötő, a- 
ranyozó ’s a’ t.) részükről ugyan e’ czélra te
temes összeséget szavaztak. — A’ törvény
terv szabálya, melly az egyesületek vétségei 
elitélhetését a’ pairkamarára akarja tolni, nem 
igen ínyére van a magas kamarának. Bizo
nyos pair e’ tekintetben azt moiidá: „Lássák 
az urak, törvényük csak tőr v. kelepcze ne
künk. Még mindnyájunk nyakába kerülhet.“ — 
Febr. 25. számos constit. követ összegyűlt a’ 
mondott törvényterv felöl tanácskozni. Elvét 
és szabályit egyhangúlag félre vetették. — 
Bizonyos követ, ki a’ republicanusok feje, azt



mondá taráihoz: „E  törvénnyel csak nekünk 
szolgálnak. Az egyesületek nyilványossága 
koczkáztat bennünket. Ezentúl titkosak lesz
nek ; ’s hasznunkra inkább mint ártalmunkra.

A’ National szerint az utolsó, Parisba ér
kezett telegraphi hir egészen különböző lesz 
attól, mellyet hirdettek. Gasparin préfet, ha 
jól van a’ National tudósítva, igy fejezte ki ma
gát: ,,A’ csoportozások mindig fenyegetőbbek 
lesznek, az utczákon elterjedt népség meg- 
számíthatlan. (utóbbi hírek még mindig csendes
nek mondták a’ várost) — Az orleansi hg fel- 
lábadt, ’s meglátogató a’ ministereket, úgy 
szinte Pozzo di ßorgo grófot, ’s a’ belga kül
döttet. — Telegraphi tudósítás jelenté, hogy St. 
Etienneben és republ. zajgások ütöttek ki. — 
Paris febr. 25. d Argóul, ’s ßarthe urak alatt 
belső politikánk olly fordulást vesz, mellyet 
nem mindenki egykedvüleg néz. Ezen minis- 
terek Viennet ur elvére állának úgy, bogy a’ je 
len törvényszerűség elöl bennünket, ’s heve
nyében olly uj törvényeket javaslanak, mel
lvek azon ígérettel, hogy a’ mostani ülés a’ 
charta leltározásit végre fogja hajtani, nem lát
szanak megegyezni. Nem akarom vizsgálni: 
vagyon é joguk illyes ren'dszabásokra vagy 
sem? minthogy itt inkább gyózedeiemre, mint 
jogra kell tekinteni 5 én csak a’ sebes bánásra 
teszem figyelmessé, ’s a’ hírlapok elmélkedé- 
sire. A’ laptözsérek ellen hozott törvény után, 
az ellenmondó 122 golyó daczára, — Persil 
ur bélyegtörvénye után a’ politikai dalok ellen,
~ d’Argout ur parancsa után a’ böjti tánezok 

ellen, — ’s ama’ kivihetlen rendelése után Gis- 
(juet urnák a’ játékszín ellen, — ennyi olly 
hirtelen egymásra következett jelenések u- 
tán jo ßarthe ur az igazság - minister tör
vényterve a’ gyülekezetek v. egyesületek el
len. Ezen egyesületek különfélék, ’s nincse
nek halalom nélkül. A’ kamarában e javaslat 
ellenszegülésre talál, ’s heves zivatart Jog o- 
kozni, de talán keresztül megyen. Végrehaj
tatása azonban súlyos lesz. Még a’ júliusi zen
dülés első idejében is, midőn nyugalomra nagy 
szükség volt, langynak mutatkozott a’ nem
zeti őrség a’ klubbok ellen. E ’ törvény a’ bu- 
zongást az egyesületekből a’sajtóba fogja hoz
ni , ’s abban fog maradni, inig a’ sajtó ellen is 
reudszabást nem tesznek, ’s akkor a’ nyilváu 
vitáskodó egyesületek helyébe összeesküvé
sek lépnek. Mert enged vényt kivált ßarthe ur 
törvénye óta nem gondolhatni. — A’ Moniteur 
febr. 25. ezeket közli a’ St. Etiennei zavargá
sokról. Egy csoport gyűlt a’ városháztérre, 
rnelly repubiicanus dalokat zengett, ’s illves

lármát űzött, az elszélyesztö felszólításnak pe
dig ellenszegült. Néhányat pattogóbb vezéreik 
közül a’ sorkatonaság ’s a’ nemzeti őrség el
fogott. Midőn a’ fogházba vitetnének, kövek
kel hajigáltak a’ katonaságra, ’s a’ foglyokat 
ki akarák szabadítani. E ’ történet alatt egy 
csendtiszt gyilok által halálos sebet kapott, 
’S más csendbiztos is megsebesíttetett a’ város
ház lépcsőjén azon pillanatban, midőn a’ zaj 
támadt. A’ vezérek között munkást nem láttak; 
sőt inkább nagy száma a’ nemzeti őrség csapa- 
tival vonult az utczákon keresztül, ’s épen úgy 
igyekezett a’ rendet helyreállítani, mint ez. A’

, tegnapi hir a’ zendülés végét ’s a’ főbbek el- 
fogatását jelenti. — Párisban a’ Moniteur sze
rint febr. 24. csend uralkodott. — A’ febr. 26. 
Moniteur már közli a’ hirlett törvénytervet az 
egyesületek ellen, mellyeket egy nappal előbb 
az igazság-minister a’ kövei házban előadott. 

‘ Így szól: 1. czikk. A’ fenyitő törvénykönyv 
291. czikk je több, mint 20 személyből álló e- 
gyesülelekre alkalmazható, habár ezen egye
sületek kisebb számú részvevőkbül álló sza
kaszokra oszlanék is, ’s nem mindennap, vagy 
nem bizonyos napon gyűlne is össze. 2) Minden, 
ki fel nem hatalmazott vagy feloszlatott egye
sületben részt vesz , két hónapos fogságtól 
egy évesig ’s 50 frank bírságtól lOOOig bűn
hődjék. Ismétlés esetében a’ büntetés megket- 
tőztethetik. Az elitéit ez utóbbi esetben, bi
zonyos idő alatt, mellynek a’ kétszerezett bün
tetés legynagyobbját meghaladni nem szabad, 
a’ magas csendtisztség felvigyázata alá téte
tik. — A’ mondott egyesületek által elkövetett 
vétségeket az alkotmányos charta 69 czikkje 
szerint az esküttszék, a’ mostani törvény és a’ 
291 czikk. álhágásit pedig a’ fenyitő tisztség 
ítélje el.“ (Az említett 291 czikkje a’ fényi- 
tő törvénykönyvnek igy szól: „Semmi több 
mint húsz személyből álló egyesület, mellynek 
czélja mindennap, vagy bizonyos napokon ös
szegyűlni , hogy vallásos, tudományos, poli
tikai, vagy más tárggyal foglalkozzék, nem 
máskép, mint a’ kormány helybenhagyásával ’s 
csak azon feltételek alatt állhat össze, mellyeket 
a’ kormány illyen társaság elé adni jónak látand. 
Ezen czikkben érintett személyszámhoz azok, 
kik a’ házban, hol az egyesület összegyűl, 
laknak, nem számoltatnak. — Nanlesból febr. 
20. írják: „Tegnap 4 órakor a’ republ. társa
ság tömérdek nyomtatványokat oszta szét a’ 
közönség közt, mellyekben elveit tárja ki. 
Ezek közt egyetlen egy a’ párisi társaságé. 
Ennek következő czime volt: „Az ember1- 'p 
polgárjusok társasága a’ nautesiakhoz, a* nép-
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szerű sajtó utolsó szólása.“ Ezen nyomtat
ványokat a’ nantesi társaság tagjai, mindnyá
jan vörös nyakkendosen, kiáltozták s árulták. 
Kevés pillanat alatt valamennyi példányt el
kapták; az eladás ina is tart, ŝ a sajtó nem 
gvőzi a’ vevők hevét kielégíteni s a t. - A 
Gazette de France: Francziaország jelen álla
potáról igy szól: „Milly látvány most Fran- 
cziaország! Lyonba 30,000 főnyi sereg gyűl 
Össze; Paris környékin 60,000 tanyáz. Mar
fű ié t ,  Ni ni est és Grenoblet fegyverrel kell 
tartani féken. A’ pairkainarában a’ rendőrség 
szaporításról forog szó. Párisban tömérdek 
városliajdu, de kik a’ szolgálatot nem győzik, 
s kik könnyebbségére a’ játékszíneket előbb 
akarják bezáratni; — a’ fogházak tömvék, a’ 
b Íróasztal ok halmozvák polit. pörökkel. Via
dal , szenvedély, harcz mindenütt ’s a’ t. —
— Párisban febr. 23kán is ny ugtalan volt az éj. 
A’ Moniteur következőt mond felőle febr. 24.
— Délelőtt st. Martin kapuja előtt némelly cso
portozások történtek; egy ember szegletkőre 
áilván a’ Populairet akará elolvasni (Cabet ur 
szerkesztése alatti repbl. lap). Néhány meg
jelent városliajdu kövekkel fogadtatott, egy 
csendbiztos keményen megsebesíttetett. Az ol
vasó, és segéde befogatván a’ törvényszéknek 
adattak által. Néhány órával később számos 
csoportozás történt a’börze-téren. Helyhatósá
gi ó -csapatok és sorkatonaság, kiket csendbiz
tosak vezettek, többször szély elűzték azt, mi
után a’ törvény-szabta előleges felszólítások 
megtörténtek. 6 ‘ és 7 óra közt estve újólag 
számos gyülevész torlott a’ Montmartre utón 
össze, ’s egy s z á l  ma v áz t hordozott diadal
ban. E ’ csoportot a’ városhajduság csak hamar 
eloszlat». 8 óra felé ismét összeesoportozíak 
néliányan sí. Martin kapu előtt, ’s a’ boule- 
vardok felé vonulván egy fegyvercsiszár bolt
ja előtt megállották. A’ rakszekrény üvegeit 
betörték, hogy fegyverhez juthassanak, azon 
pillanatban rajtok iiíe azonban egy osztály' őr
ség, ’s a’ kotomposak közül többet elfogott; 
más nyugtalanok a’ fiatal fákat szaggaták ki 
fegyverül, de az őrség érkeztére elfutottak. 
Estve 105 órakor a’ boulevardokon már csak 
éiénkelib ide ’s tova hullámzást leíiete látni, de

A’gabona p esti piaczi ára maTizTl IbMT
P‘ in vá! gir
TisztaLu/.a
Kétszeres

Irpj.i'ibj k»>r: n.ckélr 
116• 1061 —  
76 f 73; —

1» u i b<
Zab
Köles

1 w 0 b 1)
~42~

f.zcp

40 38 f
Rozs 531 534 50 'Köleskása
Arjm 52 50 — Kukoricása 52 50 48

rendetlenség többé nem történt. A* köz bá
torság inindemiyi kisértésre sem zavarodott 
meg. A’ lyoni nyugtalanságok is csilaposz- 
nak. Azonban igen számos elfogatás történt, 
a’ foglyok: „Éljen a’ respublica“ — „Fegyver
re republicanusok“ kiáltással vonultak az ut- 
czákou végig.

S P ANYOLORS ZÁG.
Az índicateur de Bordeaux következő hí

reket ir Bay onnebol febr. 22kéröl: Valdes, a’ 
navarrai pártosok megtérítésére egészen uj 
rendszabásokhoz foga, mellyek a’ roszat szük
ségkép vagy megszüntetik vagy még gono
szabbá nevelhetik. Réudelést ada ki t. i. melly- 
nek erejénél fogvást: a’ lázadó csoportokban 
katonáskodók ha nyolcz nap alatt lakjaikba 
csöndesen visszatérnek, föltételetlen bocsána
tot nyernek; ba nem, szüléik ’s atyjokfiai vi
tetnek tömlöczre ’s mind saját mind ezek jó
szágai elkoboztalak. E ’ hirdetésre egyedül 
Pampelunábol (Navarra fővárosa) 500nál töb
ben mentek ki anyák és hitvesek fölkeresni íi- 
jaikat ’s férjeiket, hogy őket hazatérésre bír
hassák , de mint Laliik nagy óbb részint sike
reden siránkozással térének vissza. Mások , 
kik a’ navarrai nép elszántságát ismerik, e’ 
rendelésből a’ legrosszabb következéseket jó
solják. A’ dolog állásának minden esetre for
dulnia kell. Maga Valdes elbagyá Painpelunát, 
de magával vivé a’ foglyokat is, hogy mint 
gyanítják, Santandernél őket hajóra ültetve, a’ 
Philippini szigetekre számkivetésbe utasítsa. 
Ugyanő, egy másik rendeletében, mindenne
mű fegyver-gyártást, valamig a’ támadás egé
szen le nem csilapul, az egész tartományban 
megtiltott. Ismét, hogy 4000 duro-t fizessen 
büntetésül minden helység, mellyben valamelly 
kurír feltartóztatnék, ’s e’ birságban a’ pap és 
bíró is részesüljenek. Mig Valdes e’ rendelé
seivel foglalatoskodik, más vidékeken a’ csa
tázás szakadatlan foly. Amor ezredest Estel
in városban magok az insurgensek támadák 
meg, »de az órsereg jól készülve fogadván ő- 
ket, hosszú verekedés után végre is vissza- 
ry omta ’s mintegy nyolczvanat lekonczolt. A’ 
támadók száma 1600 volt. Szaladásban minden 
tábor- ’s élelem-szereiket elveszték. —

P é n z  k e l e t :
B ee * teariz  8^á i k ö z é p á r  p en gő  p é n z b e n .
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irt mennyiséghez (Beträge) még 16,000 fo
rintnak kell befolyni. A’ befizetések lassúsá
ga szükségkép azon következést szülé, hogy 
a’ két uj gőzhajó költségpótlására pénzt keh
le kölcsön venni ’s így az ezen kölcsönre fi
zetett kamatokat is e’ gőzhajók kőltségihez 
toldani. Az „Isó Ferencz** gőzhajóért bejött 
haszonbériési díj 12,000 for. idejárni mint dis- 
conto, a’ tartalék-tőke (Reserve fond) ’s pénz- 
tár-takarék (Cassa-Vorräthe) használatából 
446 fr. 16 k r., tehát igy a’ b e v é t e l  sum
mája 12,446 fr, 16 kr. A’ k i a d á s  ellenben 
következő: Költség-jegyzékekre történt fize
tés 1157 for. 8 kr. 100,000 frtól járó egy évi 
kamat-osztalék (Interessen-dividend)5000 fr.: 
továbbá a’ 11,414 fr. 8 kr.ból álló tartalék
tőkéhez, alapszabályok értelmében, félre té
tetett 2282 fr ., mellyeket tiszta osztaléknak 
nézhetni. — A’ kiadás sommája tehát 8439 for.
8 kr. Ezt levonván a’ bevétel summájából, lö
szén a’ feiül-maradék 4007 for. 8 k r ., rneJly- 
ról a’ jelen gyűlés fog rendelkezhetni. — E *  
felül-maradékot vagy nyereség-részt különö
sen igy lehetne haszonra fordítni: Elvenni 
belőle 2000 ltot, ’s igy az osztalékokat, va
lamint múlt évben, 7 “re emelni, ’s 2007 fo*.
8 krt a’ tartalék-tőkéhez öregbítésül adni ♦, 
vagy pedig hasonló czélra mind a’ 4007 for.
8 krt alkalmazni ’s illy módon a’ tartalék-tők»

, a’ korábbi számadásban (Bilanz) kijegyzett 
4615 for. 50 k r . ; azután a’ fentebbi 2282 fo*.
— krból; és végre az utóbbi 4007 for. 8 kai
ból fogna áiíani ’s e’ részletek öszvesen 10,904 
for. és 58 kra nőtt tartalék-tőkét képeznének. 
Hiedelmünk szerint egy, annyi bajjal ’s ne
hézséggel küzdő zsenge vállalatnak, (melly 
keletkezte óta az alaptőkéket kamatoz! alá ’s 
azon felül a’ megromlandó gőzhajók ’s erő
müvekre nézve is tartaiék-tókét engede ah*- 
pííni) ezen resultatumi minden esetre a’ vál
lalatot kedvező világban tüntetik elő. Most 
az X833ik évi gőzbajózási időszakra (Perio
de) tekintünk futólag vissza ’s örvendünk, 
hogy azt minden szerencsétlenségtől ’s bal 
esettől mentnek találhatjuk. Legdübösebb szél- S 
vészek rohanák meg néha jártában a’ gőz- \

Sí a g y a k -  és ’ e r d £ l  y o r $ z á g.
Királyi Fejdelmünk martz. 3iki legfen- 

sóbb határozata szerint, a’ fiumei kir. kor
mányszéknél báró Luzsénszky Károly lemon
dásával megürült első táblabiróságra ’s vele 
egv bekapcsolva levő kir. tanácsnok ’s Fiume 
éá Buccari tengerparti szabad várasok al-ka- 
pitányi czimére gróf Alniásy Móriczot, eddig 
a* m. kir. udv. Kanczellária tiszt, titoknokát 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Apostoli Királyunk febr. I liid  legfensőbb 
határozata szerint a’ sopronyi társas káptalan
nál Leitgeb Ignácz kánonokot olvasó-, Mi
teknek József szinte ottani kánonokot pedig 
őr-kánonokká méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

0  cs. kir. Felsége múlt évi julius 16iki 
legfensőbb határozata szerint Schedel Ferencz 
orvos doctor urnák több külföldi ’s a’ magyar 
tudós társaság rendes tagjának kegyelmesen, 
megengedni méltóztatott, hogy a’pesti orvosi 
kar mellett a’ Diaetetika és Makrobiotika fe
lett magyar és német nyelven nyiiványos lecz- 
kéket tarthasson, ’s uyilv. rendkívüli profes
sor czimével élhessen.
E l ő t é r j  é s z t  v é n y e  a’ d a n ag  ű k h aj  ó z á s 1 t á r s a 
s á g  i g a z g a t ó s á g á n a k  a’ t t .  r é s z v é n y e s  u r a k -  
h o c  f o l y ó  é v i  j an .  3 l i k é n t a r t a t o t t  k ö z g y ű 

l é s b e n .  j
Szerencsénk van ez esztendő végivel a’ 

gőzhajózási társaság újólag összegyűlt L ez. 
Részvényes Tagainak az ezen vállalatnál ve
zetett számadást bemutatni; az igazgatóság 
kérelme az:‘ nevezzen ki .a’ tt. Társaság né
hány tagot kebléből, kik azt illő vizsgálat 
alá vegyék. E ’ könyvekből legelőször is ki 
fog tetszeni, hogy az 1829ben 200 darab 
részvényre nyitott Uláirás egészen elkelt,, ’s 
hogy a’ második aláírásból, melly I832ben 
320 darab részvényre nyittatott,' csupán 10 
darab részvény van függőben (v. keletien), 
de mellyek lassanként Lihetóíeg találnak majd 
elvállalótj a’ miut is ez, a’ legelőször kia
do tt'200 darab részvénnyel történt. Továbbá 
e’ könyvekből az is kiviláglik, hogy az aiá- 
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dúl magasíthatnak nagyszerű vállalatok mél
tó álláspontra; hogy pedig vállalatunk ezen 
osztályba tartozik, nehezen fogja valaki két
ségbe hozni. Azon rendszabás, inelly múlt 
évi dec. 2ikán hozatott, hogy t. i. 600 da
rab uj részvény kiadatása által a’ gőzhajók 
száma ínég 3nial szaporíttassék, még igen uj 
’s még most nagy következéseket teljes bi
zonnyal nem Ígérhetni; azt mindazáltal, re
ményijük , kedves és kívánatos lesz az Egye
sületnek hallani, hogy már az elsó napokban 
-is számos aláírás történt ’s ennélfogva már 
gondolkozhatni bízvást azon gőzhajó-létesí
tésről , inelly bennünket a’ tengerig sőt azon 
túl vigyen; ’s ha mi egyszer a' tengerrel ös
szeköttetésbe jöttünk, akkor a’ mi dunahajó- 
zásuuk többé nem az ausztriai birodalomé csu
pán , hanem egész Európáé. — Láttuk to
vábbá: mihelyt vállalatunk olly állást nyert, 
hogy abból valami nagyszerűt lehete várni, 
a’ statuskormány is azt azonnal figyelmére ’s 
elősegítésére méltónak találta; ’s most becsü
let-érzésünk ’s hasznunk egyaránt parancsol
ja , hogy félúton ne állapodjunk meg, hanem 
bizonyítsuk be mindig világosi) ’s meggyő
zőbb jelekkel, hogy t. i. ha a’ Duna folyam
ág vát szikláktól és zátonytól kitisztítani még 
egyszer olly nehéz volna is, mint azt az ed
dig tett vizsgálatok mutatják: a’ reá fordított 
munka és pénz még is bőséges visszapótlást 
nyerne a’ műszorgalom, kereskedés és föld
művelés ágainak kellő virágoztában. — Vaj
ha a’ jövő gyűlés arra engedué az egyesületet 
figyelmeztetnünk, hogy e’ várakozásnak egy 
része már bételjesült ’s az által az Egyesük 
köztetszését megnyerhetnék, mellyre érdeme
sülni a’ mi élénk szorgalmunk ’s buzgó igye
kezetünk kitűzött czélja. A’ csász. kir. priv. 
lső dunagőzhajózási Társaság igazgatósága. 
Báró Buthon János. — Báró Geymüller Ján. 
Henrik. — Báró Friesenhof A. — Benve- 
nuti I. B.

L o s  on ez martz. 7ikén. A’ helv. hitval
lású evang. egyház consistoriuma, háladatos- 
ságának kifejezéséül, és a’ tudományok gya
rapodásán örvendezőleg, köteleztetését érzé 
kihirdetni: hogy az ezen vidéken nyilatko
zo tt‘köz kívánatnál fogva, a' helv. hitvallá
sú losonczi iskolában, hol a’ gymnasiumi ta
nulmányokon felül, az akadémiai három esz
tendős cursusban a’ természet törvénye elvé
geztetik, a’ jogtudományok különös tanító
székének is felállíttatását, dicsőségesen ural
kodó Felséges Királyunk születése napján 
múlt febr. Iáikén ünnepelve, meghatározván,

hajót a* nélkül, hogy útjában feltartóztatták 
volna. Azon hal eset, melly mint tudjuk a’ 
„Duua“ gőzhajót juh löikán 1$33 éré (a’ ve
zetőnek tudatlanságából é vagy roszlelküsé- 
géból?) a’ hajóban kárt nem okozott ’s az eb
ből eredeti költségek terhét a’ haszonbérlő 
viseli. — A’ közönség véleménybe a’ gőzha
jók iránt mindig élénkebben nyilatkozik, ’s 
ha a’ sokaság szüksége még nincs kellőleg 
kielégítve, ennek oka egyedül abban fekszik, 
mivel nein nyújthatunk neki gyakorabb alkal
mat szállításokra. Az „lső Fereucz“ gőzhajó 
volt egyedül az, melly Pozsonytól Moldováig 
rendesen járt; mivel a’ „Duna“ hajó (melly 
mostantól kezdve „Argó“ nevet fog viselni) 
csak a hajózási évszak vége felé tehetett egy 
két próbautazást. Mindazáltal 1834ben a’ gőz- 
hajózást már 3 hajóval fogjuk megnyitni, úgy
mint: 1) a’ 36 ló-erejü „ P a n n ó n iá iv a l , 
mellynek rendeltetése Pozsony és Pest közt 
járni; 2) a’ 60 ló-erejü „lsö F e r e n c z “- 
rze l, inelly Pest és Moldova közt teendi út
ját ; 3) az 50 ló-erejü „Argóival (néhai Du
nával) , melly egy uj téren fog megjelenni ’s 
Orsovától kezdve Galaczig meuend. A’ két 
első gőzhajó, a’ múlt évi dec. 2ikán egybe- 
gyült tt. Részvényes urak közös végzetinéi 
fogva 19,000 (az első 7000, a’ másik 12,000) 
pengő forint haszonbérlési díj mellett, újra 
által engedteték egy évre Andrews I. urnák,
’s ez által a’ 260,000 forint alaptőke kamatjai 
eléggé födözvék. Milly következményű leeud 
az „Argó“ hajó utazása, nem vagyuuk képe
sek előre megítélni. Azon tudósítások, uiel- 
lyek Orsovából érkezuek hozzánk, bíztatnak 
ugyan, hogy a’ hajónak gazdag keresete lesz, 
de mi erre nem tartunk biztos számot; mi 
kezdetben megelégszünk, ha költségeit vis
szatéríti ; miután az ó elküldetésénél a’ nye
reség föntebb ezéluak, t. i. a’ jelen a’ jöven
dőnek van alá rendelve. Ha szem elé idéz
zük a’ multat, jelent’s jövendőt, úgy az elsó 
időszakban (Periode) még igen élénk emlé
kezetben látjuk ama’ nagy félelmet ’s aggsá- 
got, mellyel azon munkák egyikéhez fogtunk, 
mellyek szerencséjét mindeddig nálunk a’ ter
mészet ’s ember által annyi útba gördített a- 
kádály kudarezozá; a’ második időszak már 
megnyugtatást szül, hogy t. i. tókepénzünk 
nincs veszélyeztetve; ’s mi közeledünk vég
re a’ harmadik időszakhoz olly auspiciuniok 
alatt, hogy bátran ’s bizodalommal mehetünk 
elébe. Ezen bizodalom — mi kecsegtetjük 
magunkat — fogja egyszersmind nekünk azon 
pénzbeli erőt megszerezni, melly által egye-
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minekutána illy jeles készület bővebb javal
latja végett nevezett biztosságnak két nagy 
érdemű tagja Ján József ur két — és Fáy 
József ur hasonlóan két ezer forintot, a'ezél 
elősegéllésére önuöu indulatjukból ajánlottak, 
’s a' biztosság javaslatja mélt. id. Szilassy Jó
zsef k. hétszemélyes táblai közbiró, tornai fő- 
ispán ’s a’ t . , mint ezen íosouczi egyház és 
iskola főkormányzójának megbirálása alá ter
jesztetett, és ó Nagysága által is helyben ha
gyatott volna : tisztelt 0  nagysága, kinek ne
vével ezen iskola könyvtárában álló érdem- 
oszlop már régen díszük, a’ felállítandó jog- 
tudományi tanitószék alapítására önszántából, 
háromezer pengő forintot ajánlani kegyeske
dett. Illy dicső eréuyü érdemekkel tetézett 
kormányozónkat éltesse Isten egyházunk és 
iskolánk javára!

A’ tordai unitarium gymnasium némelíy 
kolosvári buzgó hazafiak adakozásibul 409 
darab különböző foglalatú becses könyvgyűj
teményt nyert. — Kolosvárott Buzna Lázár 
ur kegyes iskolabeíi áldozópap, ’s az ottani 
kir. lvceumban a’ mathesisnek huzamos ideig 
volt tanítója, utóbb pedig ugyau a’ lyceumi 
nyomtató-intézet igazgatója, különben legfino- 
nomabb és zamatosabb sárga burnóí-készítésről 
híres, martz. elején megholt. — A’ u.euyedi 
nemz. Casinonak, febr. 13ikáu tartott köz
gyűlési előterjesztése szerint, részvényesei 
száma 94; eddig bejött összes jövedelme 3428 
fr. és 18 k r . , a’ költség 2298 fr. 10 kr., a’ 
maradékpénz kamaton és pénztárban van.

Füle Károly hazánkfia, ki tudományos 
tapasztalás miatt, fokép természeti tudomány
ban buvárkodólag hazánkból keletre kiuta
zott, mint biztos kutfóbiil eredt hírek hozzák, 
a’ balkáni hegység vidékén elveszett.

Szekszárdou (Tolnában), mint hitelesen 
halljuk, folyó hón. fiikén 130, Tápió-Bicskén 
(Pest völgyében) pedig Ilikén az orkán-szél
vész napján, 150— líiO liáz lett hamuvá.

O cs. kir. Fölsége Heyder Ignáczot az 
alföldi kerületi bányaszék közbiráját nyuga
lomba helyezni méitózíatott. A’ nagymélt. m. 
kir. udv. Kamara bajai sóhivatali ellenőr Re- 
zy Jánost ugyanottani sóárnokká; szegedi fó- 
tisztségi kerülő Mireczky Sebestyént sószál- 
litás-kisérővé, Bedekovicb Lázár practicanst 
homonnai, Gáspárdy Lajost pedig eszéki só- 
pajta-órré nevezte ki. (Kir. kam. tud.).

A’ simmeringi síkon Bécs mellett az idei 
versen} zések april. 22. 25. és május 3. 6. és 
9ikére vannak határozva. Ezen 5 futtatásra 
a’ verseny-dijak következők : 1) egy arany

billikom V. “Ferdinand ifjabb királyunk O Fel
ségétől ; futhat érte minden belföldi ló. 2). 30 
darab arany; futhat érte a’ belföldön csikó
zott minden ló, melly 6 esztendősnél nem ko- 
rosb, !s melly még a’ pesti vagy sinuneringi 
versenypályán jutalmat nem nyert. 3). Egy e- 
ziist billikom 80 arannyal, minden a’ biroda
lomban nevelt ’s belföldi kanczátul csikózott 
lóra. 4) 45 arany, 3 esztendősnél nem ko- 
rosb belföldi lovakra. 5). Egy arany billi- 
kom, melly 100 aranyat nyom, minden a’ 
belföldön csíkozott és nevelt lóra. 6). 80 da
rab arany, akármelly országi lóra. 7). Egy 
ezüst gyertyatartó, melly legalább 100 aranyat 
ér. Anglián kívül akármelly országban csí
kozott lovakra. 8). Egy ostor a’ sinuneringi 
választottságtól. 9). Egy 140 aranyat éró bil
likom, csupán belföldi nevelésű lovakra.

A N G L I A .
A’ Morning Chronicle igen zaklatja azo

kat, kik érdem nélkül húznak nyugpénzeket, 
hogy mondjanak le azokról, mielőtt uj szava
zásra kerülne a’ dolog. A’ ministerek, úgymond 
megtették a’ magokét, de ezentúl nem tólök 
függ az utolsó szavazás szükséges követke
zéseinek elhárítása. A’ pártok állása-a’ nyug- 
pénzek felett tartatott vita alkalmával igen ér
dekes volt. A’ toryk, midőn kémeik a’ szava-^ 
zás valószínű v. hihető következményeit ki- 
tapogaták, egy darabig kéteskedtek: nem ki- 
vánná e érdekük T hogy nyugpénzes barátikat 
feláldozzák. Néhányan elliagyák a’ házat, vég
re még is 55 a’ többséggel szavazott. A’ mi- 
nisteri sorok nagy csapatja, melly az indít
vány mellett volt, eltávozék, hogy a’ ministe
rek ellen szavazni kénytelen ne legyen. Azon
ban valamennyi kormánytag jelen volt, ’se ’ nyílt 
kérdésben szavazott is. (Nyílt kérdések t  í. 
azok, mellyeket a’ kormány nem sajátinak 
mond, ’s meilyekbez a’ kormány-tagok mini 
ollyanok (qua tales) hivataljokat nem kötik. 
Ezeknél miudenik tag meggyőződése szerint 
beszélhet.) A’ febr. 21. két határozás igen el
foglalja a’ hírlapokat. A’ Smith ellen hozott 
végzés visszahuzaíását részint azon nagy ár
talom okozta, meliv támadhatna Irlandban a’ 
bírói tekintet csorbultával, részint a’ ház fel
indulása O’Connell ellen.

Az alsóház ülésében febr. 20. heveseit 
kikelt Sbiel ur az ellen, bogy Barret uras 
(a’ Pilot kiadóját) kit az esküttszék kegye« 
figyelembe ajánlott, a’ kormány becsukatáj '& 
élelmétől megfosztó.

Az alsóház febr. 25. ülésében Sbiel ur 
több kérelmet terjesztett elő a’ tizedek eltör-
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leszíése, ’s az unio-felbontás iránt. Ugyanaz 
napon estve Althorp lord jelenté a’ háznak, 
hogy azon bélyegtörvéuy eltörlesztését fogja 
febr. 27. javaslaui, mellynél fogvást a’ kor
mány fel van hatalmazva olly nyilványos lap 
dn vontatására, mellynek kiadója zendító iro
mány végett ítéltetett el. E ’ nyilatkozás éléuk 
tetszéssel fogadtatott. A’ ministerek értekez
tek az alsóház azon tagjaival, kik a’ ministe
rek barátinak bizonyították eddig magokat 
2d0en voltak mindössze. A’ ministerek azt je
lentették nekik, hogy a’ ház-adó eltörleszté- 
se mellett megmaradnak, de az ablak’s maláta
adó nélkül még most el nem lehetnek. — A’ Li
merick-Chronicle következőt beszél: Febr. 17. 
égjel „Egész szomszédságunk mintegy 50. 
ang. mérföldre fényesen ki volt világítva. A’ 
világítás Limerick, Clare, Cork, Kerry és 
Tipperary grófságokon ment keresztül, és a’ 
Shonnon mind két martján bitieden sebesség
gel terjede végig. A’ hegyek rendkivüles lát
ványt mutattak. A’ tüzet mint mondják elsőbb 
Tipperary ben gyújtották meg, Shiel felsza
badítása végett a’ parliameiitben, mire a’ tüz- 
jelek egyszerre valamennyi szomszéd grófsá
gon keresztül futottak.

A’ felsóiiáz rövid üléseket tart. Az alsó- 
házban Russel 1. engedőimet kért indítványa 
behozatalára, mellyel a’ dissenterek fő pana
szát akarja eltörletni. A’ dissenterek azon pa
naszkodnak leginkább, hogy házasságuk bea
vatása végett olly egyházban, olly lelkész előtt 
kénytelenek megjelenni, ’s magokat olly szer
tartások alá vetni, meiíyek saját valiásnéze- 
teikkel meg nem egyezők. De, úgymond Rus
sel , sok angol lelkészre nézve is kínos hely - 
zet olly személyeket beavatni, kik a’ status- 
egyháztól eltérnek, ’s a’ szertartásokat gyak
ran elóg világosan megvetik, sőt annak néha 
még ellen is mondanak. A’ dissenterek kettőt 
javaslatiak; t. i. vagy csak polgári egyezés
nek nézessék a’ házasság, és szabad leg ven 
a' feleknek aztydiy vallásos szertartással köt
ni, rnelly érzéseiknek leginkább megfelel; 
vagy engedtessék meg a’ dissenter lelkészek
nek, hogy házasságokat törvényesen avathas
sanak be. Az első javaslat, fölv tata 1. Russe), 
egy szerűségében nagy hasznot hajtana, ’s egy
szerre számtalan nehézséget elhárítaná. Sár 
azonban elvében azt védhetni, a’ népség na^y 
része érzéseivel még is annyira ellenkeznék 
hogv a ministerek tanácsosnak nem vélik o’ 
javaslattételt. Az indítvány inkább a’ másik 
elvre van építve, azaz: hogy a’ dgsseníer lel- 

őszök, azon személyek házassági szertartásit

teljesíthessék, kik hozzájok tartoznak. Húsz 
dissenter háztartó kérelmére a’ helyhatósá
gok engedelmet adhassanak, hogy a’ disseu- 
terek bizonyos kápolnája az egyházkörben 
vagy vidékén házasság-fölszentelésre fordit- 
tassék. Minthogy az angol lelkészek vonakodó 
hatnak a’ dissenterek igy felszentelt házassá
gát bejegyzeni, a’ dissenter lelkészek vigyék 
a’ bejegyzést, ’s következményeit minden év
negyedben az egy házmegyével közöljék, hogy 
a! házassági jegyzékek teljesek maradjanak. 
A’ beviteli engedelmet 1. Althorp megnyerte. 
— A’ Morning-lierald kelet ügyére követke
zőt mond: Bár ne csalatkozzanak statusem
bereink! A’ sz. pétervári ügy egyezési palást 
alatt ,,a’ mérséklés, ’s józanság ez uj bizony
sága“ alatt, mint ministen estlapiiuk nevezi 
azt, Oroszország sejpmiról sem gondosb in
kább, mint szándékai annál biztosb teljesíté
sükről keleten. Egyik kezével támadó erejét 
öregbíti, és szaporítja, másikkal pedig diplo
matáinknak homokot szór szemeikbe. Azon 
kormányt, melly Lengyelországot eltörlé, mér
sékletinek nevezik! — A’ követház úgymond 
egy londoni levelező, ismét egyszer hátat for
dított önmagának, visszahúzván b. Smith el
len hozott előbbi végzését. — Ezen ingás ez 
ingó korban csak veszedelmes következést 
vonhat maga után. Azonban igaz, a’ végzés 
Irlandbau csak O’Conuell tekintetét fogta vol
na nevelni, mellyel ez visszaél. O’Connell b. 
Smithet valaha égig emelte; most minden apró 
gyarlóságát szemesen összehordja; hogy az 
agg vént megbuktassa. Valóban, ha meg kell 
bizonyítani, hogy csak a’ nép felvilágítása jó 
iskolai oktatás által lehet azon egy etlen esz
köz , melly képes a’ népet egyes bujiogatók 
kezéből kiszabadítani, az irlandi nép e’ bi
zonyságot teljes mértékben adja, melly észt. 
adót vett önmagára, hogy olly férfit küldhes- 
sen parliamentbe, ki azt épen a z o n  rendsza
bályokban akadályozza, mellyek Irland javára 
ezélzanak, ’s azon gonoszak elhárításában, 
meiíyek alatt leginkább nyög az ország. A* 
ministerek a’ szegényi törvény biztosság tudó
sítását is a ház elibe hozták; javaslatai ezek: 
1) egészséges dolgozható személyeknek a’ 
szegén) házon ’s munkán kívül semmi segede
lem sem nyujtaük; 2) íalameuuyi segedelem 
csel éi) eou, mint a közönséges munkabér; 
a’ szegényi törvény igazgatása biztosság fék* 
vigyázata alá tétetik. — E ’ terv első része ek
len nyomós megjegyzések fognak tétetni, ’s al
kalmasint tetemes módosításokat fog szenved
ni. A’ második részt azonban cl kell' fogadni
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noha nagy a’ panasz, hogy a’ bureaucratia év- 
rüi évre terjed. — Febr. 25kén 1. Althorp ’s 
az alsóház számos tagjai értekeztek egymás
sal. A’ kiuestár kanczellárja elismérte az őt 
környező személyeknek mind hozzá, mind a’ 
ministeriumlioz szitásat, ’s rnondá, hogy az 
igazgatás szilárdságán nem kételkedik, de a’ 
mait héti szavazások a’ vidékek lakosiban kön
nyen gyanút gerjeszthetnének ellenkezőről 5 
eliezképest összehiyá őket, hogy a’ ministe
rek száudékával az ablakadó eltörlesztése iránt 
megismértesse, más részről meg, hogy az itt 
összegyűlt tagok véleményit kitanulja, ö  úgy
mond a’ házadó eltörlesztésével addig késett, 
míg az ablak- ’s malátaadó felől a’ követek ér
zelmét teljesen ki nem tudta, mert ha e’ két in
dítvány keresztül megyen, a’jövedelem a’ költ
ségre elegendő nem lesz. A’ gyűlés szétosz
lott a’ nélkül, hogy bizonyos egyetértésre ju
tott volna. — Azonban Evans ezredes febr. 25. 
estve az ablakadó eltörlesztése végett indít
ványát nem hozta fel; noha a’ rendhez képest 
arra a’ szóló által felhivatott. A’ Times azt vé
li , hogy 1. Althorp nyilatkozása után az alsó- 
liáz tagjai a’ következések iránt többé nem ké
telkedhetnek, ha ama’ két indítvány elfogad
tatnék.—A’ szabad kőművesek Londonban most 
gyűlést tartottak, mellyben a’ lengyel menek- 
vok fölsegíttetése felől tanácskoztak. A’ se- 
gedelmi választottság pénzei már elfogytak, 's 
a’ kormány adni semmit sem akar. A’ gyűlés, 
mellyben lOkénsok ékes öltözetű asszonyság is 
megjelent, folyamodást határozott a’ pariia- 
menthez, segedelem- kérőleg. A’ föllépett 
szónokok között az Observer Evans ezredest, 
DD. Stuart lord, Darlington gróf, C. Fergus- 
son, Shiel ’s O’Connell urakat említi.

Szörnyű történet esett Angliában febr. 18. 
egy állat- gyűjteményben (ménagerie), meiiy 
bizonyos Woinbwell-é a* newhaveni úton, hol 
az állatokat a’ vásárban szemléletre akarák ki
állítani, a’ kocsik, mellyeken az állat - ketre- 
czek állottak, egy vendégfogadóba tértek , ’s 
épen a’ lovakat akarák kifogni, midőn egy, fával 
rakott szekér olly keményen ütődöít egy 
oroszlán ’s nőstény tigris ketreczéhez, hogy 
az egész oldal a’ vasrudakkal együtt betört. 
Mindenkép igyekeztek az állatokat meggá
tolni a’ szabadra játhatástól, becsukták az 
udvar-kapukat ’s a’ t. — éjjel azonban a’ há- 
tulsó udvaron kiszabadultak. A’ tigris azonnal 
egy juhuyájrarakadt, ’s hármat megölt beiöíe. 
Az oroszláu szarvasmarha csordára bukkant, 
’s egy tehenet sújtott le. — A’ csordák feléb- 
reszték a’ gulyásokat, ’s egyéb más szemé

lyeket, kik azonnal főikerekedtek a’ vadakat 
megölni, ha be nem foghatnák; legelőbb az 
oroszlánra akadtak , melly a’ leölt tehenet ké 
nyelmesen konczolta, Azonnal sorba állottak 
ellene ’s némellyek, az állatgondviselő taná
csa ellen, azon vigyázatlanságot követték e l , 
hogy az állatra ezen ingerlett állapotban lőt
tek. Hirtelen egy férfira rohant a’ feldühült 
vad, ki elég távol állott, ’s mielőtt segély ér
kezhetett volna, megölte azt. Azután egy te- 
héuólba ugrott, hol az állat-őrök elfogták. Már 
most a’ tigris ellen mentek, melly más irányt 
vett, mint az oroszlán ’s munkára menő em
berekkel találkozott. A’ vad egy asszonyra 
rohant, ki gyermeket vitt karján, ’s egy 11. 
észt. fiúra, ’s azokat megfojtotta. A’ látvány 
irtóztató volt. A’ vadat martalékjától el nem 
lehete vonni, iáig halálosan meg nem sebesit- 
tetett. A’ halottvizsgálok a’ megöltekről vé
letlen halak bizonyítottak ’s az állatgyüjte- 
mény birtokosát 10 ft. st. birságra ítélték. Ez 
azonban a’ temetési költségeu túl minden kárt 
megtéríteni Ígért, mellynek ártatlan oka ő volt.

FRANCZI AOUSZAG.
Strassburgból febr. 26iki tudósítás jelen

ti , hogy a’ pattantyús tisztek végett becsuk
va volt hidász hadnagyok (pontoimiers-lieu- 
teuant) a’ hadmiuister parancsára kiszabadul
tok után azonnal félfízetésre tétettek. A’ pat
tantyús hadnagyok az őrségben erre felindul
va, egyhangúlag elhatározták, hogy pajtá
saiknak, azon egész idő alatt, mig ama’rend
szabás tartam fog, a’ fizetést pótlaui fingják. 
— Egy párisi levelező febr. 27ról követke
zőt ir Lajos-Füiöpról a’ republicanusokra néz
ve. ,,A’ kérdés többé nem a’ ministerek, ’s 
a’ kamara közt, hanem a’ kormány ’s népsze
rű elve közt forog. Mi Lajos-Fülöpöt illeti, 
bizonyos nyilatkozását beszélik, melly hely
zetét jól jeleli k i ; ő azt kezdi látni, hogy 
leglialálosb ellenségei a’ republicauusok, mert 
Őt esküszegőnek hiszik. A’ király e’ tekintet
ben azt mondotta : „ iíaa’ republicauusok győz
nek, nyakamat szegik, élet halálra kell te
hát velők káborganQm; ha ellenben a’ carlis- 
ták győznek, veiök, mindent jól megfontol
va, még megegyezhetném. Eu vérré kir. her- 
czeg voltam, ’s mint vér szerint ísg talán na
gyobb haszonnal maradhatnék. Hogy ha e’ két 
végső közt kell választanom, inkább Y. Hen
rik elvéhez, mint amoda szítok. íla e’ pártok 
közepeit a’ királyszéken akarnak hagyni, meg
maradok rajta, hogy ellenségénél a’ repűbli- 
cauusokat legyőzzem.“ — A' korona-herczeg 
jobban van, de igen gyenge. Midőn legelő
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szőr kiment, Pozzo di Borgot látogatá meg, 
ini különféle véleményre adott alkalmat. Úgy 
tetszik, mintha a’ szövetség Angliával terhes 
kezdene lenni, ’s Oroszországot akarnák meg
nyerni, hogy az alku alkalmakor Angliával 
annál szilárdabban léphessenek föl. Lajos-Fü- 
löp elég cselszövő, hogy minden esetre bá
torságba tegye magát. — A’ National azt vé
li, hogy Barthe uj törvénye az egyesületek 
ellen azokat a’ kormányra nézve csak titko
sabbakká, szilárdabbakká, 's veszélyesbek
ké teszi. Francziaországban, úgy mond mind
addig lesznek politikai egyesületek , míg pol
gárok. De ezen egyesületek el fognak rejtez
ni. ’s a’ t. A’ Constitutionnel, a’ Temps, a’ 
Courier fran<?ais mind egy értelemben vagyon 
e’ törvény iránt. Ez utolsó azt mondja: ,,A’ 
törvény nem képes az egyesületeket megtilta
ni, de elég ürügyöt fog csipdezésekre ’s bo- 
szura adni. A’ Temps szerint az egyesületi 
törvény késik a’ biztosságnál. Tudósító még 
nincs választva. Megegyeztek benne, mint 
mondják, bogy a’ pair-kamarából állandó tör
vényszék alkottassék, nielly kiilönség nélkül 
minden vétség felől ítélhessen, inellyek vé
gett az egyesületeket vádolhatni azonban csak 
komoly vétkeknél maradjon mellette az ítélés. 
A’ biztosság egész elvében megegyez, állít
ják, hogy szigorúbb indítványok is tétettek. 
A’ végrehajtás nehézségei, mellyeket a’ biz
tosság kénytelen belátni, a’ czikkelyek ké
szítésében késedelmet okoznak. — A’ Mo- 
niteurben azt írják Lyonból, hogy minden szö
vőszék mozgásban ’s a’ gyárok rendes folyás
ban vannak. Az egyesületek (mint állítják) 
közel vágynak a’ feloszláshoz. A’ gyárfők 
nagy része kilépett a’ társaságból, miután a’ 
pénztárnokok a’pénztárból 5000 frankkal meg
szöktek. — St. Etiemieben a‘ nyugalom már 
helyre állott, (febr. 24d.) Chalonsban utolsó 
napokban kevés zajgás uralkodott még, ’s 
a* hatóság készületei nélkül könnyen nyug
talanságok üthettek volna ki. — Ha Lajos- 
Fülöp kormánya (úgy mond egy párisi leve
lező február 27ikéröl) rend- és törvénysze
rűségből eredt volna, nem pedig az utczákon 
’s nyilványos helyeken, tökéletesen helyben 
hagynék törvénytervét az egyesületek ellen, 
mellyet minist éri urna most a’ követház elé ter
jeszt; — de igy, ő, a’ revolutio gyermeke, mer
je  azt megfékezni? Ez igen nehéz feladás. 
Napoleon a’ sereg fija, élt ’s veszett azzal. Az 
idősb Bourbonág elve rend volt. Melly napon 
tehát a’ társaságban az megbomlott, uraságá- 
oak is vége szakadt. — A’ mi e’ dolgot azon

ban különössé teszi, az, hogy Barthe ur,
ki az egyesületek ellen e’ visszatorló törvényt 
kívánja, a’ carbonari clubbok feje volt Fran- 
cziaországban. A’ követházban a’ törvény ke
resztül megyen. A’ pairkamara örömmel fo
gadja majd azt, de a’ végrehajtás nehéz lesz. 
_ A’ Moniteur martzius Írói ezeket mond
ja Lvonból: „Tegnap indíttatott azok ellen 
por, kik a’ munka- felfüggesztés estéjén tör
tént csoportozásokban elfogattak; négy: há- 
romhónapi, kéíhónapi, egyhónapi, ’s nyolcz- 
napi fogságra Ítéltetett, kettő szabadon bo
csáttatott. A’ gyárfők egyesületéből naponként 
nagy számú tag lép ki. Megjegyzék továbbá, 
hogy számos tag az ülésekben meg nem jelen. 
Úgy hiszik, többnyire a’ pénztárnokok hűte- 
lensége miatt hoszoukoduak , ’s vonakosznak 
a’ hónapos illetőséget megadni, ’s a’ társaság 
szerkezetét változtatni akarják. Mondják azt 
is, hogy a’ társaság nem sokára feloszlik. — Ca- 
bet ur, (a’ Populaire ismert kiadója) ’s követ- 
háztag febr. 28káu a’ Szajna megyei törvényT- 
szék által, meliyr elibe a’ kamara megegyezé
sével idéztetett , két, a’ Populaire hírlapban 
foglaltján. 12kén ’s lükén megjelent czikkely 
végett e’ czimmel: „La repubücjue est daus la 
chambre“ és „Crimes des rois contreT huma- 
nilé, két esztendei fogságra, 4000 fr. bírság
ra“ ’s a’ fenyítő törvény könyv 24ik czikke
ly ében foglalt polgári ’s családi jogok két évi 
elvesztésére Ítéltetett. — Egy párisi levelező 
febr. 28ról, a’ keleti ügyre nézve azt állítja, 
hogy az még messziről sincs végkép elintéz
ve. Broglie ur egyenesen Moldva ’s Oláhor
szágból kitakarodását kívánja az oroszoknak, 
’s a’ dardanellai egy ezés eltörlesztését. — 
Legsúlyosabb helyzete van Soult marsainak, 
kij; inkább a’ háborupárthoz szít, de a’ király 
iránti tisztelete azt nyilván megvallani ellen
zi. Neki tetemes költségre van szüksége ’s a’ 
nyilványos ülésben jnég sem mondhatja meg 
mire ? A’ marsai a’ biztosságnál tegnap is sür
gette azt szóval, de ez nyilványos kitételt 
kívánt, mire Soult állani nem akart ’s a’ t. 
--  A’ pairkamara február 27kén a’ hatósági 
tanács felett értekezett. Utána kérelmek nyit
tattak be , mellyek közül számos hasonló volt 
azokhoz, mellyeket már a’ követházba nyúj
tottak Napoleon nemzetsége végett. A’ ka
mara biztossága indítványára azokat mellőz
vén napirendre ment által. —- A’ Követház 
febr. 26kán biztosságot neveze ki az egyesü
leti törvény terv-vizsgálásra. A’ kinevezések 
ezek: Barbet, Persil, Keratry, \iennet, Mar
tin (du Nord), Maliul, Gaillard de Kebertiu,
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Petit ’s Jaqueminot gen. uu; E ’ nevek egy út
tal a’ törvény sorsát is eldöntik, mert a’ biz
tosságból az egész oppositio ’s tiers parti ki
viin zárva. —

Martz. lsöjén míg Valette Désnrmaux ur 
választása felöl folyt a’ vita, ’s az 140 szó
val 132 ellen a’ biztosság javaslata ellen jó
vá hagyatik, belép Cabet ur (a’ két évi fog
ságra elitéit, ’s minden polgári jogtól ugyan
csak két évre megfosztott) a’ követházba. Je
lenléte mozgásba hozá a’ gyűlést. — Cabet 
ur azt monda barátinak, hogy a’ törvényszék 
ítéletét, mellynél fogva öt fogsága két éve 
alatt a’ kamarából, másik két évre pedig a’ 
választásból is ki akarja zárni, a' Cassatió- 
hoz folyamodott. — A’ St. Etienneben meg
jelenő Mercure Sequisien jelenti, hogy St. 
Etienneben bizonyos Napoleon Chancel Va- 
lenceból, mint Dauphiné legmerészebb republi- 
canusa, elfogatott, ’s nála nyomos papirosok 
találtattak, mellyek a’ lyoni, marseillei, ’s 
egyéb helyeken kiütött nyugtalanságokban 
részvevő czimboraságról felvilágitást adand- 
nak. —

NÉMETORSZÁG.
Frankfurtból febr. 28ikán Írják, hogy itt 

ez utóbbi napokban az őröket mindenütt ket- 
töztetni kelle, némi elszórt fenyegető leve
lek miatt.* A’ csendtisztség újólag a’ fenálló 
rendszabásokra teszi a’ népet figyelmessé, 
mellyek tiltanak minden csoportozást ’s tar
tós ácsorgást az utczákon, ’s a’ kapuk előtt 
a’ városon belül és kivül, azután tiltják a’ 
(ódulást és daliást v. lármázást az utczákon. 
Az összeköttetés Konstantinápoly ’s Bécs kö
zött a’ Dunán, azon nehézségek daczára is, mel- 
lyekkel a’ Duna telve, nem sokára létesülni fog.
— Lausannei hírek febr. 20. állítják, hogy 
felszólíttatván Francziaország nyilatkozására, 
inellyben az a’lengyeleknek szabad átköltözést 
igér, ezek febr. 19. következő, 92 aláírással 
ellátott vála|zt adtak: „Minthogy nem aka
runk azok czélainak szolgálni, kik bennün
ket Európából eltávolítani akarnak, vonako
dunk a’ franczia földön átmenni a’ végből, 
hogy bármi rendeltetésre hajóra üljünk ’s a’t.u
— Brüsselböl írják , hogyazlső ’s I lik  ezred 
fog Luxemburg felé indulni; más tudósítások 
az oda induló fegyveres nép számát 30í)0r^ 
teszik. A’ Courier bizonyosnak mondja, hog^ 
a’ külső diplomaták már kieszközlék, ’sHknnor 
ur néhány nap múlva ki fog szabadulni.

Brüsselben martz. lsöjén a' követház Doíf- 
schmidt ur által tudásíttaték jüan no ur kisza
badulásáról. Ernst ur azonban kiváuá: adat

nának minden lehetséges közlemények elő, 
mellyek Hannó szabadítását eszközlötték, hogy 
azokból a’ kormány viseletéről ezen történet
ben Ítélhessenek, úgy szinte kérdezte a’ mi- 
nisteriumot, ha Hanno ur egyszerű elbocsát- 
tatásával megelégszik e? Merode gróf azon
ban felele: könnyebb kérdezni, mint felelni; 
e’ közbenszóiásokra ő még most nem felel
het. — A’ bajor király az országtanácsi ka
mara másod-elnökének a’ bambergi püspököt 
Frauenberg urat nevezte ki.

SPANYOLORSZÁG.
A’ Moniteur madriti levelezője szerint 

febr. löikén erősen várták a’ cortesek egybe- 
hivatását, de a’ dolog felől az nap egy betű 
sem jelent meg. Kemény vita támadt a’ mi- 
nisteriuinban az örökös pairség fölött, melly- 
nek még az egybehivás előtt kellene eldön
tetnie; Burgos az örökösség mellett van, ’s 
mint nagy befolyásuak beszélik, véleménye 
alkalmasint győzni fog. A’ nemzeti katona
ság fölállittatása iránt minap kiadott decre- 
tuin nagy kedvetlenséggel fogadtatott, ’s a’ 
nép látni kezdi belőle, hogy az uj kormány 
korán sem érdemli azon bizodalmát, mellyel 
hozzája viseltetik. E ’ decretum szerint egy 
száz ezer népségű helyen ezerre sem megy 
azok száma, lük magokat a’ mondott kato
naságra beírathatnák. ’S ezek közül is vall
jon lesz é csak egynek is kedve olly katona
ságba lépni, mellynek csupán gyuladáskor, 
vagy tolvajok és rabló csoportok beütési ese
tén szabad fegyveresen összegyűlni. A’ kor
mány tökéletesen elérte czélját, mert nem az 
volt szándéka, hogy nemzeti őrséget állít
son, hanem hogy ennek forró kívánságában 
a’ népet megjátszhassa, sőt hogy a’ barcel- 
lonai már fenálló illyféle katonaságot is, melly
nek fenyegető szelleme épen nincs Ínyére, 
eloszlathassa. Azonban ez utóbbiakra nézve, 
mint látszik, nem igen vévé gondolóra, hogy 
azok, midőn fölállottak, szükségesnek sem tár
ták a’ kormány jóváhagyását kikérni, ’s e’ 
nélkül ezutánra is képesek lesznek önmago
kat kellő szerkezetben föntartani. Mondják az 
érintett kellemetlen rendszabás Zarco ’s Bur
ges agyába! került. Juste-miíieut akarna ját
szani a’ ministerium, de senki sem hiszi hogy 
czélját érje; sőt azt igen, hogy midőn magát 
minden párttól elvonja ’s közülök egyre sem 
támaszkodik, vesztvén befolyását, hitel és 
tábor nélkül az országot anarchia és revolutió- 
ra vezetheti. — Granadában a’ cholera még 
most sem szűnik. Merinorul hírlik, hogy O- 
Castiliában újra megjelent ’s egy jó sereget



vezérel. A’ liir onnan látszik kelni, mivel 
Ouesadá és Valdes minden sergestül sebes 
nyomulásban vannak U-CasLilia leié. Zavaía 
ismét Guernicánál van, ’s az ottani mintegy 
200 főre menő kis őrizetet ostromban tartja. 
Az őrizet egy kórházbul védelmezi magát, ’s 
Ei-Pastor 1500 emberrel siet segedelmére. 
Euguiuál két osztály insurgens 17 és 18ika 
közti éjjel véletlenül rajta ütvén egy csapat 
const, lovasságon, közüle 28at elfogott, más 
nap a’ körülfekvő többi constit. seregek által 
megtámadtatok ugyan ’s a' két részről csatá
zás közben mintegy d0—50 elesett, de azért 
a’ foglyokat nem lehete megszabadítani, ’s ó- 
ket az iusurgeusek a’ tíorunda völgynek vo- 
nultokban magokkal hurczolák el. 3-iadrit— 
ban újra összeesküvés födöztetett föl a va
sas lovasság közt, meilynek tiszteit a’ car- 
lositák pénzzel ’s magasb tisztségi kecsegte- 
léssel vesztegetők meg. Merinonak egyik u- 
nokája is ellogatott. — Valdes O-Castiiia fo— 
kapitányává neveztetett ki.— A’fiiianczministe- 
rium egyik hivatalszaka, melly a’ külföldi 
bankokkal értekezést és status-jövedelmi ü- 
gyelést vivé, egészen megszüntetett ’s munká
lati egyenesen a’ fiuaucz-ministerre bizattak.

Egy insurgens csapat Salmasnál a’ kegy- 
szorost zárva tartja, ’s az arra utazóklul 
kivált kereskedőklui az áru-szállitásért igen 
nagy vámot sarczol. Megrokaiiástól nem tarta
nak, mert a' vidéki lakosság részükön lévén, 
mihelyt valami neszét hallják a’kir. seregek kö
zelilésének, felőle nyomban tudósitíatnak. Kö
zelebb az angol követség holmijait is feltartóz
tatták,’s az azokat száüitott spanyol kormányi 
szekereket minden lovastul és öszvérestül elhaj
tották. A’ íiauczia hírlapok áital marti, löké
re hirlelt cortes egybehivatása nem valósul 
meg; már csak ezen szerfölött rövid batáridő 
is, melly alatt annyi előleges rendezkedés és 
cortesi választás a’ tartományokban semmikép 
sem történhetnék meg, eléggé mutatja e’ hir 
alaptalanságát. A’ főváros febr. lükén teljes 
csendben volt. Ilon Luis Caweleno, hires pro- 
íessor, ki 1^23 óta folyvást száműzve volt, 
most a' valladolidi egyetemben, a’ kormány 
különös meghívása mellett, újra folytatja ok
tatásit. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G
K< ns'antiíiápolyban febr. Iáét, mint fels. 

királyunk születésnapját fényesen üllte me0- 
az au. zíriai követség, ünnepélyes misét tart
ván a kövei ségi kápolnában ’s ezután pompás 
gb-de;A . kuidöttnéh_ — A’ gyújtogatások itt
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folyvást tartanak, febr. 12. Unkapau környé
kén égett; 13ikán tíajezid Sultánébau; lökén 
Tophanában majd 50 ház hamvadott e l , ’s bár- 
rom török asszony lett a’ lángok áldozatja; 
18ikaig más negyedekben is tűz volt. Oka e’ 
gyújtogatásoknak az lehet, hogy a’ kormány 
azon szándékból, hogy a’ katonának kilépté- 
yel valami kis tökepénzt biztosíthasson, a’ 
napibért (zsoldot) leszállította, ’s e’ végett a1 
főváros miuduutalan gyújtogatástól retteg. Pa- 
raucs bocsáttatott e’ végett, hogy estve 10 
óra után senki se találtassék az utczán.

Febr. 17. a’ cs. kir. követ, ’s reiseffen^* 
di között kicseréltetett azon kereskedési szer
ződés megerősítése, melly a’ porta, és toscá- 
nai udvar közt köttetett. — Idris Key, Hus- 
seiu Jley, Selim Ife y , Osman Nürredin bey 
’s más az aegyptusi aikirály szolgálatjából a’ 
szultáuéba lépett tisztek nem rég kijelöltet
tek , ’s elómozdíttattak. -A’ török hírlap sze
rint a’ két elsőt az aikirály mint rabszolgákat 
yevé meg, ’s gyermekei gyanánt taríá; Se
lim beyt, ’s Osman beyt pediglen, kiket már 
basákká ’s generálokká tett, még a’ Térség 
becsületére is méltalá, sőt ez utolsót még fl- 
jához Ibrahim basához is hasonlóvá tette.

E L E G Y  H Í R E K .
-A’ majlandi njság Comóból jelen ti, hogy 

febr. 18. mintegy 3 órakor délután a’ menag- 
gioi rév egy része hirtelen ingásnak eredt, ’s 
közel 33 méternyi hosszaságra tengerbe sül
lyedt el annyira, hogy a’ föld csak mindkét 
legszélsőbb végén maradt meg. A’ révhez 
szomszéd part is beomlott 50 méternyire. Azon
nal földmérők küldettek oda megvizsgálni: ha 
készületeket nem szükség e tenni ? — Egy 
utazáson, Keletindiában 1832ben Ujhollandia 
éjszaki partján fehérember-gyarmatot találtak. 
Ezt hajótörésből menekedett hollaudiak nra- 
radékinak vélik, kik 170 évvel ezelőtt ottfen- 
akadtak. Nyolcz férfi, ’s tiz asszony volt az 
eredeti törzsök. A’ mostani gyarmatbeliek igen 
egyszerűek, mit azonban telepeaesök korának 
tulajdoníthatni. — Se az alapítóknál, se utóik
nál könyv vagy papiros nem találkozott — 
Az orosz belministernek két kenyér-pótlékot 
(surrogatumot) nyújtottak be, melly jobbnak 
inondatik az eddigieknél. Az első próba |  két
szeresből, ’s |  g. búza égettszesz után maradt 
törkölyből készült. A’ másik £ apróra vagdalt 
Kétszeres szalmából, ’s § tiszta kétszeres liszt
ből. E ’ vegyület az emberi egészségre nézve 
hasznosabbnak ítéltetett, mint sok más sunro- 
gatuin (p. o. az islaudi moh).
yomtatja Lauderer.
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MAGYAR- és  ÉRDÉL YORSZÁb.
Pozsony maríz. 14. E ’ napokban egye

dül kerületi ülések tartatván, azokban a’ meg
szokott üzenet ’s fölirásokbeli vitatásokon kí
vül, a’ törvényi rendsz. munkálatnak azon sza
ka, rnelly a’ törvényszéki rendezésPtárgyaz- 
ná, bevégeztetett. „

Os. kir. Nagy-fejdelem 0  Fölsége az er
délyi kir. udv. Kanczellaria elnökéhez báró 
Mi>kéhöz febr. 27kén intézett legmagasb kéz
irata szerint, az ezen udv. Kanczellariánál le
vő erdélyi kormáiij széki bárom tanácsnokot 
gróf Gyulai Lajost, Üedeus Józsefet, és Som- 
lyai Jánost ugyanazon udv. hatóságnál tanács
nokokká mélíóztatoít kegyelmesen kinevezni.

Kir. Fejdelmünk f. észt. jan. 22iki leg- 
fensóbb határozata szerint, Erdélyben nyu
galmazott kir. kincstári íiloknok Török Gás
párt kir. tanácsnoki czimmel méltóztatott a’ 
szokott díj elengedése mellett kegyelmesen 
fölruházni.

M agyar tudós társasági jelentés.
1. A’ társaságnak A 831 re szólott philosophiai 

kerdesere, e’ f. e. Martziusa Sdikán estig, mint a’ 
határnapig két felelet érkezett, következő sorban e$ 
jelmondattal:

1. A.AHQEYEIN ICAI ÜARRHZlASEzQAI
2. Est Dens in nobis , agitante calescimus illő.
Ezek a* mai ülésben választott bíráknak adattak

által; mivoltuk felől majd az 5d. nagygyűlésből szó- 
land jelentés, midőn a' nyertesnek a’ 100 darab arany 
jutalom is kiadatik. Addig pedig a’ velek jött töret
len pecsétü levélkék, a’ társaságnak és Georeh Illyés- 
táblabiró ’s tiszteleti tagnak mint a’ mai ülés elölü
lői helyettesének pecsétével külön papirosban egybe 
pecsételtetve a’ levéltárba tétettek.

Ugyan e‘ philosophiai kérdésre, egy harmadik fe
le le t, Martzius 14d. érkezett e’ jelmondattal: Si er
go conveniat universa ecclesia in nmim, et omnes 
lingvis ignotis Ioquantur, intrent autem idiótáé (». e. 
imperiti) aut infideles: nonne dicent quod insanitis?

Ez elkésvén, vizsgálat alá nem vétethetett. Ne
vét rejtő levele egyébiránt bontatlan maradott.

2. Az 1832re kitett históriai kérdésre, mellynek 
határnapja hasonlóképen e’ f. e. Martzius 8dika vo lt, 
az nap eltöltéig egy felelet sem jött.

Azon felelet sem adathatott tehát vizsgálat alá, 
melly e’ tárgyban Martzius Ildikén és így elkésve, 
• ’ jelmondattal érkezett; Az életnyugalom utolsó .tit

ka munkásság. Nevét rejtő levele nem rendébén ké
szült ugyan, azonban töretlen hagyatott.

Ne sajnálja ennél fogva mind a’ philosophiai mind 
a’ históriai felelet irőja, kéziratját a’ titoknoktől vis
szavétetni.

3. A’ külföldi játékszín VId. kötete megjelent 
e’ czimmel: Tancred, szomorujáték 5 felvonásban, 
Voltairetől, ford. Arvay Gergely. Ara 26 kr. pengő
ben. Találtatik Pesten Eggenberger J. könyvárosnál.

4. Többféle megvizsgált kézirat lévén a’ levél
tárban ollyan irőktől, kik nem tevék fel azok bekül
désekor, mellyik postáról kapják levelüket, ne saj
nálnák megbízottjaik által jelenteni magokat, hogy 
velük vagy a’ vélemény közöltethessék, vagy kézira
taik visszaadathassanak.

5. Ismétcltetik, hogy kéziratját kiki tisztán leír
va ’s lapozva és legalább könnyű kötésben küldje bé.

Pesten, a’ héti ülésből, Martzius lód. 1834.
Jjöbrentei Gábor m. k. 

titoknok.
Budapest: Az iszonyú vihar után időnk 

Budapesten valódi télre zordoimlí. Hegyeink 
lilioinszinbe öltöztek, sikföldünket is tegnap
előtt hó borította el. Tegnap óta csikorgó fagy ’s 
így József napja nálunk inkább tél- mint ía- 
vaszkulcs az idén. A’ tél enyhét nem leszünk 
e tavaszi didergéssel vaczogással pótlani e’ 
rendkivüles időjárásban kénytelenek? — A’ 
martz. l lk i  orkán-vész pusztítása országunk 
szerte tömérdek. E ’ napon Tatán (Komárom 
vgye) 45, Rádon (Pest vgye) 85 ház lón mo
hó tűzáldozatiá. Csányban egy 40 — 50 öles 
kemény falú lábakon állott ujdon épületet, ’s az 
Alcsúttal szomszédos főherczegi pusztán szin
te uj20 —2T ölű marhaisíállót szaggatott tönk
re, néhány ökröt ’s bérest agyon zúzván. Vé
geden a’ ház, ól, malom’s egyéb épület tető 
mint szinte takarmány-kazal ’s boglya, niellyet 
részint felforgatott, részint megrongált ’s le
borított. Talán csak a’ cserepező, üveges, ács 
nád és zsúpverő ’s egyéb illy bordáju mester
embereknek használt. A’ homokos vagy parázs 
szóval porhanyu szántóföldbiil nem csak a’ ta
vaszi magot, hanem az őszi kikelt gabonát is 
gyökerestül kisodrottá, utón útfélen kocsikat 
döntögetett fel ’s t. i. Hát vizen ’s tengeren 
még mint dühödött! — Az előbb Nagy-Abony- 
ban, darab idő óta pedig Czegléden játszó 
magyar színész társaság szép tauújelét adá fe-



r.lr Al tvV/llebaráti szeretetének, midőn a’ tápió -bíCo # 
(martz. llk i)  nagy tűzkárt megértvén legelső 
játékdarabját is, nem ügyelvén saját szigorú 
szűkös jövedelmére, a’ szegény elégettek ja 
vára szeutelé segedelmük

A’ rév-komáromi kir. kiváltságos hajó- 
biztositó társaság folyó észt. jan. 20 22ikén 
tartott közgyűlésében a' köz jót és bátorsá- 
gosítaui kívánók könnyebségét tartván szeme 
előtt, a’ jártas állomásokra (statio) nézve fi
zetni szokott díjt;, ismét jóval alább szállí
totta ’s a’ bátorságositást elfogadó biztosai 
számát is szaporította, úgy hogy ezentúl a’ 
rév-komárombeli igazgató tisztségen kívül, 
Pesten ns. Kincsósv András biztos és részvé
nyes urnái (rózsa-piaez, városház háta megett), 
Baján füszerárus Schwartz Feréncz, Bez- 
dányban városi jegyző Kovács József, és T. 
Becsén Kukker Ferencz bizto's uraknál is ren
delkezhet ni a‘ biztosításról. Közli a’ társaság 
igazgató tisztsége.

A N G L I A .
A’ dubley-i parliamenti tagválasztás Haw- 

kes ur tory kijelelt (candidat) részére ütött ki. 
A’ választás végével zendítő mozgások ütöttek 
ki annyira, hogy katonai erőre vala szükség. 
— Skirlin g angol kapitány, ki a’ vízmérő 
tisztségtől Etna hajón -Afrika nyugotpartja 
fölvételére vitorlázott Angliából, m. é. dec. 28. 
Noxo-fok vadlakositól megöletett. Az esetet 
az Athenaeum (londonihírlap) igy közli: ,,A’ 
szerencsétlen a’ mondott nap reggelén, midőn 
Noxo-fok fölvételének kellett volna kezdőd
ni, elkagyá a’ hajót, ’s négy legény ’s egy 
matróz ujoncz 'kíséretében egy csolnakban a’ 
szárazra lépett. Minthogy a’ meghatározott i- 
dőn túl maradt ki, megraká a’ hadnagy a'töb
bi csolnakot is emberrel, ’s a’ száraz felé e- 
veze, őt felkeresni. Midőn, a’ part közelébe 
jöttek, két csonkított holttestet vettek észre, 
’s a’ benlakóktól hadzajjal, ’s lövésekkel fo
gadtattak. Minthogy ellenállásra gyengék vol
tak, a hajóra tértek vissza, s azzal a’ men
nyire lehetett, közeliiének a' szárazhoz, ’s 
álgyutelepjei oltalma alatt partra szállottak, 
hol bizonyosakká lettek, hogy derék ka
pitányok, s egyik kísérője, felkonczoltat- 
tak. Éjszakára visszatért a\ többi három le
gény ’s hajósuhancz is (Schißjunge) ’s azt 
beszélék, hogy mihelyt partra értek, a’ lako
sok , kiket tán a' mérőszerek ragyogása cső- 
díte oda, őket megtámadák, a’ kapitányt a- 
gyon szúrták, s a' csolnak parancsnokát le
lőtték. A vadak erre azonnal a’ holttest
fosztogatáshoz fogtak, ’s nekik időt enged-

l7S  , *
fpk megszökésre, ük  a’ csalit bokrai közé 
rejteztek , azután , a’ part felé indulván sze
rencsésen hajóra értek. Skirling Hervett ka
pitány alatt szolgált, midőn az az éjszaki ten
gerpartokat fölmérte. Eiözvegyült nője ’s két 
neveletlen árvája siratják a’ hitves s atya 
illy7 kora ’s rémítő halálát. — A’rliii»C3 biz
tosság tudósításáról a’ szegényi törvény leió! 
igy ítél: „Fő hiba eddig a’ vigyázat hiányá
ban állott a’ törvény alkalmazásakor. Iszonyú 
sommák tékozoltatnak el most személyekre, 
kiknek felségitésökre a’ felügyelők tudatlan
ság, fenyegetés, a’ kérők szemtelensége, v. 
a’ hely hatóságok kény szerítő parancsa által 
vétetnek. Az izmos, rest, színlett szemtelen 
betegek Angliában könnyen utat lelnek a' sze
gényi pénztárakhoz. Azonban a’ biztosság el
lenére azon hiedelemben vagyunk, hogy7 a’ 
szegényi felsegítést saját házuknál ki nem 
kerülhetni. Azon segedelmek, mellyek nem
házassági gyermekek anyjaiuak gyermekei 
száma idomához képest adatnak, jó akaró po
litika alapjai által menthetők ugyan, de a’ 
községekre nézve igen nyomasztó magasság
ra jutottak, ’s az asszonyi erkölcsiségre Ang
liában igen ártalmasok. Továbbá a’ munkabér- 
öregbítés a’ szegényi pénzalapból, melly a’ 
bérlő költségit kevesítené, ’s csak a’ telekbir
tokosak jövedelmit szaporítaná azok rovásá
ra, kiknek abból semmi hasznuk, a’ szegényi 
ügy bajait csak súlyosította. A ’ rósz’ gyökere 
a’ vigyázat hijányában áll, »’s gyógyszere azon 
alaptól függ, mellyet a’ biztosság felállít: t. 
i. hogy munka legyen a’ segedelem föltétele, 
a valódi tehetetlenséget kivéve, ’s a’ sege
delem mennyisége is vállozhatlanul kisebb le
gyen a’ közönséges munkabérnél. Ha a’ ma
gát szegénynek kiadó az igazgató által kije
lelt munkát elvállalni nem akarja, jele, hogy 
segedelemre még nem szorult. A’ biztosság 
javasolja továbbá*, hogy csak a’ munkaházba 
járó szegény nyerjen segedelmet. Ez szinte 
embertelennek látszik. A’ muukaház lakosa 
egészen meg van vetve, bele kényszeríteni 
akarni mindenkit, annyit tenne, mint a’ sze
génységet gyalázatos vétek gyanánt tekinteni. 
Adni kell a’ szegény nek dolgot a’ inunkahá- 
zon kívül is.

Febr. 27ikén az alsóházban Sir W . In- 
gilby7 indítvány a, mellyel a’ malátaadó eltör- 
lesztését ajánlja ’s inkább serre, finomabb bo
rokra , játékházakra, ’s c z im e k r e  javaslóit 
adót vetni, miután Evans ezredes ’s a’ tory 
Sir R. Peel, Althorp mellett e l l e n e ,  Da
vies ezredes, Cobbet, Hume, ’s O’Connell
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pedig m e l l e t t e  szólották, 271 szóval 170 el
len félrevettetett. — Febr. 28kán a’ kincstár 
kanczellárja Sir E. Knatclibull által e’ végre 
benyújtott kérelem alkalmával nyilatkoztató, 
hogy nem csak a’ szántólói adót, hanem vala
mennyi a’ mezei gazdaságot illető törvény 
vizsgálatát indítván} ba fogja hozni. — Az al- 
sóház ülésében febr. 28kán azon két indítvány 
jőve másod felolvasásra, mellyeknél fogva is- 
métlett világos megvesztegetés végett W ar
wick ’s Liverpool választó teste nagy részé
nek választói jogtól megfosztania kellene. A’ 
W árwick-inditvány másod felolvastatása sza
vazás nélkül fogadtatott el. De a’ liverpooli 
ügy nagyobb vitára nyújtott alkalmat. Benett 
ur állítá, hogy utolsó szavazáskor 2G01 sza
vazó volt megvesztegetve, ’s csak 992 maradt 
vesztegeltetlen. A’ megvesztegetett számnak 
nagynak kellett lennie, minthogy némelíy e- 
gyes választó,kire valamit tartottak, 100 fontot 
(1000 peng. f.) is kapott. 1830ki parliament 
választáskor a’ megvesztegetés ára egy egy 
választóra 2 fial kezdődött, ’s 80 ftig emelke
dett, annyira hogy m in d e g y ik  kijeleltr.ek
40,000 ftjába (400,000 peng. f.) került az ak
kori választás. A’ mayor-választás 1827ben 
mindegyik kijeleltnek 7—800 ftba került. A’ 
biztosság tehát javasolja, hogy a’ város vá
lasztási joga függesztessék föl: a’ megveszte
getett választók zárassanak ki ’s a’ t. Hasonló 
megvesztegetések történtek 1832 ’s 33ban.San- 
don 1. ellenszegült a’ második felolvasásnak, 
minthogy jól meg kell azt gondolni úgymond, 
mielőtt annyi száz választójogától megfosztatik. 
így  a’ szegények, kik a’ választás miatt vesz
tett időt, úti ’s tartásköltséget magoknak meg
fizettetik, bűnhődnének, mig a’ tulajdonkép 
vétkesek, a’ gazdagok, kiktől ered a’r meg
vesztegetés , jogukat megtartanák. Mire azt 
felelék, hogy a’ reformált parliamentnek a’ vá
lasztási visszaéléseket el keli törlenie, nem 
pedig helyben hagynia. A’ministerek e’ vitába 
nem bocsátkoztak, mellyek végével az indít
vány másod felolvastatása 190 szóval 38 elleu 
elfogadtatott. — Az alsóház ülésében febr. 27- 
kén Sir W. Ingilby megujitá a’ toryk megtá
madását a’ ministeri íinanczterv ellen. Mint 
tudjuk, Althorp csak azt feleié, hogy ha a’ 
házadót, melly évenkint 1,200,000 ft. stílé? töb
bet behoz, eltörlesztik, a’ malátaadót, melly öt 
milliónál többre megyen, most nem törölhetni 
el. E ’ vita végét a’ közönség feszülve várja. 
Evans ezredes Ingilby indítványa után azon 
nyilatkozást a á t ,  hogy a’ főváros több egye
sületei kívánságához, de különösen a’ közép

biztosságéhoz képest elhatározta, most még a’ 
ministereknek a’ házadót eltörlő ígéretével 
megelégedni, ’s adókevesitést, névszerint az 
ablakadó eltörlesztését nem kivánni. Még ke
vésbé gyámolithatja, úgymond, a’ tett indít
ványt, minthogy a’ földművelő érdekek úgy is 
pártolvák a’ gabona-monopolium által ’s a ’ t.— 
A’ Sun következő «zikkelyt közöl: „Holnap 
estve Althorp 1. különös biztosságot fog kér
n i , melly a’ sinecuristák (ingyen-dijpénze- 
sek) állapotJát, más szóval a’ nyugpénzek jegy
zékét vizsgálja meg. Ez okosan van, mert a’ 
ministerek engedély nélkül a’ nyilványos vé
lemény ellen a’ zivatart ki nem állhatták volna. 
Sir W. Ingilby ma estve elöterjesztendi indít
ványát a’; malátaadó teljes eltörlesztésére, ’s 
Althorp 1. holnapi indítványára figyelmessé 
tévé a’ házat, hogy azon tagokat, kik a’ kor
mány ellen fogtak volna szavazni, előre zsib- 
bassza el. Ellice ur Althorp indítványára hő
vezetésül javasolja, hogy minden nyugpénz 
iránt, melly kármentés, vagy hasonló szili alatt 
olly uraknak nyujtátik, kik sinecuráktól meg- 
fosztattak, a’ statusjövedelem minden ágában 
kimerítő tudósítás adassék. E ’ tárgyra nézve 
Harvey ur azt Ígérte, hogy april lOkén felírást 
fog O Felségéhez javaslani, a’ nyugpénzek, 
megvizsgálása végett; máj. 19kén pedig biz
tosság-nevezést a’ cornvalli, ’s laneasteri her- 
czegi méltóságok jövedelmei vizsgálására. — 

Következőket közlünk Sir W. Ingilby 
beszédéből, mellyel az alsóházban febr. 27kén 
(megbukott^ indítványát a’ malátaadó eltörleté- 
se iránt támogatta: „Feladásomra valamivel, 
készültebb vagyok, mint a’ múlt ülésben, mi
dőn a’ kincstári kanczellár arról vádla, hogy 
parlagi ember vagyok, ’s épen a’ pusztákról jö
vök. — Most úgy jövök mint financier, ’s bá
torságot veszek magamnak néhány pillanatra 
O Felsége kincstári kanczellárja képét visel
ni. Nem ellenséges az én czélom a’ ministe
rek iránt, — sőt inkább könnyíteni akarok 
rajtok ’s a’ t . . Nem vala szép a’ minap, hogy 
a’ vitéz ezredes (Evans) midőn a’ szóló őt in
dítványa felhozására felszólitá, a’ házat ide 
hagyta, ’s az ablak- és házadó csatáját egye
dül rám tolta. — (Ekkor belépe Sir Robert 
Peel,’s midőn a’ szónok azon reményét fejezné 
ki, hogy a’ tisztes tamworthi követ nagy ta
lentumával segíteni fogja, a’ baronet helyben
hagyást jelente iránta, a’ szónok pedig folyta
tó beszédét.^— En semmi párt érdekében sem 
beszélek. En azt javaslom: vettessék adó a’ 
serre* (O ! O !) Könnyű o, ót mondani, ha egye
bet nem tudunk, de hallgassanak ki az urak,
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Y.i«ry is azon serfozök, kik. o, ót kiáltoznak.
— Továbbá, adót javaslok a’ külföldi borok
ra; (lárma) nem a’ közönségeseket értem, ha
nem a drágákat, millyeket parliamenti tagok 
inni szoktak. Lássák, enmagamra is adót ro
vok, társ uraimnak tehát nincs mit morogniok.
— A’ pezsgő, (champagnei) a’ burgundi, ’s 
többnvire a’ jó borokra, kivevén a’ foki boro
kat, (nevetés) de ugyvettessék rájok adó, 
hogy az ivók osztályára tekintet legyen. To
vábbá adózzék az égettszesz, de a’ royal-é- 
gettszesz (királyi) ám! Úgy szinte adót kívá
nok London poklaira (szójáték angolban; já
tékhazakat is jelent), lia a’ törvény az er
kölcstelenség ezen forrású be nem tömheti, .ie:n 
látom okát, miért nem tehetnék mi azokat leg
alább status-jövedelem forrásivá. — Epen a' 
londoni püspök tószomszédjában vagyon egy 
illv barlang. Azt kívánom, hogy mindegyik 
gazember, ki illyest tart, az eugedelraért IŐ00 
fontot fizessen. Ez éveukint 5000 fontra me
het, mert szorosan meg nem mondhatom; mint
hogy a’ kormány maga sem tudja, hány illy 
pokol vagyon Londonban, ’s az újakat csak 
akkor tudjuk meg, midőn valami fiatal ember 
pénzéi ott vesztvén nyakát szegi. De valamint 
adót fizetnek, kik vadászatra járnak, szint
úgy fizessenek azok is, kik poklokra járnak, 
(iszonyú kaczaj). (Itt Sir Robert luglis oxfor
di képviselő rendre szólította). Azonban nem 
óhajtóin, hogy a’ tisztes baronet (ínglis) e’ 
eziin alatt adót fizessen. De továbbá javaslom, 
hogy adó vettessék a’ czimekre is. E ’ gondo
lat előttem olly kivihetőnek látszik, hogy igen 
csudálkozom: mikép nem jöhete nemes elődöm 
(antecessorom) a’ hivatalban e’ gondolatra e- 
gyedül. — Kalmárutasnak adót keli fizetni, 
úgy szinte azon kalmárnak is, kinek bérében 
van; igen igazságos volna tehát, hogy mar- 
quis-k, grófok, bárók ’s barouetek , kik va
lamennyien utaznak, adót fizessenek. — Utazó 
herczeg éveukint 50 ft. stet fizessen (ez tulaj
donképen csak fele) marquis 30at ’s a’ t. Az 
asszonyságok kivétetnek. — Az adót azonban 
senkire sem kellene tolni, a’ ki netalán czi- 
mét viselni nem akarná. Így az általam javas
lóit adók mindössze 4,970,000 ft. stet, hozná
nak he. — Indítványa, melly illyen gúnyos han
gon vala előadva, ’s azért uémellyektől meg 
is támadtatok, mint tudjuk, félrevettetett. — 
Az alsóbázbau febr. 28kán Shiel ur szándé
kát jelenté, raartz. 7kén a’ keleti ügyet vita 
alá venni, ’s mindazon jegyzékek előterjesz
tésit, mellyek Anglia ’s Russzia közt az orosz- 
török bar ez- ’» vedszerzódés végett váltattak.

Miután a’ ház biztossággá változott, Althorp 1. 
azt kívánta, hogy a’ ezukor vámok régi állá
sukban maradjanak meg. De heves vita támadt 
ez iránt, Sir R. Peel is kikelt ellene, Fergus- 
son ur pedig arra emlékezteié a’ kormányt, 
hogy Anglia Keletindiálól (mellyel e’ vám ter
hel) meggazdagult, inig India elszegényült, 
ideje voina már könnyítéséről gondoskodni. 
Althorp 1. ’s a’ többi lninister e’ panasz alapos
ságát elismerék, ’s igérék, hogy azon segíte
ni is fognak, csak mostan, míg a’ rabszolga- 
einancipalio előbbre nem haladt, nem vélik ta
nácsosnak. E ’ nyilatkozásra Althorp indítványa 
elfogadtatott. Ugyanezen ülés alatt adta elő 
Althorp 1. indítványát a’ sinecurok (ingyendiják 
v. ingyen pénzek)iránt a* vizsgáló biztosságnak, 
nyilatkoztatván, hogy szükségesnek nem látja, 
a’, parliament által helybenhagyott nyugpénze- 
ket~is indítványába foglalni, minthogy nem 
hiszi, hogy a’ háznak ezekre nézve beavatko
zási joga lenne. Hume ur felele: nem látja át, 
miért ne ienne a’népnek joga haszontalan nyűg- 
pénzek fizetésétől meginenekedni. Az indít
vány elfogadtatott.

Máltai levelek febr. 15ről szörnyű sze
rencsétlenségről tudósítanák, melly Meteor ha
jót, (kapitánya Waye,) oda azon napon lőpor
rakományai v. teherrel érkezettet, érte.’ Útjá
ban sok nehéz zivatart állott k i , mi által több 
poroshordó megrongállatott, ’s a’ lőpor egy 
része ki hullott. Miután ISO hordó kihordatott 
még néhányat ki kelle igazítani. Ezen munka 
alatt, mellynek minthogy a’ hordók sötét he
lyen állottak, gyertyánál kelle történnie, meg- 
gvuíad a’ szétszórt por,’s a’ hajó kapitányostul ’s 
legénysége egy részével ’s egy idegen úrral 
együtt, ki véletlen a’ fedélen volt, a’ levegő
be repült, — ’s e‘ szerencsétlenek mindnyájan 
éltökei veszték. Tizenhat máltai munkás, kik 
a’ kihordással vaiáuak elfoglalva ’s a’ parton 
valának, agyon sujtattak, mások pedig meg- 
sebesíttettek. — Az alsóház ülésében martz.
3. jelenté Althorp 1. hogy 6kán a’ ház figyel
mét az angol egyházi árszabások állapotjára 
szándéka fordítani; következő napon pedig 
biztosságot kérni a’ megyei árszabások ügyé
ben. E ’ jelentés hangos tetszéssel fogadtatott. 
Littleton ur benyujtá az első tudósítást a’ sze
gény! ügy felől Irlandban. O Connel ur jelen
té , hogy máj. 27kéu a’ tizedek teljes eltör- 
lesztését fogja indítványba hozni. Úgy szinte 
indítványt ígért a’ szavazás iránt (ballotage) a’ 
parliamenti választásoknál. — Midőn Ellice ha
di statustitoknok ur szárazföldi sereg fizetésé- 

- re 1834re 320,580 ft. stgt kívánt , (jobbéit ur



*81

azt állította: a’ katona jobb fizetést buz, mint 
a’ mezei munkás, az idén azonban semmi ke- 
vesbitést sem szándéka javaslunk — 

F R A N C Z I A O B S Z  \  G. .
A’ követház ülésében martz. 3ikán, mig 

a’ jegyzőkönyvet olvasák a' legszélső bal ol
dalon, Cabet, dePuyraveáu, Garnier-Pagés, 
Arago, Salverte élénk beszédnek eredtek. 
A’ jegyzőkönyv felolvasta után Salveríe ur 
szót kíván: „Engedelmet kérek, úgy mond 
mint Paris városa követe a’ minister urakhoz 
kérdést intézni azon történetek felől, mel
lvek a’ m. hón. 23ikáu a’ fővárost érték,a 
(morgás a’ centrumban) néhány szózat: ,, V 
bel minister nincs itten, várni fessék.“ — Gui
zot u r : A’ belmiuister a’ pairkamarábau va
gyon , hol a’ párisi hatóság szerkezete iránt 
áll a’ vita; kérem Salverte urat, halassza 
kérdését más ülésre. A’ minister holnap fe
lelni fog, ha jelen lehet. — A’ pairkamara 
ülésében febr. 27ikén azon kérelmek alkalmá
val , mellyek a! Napoleon nemzetséget kizáró 
törvény eltörlesztését kivánák, egyetlenegy 
pair, Excelmans gróf, szólott a’ kérelmek 
mellett. Uraim! ellenszegülök a’ biztosság ál
tal javaslóit napirendnek, ’s mély sajnálato
mat fejezem ki azou részvétlenség miatt, mel
lyel annyi polgártársink óhajtását fogadjuk. 
Azonban sok személyt látok e’ falak között, 
kik mind háborúban, mind ^z igazgatásban a’ 
császárság dicsőségére nem kevés hatással 
voltak. Vagy talán e’ nemzetség tagjai kivá- 
nalitól tartanak ? Hazájok szerencséje iránt 
őszintébbeknek tartom éu őket, hogy sem ál- 
talok az ország nyugalmát koczkáztatva vél
hetném. Uraim, nem hi hetem, hogy a’ pártok 
az által, ha Napoleon testvérei Fraucziaor- 
szágba visszabocsáttaíandnak, félelmesbekké 
válnának. A’ kormány mindig fog Francziák- 
ra találni, kik azt védeni készek. A’ napi- 
rendeUsziute egyhangúlag határozták el.

A’ Journal des Débats czikkelyt közöl, 
melly azon kérelemre felel, melivben a’ Gi
ronde szőlők birtokosai azt kívánják, hogy 
déli Francziaország az éjszakitól vámvonal 
által választassák el, minthogy a’ déli tarto
mányok érdeke nem csak különböző az éj
szakiakétól, hanem azzal összeütköző is. A’ 
folyamodók azon esetre, ha kívánságok be 
nem teljesülne, még erőszakos fellépéssel is 
Fenyegetőznek. —

NÉMETORSZÁG.
A’ frankfurti főpostaujság raartz. 6ikáról 

jelenti Luxemburgból, hogy Hanno ur febr.

28ikán reggel 8 órakor ismét szabadságba he
lyeztetett , ’s Betteuburgba ment. Jó darabon 
a’ vártól tiszt kisérte. — Dresdában febr. 14. 
a’ másod kamarában a’ 3dik küldöttség tudó
sítása olvastatott fel a’ zsidók felszabadítása 
iránt. Miután a’ kamara elöterjesztetésén mege
gyezett, azt Mayer követ olvasá el, ’s a’ka
mara 6 szó kivétellel a’ tudósítás kinyomatá- 
sát is megrendelő. — Bauzenból azon hír 
jö tt, hogy ott valamelly puskaporgyárban 
mintegy három mázsa por munka alatt meg
gyűlt , ’s nem csak az egész épületet szétrob
banté , hanem öt napszámost is veszélyesen 
megsebesítő. — Frankfurti levél febr. 28ról 
jelenti, hogy ott a’ zsidók házasságát bizo
nyos számra szorító törvény eltörlesztetett a- 
zok között, kik frankfurti lakosoknak bizo
nyíthatják be magokat. E ’ törvény felett ér
dekes viták keletkeztek. A’törvény el törlesz
tése mellett 68. ellene 5 szólott. Még a’ zsi
dók egész felszabadítása is szóba jö tt , de 
most viszbangra nem talált. — Hannoverában 
a’ tavaszi meleg minden növényt megindított 
annyira, hogy ha ez továbbá is igy ta rt, má
jusban arathatnak; mi ugyan nem példátlan, 
de hallatlan. — Arloni magányos levelek sze
rint Longwy és Thionviíle felé franczia se
regek indulnak. — A’ belga követházban febr. 
26ikáu 2,800,000 frank pótlék-hitelt kért a’ 
liadminister, minthogy a ministerium azt ál
lttá, hogy Hollandia sorkatonaságát titkon 
szaporítja. — E ’ kérelmet a’ biztosság mel
lőzni javaslá, mig a’ kormány Belgium külső 
politikája felől világosabban nem nyilatkozik. 
— Senefelder Aloiz, a’ Lithographia felta
lálója febr. 2öikán Münchenben elhunyt. Szin
te Münchenben fogatott el egy volt katona 
mint Hauser Gáspár gyanú-gyilkosa egy kölk- 
ni asszony feladására, ki azonban az Ígért 
jutalomról lemondott.

Martz. 8ikán a’ bajor király következő 
beszéddel nyitotta meg Münchenben az or
szággyűlést: „Kedves híveim, ország ren
déi! Igyekeztem Prussziával, Szászország- 
gai, a’ hesszi választó, ’s nagy fejdelemség- 
gel, úgy a’ thüriugi tartománnyal vámegye
sületre lépni, ’s végre is hajtottam. Örömmel 
említem azt, mert egész uj áldási forrás lesz 
ezen vámegyesület Bajorországra nézve, és 
azon szorosb kapocs, melly a’ németeket e- 
gyesíti. — Hogy ezen vámegyesület kiterjed
jen, ’s kereskedési alku köttessék Ausztriá
val, reményiem , — mi által alattvalóim tár- 
gabb közlekedésben részesülnek. Uj korona
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jutott házamra; Görögország óhajtására a’ há- 
rum szövelkezett hatalom befolyása által, ked
ves fiam, Otto, lett királyává; népem meleg, 
részvéte emeli előttem e’ történet becsét. Ba
jorország kereskedésének, ’s iparának -uj út
ja nyílik ez által. — Szeretett leányom egy
bekelése a’ hesszi örökös n.herczeggel szo- 
rosbra kapcsola két a’ nélkül is barátságos 
házat. — A’ múlt országgyűlés óta csak kevés 
helyen mutatkozott rendetlenség, de épen az, 
hogy csekély volt azok száma, bizonyítja az 
ország jó érzelmét. Eli országomét meg tu
dom különböztetni minden pártétól, melly ma
gát hamisan annak adná ki; — uralkodni a- 
kar ez, minden fenállót megsemmisíteni, a’ 
divatozó alkotmányt felforgatni, mellyhez én 
lélekisméretesen ragaszkodom. — Bajorim sze
retnek engem, ’s ismerik javokra czélzó tö- 
rekvésimet. A’ számviteleket ministerim elő
fogják adni, úgy szinte több törvény tervet is 
a’ rendek tanácskozása elé fognak terjeszte
n i, ezek között főkép a’ település (gyarmato
zás) ipar, ’s községek iránt, mell)ékből hí
veim látni fogják, hogy én óhajtásaikra ügyel
tem. Azt várom, hogy ezen országgyűlés di
cséretesen fog valamennyi közül kitűnni, ’s 
e’ válásomban nem.fogok csalatkozni. — A’ 
gyűlés 0  Felsége távoztával háromszoros egy 
hangú „éljent;< kíálta. — - Luxemburgból ír
ják , hogy Frankfurtból a’ katonai hatóság ál
tal tett rendszabások helyben hagyattak, ’s 
engedelem adatott neki, a’ várkört négy órá
nyin túl is kiterjeszteni, ha szükségesnek fog 
látszani. -— A’ maestrichti hollandi őrség 
múlt febr. 24ikén a' *elga földre lépett, ’s 
több községen keresztül vonult. — Krug, a’ 
jeles T. tanító, Jeczkéjiről lemondott, mint 
mondják azon okból, mivel a’ német egyete
mek szerkezetét változtatni készülnek. — Lip
csében (Leipzig) most 23 sajtóintézet (könyv- 
nyomás) vagyoni — 170 kézi, !s 4 gyors
sajtóval, melly ek 648 szedőt ’s nyomtatót fog
lalnak^ el. A’ papiros-fogyasztás évenkint 10 
ezer ?40 nyalábra (Ballen) inegyen, ’s érté
ke mintegy 268,500 tallérra. — Lipcsében 
mintegy 30,000 mázsa nyomtatvány küldeték 
szélivel, vissza mintegy 8.000 — tehát a’ va
ló eladás Lipcsében 22,000 mázsányi. Egv 
mázsa tiszta értékét 145 tallérra tehetni, hon
nan az évenkénti könyvárosi árbecs-forgás
3,190.000 tallérra megyen. — Mondják Mün
chenből , hogy a’ bécsi congressus a’ frank
furti áprilisi esetek köv étkezésiben a’ liamba- 
chi ünnepen törtéi lek iránt is nyomozást ren

delt, minthogy ezeket amazokkal összefüg
gésben lenni állítják. — Badenben Karlsru- 
heböl következőt beszélnek február. 25ról: 
„Néhány szabólegény gazdájától bepanaszol- 
tatván a’ városból kiutasíttatott; kettő kö
zülök visszatért, ’s újra el kellett volna a’ 
várost hagyniok. Ekkor valamennyi pajtásaik 
számra 83an a’ tanyán (Herberg) összeg) ül
tek, ’s oda nyilatkoztak, hogy két pajtásuk 
sorsában osztozni akarnak. A’ műhelyek üre
sen maradtak, ’s a’ mesterek zavarban. Az 
összegyűltek a’ csendtisztség részéről több 
ízben felszólíttattak, hogy munkájokhoz tér
nének vissza, 's ez talán mégis történt volna, 
ha a’ biztos-választást el nem hibázzák, így 
a’ választott iránt semmi bizodalom sem lé
vén, ez kigúnyoltaték Katonaságot küldöttek 
ellenek, ’s 60 őrségi fegyveres mintegy 40t a’ 
városházhoz vitt. A’ külföldiek bepecsételt s 
vétküket foglaló levéllel honjukba küldettek 
kiséret mellett, a’ belföldiek hüvesen ülnek. 
Későbbi hírek azonban ezen előadást kétség
be látszanak vonni.

S P A N 1  OL O R S Z Á G .
A’ város-katonaság iránt minap kibocsá

tott rendezés főbb pontjai következők : Min
den város és helységben, melly legalább 700 
külön háztartást számlál, város-katonaság ál- 
líttassék; ebbe léphet spanyol vagy liazaílu- 
sított szüléktől származott, 21—50 észt. ko
mig , és bizonyos kereset vagy jövedelemből 
élői E ’ katonatest minden más katonaságtól 
független , hanem mint polgári egyenesen pol
gári elöljáróság alatt álljon. Tiszteit községi 
hatóság válassza, a’ felség jóváhagyásával. 
Kötelessége a’ nyíl vány os béke-iőntartásban 
álland; de a’ hatóság parancsa nélkül fegy
vert soha sem foghat. Összegyűlhet gyula- 
dás, csoportozás, zendülés, tolvajok vagy 
rablók becsapása esetén. Négy napnál tovább, 
a’ subdelegaíus és ministerium engedelme nél
kül, semmi esetben sem téliét állandó szolgá
latot ’s a’ t. Egy más decretum a’ hadsereg szá
mára 25 ezer ujoncz-áílitást rendel, megenge
di azonban a’ nemeseknek még is, hogy e’ 
szolgálattól 2000 frtal megváltakozhassanak. 
Bayonneban febr. 22ikén hire volt, hogy Bur
gos ur helyébe Moscoso ur, ki már a’ cor- 
tes-korban is viselt minister éget, lépett vol
na kormányba. Terreno ur is épen azért vo
nakodott mindeddig hivatalt vállalni, mivel 
Burgos kbnnánytag volt. Gener. Palafox fon
tos hivatalt fog nyerni ’s grand ezimet, melly 
Saragossa 1808beli dicső védelmezését megö
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rökítse. A’ nép között élénk tanakodás f  >rog 
a’ fölött: valljon a’ cortesek ülései nyilváuyo- 
san fognak e tartatni vagy se? A’ kormány 
nézeteit e’ tárgy felöl nem tudják, a’ ministe- 
rium pedig napról napra kalasztgatja az egy- 
behivást. A’ támadók mozgásiról nem sok u- 
jat hallhatni. Febr. 25ikénV cataloniai önkény- 
tesek egyesülve néhány csapat rendes kato
nasággal , Arragonia szélein megtámadtak egy 
1000 főre menő felkelt csapatot ’s állásiból 
kiverve a’ hegységekbe szoriták. A’ Messa
ger szerint gr. JEspana, volt cataloniai főka
pitány , ki eddig mint menekvő a’ franczia 
főidő:» tartózkodott, több más buzgó carlosi- 
tával egyetemben visszatért hazájába.

P O H T Ü G Á L 1 A .
Már szinte óvakodva közük az angol hír

lapok a’ Portugálból érkező híreket, mivel 
jobbára ellenmondásokkal telvék ’s világos 
koholmányi azoknak, kik e’ vagy ama’ pár
tot magasztalni vagy süllyeszteni szeretnék. 
Febr. 27ikéu a’ Globe egy levelet közle Fal- 
mouthból, mellyben előre téteték figyelmessé, 
hogy szemesen őrizkednék azon uj hírektőr, 
mellyeket Seaflower hajó Lissabonbal hoz, 
mert a’ hajón két veszedelmes miguelíta is 
érkezik, kik bizonyosan elárasztják az ujság- 
kiváncsikat győzödelmi hazugságokkal Miguel 
hada felől. ’S valóban jöttek is illyes hírek, 
de mellyeknek a’ cityben senki sem ada hi
telt. Most Confiance gőzhajó hozza, gén. Sal- 
danha hivatalos tudósítása ’s lissaboni hírla
pok után, hiteles hírét egy uj nevezetes üt
közetnek , melly febr. 18ikán Santarem körül 
a’ két tábor közt történt elég vérengzéssel 
ugyan mind két részről, de egyikről sem el- 
döntőleg. A’ támadást santaremiek kezdék 
egész haditesttel egyszerre, miután Miguel e- 
lőbb egy proclamatióban elhiteté velők, hogy 
most midőn az ellenfél különféle vidékekre 
szerte oszlakozék, ők pedig Porto vidéki csa
pataikkal is egyesültek ’s napja következnék 
azon hires bémeuetnek, mellyet ő néhány év 
előtt épen február 2 Ükén Lissabonba tartott, 
— mikép most minden ellenállás nélkül el
foglalhatnák az ellentábort ’s utána el a’ fővá
rost is. Azonban a’ kimenet mást mutatott. 
Saldanha három sorezreddel bocsátkozék tűz
be , mig a’ többi ezred tartalékul védelme- 
zé az állást, ’s a’ támadókat visszanyomá a- 
zon utón, mellyen érkezének bé egész a’ vá
rosig, hol a’ fellegvárhoz vezető egyik hidat 
is elfoglalá, de mellyet később újra elhagyott. 
Csata közben 160at tőn fogollyá, elcsikará 
két ezrednek ’s a’ Porto vidékről jött osztá

lyok egyikének is zászlóját, mellyeket már 
Lissabonba a’ foglyokkal együtt meg is kül
dött. Részéről azonban a’ hadministerhöz kül
dött hivatalos tudósításában fájdalmasan je 
lenti néhány derék tiszteinek elestét, kik kö
zött van Miranda alezredes, a’ franczia ezred 
parancsnoka és saját segéde Guillet őrnagy. 
Az ellenség elesett tisztei közt említ egy ez
redest a’ 8ik vadász ezredből. A’ többi eles
tek száma igen nagy. A’ foglyok közt egy 
spanyol is találkozik, mondják, dón Carlos 
kis hadosztályábul, mellyet saját szolgálatá
ra Héjában seregített össze ’s most ez ütkö
zetre d. Miguelnek segédül küldött, fogatott 
volna el. — Hg. Terceira újra visszament a’ 
táborba ’s a’ három részre osztott const, se
regnek bal szárnyát vezérli, jobbját Saidan- 
ha, ’s derekát gen. Stubbs. Minapi lemondá
si»; a’ badministerrel volt némi viszálkodás 
következésében történt, de azóta kibékülvén, 
mint hallatik, osztály-seregével nem sokára 
egy uj expeditiót fog intézni, de melíynek 
czélját még eddig csupán találgatják. A’ nem 
rég érkezett belga ujonezok, számra mintegy 
800an, már táborban vannak. A’ ministerium- 
ban újra változást rebesgetnek, Aguiar he
lyett Magalhaens nyerné a’ belső, Braamcainp 
a’ külső, Coutinlio pedig az igazsági minis- 
térségét. A’ nép és sereg legjobban szeret
nék Freire hadminister kiléptét, kivel a’ íer- 
ceirai hgnek minapi czivódása miatt, február 
3ikán elszalasztatott a’ legszebb alkalom San
tarem elfoglalására. Miguel a’ fővárosban mi
nap egy összeesküvést törekvék léíesíítetni, 
ha első csirájában föl nem fedezék vala. — Ge- 
nuabol ’s inás olasz kikötőkből 10 hajó érke
zett a’ Tajóba rakva tisztabuzával. — Az 1827- 
ben összegyűlve volt cortes követek közül 
már csak 57 találkozik az országban, a’ tob-1 
bi 44 jobbára elhalt vagy külföldön tartóz
kodik.

S C H W E I Z .  > '
Schweizi lapok jelentik Zürichből maríz.

4. hogy a’ sardiniai kövét már másod jegyzé- 
ketkülde a’ főhelyhez, mellybén Bern kormánya 
ellen panaszkodik, hogy a’ sardiniai küldött
séget a’ zenditő szándékról, melly Bern hatá
rában koholtatott, nem tudósította, ’s mellyet 
csekély fegyveres erővel meg lehetett volna 
semmisíteni. A’ zenditő csoport ugyan gyalá
zatosán visszafutott, de azért a’ tett áll, hogy 
schweizi földön szövetkezett a’ valóságos meg- 
rohanás, és Schweiz egy pillanatra féíhete, 
hogy magát olly ország szomszédjában kocz- 
káztatja, melíynek viszonyai neki több tekin-
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tetben hasznosak, sót szükségesei. E jegy
zékben továbbá reményű a’ küldött: a‘ főhely 
be fogja látni, hogy azon rendszabási.í.at, 
mellyeket a’ szomszéd tartományok bátorságá
ra niulhatlanoknak állít, haladék nélkül telje
sítenie szükség. Azután el határozottan kíván
ja , hogy a’ politikai szökevények a’ sardiniai 
határszélekhez közel cantonokból eltávolíttas
sanak; — ’s ezen cantonokbau ollyan emberek 
ne szenvedtessenek', kik a fenálló rend ellen
ségeinek vallják magokat; továbbá, hogy sem
mi biztosságok p. o. a’ becsület-biztossághoz 
(Comité d’ honneur, a’ lengyeleké) hasonlók 
Schweizban ne türessenek ’s a’ (. A’ főhely 
mind ezt, mind a’ badeni jegyzéket is közié 
a’ rendekkel. — Zürichi levél említi, hogy az 
ottani fótörvényszék a' müncheni várostörvény
szék megkerestére, mellyben ez kéri: hogy 
türkheimi Schauberg József ur (állítólag bajor 
rajnavidéki fi) most a’ zürichi főiskolánál ta
nító lakában szoros nyomozást tartasson, ’s ha 
nála zenditésre vagy tanulói szövetkezésre 
ezélzó irományok találtatnak, azokat lefoglalja, 
minthogy Schauberg ur nyomozás alatt áil fel- 
ségbántás miatt, — tekintetbe vevén: 1) hogy 
a’ fenálló törvényszéki divatnál fogva ugyan 
minden, mi az Országban más birodalom nyu
galma ellen történik, a’ törvényszékek beavat
kozását, ’s a’ bűnösök megbüntetését húzza 
maga után, de olly esetekben, hol politikai 
vétség forog fen, melly előbb vala elkövetve, 
hogy sem az illető tettes Schweizbau meg 
telepedett, semmi rendszabásokat sem tehetni, 
mellyek annak személyes szabadságát veszé
lyeztetnék; 2) hogy a’ fenforgó megkeresés
ben kért háznyomozás ez utóbbi rendszabások- 
hoz tartozik, egyhangúlag elhatározta: a’ fő
benjáró (zürichi) törvényszék a’ müncheni tör
vényszéknek illy értelemben feleljen.

ELEGY HÍREK.
Azon nagy gőzhajó erőmű-készületei, 

mell  ̂ a Duna torkolatja ’s Konstantinápoly 
közt fog járni, Londonban vétettek, az;' 
munkát pedig Triestben gyártják. -  Rióból 
dec. Is. „A császár születésnapja óta itt nagy 
nyugtalanság uralkodik , úgymond a’ levél, a’

Caranmruk a kormányt meg akaíták buktatni, 
mi azonban nem sültei. E ’ társasága’ néptől 
2án buszon látott, 5ikén pedig megtáinadtatolt; 
mikor mindent az ablakon hánytak ki. Innen 
azon sajtóintézetek felé tódult, mellyek a’ tár
saság részén voltak, itt a’ nép mindent össze
rombolt. Itt ott bic- kázíak i s , hogy némikép 
gyakorlásban maradjanak ’s a’ t. Végét tudjuk. 
A’ császár nevelője letetetett, ’s a’ nyugalom 
helyreállott. —

Bernből igen bizonyosnak állítják, hogy 
az egyesült 3 hatalom és Szardínia követei 
újra értekeztek, ’s tanácskozásaiknál fogva 
udvaraiknak mint szükségest ajánlották, hogy 
Schweiz kormányitól valóságos biztosításokat 
kérjenek a’ zendíló cziin.boraságok ellen, 
mellyek Schweiz földén történhetnének. ‘S 
ha e’ magas hatalmak a’ kívánt biztosításokat 
meg nem nyernék, akkor Schweizot elfogla
lással fenyegessék. — Görögországban is fel
hagyván idegen próbákkal nemzeti intézkedé
sekre fordítja figyelmét a’ kormány. Görögor
szág eddigi kormányai mindig abban vétkez
tek leginkább, hogy a’ nemzeti régi iníézvé- 
nyek javítása helyett, mindig valami újat ’s 
idegent akartak az országba behozni; de nnir 
e’ szomorú csalódástól: eltértek, ’s mint lát
szik, mindenütt, még a’ nyilvánvos- épületek 
sziliében is a’ nemzetit akarják fentartani. — 
Smyrnai levelek febr. l lrő l hirlelik, hogy 
az augol-frauczia állás a’ szigettengeren erő
södést kapott. Ha e’ hir igaz, igen meglepő. 
A’ török kormány a’ görög követ elfogadását 
még mindig halasztja. Okát egy barátságos ha
talom befolyásában keresik. Még Rothschild 
úrtól sem vette fel a’ görög határ-terjeszté
sért kárpótlékul kötött summát, melly már rég 
készen van. Ezen körülmény a’ porta ron
csolt pénzállapotját tekintve nyomos okra mu
tat. Stambulból febr. l lrő l Írják , hogy Ang
lia előbbi kiyánatit ismétli. E ’ hir eleinte hi
telt nem lelt, de később megvalósult, hogy 
Anglia magasb hangon kezde beszélni, ’s 
szinte végkép határozást kívánt a’ szultántól. 
Mondják az angol követ a’ portának nem rég 
jegjzéket nyújtott be, ,’s ez nagy zavarban 
van ’s a’ t.
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1834.
J E L E K K O R .

24. szám, Pest szombat inartz. 22lkén.

F o í U l a l :h ! a ( : M aíja ro rs /.a ?  (N ádornak névnapja; Kinevezd«; pesti J izsefvá»ár; Szibenlis/.t, N agy-Szabó István Kőmáli 
Ambi as j - . ; elegy) Anglia (felsőházi viták niartz. 3 — 4iLén, és alsóháziak m artz. 5 —6 ikán). Francziaorszá°- (Sál-
verte inditvánva ’s e»véh viták martz. 4— 6 ikáig a ’ követházban ; Journal de P aris  Barthe törvényterve m elle tt; m ar- 
liuiquei elítélések ’s "á’ t ). Portugália  (I tay a l-W illiam  gőzhajó birei). Törökország (Krogujeváczon országgyűlés). 
China (kereskeilés; gyász a ’ császárnéért ’s egyebek). Elegy hírek.

MAGVAHORSZAÜ.
Pozsony maríz. 18káii: E ’ napokban két 

kedves ünnepi alkalom fordulván elő, fens, fő- 
herczeg Nádorunk születésnapja t. i. meliy 9- 
kén esett, ’s névnapja inelly 19kén követke
zeit, a’ RIÍ. táblája 15kéu fényes küldöttfréget 
nevezé k i, melly az országos bálaüdvöziést ő 
Fenségének megvinné. A* küldöttség szónoka 
báró Ilüdnyánszky Sámuel esztergami kápta
lani küldött ur, magyar beszédében valamint 
magas ékesszólással úgy szives hálaérzelem- 
mei teljesité tisztét; mit mint közös érzelem 
szavait egyetemi taps követe. Az Ország nm. 
Birája pedig már előbb, niidoii a’ Fő-herczeg 
a’ felső táblához belépett, mondotta volt el 
üdvezlő beszédét (fiákul. Nádor ő Fensége , 
mind a’ két üdvözlésre vele született kegyes
séggel válaszolván, az iránta nyilatkozott szi
ves bizodalmát, az ország legnehezebb ügyei
ben i s , mellyek elintézése most forog tanács
kozásban, összevetett vállal munkálkodásban 
a’ közjóra őszinte ’s 'állandó törekvéssel ígér
te részéről viszonozni; mit ujolag közös él
jen fogadott. — Ezután elegy ülés tartatván, 
az országos sérelmek össze gyűjtésire ki
nevezett orsz. biztosság nyiytá be tudósítá
sát végzett munkálati felől, melly nyomtatás
ra rendeltetett. — A’ kerületekben a* szokott 
üzenet és fül írási vitákon kívül, a’ summás 
pörlekedés tárgyazatárul folyt a’ tauáczkozás.

Királyunk 0  Fölsége f. észt. febr. Soké
ról kőit legfensőbb határozata szerint a’ pesti 
kir. Egyetemben Imre elhuny tárai megürült 
Bölcselkedés tudományi tauítószékre dr. W er
ner Józsefet, eddig a  győvi kir. Akadémiá
ban ugyanezen tudomány r. tanítóját, .mélíóz- 
tatolt kegyelmesen kinevezni.

Pest: Józsefvásárunknak vége, de nincs 
vége a’ panasznak, melly ellene minden száj
ból köz és teijes elégületlenséggeFhangzik. 
Mondják sokan: e’ vásárnál József-napkor 
Pesten silányabbat rosszabbat a’ közelebb le
folyt évtizedben még nem érlek, -’s ha igy 
ta rt, a’ hazai szorgalom s kereskedésre nem 
épen kecsegtető kilátást reménylenek. A’deb-

reczeni múlt rósz vásárnál az utakat és rend- 
kivüles időjárást kárhoztaták okul, ’s annál 
nagyobb remény kelt az érkező pesti vásár jó
sága iránt. Itt már az utak jók voltak ; az idő 
szeleskedett ugyan és pedig téli garázdaság
gal , de ez , mivel csupán a’ már beállott vásár
kor keletkezett, az adásvevés Csökkenésére 
kis befolyással hathatott.-A’ vásár rosszasága 
másunnan látszik származni, t  i. a' terméki 
nagy czikkelyek keleílenségiből. Ha nálunk 
gyapjú, bor ’s gabonának nincs áramint fő pén- 
zelési forrásúiknak, nincs akkor a’ többi ága
zatnak , és igy az áiíalányos árulásnak sem il
lő keleíe. Már pedig a’ jelen vásárban az igen 
finom gyapjú, mellynek különben soha sincs 
vesztegetett ára, 25—30 fríal szállott a lá , 
sőt a’ szedők nem tudván magokat biztosabb 
kilátáshoz kötni, a’ vételben haboztak ’s úgy 
szólva ígérni sem mertek. A’ gabonának cse
kély  vagy illetlen árárul, ál talányos bélyegül 
elég azt mondanunk, hogy a’ legjobb tiszía- 
buzáuak pesti mérője alig ment 7 víó frton ,
’s több urodalom , mellyek beszállított, gabona
áruikat el nem adhatván, nem hogy itt mint más- 
Kor, lei akatíak, volna, de a vásár szégyené
re ’s kárbosszubói vissza készültek szállíttat
ni, minthogy ott helyben jobban kél. — A’ do
hány megtartotta leopoldvásári árát; tehát ha 
vesszük azt, hogy Józseikor a dohány mázsá
ja  mindig legalább is 2 fríal növekszik, úgy 
ez is csökkent. A. Iovas-ar Dar számos még is 
léha volt s az ur itt is csekély7; a’ marhavá
sár mégis valamivel éléukebbea mozgott, ’s az 
ár nagyobb mint múltkor , innen az ugyan e’ 
vásári alkalomkor tartott Pest megyei közgyű
lés a’ marhahús árát fontjában egy krral eme- 
!é mind Pesten, mind arány szerint egyebütt 
az egész megyében. A’ közmüvekben legjobb 
keletét mondhatni a’ selyemuj uknak ’s eleinte 
a’ posztónak, de melly utóbb szinte elsilá- 
nyult; a’ többi kézmüvet alig keresék ’s a’ > 
vásártéri boltok vendégteleu állottak ’s a’ fel- ** 
sődunai fazekasok közül sokan a’ szél hirte
len keletkezle miatt még azon kárt is szen
vedély hogy cserép-áruikat a’ hajófedélről 
a’ szél vagy vízbe sodrá vagy darabokra sza-



porítá. Egyébiránt az egyes czikkelyek árai
ról nevezet szerint külöukülön tudósítást ad
mai Értesítünk. .

Szibenliszt Mihály a’ pesti magyar kir. 
Egyetemben törvények tanítója f. hó lUkén él
tének ölkében ideglázban kimúlt; Pápán pedig 
febr. 23kán hunyt el mell-viz-kórságban Nagy- 
Szabó István több urodaloin ügyésze. Mind a’ . 
két büldogultbau jó hazafiakat és fáradhatlan 
munkás polgárokat veszténk. Az utóbbi iránti 
közös gyászt bizonyitá a’ helybeli ’s vidéki 
népes halotti kiséret, melly érzékeny részvét
tel kiséré kedves tisztelt halottját a’ calvaria 
melletti ’s a’ mélt. uraságtól rendelt uj temető
be. Superintendens Tóth Ferencz és Tarczy 
Lajos professor uu. adák meg az elhunytnak 
végső tiszteletét fontos és lelkes halotti be
szédekkel.

Holdmézesi Kornéli Ambrus Békés-Gyu
lán f. h. lOkén a’ haldoklók minden szentsé
geikkel felkészülve életének 68. évében jobb 
életre szendéi ült. A’ boldogultban hitvese szül. 
Somogyi Borbála asszony a’ legjobb férjet, 
Ignácz, József, Sándor, Erzsébet ’s Amalia 
hálás gyermekei kedves boldogító atyjokat, 
Békés megye számos évekig volt érdemteli 
tisztviselőjét, a’ tudományok’s tudósak fárad
hatlan barátjukat ’s kedvelőjüket, az ügyefo- 
gyotlak nyájas pártfogótokat, a’ szegények 
gyámolukaí, szóval a’ Haza lelkes polgárját 
vesztette el. Hideg tetemei ön kivánata sze
rint Aradban keblezett Holdmézesi birtokába, 
üdvezült Atyja mellé takarittattak. Igen kívá
natos, hogy tájszó-gyűjteménye az elhunyt
nak, mint a’ hazai provincialismusok szorgal
mas jegyezgetőjének Idiotikonunk ’s Lexi- 
kographiánk gyarapodására a’ magyar tudora. 
Akadémia vagy Nemzeti Museum birtokába
JUSSOD.

Sz. Gálon (Veszprém vgye) martz. 12kén 
reggeli 6 órakor gondatlanságból tűz ütvén ki, 
elégett 117 ház ’s a’ pajtákkal (csűrökkel) 
együtt több mint 200 épület. Martz. Skán Ino- 
ta és Csór közt a’ postát két útonálló kirab- 
lotta. H. T. — A’ Bakonyságot térdig érő hó, 
sok helyen 2 — 3 öles fuvatagokra tornyadoz- 
va fedi, szomszéd hegylánczunk is hasonló 
lepelbeu diszlik, téli faggyal üvölte dermesztve 
a’ szél többnyire a’ martz. l lk i  vihar óta ná
lunk is folyvást.

A N G L I A .
A’ felsóház ülésében martz. 3ikán számos 

kérelem nyujtaíott be dissenterektől. West
minster marq. jelenté, hogy martz. 6ikán in
dítványt szándéka tenni a’ felsóház azon pri-

vilegiumára nézve, mellynél fogva távolle
vők küldött által vehetnek szavazásban részt. 
EHenborough lord kérte : halasztaná indítvá
nyát még e l , minthogy némelly lord csak né
hány hét múlva szándékozik megjelenni az 
ülésben. A’ marquis megígérte, hogy indít
ványával husvétutánig várand. Ezután a’ lord- 
kanczellár azt jegyzé meg: tanácsosbnak vél
né, ha a’ zsidó-emancipatio kérdését ezen il
lés alatt nem hozná ismét vita alá'. — Senki 
ugyan melegebb részt mint ő (Brougham) e’ 
tárgyban nem vesz, de meg van győződve, 
hogy ha valamelly tárgyhoz érdeke nem já 
rul a’ népnek, azon szokás, mellynél fog- 
vást azt évről évre pnrliamentbe hozzák, a’ 
süker foganatját inkább gyengíti, mint neve
li. Westminster marquis felelt, hogy ha e’ 
szándéklott indítvány elhalasztatása a’ tárgy
nak bármikép használna, nem volna ellene, 
de át nem láthatja, mi nyereség háramlanék 
reá ebből. Durham gróf kérelmet nyujta be 
Hulltól 5776 aláírással az erőszakos matróz- 
fogdozás (Matrosen-presse) eltörlesztése vé
gett. A’ lord megegyezett benne, hogy en
nek eltörlesztése reméllhető, ’s a’ törvényho
zás abban módot is fog találni. Grey azonban 
oda nyilatkozott, hogy a’ tengeri erő lévén 
Anglia függetlenségének alapja, főkép hábo
rú idején nem jhiszi, hogy e’ matrózi kény tető 
ujonczozásmódot végkép el lehetne törleni. — 
Az alsóházban Hume a’ tábornoktest, katonai 
kórház-tisztség’s t. ef. végett kért 122,143 ft. 
sterl.get 112,000 ftra kiváná szállíttatni, de 
indítványa 243 szóval 49 ellen félre vette
tett. (Február 28ikán azon különböző őrsé
gek számát támadta meg, mellyek a’ gyarma
tokban ’s Irlandban állítása szerint szükség 
nélkül tartatnak).

A’ felsőház ülésében martz. 4ikén Dur
ham figyelmessé teszi a’ házat a’ dissenterek 
azon különös panaszára, hogy a’ londoni e- 
gyetem privilegiumi liijány miatt doctori ko
szorút nem oszthat. A’ lordkanczellár azt vi- 
szonzá: a’ régi tudom, egyetemek igen elle
nezték, nehogy uj testvéröknek e’ privilégium 
adatnék. A’̂ titkostanács azonban gondoskod
ni fog a’ főiskolának fenállására ezen olly 
szükséges jog megadatásáról. — Az alsó
házban Ebrington lord nagy kérelmet nyujta 
be Denvonshire-ből, melly a' tizedinegváltást 
nem a’ termesztés, hanem nyereség tízszeres 
értékiben óhajtja, mi Russel lord véleménye 
szerint a’ termesztés harminczadát tenné. A* 
devonshirei követek mindketten ellenszegül
tek a’ kérelemnek, mivel az valamennyi tized-
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birtokosra nézve igazságtalan volna. E ’ vita 
az egész reggeli ülést elfoglalá. „ E z , úgy 
mond a’ Courier, valószínűleg kezdete a’ ke
serű vitáknak, minthogy mindegyik fél a’ má
sikat vádolja, hogy a’ cserében más kárán 
akar boldogulni. Hardy ur a’ parliament vá
lasztásoknál még mindig fen forgó megveszt e- 
gések ’s rendetlenségekre hivatkozik, ’s a’ 
jelen törvények elégtelenségire, honnan en- 
gedelmet kért e’ végett javaslatot benyújtani. 
Az engedelem megadatott, mivel lord Russel 
nem szegült ellene. Azután Murray urnák en- 
gedteték meg az idegen ujonczszedési tör
vény ellen czélzó indítványának behozatala 
(ineály t. i. tilt idegen szolgálatra Angliában 
minden ujonczszedést). Ez azon indítvány, 
melly mellett a’ ház az utolsó ülésben nagy 
többséggel nyilatkozott, de abban maradt, 
mert az ülések bevégeztettek, mielőtt az a’ 
különféle kívánt lépcsőkön átjuthatott volna. — 

Az alsóházban maríz. 5kén Carrickfergus 
választósága Irlandban és Staífordé, amaz ö ’ 
Connell, ez Sir I. Freemantle által megvesz- 
tegésről vádoltaték. Mind a’ két város ellen te
temes nyomozás vala kezdve, ’s a’ ház ezek 
következésiben az indítvány 2dik felolvasta- 
tásátmegengedd, méllyé’várasokatparliament- 
be képviselő-küldési jusától fosztja meg. Car- 
rickfergusnál a’ kérdés szavazás nélkül ke
resztül ment; StaíFordnál 167 szótöbbség ha
tározta el 5 ellen. A’ felsőházban martz. 6kán 
Grey gr. kinyilatkoztató, hogy kész az indít
vány a’ tizedmegváltás iránt ’s nem soká a’ 
ház elibe fog terjesztetni, ezen indítványtól 
függetlenül, szándéka még mást is az egyhá
zi árszabások (taxák) megváltásiról behozni. 
Ezután Wynford 1. támasztott indítványt, melly- 
nél fogvást Angliában ’s Irlandban hozott tör
vényszéki ítéletek adóssági ügyben kölcsönös 
erejűek legyenek, úgy, hogy ha egyik ország
ban a’ törvényszékek valamelly adóssági ügyet 
eldöntötték, a’ más két országban a’ végett 
uj port kezdeni szükségtelen legyen. Most, 
egyik országban elitéltetvén a’ végrehajtás a- 
lul az által húzzák ki magokat, hogy a’ másik 
országba mentek által. Wynford nyilatkozta- 
tása szerint e’ teryet olly adósokra is ki le
hetne terjeszteni, kik idegen országokban ke
resnek menekvést. A’ 1. kanczellár helyben 
bagyá e' javaslóit rendszabást, ’s az először 
fel is olvastatott. Ezután st. Botolph egyház
kor 350 lakosa nyujta be panaszt, hogy a’ 
hierarchia segedelmére iszonyú summát kény
telen adózni, minek azonban a’ londoni püspök 
ellenmondóik — Az alsóházban martz» 6kán

Hunié ur felhozta indítványát a’ gabonatŐrvó- 
nyek iránt, kérvén változzék a’ ház választ
mánnyá (committee) ’s Ítélje meg: nem volna 
e tanácsosb az angol gabonaárhoz képest vál
tozékony vám helyett bizonyos adót vetni az 
idegen gabonára. „Egy részről, úgymond, e- 
gész néptömeget látunk, melly terhein könnyít
ői vágy, más részről a’ kevés számú kiváltsá
gos (privilegirt) igazságtalan hatalomra jut
ván, ezt erőszakosan is magának meg akarja 
tartani, bármikép szenvedjen is a’ többi az 
által. 1821 óta a’ telekbirtokos mindent elkö
vet, hogy termékeinek természetelleni magas 
értéket szerezzen. 1660tól fogva kezdette a’ 
parliament a’ nép tápláléka árát mesterségesen 
följebb rugtatni. A’körülmények azonban meg- 
mutaták, hogy ez lehetlen volt, mig 1815 a’ 
mostani tiltó rendszer fogadtaték el. A’ népes
ség e’ mellett nem a’ mezei munkások, hanem 
gyárdolgosak közt szaporodott meg, a’ sze
gén yi adón úgy fogunk leginkább könnyíteni, 
ha a’ gyárokat felsegítjük, hogy készítményei
ket külföldi gabonaért kicserélhessék. 1717 
óta 1800ig "gabonatermesztésünk a’ szárazföl
dével versenyt haladt, a’ megtiltás után meg
állapodott, ’s a’ szárazföldön mindinkább la
fej lett. Ha gabonatörvényink nem volnának, 
gyártásunk hároinszoroztathatnék; a’ gabona
törvény eltörlesztésiből következnék, hogy a’ 
britt gyártó képes volna Európa ’s Amerika 
gyártóival versenyezni.“ (tetszés a’ ministeri 
részről). Javasolja azután, hogy 10 shilling
gel kezdenék a’ vámot, ’s évenként 1 shil
linggel szállítanák alább. Torrens ezredes tá- . 
mogatá az indítványt. Sir James Graham meg- 
jegyzé, hogy a’ beszélővel némi pontokban 
megegyez. A’ földműves és gyártó érdeke 
közt elválasztó vonalt huzni igen súlyos. A’ 
gabonatörvény eltörlesztése, úgy mond, az 
aristokratiai telekbirtokos hasznával nem fér 
egybe (halljuk!) Ha ezt nem hiszik, állíta
nom kell, hogy a’ bérlő megbuktával minden 
földműves tulajdonának megsemmisedése mul- 
liatlan volna. A’ tisztes szónok a’ gabonavám 
ingását rosznak tartja, ’s mit javasol ellene? 
hogy ezen ingás megszüntessék. Se állandó 
vámot nem akar, se tökéletes szabad gabona- 
kereskedést, ’s igy épen azt javasolja, mit 
kárhoztat. Azonban e’ kérdést nem úgy kell 
tekinteni, mint európait, hanem mint britt ü- 
gyet. A’ szónokkal egy értelemben vagyok, 
midőn állítja, hogy a’ földművesek javával va
lamennyi osztályé kapcsolatban á ll; sőt azt 
mondom, hogy valamennyinek érdeke ’s hasz
na, a’földművesétől függ. Európában egy or-
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seui emészt annyi búzát el, mint Anglia, 
igyekeznünk kell tehát annyit termeszteni, 
mennyi kell, nehogy hijányt szenvedjen a’ 
nép. Hutchisson azt állítja, hogy a’küllőidről 
szállított gabona olcsósága elöpostája a bekö
vetkező drágaságnak, holott (belföldi) saját 
bizonyos termesztés a’ gabonát mindig mér
sékleti áron tartja. Azon száz év alatt, melly- 
ben idegen gabona bevitelén magas vám ál
lott, közönséges évben saját termesztésünk 
szükségekre elég volt, ’s gazdag aratáskor 
annyit félre tehettünk, hogy szűk évben a’ 
hijányt nem igen érzettük. A’ gabonaár ingá- 
sa csak néhány shillingre ment egy quarter- 
töl, ’s az ezen időszak végével 1765ben öt
szörié kisebb lett, mint elején. Ez idő óta a’ 
megtiltás elvétől eltávozánk, ’s az ellenkezőt 
követők; de bezzeg gyakran iszonyú költe- 
kezésink mellett is szükséget szenvedtünk! 
Ekkor kezdődött a’ háború, ’s mi 18 év alatt 
60 millió ft. sterlget fizettünk külföldi gabo
náért; ’s ha minden kincsünket oda ajánlot
tuk volua is , elzárta elölünk ekkor réveit a’ 
külföld. Még béke-időben sem tanácsos ma
gát külföldre bízni. Ha Erancziaországban szűk 
esztendő áll be, megtiltják a’ szokott kivi
telt, ’s mi vagyunk a’ hijány-szenvedő nem 
Erancziaország, mellynek szűk terméskor is 
elég van. Termesszétek tehát a’ kenyeret, 
mellyet esztek , saját földetekben, ’s ne néz
zetek az ár-olcsóságra“ ’s a’ t. Utána még 
számos tag szóla, kik közt O’Connor, Ri
chards , Hoathecose urak ellene, Clay és Bul- 
ler urak pedig mellette. A’ vita más napra ha- 
lasztatott. Az ülés zártakor Russel lord en- 
gedelmet nyert indítvány-behozatalra a’ par
liament! választásoknál divatozni szokott meg
vesztegetés eltávoztatásáról. Althorp lord elő
térj észté a’ házuak indítványát a’ házadó el- 
törlesztése iránt, ntelly első ízben olvastatott 
fel. A’ minister megjegyzé hogy ezáltal a’ 
nép 1,170,000 ft. sterl.gel könnyíttetik. Ezen 
adó annyival terhesb az ablakadónál, mivel
60,000 ház, házadót ugyan igen, de ablaka- 
dét nem fizet. —

FRANCZIAORSZÁG.
A’ követház ülésében martz. 4ikén Ke- 

bertin ur az idegeneket illető törvény felől 
tudósíta. A’ biztosság elisméri e’ törvény meg
hosszabbítási szükségét 1836 végéig, sőt a- 
zon záradékot is szükségesnek hiszi hozzá 
hogy ha idegen az országból eltávozásra vett 
parancsnak nem engedne, vagy kitiltva abbóL 
ismét visszatérne, két hónaptól egész tízig bör
tönt szenvedjen. Az idegen szökevények föl-

segítésire kért másfél milliót a ’ biztosság 1 
millió 180,000 frankig ajánlja lerovatni. Erre 
Salverte ur kéré a’ kamarát, hogy követke
ző napon kérdését, mellyet a’ múlt ülésben 
jelente, hallgassa meg. Az elnök a’ kamarát 
szavaztatni akará; Mauguin ur azonban állí
tó, hogy az nem tárgya e’ szavazásnak, Jau- 
bert, ur ellenkezőt vitata. Üdillon-Barrot a ’ s 
kamara dolgának tartá a’ napot e’ végett ki

szabni. Guizot ur azon nyilatkozására, hogy 
a’ belügy-minister következő napon kész fe
lelni, elhatároztatott, hogy Salverte ur küz- 
benszólása e’ napon történjék meg. A’ követ
ház martz. 5iki ülésében zajos vita után Sal
verte ur közbenszólása felöl, elvégeztetett, 
hogy a’ kérdés következő napon vétessék elő. 
A’ követház február. 26iki ülésére térve, mi
dőn a’ tábori parancsnokság pótlék-költségit 
szavazá a’kamara, szembeötlő volt azon mód, 
mellyel a’ hadminister hebegve ’s bizonytalan 
hangon hitel-áthágásit mentegeié. — Midőn a’ 
franczia követházban kérdezők a’ ministeriu- 
mot: vagyon e remény, hogy a’ hollandi hadfog
lyokra kért 435,000 fr. valaha visszatéríttes
sék, azt feleié Broglie hg.: a’ belga-hollandi 
ügy bevégeztetése után (nagy nevetés) majd 
utána látnak. Mondják, a’ követház tisztsza
kaiban (bureaux) az egyesületek törvénytet*- 
vi elvét nem igen látszanak helybenhagyni, de 
szükségét még mindig emlegetik. — Pozzo di 
Borgo szokatlan ’s gyakran jelenik most meg 
az udvarnál. Néhány nap óta minden reggel 
a’ tuilleriákba ballag, ’s a’ minister -tanács 
gyülekezetéig ott marad. A’ korona-örökös is 
gyakran meglátogatja. — Az idei költsége 
Párisnak tetemes maradék summával kecseg
tet, mi végett a’ belügy-minister meg nem a- 
karja engedni, hogy az nyilványossá tétes
sék. — A’ Constitutionnel következő adato
kat közöl Martiniqueböl: A’ martiuique-i tör
vényszék minden esküttszék nélkül bizonyos 
Anses d’Arlasi lakost a’ fehér osztályhoz tar
tozót egy évi fogságra, ’s 1200 frank birság
ra ítélt, mert rabszolgáját azáltal ölte meg, 
hogy azt levegőzártan (hermetisch) egy czu- 
kor hordóba fenekelteté. Ugyanazon törvény
szék esküttszék nélkül bizonyos Cezaire ne
vű színes embert Grande Anse községből ha
lálra íté lt, gyilkos szándékáért (halál-kisér- 
tés) egy fehér ellen, némi czivódás követke
zésében, mellyben a’ fehér ember lova megö
letett.

A’ követház ülésében martz. 6ikán meg- 
tevé Salverte ur a’ ministeriumhoz intézett rég 
várt közbeuszólását, azon assomeurök (a-
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gyonverők) végett, melly ekk el az utolsó pá
risi zaj alkalmakor a’ esendőrséget élni ál
lította, ’s parlamenti nyomoztatást hozott in
dítványba. A’ feekigy-minister, ’s Persil íö- 
ügyvéd ur állították, hogy ezen vádak (pedig 
azokat Salverte ur tanúkkal erősíté), — ré
szint alaptalanok, részint túlságosak. Persil 
ur még azt is bizonylotta, hogy e’ végett már 
törvényes nyomozás is van kezdve. E ’ vita 
szinte négy óra-folytig tartott; midőn látván 
az oppositio a’többség véleményét, melly na
pirend-sürgetésre hajlék, különösen Laíilte 
tanácsára azt javaslá Salverte urnák , hogy 
indítványát venné vissza. Mit S. ur azonnal 
meg is tett. — A’ Journal de Paris a’ (mí- 
nisterium isméretes orgánuma), hosszú czik- 
kelyt ad Barthe ur törvényterve védelmére 
az egyesületek ellen. Miután azt akará elhi
tetni, hogy valamennyi egyesület nyugtalan
ságra v. rendetlenségre czéloz, ’s e’ kérdés 
nem a’ kormány és respublica kérdése többé, 
hanem áltáljában a’társasági csendé, Éjszaka- 
merikát, mint respublicát hozza lel például, 
hogy a’ politikai egyesületeket respublica lé
tére még az sem szenvedte meg kellete ’s 
idején túl. Hasonlag példát hoz fel Franczia- 
ország törtékedből, s megmutatja, hogy se 
a’ franczia respublica, se a’ császárság nem 
türheté a’ clubbok viszongásit ellenkezésit. — 
Ezen okoskodásokból azon következményt 
húzza, hogy méltatlanul vádolják a’ mostani 
kormányt bitorlásról, midőn az egyesületek 
ellen törvénytervet javasolt. — Az 18:i4iki 
National reményű, hogy a’ Cassadoszék a’ 
törvényszék ellene hozott ítéletét meg fogja 
semmisíteni. Csak benne van még reménye. 
Bizonyos párisi levelező azt hihetőnek is mond
ja , mivel az egész hiba a’ hires Compte- 
rendu ügyében történt, mellyet a’ National a- 
dott Iliről, ’s hol a’ törvényszék legelőször 
hibázott. — A’ franczia kamarában a’ czim- 
bora-polgárság (Spiessbürgerlichkeit) mind in
kább előtűnik. Az úgy nevezett 3dik osztály 
(tiersparti) vagy az ipar emberei többsége volt 
a z , melly szerzeményei védelmére adá Na
póleonnak az általányos hatalmat kezébe. Csak 
újítsák meg a’ jacobinus clubbok zenebonái
kat, majd ugyanazon tömeg (industrielle mas
se) Lajos -Fülöpnek annyi hatalmat adand, 
mennyi csak kell.

A’ követház bővebb vitája martz. 5ikén 
igy vala: Az elnök Salverte ur kérdésére, 
az-t jegyzé meg: nem kételkedik, hogy a ka
mara Salverte urnák a’ belügy-miuisterhez kér
dést intézni megengedé, itt azonban két kér

dés fordul elő, t. i. a’ kamara a’ közbeuszó- 
lásokat (interpellation) megengedi e , ’s mi
csoda napra tűzi azokat? Garnier Pages vé
delmezi a’ közbenszólási jogot, mint szemé
lyest. Előbb, midőn Mauguin ’s más uu. tet
tek hasonló kérdéseket, a’ kamarát tanácsul 
sem kérdezték, ’s noha némelly tag kívánta, 
az elnök azt feleié : nincs miről szavazni. La- 
rabit ur közbenszóltánál a’ pattantyús tisz
tek iránt a’ dolog már megváltozott, ’s azt 
nyilatkoztatták ott, hogy szavazni kell. Illy 
közbe gördítések által e’ kérdéseket csak ne
hezíteni akarják, mert most már azt sürge
tik: valljon általányos jog e a’ közbenszólás 
vagy sem, ’s a’ törvényjavaslat mindén for
máját alakiságát rá akarják illeszteni. Itt a- 
zonban minden egyes tag jusáról vau szó, ’s 
ezen jog-gyakorlás a’ többség helybenhagyá
sa alá nem tartozhatik. Viennet ur: „A‘ ka
mara-tagok jogai, a’ kamaráéi ugyan, de még 
is korlátozottak a’ gyakorlásban, mert a’ ka
marának joga van megtagadni olly követtől 
a’ szót, ki már háromszor szólott ugyanazon 
dologrul; annál inkább a’ közbenszólásoknál, 
mellyek gyakran szenvedély-ingerlő történe
tekről tesznek említést. Odillon-Barrot: ,,A’ 
közbenszólási jog személyes; követ, ’s nem 
a’ kamara gyakorolja azt. Ezen jog mellett 
a’ miuisternek megczáfolhatlan jusa van a’ 
közbenszólásra felelni, vagy nem. Végre még 
ehez a’ kamara ellenmondhatlan joga járul , 
mellyel napirendét állapítja meg. A’ közben- 
szólással minden színű vélemény ’s párt élt. 
Ha valamelly tag közbenszólása által a’ ka
marát zajos vitába akarná hozni, a’ minister 
feleletét megtagadhatja.“ Guizot: ,,A’ köz- 
benszólási jogot kérdésbe vonni nem akarom, 
de a’ felállított elveket helyben nem hagyha
tom. Elvre nézve a’közbenszólási jog a’kez- 
deinényi jog (initiativa) következése: a’ ka
mara bizonyos esetekben a’ közbenszólásokat 
némelly formaságoktól (Formalität) felmenté, 
mellyeknek a’ követi kezdemény alá van vet
ve , de mindig elismérte, hogy jusa van köz
benszólásokat megengedni vagy megtagadni. 
Mauguin a’ közbenszólási jog ellen előgördí
tett nehézségeket nem akarja azon rendszer
nek tulajdonítani, mellyre a’ ministerium tért, 
de igyekezetei lát benne a’ sajtó- ’s beszéd- 
szabadság megszorítására. A’ kamara vitáji 
kétfélék, u. m. törvényhozásiak ’s foglalatos- 
ságiak. A’törvényhozási viták az előadott tör
vények felől támadnak, a’ foglalatosságiak 
kérdések iránt a’ tudósításokról, mellyhez ér
tesítést, felvilágosítást kell adui. 0  azt java
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solja: hagyják a’ közbenszólásjog kérdését 
abban, ’s szavazzanak : mikor akarják Salver- 
te urat meghallgatni. Mire, mint tudjuk, a’ 
kamara Salverte ur közbenszólását meghall
gatni határozá, ’s a’ napot maríz. Gra tüze. — 
A’ követházi ülésben maríz. bikán, mielőtt 
Salverte közbenszólását a' ininisterhez intéz
né , a’ biztosság tudósítását adá az egyesületi 
törvények felől, ’s nyilatkoztatá, hogy a’ja
vaslóit törvény az alkotmányt semmikép sem 
sérti meg. A’ biztosság a’ választási gyűlé
seket e’ törvény alul kivéteti, mennyiben azok 
az egyesületekkel kapcsolatban nincsenek. A’ 
törvényjavaslatban mindazáltal azon hijányt 
veszi észre, hogy azokra, kik lakhelyt adnak 
az egyesületeknek, bünteíésnincsen szabva.— 
Ez után Salverte ur állott fel, ’s elmondja: 
mikép veretett meg számos személy az agyon
verek (assomeur) által, kik tökéletesen ár
tatlanok voltak, mint gyermekek, yének, ’s 
a’ t. óngolyókat mutat elő, mellyek az agyon
verek botjaik végire voltak illesztve. Még 
egy követ is veszedelemben forgott. (Chail- 
lan ur nyilatkoztatja, hogy a’ szónok hibá
zik). Salverte ur erre azt feleié, hogy egyet
len eseti hibája mind azt, a’mit előhoza, meg 
nem hazudtolhatja. Kérdezi azután Salverte ur 
a’ministert: mi lett azon emberekből, kik hol
tan maradtak a’ földön (d’Argout ur: „ollya- 
nok nem is voltak), ’s kérdi, kik valónak 
azon agyonverek (assomeurs) ’s ki vezérlé 
őket? „Tudom, úgy mond, azt fogják felel
ni , hogy nyomozás van e’ tárgyban rendel
ve; de attól tartok, hogy az, valamint a’ re- 
stauratio alatt, úgy most sem fog sükeres lenni. 
En tehát parlamenti nyomozást kívánok. Bár- 
millv nagy is azon fájdalom, melly engem meg
hat, úgy hiszem se a’ kamarának, se a’ koro
na ministereinek kellő tekintetét meg nem sér
tettem (nagy tetszés a’ terem minden részein). 
A beliig)minister: nyugtalanul várja, úgy
mond, az időt, melly ben a’ nyilványos hata
lom úgy viselőire tolt vádakat megczáfolhassa. 
Ez üg)viselők senkit, sem öltek meg, egy 
kardót sem húztak hüvelyéből k i , e°y baio- 
nett-szurás sem történt (balról egy szózat - a 
gyonveresrő l van szó). A’ párisi zendülés 
a lyonival kapcsolatban volt; ’s czéljok a’ lan- 
tozsórek ellen hozott törvény végre hajtatását 
meggátolni, (egy szózat: Salverte ur azt nyi- 
latkozfatá, hogy hírlapi előadással élni nem 
log). En, úgymond a’ minister, azt hittem 
Salverte ur igaztalan vallomásokra fog támasz
kodni, ’s" én csak elleubizonyítványokkal je 

lentem meg itt. Azonban előttem isméretlen 
nyilatkozásokra felelettel nem készülhettem el. 
(Garnier Pages: Várjon tehát Kegyed holna
pig! A’ centrum hathatósan rendre kiált.) Ar- 
gout ur azt igyekezik megmutatni, hogy az 
emberjogok társasága éleszté e’ lázadásokat. 
A’ carinagnolet tánczolták! éltették a’ respu- 
blicát, le Lajos Fülöppel! kiáltoztak. A’ nem
zeti őrség kövekkel fogadtatott; egy csoport 
lázasztó a’ börzetéren keresztül akart törni; 
vezérje elesett. Erről Kegyeteknek azt mon
dák, hogy meghalt; én majd megmondom, mi
kép. Bizonyos hatósági őr leliajlott utána, hogy 
fölemelje,,ekkor kést rántott, ’s az őrt meg- 
sebesité. Én a’ főcsendtiszttel levelezésben ál
lottam’, ’s mérséklést ajánlottam. Arra teszem 
még az Urakat figyelmesekké, hogy ezen fő- 
csendtiszt igen tisztes ember, ki Francziaor- 
szágnak szolgálatokat tett; ő ugyanaz, ki, a’ 
berryi hgnét elfogta, (nevetés ’s félbensza- 
kasztás). A’ csendtisztség némelly ügyviselő- 
jinek a’ csoportok közepin kelle állaniok pol
gári öltözetben, mert a’ lázasztók az ártatlan 
gyülevész közepén szoktak lenni. Ezeknek 
saját védelmükre legalább botra volt szüksé
gük, de nem furkósra. Manguin ur is újabb 
adatokat hoz fel, ’s a’ centrum kaczaját beszé
de alatt komoly kifejezésekkel dorgálja. Drault 
ur állítja , hogy csendszolgákat botjaikkal 
jobbra balra hadarázni, ’s ezekkel minden ok 
vagy alkalom nélkül férfit, asszonyt, gyerme
ket sujtaíni látott. Cabetur tanukra hivatkozik, 
hogy a’ minister előadása ellenére hullottak 
emberek ’s verettek agyon. Persil ur állítja, 
hogy a’ hatóságoknak efelől tudniok kellene 
valamit, de a’ követelt megölteknek sem atyjok- 
fija vagy barátja még mindeddig sem jelenté 
magát. Odiilon-Barrot dicséri a’ főügyvéd ha
tározását, hogy nyomozás van rendelve; de 
keserűn ócsárolja a’ kormány tettét, hogy nyil
ványos charakíer nélküli embereket lázasztók 
közé dug. Erre a’ centrum a’ vita végit élén
ken sürgeti. Az elnök: egy részről napiren
det , más részről parlamenti nyomozást kíván
nak. Salverte ur: én javaslatomat a’ törvény- 
széki nyomozások következményéig halasztóm 
el. E lnök: tehát nincs miről szavazni. A’ cen
trum: napirend! A’ szélek: napirend! A’szé
lek tömegestül fölkelnek ’s eltávoznak. —

A’ pairkamara Páris hatósága szerkezeti 
törvényit 71 szóval 36 ellen elfogadd, de mi
vel számos javaslat tétetett iránta, a’ törvény 
még egyszer a’ követházhoz fog visszajutni. 
— Lys ur, beruayi biró (az oppositio kije-
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Jelije) 151 szóval Prévost ur, az euri tánács 
tagja ellen, ki csak 122 szót nyert, a’ kilé 
pett Dupont ur helyébe választatott követté.

P O R T U G Á L I A .
A’ legközelebb, érkezett Royal-William 

gőzhajó martz. 2ikaig terjedő hireket hozott 
Lissabonbul, de olly különbözőket, valamint 
a’ hírlapok, mellyek azokat közlék. így a’ 
Herald a’ 18iki ütközetben a’ migueliek ré
sziről fő fogásnak említi azt, hogy általa Vil
laflor meggátoltatott Cartaxobul kimozdíthatni 
seregeit egy szándéklott expeditióra Alemte- 
joba, mi a’ migueli táborra veszélyes követ
kezést vonhatott volna. Azonban a’ pattantyu- 
csajkák ezen expeditióra folyvást fölkészülve 
állanak ’s Henry kapitány vinné vezérletét, 
de még elegendő hajó-legénysége nem akadt* 
— A’ Courier szerint, ugyan a’ mondott 18i- 
ki csatában Miguel hada 3000 embert veszte, 
kik részint elfogattak, elhullottak, részint mi
vel kapcsolatuk a’ főtáborral elszakasztatott, 
az ország belsejébe szórattak szét. Saldanha 
alul 3 ló lövetett ki. D. Pedro betegségéből 
lábadni kezd. A’ Sun 18ika óta más ütköze
tet is említ, mellyben újra Santareinből tör
tént volna a’ megtámadás ’s újra a’ kudarcz- 
vallás. Royal-William gőzhajó magával hozott 
vissza Lissabonbul egy csapat elégületlent is 
a’ hadsereg közül, kik nyakasságok miatt 
egy idő óta Lissabonban fogságban ültek, most 
pedig mint javíthatlanok végkép visszakül
dettek. A’ hajó helyettük 500 belga ujoncczal 
készül megrakodni:

TÖRÖKORSZÁG.
Servia széleiről martz. lsőjén. A’ szerb 

njság 5ik számában Kragujevaczból jan. 30i- 
káról (febr. 11.) következőt közöl: „Mihelyt 
Milos hg. Poscherovatzról ide visszatért, a- 
zon irományokkal foglalkozott, mellyek a’ 
népgyülés elibe fognak terjesztetni. Már jan. 
28ikáu seregleni kezdének a’ meghíttak, ’s a’ 
város eleven lön. Jan. 29ikén megérkezett O 
magassága a’ herczeg bátyja, Obrenovics Iván 
RudnickH és Posega kerületek kormányzója; 
30ikán O magasságok, a’ herczeg fijai, Mi
lan örökös hg, ’s Mihály hg, jan. 31. pedig 
herczeg öccse Jeffrem, Belgrád kormányzó
ja. A’ hatóságok tagjai számosabban gyűltek 
össze, mint a’ rendeléshez képest várni lehe- 
te, a’ papság is jeles mennyiségben jelent meg 
annyira, hogy a’ gyülekezet négyszáz főnél 
többre ment. Miután a’ határbiztosak is meg
érkeztek , kik munkájikat már bevégzék, a’ 
követek dobszőval az egyházba hivattak. Dél
ben 7 órakor (1 óra nálunk) a’ fejdelem csa

ládja és számos udvari és statusszolga kísé
retében a’ gyülekezetbe jö t t , ’s miután sze
mélyesen üdvözlé azt, a’ külső ügyek titok- 
nokának Davidovics urnák jelt adott a’ javas
lóit beszéd-elolvasásra, mellyben a’ nagyúri 
fermán fontosságát megmutatván ’s Petrinie- 
vics ur fogadtatását a’ szultánnál említvén há
lára inté a’ szerb nemzetet, mellyel ez Isten 
után II. Mahmud szultánnak, Miklós czárnak 
mint Servia védelmezőjének, tartoznak. Nes
selrode , Stroganoff, Ribeaupierre ’s ButenieíT 
érdemeiről sem feledkezett meg. Ezután a’ 
gyülekezetnek az igazgatás minden ágaiban 
munkába vett javaslatok adattak elő; mikép 
lesznek minden igazgatás-ágban ministeriumok 
beliozatandók, az adók, a’ nagyúri tartozá
sok , az ujdon szerzett tartományokon fekvő 
adósság bészedetendők, ’s lefizetendők; úgy 
szinte a’ tizedek termékben, vagy készpén
zen megváltatandók. Eelszólttá azután a’ fej
delem a’ követeket, hogy e’ tárgyakról oda
haza társaikkal értekeznének, ’s f. évi sz. 
György napján tartandó gyülekezetben véle
ményüket adnák. A’ gyülekezet figyelemmel 
hallgatá mind ezt, ’s a’ fejdelmet áldva osz
lott el. —

C H I N A .
Londonbul martz. Iről írják, hogy a’ ke

letindiai társaság junius elejéről hireket vett. Az 
opium vagy mákony-hajók csempüző (Schmug
gel) utazásai China keleti partjain szaporodni 
kezdenek, ’s a’ chinai kormánynak gyakor tár
gyat nyújtanak panaszra, mellyre az angol 
számtartóság (Factorei)azt szokta felelni, hogy 
nincs hatalmában azokat meggátolni. Azonban 
mindeddig e’ hajók mákonynál egyébbel nem 
kereshedhettek, ezt azonban hamar eladták, ’s 
ezüsttel, ’s drágábban is fizették, mint Canton- 
ban. Az angol számtartóság eltörletése, és a’ 
thé-kereskedés felszabadítása jövő évben a’ 
dugárusságot v. csempüzést nagyon ki fogja 
terjeszteni ’s a’ t. — A’ Morning-tlerald, an
gol hírlap, egész csomó újságot vett Canton- 
ból oct. 15keig. Aug. elején Cochinchina dél
szakán támadás ütött ki, bizonyos, a’ nép előtt 
igen kedves biró bezáratása végett. A’ csend
őrséget ’s katonaságot a’ nép legyőzte ’s ked- 
venczét megszabadította, a’ támadás főjévé tet
te , ’s a’ Sziámiakat, kik a’ határon már ad
dig sereget gyűjtöttek, segédül hítta. — „Mi 
nagy elömeuést tesz az „az iskolamester“ úgy
mond, a’ Morning-Herald, arra bizonyságot 
találunk e’ (chinai) lapokban, hol jelentést ol
vasunk egy havi Írásról chinai nyelven, melly- 
nek ezé Íja: a’ chinaiak önhitt ’s fonáksága
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mellett kizáró véleményét önmagokról lassan
ként helyre igazítani, minthogy az európaiak 
művészeteivel, tudományival, ’s társas elvei
vel meg akarja ismertetni. — A’ st. pétervári 
njság levelet közöl Pekingból, melly a’ csá
szárné elhunyta végett országos gyászról uj 
császárné-választásról, ’s ennek császárszékbe 
emeltetéséről tudósit. — „Az udvar, ’s a’ tar
tományok , úgymond e’ levél, mély búba- me
rültek a’ császár azon hitvese elhunytán, ki 
császárné czímet viselt; illy alkalommal min
den polgári, ’s katonai statustiszt, 'az ország 
első méltóságositól fogvást az utolsó szolgáig 
gyászt kénytelenek ölteni, melly durva fehér 
pamut öltenyégből áll. E ’ köntöst négy hétig 
se éjjel, se nappal íe nem szabad vetniük. 
Ezenkívül a’ nyilványos tisztviselőknek ezen 
egész idő alatt tiltva van az éjt másutt tölteni, 
mint a’ tisztségi épületek falai között. Száz 
napig nem szabad a cbiuai császár jobbágyá
nak baját elnyiretni, vagy kalapját vörös se
lyem vagy bivalygyapju ékszerrel díszesünk 
Menyekző, ünneplés, mulatság egész ország 
szerte tilalmas, valamint minden muzsika, kive- 
vén azt, melly vallásos szertartáskor diva
tos. E ’ gyászrendelés már több év óta áll, 
rendkivüles szigorúsággal tartották azt meg 
mindeddig, ’s a’ legcsekélyebb megszegés is 
kemény bünhödést vont maga utálj. A’ császár 
azonban ez alkalommal az alsó néposztálvon 
könnyíteni akart, mivel kitűnt, hogy szegény 
’s mezei emberek esnek a’ gyászszertartás el
mulasztása végett leggyakrabban büntetésbe, 
’s meggyőződött, hogy ezen áthágások több
nyire tudatlanságból történtek. Elhatározta te
hát, ezek jav ára a’ gyász idejét, de csak ez 
úttal, megrövidítni, ’s a’ felszólítás is, meily- 
ben a’ császár hitvese halálát a’ népnek hírül 
adja, ez értelemben készült. Bármi okosak 
voltak e’ rendszabás inditóokai, némellyek 
még is veszélyes újításnak tekinték azt. A’ 
császár -öccse, ’s a Sien-en fő udvaritiszt va- 
lának az ő törvény pártvéd főjei. Azonban a’ 
császár öccse 10 évre megfosztatott tartásától 
(appanage) a’ Sien-en pedig hivatalából téte
tett ki. —- i)e meghagyta neki a’ fejdelmi czi- 

’s a’ báromszeiuü pávatoll-hordásjust, mit 
katonai szolgálatai érdemiének meg.

ELEGY HÍREK.
Dresdai levél jelenti, hogy Lipcse, ’s 

H res da közt a’ rég javaslóit vasút létesülni 
log. A kormány hivatalos közlésére a’ lipcsei

Szerkezted H e l m e c  z y
e ls . la j>j a 2 <lik sz*let:

tanács felszolíta azon hazafiakat, kik ezelőtt 
a’ vasút vállalkozásával foglalkoztak, hogy
f. ü. lTkén a’ börse teremébe jelenjenek meg. 
Azon polgárok, kik a’ dolog iránt legtöbb rész- 

' véttel voltak, felszólítást bocsátottak Szász
ország lakosihoz e’vasut-alapitás iránt.— Rósz 
kapitány Fergusson urnák egy kérelmet adott 
benyújtásra által, mellybeu ut költségi kárpót
lást kíván a’ parliamenttői. A’ ministerek, mint 
mondják, e’ folyamodásnak ellenszegülni nem 
akarnak, hanem a’ ház végzése alá bocsátják. 
A’ naval- ’s military Gazette reményű , hog) 
a’ parliament e’ kapitány érdemeit tekintetbe 
fogja venni, ’s neki 10,000 ft. sterl. (100,000 
peng. ÍV.) határozni. — Egyenes hírek Ukrai- 
nából iszonyúnak festik azon szükséget, melly 
ott uralkodik. A’ czár emberbarátilag gondos
kodik ez ínség-enyhítésről. A’ legszegényeb
bek közt hónaponként \s fejenként 20 font lisz
tet osztat ki. A’ dugárusság képtelen nagy.— 
ScheíFer Arnold ur ki febr. elején az 1834ki 
Nationalt aláírta, martz. 4kén a’ törvényszék 
előtt kéthonapi fogságra,’s 2000 frank bírság
ra Ítéltetett, minthogy törvényszéki vitákat a- 
dott. — Angliában a’ csemp-vagy. dugárus bün
tetése ötévi matrózkodás. E ’ szigorú törvényt 
most abban akarják módosítani, hogy ötévi 
fogság, ’s kemény munka legyen a’ büntetés. 
— Konstantinápolyi levelek jan. 28ról állítják, 
hogy Osman basa, (a’ szökevény) nem csak 
semmi hivatalt sem nyert még a’ szultántól, de 
inkább mintegy vigyázat alatt tartatig, mint
hogy nem tudják , nein Meluned Ali engedel- 
mével, ’s valami czéljára nézve tartózkodik e’ 
Sztambulban. — Calcuttái lapok sept. l lrő l je 
lentik, hogy Patuában, Aíonghirban, ’s más 
városokban heves földingások voltak, ’s min
denütt nagy a’ rettegés. Camporebau naponként 
1Ó0 ember halt a’ járvány-görcsben el, .Luck- 
nowban pedig 000 —700. — A’ birmáni követ 
Calcuttából elindulta előtt megkérte a’ fő kor
mányzót, hogy bizonyos nagy hirrnán bálványt, 

m melly hazájában igen tiszíeltetik, ’s melly az 
ásiai társaság (Calcutta) gyülésteremében tar- 
tatik, adná neki vissza. — A’ fő kormányzó 
kérelmét teljesité, ’s a’ küldött, idomtalan bál
ványával Avába visszatért. — Pontremoliban 
(Nápoly) febr. 12kén éjfél után nagy föld
rengést éreztek, de ez csak előpostája volt 
a’ febr. 14kén 10. 12 perczig tartottnak. E ’ 
rengések ITkéig megújultak, ’s mind a’ vá
rosban mind környékin nagy pusztításokat tet
tek. Több ember-élet vészé általa. —— »-----— ------------ ------ -----------------------------
Nyomtatja Lä n d e r e r .

n (Pect vgye) helyett c l ',  (Nágr-ád.)
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MAGYAR- és ÉRDÉL YORSZÁG.
Pozsonyban febr. 19kén országos ülés 

volt mind a’ két táblánál. Tanácskozási tárgy 
a’ már isméretes felírások ’s ismétezett üze
netek ügye. Kerületekben a’ summás pör
lekedés tárgyazata folyt. Nádor ő fensége
21kén Pozsonvfcul Alcsútra utazott e l , onnét •>
az ünnepek alatt Becsbe rándulandó.

Becsből jött biztos magányos tudósítások 
szerint, az Erdélyben-nem sokára tartandó 
óhajtott országgyűlésre mint királyi meghatal
mazott biztost herczeg Ferdinándot méltózta- 
tott 0  cs. kir. Fölsége kinevezni. Érd. Hir.

Apostoli Királyunk martz. 9ről költ leg- 
fensöbb határozata szerint Csanádi megy és püs
pökké L ono  v ie s  József egri kánonok ’s kir.

* táblai praelatust; — körösi görög egyesült 
püspökké pedig S m i c z i 1 i á s z Gábor ugyan
ottani gén. vicariust méltózíatott kegyelmesen 
kinevezni; továbbá febr. 26ki határozata sze
rint, a’ fő hadi pamnesnoksághoz Magyaror
szágban, gazdasági referenssé Rayl A maiid 
főhadibizlost; Slavoniábán szinte gazdasági 
előadóvá egyszersmind fóliadibiztossá Pro- 
haszka Kázmér tábori biztost; ésBeszlercze- 
bányán kerületi főhadibiztossá Lefert Ferencz 
tábori biztost rendelni: végre febr. 2íki leg- 
magasb végzése szerint Osztoicb Bazíl oguli- 
ni határnokezredi őrnagyot, dij-elengedés mel
lett magyar nemességgel felruházná

Csöngőről: A’ hazai ’s külf. Tudósítások 
ez idei 17ik számában ezt olvasók : Veszprém 
febr. 22. ,,A’ közelebbi igen kellemes napok
ban ezen vidéki némeily boros gazdák szőle- 
jöket metszetni bátork ódának.“ — Es már ak
korra mi kemenesali boros — alig boros? — 
gazdák többnyire meg is metszettünk. Vannak, 
Ívik most is iálom ködtnönben , öreg szűr
ben metszegetnek; vágynak, kik a’ borág le- 
vedzése előtt nem is metszenek. Mellyik fél 
lesz szerencsésebb ? a’ jövendő felelni fog. 
Körünkön a’ martz. l lk é n , (12kén már nem 
olly nagy mértékben) orkánként dühöngött 
rendkívüli szélvész töménytelen károkat tett 
szüleségiuk, (takarmányunk) háztetőink, ’s

mix. A a w p — ’H l f n w n i M ! » — r £.-rr=-t:-«  ̂ n w i n i a M  ■ w  ■ * *

homokosabb vetésinkben; midőn ezt mint ösa- 
ves kuszálékot, még a’ hozzánk egy német 
mérföldnyi távol helyekre is szórva söprötte. 
A’ vidéki erdőségben számos vastag tölgy- és 
cserfát dönte ki részint' gyökerestül, részint 
derékban tört el. Csak nem mondhatnék: meg
égtünk tűz nélkül! 16kán bokáig érő hó eseti 
’s a’ tél sokkal keményebb mint jan. v. febr. 
hónapokban. Ugyan a’ l lk i  iszonyú szél al
kalmakor N. Szalonta mezővárosban (Bihar) 
137 ház ugyanannyi vagy még számosabb hoz
zája tartozó épület égett le , ’s egyik házban 
egy anya két gyermekestül. Nem magasztal
hatni eléggé Tisza Lajos urnák azon magas 
emberi szeretetét, melly szerint azonnal a’ tűz 
után, a’ szerencsétlenek közül tíz legszegé
nyebb sorsuak házainak felépítésére, a’ hely- 
höz legközelebb eső erdejéből minden szük
séges fát ajánlott.

Pesten a’ vakok intézetében a’ hónapok 
utolsó napján tartatni szokott nyilványos vizs- 
gáltatás, e’ iiónapbul, az akkor esendő hús
véti iiunep miatt következő april lsőjére vite
tik által. Ezt a’ szives adakozó emberisig ér
tesítésére.

A U S Z T R I A .
Báró Stürmer, rendkívüli követ Ausztria 

részéről a’ török udvarnál, orosz czár 0  Fel
ségétől a’ sz. Auua rend első osztálybeli syé- 
iuántos keresztjével ajándékoztatott meg. — 
Martz. 12ikén Bécsben az alsó-ausztriai kor
mány egy körlevelet bocsátott ki, melKben 
a’ Duna és mellék folyókbeli szabad hajózás , 
mint eddig némi kiváltságoknál fogva egye
dül néhány bécsi ’s vidékebeli hajós-egyesü
letek által gyakorlott, ezentúl más örökös 
tartoinányokbeli hajósokra is kiterjesztetni ren
deltetik. A’ körlevél tartalma, mennyibenMa- 
gyarországot is érdekli, következő: A’ bé
csi ’s vidéki bajómesterek egyesületének fen- 
sőbb helyről 1798bau martz. 30ikán jóváha
gyott rendelkezésük 21dik czikkjében azon 
kedvezés adatott, hogy jövendőre semmi kül
földi bajómesternek, annál kevesebbé idegen 
hajósnak megengedve ne legyen Ausztriában 
akármiféle jószággal megrykodni ’s azt a’ Du-
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nán tovább szállítani; ’s ámbár minden kal
márnak, borkereskedőnek, vagy más akárki
nek is, továbbra sem lenne tiltva, áruik el
szállíttatása végett, akárhövávaló hajómester- 
rel alkuba ereszkedni; mindazáltal jusok ne 
lehessen e’ czélra külföldi hajóst használni, 
kivevőn olíyat, ki Bécsbe fát szállít, ’s kire 
1810 febr. 8ikán költ udv. kanczellariai hatá
rozat által azon kedvező kivétel kitérj eszte- 
tett, hogy visszamenet is rakodhassák. A’ 
hajómesterek azóta, ezen nekik engedett jo
got, nem csak minden külföldi, hanem még 
a’ magyar hajósok iránt is ollvképen gyako
rolják, hogy ezen utóbbiaknak se Magyaror
szágba visszamenet, se Bécsen túl fölfelé ha
józás esetén, semmiféle szállítást vállalniok 
nem szabad. Ezen tetílegi korlátozások , men-r 
nyiben azok más tartoinányokbeli ausztriai 
hajómesterek ellen gyakoroltatnak, se a’mon
dott hajósi rendelkezés, se valami más tör
vény által igazolva nem lévén ; sőt inkább a’ 
többi e’ részbeni szorgalmi ágak emelkedhe-
tése ’s a’ publicumuak azon szabadsága ellen, 
rnelly szerint dolgaiban minden mester szol
galatjával tetszése szerint élhet; de különö
sen a’ magyar hajómesterekre nézve, egye
nesen az 1782. martz. 21iki legfensőbb hatá
rozatba ütközvén, és pedig annál méltatlanab
bal, minthogy Magyarországban a’ más tarto- 
mányokbeli hajómesterek ellen hasonló köl
csönös korlátozások nem használtatnak: em
lített ’s mostanig divatban levő korlátozások 
ezentúl, ha mingyárt idegen külföldi hajósok 
ellen ideiglen még nem tiltatnak is, ausztriai 
és magyarországi hajómesterek ellen, m183ö. 
febr. 25ikén költ udv. kanczeHariai, ’s 0  Fel
sége által is legfensöbben jóvá hagyott hatá
rozat következésében, a’ nagyra, udvari Ka
marának f. 1834. martz. 6iki rendelése értel
méhez képest, jelen köriévéi kihirdetése nap
jától kezdve, megszüntetnek ’s a’ t. Bécs martz. 
12ikén 1834. Aláírva: báró Talatzko János 
alsóausztriai kormány-elnök, és Feiner Jó
zsef kormány-tanácsnok.

A N G L I A .
A’ matróz - fogdozás eltörleszíéséről a’ 

felsoházban Buckingham ur többek közt eze
ket mondá: ,,A’ matrózt a’négerrel együtt csa
ládjából . ’s honjából kiragadják, ’s felsósége 
önkényére hagyják, ütlegekkel zaklatják do
logra, ’s ha szökni készül, agyon lövik. Mi 
kiilönség vau tehát az erőszakkal fogott ma
tróz, ’s rabszolga közt? Igen is, még is van 
egy: A’ matróz magát szabadsziiletésü britt- 
uek hallván mindig neveztetni, a’ békét ’s in-

séret fájdalmasabban viseli, mint a’ nyomás
hoz 's szenvedéshez szokott néger. Mi előtt 
a’ rabszolgaság Nyugotindiában eltöröltetnék, 
azt állították mindig, czukrot termeszteni kény- 
szerített dolgosak nélkül lehetetlen. Újabb par
liament végzések azonban megmutatták, hogy 
szabad négerek is megteszik illő bérért azon 
inunkat, mellyet eddig rabszolgák vittek vég
hez. E ’ szokást (az erőszakos matrózlfogdo- 
zást) törvényesnek mondották. Számos példa 
megczáfolja ezt. Egy eset történt IíulJban, 
mellynek e’ ház egyik tisztes tagja szemtanú
ja  volt. Bizonyos czethalász-hajó a’ déli ten
gerről jött vissza, ’s Kumberbe akart befutni, 
midőn a’ kir. hadihajó Kövér megrohanó, ’s el
foglaló. A’ czethalász legénysége szülőföldé
re lépni vágyván, ’s e’ reményében csalatkoz
ván , kapitányát, nehogy a’ dologba kevertes- 
sé k , szobájába zárván, fegyvert ragadott, ’s 
a’ hadihajó embereiből kettőt megölt. Közülök 
evégett többen a’ yorki törvényszék éli be ál
líttattak. A’ kir. ügyvéd, ’s a’ biró erőködtek 
elhitetni az esküitekkel, hogy az erőszakos 
matrózfogdozás törvényes, az esküttszék a’ 
panaszlottakat még is fölmenté. Az erőszakos 
matróz-fogdozás tehát, nem törvényes, vagy 
törvényessége igen kétséges, de czéljával el
lenkező is. Tegyük, hirtelen háború, vagy 
felkelés kénytetné az admirálságot, hogy a’ 
portsinouthi ’s plymouthi hajókat rakja meg ’s 
készítse ki. A’ hajók csoinakokat küldenének 
a’ partra, fogdozás végett. Azon 20,000 al
kalmas ember közül, kik talán e’ két város
ban találtatnak, könnyen befoghatnának az ut- 
czákon vagy ezret, a’ többi 19,000 elijedve 
pajtásaik sorsán, bizonyosan elillanna, vagy a’ 
városban bújnék el, mivel tudjuk, hogy a’ fog- 
dozók előtt az ajtókat soha sem zárják el. Sőt 
inkább, a’ lakosok tömege a’ tengermelléki 
városokban illy alkalomkor a’ matrózok párt
ját fogja. Ha a’ fogdmegek matrózokat nem lel
nek, kézműveseket fognak be. Mondhatni erre, 
ezek a’ törvényszékek előtt panaszt tehetnek. 
Bizonyosan; azaz elhurczolják őket Kelet- ’s 
Nyugotindiába, ’s azután kereshetnek törvény
széket, rnelly igazságot szolgáltasson nekik. 
A’ kézművesek után a’ külföldiek jőnek. An
glia ’s Ejszakamerika czivódási egyik oka az 
volt, hogy mi amerikaiakat fogtunk be azon 
ürügy alatt, mintha azok szinlett vagv ál an
golok lettek volna.. Más oldalról legderekabb 
tengeri embereink idegen országokba futnak, 
Eranczia ’s Oroszországba, Amerikába, ’s ü- 
gyességük és fenyítékjök által ezen hatalmak 
tengeri erejét nevelik. Tudjuk, az utolsó a-
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jnerikai háborúban Decature commodore mit 
nyilatkoztata, bogy t. i. egy kapitánya sincsen, 
ki angol nem volna 's legénysége java is an
gol. Ha tovább a’ külföldiek is elszélesztvék, a’ 
társaság söprejéhez fordulnak", ’s tolvajt ’sbör- 
tön-róttat. tesznek a’ britt tengerhad legényeivé. 
Talán azt hiszik, ez erőszaki rendszer gazda
ságos. De mit mond a’ ház , ha hallani fogja, 
hogy Patten admiral nyilatkoztatása szerint, 
25 hónap alatt 15 ezer fogdozott matróz szö
kött meg tőle. Nelson 1. is megjegyzé, hogy 
bizonyos idő alatt 42,000 szökött e i; ’s az or
szág veszteségét, fejenként. 20 ft. strlgel ve- 
vén, 810,000 ftra számolja. Ha ezen összeség 
felét, vagy csak negyedét matrózok jobb fi
zetésire fordítjuk vala, e’ 42,000 matróz a’ kir. 
hajókon maradt, nem pedig kalmárhajókra, 
vagy külföldre futott volna, hazájába sóba töb
bé vissza nem térendőleg! Én magam kormá
nyoztam egy kalmárhájót ’s emlékezem, mi 
kevéssé irtózik egy kapitány 30. 40 szöke
vény matrózt hajóüregébe rejteni, kik a’ nyílt 
tengeren a’ födélre jőnek, ’s Angliának isten- 
hozzád-ot mondanak. Tudjuk, hogy d. Pedro, 
’s Miguel ügyviselőjei annyi matrózt kaptak, 
mennyi kellett nekik. .Embereink tehát vihar
tól veszélytől vissza nem rettennek. Engedjük 
meg, hogy a’ matrózok egy pár hétre házné- 
pöket meglátogathassák, gondoskodjunk agg- 
ságokrul ’s a’ tengerhadi szolgálat népszerű
vé lesz.“ Az indítványt több oldalról felvilá
gosítván azt kívántaneveztessék választmány, 
melly tervet készítsen, mikép lehetne ezen 
erőszakos fogdozást végkép megszüntetni. Sir
1. Graham ekép felelt: ,,A’ matróz-fogdozás, 
’s rabszolgaság közt nagy a’ különség, ezt 
munkára kénytik bér nélkül, amannak család
jára szinte úgy, mint saját szükségeire gorrd 
vagyon, ezenkívül a’ szolgálat minden hasz
naiban biztos részt vészén. A’ béke ugyan leg- 
alkalmasb időpont hasonló javítások kivitelé
re , de tagadom, hogy 1815 óta fogdozás tör
tént volna. Azonban nehigyék, hogy én e’ fog- 
dozásmódot védem, én azt a’ háborúval együtt 
«agy rosznak tartom, mellyhez valamelly bi
rodalom csak végszükségben fogjon. „Itt el 
beszéli mikép javult a’ matrózok átlapolja 1814 
tol fogva, ’s mint igyekszik a’ kormány azon 
ezentúl is segíteni. Így nem kapták p. o. azon 
matrózok, kik külső réveken állottak egész 
fizetésüket meg, — mit ezentúl már kapnak, 
továbbá a’ zsákmány-osztály-ban is, ha p. o. az
10,000 fontot tesz, nem 5 fontot, mint eddig,, 
hanem 15 fognak kapni s a ’t. Ezekre támasz
kodva ellenszegülök vizsgáló választmány-ne

vezésnek, mert nem csak szükségtelennek, de 
a’ kormány ebeli terveit megzavarónak is te
kintem azt. Fő eszközül ajánlom a’ háznak , 
hogy a’ kalmármatrózok pontosan Írassanak be, 
közülök szavazás (ballotage) által választassa
nak meg azok, kiknek tengerihadba kell men
niük, végső szükségre a’ fogdozás jogát min
dig fentartváu. Javaslom továbbá, hogy min
den kalmármatróz tartozzék a’ hajóseregen te
endő kényszeritett munka-büntetés alatt be- 
iraíása bizonyítványát kezében megtartani. E - 
mellett könnyittessék meg az egyházkor ha
tóságinak, hogy küldhessenek fiukat mind a’ 
status hajószolgálatjára, mind a’ kalmárhajó
kéra. Éhez kapcsolom azt is: könnyittessék 
a’ mód meliynél fogva kalmármatrózok külföl
di állásokon bérükhöz juthassanak.“ A’ szó
nok e’ rendszabásokat rövid idő múlva reinény- 
li előadhatni, hogy azokat választmányra le
hessen bízni. ’S végre engedelmet kér indít
ványt felhozni : „a’ kalmár-matrózokat illető 
törvények megerősítésére ’s javítására ’s a’ t.“ — * 
A’ vita folytában Sir C. Codrington adm. me
leg védül lépett föl az erőszakos matróz fog
dozást teljesen eltörlesztő indítvány mellett. 
Ptobinson, G. F. Young, és Hume uu. szinte. 
A’ ministeri indítvány mellett pedig Elliot és 
Dundas kapitányok, C. Fleming adm. Althorp 
1. Torrens ezredes, Lyal es W arre uu. szó- 
lottók. Az indítvány 218 szóval 130 ellen el
fogadtatott. Maríz. 7kén az alsóházbau Hűmé 
ur indítványára a’ gabona-törvény ügyében 
Evart ur az indítvány mellett szólott, hogy t. 
i. a’ habzó gabonavám évről évre 1 shillinggel 
kevesbítendő vámmal pótoltassák mindaddig, 
mig a’ gabona-kereskedés egészen szabaddá 
tétethetik. Darlington gr. ellene szólott, ’s azon 
megjegyzésre méltó nyilatkozást adá, hogy ő 
is szándékozott ezen indítványhoz közelítőt 
javaslani, de a’ kormány egyik tagjától meg- 
kéretett, állana el szándékától, hogy a’ Hunié 
indítvány ellenjei meg ne osztassanak, ’s az 
indítvány maga a’ lehető legnagyobb többség
gel vettessék el. Thomson Pauieít a’ kalmár
tisztség al elnöke pedig az indítvány mellett. 
Baring ur ellene. — Feszesen várták már 
most a’ ministerium nyilatkozását, midőn Al- 
thorp 1. egyenesen az indítvány e l le n  nyilat
kozott,’s mindenfelől: halljuk! halljuk! hang
zott : Tudják, úgymond, hogy ő személyesen 
a’ mostani gabona - rendszer változása m el
l e t t  van, de elsőben nem megyen oily mes
sze mint Hume, “azután pedig ez időpontot a’ 
változtatásra annál kevésbé hiszi alkalmasnak, 
minthogy a’ kenyér olcsó, a’ munka kereste-

*
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tik, »’ kereskedés virágzó. 'S igy mivel a’ 
nép halomása ke vest) ült, annak jobb «íllapotját 
következteti. A’ kormány ezen ülés alatt .a’ 
gabona - törvények változtatását se javaslaui, 
se támogatni nem fogja. Azt bizonyítani sem 
kell, hogy a’ kormány Middlesex tisztes kép
viselőjét (Hume-t) ez indítványra nem hatal
mazta fel (halljuk í s nevetség), ügy hiszi, 
egy kabineti tag sem fog az indítvány mellett 
szavazni. Van ugyáu néhány kormánytag, ki
nek véleménye e tárgy felöl oily isméretes, 
hogy őket lehetleu bírni az indítvány ellen sza
vazásra, de ők mint egyes tagjai a' háznak, 
nem pedig műit kormánytagok fognának sza
vazni ’s ő (Althofp) csak ezt akarta nyii- 
ványítani, de sem egyik se másik szónok mel
lett vagy ellen szóJani nein akart. Erre kaczaj 
támadván, mondá a‘minister: ,,Azokat, kikkel 
theoriában megegy ezem, ostromlani nem aka
rom, ’s természetesen azokat sem, kikkel 411a 
szavazok. Palmerston 1. basoniag nyilatkozott. 
Howick 1. (kormánytag de nem kabinelmiuis- 
ter) az indítványt támogatá, Fergusson Cut- 
lar ellene volt. Mind ezekre liume meg fe-
lelvén, szavazásra került az indítvány ’s 312 
szóval 155 ellen (többség 157) félrevezetett.

F R A N C Z 1 A O K S Z Á G .
A’ követházban martz. 6ikán Jacquemi

not gen., a’ párisi nemzeti őrség tábornok 
testi fője azon panaszkodik, hogy valamen
nyi lázadás alatt a’ nemzeti őrség szenved leg
többet, minthogy hét-köznap munkával ’s a’ 
csend-feutartással lévén elfoglalva, midőn azt 
hinné, hogy legalább vasárnap pihenhet, még* 
e’ napon sem maradhat nyugton, hanem a’ 
reud-fentartás e’ napon is az utczákra szólítja 
fegyverre; pedig mit mondanának, úgy mond 
a’ generál, ha a' nemzeti őrség kötelességét 
nem tenné ? ’s a’ t. Későbbi levelek azonban 
állítják, hogy a’ nemzeti őrség ellen gyanak
szik a’ kormány inkább mint bízik, ugyana
zért olly ritkán ’s oily gyéren szólítja elő, 
mint csak lehet, ’s mellőzhető. — Az egye
sületek ellen indított törvényterv nagy zavar
ba hozott mindent Strassburgbau ’s környé
kén , hol az egyesületek szaporán elterjed
tek, ’s tagjaik tisztes nyugalmas polgárok. E ’ 
törvény-végrehajtás iuquisitori ny omozást ki
várnia, ’s még a' családokba tolakodást is. 
Hogy azonban törvényszéki üldözés a’ titkos 
társaságok ellen semmit sem használ, itta ’res- 
tauratio eléggé megmutatta. — A’ Journal des
Débats következőt mond a’ sajtószabadságról 
Fraucziaországra nézve: Korlátlan szabad
ság! mi a’ korlátlan* szabadság ? Valamennyi

más jognak elnyomatása, önkény és semmi 
más! A’ zsarnokság ezer alakú, ezerfélekép 
gyakorolják azt. Vau monarchiái,• respublieai, 
és aristokraíiai zsarnokság. Saját állandó bé
lyege az , hogy az valamennyi jogot egyetlen 
jognak, valamennyi érdeket egyetlen érdek
nek , valamennyi szabadságot egyetlen sza
badságnak áldoz fel. A’ sajtónak van joga sza
badságra , ki tagadja ezt? de a' polgároknak 
is joguk van rendre. A’ sajtó jogai Fran- 
cziaországbau elég nagyok, csak azt kívánják 
tőle, hogy ott állapodjék meg, hol szavai tettleg 
lázadásra, gyilkosságra, ’s polgárháborúra ve
zetnének. A’ kiváltság mindent mondhatni, min
dent tehetni a' szenvedélyek felgyuiaszíására, 
nem a’ legtürhetlenebb kény uraság e ? Azonban 
ügyeljünk rá , minden kény uraság visszahatást 
szül. Minden az elnyomó érdek által megsér
tett érdek, minden a’ bitorló szabadság által 
elfojtott szabadság előbb utóbb e‘ kény uraság 
ellen támad. Nincs ezer példánk ? Ne feled
jük: minden korlátlan szabadság, hamar öu- 
kényre fajul, melly visszahatást szül. Á’ saj
tószabadság is , ha minden fékből kivetkezik, 
e’ törvény alatt van ’s el fog veszni. A’ ro- 
szak, mellyeket okozott, rá fognak torlaiii. Or
szágunk kifárad benne, mint a’ klubbokban, 
mellyek az imént nyert szabadságban, az olly 
igen esdekletíben, annyira tetszőnek magok
nak. Ki fog benne fáradni, mint a’ beszédek-, 
indítványok-, ’s választásokban ’s egész zajos 
politikai életében annyira eltikkadt, hogy még 
az önkényt is türelmesen viseli. Ki fog ben
nük fáradni, mint végre még a’ dicsőségben 
is kifáradt.

A’ Revue de la Corse bizonyosnak állít
ja , hogy Pozzo di Borgo parancsot kapott ö  
Felsége az orosz czár nevében Napoleon ajao- 
cioi emlékszobrára 106,000 frankot aláírni. — 
A’ követházban martz. 8ikáu több kérelem for- 
ga len ’s közöttük egy , melly X. Károly 
Hamban fogva tartott ministerei feltétlen meg- 
kegyelmeztetnikívánja. Lachére ur véli, hogy 
a’ kegyelem napja most érkezett el. KülömV 
sen Chantelauze űrért esdeklett, kinek sze
líd erköicseit igen magasztald, ’s ‘meg nem 
magyarázhatja magának, miképen írhatá ama’ 
híres kir. rendelést alá. A’ kamara napirendé
re ment által. — Bizonyos Lechevallier nevű 
szabó, múlt vasárnapi lázadásban kapott sebé
ből f. hón. 7ikén megholt, ’s a’ Journal dö 
Paris, minthogy e’ történet a’ ministerek állí
tását , hogy ártatlanok is megsebhedtek, meg- 
czáfolja , azt uiindenkóp rnagy arázgatni ügy elú
szik , mikép volt L. ur épen olly poutou egy
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csoport lázasatok közt, kik a’ hatósági órr 
seggel keményen viaskodtak, és sebhedése 
v é le t le n  történt. Mondja még azt is, hogy tör
vényszéki nyomozás van ügyében rendelve.— 
Salverte követ nyilványos levelekben minden
kit felszólított, kik a’ 22. és 23ikán elkö
vetett erőszak ellen panaszt akarnak tenni, 
vagy közlésük volna, hogy Írásban körülmé
nyes előadással, aláírással v. bizonysággal 
ellátva tegyék azt, ’s hozzá folyamodjanak.— 

A’ verneuili választó gyülekezet három
szori szavazás után Ráncé urat, a’ kormány 
kijeíeltjét 141 szóval, Treichard ur, az op- 
positio kijeleltje ellen, ki csak 126 szót nyert 
Üulong ur helyébe követnek választó. — A’ 
szajnai törvényszék által a’braunschweigi Ká
roly hg. ellen gunyirás végett már előbb egy 
évi fogságra, 2000 frank bírságra ’s 100,000 
frank kárpótlásra makacsságban elitéit (Jhal- 
tas kapitány febr. 25ikén e’ törvényszék előtt 
megjelent, hogy ezen ítélet visszavételét ki
eszközölje. A’ törvényszék azonban előbbi 
ítéletét megerősíté. — A’ Constitutionel el
veit látszik változtatni* akarni; Jai ur előbbi 
egyik szerkesztője, levelet közöl nyilatkoz- 
tatásul, hogy a’ Constitutiouellel meg nem e- 
gyezhetvén, számára többé Írni nem fog. Jal 
ur áltáljában szabadelmü férfi, ’s a’ restaura- 
tio ellen munkált. — Utódjának (successo- 
rának) Miéi urat nevezik a’ X. Károly felke- 
netéséről irt munka szerzőjét,, mellyben elő
adja: mikép a’ király visszatértével jó Paris 
városába még a’ természet is örült, ’s minden 
felhólepelt eloszlatott. — A’ National azon 
kérelemre, mellyben a’ bordeauxi kalmárok 
Fraucziaország délszakát az éjszakitól vám
vonal által kívánnák elválasztatni, követke
zőt mond: „Meg akarjuk mutatni, hogy mi 
jobb F  raneziák vagyunk mint ama’ fülöpös 
kérelmezők, kik a’ haza felduiatását javasol
ják. A’ földegység ’s igazgatás egyenlősége 
kérdésében az esküttszék oily lázadó mint 
mi, ’s el fogja hinni, ha mondjuk, hogy mi 
a’ legsajnálhatóbb monarchiátx az auguszt. Ói
kéit , Fraucziaország egységével, a’ megsza
kadt , feldarabolt, belső vámvonalokkal elba- 
rázdázotl Francziaországnak elébe tesszük 
még akkor is, ha szövetséges nevet viselne 
az respublicai elnökséggel. —

A’ biztosság súlyosító az egyesületi tör- 
vénybüutető részét, megróván azokat is, kik 
lakjokat illy gyülekezetekre kölcsönzik: a’ 
választó gyűléseket azonban kegyelem gya
nánt kiveszi birság alul. Nem tudjuk a’ ka
mara, e’ már is túlságos visszatorlást elfo

gadja e. Valóban franczia szivet aláz e’ szó
mon tó állapot, összehasonlítva Anglia előló- 
péseivel. Itt nincs visszalépés. A’ menés, 
a’ politikai javítás - pályán lassú, de bizo-? 
nyos ’s' tartós. — Párisi levél szerint: A’ 
400 millió függő adóssághoz ujdon 80 millió 
járult, mellyet majd szabályos kölcsönné kell 
tenni. Lehetetlen, úgy mond; Humann, hogy e’ 
hijányok évenként tartsanak, inellyeket majd 
minden másod évben kölcsönné kell alakítani. 
Már szinte minden kútfő ki van merítve, ’s 
nincs egyéb hátra takarékosságnál. A’ polgár
ság sértve , a’ nemzeti őrség feloszlatva, vagy 
gyanú alatt, a’ sereg megbántva, a’ nép in
gerelve van. — Lajos-Fülöp népszerűségét 
(popularitását) igeii elveszte. A’ nép botrán- 
koztaíó dalokat zeng ’s a’ t.

A’ követházban martz. llkén  a1 karzaton 
nagy tolakodás volt, és számos ékes asszony
ság is jelen. A’ napirend az egyesületi tör
vény vitájára kerülvén Audry de Puyraveau 
szóláshoz fog, de azt csak hamar de Ludre- 
nek engedi át. Ez mondja: „Ezen törvényja
vaslat a’ társasági rend egyik alapját érinti. 
Az ember egyéb állatoktól önkényesség(Spon- 
taneilát) által különbözik. ET nélkül egyedül 
csak ösztönnek engedne. Az ember lényegére 
(essentia) nézve elöhaladó, ’s a’ halaüa," egyik 
föltétele az egyesület szelleme. Ki alapította 
meg a’ kereskedési hitelt, ? Ki ásott csator
nákat, ki emelt vasutakat? Egyesületi szel
lem. Miért ostromolja már most a’ kormány 
azt, a’ helyett, hogy benne támaszt keresne? 
Mert a’ kormány már régen bátra biczeg. A’ 
nemzetet kellett volna megkérdezni. De a’ 
nemzet nem áll csupa kiváltságosakból, hanem 
ollyanokbói i s , kik jogot ’í* kenyeret várnák, 
’s kiknek se jogot, se kenyeret nem adtak, 
(morgás a’ centrumban) A’ kormány félt, azért 
másokat is ijeszteni akart. O a’ váltó-tőzsé- 
reknek (agioteur) azt mondó: jertek hozzám, 
a’ lerovás ünnepén részetek lesz ; az aristo- 
tákuak, kik fényes fellépte által elhagyák ma
gokat csábíítatni: jertek hozzám, a’ mit vesztet
tetek, visszafogjátok ismét nyerni; ’s igy ta
lált szép szót a’ juliusrevolutió minden ellen- 
ségeire nézve. Hát a’ népnek mi rész juta ? 
ínségben sinylett, ha csendes volt, ’s kartács
csal üdvözlötték, ha panaszkodni mert. (hosszú 
morgás) így láttuk azon férfiakat, kiket a’ ju- 
liusrevolutio hangosan üdvözle, megválni a’ 
kormánytól, ’s elhagyni a’ nyilványos tisztsé
geket , mert átlátták, hogy lehetetlen azokat 
jól viselniük. Mi történt? a’ republicans párt 
ine'gerősödött. A’ kormány Gren^hlebao. T v-
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ónban, Parisban vért ontott, a’ fővárost os
tromállapotba tette, ’s úgy baut vele, mint hó
dított országgal. A’ kormány a’ nemzeti őrse
get baromi módra oszlatta szét, mi többnyire 
azért történt, mert olly főket választott , luk 
a’ kormánynak nem tetszének. A' kormány a 
sajtót hallatlan szigorúsággal üldözte, úgy 
szinte az egyesek szabadságát is s minő csend- 
tisztséggel? (uj morgás) A törvények, mel- 
lyekkel Napoleon megelégtilí, ’s mellyeket a’ 
restauratio súlyosítani nem mert, azon status- 
hatalomnak nem elegendők többé, melly magát 
a’ nemzeti köz akaratból számlázottnak nyilat
koztatja. Az esküttszék neki többé nem elég. 
A’ törvény, mellyet ránk akarnak tolni, főkép 
az emberjogok társasága ellen van irányozva. 
E ’ társaság soha sem esküit össze. Olly pol
gárokból áll az, kik eléggé felvilágosultak azt 
érezni, hogy a’ kormányt csak folyvást cse
lekedni kell hagyni, ’s hogy ő maga saját leg- 
veszélyesb ellensége, (tetszés a’ széleken) Ha 
a’ nemzet egykoron az emberjogok társasága 
elveit helyben hagyja, kötelességének fogja 
nézni a‘ fegyverhez nyúlást. Én a’ zendülést 
nem a’ csendőrségnek, hanem az Ínségnek tu
lajdonítom. Az emberjogok társasága, ha tud
ná, hogy elveiben a’ nemzet osztozik, nem lá- 
zasztana, hanem csatázna, (nagy forrongás) 
A’ követház nem fogja tűrni, hogy af Kormány 
ollyan pályára térjen, melly a’ nemzetet félel
mes történetekbe döntené. A’ követház nem 
fog a' kormány önkényi eszköze lenni akarni. 
— Keratry ur: az egyesületeket osztályoz
za, ’s azt igyekszik megmutatni, hogy min
den nagy, egyesek szüleménye. Továbbá ar
ról vádolta az egyesületeket, hogy az 1793ki 
időket hozzák vissza. ,,Ki a franczia nemzet 
képviselője? úgy mond , a’ királyszék. Ide- 
j e , hogy F rancziaország magát munkájában 
megbecsülje.- Portalis ur: Ila hinném, hogy 
az egyesületi törvény a’ polgári czivódást eny
hítené, a’ szakadásokat megsemmisítené, a’ 
páitokát egyesítené, a hitelt ’s ipart emelné, 
bennünket lázadásoktól a hivatalos ’s félhi
vatalos agyonverőkkel együtt megmentene ’s 
a nemzeti őrségnek nyugalmat szerzene, nem 
vonakodnám mint ember, mint polgár, mint 
törvényszéki személy, s mint követ a’ tör
v é n y  mellett szavazni. De mivel belsőkén meg 
Tagj-ok győződve, hogy e- torvény J a k  a’ 
..yilvanvos rendet bontja meg, a’ törvén vlmtó- 
sagokat felzavarja, összeesküvéseket *'s lá
zadásokat támaszt, ’s a’ nemzeti őrség föllé- 
>’uf l meg gyatrábbá ’s kínosabbá testi: mi
vel megvagyok győződve, hogy e’ törvény

a’ kormányt bélyegzi meg*. *s azt gyengíti, 
mert utálatos inquisitiót, titkos politiát, állít 
fel, a’ törvényjavaslat ellen szavazok. Az e- 
gyesületek befolyásától politikai dolgokban 
igen rettegnek. Igen is arra valók , hogy né- 
melly férfiak nevét híressé tegyék, de kor
mányokat nem buktatnak meg. Igen ismért 
társaságnak köszönjük legtöbb ministerinket 
kik azon padokat diszesiték, mellyek előtt 
szólok, ’s annyiban a’ ,,segíts magadon, az 
ég is segílend“ nevű társaság az országnak 
nyoinos szolgálatot tett; de hogy katonákat, 
puskákat ’s a’ t. adott volna, nem tudom; hon
nan a’ politikai társaságok nem annyira hatal
mas eszközök zendíteni, mint a’ lázadásokból 
hasznot huzni. A’ ministerek féktelen, poli
tikában , ’s alkotmányellenes törvényt javas- 
lanak. Féktelen a’ törvény, midőn az az em
ber ’s polgár természetes, elidegeníthetlen 
jogait bántja, . ’s a’ kormány elvét elundokít- 
ja ; politikában, midőn valamelly dynastia el
lenségei számát ’s ezek rósz szándékát jogo
sítja; végre alkotmány ellenes, midőn az al
kotmányt sérti.

A’ frankfurti újság következőt mond a’ 
minister-felelősségröl: Angliában ’s Franczia- 
országban a’ Charták (alkotmányok) azon el
vet állították fe l, hogy a’ ministerek felelő
sek, ’s hogy a’ király egy edül sempii tör
vényt, semmi rendelést alá nem irhát, mint
hogy administer aláírásának az czélja, hogy 
rá v ettessék a’ felelősség terhe, ’s az a’ ki
rályról elhárítíassék, ki azon aláírás által min
den további felelősség alól felmentetik. Azon
ban, úgy végzi czikkelyét az említett újság, 
a’ ministerek felelőssége a’ király sértheílen- 
ségét, ha az a’ törvényeket megszegi, még 
sem biztosítja mindig.

SPANYOL OTt SZAG.
Párisi újságok martz. lsőjeig közlenek 

Madriíból híreket. 21ikén decretumot adott ki 
a’ regens-kiráiyné, melly ben az angol és fran
czia király t az arany gyapjas rend tagjaivá 
nevezé, hogy, a’ decreíum szavai szerint je 
leit adhassa szives barátságának az említett 
fölségek iránt. Frias hg. „és F lorida ßlanca 
gr. kapják a’ megbízást O Felségeiknek a’ 
rend diszjeleit megvinni. — Cataloniában, a’ 
város-katonaságot illető uj törvény kihirdeté
se után, mint a’Messager mondjaT gen.Llau- 
der bizonyossá tévé a’ népet, hogy e’ rendel
kezés náluk soha eróbe,.nem lép, ’s a’ cata- 
loniai fenálló nemzeti katonaság szerkezeté
ben általa legkisebb változás sem fog történ
ni. Ha (alán nem tetszenék a’ niinisteriumnak,
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majd annak idejében meg fog érte felelni, 
minthogy kezébeu vau a’ királyné parancsa, 
melly őt teljes hatalommal fölruházza, csele
kedni akármit ’s használni minden módot ’s 
eszközt a’ tartomány nyugalma föutartására. 
De a’ ministerium már maga is tett némi mó
dosítást a’ nevezett uj törvényen ; kétlik azon
ban , hogy mind e’ mellett sem fog jóvá ala
kulni a’ kedvetlen benyomás, mellyet a’ ré
gibb decretuin első kihirdetése a’ népnél oko
zott. Burgos a’ decretum gyártója ugyan még 
ministerium ban van, de ez által csak neveli az 
ingerleítséget mind maga mind társai ellen, 
Kosát kivéve, ki a’ nép bizodalmát folyvást 
nagy mértékben bírja; a’ többi előbb utóbb 
kilépni lesz kénytelen, mivel részint, mint 
Imaz, Gareli és Figueroa, hivatalra nem ügye
sek , részint mint Burgos Zarco a’ kapdosott 
népszerűséget régen eljátszották. A’ kölcsön 
ügye, mióta e’ ministeri habozás uralkodik, 
ismét a’ régi dugábán van. — Geronda vidé
kén újabb earlista mozdulatok vétettek észre 
’s a’ hatóságok munkásságban vannak azokat 
az uj város-katonaság mentülelőbbi fölállítá
sával inegigázni. Reményük, hogy Ouesada, 
ki Valdes tisztébe lépett, ezen elődjénél a’ 
hadi munkálatokban szerencsésb lesz. A’ do
log eddig úgy á ll, hogy 18,000 főnyi rendes 
sereg, melly a’ fölkelt tartományokban mun
kálkodik, teijességgelképtelena’ 8—10 ezer
re menő felkölteket csendességre hajtani.

Párisba m artznikeig terjedő tudósításo
kat vettek Madritból, mellyek azon napokban 
a’ fővárost teljes nyugtalanságban voltnak hir- 
lelik. A’ főbb mozgást igy közük az egyes 
újságok: Gaze#a: 2ika éjjelén a’ Toledo-ut- 
czában egyik ép ü ^ jen  az úgy nevezett E l- 
P arad iso -ba i^ém í^nJ^K s jelenségi vétet
tek észrd^ mellyek utoto nyilványos zendü- 
lésre*mutatkoztak. Az épületben gyűlve volt 
csoport 4ázasztó lárma közt támadáshoz fo
gott ’s a’ körülálló népet fegyverrel kénysze
rűé részükre állani. A’ hatóságok és katona
ság későn éríesíttelvén a’ mozgás felől, mi
korra oda érkeztek, a’ szomszéd utczai pol
gárság ’s más összeállóit előkelők már lecsi- 
lapiták a’ zajt; kettő a’ támadók közül megö
letett, többen megsebesítettek, ’s a’kik sza
ladni próbálkoztak, jól elverettek ’s megkö
töztetek. így a’ csoport közül egy sem ine- 
nekvén k i, egész tömegestül tömlöczre haj
tattak. A’ királyné további zendüléstől tart
ván , a’ befogottak rögtön eütéltetése ’s bő
vebb nyomozás miatt, más nap katonabiztossá
got rendelt, melly ezután minden hasonló zen-

ditőkrül nyomban ítéletet hozzon, ’s a’ tartomá
nyokban is mindenütt állíttassék fel, hol is tag
jait a’ főkapitányok nevezzék ki. A’ toledo- 
utczai zavargók eütéltetése folyamáról min
den 24 órában tudósíttatni kíván. A’ Bole- 
tin de Commercio e’ zavargás fejeiül a’ fel
oszlatott kir. önkényteseket nevezi, kik már 
néhány éjjel egymásután uzék e’ játékot ’s a’ 
Cebada népkertben a’ királynéhoz hívekre tü
zeltek is, éljen V. Carlos-t kiáltoztak ’s a’ t. 
most pedig erősödve érezvén magokat, a’To
ledo-utczában az általuk V. Carlos kastélyá
nak keresztelt házba vonultak, kitűzők a’ zen- 
dülési zászlót ’s nem távoztak helyükről, mig 
közülök 7—8 mingyárt helyben agyon nem 
lövetett ’s vagy 30 megsebesíttetett. Az El- 
Siglo ollyakat is említ elfogatva, kiket eddig 
a’ királyné leghívebb embereinek tartottak. 
Sokan kaptak a’ katonák közül is sebet, mint
hogy a’ bőszült támadók őket mindennel, a’ 
mit érhettek, ütötték, hajigálták. — Egy pri
vát levél után a’ kir. főtörvényszék tagjai kö
zül számosán, mint nyilványos carlositák, hi
vatalaikból elbocsáttattak. — D. Carlos egy 
decretumot adott ki, Leon püspök igazság- 
ministere aláírásával, mellyben az insurgen- 
seknek keményen meghagyatik, hogy a’ ki
rályné hívei közül egynek se kegyelmezze
nek , ki fegyveresen kerül kezökbe. Financz- 
ministeréről, bizonyos Tassin úrról, beszé
lik, hogy igen nevezetes kölcsön-summát 
eszközle ki, ’s e’ miatt nem tapasztalni a’ 
carlositákat pénz szűkében. — Kevésben múlt 
a’ napokban, hogy Ciudad-Rodrigo vár dón 
Carlos kezére nem juta; már minden készü
let ’s feladási alku el vala intézve, midőn az 
irományokat egy valaki a’ kormányhoz jutta- 
tá , ’s igy a’ csel meggátoltathatott. — Martz. 
lsőjén a’ város-katonaság iránt ui határozat 
hirdettetett; megengedteték t. i. azon helye
ken, hol már különben is némi polgár-kato
naság, akár „izabellai önkénytesek“ akár 
„polgár-katonák“ nevezet alatt szerkezte
tek, ez őrségeknek további fönmaradhatása 
’s az előbbi decretuinnak erőbe nem lépteté
se. Mind e’ mellett is a’ mondott előbbi de
cretumot, martz. elején st. Sebastianban, a’ 
nép utcza közepén égette meg. Sevillában a- 
zonnal feloszlott az egész nemzeti őrség, mi
helyt a’ decretum kihirdetteték; hasonló tör
tént Valladolid , Santander és Salamancaban. 
Minden hírlap gáncsolja e’ rendszabást, ’s 
kemény kifejezésekben szólítják föl a’ minis- 
teriumot ollyatén intézetek tételére, mellyek 
az ország megszabadítására czéürányosak le
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hessenek; sürgetik továbbá a’ ministeri fele
lősség behozatalát is. — A’ hadi történetek 
nyugtatóbbaknak mutatkoznak. Azon 400 in- 
surgens, kik Castiliába ütöttem, eifogat\án, 
az oltani főkapitány parancsára Valenciába 
kisértettek. Bilbaobul hasonlóan 70 fogoly vi
tetett Sautanderbe, ’ hogy onnét, az amerikai 
gyarmatokba deportatibképen szállíttassanak. 
Martz. 3ikán Ólmaiéban épen akkor lepetett 
meg a’ biscayai felkölt tábor, midőn ételiiöz 
ült, ’s innét igen számosán kerültek fogság
ra, a’ többi pedig, fegyvereit jobbára oda 
hagyva futásnak eredt; több mint 800 puska 
és bőséges élelem maradt a’ kir. seregeknek 
zsákmányul. Egyébiránt a’ baski tartományok 
kormányzója, a’ helybeli hadi költekezés te
temessége miatt a’ ministeriumtól fölhatalma
zást kapott, az adót a’ szükséghez képest 
fölrugtatni, ’s annak viselését a’ papságra is 
kiterjeszteni. Zumalacarreguy és Eraso a’ ter
méketlen Erro völgyből fölkászolódván sere
geikkel az arragoniai széleken túl húzódtak, 
magokkal fogva vivén a’ bírákat ’s előkelő 
földbirtokosakat egy faluból, melly merész 
volt 10 — 12 lovas insurgenst, kik a’ helysé
get éleimért zaklaták, eg\ról egyig megöl- 
dözni.

NÉ METORS ZÁG.
Martz. 12kén a’ bajor követház válasz- 

felirást szavazott a’ kir. beszédre, mellyből 
következő helyeket közlünk: Kir. Fölséged 
székéhez járulunk, élénk hálával eltelve fá- 
radozásiért, melíyek képesek voltak Porosz 
és Szászországgal, Hessen választó ’s nagy ' 
fejdeleinséggel úgy szinte a’ thüringi tarto
mányokkal vámegyesületre lépni. E ’ nagysze
rű munkát — örömmel mondjuk — jótékony 
hatásiban az ország nagy része már is ér^i ’s 
ollyannak isméri el ’s a’ t . , egyébiránt az e- 
gész válasz a’ kir. beszéd hű viszhaugja; kö- 
vetkezo helyen azonban magától is mond vala— * 
mit a’ követház: Sajnáljuk azon reudetiensé- 
geket, mellnek az utolsó országgyűlés óta az 
ország némelly kevés helyein történtek. Bár 
feledési lepellel födné a" kir. nagylelküsé«- 
ama’ tévedéseket! Valóban, a’ bajor nép jó 
érzelmű, távol minden pártosságtól, ’s elcsá- 
bíthatallan, sőt idegen minden ollyau újítástól, 
melly a fenállót tekintet nélkül meg aka-uá 
semmisíteni, ’s boldog is törvény-alkotmánya 
birtokában, mellyhez Fölséged ismétlett bi
zonyításinál fogva erősen ragaszkodik ’s a’ t. 
— A’ Hessen nagyherczegségi kormánvlap 
előadja a választható ’s választó nemes telek-

Szerkezteti Hclmeczy.

birtokosak számát, honnan kitetszik , hogy a 
nagy fej del eins égben csak 11. ollyan nemes te
lekbirtokos vagyon, miilyent szavazhatásra 
’s választásra az alkotmány kivan (30 év, 's 
300 f. évenkénti adó). Ezen 11. telek birto
kos 6 követet választ, ’s küld a’ második ka
marába.

K. L E (I V H ! r E K.
Spanyol-Amerikából azon bír érkezett, 

hogy Texas tartományban nyugtalanságok ü- 
töttek ki, minthogy e’ tartomány az éjszaka- 
merikai egyesült statusokhoz akar csatlakoz
ni. — A’ badeni kormány azon vámegyezés
ben, mellyet előlegesen Schwei.zzal Í826- 
ban kötött, némelly Schweizra nézve ártalmas 
változásokat készül tenni. — Az orosz ’s török 
közt ujdon kötött szerződés Törökország ha
tárit Persia felé kijebb terjeszti. — Mi lökéle- 
tességre jutottak mára’ tengeri útra olly szük
séges idő-mérők (Chronometer) készítésében, 
mutatja, hogy 57 időmérő közül, ineiiyek 
1833ban a’ greenvichi (Anglia) kir. csilla
gász-toron} ban jutalomnyerés végett fe lív e lé s  
alatt állottak, csak kettő volt, melly egész 
év alatt egyetlen másodperczet hibázott, két 
év előtt Vebster ur két időmérője nyeré el a’ 
jutalmat, ineiiyek f másodperczuyi (szorosab
ban 0 , 81. és 0, 85.) hijányu volt. — Würz- 
burgban ’s vidékin febr. 22kén igen nagy zi
vatar volt, szélvésszel ’s fergeteggel vegy ül
ve. A’ közel Grettsíadíban a’ villám az isteni 
szolgálat alatt az egyházba ütött, ’s Keller 
nevű, miséző káplánt agyonsujíá. —

Haagában martz. 8ikán Ítéltetett el Polari 
Constant, máskép Carrara, az Orániai hg- 
asszony gyémántjai tolvaja, büntetésül 15 é- 
ves fogság ’s kitétel voltdeérve. A’ törvény
szék pedig 1 évés^ÉMtóá^i ’sö té té ire  ítélte. 
Noha gyanítják, a’ íopmff i^p: egyedül
követé el, mint állítja, de bebizonyítani el
lene az ellenkezőt nem lehet; ’s^ninthogy 
társai sehol sem jelenték magokat, azt hi
szik, hogy azokat megölte. — Ujyorki levelek 
febr. llrő l jelentik, hogy a’ kereskedési ér
dekek még folyvást szenvednek, mivel még 
mindig uj bukások (banqueroutte) történnek 
’s a’ pénz olly ritka, hogy szinte 2 kell száz
tól egy hónapra fizetni. A’ senates választoít- 
sága (Ausschuss) tudósítást készített az elnök 
által a’ banktól elvett nemzeti pénzekről, ’s 
e’ rendszabást igen ócsárolja. Véleménye sze
rint a’ pénzek visszavétele hirtelen, idétlen, 
’s áltáljában szükségtelen volt amiálitikább, 
bogy annak igen szomorú követh ezései \ annak.
Nyomtatja L ä n d e r e t .



ségévei előre választott. Mellyik munkának írója fog
ja  nyerni a’ 100 aranyat, az a’ következő \  óik 
nagygyűlésből leszen hirre teve.

II. Ezen 1834beli Martius 24d. kezdve 1835nek 
Martziusa’ 24dikéig folyó évre ismét 100 arany ju
talmat eredeti szomorujatékra teszen ki a’ társaság 
igazgatósága. Tudni fogják a’ dolgozni kívánók, hogy 
munkájokat magok érdeke kívánása szerint is nem 
saját, hanem más keze által tisztán leírva , azon kí
vül lapozva, bekötve, lS35ki Martiusnak legfeljebb 
24dike estéjéig kell a’ Titoknokhoz béküldeniek.

III. ‘A' Marczibányi Lajos Táblabiró Ur által 
1833b. Junius lOd. kitett 20 darab arany jutalomra 
beérkezett kéziratokról, mellyek a’ falusi elemi ok
tatásról készültek, később fog tudósítás szólani.

Pesten a’ héti ülésből Martius 26d. 1834.
Döurejitei (Jäbor m. 11. 

titoknok.
A’ iiagymélf. iri. kir. udv. Kamara Stroh- 

inayer Aloiz Báiiffy-Hunyadpn ellenőrködöd 
sómázsást, ugy an az ottani hivatal fiók sóár- 
nokává; helyett;) ellenőrködő sómázsássá Kard
hordó József m. kir. testőrseregbeli alhadna
gyot; továbbá Barson-ellenőrködő sómázsa- 
mester Piringer Mihályt saját kérelmére u~ 
gyan e’ hivatalban Kanizsára; végre Schni
tzer József szlatinai, és Nitray István aradi 
sómázsásokat, — mázsamesterré és pedig az 
elsőt Munkácsra, a’ másikat pedig Szatmári*» 
méltóztatott rendelni. — Hermann János kir. 
kamarai számvevő tiszt martz. 5ikén megba- 
lálozott. — Szárnovitzon a’ kir. ezüstolvasz- 
íási ellenőrség, mellyel 600 for. évi fizetés 
és egyéb járandóságok; valamint a’ próbáló- 
hivatal is , mellyel 525 fr. évi fizetés ’s egye
bek járulnak, ideiglen betöltendő lévén : az 
akár egyik, akár másikért folyamodók, négy 
hét alatt nyújthatják be kereső leveleiket az 
alsó magyarországi bánya-kamara-gróíi hiva
talhoz. — ílodritzon ismét a’ kir. kam. se- . 
bész hivatal ürülvén meg, a’ folyamodó se
bészek, kiknek a’ tót nyelvet is beszélniük 
szükség, f. észt. aprii. lilikéig, járulhatnak 
kérelmeikkel szinte az alsó m. báuya-kamara- 
grófsághoz. (Kir. kain. tud.).

A’ bajor gazdasági egyesület hétilapja 
több gazdasági értesítési közt ezeket közli a’ 
magyar gyapjúról: Nyilványos hiteles hírek
ből tudva van, hogy Eszíerházy hg , ki min-

M A G Y  A RO RS ZAG.

Pozsonyban martz. 25dikeig tartott kér. 
ülésekben a’ Ilii. a’görög n. egy. consistoriu- 
mok rendezési javaslatát vizsgáigatták magya
rul és diákul; továbbá a’ törvényszéki rende
zési az el>ő czikken kezdve magyarul.

Apostoli Királyunk O Fölsége martz. lso- 
jéról költ legfelsőbb határozata szerint Eberl 
Mihály rohonczi plebánusta’ szombathelyi káp
talanhoz kánonokká méltóztatott kegyelmesen 
kin evezni.

Ma íjyar tudás társasági je lentés . '
I. Az 183f szólott színjátéki jutalomra Martius 

24ken estig következő czíiuti ’s jelmondatu vígjáté
kok érkeztek bé:

1. Szívlepkék. „Az o k o s n a k ,  h a s z n á l n i  
t u d v á n  az é l e t  mi nden perc  z e i t :  mi n d e n  
t á r g y ,  mi nden p i l l a n t a  t ö r ö m ke l  y he k- 
k c 1 k i ti á 1 k o z i k.44

2. A’ vén szerelmes, vagy a1 torházi négy vő
legény.

3. A’ csalán, vagy: Biz’ én képzelődésben éltem. 
S z o k á s a i n k  t ű k ö r e  az e r é n y  ö s v é n y i r e  
t ő r r e l  v e z e t . “

4. Egy vígjátékért száz arany
„Y i 1á g o s s z í n r e  f ö s t v e s z é p  

A’ s z e r e l e m  ’s a z é 1 e t k é p.“
5. Rózsavár. „Car mi ne  qui  t r a g i c o  v i 

l e m c e r t a v i t  ob h i r c u m.4 *
6. A’ szerelemféltő. „X em épen a’ s z á z

a r a n y ; “ ' f |
7. Fösvény többet költ. „ Ri d e n d o  d i c e r e  

v e r u m qui s  v e t a t ? “
8. Éva asszony unokája. „ P á l y á t  k ü z d e n i  

s z é p ,  ’s d e r e k a k  k ö z t  n y e r n i  — d i c s ő b b  
m é g ! 4

9. Falusi lakodalom. „G y őz z ö n a’ mi job  b.14
10. A’ szerelem hatalma. „ Ny u g v ó  i dőm ne

k e d  s z e n t e l e m  s z é p  hon ni n y e l  v.44
11. Dorottya, vagy az első statio.

„ K A K I T  Ki  P V K l ' S  K A K O N  T l >  Í 2 ' s . 4 -

12. A’ képszobor, vagy cselszövények.
„ K i n s t  i s t  d a s  L e b e n ,  h e i t e r  i s t  d i e  K u n s t . “

Az ezek mellett érkezett jelmondatos levélkék 
bontatlanul, a’ Társaságnak és a’ mai elölülői he
lyettesnek , íácliedius Lajos kir. tanácsos és k. egye
temi professetr Urnák ’s tiszteleti tagnak pecsétével 
a’ levéltárba tétettek; a’ vígjátékok kéziratait pedig 
bírálat alá vették azon tagok, leiket c’ végre a’ múlt 
Novemberben vélt IYdik nagygyűlés szavazat több-
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den uradalmiban több nemesített fürtű birká
ra! bir, mint egész Bajorország (mintegy 190 
ezer darabot) 1834iki gyapjutennése mintegy 
620 ezer pengő forinton, igy szinte a’ Karoly 
főherczeg uradalmaibeli gyapjú is nem csak 
1834. hanem 1835re is már el van adva. A- 
zoubau nem csak ezen dynastáké, hanem több
nyire minden magyar főbiftokosé, ki e’ gyap
jú d  mohó felszökkentét bölcsen használni 
tudta, egy vagy több esztendőre is jobbadán 
kedvező ’s magas áru szerződéseknél fogva 
kereskedő kézre van már juttatva.

E ’ napokban ismét két szép reményű ha
zánkfiát méltatá orvostudományi koszorúra tu
dom. Egyetemünk, t. i. Ledniczky István ó- 
becsei fit Bácsból, ’s Constantin Mihály iná- 
ria-pócsi származékot Szabolcsból. Az első 
iktatási értekezésül a’ kórágyi iiité&et erede
tét ’s elómenetét (primordia et incrementa in- 
stitutiouis clinicae) n.tiszt. Ledniczky Antal 
pacséri plebánusnak ajánlva; második a’ holt
testi balzamozás-módükat Székhelyi Mailáth 
József gr. urnák szentelve a’miveltség mosta
ni állásfoka szerint kiváutató sok oldaluság- 
gal, a’ tárgyat kellőleg kifejtve’s merítve, 
világos értelmes hazai nyelven tükrözi elő.

A N G L I A .
Az alsóházijait martz. lOkén a’ dissente- 

rek házasságát illető törvényjavaslat először 
olvastatott fel. A’ 2dik felolvasást april 28ra 
halasztotta el 1. Russel, hogyja’ disseutereknek 
idejük legyen felette tanácskozni, mert úgy
mond , ha nyomos ellenvetéseik volnának az 
indítvány ellen , ’s azokat meg nem czáfolhat- 
ná, a’ javaslat átvitelében nem átalkodik meg, 
’s azt inkább visszavonná. így kell törvénye
ket hozni, mert csak igy fognak azok a’ nemzet 
való szükségeinek megfelelni. — Martz. 12én 
Sir. A. Agnew engedelmet kért inditvány-be- 
hozásra , melly a’ vasárnap szorosb megül le
tétét tárgyazza. Potter ur ez indítványra né- 
melly megjegyzéseket tön. Külöuösenazt ál- 
litolta, hogy Londonban oily roppant városban 
vasarnáp az adásvevés, mint a’ múlt ülésben 
félrevetett vasáruapiuditváuy kiváuta, teljesen 
meg nem szünbetik. — Roebuck ur pedig azon 
kívánságra, hogy se a’ bérkocsik, se a’ góz- 
csolnakok ne járjanak, azt jegyző meg, hogy 
ez által a' szegény pórság ártatlan mulatságá
tól fosztatnék meg, inkább a’ Hyde Parkot 
kellene bezárni, hová a’ gazdagok szoktak 
járni. A’ kérelem megadatott.

A’ felsőháziján martz. lükén számos ké
relem nyujtalott be a’ dissenterektől. — Az 
alsóházban 1 ergusson C. ur nyilványítá, hogy

ö kérelmet akar bemutatni Rósz John kapi
tánytól , az éjsarkhoz (gönczölhez, pólus) tett 
utazása megjulalmaztatása végett. A’ minis
terek jelentették, hogy ők a’ kérelmet ellenze-. 
ni nem fogják, Althorp 1. pedig hogy ó a’ ki
rály jóváhagyását jelentheti a’ kérelem iránt 
(tetszés) Elhatároztaték azután, hogy vala
mennyi ez értelmű kérelem biztossághoz uta- 
siltassék. Ennél fógvást azonnal Lét kérelem 
nyujtal<HH)e Hull ’s Liverpoolból, az utolsó 
100 aláírással. Cobbett azonban a’ nyilványos 
pénzekből a’ tengeri utasnak (Kosznak) spui- 
mitsem kívánt adatni. De visszatorlották, hogy 
nem az ország érzelmét fejezi k i , midőn oily 
férfit jutalmazatlan kíván hagyni, ki a' tudomá
nyoknak annyi szolgálatot tőn , ’s Anglia di
csőségét annyira neveié, élete négy évét a’ 
legkeményebb sanyaruságok, ’s vagyona’ nagy 
részét a’ végre áldozá; 75,000 ft. stg. vagyon 
évenként a’ koronának kitűzve nyilványos ér
demek jutalomdijául, ’s e’ nycgpénz- vagy 
dísz-dij-lajstromon senki sem állhat méltóbban 
mint Kosz kapitány. Később a’ ház az önkéntes 
őrség (yeomanry) költségei felől tanácskozott, 
Hume eilenzé a’ rajok kért 82,179 ft. stget. 
Littleton azt mondái a’ kormány Irlandban e’ 
polgárőrségről lemond, minthogy, a’ királyi 
sereg által is (23,000 fő) fentarthatónak véli 
ott a’ rendet. A’ summa íuindazáiíal 135 szó
vá' 52 ellen elfogadtatott. Ezután a’ hadi fő
tisztek számára kéreték 114,000 ft. stg. kik 
nem valóságos ezredesek. Cobbett ezt is ellen
ző; Angliának úgymond 300 generálja van, ’s 
ha háborúba kellene menni, 5 — 600 balailloü 
kivántatuék mindezekre. (Ebrington 1. nevet) 
Cobbett: a’ vitéz admirálnak nem szükség ne
vetnie, a’ tengeri erő megmérközhetik a’ se
reggel. Minden linia-hajóra két, három admi- 
rálunk is van (kaczaj) ennyi adinirálial ’s ge
nerállal tehát mi a’ világgal is szembe szállha- 
tuuk. „Én 300 vezérfőre pénzt nem szavazha
tok.^ Ebrington I. azt válaszolá : hogy Anglia 
tett szolgálatokat: jutalmazatlan nem hagyhat. 
Cobbeit:^ „Leopold hg. is a’ generálok közt 
van ?“ E llice: (a’ hadititoknok) „bizonyosan 
nincs!“ Sir H. Hardinge megjegyzé, most 167 
hadi főtiszttel kevesebb van mint 1817bem A’ 
kívánt mennyiség szavazás nélkül elfogadta
tott Cobbett pántolődási daczára. — Az* alsó- 
habban martz. llkén  O Connell mar jelentett 
inditv án\ ával lépe föl, hogy t. i. biztosság ne
veztessék ki azon esküformák vizsgálatára, 
melIveket az alsóház tagjai le szoktak tenni, 
’s fontolja meg: valljon altaljában tétessenek 
é le olly eskük, ’s miilyenek legyenek azok?
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Véleménye oda járult, hogy minden vallásos 
irányú eskü töröltessék el, ’s helyébe, ha szük
ségesnek látszanék, egyszerű nyilatkozás té
tessék. Szavai következők voltak: 11a már ál
táljában valanielly esküt meg akarnak, tartani, 
úgy hiszem, csak azt lehetne, meliy által az, 
ki azt letenné, legkétségtelenebbül nyilatkoz
tatná, hogy ó semmi tilos móddal nem élt, 
semmi megvesztegetésben nem részesült a’ vé
gett, hogy e’ házban ülést kaphasson. Azon 
o k , melly miatt indítványomat teszem, a’ par- 
liamentíagok által letett eskü különfélesége. 
Valóban három különböző eskü vagy bizonyí
tás vagyon, mellyek közül minden tagnak mie
lőtt hely t fog, egyet választania keli. A’ pro
testáns és kathoiikus tag esküszik, a’ Quäcker 
bizonyít, ’s a' morva atyafiak (mährische Brü
der) is azt tennék, ha rájok esnék a’ válasz
tás. Úgy hiszem, eljött azon idő, mellyben 
minden kétséges eskü, ’s a’ személyek közt 
e’ házban minden valláskülönségnek el kell 
törletnie. A’ keresztyén erkölcs-tudományban 
niegczáfolhatlau elv az, hogy a’ kétséges es
küforma értelmét nem az esküvő, hanem es
kető határozza meg. Én kötelességemnek néz
tem a’ házat s kormányt e’ végett már a’ katlio- 
likusok esküformája magyarázatára nézve nyi
latkozásra felszólítani. Az adott válasz igen 
kielégítő volt; azonban nem tagadhatni, hogy 
e’ házban vannak tagok, kik velem egy érte
lemben nincsenek. A’ kathoiikus tagokat a- 
zonbau nem tehetni oily helyzetbe, hogy mig 
ők az esküt ez értelemben teszik le, némelly 
tagok más értelmet ne gyanítsanak lappangni 
alatta. Én tehát a’ választmányt azért kivá- 
uom, hogy tudhassam: valljon megmaradhatok 
é a’ házban, vágy nem ? mert ha az eskünek 
olly értelem tulajdoníttatnék, mellyuél fogva 
én, mint kathoiikus, azt jó lélek-ismérettel le 
nem tehetném, a’ házat azonnal elhagynám. Az 
ellenkezők csak egy pont iránt egyeznek meg; 
hogy a’ kathoiikus a’ mostani eskü-letétel mel
lett a’ püspöki egyház világi hatalmát, tekin
tetét ’s hasznait illető minden tárgyról szaba
don szavazhat. Azonban tudva van, hogy E r
zsébet királyné uralkodásáig semmi parlia
ment tagtól sem kivántak esküt. Csak később 
a’ vallási szakadás után állíttaték fel e rend
szer. A’ szónok itt az eskük történeteit adja 
elő ’s azutáu folytatja: „Most midőn a’ vallás- 
különség megszűnt, a vallási eskük is töröl
tessenek el. Az 1829ki év tetemes változást 
okozott, mert azon törvény, melly akkor el
fogadtatott , uj esküt hozott divatba, t. i. a’ 
katolikusokét, ’s a’ protestáns esküformából

a’ misére ’s a’ szentekre hivatkozás kihagya
tott. Azonban még is sok különösség van abban. 
Esküforma-példány van kezemnél, mellynek 
egyik oldalán háromféle prot. eskü, a’ mási
kon egy kathoiikus vagyon. A’ protestánsok 
a' Stuart háznak kötelesek ellemnondani, a’ 
katolikusok nem, noha különös híveinek tar
tattak. (halljuk) Azután olly herczeg utódaival 
kell minden közösülésnek ellenmondaniok, ki
nek , mint tudva van, semmi utódjai (succes- 
sori) sincsenek. Ha e’ házán kívül illyesmire 
esküimének, nem tennék e magokat nevetsé
gesekké ? Nem bitangoltatik é ez által az 
Isten neve? A’kath. eskü jobbágy esküt is fog
lal magában, mire csak azon megjegyzésem 
van, hogy a’ protestánstól ebben különbözik. 
Azután hűséget foglal magában Sophie mint 
kannoverai választó fejdelem-asszony iránt.— 
’s a’ t. I)e most olly része jő az eskünek, mel
lyel magamat sehogy sem becstelenittethetem 
meg. így szól az : „nyilványítom továbbá, hogy 
nem hitem czikkelye, ’s hogy én ama’ véle
ményt, mintha a’ pápa, vagy a’ római széktől 
kiátkozott, fejdelmet jobbágyai letehetnék,vagy 
meggyilkolhatnák, tagadom, ’s annak ellen
mondók/4 Természetesen jó lélekismérettel 
tehetem azt, de miért akar a’ ház engem becs- 
teleníteni illy nyilatkozás-kívánással? kinek 
olly kevés erkölcsi érzése van, hogy vala- 
melly kiátkozott személy - meggyilkoltatását 
törvényesnek hinné, azt az eskü sem kötné le* 
Illy szempont minden emberi érzéssel ellen
kezik. Megtarthatni é tehát még tovább is illy 
esküformát? Továbbá azt hitték, a’ katoliku
sok e’ házban, ha együtt ülnének, együtt fog
nának szavazni. Azonban csak egyszer történt 
e’ szavazási egyezés t.i. a’ zsidók emancipatioja 
ügyében. O Connell, minthogy indítványát sen
ki sem támogató, visszavonta.

Az alsóházban martz. 12ikén j mi ez ülés 
alatt már 5ször történt, hogy a’ parliament 
választó testet választási jogától megveszte
getés miatt fosztott meg. Éz úttal Hertfordot 
éré a’ büntetés, mellynek mintegy 700 vá
lasztója van. Közülök mintegy 280 hagyá ma
gát az utolsó választáskor megvesztegettetni 
étel ital által. Bernal ur javaslá, hogy a’ 
megvesztegetett választó osztálytól a’ válasz
tásjog vonassék el; ellenben 600 v. 700 vá
lasztónak a’ környékből a’ hertfordi válasz
tásban részvét adassék. G. Sommerset lord 
ellenszegült az indítványnak. Enni ’s inni, 
úgy mond valamelly kijelelt (candidal) költ- 
ségin még nem főbenjáró üldözés tárgya. Sir 
R. Peel is elienzé az indítványt. Ha vendég-
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lés V. lakomázás megvesztegetéshez hasonló
nak tekintetik, úgy Anglia választoji nagy 
részét meg kell e’ justól fosztani. Mulhatla- 
nul szükséges az e’ tárgyról készülő indít
ványban szorosan meghatározni: mi a’ meg
vesztegetés. Ila megvesztegetés, hogy öt 
shillinglapok osztatnak ki a szegényebb >á- 
lasztóknak ebéddijul, meg kell vallani, hogy 
ezen szokás azon boroughban (közönség), 
mellynek ó (Peel) képviselője, már 1U0 év 
óta divatoz. Más részről azonban meg kell 
vallani azt is, hogy e’ szokás, ha szentesít- 
tetnék, még nagyobb visszaélésekre nyitna 
utat, ’s pártosság idején veszélyes lenne. 
Mind ezt figyelem-gerjesztésül mondja, hogy 
lássák mennyire szükséges ez iránt a’ szoros 
törvényi meghatározás. A’ feliforgó esetben 
felfüggeszti ítéletét, mert keménynek hinné 
a' büntetést, ha bebizonyíttatuék, hogy jól- 
tartás nem megvesztegetés, hanem csak ar
ra czéízott, hogy a’ szegényebb választók a’ 
választási ünnepen részt vehessenek. Annál 
inkább ellenszegül azon elvnek, mellynél fog- 
vást a’ városi választóságok falusiak által na
gy íttatnának. Már most is panaszkodnak, hogy 
a’ földmüvesi érdekek a’ parliauientben igen 
erősen pártoltatnak, úgy az egyensúly egé
szen eltöröltetnék, ha város könnyen gróf
sággá változhatnék. — Roebuck ur áliítá; ha 
választónak 5 shillinget nyomnak markába, 
megvesztegetés az, akár erszényébe tegye 
azt, akar ételt vegyen azon magának. Hos
szabb vita után , mellyben a' ministerek most 
sem vettek részt, az indítvány másodszor ol
vastatott fel. Liverpool választás-jogának 
megszoríttatása 102 szóval 14 ellen a’ biztosság
nál keresztül ment. E ’ biztosságban Sandon 
lord ’s Waton ur élesen csipdezték egymást, 
agy hogy a’ speaker (szóló v. főrendőr) köz
benjáróit, mint múltkor Althorp lord ’s Shiel 
ur közt, miglen viszonyos sértegetéseiket vis
szavonván mind a’ két tag becsüiet-nyilatko- 
zást nem adott.

Az alsóházban martz. 13ikán, Rippen ur 
azon indítványára: nem volna e’ tanácsos az 
uralkodó egyház érsekeit ’s püspökeit tör
vényhozói ’s bírói kötelességöktül a’ felső- 
házban felmenteni? „Nem népszerűség (po- 
pularite) vadaszata, hanem tiszta meggyőző
dés vezet, úgy mond a’ szónok, ezen iudiu- 
vány-tételre. ila a' kormány komoly szándé
ka javítani (reformot) az egyházon, ezt szük
ségkép első lépésnek kell ísmérnie. Először 
azon kérdést kellene a’ korina nyilak önma
gához tennie. valljon hasznos é , hogy a*ke

resztyén egyház főjei, érsekei ’s püspökei 
vallási kötelességük mellett, még világi hi
vatalokkal is terheltessenek ? hasznos é , hogy 
ugyanők, a’ világi ügyekre köztünk úgy sem 
figyelhetvén kellőleg, azalatt inig a’ parlia- 
mentben ülnek, megyéiktől' távol legyenek? 
’s munkásak lehetnek é olly férfiak politi
kai ügyekben, kik egyházi állásuk, ’s papi 
foglalatosságik következésiben a’ világ min
den hiúsága ’s pompájáról lemondottak ? A’ 
helyett, hogy az egyházi érzetükre bízottak lel
ki javáról gondoskodnának egyedül, kény
telenek av királyiak fényiben, ’s fény űzési
ben részt venni, ’s Londonban tartózkodá
suk alatt olly pompának hódolni, melly az 
egyház szolgájához nem jól iliik. Mondják, az 
ö tisztük a’ felsőházban a’ papi ’s lelki ér
dekek képviselése, ’s az egyház idei ’s lelki 
javára vigyázás. He mikép lehetnek ők a’ pap
ság képviselöji, holott ennek (t. i. a’ papság
nak) választatásuk ban nincsen semmi szava. 
Nem mint az egyház képviselöji, hanem mint 
pap pairek ülnek ók- a’ felsőházban. ’S felte
vőn hogy a’ papság képviselöji, miért nincs a’ 
papságnak jusa képviselőt önmagának válasz
tani? Mert senki sem fogja tagadni, hogy 
inkább magányos érdek, ’s udvari kedvezés 
hogy sem tudósság, jámborság , ’s altaljában 
lelki, szellemi becs tesznek közönségesen va- 
lamelly püspököt parliamenttaggá. Maradnáuak 
a’ püspökök megyéjükben, ’s ügyelnének fa
lusi papjaikra ’s egyéb számos lelkészeikre, 
a’ helyett, bogy a’ parliament ülési alatt az 
udvar zajába vegyülnek, úgy saját hatáskö
rükben volnának, itt lehet egyedül üdves buz- 
góságuk.“ Gilíon ur erre kifejté azon okokat, 
mellyek öt ez indítvány - támogatásra bírák. 
Különösen azon okot is emlité, hogy a’ püs
pökök a’ felsoházban semmit sem vettek ke- 
vésbbé szemügyre, mint a’ nép lelki javát, ’s 
e’ mellett a’ közös statnsügyek vitelében sem
mikép sem mutatkoztak ügyeseknek. Utána, 
szavazást kiáltozván a’ ház, Althorp 1. rövi
den csak azt feleié, hogy az indítványtevőnek, 
miután a’ ház olly közösen kijelenti szándékát, 
felelni szükségtelennek tartja. W . Ingilby ur 
sajnálkozását jelenté , hogy a’ ministerek illy 
fontos kérdést el akarnak mellőzni. E l fog, 
úgymond, ideje joni, mellyben a’ melleit, ’a 
eiien-í éretten meg kell majd fontolni. ’í’enny— 
eon ur is azon véleményben volt, hogy a’ szö- 
*0 hozott kérdés foutosb, hogy sem azt 
minden vita nélkül el lehessen mellőzni, mint- 
hog) a nép élénk részt vesz benne (nem, nem, 
és halijuk!) A’ vita előtte csak azért is szűk-



ségesnek látszik, hogy a’ nép azon okokkal 
megismérkedjék,mellyeknél fogvást a’házjRip- 
pon ur indítványát félrevetentlonek ítéli. 0  ré
széről előleg az indítvány ellen fog szavazni, 
mert az egyházjavitáshoz tartozónak véli, mit 
hiedelmeszerint nem soká úgy is elő fognak 
adni. Buckingham ur megjegyzi, hogy a’ sza
vazásra kiáltozás daczára is azt hiszi, hogy 
az indítvány, az egyház javára szolgálna, ha 
a’ püspökök nem ülnének a’ felsóházban. O’ 
Reilly ur vélé, hogy ő noha kathoiikus, a’ 
(prot.) püspökök mellett szól, mert parliamenti 
esküje köti , hogy a’ prot. egyházat ne szo
rongassa. O'Connell ur ellenben viszonozó, itt 

olitikai érdekekről van szó , ’s azt kérdik : 
a pap individuumoknak legyen & politikai 

foglalatosságuk? (functio) A’ püspökök, úgy
mond , régóta minden előhaladásnak ellensé
gei ; ők a’ katholikusok, zsidók, ’s dissente- 
rek emancipatiojának ellenszegültek. Azért 
az indítvány mellett szavaz. I). W. Harvey 
ur röviden de élesen azon befolyás ellen szóit, 
mellyet a’ püspökök fényűzése a’ népre gya
korol. Hunié ur is az indítvány mellé állott, 
Shiel u r: ,,Nem rég ideje, úgymond, hogy a’ 
nemes lord (Althorp) maga igy szólott a’ pa
pokhoz : „Ti pedig rendeljétek el házatokat“ 
(halljuk, ’s kaczaj) Nem kevéssé csudál- 
liatni tehát, hogyan változtatható meg a’ ne
mes lord véleményét olly hirtelen. Ewart ur 
hasonlag támogató az indítványt, de szavazásra 
kerülvén az indítvány 125 szóval 58 ellen még 
is félrevettetett.“ 1

O’üwyer ur indítványára a’ parliamentnek 
előmutatott irományokból kitetszik, hogy „Pi
lot“ lap üldöztetése 0  Connell lázasztó iro
mánya kihirlése miatt a’ kormánynak 702 ft. 
stgbe került. (7020 pengőbe) Azonban e’ lap 
újra megjelenik, mióta Althorp 1. indítványt 
hozott azon törvény-eltörlésre , meílynek ere
jénél fogvást a’ bélyeget meg leliete tagadni, 
’s Barret ur (a' kiadó) lapja ezen időleges el
nyomatás miatt csak hasznot igér magának. — 
Az Albion azt mondja: flume ur nem igazán 
állítja, hogy a’ várasok épen annyi szegényi 
adót fizetnek, mint a’ bérlők, mert minden
ki az ellenkezőt tudja, ki város közelében 
bir földeket. — A’ Morning-Post bizonyos 
tervről beszél, meilynél fogva egész Hollan
diát a’ nénieíszövetséghez , vagy legalább a’ 
porosz vámegyesülethez akarják vonni. — 
A’ Sussexi hg hályogban szenved.' — A’ 
westminsteri apátságban e’ nyáron a’ király 
’s királyné pártfogása alatt négy nagy han- 
gászüunep fog tartatni. A’ hangászkar ez ai-

kálómmal 600 személyből álland. O Felsége 
e’ végre 500 ft. stget ajándékozott már. — Nem 
rég halt meg Londonban némi Biddle John ne
vű öreg csizmadia (varga), ki ezen név alatt 
„the money lending shoemaker“ (pénzkölcsön
ző varga) volt isméretes, ’s most azt talál
ják , hogy egy millió font sterl. (10,000,000 
pengő forint) keletindiai kötelezvényekben, ’s 
gáztársasági részvényekben álló vagyont ha
gyott maga után.

F K A tf C ZI A O H 8 Z Á G.
A’ követházban még martz. 14kén is az 

egyesületek ellen javaslóit törvény felett vi
táztak. Ugyanekkor Dumon ur az egyesületi 
törvény mellett, Meridon és Sader uu. ellene 
szólották. — A’ bordeauxi kalmárság kérelmét 
a’ pairkamara a’ kereskedés ministeréhez uta
sító. Jfa  a’ követház, a’ hozzá benyuj tóttal nem 
sie t, a’ fr. kereskedő világban nagy változás 
történhetik. A’ havrei, nantesi, roueni, ’s bou- 
lognei kalmárság a’ kérelemben kitett elvek
hez nyilatkozott.

A’ Journal des Débats azon kérdést vilá
gítja fel: valljon hasznosb volna é a’ pénzve
rő intézeteket mind Párisban összesíteni, melly 
a’ költségbiztosságban (budgets-commission) 
vitás kérdés. Miután az említett lap az okokat 
mind ellene mind mellette folhordá, a’ miuis- 
terium terve , t. i. a’ pénzverés összesítése 
mellett nyilatkozók. — A’ pénzek évszámából 
kitetszik, hogy Francziaország 12 pénzverő- 
műhelye 1,608,786,705 friiyit vert. Ebből a’ 
párisi pénzinühely egyedül 558,565,513 frnyit 
Lyon, Bordeaux, Toulouse, Strassburg és Li
moges városokban tavaly semmi pénzt sem 
vertek. — Strassburgi hírek azt állítják, hogy 
Soult M. valamennyi strassburgi pattantyús 
tesztet büntetéssel fenyeget, minthogy a’ fél- 
bérre leszállított, ’s fogva volt hadnagyoknak 
a’ bér másik felét pótlani akarják. Martz. Jén 
hagyták el az említett tisztek Strassburgot, a’ 
minister parancsához képest honjukba téren- 
dők. Fényes kiséret követé őket. A’ nemzeti 
őrség árkászai (sapeur) ménének elől, azután 
a‘ pattan tyűsági hangászkar, mellyet az eluta
zó hadnagyok követének, mindegyikkel nem
zeti őrtiszt ment karöltve; az őrnagy ’s ezre
des is jelenvoltak; a’ nemzeti őrség után mint
egy 60 tanuló ment, végre tömérdek számú 
polgárság. Így nyomult a’ menet a’ város nagy 
részin keresztül. Az uíczákou az ablakokból 
szerencsés utat kiáltoztak nekik. A’ meneti kül
városban szinte valamennyi házat hároinsziuü 
zászló diszííe. A’ hangászkar meg nem szűnt 
<?a ira , ’s carmagnolet ’s a’ t. játszani. A’ vá-
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ros végén elváltak. A’ népszámot közéig öte
zerre teszik. Champy urat a’ nemzeti őrez
redest heves kifejezésekben megszidta Chop- 
pin d’Arnouville ur a’ megye ispánja, hogy a’ 
nemzeti őrök közül sokan formaruhájokóan 
voltak jelen.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Morning-Post egy hosszú czikkely- 

ben körülményes tudósítást közöl sC carlosi- 
ták állapotja felől terjedelmi és kormányi te
kintetben. Tudni kell, úgy mond, hogy e’ 
status tökéletesen organizálva van; van mi- 
nisteriuma, hadserege, törvényszékei ’s min
dene, mi egy országláshoz kívántatik. Az e- 
gész tartományon, melly franczia földdel ha
táros, carlositák uralkodnak, ’s ámbár szo
ros az őrvonal, mellyel a’ Francziák magok 
részéről állítottak, a’ közlekedés velük még 
is szünetlen, ’s nagy számban jőnek át fran- 
czia baskok Carlos szolgalatjába, főkép tisz
tek , kiknek buzgalma ez ügy mellett leírha
tatlan. De valamint ezek, kivált mint idegen 
földi spanyolok, semmi meghívás nélkül jő
nek , ’s a’ törvényszerűség mellett fegyvert 
fognak; úgy még inkább a’ belföldi hazafiak, 
kik a’ sereg számát teszik, valamennyin pusz
ta önmeggy őződésbül’s minden felszólítás nél
kül állanak fegyverbe ; mert hacsak egyetlen 
felszólítása jelennék is meg d. Carlosnak, 
nincs kétség, hogy valamennyi lakos a’ vi
dékben katona volna egyszersmind. Egyébi
ránt, ezen merő önkénytesből összeállóit se
reg is mindössze 13,880 főre megy, rendes 
elöljárók ’s tisztek vezérlete alatt. Közülök, 
minthogy tartományokra vannak fölosztva, Na- 
varrában van 4860 Zumalacarreguy vezér a- 
latt; Alavaban 3100 vezére Uranga gén.; Gui- 
puzcoaban 1840, parancsnoka Lardizabal ez
redes; Biscayaban 3280, vezetője Zavala gen. 
Ezen kívül felső Arragoniában van még 800, 
Carnices kapitány vezér alatt, de mivel a’ 
nagy haditesttel összeköttetésben nincsenek, 
ahoz rendesen nem is számíttatnak. A’ köz
emberek egy egy real zsoldot kapnak napon
ként, ’s egy adat (v. alafa) kenyeret, húst 
és bort; a’ tisztek élelmi szereken kívül sem
mi egyebet kapnak, ’s a’ mire szükségük 
van, azt saját vagyonukból szerzik meg. E - 
zeu élelmi szereket a’ katonaság korán sem 
zsarlásv. kényszerítés által csikarja ki a’nép
től, mint szélytiben mondatik, hanem vaunak 
a’ carlositáknak rendes polgári hatóságaik 
úgy nevezett juntáik minden tartományban, ki
ket a’ hadvezér a’ szükségről annak "idejében 
tudósit, s kik aztán az adandó mennyiséget

a’ népre fölosztják, ez pedig azonnal szives 
örömmel hordja garmadába, a’ mi kívántatik 
egy nyugt at vány, mellett, melly akkor fizette
tik k i , midőn V. Carlos O Fölsége valóság
gal trónra lép , (a mi más szavakkal annyit 
tesz, hogy megfizeti a’ nagy harang). E z utón 
a’ katonák mindig bőségben bírnak búzát, 
bort, borjú,, sertvés és ökörhust; ’s nincs pél
da , hogy eddig valaha élelem dolgában meg
szorultak volna. A’ mondott junták főbb tag
jai ezek: Biscayaban marq. Valdespina mint 
elnök, don Pedro Novia, és d. Franc. Ba
tes tanácsnokok; Navarrában Echevarria los- 
arcosi plebánus mint elnök (ezt a’ többi hír
lap szerint, legalább is már 3 — 4 hónap elolt, 
főbe lőtték), ’s a’ városi bírák és tanács ; A- 
lavaban gén. Uranda’s kivüle még más 5 tag; 
Guipuzccaban Lardizabal ezredes mint előlü
lő, Marco del Pont general mint tanácsnok ’s 
még három más tag. Ezen juntákon kívül van
nak még minden egyes kerületben bírák, kik 
a’ népnek igazságot szolgáltatnak, és szinte 
minden kerületben vámtisztek, kik az átszál
ló kereskedésiül mérsékes vámot szednek. A’ 
sereg tisztjei jobbára mindnyájan nagy tapas^- 
talásu katonák, kik az előtt a’ kir. rendes se
regnél, vagy Délamerikában szolgáltának; pe
dig főkép ez utóbbiakra a’ királyné seregei
nél is legtöbbet tartanak, illyenek olt Moril- 
lo , Valdes, Rodil, Lorenzo ’s többek, kik 
mindnyájan az oczeántuli hadiskolában szer- 
Zék tapasztalásikat, ’s azon hirt, mellyben fény
lenek, ’s illyenek a’ carlositáknál Zavala, 
Lardizabal, Uranda ’s a’ t. Zavala haditeste 
legszámosb hires tisztet bir, kik mindnyájan 
megegyeztek abban, hogy semmiféle nagyobb 
tisztséget nem fogadnak el, valamig uralko
dójukat a’ rendes király széken nem látják ; 
egyébiránt a’ hadfenyiték az egész seregnél 
legjobb karban áll ’s nincs példa, hogy vala
ha csak egy is az ellenséghöz szökött volna 
meg. Ellenben gyalázatos a’ kir. seregek vi
seleté, mindent ölnek, ki kezükre kerül, ’s 
mivel erővel nem győznek, undok ármányok 
és oselekhöz folyamodnak. így Valdes meg
értvén minap, hogy 16 lovas carlosiía közel 
Pamplouához egy őrházban táborszemül áll, 
’s jól tudván hogy hadi szemességüket n)il- 
ványos megrohanás által ki nem kerülhetné, 
éjszakának idején mintegy 20 elszánt katonát 
koldusruhába öltöztetve külde ki az említett 
kórház felé, hogy benne szállást kérjenek ’s 
ngy gyilkolják meg az őröket, mit az ember
telenek csakugyan meg is tettek, a’ vendég
szerető humánus lovasokat álomban egéről
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egyig megöldö'svén. Tudjuk továbbá, hogy 
a’ szökevény El-Pastor, midőn közelébb a’ 
fölkelés hírére Spanyolországba visszatért ’s 
a’ magával hozott régi bajtársak, gyülevész 
lengyelek, francziák és németek száma se
regét jó lábra hozni elégtelen volt, St. Se- 
bastianban a’ tömlöczöket nyitá meg ’s az ab
ból kikerült rablók és halálra Ítélt gyilkosak
kal neveié seregeit. így cselekvék Sarsfield 
is Vitorlában, ki azonban mind e’ mellett sem 
vala képes magától a’ carlositaság gyanúját 
elhárítani, mivel társai, mint Lorenzo, Val
des és Espeleta irigyelvén katonai fényes ér
demeit, őt a’ kormánynál, mint az ellenség
gel egy kézre játszót vádolák ’s most Toko
sában csak nem mint fogoly tartózkodik. Egy 
szóval, ha tudjuk az t, hogy Valdes mint tör
vényt hirdette k i , hogy minden atya, noha 
80 éves tisztes öreg is , fija tettiért, habár 
ez már 30 esztendős lenne is, életével felel
ni tartozik; továbbá hogy minden község, 
mellynek különben egy puskát sem szabad tar
tania , ha benne valamelly kurír föltartózta- 
tik , 20,000 reált köteles büntetésül fizetni; 
ha ezeket tudjuk’s kissé részrehajlaílanul gon
dolkozunk , szükséges e még több, hogy va
ló undok sziliében lássuk a’ háborút, mikép 
azt a* királyné pártja éjszaki Spanyolország
ban folytatja ?

Madritból martz. 8dikáról vett hirek, a’ 
miuister-változást két tagra, Burgosra t. i. és 
Imazra elbatárzottnak mondják; ama’ helyé
be Torreno, imezébe pedig Kenusa ur lépend. 
Torreno ur csupán azon föltét alatt fogadta 
volna el hivatalát, hogy a’ cortesek múlha
tatlan összehivassanak. Ugyan martz. 8ikán 
a’ város-katonasági decretum erőbe léptetése 
a’ fővárosban elkezdődött; COOra ment azok 
száma, kik ez nap magokat beiraták, jobbá
ra mind igen vagyonos és előkelő polgár; ha 
mindnyájan be lesznek írva, mehetnek mint- 

. egy 5000 gyalogra, és 400 lovagra. Frias
hg. 7ikén indult ki Madritból kijelelt követ
ségébe Párisba, ugyan ez nap Florida Blanca
gr. is szinte mint uj követ Londonba. Febr. 
27ikén kiadott kir. határozat a’ borkereske
dést egész országban szabaddá teszi, azt 
minden vámfizetésiül fölmentvén. Barcelonába 
febr. 28ikán 23 iusurgens hozatott be fogva 
’s közöttük néhány csuklyás barát. Vitorlába 
hasonlóan Ichaso. ezredes hozott be egy pa
pot, kit fegyverben fogtak el, neve d. Jose 
Arbalo; ’s kevéssel azután agyon is lövetett. 
Gén. Butron a’ kormánya alatti tartományban
36,000 real adót vetett a’ papságra.

TÖRÖKORSZÁG.
A’ müncheni polit. hírlap következőleg raj

zolja Candia mostani állapotját: „Alig juta 
végre a’ szultán ’s az aegyptusi basa közti 
ellenkezés, azonnal a’ legnyomasztóbb zárke
reskedés (monopólium) alá veté az ország min
den termékit, ’s oily magas vámokat ’s adó
kat hoza be, hogy az alattvalóknak lehetlen 
volt azokat kielégíteniük. Minden panasz sü- 
keretlen maradt; ekkor sok elszánta magát 
Candiát elhagyni; de abban is erőszakos aka
dályokra talált. Midőn a’ zsarló látta, hogy a’ 
keresztyének vasvesszője alá soha sem hajla
nak, ama’ rettentő gondolatra vetemült, hogy 
a’ keresztyén nevet Creta földéről egészen el
törölje, ’s azt uj aráb gyarmattal rakja meg. 
E ’ czélra azon ürügyöt használta, hogy (kan
diában iskolákat akar állítani, hol a’ keresz
tyén gyermekek taníttassanak. Erőszakosan 
kiragadák poroszlóji a’ fi ’s leány gyermeke
ket szüleik kezeiből, ’s mint barmokat kéz
láb- megkötözve hurczoltatá a’ sziget erős he
lyeire. A’ révekben már több hajó készen volt, 
e’ boldogtalan áldozatokat Aegyptusba vinni, 
hol mindnyájan islamismusra valának kény- 
szerítendök. A’ múlt év vége felé 45 gyermek 
hajtatott e’ végre az aegyptusi katonáktól Ca- 
nea felé. Több keresztyén nézte e’vad tettet, 
ekkor ragadó meg őket a’ kétségbeesés, dü
hösen rohanónak a’ hóhérokra, ’s megszaba
dják a’ gyermekeket. E ’ történetet nevezék 
a’ hírlapok néhány hónap előtt zendülésnek 
Cretán. Gyermekeik folyvásti elhurczoltatása 
a’ cretaiakat végsőségre bőszíté. Férfiak ’s 
asszonyok, számra mintegy 20,0ö0en össze
gyűltek Canea kapuji előtt, de fegyvertelen, 
’s minden rendetlenség nélkül. — E ’ gyüleke- * 
zetben végezték el, kérelmet nyújtani a’ há
rom nagyhatalomhoz bátorságuk, ’s jogaik 
kezességiért könyörögvén. ’S valóban kül
döttséget neveztek Naupliába e’ hatalmak biz
tosaihoz, ’s kérték Candia kormányzóját Ali 
basa helytartóját, hagyná őket a’ válasz meg
érkezéséig nyugalomban. Ez a’ kormányzó 
szemeiben, ki egészen ura értelmén volt, hal
latlan merény volt az aegyptusi zsarnok föl— 
ségjusa ellen. Rögtön futókat külde Aegyp
tusba ’s 4000 embert kért, azonban hajósereg 
mindegyre czikázott Candia partjai körül, ’s 
a’ szökevényeket fogdosta. A’ kormányzó ősz 
szevonta megindítható fegyveres ere jét, ’s 
Canea felé indult ’s az összesereglett fegyver- 
tetlen keresztyéneket megrohanván véletlenül, 
mindent leöldöklött, mit kardja elérhete, vagy 
fogságra hurczolt, ki a’ hegyekbe nem futha-
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!,,((. E•'ész Candui ellenmondóit Isten ’s em- 
lier előtt illy irtoztató bánásnak, de a vad ez
zel meg nem elégült, hanem iU. A eg v plush ól 
j.m uj sereggel a’ lakosok ellen indult, ’s még 
azokat is kifürkészte, kik a’ legrejtekebb vado
nokba vonultak. JLlly körülmények közt a’ szi
get mahomedanus lakosi is a kereszt^ ének
hez csatlakoztak. A’ szegény cretaiak már 
most a’ legiszonyúbb helyzetben vannak. JE’ 
szép, gazdag Creta, melly kevés év előtt 
3(i0,000 lelket számlált, 120,0Ü0re szállott alá. 
Homer idejében fényes város elevenité e’ je 
les szigetet, ’s most a’ legmagasb műveltség 
korában félhetni, nehogy kegyetlen vadság 
egészen elnéptelenítse. —

ELEGY HÍREK.
Egykori svéd f  ajor Wacheuhusen ur, 

„hírlap a’ lókedvelők számára“ ezimü id-ó- 
szakirás kiadója, mellyhől már 8 évi folyamat 
Hamburgban meg is jelent, bizonyos mekien- 
burgi nemestől pisztolyra kihivatván, a’ via
dalban elesett. — Badenbeu a’ meghítfak e- 
gyenlően nyilatkoztak mind a’ porosz váme
gyesület mellett, mind ellene. Ezen meglát
tak három osztályra szakadtak; u. m. a’ törzsök 
termesztésire, az ipar-készítményére, ’s a’ ke
reskedőére. A’ törzsök-terinesztés biztossága 
20 tagból állott, kik közül 7 a’ vámcsatiako- 
zás mellett, 13 ellene nyilatkozott. Az iparos 
készítmény! 21 tagból, (mindenféle gyártó) 
8. a’ csatlakozás mellett, 13 ellene volt. Á’ 
kereskedési 24 tagból, 9 a’ csatlakozáshoz, 
15 ellene nyilatkozott. így a’ 65 meghitt tag 
közül 29 a’ csatlakozás mellett, 36 ellene volt. 
Ezen három biztosság azonban egy 12 tagból 
álló fő biztosságot választa, ’s mindegyik osz
tály 4 tagot. Ezen fő biztosságban a’ szók 
egyensúlyban maradtak. Ugyan is a’ választott 
4 törzsök-termesztőből 3 a’ csatlakozás ellen ,
1 mellette; a 4 gyártó közül valamennyi a’ 
csatlakozás mellett; a’ kereskedők közül 3 a’ 
csatlakozás ellen, 1 mellette nyilatkozott, ’s 
igy mindegyik részen 66. — A’ belga püs
pökök terve a’ katli. egyetem-felállítás iránt 
Löwenben és Géniben háborgásokra nyújtott 
alkalmat. Löwenben febr. 28ikáu a’ tanulók 
két köuyvárosnak, kik a’püspököknek a'me
gyei papsághoz bocsátott irományát árulák ’s 
felraggatták, gunyzajt (charivarit) csináltak. 
A gmi vzajgókaT^azonban egy osztály kato- 

A gabona pesti piaczi ára ntartZ^íF'TSddr^

naság szét üzé, melly közben hallani lehe
tett e’ kiáltozásokat: le a’ püspökökkel, le a’ 
hath, egyeteminél! A’ genti püspök martzius 
2ikán éjfélkor hasonló gunyzajt kapott, ’s a’ 
javaslóit egyetemre itt is „Vesszen el-t kiál
toztak.“ — Párisban uj esztendő óta vándor 
veudégházakat állítottak fel, mell vek igen ké
nyelmesek ; t. i. délben, ’s estve hosszú étá
rus kocsik járnak az utczákon , mellyekre ke- 
nienczék, nagy lábasok, serpenyők, tepsik 
vannak rakva mindenféle étellel. A’ kocsiaj- 
lókon az árok kitűzve. Kinek főzni magának 
nincs ideje, a’ sültet ’s lőttet házába viszik.
_ Az angol királynak nem régiben csudálat-
ra méltó könyvet nyújtottak be. E ’ könyv „az 
uj testamentum“ arany betűkkel, porczelián- 
papiruson, inellyböl csak löt) példány ké
szült két oldalú nyomtatással, a mi illy pa
piroson még eddig nem történhetett. Két év 
kivántatott a’ szedésre ’s nyomásra, ’s elgon
dolhatni, mennyibe kerülhetett e’ munka, ha 
megfontoljuk, hogy minden példányra 125 ft. 
arany kellett. — A’ berni külső tanács martz. 
12iki ülésében a’ főhely felszólítására, hogy 
az idegen meuekvoket mutassa k i , 108 szó
többséggel elhatározta ’s elvül állította fel: 
Soha Bern, idegen befolyásra indulva, erő
szakra e’ szerencsétlenek ellen vetemülni nem 
fog, ’s e’ pillanatban se alapot, se méltó mó
dot nem lát eltávolíttatásukra.“ A’ kormány 
oda volt utasítva, hogy a’ löhelyt illy érte
lemben tudósítsa. A’ karlsruhei újság említi, 
hogy azon jelesekkel, kik a’ kormány által 
a’ vámegyesülefc végett tanácskozásra meghi- 
va voltak, a’ fnianczminister mindjárt összejö
vetelük elején elég száraz szókkal tudata: 
hogyK a’ tanácskozás neui azon kérdés felett: 
valljon? hanem: mikép? fog tartatni, mert 
amarra már a’ kormány igenlő feleletét adta. 
— A’ schnepfeuthali nevelőintézet (alapítva 
Salzmann által) martz. 7ikén ünnepié alapítá
si’ 50 éves ünnepét. Az ünnepen maga az u- 
ralkodó hg. két gyermekével együtt jelen volt. 
A’ vendégek száma 25í)re ment. — Minél 
egykedvübb Európában a’ török vallása iránt, 
annál buzgóbb az asiai muzelman ahoz. Bi
zonyságul szolgálhat azon körülmény, hogy 
még most is 70 — 80,000 zarándokot számlál
hatni évenként, ki Mohammed koporsóját lá
togatni ballag.
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F o g l a l a t :  Magyar ea Krdéíyora/.ág (kinevezések; Tamásiban ége's; halálozások; nagy lotteriai húzás Bácsben marta. 
29iken) Anglia alsóházi indítványok martz. 10— Miken; tized miatt nyugtalanság; lrlandi uj nevelő-intázc- 
tekj. b'i-anc/iaors/ág (az egyesületek elleni törvény vitában Portalis , Gen. Pages, Guizot és Pagét besze'dei ; uj j a 
vaslatok a’ czikkelyekhö*. egyveleg) Spanyolország (amnestia; madrili h írek; Quesada szelíd bánása a ’ earlisták- 
kai). Németország (izraeliták köszönet-írása Granthez ; Duna Rajna kapcsa). Elegyhirek. Gabonaár. Pénzkelet.

MAGYAH- és t RÜKL)  ORSZÁG-
Pozsonyban maríz. 26ikáig a’ kerületek

ben folytatók RH. a’ törvényi rendszeres mun
kálat magyarjának vizsgálgatását; azóta pedig 
a* uagybéti ájfatosságok miatt ülés-szünet van.

Nádor 0  Fensége Alcsutról ugyan 26ikán 
érkezett vissza Pozsonyba.

Cs. kir. apóst. Felségünk martz. 19diki 
legfensöbb határozata szerint a’ m. kir. Hely
tartóságnál megürült tanácsnokságra John La
jos ugyanazon hatósági tiíoknokot méltózta- 
tott kegyelmesen kinevezni; továbbá febr. Sói
kéról költ legmagasb végzése szerint Erdély
ien a’ balázsfalvi görög egy. káptalannál Le- 
inény János iskolás kánonoknak íögarasi püs
pökké történt kineveztével, és Fiiipán Balázs 
prépost ’s Kaján Demeter olvasó kánonok el- 
haltával megnyílt fokonkénti eiólépésre, uév- 
szerint nagy prépost ságra Papp Tódort, Sztoj- 
ka Gábort olvasó-, Krajnik Simont énekló-, 
Rácz Bazilt ór-, Nemes Jánost iskolás-, A- 
lutau Konstantint levéltári- (cliartophilax) és 
Boér Istvánt utolsó kánonokká, mint említett 
fogarasi püspök Lemény János által legfeii- 
sóbb jóváhagyásra fölterjesztetteket megerő
síteni méltóztatott. Végre 0  Felsége mint az 
arany-gyapjas rend fejdelme, e’ rendnek ne
gyedik százados ünnepe elöforduitával, 12 
személyre ’s egyre egyre éveukint 200 pen
gő frtal jövedelmező alapítvány részesévé, töb
bek közt báró Szörényi Józsefet kinevezni; 
— Febr. 2Giki legfensöbb határozata szerint 
pedig Budán tartományi hadi-fizetőmesterré, 
eddig ugyan e’ fízetó-Iiivatali ágazatban el
lenőr Fischer Aloiztj ennek helyébe ellen
őrré Nagel Ferencz pozsonyi hadpénztári tisz
tet ; ’s Beszterczebánvára hadi pénztárnokká 
Kuhn Vil mos eddig Debreczenben volt iiad- 
pénztári tisztet méltóztatott rendelni.

Királyunk O Felsége martz. I8iki leg
fensöbb határozata szerint cs. f  esős és bán
táblai közbiró gróf Sermage Károly Pétert 
a’ zágrábi kerületben iskolák és tanulmányok 
főigazgatójává méltóztatott kinevezni.

Fels. Urunk a' nagym. m. kir. udvari 
Kamara jegyzőkönyv-iktatóját Scbröckmayer

Györgyöt sok évű buzgó szolgálati méltó te
kintetéből egész fizetéssel nyugalmazni ke
gyeskedett; a’ nagym. Kamara pedig Kiül 
Kristóf terezováczi ellenőrködő sótnázsames- 
tert hasonló de nagyobbitott diju tiszti tulaj
donnal Barcsra szállította által.

Losoncz martz 23ikán. Tegnap Tamási
ban, Losonczboz egy órányi járatú faluban, 
vigyázatlanságból tűz támadván a’ széldüíi an
nyira elhataluiaztatá a’ minden segédnek emész
tő liarapódzással daczoló lángokat, hogy a- 
zoknak 120 ház és csűr, ev. parochia ’s csak 
a’ múlt évben állított iskolaépület a’ hozzá 
tartozókkal, megyei katonaélettár, két kis
ded, és számos marba lett áldozatjává, ’s 40 
ezer pengő fra menő értéket oszlattak füstté 
és hamuvá. Nógrád e’ jelesb falujának tehe
tős lakosai mindenüktől, a’ szó legszorosb 
értelmében, megfosztatván, az éhség lankasz- 
tó ínségének ’s a’ folytöni vihardüböngésnek 
kitétetvén a’ vallás vigasztaló nyugtatásival 
egyesülten csak a’ telietősb nemes szívek, 
Losoncz ’s ’ Kubinyi Ágoston és Görög János 
urak példájaként (számos kenyérrel, pénzzel 
és borral táplálván ma ezek a’ tönkre égteket) , 
adakozásaik.— miért könnyezve esdekel nem 
csak Nógrád, de a'szomszéd és távolabb me
gyék tehelősbiuél is a’ szenvedő 500 leégett, 
— törleszthetik le a’ méltán elindult könyzá
port.

Kassa és Rozsnyórul: A’ jászói praemon- 
stráti szerzetes kanonok-rend mintegy 70re 
menő tagjai közül, az idén egymás után már 
több érdemesbeit veszté halálozás által. Ke- 
reszíesy debrői, ’s Héber jászói plébánoso
kon kívül martz. 20dikán egyszerre kettőt, 
Krizsán József kassai és Tóth János Vilmos 
rozsnvói gymnasiumi professorokat. Mind a’ 
négy jeles tagja volt a’ jeleskedhetőbb rend
nek. Cbolerában egy se halt meg.

Becsben martz. 29ikén vont lotteriai nyer
tes szamok e’ követaezok: 42,30b számé mint 
főnyertesé az 1142 szám alatti belvárosi ház 
Bécsbeu in der o.bern Brauuerstrasse, vagy 
e’ helyett 89 ezer fr. pengő; a’ 41,584 számé 
mint másod ny ertesé Ilintérn-Stützenreitb ne
vű falusi jősziig, vagy helyette váítóágul 20



ezer pengi-, 92,753 számé Wadenhofés Gern 
falusi jószágok,vagy valtsagul helyettük 12 e- 
zer fr. pengő; 60,983 szám nyert 3 ezer pen
gő irtot; 106,417 nyert 2 ezer pengő forintot; 
24,760 nyert 1600 pengőt; 111,471 nyert 
4200pengőt; 109,279 nyert ÖOO pengot; yeg- 
re 27 956; 54,662; 73,333; 73,668, 92,3 i 6 
Káinok külön mindegyik 400 pengő forintot. 
Magyarországra nézve nem lesz -.ólosleg meg
jegyeznünk, hogy a’ másodnyertes tudniillik: 
41,584, ’s a’ 73,333 számok, amaz falusi jó
szággal vag\r helyette váltsági 20 ezer pen
gővel , imez 400 ezüst frt. nyereséggel Gutt- 
inanu Mátyás pesti nagykereskedő «utal adat
tak el , ’s igy igen hihetőleg magyarorszá
giaké legalább e’két nyereség ; ezekre csaku
gyan örvendeztető vala idei nagyszombatunk.

A iN C. L"1 A
Az alsóházban maríz. lOéről felhozhatni 

még Buckingham ur jelentését, hogy május 
26ikán indítványt szándéka behozni a párvia
dal (duell) megszüntetése miatt ’s továbbá vá
lasztmány-nevezési kívánni, melly a’ része
gesség- ritkító módokat nyomozná ki. Mielőtt 
ezen ülés alatt a’ hadiköltség iránt, kezdenék 
a’ vitát, Fancourt őrnagy felálla, ’s azt kivá- 
ná, hogy ezen indítványhoz a' britt seregnél 
á' korbács-büntetés tökéletes megszüntetése 
záradék gyanánt iktattassék. A’ szónok nem 
elégült meg a’ ministerek azon nyilatkozásá
val , hogy a’ testi büntetések megszűnt elését 
mindenkép igyekeznek előmozdítani, mert a’ 
legutóbbi parancsban is, mellyben azt a’ hadi 
tiloknok az illető ezredesekkel tudatú,"az
egész dolog szinte a' réginél marad. Különö
se* fenakadt a’ parancs azon szavainál, hogy 
testi büntetést csak „engedetlenség (insubor- 
dinatio) ’s egyéb gyalázatos tettekre“ szab
hatni. Ezen két kifejezés, úgy mond, F. ur 
igen tág értelmű ’s önkényes rnagyarázhaíásu; 
ennélfogva nem igen bő reményt nyújt a’ britt 
seregben a’ testi büntetések megszüntetésük
re. indítványa mindazáltal szavazáskor 227 
szóval £4, ellen félre vettetett. — Az alsó
házban martz. 13ikán. Althorp lord Wilks ur 
kérdésére a' kormánynak elhatározottan azon 
elv mellé állását nyilalkoztatá, hogy a’ szü
letések , házasságok ’s halálozások közös be
jegyzés-módját fogja előterjeszteni, mihez 
képest a’ Brougham által jelentett inditváuy 
részére nyilatkozott. Minthogy azonban a’kor
mány lí. ur indítványát részlegesen (eu dé- 
taiK) még nem ismérné, nem mondhatja meg, 
mennyire fogják azt a’ ministerek elfogadhat
ni (Ezen közös bejegyzés a’ dissenterek fő
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panaszát fogná megsemmisíteni, mivel étidig 
csak az angol egyház által vitt bejegyzések 
voltak öröklési ’s t. esetekben a’ törvényszé
kek előtt törvényes erejűek még ezeknél is).

Az alsóházi ülésben martz. 14ikén Broug
ham ur említett indítványa először olvastatott 
fel. Althorp lord azután nyilványítá, hogy ö 
martz. 26ikán az ülések (elhalaszlatását) april. 
14ikeig indítványba hozandja. O’Connell nr 
erre indítványát az unio-felbontás iránt april. 
lóikéról 22illére halasztó. Ennek következé
sében a’ ministerek is a’ ház összehivatasát 
e’ napra halasztották.

Martzius 13ikán Ralhkeale-ben Limerick 
grófságban a’ tizedek végett nyugtalanság ü- 
tött ki. A’ törvényházban tized-ülésnek kel
leit volna lennie. A’ környékből ezrenként 
összesereglett a’ parasztság, körülfogó a’ tör
vény h «ázat, legy uré a’ csend katonákat. kik 
bajonettjokat ellenök szegezték, azután bero
hant a’ házba, hol minden papirost, ’s köny
vet összeszaggatott, minden bútort összetört. 
Személyes szerencsétlenség azonban nem tör
tént. A' kir. ügyvéd egy csapat vasassal ér
kezett Linierickbe, más tized-üiést tartandólag.

Martz. 12ikén Grey gr. 7üik évét töltöt
te bé , ’s a’ grófné fényes esti mulatságot 
(soiréet) adott. Martz. 13ikáu érkezett Lon
donba feleségestül Trikupis ur a’ görög kö
vet. — Dublinből martz. Ilikéről következőt 
Írnak: Irlandban az uj nevelőintézet igen sü- 
keres foganatu a’ buzgó, növekedő s babo
nás ellenszegülés daczára is. Az intézettel 
már több, mint ezer iskola áll kapcsolatban, 
több mint 140,000 növendékkel, és számos 
folyamodás vár megfontolást hasonló iskola 
íelállíttatása végett. Ulster tartományban, lúd 
leginkább erőködtek a’ rendszer ellen, a’ tár
saság iskoláji 331re mennpk, 32,020 tanítván
nyal, ezenkívül 67 iskola vau készülőben. A’ 
rendszert éjszakon igen megkedvelték, s a’ 
felvigyázó, ki eleinte az egész tartományra 
ügyeit, most alig képes két grófságra feívi- 
gvázni. —

F R A N C Z I A O I U S Z Á G .
Az egyesület-törvény iránti vitát marta, 

llkén  Portalis így lolytatá: Úgy vauuak a’ 
kormányok a’ politikában, mint az egyes fér
fiak. Ha a’ férfiak küldetésüktől eltérnek, '» 
annak zászlojit is elhagyják, ’s vezér doctri- 
nájokat (tanjokat) eltagadják , megveUetnek ; 
ha a kormányok elveiktől eltérnek, ’s erede- 
töivet meghazudtolják, megvettetnek, ehez pe
dig “-özei a megbukás. Napoleon tanácsnoki 
egyesülési szabadságot megtámadni sohasem
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szándékoztak, e’ jest azonban nem kell össze
zavarni a’ bizonyos számban összegyiiilietés 
jogával. Tetemes számú személy gyülekezete 
bizonyos tekintetben törvényi hatalom ’s csend
őrségi vigyázat alá esik; de az egyesülés 
minden összegyűléstől különítve neniikép nem 
is materiális (anyagi) körülmény, mellyet csak 
árulás és statuskemlés vagy titkos politia ál
tal tarthatni szemmel. Egyesülve lehet az em
ber, ’s még sem gyűl soha is össze. Az egye
sülési jog olly szent, mint a’ gondolkodásé. 
Semmi időben sem igyekeztek az egyesülési 
jogot bántani, kivevén, a’ vallási zsarnokiás 
idejében. Ha megtiltatik a’ polgárnak az ös
szegyűlés, azért az egyesülés soha sem tilta- 
ték meg neki. Ha kételkednének Uraságtok, 
hogy .a’ javaslóit törvény nem csak a’ gyüle
kezetek , hanem az egyesületek ellen is vau 
irányozva, olvassák bár czimét, az ennek elis- 
mért, elfogadott czélja. Azért nem akarják a’ 
személyek számát meghatározni, melly a’ gyü
lekezetét törvénytelenné tehetné. Innen kö
vetkezik , hogy ha két három személy együtt 
van, azon ürügy alatt, hogy nem hatalmazott 
eg}esülethez tartoznak, üldözhetni őket. Ha 
talán igen szigorú elitélés érné barátunkat, ’s 
mi a’ nemzet rokoiiérzéséhez (sympathiájához) 
akarnánk folyamodni, vagy némi aláírási terv
ről tanácskoznánk, vagy többen együtt vala- 
raeliy hírlapot olvasnánk, a’ csendőrség ha
talma alá esnénk. Gondolatinkat elöleges fel
hatalmazás nélkül polgártársinkkal nem közöl-' 
hetnők, barátink tanácsát ki nem ‘kérhetnek. 
Foglalatosságig nemzetségi ’s mulaisági minden 
gyülekezet gyanússá lehetne, ’s az igazgatás 
önkénye alá vettetnék. A’ törvény nem mond
ja , nem akarja mondani, hogy egyedül a’ po
litikai egyesületek ’s gyülekezetek ellen van 
irányozva, hogy a’ statushatalom a’ kifejezés 
ezen határozatlansága által mindent megró
hasson és soha rövidséget ne szenvedjen. 
Igen is, a’ kormánynak kell magát védelmez
nie; de annyira terjed é már ezen védjog, 
hogy a’ polgárokat önvédelmi jogiul kell é 
megfosztani. ’S minthogy fegyverrel visszaél
hetni , tehát a’ polgárokat is‘ le kell é azért 
fegyverzeni? Vigyázzanak az Urak, egyesü
letekkel kerítvék, Franeziaországban legna
gyobb egyesület pedig a’ nemzeti őrség, ’s az 
fegyveres. — Az egyesülési just érő csapás 
messzebb hat, mint az Urak gondolnák; va
lamennyi polgárt sújtja az, ki szükségesnek 
érzi, hogy minden kormány daczára egymás
nak segéd kezet nyújtson, pedig a’ kormá
nyok íuulandók, ’s ezeket amazok túlélik. A’

kormány Franeziaországban csak individuu
mokat akar; mi következik abból*? Hogy e- 
gyedül marad ’s elszigetezve fog részvétlenek 
’s ellenségei közt állani. Csudálhatni, 'hogy 
a’ miuisterium a’ törvényszerűséget annyira 
nem vitte, hogy királyi őrséget állítson, és 
schweizi ezredeket fogadjon. Az angol kor
mány, mellyet szüntelen pengetnek, (mert in
kább irígylik tartósságát, hogyseni eredete 
hasonlóságával dicsőítve éreznék magokat) a’ 
néppel tart , különféle egyesületeiben részt 
vesz, közéje vegyül, mert szabad népnek foly
vást szüksége van gondolati, érzeinényi, ’s 
rokonvonzalmi cserére. A’ helyett, hogy a’ 
statushatalmat az emberjogok társasága ellen 
ennek megtiltatásával védenék, tanáesosb len
ne nyilványos rendi ’s monarchiái társaságot fel
állítani. Ez által monarchiái elveket lehetne a’ 
társaság minden osztályiba hinteni, ’s az uj 
országié ház ezerszer biztosítvább lenne így , 
mint azon tömérdek bajonneUel, mellyek olly 
tenger pénzbe kerülnek. Hogy némelly dühös 
szavalás kedveílenségit kikerüljétek, hogy a’ 
nép felsziuén fel forradástól megóvakodjatok, a’ 
zsarnokság nyugtalan és sükeretlen szerepét 
ragadjátok meg. A’ megyeispáuok az elégület- 
lenek száját be fogják ugyan dugni; ’s nem 
Lesz többé viszhangra találó panasz. Ez majd 
egy darabig igy fog tartani, ele azután jaj azon 
kormánynak, melly minden panaszt, minden 
elégüleílenséget, minden kérelmet egyetlen 
szózatban kényszerített egyesülni, egy végte
len, rettentő szózatban, melly nem csak a’ 
fellegvárakat (citadellákat) ’s külön erősége
ket pórba gázolandja, hanem talán a’menekvés 
vég horgonyit is szétzuzandja. Emlékezzetek 
meg, hogy Chateaubriand és Hyde de Neuville 
szav ai még Julius harezosai kiállási közben is 
hallattak; emlékezzetek, hogy Dupont de l'Eu- 
re X. Károly utolsó követházának alelnöke 
volt. (általányos megindulás). A’ sors akará, 
’s kétségkívül akarni fogja, hogy az egyesü
letek ellen ugyanazon hévvel szavaztassák 
törvény, mint akkor a' népszerű sajtó ellen. 
Ali! ha igaz volna, hogy e’ házban ellenség 
gkek vágynak , kik a’ fenállót minden módcni 
fel akarják bontani, azok bizonyára sietni fog
nának e’ (örvényt szavazni, mellyet csak az
zal igazlanak, hogy a’ párisi föcsendíiszt 
mérsékelve fogja gyakorlani azt; ki ellen a- 
zonban több a’ szemrehányás, mint valaha De- 
lavau ’s Maugin un. ellen volt. A’pairkamara 
terhes, a’ tanács (cseudtisztségi) közönséges 
vétségekről ítéljen; következése az lesz, hogy 
i\ panaszló hatalmában lesz azon törvény ha-



az ifjúság nemes érzelmiben ragadtatik? E l
árvult’háznép, elhunyt élei; ’s néhány vér- 
csepp a’ vérpadon. (Schaíot) Nem, titkos tár
saságokban soha sem alapul a’ népek függet
lensége. Uraim, kíméljék J&uropát meg uj zen
düléstől, vessék félre a’ törvény tervet, hir
dessék ki az egyesülési jogot, ’s egyedül a’ 
gonosztévő társaságokat büntessék ; ’s ha tán a’ 
kor kislelküsége Uraságtokal szomorú szava
zásra kénytené, rövidítsék meg legalább tar
tása idejét a’ jövő ülésig szorítva. — Utána 
Guizot felelt, ’s kinyilalkoztalá: mi része volt 
neki az emberjogok társaságában; ő abban 
úgymond addig maradt, inig a’ kamara, nielly- 
ben a’ 221 felírás a elfogadtatott, megalakult 
A’ 291 czikkelyről igaz, mondotta, hogy nem 
hiszi, annak örökké a’ fr. törvényhozásban 
fenmaradását; ’s ő még most is e’ szempont
ban vau; de a’ napot, mellj ben az megszű- 
uend, nem határozhatja meg. Félénkségről 
vádolnak úgymond bennünket mindig. Kik fé
lénkek ? Mi é , kik erővel állunk a’ pártok 
ellen, hogy a’ bátorságot ’s rendet fentartsuk, 
vagy azok, kik mindig kikicsaponganak ’« 
vétkeiket szépítgetni akarják. Mi bátorságot 
akarunk, nem a' nép részvétlenségét a’ statu« 
dolgai ’s ügyei iránt ’s a’ t. liossuet azt mond
ja : „Az ember mozog, de Isten vezérli.“ Bár 
mozogjanak a’pártok, bizzanak uraim ügyünk
ben , mert isten vezérli Fraucziaországut. 
(hangos tetszés a’ centrumban).

Következő az átaláuyos viták folytatás* 
a’ követházban : Maríz. ü k é n  még Pagét ur 
beszélt, szavai, azokon felül, menyeket már 
említettünk, még ezek valáuak: „ V’ nép ba
ráti társaság nyilványos volt. Ez az elkesere
dés és harag napjaiban támadt, kigjai száma 
még sem ment öönál többre; ’s e’ szót respu
blica csak egyszer hallatták, akkor is mor
gás ölé azt el. Miért ? mert az egyesület uyil- 
ványosvolt, mert fölséges bírája az ország 
előtt állott. Ti feloszlattátok azt, 's ez egyet
len nyilványos társaságot ezernyi titkossá vál
toztattátok. Nyert é az ország általa vagy 
veszteit ? Ha vétkes véleményt hisztek vala- 
meliy nyilványos táraságban, nyilatkozásaik 
’s cselekvéseik szemlélők felvigyázata alatt 
történnek, kik minden vétket megbüntetnek,
’s tanuk előtt, kik azt bizonyíthatják. Titko* 
társaság ellenben csak kémek ’s árulók által - 
adathaíik fel. ílly megbecstelenített tanúnak a’ 
bíró hitelt nem adhat. * Törvényetek az egye-' 
sülőst el nem fogja rontani, tehát tehetetlen 
lesz, de a’ nyilványos társaságokat titkosak
ká fogja változtatni, ’s az által ártani, üe  lm,

tóságot választani, melly neki legtöbb sükeri 
‘s gyózódelmet, azaz elitélést igér. E ’ tör
vény tovább az uj követválasztás előtt ter
jesztetik élőnkbe. Hogy értesíthetjük egy
mást a’ kijeleltek (candidatusok) felől poli
tikai gyülekezetek nélkül. Talán kivételt fog
nak erre nézve tenni; mert ha nem, a’ vá
lasztóknak egyenesen az ispán kijeleltél kel
lene elfogailniok. — Honnan következik, 
hogy a’ polgárokat elszigetelték, ’s a’ hírla
pok hatalmát öregbítették, ’s minthogy e’ ha
talom nektek még alkalmatlanabb, a’ hírlapo
kat is el fogjátok nyomni. E ’ naptól fogvást 
azonban megszünend minden hitel, mert nem 
lesz nyilványosság, a’ kereskedés megsem
misül, mert szabad népeknél a’ hallgatás leg
inkább nyugtalanít, ’s ezer szózat fogja e’ 
napon ismétlem: szerencsétlen Francziaor- 
szág ! szerencsétlen királyi “ Utána Jacquemi
not gen. a’ törvény mellett, Sal verte ur elle
ne szólott. Salverte után JBarthe ur hosszú 
beszédben, mellybeu de Ludre urnák azt 
mondja, hogy oliy társaságot, melly nem lá
zadásra, hanem csatára készül, se a’ respub
lica, se a’ császárság meg nem szenvedett 
volna.,, Eltűrhetjük e úgy monda, hogy ren
des kormány mellett, nyugottan más ezzel 
ellenséges kormány támadjon, oily társaság, 
melly saját-eltörlést, ’s királygviikolást hir
det? Ha e’ törvényt az urak szavazni fogják, 
azt , liigyék e l , uemzetelleuinek mondani 
nem fogják, sőt egész Fraucziaország hely
ben fogja hagyni azt.

Martz. Tikén a’ vita folytábau G. Pages 
ur következőleg beszélt: A ’ mostani ministe
rek közül liármau a’ restauratio alatt magok is 
részt veitek az egyesületekben; Kroglie ur a’ 
sajtó baráti cziuiű társaságot aiapítá; Guizot 
ur a’ „segíts magadon-t“ ’s Jiarthe ur earbo- 
naro volt; ’s mindezt a’ büntető törvénykönyv 
291 czikk je daczára. Kérdi tovább: ha e' kap
csolatok buktatták e meg az akkori reudszect, 
ha a’ júliusi történetek, az urdonnauee-ok e- 
lóre nein látutí következményei vagy kidol
gozott tervéi voltak e? A’ szónok kimutatja 
tovább , hogy Csak elny omó rendszabások ál
tal lettek az egyesületek veszélyesekké. Én 
távol vagyok csapongó elveket javaslani ’s ja 
vaim’. En mindenek előtt ezen íTjuságot óhaj
tanám megáiii, rneiiv az élet komolysága ellen 
még nem harezoit ’s az idő fonákságivai 's az 

\k romlottságnál ismeretlen leven a’ 
ól szépíti álmaival. De hát nincs eleg 

z az egyesületek ellen? Mi marad végre 
egeuycs kaiaudi tettekből, mellyekre
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úgymond továbbá, magatok jót nem tudtok 
tenni, vagy annak ellenszegültök, hagyjátok 
meg legalább azon jó t, mellyet mások tettek. 
Századok óta fenáll 16 munkás egyesület, a’ 
convent négyet alkotott, 46 a’ császárság alatt 
hozatott be , ’s 87 a’ restauratio alatt támadt. 
E l fogja é azt polgárszerü ministerium törle- 
ni, mi Xí. Lajos, Napoleon, ’s X. Károly ke
zeikből jőve? Azon homályban, mellybe a’ mi- 
uisterek burkoznak, nem a’ vétkes társasá
gokat akarják megrontani, hanem minden egye
sülést, nem azért fog valakit bebörtönözni, 
mert vétkes, hanem mert áltáljában valamelly 
egyesülethez tartozik. De ezen kényuraság 
czélját elérni nem fogja. A’ leghatalmasb, a’ 
spanyol inquisitio, a’ szabadkőműves egyesü
leteket nem ronthatta e l , a’ szabadkőműves
ség az iuquisitiót megbuktatta. Térjetek Fran- 
cziaország régi szokásira vissza, igy szabad
ság nevében a’ féktelenséget legyőzhetitek, ’s 
igazság és ész több tekintetei adand eliensé- 
gitek ellen, mint valamennyi városhajdu. Mint 
szabadság katonáji mellette tartozunk harczol- 
ni, de fényes nappal, a’ törvények vértje vagy 
paizsa alatt, elleninkkel szem közt. Én a’ 
szabadság győződéimében hiszek , mert a’ 
Gondviselés szándékában nyugszik az, az em
beriség szerencséjére. Műveltségünk mostani 
állapotában csak a* népek intézhetik el sorsu
kat. A’ titkos társaságok ideje elmúlt; mert 
ezek mindig mohók kamarkodók, ’s szabadság 
helyett a’ kényuraságot erősítik meg. Láza
dások akkor történnek, ha a’ nyilványos ín
ség mérlege megtelik. Csak akkor tarthatni a’ 
népekre számot. Utána Guizot ur lépett a’ szó
székbe: ,JUraim! az,előttem szólóit, Auglia 
példáját hozta fel. Eu bátorkodom az 1798, 
1817 ’s 182 lki angol parliament végzésekből 
megmutatni, hogy veszély idején a’ szövetke
zett társaságok a’ britt birodalomban is elnyo
mattak. Midőn azonban az előttünk fekvő kér
désbe bocsátkoznám , kérem a’ kamarát, két 
azemélyes kérdés iránt hallgassou meg. Első 
kérdés az: „Aide toi, Dieu t’aidera“ (segíts 
magádon , Isten is segitend) nevű társaságot, 
második a’ büntető törvénykönyv 29!ik czík- 
kelyét illeti. E* két tetti dolog iránt felszólí
tottak, ’s én teljes őszinteséggel akarok fel
világítást adni. (nagy figyelem) Uraim! 1827- 
beu néiuelly barátim e’ társaságot egyedül a’ 
választási szabadság fentarlására alapították, 
mellyet a/, akkor létezett igazgatás cselszö- 
véuyek által koczkáztalott. Én nem tétováz
tam hozzá csatlakozni. A’ biztosságba válasz
tattam, '» elnöke (praesese) voltam. A’ válasz

tások megtörténtek, ’s az Urak tudják, milly 
kamara jött e’ választásból létre. Azon kama
ra, rnelly a’ 221 felírását készíté, ama’ felirást 
mellyet én évkönyvinkben legszebb emlék
nek tartok, rnelly illő alakban a’ legőszintébb 
érzelemmel, az ország és kamara jusait füg
getlenségre , a’ hatalom terveinek ellenszegü
lésre , ünnepélyesen kívánta vissza. Ne bánja 
egy is , ki munkás tagja volt, ne tagadja meg 
senki, mert történetünk legszebb része az. A’ 
221 követ felírása történeti emlék, dicső, ’s 
méltó következményeket szült, (minden felől: 
csalhatlanul) Ezen értelemben munkált akkor 
e’ társaság, ’s mig elnöke voltam, más szel
lem benne nem uralkodott. Azonban a’ válasz
tások bevégezte után ezen egyesületekben e- 
gészeu más irány mutatkozott, melly irányt a’ 
tisztes Garnier Pages tegnap respublicainak 
nevezé. Én azt tagadom, ’s azt inkább fejet
lenség (anarchia) szellemének, a’ lázadás har- 
czának tartom az alkotmányos iránnyal. E ’ 
harcz következménye én ’s barátim kilépte 
volt. A’ munkákban többé részt nem vettem, 
de társasági tag maradtam. Oka következő. 
Az események haladtak, ’s a’ jövendő már 
átderengett. A’ Polignac ministerium szerke
zetével az oppositio minden árnyéklaía ellen
szegülésre készült. De akkor uraim a’ heves 
oppositio örömest a’ mérsékleti háta mögé búit. 
Dqrátim ’s én az első soron voltunk (balról 
szózatok : igen szerényen ! számos szózat: de 
igaz !) A’ sajtó épen úgy vala, mint a’ kamara. 
A’ mérsékleti oppositio az első soron állott. 
Illy viszonyokban is e’ társaságban lelt az 
183öki zendülés, ’s még egy ideig, mint bel- 
ügy-ministerségi tag maradtam a’ nélkül, hogy 
munkájában részesültem volna. Mondanom sem 
kell, a’ társaság politikámat hangosan ócsár- 
lotta, ’s bogy ő az övénél maradt, hogy el
válásunk teljes volt. Uraim! itt semmit sincs 
tagadnom, se társasági részvétemet, se tő
le váltómat. Ellenszegültem neki 182?ben a’ 
szabadság érdekében, ellenszegültem később 
’s 1830ban neki ’s rokoninak a’ rend érdeké
ben. Én csak azt tettem, mit a’ kamara, mit 
Francziaország tett. E ’ gyülekezetben job
badon elismerték, hogy a’ veszély nem u- 
gyanazon oldalról jő. A’ megváltozott viszo
nyok megváltozott viselet et párán cső Iának. A’ 
kamara, Francziaország ’s a’ választók ugyau- 
azt tevék. E ’ kettős ellenszegülés , ’s e’ ket
tős süker időnk becsülete. Azon kis fel-fel- 
hevulések, mellyek bennünket bízgatnak, c-1- 
inulnak , rájok senki sem fog emlékezni, fs a’ 
történetben csak azon nagy tett dolog mnrad
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fen. hogy Francziaország, kamara, választok 
*n kormány se az egyes, se a’ sokaság ön
kényét tűrni nem akarák (közös bravo) sa  t. 
A' követházban martz. 14kéu Lamartine, is- 
méretes költő, beszédében sok érdekes for
dult elő. 6  magát egyik politikai párthoz sem 
tartozónak ny ilatkoztatói, hanem egyenesen a 
társashoz, melly mind a‘ kamarában mind az 
országban tömérdek nagy számú, idegen a’ 
multság hátralépő törekvésihez , mint a jelen 
lázasztó szenvedélyihez, egyik párt aggodal
mától, a’ másik haragjától mentve azon párt
hoz tartozik, melly a’ dolgokat magokban te
kinti, *6 a’ statushatalom formája, és szemé- 
lyítése felett magasodva áll. Ha e’ pártot v. 
szempontot carlistának nevezik, ám tegyék, 
ö nem pirul megvallani, hogy ahoz tartozik. 
Napoleon, úgymond, a‘ helyeit, hogy a' pár
tokat egymásra uszította volna, azokat magá
ban egyesíteni tudta. Az országot pártokra 
szakadva, a’ fővárost 10,000 Catilinával tel
ve állítják, kik minden perczben készek a’ 
társaságra rontani, ’s e’ gonoszt egyébbel or
vostani nem tudják , mint önkényi törvények
kel. A’ társaság szerkezete bomladoz ? Csak 
hamar törvényt a’ csoport esődülések ellen ! A’ 
nyilványos érzelem kicsapong, ’s meredez? 
Törvényt sajtó ellen! Hatvanezer munkás elfog
lalja Lyont, ’s kimutatja azon félelmes^ vul
kánt, melly az ipar alatt rejíeng? Törvényt 
az egyesületek ellen! A’ virító fiatalság elmé
je , ’s pezsgő ereje foglalatosság nélkül res- 
publicáról féktelenségről álmodozik? Tör
vényt az egyesülések ellen altaljában! De 
semmi törvény a’ mííszorgaloin-élesztésre, a’ 
munkások felvilágítására s nemesítésére, azon 
eró-tulság elfoglalására s kielégítésére, meliv 
a franczia ifjúságban, s általán a nemzetben 
dúl. Semmi törvénye a’ gondviselésnek, a’ 
legközelebb, legsürgetőbb jövendőnek. ’S ne 
nyilatkozzunk, e szemrehánvás nem csak a’ 
jelen törvény inditójit illeti, liánéin valamen
nyi ministeri rendszert 15 év óta. Mindnyájan 
megelégeltek a’ jelem politikájával , a '* kor
mány - tudományt valamennyi e’ talisman szó
ban „legyőzni“ hitte ki találva. Egy nagy nép 
igazgatását azonban mindnyájan a’ cseiidőrsé« 
sinórmértéke után akarák szabni. S kormány
zás ez? — Bignon ur többi közt szemére lob
banta a’ kormánynak, hogy a’ pártokat nem 
egy ezt elf meg, sőt inkább a’ legitimistáknak 
nyújt kezet a’helyett, hogy buzgó hazafiakat 
választana meg ’s velők tartana. „Ila határia
kat valaha idegen, úgy mond B. ur, megtá
madna, még a’ republicans is a’ monarchia

háromszínü zászlója alá sietne; — de valljon 
tennék e azt a' legitimisták? igen kétséges. 
JVlibezképest először azt óhajtja : vettessék a’ 
törvényjavaslat félre; azután csak politikai 
egyesületekre szoríttassék; végre csak 1-836 
jan. lsőjoig tartson.

A’ követházban niartz. 17kén az egyesü
let-elleni törvény egyes ponti felett kezdenek 
vitatkozni. Az első czikkelyre, melly 291 
czikkét a’ büntető törvénynek minden a’ kor
mány által fel nem hatalmazott egyesületre ki
terjeszti, négy féle kérdés nyujtatotf be. Az 
első a’ törvény tervről; második a’ föltételek
ről szól, mellyek alatt egyesületek állhatnak, 
harmadik a’ büntetés s bíróságról; negyedik 
a’ törvény tartóssága idejéről, ’valljon i. i. lo- 
vatartó vagy időleges legyen é az? A’ tör
vény tervre ismét négy rendszer állíttatott fel; 
némeilvek minden egyesületre engedelmet kí
vántak a’ kormánytól, mások az egyesületeket 
bizonyos formaság (formalitás) alá akarák szo
rítani. A’ harmadik rendszer csak a’ politikai 
egyesületek ellen kivan engedelmef. A’ ne
gyedik végre a’ kormány czikkelyére szavaz, 
’s azután csak némelly kivételeket javasol, p. 
o. vallásos, tudományos társasásagok javára, 
vagy azon egyesületek számára, mellyek a’ 
só árát akarják lejebb szállítani. Legelőször 
Beranger ur javaslata vétetek föl, melly sze
rint minden egyesület IiúrniiJJy számú tagból 
álljon is az, tartozzék a’ megyeispánnak ’s 
Párisban a’ főcsendtiszínek czélját, alapítójai 
neveit, ’s fejét (chef) úgy szinte összejövete- 
li helyét bejelenteni. A’ község birájának, 
vagy segédének jusa legyen a’ gyűlésekben 
nem csak megjelenni, hanem egyszersmind a’ 
tagokat szétoszlatni ’s a’ t. Ki pedig így fel 
nem hatalmazott, vagy már feloszlott egyesü
lethez tartozik , bűnhődjék ’s a’ í. Az indít
vány igen heves vitára nyújtott alkalmat, még 
Broglie hg. ’s külmiuist« r is ellene nyilatko
zott. Miután 1 czikk. nagy szótöbbséggel fél
revettetett, Beranger ur a’ többit önbényleg 
visszahúzta. Hasonló sortra jutóit még néhány 
más indítvány is. —

Párisi hir szerint a’ franczia révekben 
nagy munkásság mutatkozik, de még nem tud
hatni , ha ismét angol-frauczia hajóssereg fog 
é keletre indulni. A’ londoni kabinet minden 
módon tengeri erőt akar oda küldeni, de a 
franczia e’ példát követni nem igen hajlik. — 
Londoni levelek után Talleyrand hg. ’s Pal
merston 1. között nagy vélemény-külonség lát
szik uralkodni most. Későbbi hírek azt gya- 
níttatják, hogy a’ fr. kormány hajlóhb a' st.
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pétervári kabinethez, mint a* londonihoz. — 
Párisi levél szerint Francziaországban a’ wí- 
nisterium szabadelmü része a’ vallás szabad
ságát védi, a’ nem szabadelmü rész pedig alá
zatos papokat akar, hogy velők L ajos-F ű- 
löpuek udvarolhasson; de a’ iniuisterium épen 
kancsalgó szemmel néz minden szabadságra. 
Az egészben, ’s közönségesen a’ vallásszük
ség öregből inkább, hogy sem fogyna. A’ 
szentegyházak türhetőleg megtelnek , csak
hogy , az öreg papság nem eléggé müveit, ’s 
így minden szükségnek ’s kívánatnak megfe
lelni nem képes, de jó akarat mutatkozik, ’s az a’ 
legjobb. Mi az ifjú papságot illeti, az előlmlad.

S P A M  OLORSZÁG.
A’ Moniteur martz. ISikáról a’ spanyol 

dolgok felől következőt jelent: Coloinbi ur ő 
katholikus felségének a’ franczia udvarnál 
ügy viselője, kormányától a’ kivándorlóit spa
nyol hazafiakra nézve, azon hivatalos nyilat
kozást kapván, hogy a’ bocsánatvégzés (am- 
n is ti a) egyetlen osztály kivételével, azoké- 
val t. i. kik 0  Fölsége jusai ellen az ország
ba ütött seregeket vezérlették, a’ többire 
mindegyikre kiterjesztetik: ennek követke- 
zésiben említett ügy viselő tudósit minden ki
vándorlóit hazafit, hogy hozzá, ha hazájokba 
visszatérni szándékoznak, útlevélért az egy 
kivett osztálybelieken kívül mindnyájan sza
badon járulhatnak. E ’ hirdetés szerint, meg
jegyzi a’ Temps, Mina, Lopez-Hannos, Es
pinosa, Vigo 's több más general az amtiis- 
tiából kirekesztve maradnak , és pedig ha vé
tetik, hogy társaik mint Jaureguy (El-Pas- 
tor), gén. Buíron ’s mások , kik l$3flban szin
tű fegyveres kézzel rontottak az országba, 
nemcsak hazatérést nyertek, de már fontos hi
vatalokat is viselnek, valóban a' következtelen- 
ség elég szembeszökő. — Mint fontost je 
lenti a’ Áíessager, hogy a' (oledoi érsek, ki
nek majd száműzetését, majd d. Carloshoz me
netelét hirlelék eddig a’ többi hírlapok , a’ ki
rálynénak hódolat-esküjét létévé. Jelenti to
vábbá a’ corteseket egybehívó decretumnak 
már a’ kormány tanácsnál léteiét, honnan jó
váhagyás után , azonnal a’ közönség tudomá
sára fogna juttatni; — végre a’ városkatona- 
*ág gyarapodását Madritban , mellyet már múlt 
lapunkban szinte érintettünk. — A’ carlosilák 
njra erősödni kezdenek ’s pontokra gyüle
kezni, honnan támadólag munkálhassanak. 
Bilbao körében most több tanyáz 10,000nél 
's a' várost minden oldalrul zárva tartja; szán
dékuk í mint látszik, arra czéloz, hogy ezen 
helyt magokévá tehessék ’s vele a’ tengerrel

összeköttetést. Butron, Sola ’s E l-Pastor 
minden seregestül menőben vaunak ellenük. 
Navarrábau az uj kormányzó Quesada egé
szen más (t. i. szelíd) útra tért a’ lecsende- 
sitésben mint elődje Valdes. Zumalacarreguy, 
hitvesét, ki egy idő óta uráért fogva tarta
ték, szabadon visszaküldő férjéhöz, ’s a’töb
bi foglyokhoz is szelídség ’s kegyességgel 
viseltetik. Ezóta a’ két fél vezérei közt gya- 
kor közlekedések történnek a’ lehető meg
békélésre , üzenetek váltatnak ’s alkudozások 
folynak; kik azonban a’ spanyol character! 
közelebbről ismérik, Quesadának e’ nagylel
kűségével más részről utóbb is csak visszaé
lést és kijátszást sejdítenek ’s jósolnak.

N É M K T O K S Z Á G.
Több heidelbergi, mannheimi ’s karlsru- 

hei izraelita köszöuetirást küldött Sir Robert 
Grant-nek, a’ zsidó-emancipatio fáradhatlan 
bajnokának Angliában (k i, mint tudva van, 
ezen ülés alatt is aprii 24re adta hírül ez iránt 
indítványát) következő Grant válasza ezek
hez: „Heidelberg, Mannheim, ’s Karlsruhe 
zsidó hitű lakosihoz. líraim! Szerencsém volt 
múlt nyáron levelüket venni, mellyben hely
benhagyásukat jelentik, a’ britt parlamentben 
a’ zsidóhitüeknek polgári egyenlőséget kiesz- 
közleni törekedő fáradozásim miatt. Továbbá, 
miután fáradozásiuak általok kelletinél többre 
becsültetését megköszöni, igy folytatja: „A- 
zonbau meg kell vallanom, — ’s bizonyára 
e’ vallomás Uraságtokat nem fogja megsérteni, 
—hogy engem magasb okok vezettek, mint sem 
magamnak személyes tiszteletet vagy helyben
hagyást nyerni óhajtás. De méltatni tudom 
kellőleg azon elismerés becsét is, melly, mint 
uraságtoké, olly tisztes már magában, ’s an
nyi tisztes névvel díszes. Mélyen érzem az 
Urak jóságátT ’s nagyra becsülöm helybenha
gy ásukat“ ’s a’ t. Végén azt jegyzi meg „és 
senki sem fog a’ sükéren kételkedni, ki, mint 
én , minden egyoldalú ’s félreértett törvény 
tarthatlanságától, ’s az igazság ’s észnek dia
daláról meg van győződve. London jan. 20. 
1834. Grant Robert. -

Münchenben igen beszélik, hogy a’ ki
rály óhajtásához képest nagy Károly nagysze
rű terve, t. i. a’ Dunának Rajnával egybekap- 
csoltatása, már ez évi országgyűlésén szóba 
jövend. A’ terveket ez óriás munkához Peeb- 
mann báró királyi földmérő, már elkészíté.— 
Frankfurtban igen szétágazó ál pénzverőket 
füdöztek fel.

ELEGY HÍREK.
Az Indépendaut brüsseli hírlapban mar-
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tzíiis 7dikről ezeket olvashatni: „Bizonyos, 
Belgiumban lakó lengyel, ki Dembinski ge
nerállal kapcsolatban áll > megkért bennünket 
következő nyilatkozásra: Dembinski Ali szol
galatjából csak azért lépett k i, mert a’ Mar- 
seilleból kiindulandó 450 lengyeltől az aiki- 
rálV parancsára Aegyptusban a’ befogadtatas 
megtagadtaték. Az alkirály távol, hogy D. 
generállal elégületlen lett volna, kiléptét saj
nálva fogadta el, ’s Aegyptusból távozását 
nein tekintve 60,000 for. nyugpénzt ajánlott 
volna neki évenként. A’ general nemes lelkü- 
ségból ez ajánlást nem fogadta el, ’s nem so
kára ismét Európába íérend. — Naupliából 
írják, hogy nem sokára megjeleli a’ görög 
szabadsági harcz minden hősei életirása Ar- 
gyriades Miklóstól. — Ingolstadíból pedig: „A* 
hídfő óriási tornyai a’ jobb <?unaparton köze
liinek bevégeztetésükhöz, ’s még az idén meg 
fognak állásaiktól szabadulni.“ — Egy franczia 
hirlap szerint „Bizonyos Bonnet F. C. nevű 
franczia halt meg nem rég mint Magadascar 
királya ’s 75 millió frankot hagyott, nielly az 
angol bankban van letéve kamatra. Az elhunyt 
St. Pardouxban, Limoges megyében született. 
Kiknek örökösiilési követlésök van e’ vagyon 
iránt, megkéretnek, hogy ármentes levelek
ben Dagues-Dubois úrhoz folyamodjanak Li- 
mogesban. — Martz. 6dikán megjelent egy 
c»endbiztos több városliajdu kíséretében Sol- 
t) k lengyel gén. lakásán ’s Öt elfogta, papiro
s t  pedig lefoglalta. A’ general parancsot ka
pott , hogy Francziaországot 24 óra alatt hagy
ja el. — Lipcséből Írják: gyapjú-válogatóink 
az ausztriai nagy szállítások miatt el vannak 
munkával borítva. Speck gyapjú nagykeres
kedő még mindegyre űzi Ausztriában Olasz
országban a’ gyapjú-vételt Anglia számára. — 
Antwerpből írják martz. ICről, hogy Lillóbul 
a hollandiak a’ doeli belgákra ütöttek Óikén 
éjjel kétszer, ügy szinte a’ belga hadminis- 
ler utasításához képest L'Oiivier generál pa
rancsot adott, bogy a’ belga seregek , vala
hányszor a’ luxeuiburgvári őrség a’ két órá
im körön túl jár, melly határ az 1831. mai 
*0ilu egyezés által vau kitűzve, azt fegy vé
ig* erővel verje vissza. -  Görögországot

A' gabona jiesti piáczi áraapril. Uőién W Sí:

1834. évben a’ nemzet szükségei, szokási és 
erkölcséinek megfelelő uj törvény fogja ki
tüntetni. — Berlinből martzius ödikről Írják, 
hogy az ottani főépitömester Oltó g. király tól 
Görögországból megbizatott az alhenei kir. 
lakház terve készítésére. A’ terv már kész, 
’s mint mondják a’ koronaörökösnek megtet
szett. E ’ terv szerint a’ lak Akropolisra jő- 
ne szemközt a’ Propylaeonokkal. Fő hom
loka tengerre nézne. A’ király jelenléte min
denütt örömest építtet ’s a’ t. — Nápolyból 
írják, hogy mióta Bourmout marsai ott tar
tózkodik, számos legitimista franczia gyűl 
oda. — Lucchesi gr. az ismeretes Lúcchesi- 
Palli nagybátyja házassága Tusi Adelaide 
igen jeles énekes-asszonnyal, sok beszédre 
adott alkalmat. Malibran asszonyt a’ rész
vényeken épült uj társaság a’ nápolyi játék
színhez 50. előadásra 100,000 frankért sze- 
gődteté. — A’ Revue des deux mondes-ban 
olvashatni: „Barthe ur, a’ politikai egyesüle
tek ellen javaslóit törvény szerzője maga is 
ezen társaságokhoz tartozott valaha, ’s e’ tit
kos társaságok tagjainak utasitást adott, mi-* 
kép feleljenek a’ resfaűratio törvényszékei
nek; ’s így kik az általa felhozott törvénynél 
fogva törvényszék elé fognak idéztetni, egy 
úttal védelmükre is Barthe munkájából ’s ke
zéből vehetik az eszközt. — Itzehoeban (Dá
nia) Gerling János puskagy ártó olly csappan- 
lyús puskákat (Percussionsgewehr) talált fel, 
meilyeknél a’ gyujlólapba (Zündscheibe) 10. 
12 süvegesét (Zündhütchen, Kapsel) tehetni, 
’s a’ puskát mindannyiszor megtöltvén elsüt
hetni a’ nélkül, hogy a’ gyujlólapra mindig 
uj , meg uj süvegesét kellene rakni. E ’ talál
mánynak fokép a’ gyalogságnál nagy hasznát 
vehetni. — A’ lipcsei könyváros egyesület 
csarnok v. börze-épületet (Hallengebäude) ké
szülvén építeni, a’ városi tanács arra helyet, 
a’ kormány pedig kamat- ’s fogvaszték-alap- 
ra (Tilgungsfonds) 750 Rf. ajánlott. (Az e- 
gész épület 30,000 Rftra van számítva). — A’ 
Ly nx több brüsseli ügyvéd által aláirt tanács
kozást közöl, melly ben meg akarják mutatni, 
hogy a’ belga kormánynak nincs joga az ora- 
niai ház lezárt vagyonit eladatni. —
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28. szám. Pest szombat april. Jdikén. 1834.

F o g l a l a t :  Magyarország (kinevezések; Ferdinand f« hg .; Aradon új kórház; Kengj-elatz ■}*). Anglia (Sliiel indítványa 
a' keleti Vigy iránt, Palmerston ’s mások feleletivel) Francziaország (pari. viták az egyesületi törvény felett , ,’s an
nak elfogadása). Schweiz (jegyzékek a ’ főlielyhöz , ’á ennek válasza). Spanyolország (a5 carlositák Vittoriát elfoglal
j á k ;  eg\ házi jövedelmek iránt decietum; az nj constitntio alapjai). Németország (lsenhurg-Budingen gróf Kasselben ; 
lmjor’ követház; Nenstadtbán z a v a rg á s ’s a ‘ t ). Amerika (olegy) Olaszország. Brazília. Elegy hi r. Gabonaár. Pénzkelet.

MAGYARORSZÁG.
Apóst. Királyunk* a’ m. kir. udv. Kan- 

czellariához febr. 24ikéról bocsátott legfeu- 
sóbb határozata szerint, budai várbeli plebá- 
nus és prépost Scholtz Flóriánt vaskai sz. 
Márton apátjává; martz. 20iki legmagasb vég
zése szerint pedig a’ m. kir. Helytartóság ti- 
tuknokát gróf Erdódy Jánost helytartósági 
száinfeleíti tanácsnokká inéllóztatott kegyel
mesen kinevezni.

Méltóztatott továbbá OFölsége febr. 13i- 
ki legfensóbb határozata szerint Linczy Jó
zsef szathmári kánonokot sz. Péter bodrog- 
moiiostoriapátjává; Lauren esikKeresztelybe
regi főesperes és munkácsi plebáuust szabol
csi keresztelő sz. János prépostjává; végre 
febr. 25iki határozata szerint Kolarcsik Ist
ván kakasfalvai plebáuust a’ kassai káptalan
hoz kánonokká; Huberth Ignácz alsó-metzeu- 
zóíi plebáuust pedig tiszt, kánonokká kegyel
mesen kinevezni. — Fenemlített Scholtz Fló
rián ur mint előbb a’ várbeli sz. Zsigmoud ká
polnájában administrator és káplán, szinte febr. 
24iki legfensőbb határozat szerint néveztetelt 
ki ugyanottani plebáuussá és sz. Zsigmond 
prépo>íjává.

Ferdinand kir. Főherczeg april. 3dikán 
délutáni 2 órakor érkezett Budára, ’s a’ vár- 
ban a’ Fortuna nevű fogadóban szállott meg; 
— ma Erdélynek indult.

Tudva van, hogy Aradon egy uj , nagy 
(igazán nagy) kórház emelkedik a’ sinyló em
beriség befogadására. Az épület egyik neve
zetes szárnya immár födél alatt van. Az e- 
gész intézet Arad szép telkeinek az egész 
Hazára példát árasztó buzgó adakozásiból jő 
létre. Eredetileg a’ fenálloít vékony tehetségű 
kórház egész alapértéke 4000 vtó frból ál
lott ; e’ tőke 1832ikig 40,063 fr. 56 kra nö
vekedett, azontúl pedig 6201 frból állott ter
hének leróttával nem hogy apadásra jutott 
volna: sőt múlt 1833 juliusábau kezdett uj 
főiépíttetése alatt, a’ vetélkedő nemes áldo
zok segedelmivel, most már az eddigi építé
si költségek letudta után “is 175,654 fr. ér
tékkel fénykedik.

Temesvár: A’ görög n. egy. egyház és 
illyr nemzet m. hón. löikán egyikét veszté 
legtudósb férfiúinak. Ugyanis azon nap halá- 
lozott meg nyálka-guta ütés által Sz. György 
monostorban Keugyelátz Pál archimandrita él
tének TOikében. A’ boldogult, (n. kikindai 
születés), tanuló pályája után, inellyet a’ ki
sebb iskolákra itthon, theologiai tudományok
ra Oroszországban, ’s bölcselkedés és termé
szeti jogtudományokra Halléban végze, még 
1798ban neveztetett ki az akkori temesvári 
püspök Petrovics Pétertől archimandritává; 
azóta számos munkáji jelentek meg, igen tu
dományos gazda volt, ’s tagja a’ pétervári 
tudom, társaságnak.

A N G L I A .
Az alsóházban martz. 17ikéről Sliiel ur 

Orosz ’s Törökország közt 1833. jan. lsőjé- 
től fogva kötött szerződéseket hozta szóba, 
’s inditváuyt tett, hogy minden erre tartozó 
irományok terjesztessenek a’ ház elé. Indít
ványa’ támogatására következő előadást tar
tott: 1831ben őszkor Ibrajiim Syriába lépett, 
dec. 3ikán elkezdé Acre ostromát, inellyet 
májusban be is vett; juh Ilikén Damaskust 
vévé be, ’s juh Tikén Homsnál megütközvén 
Syria állapotját elhatározá. Ezt várni lehe
tett; ’s nem csudálhatni eléggé, hogy nekünk 
Konstantinápolyban ezen egész idő alatt nem 
volt követünk. Se angol, se franczia követ 
nem volt a’ portánál. Különösen tengeri se
gédnek kellett volna érkezni. E ’ szorongás
ban a’ porta Angliától kért segedelmet; de 
azt nem nyert. 1832. dec. 21. a’ koniehi Csa
ta történt, melly az utolsó török serget emész- 
té föl. Az orosz ezár, miután Anglia a’ sege
delmet megtagadá, Murawieíf generált Kon- 
stantinápolyba kiddé, ’s a’ szultánnak barát
ságos kifejezésekkel hajó ’s szárazföldi ser
get ajánlott. A’ porta ez ajánlást csak 1833. 
febr. 2ikán fogadá el. Még ekkor sem volt se 
franczia se angol követ Konstantinápolyban. 
Ponsonbylord, ki oda volt szánva, csak 1833. 
májusban ért oda. Roussin adni. febr. I liké n  
érkezett a’ török fővárosba; ’s lilikén ellen- 
mondott Törökország megrakatásának orosz 
sereggel. A’ török kormány megzavarudotl



„„van er.en előterjesztésen, de mar másnap
J  ««spórásba,! fekütt az orosz hajóhad. A  
czári sereg az Ásiai parton_ száll, a o ki. 
Roussin adni. eUemnondasa felrevettetett, s 
a’ szultán azt nyilatkoztató, hogy országa 
megmentelését orosz beavatkozásnak köszön
heti. Ekkor érkezett meg Ponsonby lord kö
retünk , Őrlőit gróffal egy időben , Stambul- 
bä mi azonban a’ titkon és szorosan kötött 
tízerzödés bevégzését meg nem gátlotta. Mi
diin jni. I lik én  Conventry követe az iromá
nyok előterjesztését kiváná, a nemes lofd (Pal
merston) azt veté ellen: a’ tárgy még alku
dozás alatt van, ’s azt csak bevégzés után 
ítélhetni meg helyesen; de azt meghallotta, 
ho°y a’ porta Angliától segedelmet kért, mi 
azonban tóle megtagadtatott, ’s ha Anglia 
beavatkozók, az aegyptusi sereg haladásának 
gátot vethetett volna. Többire nem kétkedék  
a’ nemes lord, hogy Russzia sergeit Török- 
országból azonnal kihuzandja, miiielyt a bé
ke helyre áll. E ’ beszédet a’ nemes lord jul. 
Ilikén  tartotta, ’s meg sem gondolta, hogy 
Konstantinápolyban három nappal azelőtt, jul. 
Bikán a’ szultán ’s Orloíi' gr. közt titkon némi 
szerződés Íratott alá, inellyről kormányunk 
mindaddig semmit sem tudott, míg az aug. 
Alikén a’ Morning-Herald által ki nem liirlel- 
tetett. (zaj, ’s halljuk!) Mondott napon némi 
levelezési czikkely közelebb tudósított az é- 
rintett szerződés feltétéiről. E zen  harcz- ’s 
véd szerződésnél fogva lekötelezé magát a’ 
porta 10 évig semmi más szövetséget sem köt
ni , se más nemzettől (az oroszon kívül) se
gedelmet kérni. Más czikkely az előbbi szer
ződéseket, ’s a’ drinápolyi békekötést erősíti 
m eg; 3dik végre bizonyossá teszi^ a’ portát 
a’ nyerendő segedelem felől, mind kül- mind 
belső ellenség ellen. E ’ tárgy harmadnapra 
szóba jővén a’ ház előtt, a’ nemes lord csak 
azt válaszoló: Igen is köttetett szerződés, 
de még nem tudja, miilyen. Azonban, ha a’ 
franczia kormány ellenmondóit, hihető, hogy 
a’ nemes lord sem hallgatott. Hol vágynak te
hát levelezései ? Midőn a’ franczia követház
ban mull januárban Bignon Russzia keleti po
litikáját megtámadó, Broglie hg! azon nap u- 
gyan hozzá állott, de következett napon azt 
állító, hogy Russzia a’ fenálló szerződéseket 
nem sértette meg. Thiers ur is ez értelemben 
volt, s még azt adta hozzá, hogy a’ porta 
lekötelezte magát azon hatalmak hajójit, mel
lnek Russziával ellenkedésben leendenek, a’ 
dardanelIákon át nem bocsátani. Mielőtt par- 
liamentűuk összeült, az egyesült franczia-angol

hajósereg a’ dardanellák előtt megjelent, mel- 
]yek megerősítésére az orosz semmi költsé
get sem kiméit. A z egyesült hajósereg azon
ban a’ helyett, hogy Singona felé vitorlázott 
volna, miután a’ hároinszínü ’s angol lobogót 
megmutató, távolabb révbe futott, hol a z o -  
rosz befolyás nem vala olly nyommasztó. E -  
zen expeditio dicsősége az admiralság első  
lordját illeti, de elhihetni, hogy kivitelét a’ 
küiügyek titoknoka észlángja intézé (hall
juk! ’s nevetség). Február. 24ikén a’ G lobe, 
mint kormánylap, uj szerződést hirlelt, mel
lyel minden gyanút elhárítottnak akar elhi
tetni , hogy később Anglia a’ portával alkura 
lépett, mellynél fogva kalmárhajóknak az át- 
ineués megengedtetik, de hadihajóknak nem. 
A ’ drinápolyi békekötés az orosz hajókat ur 
gyanazon feltétel alá veté más nemzetekéivel, 
m ellyekt. i. a’ portával, — nem Russziával — 
békés viszonyban állanak. Itt a’ júliusi szer
ződés külöimége, melly szerint mind azon 
nemzetek hajójinak, mellyek Russziával e l
lenkezésben vannak, tilos a’ fekete tengerbe 
vitorlázás. Ha a’ nemes lord a’ szóban forgó 
szerződés iránt szemesb nem le sz , könnyen 
elérheti, hogy az utolsó szultán nem e g y é b ,  
mint az orosz birodalom első bérnöke (sa- 
trapája) (tetszés). Jól tudom, a’ nemes lord 
szivén viseli Anglia becsületét, üdvét, sze
rencséjét; de attól tartok, hogy mások ár- 
máuycselei által meg hagyja csalatni magát. 
H ogy ez iránt helyes legyen Ítéletünk, ter
jesztessenek  eló a’júliusi szerződést illető iro
mányok a’ háznak ’s a’ közönségnek. A ’ nem
zetet ez indítvány közelről érdekli. Anglia 
szereti a’ békét, de nem becsülete árán; ápolja 
a’ kereskedést, de meg nem hagyja gyalá»- 
tatni magát békés közlekedés biztosítása 
kedvéért (hangos tetszés). A z angol nemzet 
bír annyi szilárd érzelemmel, hogy éjszak be- 
harapozásinak ellenszegüljön , ’s karjában erő 
is van e lé g , a’ szükségesnek ismért csapás 
vitelére.“ H. Bulwer ur támogató az indítványt. 
„Csak kettő közt választhatott, ugymond a’ 
küiügyek titoknoka , vagy megmenteni, vagy  
megsemmisíteni Törökországot. Ha éz utób
bit akaró, a’ kívánt segedelmet megtagadható 
ugyan, de ha az elsőt, alkalma lett volna meg
mutatni azt. Utána Palmerston kelt fel Shiel 
ur beszédére választandó. Elsőben örömét j e 
lenti, hogy a’ tisztes tag indítványát olly nyíl
tan ’s barátságosan tévé, ’s a’ tárgyat olly jó  
szeszélyben adá e lő , hogy a’ ház annyi fá
rasztó dolgai után meg is pihenhet ’s a’ külső 
politikáról fecsegve kévéssé mulatkozhatik is
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(hátijuk! ’0 kaczaj) jelenti azonban, hogy az 
indítványhoz nem állhat, mert az elfogadás e- 
sétéu egyéb régi okleveleket is elő kellene 
terjeszteni, mi a’ hivatal kárával történhetnék. 
Ezen kivül Shiel ur semmi fontos okot sem 
hoza fel indítványára támaszul. így folytatá 
ezután mentségét: „Soha sem volt szokásban, 
hogy' Anglia valaínelly harczba bocsátkozott 
volna fölség és jobbágy közt. (halljuk) Mi az 
aegyptusi alkirályt, habár fölségnek beillenék 
is, jobbágynak valánk kénytelenek tekinteni, 
(halljuk) Törökország történeti telve hatal
mas helytartók lázadásival, ’s akár fegyver, 
akár alku szakasztá is azokat félben, a’ porta 
fölsége mindig fentarlatott. A’ tisztes tudós 
tag az időben is hibázik , mellyben Angliától 
segedelem kéretett. (Shiel: őszkor volt.) Nem, 
a* török ügyvivő Londonba decemberben ér
kezett. Anglia a’ portát csak tengeren segít
hette volna, ’s akkor hajóhadunk máshol vala 
elfoglalva. Azonban noha a’ britt kormány Tö
rökországnak anyagi (materiális) segedelmet 
nem adott, nyújtott erkölcsit. A’ tisztes tag 
azt állítja, minthogy Anglia a’ portát nem se
gítő , kénytelen volt moszka segélyt keresni, 
tehát nincs okunk panaszra, ha az orosz őt 
valóban segíté. De kérem, jegyezzék meg, 
mi soha sem panaszkodtunk, sőt inkább örül
tünk rajta> hogy a’ Szultán valahára segélyt 
kaphatott, ’s én meg voltam győződve, hogy 
az orosz segély vissza fog vonulni, mihelyt 
a’ veszély elmúlik.“ — Ezután a’ júliusi szer
ződésre tért. „Ha a’ tisztes tag azt kérdezné 
tőlem: jóváhagyja vagy örömmel nézi é a’ kor
mány e’ szerződést ? nemmel volnék kényte
len felelni. A’ szerződésről első tekintetre azt 
hinné az ember, hogy az orosz hajóknak sza
bad a’ dardanellákon átmenni, de a’ britt kor
mány mind a’ két szerződő féltül bizonyosí- 
tást vett, hogy az orosz hadi hajók a’ más 
nemzetbeliekkel egészen egyenlő lábon álla
nak, még akkor is, midőn szövetségi eset 
(casus foederis) fordulna elő.“ Shiel ur azon 
megjegyzésére, hogy ha Anglia Rüssziával 
háborúban lenne, az angol kalmárhajók még 
sem mehetnének át, azt válaszlá Palmerston 1. 
hogy a’ szerződés csak hadihajókról emléke
zik. Mit Shiel nem érthete, mert a’ szerződés 
kötelességül tévé Törökországnak Russziát 
segíteni. Palmerston 1. még egyszer bizonyí
tó, hogy a’ kormányt e’ szerződés semmikép 
sem nyugtalanítja, noha nem ártand szemmel 
tartani azt. 0  különben az egész szerződést 
csak holt betűnek tartja. Palmerston után Da
vies ’s Evans ezredesek szóltak az indítvány

mellett, mellyet czélszerünek találtak. Külö
nösen Evans ur igen kikelt P. ur beszéde el
len , mellynél silányabbat tőle még nem hal
lott. Jobb volna úgymond, Anglia és Fran- 
cziaországnak költséges hajóhad-tartás he
lyett keleten, mindjárt elhatározó lépést ten
nie. Utánok R. Peel következett. „Óhajtottam 
volna úgymond, ha a’ nemes lord (Palmerston) 
azon tanácsot követte volna, mellyet valaha 
Mansfield lordnak nyugotindiai katona kor
mányzónknak adóik, midőn annak bizonyos 
pörös ügyét kellett eldöntenie. „Adja Ön, úgy
mond a’nemes lord, ítéletét, de okaira ugyan 
semmikép se bocsátkozzék, (tetszés, ’s kaczaj) 
Ha a’ nemes lord e’ tanácsot követi és Shiel 
ur indítványára okait, jnellyek az irományok 
előterjesztetésit tiltják, elhallgató vala, sokkal 
jobban tett volna, mint beszédet tartani, mel
lyel nem is Shiel beszédére felelt. Ha az iro
mányokat a’ miatt , mert a’ dolog még nincs 
bevégezve, elő nem terjesztheti, meddig vár
junk tehát? Azt hiszi továbbá a’ nemes lord, 
ezen irományok nem kivágathatnak a’ nélkül, 
hogy a’ minister ne ócsároltassék. Ezt tagad
nom kell. Ocsárló szándék az, mindőn a’ ház 
a’ költségeket megszavazván, tudni akarja, 
milly viszonyban áll az ország a’ netalán ki
üthető európai háború esetében ? ’S azért ne 
lássuk az irományokat, mert a’ dolgok még 
nincsenek bevégezve? ’S  a’ belga-hollandi 
ügyek talán bevégezvék? (Palmerston 1. azok
ról szerződés köttetett) Igen, de kiegyenlítet
te é azon szerződés a’ két országot ? 3dik 
mentsége a’ nemes lordnak abban áll, hogy a’ 
kormány megnyugtató nyilatkozásokat vett 
Russzia szándékáról. ’S  ha ez úgy van, miért 
ne láthatnék ezen nyilatkozásokat, mellyek 
olly következményeket szültek. A’ nemes lord 
4dik gyámoka sem kielégítő. Azt mondá, in
kább a’ hatalmak cselekvésire, mint szerző
désire tekiutsünk (Palmerston: mint szavaik
ra, mondám). Ha a’ nemes lord oklevelek bir
tokában van, mellyek őt valóban megnyugtat
ták, ha a’ talán izetlenlevelezést nem is , azt 
csak kívánhatjuk, hogy azon következményt 
mondják meg, mellyet e’ levelezés szüle. S ’ 
illetlen, vagy oktalan é, ha örömest képesek
ké akarnék magunkat tenni e’ következmé
nyek helyes megítélésire'? A’ nemes lord azt 
hiszi, a’ szövetségi eset soha sem fog előke
rülni. Kétségkívül, ha Rüssziával békében ma
radunk; de ha háborúnk támadna ellene, nem 
zárhatná e be előttünk Russzia a’ dardanellá- 
kat? ’S ha e megtörténnék, hamis prófétának 
állítaná magát. — líá  tehát e’ négy okot egy
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bevetem, elégteleneknek kell azokat tarta
nom. ’S ha a’ nemes lord mint minister egysze
rűen nyilatkozott volna, hogy az irományokat 
elő nem terjesztheti, ámbár a’ nemes lordot rósz 
logicusnak tartom, még is hittem volna egy
szerű nyilatkozásának, holott most okainak 
nem hihetek, (halljuk! ’s nevetseg) A’nemes 
lord azt mondja: örült, hogy Russzia lorok- 
ország harczába Mehnied ellen beavatkozott, 

ez úgy van, akkor nem szabad többé pa- 
naszlaní,hogyTörökország függetlensége vesz
tének oka?‘'(halljuk! halljuk!) Ú g y  semmit 
sem jelent, hogy ezen egész idő alatt nem 
volt követünk Konstantinápolyban. Küldött 
ugyan a’ király egy követet, de az 6 hónap 
alatt nem volt képes Nápoly ból Konstantiná- 
polyba jutni, (halljuk! halljuk! ’s nevetség.) 
olly nagy volt a’ veszély a’ tengeren, (nevet- 
ség) Francziaország Russzia ellen szavát olly 
szabadon nem emelhető föl, mert Alival némi
leg egyetértett; de Anglia e’ szemrehányástól 
mentve volt. Efölött Francziaország Algiert 
megtartani szándékozott.“ — Utána Stanley 
szólott az indítvány ellen, ’s a’ keleti nehéz
ségeket még az előbbi ministerium hagyomá
nyának állttá, melly 1828—1829ben a’ portát 
segély nélkül hagyá. Az indítvány szavazás 
nélkül félrevettetett.

FRANCZI AORSZÁG.
Martzius 17kéu Broglie ur után Odilon- 

Barrot urszóla, nyilványitván, hogy Beranger 
ur indítványát ha nem egészen is, legalább 
lényegére (esseutiájára) nézve fogadják el. 
A’júliusi revolutiót úgymond oda viszik, hogy 
már csak a’ szabadság ellen fog lázadás lenni. 
A’ 1789ki revolutio óta valamennyi alkotmány 
elismérte az egyesülési just elhatárzottan, még 
a’ 291ik czikkely sem tagadja azt. Végre az 
eskiittszéket ajánlja a’ politikai vétségek ellen 
bírónak. Utána Barthe ur szólott. 0  ez állít- 
váilyt vitatás Akarjátok e a’ 291ik czikkelyt 
eltörjeni ? javasoljátok tehát nyíltan egyene
sen. Meg akarjátok tartani ? akkor büntetéssel 
hatossá tegyétek azt. A’ pecsétőr (B. ur) azon
ban tagadja az egyesülési just, miután az va
lamennyi alkotmányban Írva volt, az 1830ki- 
ből pedig kimaradt. Berryer örömest monda
ná a miuisternek: ön képes volt azon tör— 
vén)t, mellynek alá volt vetve, megszegni, 
most képes azt megsérteni, mellyet maga&al- 
kotoít. Az egyesülésjog, úgymond a’szónok, 
a ( hartaban ertve van. A’ mostani törvény 
nem magyarázója a’ 29lik czikkelynek, ha
nem az egyesülés eltörlője. Leguagyobb bün
tetést kellene azokra róni, kik eléggé alávalók

’s gyávák titkos clubbokba lépni azon status- 
hatalom megbuktatására, mellynek hűséget es
küitek , (valamennyien a’ ministerekre néz
nek) de a’ családok szentségibe tolakodni nem 
kellene.

A’ követház martz. 2ökán minden javas
latot, melly némelly egyesületek számára ki
vétel gyanánt ajánltatott, nagy többséggel fél
revetett. Úgy szinte martz. 21kén is. Martz. 
26ki hírek szerint, az egész egyesületi tör
vény miután azon indítványokat i s , mellyek 
tartása idejét akarák korlátozni, félrevetették, 
24tí szóval 154 ellen elfogadtatott. Minden fel
hozott indítványok között egyedül Teste űrét 
fogadá el a" kamara, melly szerint az egye
sületek vétségeiben bíráskodás a" pairkamará- 
ra csak lehetőleg (facultative) utasittatik, ’se" 
végre a’ helyett, hogy az első czikkely sza
kasza ezt mondja „ítéljen“ — „ítélhessen“ té
tetik. Martz. 21kén az egyesületi törvény vi
tatás alkalmakor Glais-Bizoin ur az oppositio 
követe olly kemény kifejezésekben támadá 
meg a’ ministeriumot, millyeket eddig a ka
marában soha vagy igen ritkán hallottak. Töb
bek között azon padot, mellyen a’ miuisterek 
ülnek, szégyenpadnak, bitófának (Pilori) ne- 
vezé, törvény és hittagadásról (apostasie) a’ 
ministerek szemtelenségéről ’s t. ezzel roko- 
nakról beszélt. Miután az elnök (Dupin ur) 
kétszer rendre szólítá, s még sem szűnt ha
sonló hangon folytatni beszédét, a’ kamara fe- 
uyitő szabályi szerint ezen ülés alatt a’ szó
lástól eltiltatott. A’ jelenés igen zajos volt. A’ 
beszéd hevében Thiers ur e szavakat szalasz
tó k i : „Ön goromba“ mit noha Glais-Bizoin 
ur nem hallott, de másnap az újságban olva
sott, azért is Thiers úrhoz k t ,  ’s elégtételt 
kívánt. Mire Thiers ur azt üzente neki, hogy 
a’ követház egyik bureaujában elvárja, hova 
Glaís - Bízóin ur két társával meg i$ jelent. 
Thiers ur Rigny urat vivé oda magával, később 
d’Argout ur is oda érkezett. Barátságosan lett 
vége a’ kölcsönös nyilatkozásoknak.

A’ saoni és loirei patriote (republicanus 
újság) az emberjogok társasága ellenmondá
sát foglalja magában minden ollyan törvény 
ellen, melly az egyesülésjog gyakorlását gát
iam törekednék. A’ társaság nyilatkoztatja, 
hogy eddigi szerkezetét meg fogja tartani, ’s 
mint előbb, összegyűlni. Pártnak fogja magát 
minden ollyau üldözésnél tekinteni, melly pol
gárok ellen egyesület miatt fog intézteim, ’s 
annak minden módon ellen fog szegülni. — 
Gäbet ur a’ Populaire kiadója, Parisból Bel
giumba szökött meg, ’S útközben Retkeiből
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(Ardenne megye) irt, hogy megsemmisítő-ké
relmét (cassatio) az ellene hozott Ítélet ellen 
visszahúzta. Az 1832 maríz. 17kéu feloszla
tott nemzeti őrség Grenobleban, újra szerkez- 
ni készül, miután a’ törvényes határidő már el
múlt. De már most uj nehézségek támadnak; 
az újólag választott tiszti kart, melly külön
ben a’ miuisteriuinnak semmikép sem tetszik, 
az összes nemzeti őrség előtt ki kell kiáltani, 
’s az ezredes azt állítja, hogy a’ törvény be- 
tüértelme szerint a’ nemzeti őrségnek fegyve
resen kell ki lépni. E ’ végre annak a’ fegy
vereket ismét ki kellene adni, mitől a’ ható
ságok vonakoszuak. — Mondják, a’ király I)u- 
bois-Ahné ur javaslatát helybenhagyd, melly 
a kormányt hatalmazza fel a’ Napoleon ház 
egyes tagjai visszahihatására. — Egy párisi 
levél következőleg ir Francziaország jelen ál
lapotjárói : Az egyesületi törvény vitája alatt 
Guizot űré volt a’ pálma. Az oppositio részé
ről Bérryeré. A’ közönség már többé nem a’ 
törvényről aggódik, hanem következményei
ről. Józan elmék attól félnek, hogy azon vis
szaható mozgás, melly be a’ kormány bukott, 
hirtelen, azért ügyetlen. A’ kormány ezen ke
mény rendszabásinak első következménye az 
volt, hogy sokan, kik a’ ministeriumnak ugyan 
nem, de a’ királynak hívei voltak, a’ respubli- 
cai párthoz állottak. Ezen párt lassanként ö- 
regbedik, ’s egykor élethalálra fog^ háborút 
viselni a’ júliusi királyság ellen. A’ kormány 
ugyan építeni akar, de még nyomát is elront
ja annak, mi bátorsági eleméül szolgálhatna. 
Azért reszketnek is a’ jövendő előtt.

S C H W E I  Z.
Martz. Okán a’ német szövetség is jegy

zéket küldé a’ főhelyhez, a’ sardiniaí ’s bade- 
ni lázasztás következésiben. Különösen azon 
erős akaratját fejezi ki, mellynél fogva német 
földön semmi zendítést meg nem akar szen
vedni, ’s a’ szomszéd birodalmaktól megkí
vánja, hogy e’népjogos kötelességnek hódol
janak , azután reményét, hogy Schweiz azon 
szökevényeket, kik azt nem csak csendes me
nedékül, hanem zenditésfészkül akarják hasz
nálni, kebléből minélelőbb eltávolitandja. E ’ 
szökevények közt pedig nem csak azon len
gyeleket érti, kik Francziaországból nyomul
tak Schweizba; hanem azon németeket is, kik 
egyenesen, vagy nem egyenesen a’ szomszéd 
birodalmak háborításán munkásak. A’ szövet
ség nem is kételkedik, hogy Schweiz e’ kí
vánságot, melly nem csak a’ szomszéd statu
sok hasznát, hanem Schweiz saját jól értett 
érdekét is illeti, teljesítendi5 mert csak igy

felelhet meg azon állásnak, mellyel az euró
pai birodalmak közt bír. A’ főhely választ bo
csátott a’ német szővetséggyüléshez, a’ vür- 
tembergi, ’s badeni külügy-ministeriumhoz, 
Ausztria, Bajorország ’s Baden követeihez 
Schweizbau, azon jegyzékre, mellyben az 
említett hatalmak a’ sardiniai történetek végett 
a’ főhelyhez Írtak. E ’ helyek jőnek abban elő: 
Mielőtt a’ főhely arra, hogy azon szökevények, 
kik a’ szomszéd birodalmak csendét háboríták, 
Schweizból eltávolíttassanak , már kinyilat- 
koztatá mind a’ főhely tanácsa, mind polgár- 
mestere, hogy azon szökevények, kik Szavó- 
ja háborgásában részt vettek , vendégszereté- 
sökre méltatlanok, az illető véghatári cantono- 
kat pedig felszólítá, hogy azon szökevénye
ket Schweiz földéről távoztassák el. E ’ rend
szabásoknál a’ főhely azon elvből indult k i , 
hogy minden statusnak joga van idegen szö
kevényeket befogadni, kik csendesen viselik 
magokat, melly jogot valamint Schweiz eddig 
fentartá, úgy ezentúl is sérthetlenül fen tu- 
dandja tartani; de ezen jog mellett azon kö
telesség is áll, hogy olly szökevényektől, kik 
az ajánlott menedékkel visszaélnek, ’s azt 
szomszéd birodalmak nyugtaianitására fordít
ják , hasonló cselekvényre minden lehetség 
elvonassék. Mi azon szökevények igyekezetit 
ille ti, kik Sardinia csendét háborgatni akar
ták, rájok nézve a’ főhely azon meggyőződés
ben van,hogy mihelyt hírét vévé törekvésöknek, 
mindent megtett, mit népjogos kötelességek 
olly birodalmak iránt megkívánnak, mellyek- 
kel barátszomszédi viszonyban áll; szinte ar
ról is meg van győződve, hogy â  véghatári 
canlonok is mindent megtettek, hogy a’ szom
széd birodalomtól erőszakos kisértéseket el
hárítson , ’s Genf valóban el is fogata egy se
reg szökevényt, még mielőtt Szavója határira 
jutottak. Ha azonban Schweiz teljesen nem 
tehette is, mit örömest ohajta tenni, azon nem 
csodálkozhatni, midőn hatalmasb birodalmak 
sem kerülhettek ki ez utóbbi időkben hasonló 
rendetlenségeket, mellyeknek mindazáltal több 
módjok lett volna. A’ restség szemrehányása 
ennélfogvást alaptalan, ’s még alaptalanabb a’ 
közvétkesség állítása, mellyel Schweizot 0- 
kolják ’s a’ t.

SPANYOLORSZÁG.
Memorial-Pyrenée : Épen, midőn a’ pá

risi hírlapok ’s privát levelek a’ Pyrenéeknél 
figyelő franczia tábor föloszlatását vagy lega
lább kevesitését hirlelik, uj fellegekkel bo
rul a’ határszéli horizon ’s azóta napról napra 
fenyegetőbb. A’ polgár-háború uj dühhel fej-
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ien^ a' félszigeten ’s a’ két félnek, hozzánk, 
mint merőn változó szerencsével küzdőknek, 
örökös beroutásitól tarthatunk. Már jelenük 
is üloronbul jött legújabb hirek, hogy carlosi- 
ta maraudeurök (kalózok) franczia földön tesz
nek zaklatásokat élelmi-szerekért. Azért tá
vol attól, hogy a’ beütések ellen intézett rend
szabások épen illy kétes pillanatban szüntes
senek meg, inkább azok nagyobb és sikeresb 
terjedelmit óhajtjuk; és szerencséseknek tart
hatjuk magunkat, ha csiklándósb történetek 
nem késztetnek, azokat legalább a’ mostani 
állásban elégeknek tapasztalni. A’ párisi bör
zén már martz. 21ikén kellemetlen hirek szár
nyaltak a’ királyné ügyére. Sokan Vitoriát a’ 
carlositák hatalmába jutottnak bizonyítók , !s 
mint más és harmadnapi később lapok erősí
tik , egész megvalósulással. Zumaíacarreguy 
lóikén 3—400 emberrel Estella táborhelyé
ből kikelvén, más napon a’ varashoz jutván 
azt .egyszerre három oldalrul támadta meg és 
szörnyű vérontás közben elfoglalta; azonban 
csak három óráig tartózkodott a’ városban, ’s 
azután nyomban ismét táborába tért, hol gén. 
Lorenzo seregeit ostromzárban tartja. Követ
kező a‘ hivatalos tudósítás, mellyet ezen el
foglalásról Zumaíacarreguy Nayargasba a’ kor
mányzó-juntához intézett: „Szerencsém van 
Excádnak jelenthetni, hogy én ma reggeli 9 
órakor serégimmel Vitoria várost három kü
lönböző ponton rohantam meg; a’ bal szárny
beli hadláb gyorsan rontott be egész a ’ főpia- 
czig és sok vért ontott az ellenségben, mclly- 
nek egy része csak az által menekedett ke
zünkből ki, hogy magát házakba rejíéel. A’ 
jobb szárny támadó hadlába egybevonult, mi
vel háta mögött egy 200 fő csapat peseteros 
(zsoldos rendetlen katonaság) jelent meg tá
madólag. A’ hadláb ezeket körül fogá, meg
verő s makacs ellenszegülésükön fölkesered- 
ven , egyről egyig kardra hánya. Örörnbu- 
zongásra derüllek csapalink e’ kevésbe került 
gvőzödeluien ’s ezerszer kiáltozok „éljen a’“ 
király“M Én őket három óráig maraszíám a’ 
városban, ’s azután.indulót fuvalíam vissza a’- 
táborba. Veszteségünket egyesekben még ki 
nem nyomozhatám, de bizonyossá tehetem 
Excádat, hogy az igen csekély. Reményiem 
közelebb körülmény esen fogom értesíthetni. 
A’ seregek, minthogy egy hozamban 12 órai 
zaklatott menést tőnek, fáradtak voltak ugyan, 
de mind a mellett a’ legnagyobb hévvel üt- 
kőztenek. Isten tartsa Excádat ’s a’ t. Zurna- 
lacarreguy.“ E ’ történetben leginkább csodál
ják a’ bay ounei hírlapok a’ hosszú utat, mei-

]yet %' seregek egy huzamban tettenek. E s
tella 14 lieuenyire esik távol Vitoriátul, 's a’ 
seregek innen lóikén megindulva, 16ikán Vi
toriát foglalva, 17ikén Esteilába megtérve, 
valóban buzgó erőt fejteitek ki. Gén. Lorenzo 
zárt állapotában segédért folyamodott Quesa- 
dálioz, de mire ennek magának is szüksége 
van. A’ királynéink nem mernek állásaikból 
kimozdulni, ’s a’ támadó liarczolást a’ carlo
siták űzik. Az arragoniai ujonczok csapaton
ként szöknek ’s Navarrában Zumaíacarreguy 
zászlójihoz szegődnek; számuk itt már né
hány rendes osztályra nőtt. A’ határon egy 
ember fogatott e l, ki Perpignanból csomó le
véllel ment Merinohoz, a’ mostan Pózánál 
(Burgos közelében) újra sereget gyüjtóhez. 
Bizonyosnak hirlelik továbbá, hogy sikerült 
volna carlositáknak a’ Pamplonába vezető ivó
víz-csatornákat elmetszeni, ’s készületeket 
tenni a’ város ostromlására. Urbachtol Para- 
plonáig mindössze 4000 carlosita áll fegyver
ben, ’s Bilbao közelében egy más tetemes 
csapat, melly e’ város megrohanására fegy
verkezik. Gróf Penne ViJlemurt V. Károly 
Navarrában a’ fő junta fejévé nevezé ki. Ma
gában a’ fővárosban, mint onnét löikáról költ 
levelek jelentik, már bárom nap óta foly vást 
nagy forrongás uralkodik. Burgos lakását ó- 
rök védik, ’s a’ corregidor több ízben nyilvá- 
nyos gyalázással illeüeték a’ városi katona
ság által. Erős patrouilleok járják az utczá- 
kat. Saragossában a’ liberális fél, Toledoban 
pedig a’ kir. órsereg két ellen-véieményü osz
tálya támasztott zendülést; Sevillában ismét 
a’ carlositaság. Madritban Ilikén egy decre- 
tum hirdetteíék, melly szerint a’ nemzeti hi
tel megerősítése tekintetéből, előlegesen is 
valamennyi megürült praebendák, kánonoksá- 
gok s egyéb egyházi czimek jövedelmei, a- 
zokat kivéve, mellyekhöz lelki pásztorság 
vagy valódi hivatal van kötve, felfüggesztet
e k ,  ’s kizárólag egyedül a’ staíusTadósság 
fogyasztására rendeltetnek; föntartván a’ ki
rályné magának a’ just, idő közben az egy
háznak yagŷ  statusnak teendő kitünőbb szol
gálatokért, azokkal némellyeket megjutal
mazhatni.

Egy spanyol hírlap, mint állítja hiteles 
Kútfők után, következő alapvonásit közli a’ 
leendő spanyol constitutionak: „Az ország 
régi törvényeiből sok kétség keletkezik és 
sokféle magyarázhatás a’ cortesek összehi- 
valás-módja és joga iránt. A’jelen kormány 
az ország institutióit lehetőségig egyenlő fok
ra szándékozik emelni ai többi képviseleti or-
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szagokéira!; különösen a" cortesekre nézve 
következőkben vélekedik megállapodni: 1). 
A’ kamarák minden két esztendőben legalább 
egyszer, ’s ha a’ kormány úgy vélné több
ször is egybegyüljenek. A’ gyűlést a’ király 
bíhassa Össze, hosszíthassa vagy föloszlat
hassa; 2) a’ főrend kamarájában most legelő
ször 20 grand foglaljon helyet, továbbá 10 
püspök vagy érsek, 6 castiliai czimes, és a- 
zok közül, ' kik magokat az országban ész
tehetség ’s vagyonosság által kitüntetnék, 
50, ezeket a’ követkamara fogja kinevez
ni ’s ha tetszik jövendőben, e’ számot sza
porítani ; 3) a’ második kamarát a’ nép vá
lassza. Minden község választ egy vagy két 
választó férfit a’ népségi számhoz képest, kik 
azután, a’ franczia választó-gyülekezetek for
májára biztossággá alakulván, válasszák a’ 
követeket. Minden 200,000 népségre eshetik 
három követ; e’ népség száma az utolsó ös
szeírás szerint vétetvén ; 4) mind a’ kormány- 
költségi mind a’ jövedelmi budget a’ kamarák 
jóváhagyása alá terjesztetik ; fölötte a’ vita
tások szabadon és tartózkodás nélkül folyhat
nak ; azonban a’ törvény sanctiojában a’ kor
mány korlátlan vétóval bírjon, valamint föl
vételében kezdeményi joggal; 5) egyike az 
első törvényeknek, mellyek a kamarák eli- 
be terjesztetnek, az lesz, melly d. Carlost 
a’ spany ol koronából miuden ivadékostul ki
zárja.

NÉMETORSZÁG.
Kasselből Írják, hogy a’ követház Isen

burg-Büdingen grófot kénytelen volt a’ kama
rába mint főrendüt befogadni. A’ törvényesí
tő választmány a’ befogadás ellen volt, mert 
a’ grófnak nem vala törvényesen megkívánt 
birtoka, a’ kormány azonban be bocsát tatását 
kívánta. A’ választmány mind e’ mellett azt 
határozá, hogy a’ főrendek a’ parancs vitatá
sáig be nem fogadhatják. Következő nap a’ 
miiűsteriumban is előfordult ezen dolog, ’s az 
első országbiztos titkos ülést kívánt nyomos 
közlésekre. E ’ titkos ülés lOikén meg is volt. 
Az országbiztos ar5 kormány nevében a’ be- 
bocsáttatást sürgeté, hogy e’ dologban a’ szö
vetség beavatkozása , mellyet e’ föur , (Stan
desherr) megkeresni készül,, kikerültessék; 
egyszersmind nyilványítá, hogy mig e’ vita 
el nem háríttatik, a’ miuisterium az ország
gyűléssel semmi érintésbe sem akar jőni. Az 
országgyűlés azt határozta, hogy a’ törvé
nyesítő választmány végzését még egyszer 
vizsgálataié vegye, ’s vélemény ét adja. Mond- 
iák az országbiztosnak zsebében volt már a’

felső parancs, mellynél fogva, ha a’ Rendek 
javaslatát félre vetnék, az országgyűlést el
oszlassa. Azóta nyilványos ülés nem volt, a- 
zonban 13ikán a’ gróf befogadtatása szótöbb
séggel határoztatok el. — Münchenben a’ ba
jor követház ülésében tudósítás olvastatván 
fel azon törvény terv felett, melly a’ királyi 
költségek állandóságát javasolja, az, e’ tör
vényjavaslatra nézve először is azt mutatja 
meg, hogy a’ kamarának jusa vau állandó költ
séget kitűzni, ’s hogy ez az alkotmányos mo
narchiával szembe nem ütközik; minthogy az 
országló háznak a’ statusjószágokkal egybe
kapcsolt javain fekvő teher, csak azért sem 
lehet az uralkodó költségire nézve önkény
nek kitéve, nehogy ez legyen országában e- 
gyedül, kinek jogai védelem nélkül volná
nak. Előszámláltatnak továbbá valamennyi u- 
ralkodók viszonyai a’ személyes költségre 
nézve, ’s kimutattatik, hogy egyedül Bajor
ország uralkodója személyes (privát) költsé
gei állapíttatnak meg V évről 6 évre. A’ tu
dósítás ezután azon kérdésre megyen által: 
minő mennyiségben állapíttassák meg tehát a’ 
személyes v. privát költség? Melly kérdésre 
azon választ adja, hogy az 1831iki költséget 
elfogadhatni állandó mennyiségül. Végre azoíi 
kérdés is előfordult: valljon mindig az ural
kodó haláláig, vagy áltáljában állandó privát 
költség állapíttassák e meg ? Számosán szó
lották a’ költség állandóságáról általányosan, 
de szóltak sokan annak csak az uralkodó élet 
idejére terjedéséről is. Miután az általányos 
vita bérekesztetett, az egyes czikkelyek vé
tettek elő. Az elsőnél csak azon indítvány ta
lált némi támogatást, melly a’ privát költsé
get az uralkodó életidejére akará szorítani; 
azonban ez is változatlanul fogadtatott el. A’ 
többi czikkely iránt semmi vita sem támadván, 
az egész törvényjavaslat 97 szóval 6 ellen el
fogadtatott. — Berlini hírek »szerint ezentúl 
azok, kik hivatalokra készülnek, ’s megvizs
gáltatnak, nem utókori munkájok szerint Ítéltet
nek meg, hanem azok szerint, mellyeket tör
vénytanuló idejűkben készítettek.

Bajor-Neustadtból martz. 21ről követke
zőt i r : Martz. löikán estve 7-|- órakor az úgy 
nevezett városutczában ismét a’ szabadelmük 
ismert dalát kezdék zengeni. A’ békebiró er
ről tudósíthat váll meghagyó a’ kir. csendőr
ségnek : tiltanák el a’ rendbontókat a’ lármá
tól, mi azonnal meg is történt; de a’ helyett, 
hogy engedelmeskedtek volna, a’ csendőrö
ket gunyszókkal fogadták. Midőn ezek a’ 
rendzavarok közül némellyeket elfogni ké-
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sziliének, az elsőbbek közül valami 30. bot
tal, ’s fejszével ’s a' t. fölfegyverezve meg- 
rohaná a’ csendőrséget, meliy e’ felelt még 
sűrű kőzáport volt kiállani kény télén , s í  ég
re süker nélkül visszavonulni. Fgy csendőr 
ködobással arczon sebesítletett meg, ’s íz  
osztályos general fejszével ültetett volna a- 
gvon ,* ha egy csendőr nem fogta volna fel 
kardjával a’ csapást. Meg kell jegyezni, hogy 
még a’ házakból is kövekkel hajigáltak. Kun 
képzelni sem lehet, mi gyalázatos módon sér
tegetik ezen emberek a’ csendes polgárokat, 
így p. o.: a’jobb érzelmű polgárok elibe pök- 
dözni napirenden ’s divatban vagyon. —

A M E R I K A .
Ujyorki levelek febr. 15dikeig jelentik, 

hogy a’ zavar ’s aggodalom még mindig nö
vekszik. Mióta febr. 5ikén Jakson az egye
sült statusok bankjából a’ kiszolgált katonai 
pénzeket is ki akará venni •, a’ dolog még a’ 
kamarák választmánynál forog. A’ praesidens 
ministeriumában szakadás van, mint mondják, 
de ő rendülhetlen; a’ bank úgy mond a’ kor
mánypénzeket nem kapja meg ismét, .inig őt 
Jakson Andornak híják. — Demeraran 's Es- 
sequedoban 1834. martz. Isöjétől fogva tilal
mas a’ rabszolgákat testileg büntetni békehí
ré jelen nem létében. — A’ törvényszegő 20 
font ster.gel, ’s 3 hónapos fogsággal bűnhő
dik. Kivétetnek e’ törvény alul 10 évnél ki
sebb korú fi, leány, ’s iskolás gyermekek.—

OLASZORSZÁG.
Nápolyból: Leopold hg. siciliai alkirály 

egybekelése Mária hgasszonnyal a’ franczia 
király leányával semmi kétséget sem szenved 
többé, ’s a’ menyekzőt e’ tavaszon fogják ül- 
leni. Mondják a’ királyné maga fogja leányát 
Nápolyba kisérni. A’ nápolyi királyné hus- 
vét-utánig Romában marad, ’s girandola fog 
az angyalvár tetején tiszteletére lobogni. A’ 
szeníséges Atya a királynét viszont megláto
gató; ’s egy nappal azelőtt statustitoknokát 
is Bernettit, mit legnagyobb kitüntetésnek 
vesznek, mellyel a’ pápa kardinait megtisz
telhet. Az időjárás olly kellemes, minőre^ezen 
évszakon még nem emlékeznek. Hat hét óta 
nem volt eső, a’ mezők úgy kiasztak, hoffv 

A’ gabona pesti piaczi ára april. 4ikén
p o l*. m v«l  g;»r.| Irg jo bh j k özé p  j c i e t e l ,

Tisztabuza 110* 106*'100

a' gabona, ’s minden gyümölcs végett nagy 
aggódásban vágynak; ehez még néhány szor 
ártalmas dér is járult. —

13 H Á Z I  L I A.
A’ Moniteur kövezkező híreket közöl Bra

zíliából, mellyek velejét ugyan tudjuk, de kö
zelebbi körülményeit itt látjuk először: „RnV- 
ban a’ katonaságból azok, kik d. Pedro meg- 
buktával helyüket veszték, egy esültek, ’s ezen 
egyesületjőket, valamint terveiket is épen nem 
titkolák. Az iíju császár születésnapján azon 
házban, hol az egyesület gyűlésit tartá, átvilágló 
képet illesztének fel,mellyPedro braganzai liget 
ábrázolá körülvéve fővezéreitől; a' nép össze- 
csoportozott, ’s hangos lármával kivárni az át
világló kép levétetését. A’ hatóság a’ nép meg
nyugtatására ezt csakugyan le is vételé. Az 
egyesület azonban, meggyalázottnak tartván 
magát, fenyegető állást von, lapjai hirlelék, 
hogyr azt még meg tudja boszulni, ’s valamen
nyi tagjait összehivá. A’ nép ellenben ujdon 
összeesoportozott ezen gyűlést meggátolni, ’s 
a’ kormány hathatós föllépését sürgette. A 
gyűlés ugyan elmaradt, ’s a’ kormány minden 
kitelhető módot elő is vett a’ rend-fenlartásra. 
Néhány nappal későbben a’ sereg fővezére 
napiparancsot bocsáta, mellyben azon alkot
m ányi rendelést, mellynél fogva katonának po- 
litikai czélokbél egyesülni tilos, megujitá. Az 
ifjú császár gyámja hivatalától fölfüggesz
tetett, ’s helyébe időlegesen, míglen a’kamara 
elhatározza, Itanhaen marq. tétetett. Az egye
sület többé össze nem gy ü lt, ’s a’ ny ugalom 
helyre állott ’s azóta nem is háboríttaték. A’ 
kormány e’ súlyos helyzetben mind a’ népbe 
mind az idegenekbe bizodalmát önte maga 
iránt. A’ kamara máj. 3kán fog összegyűlni a’ 
sok halmozott bajt elhárítandó.

E L E G V 11 1 K.
Schweizban a’lengyelség csendhez köze

lít. Waadltal ’s Genffel kötött szerződésnél fog
yást a’Wiílisburgban tanyázó 92. lengy el közül 
85. a’ berni cantonban marad, a’ Genfben maradt 
41ből Bern 39. bocsát be. A’ waadtlardi ka
tonaság a' lengyelséget Freiburgon keresztül 
a’ berni határig k isérte, honnan az előszabott 
lítparancs mellett jövendő tany ahelyökre men
nek. —

Kétszeres 
Rozs 
Árpa

78} 73; 661 
57í|  53|  _  
54; 53; 48

pozs.  m.  vá l  .gar.
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'Köleskása
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Szerkezteti H c l m e c z y .  Nyomtatja Länderer.
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J E L E N K O R .
P est szerda april. 9dikén.

F o g l a l a t :  Magyar és Erdtílyország (őriz. ülések; erdtflyi orizággyüle's felól-, kinevezések; aradi kórház pénzalapja; 
terelek Fiume és Batykrnl).  Anglia (alsóházi ülések martz. 12—21ikeig). Francziaország (levelezések Páriából; 
hírlapok vitája  az egyesületi törvény felett ’s a’ t.). Belgium (hollandi seregek közel a ’ belga szélekhöz). Spanyolor- 
tzág  (Zavala napi parancsa; pölitiai rendelés). Schweiz (Zürichből levél). Németország (angol izzadás ; Lindauba üt- 
hetés; Szitlandi áradás ;  Hauser Gáspár ügye; Münchenből levél ’s a’ t.). Gabonaár. Pénzkelet.

MAGYAR- és ÉRDÉL YORSZÁG
Pozsony. A’ húsvéti ünnepek után Ken

déink in in gyárt april. Isőjén folytatni kezdék 
üléseiket, az nap ugyan kerületileg, 2ikán 
pedig országosan, hogy a’ kerületekben im
már bevégzett törvényszéki rendezés tárgya- 
zatát orsz. vizsgálatba vegyék. Legelőször is 
a’ békebirósagi javaslat vétetett.föl, melly a’ 
munkálatban első czikk lenne, ’s mellynek 
vitatásában a’ RR. april. 2. és 3ikán a’ 2ik §.
m. pontjáig, vagy is a’ sz. kir. városbeli bé- 
kebiróságig jöttek. Ezen czikk Iső §sza:

• szükségessé tűzi ki a’ békités útját minden 
pörben, mielőtt az formaszerint kezdődnék ; 
2ik a’ nép bizodalmábul békebiróságra al
kalmazandó férfiak, a’ nyilványos igazgatás
nak vagy egyes feleknek minden terhe nél
kül , választassanak. Ezen utóbbi szakasznak 
a. b. c. d. e. f. g. h. i. k. I. in. részletes föl
osztásiban elóadaíik: kik legyenek békitők 
úrbéri visszálkodásokban földesur és jobbágy 
között? kik községeknél, mellyek rendezett 
itélőszékkel bírnak , és azoknál melly ek oi
ly ássál ellátva még nincsenek? kik továbbá 
nemesek közt; elegyes községekben; pusz
tákon és szállásokon; praedialisták, és Tu- 
ropolya mezei nemesek közt; Jász-kun, ti
szai koronái, kikindai kerületekben; Hajdú-, 
és szepesi 16 várasokban; Fiume, Buccari 
és Viuodoli kormányszéki kerületben, és sz. 
kir. várasokban ?

Az Erdélyi Híradó marfz. lOikéról ör
vendetes és rég óhajtott tudósítással szolgál 
érd. olvasóinak : „Ö csász. kir. Fölsége martz. 
18ikáu költ kegyelmes leírásában méltóztatott 
az Erdélyben tartandó országgyűlés kinyitá
sát e’ f. észt. május 26ra Kolosvárra határoz
ni; ’s ezen országgyűlésre királyi biztosul 
kir. főherczeg Ferdinand galicziai kormány
zót ’s a’ t. kinevezni, ki is april. 7ikére vá- 
ratik Kolozsvárra (Pestről 5ikén indult).’s 
kinek illő pompával leendő elfogadtatására 
minden szükséges rendelés már előre meg & 
téteték.“ B

Királyunk 0  Fölsége a’ magyar kir. udv.

Kanczellariához martz. 20ikáról intézett leg- 
fensőbb határozata szerint gróf Erdődy György 
b. t. tanácsnok és Varasd megyei örökös fő
ispánt , legalázatosabb folyamodására ez utób
bi hivatalátul fölmenteni ’s a’ megyének főis- 
páni helytartójává cs. kamarás és belytartósá- 
gi tanácsnok gróf Erdődy Jánost; — továb
bá martz. 27ikéről költ leginagasb végzése 
szerint a’ m. kir. Egyetemnél Pesten megü
rült statistika és bányajog-tudományi tanitó- 
székre, eddig a’ zágrábi kir. Akadémiában 
ugyan ezen tudományok tanítóját Jurjevich 
Józsefet méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

O cs. k. Fölsége febr. 26ki legfensőbb 
határozata szerint m. kir. udv. kamarai tanács
nok és temesi k. kam. administrator Bedeko- 
vits Tamást, bosszú és biv szolgálati után hi
vatali rendszeres fizetésével, ’s a’ neki eddig 
legfensőbb kegyelemnél fogva járult eszten- 
dőnkénti 1000 peng. fr. személyi díjjal, ér
demlett nyugalomba helyezni méltóztatott. — 
A’ nrn. m. k. udv. Kamara Pesten a’ kir. 30ad- 
nál megürült helyettesi hivatalra Vagner Já
nos eddig Bruckon volt 30adi ellenőrt; to
vábbá Buccariban só- és 30adi ellenőrré Zan- 
donaty Lőrincz fiumei só-mázsamestert nevez
te k i ; és Akacich Elek Zavalyen volt SOadost 
sz. Györgyre helyezteát. Erdélyben a’ kir. 
kincstárnál eddig volt kiadó Farkas János laj- 
stromzóságra emelteték.

0  cs. kir. Fölsége a’ nagym. m. kir. udv. 
Kamaránál fizetésiden concepíualis practicans 
Kiss Károlyt, több évi biv szolgálati tekin
tetéből , tiszt, concipistává méltóztatott ke
gyelmesen kinevezni. — A’ nagyin, in. kir.
udv. Kamara Koppy Antal, Szalazár Eduárd 
és Hesz Ignácz fizetéses practicansoknak ac- 
cessisíákká lett neveztetésük által megürült

fracücauságokra Stanislav Istvánt, Sclrausek 
gnáczot és Horváth Károlyt alkalmazta.

(Kir. kam. tud.)-

A’ múlt lapunkban érintett aradi uj kór
ház pénzalapját az adakozók neveivel ’s ado
mányaik egyenkénti följegyzésivel, mai É r
tesítőnk , az intézeti küldöttségnek nyomta
tott jelentése után közli. Hálaérzetek kisér
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jek a’ megyei nemes Asszony -egyesületet, 
inellyuek dajkás munkássága e’ példás erő 
gvarapodtát tündér seréuységgel szorgalmá
vá ; hála koszoruzza a’ megye alispánját Fas- 
chó József urat, ki köz jóra szentelt egyéb 
érdemein tűi, mély belátásu intézeteit a’ szép 
Nem szorgalmával gondosan egyesítve, ime’ 
roppant vállalkozás dicsőségével méltán kér- 
kedhetik! — A’ péuztőke összes mennyisé
ge előadását következő szavakkal rekeszti a’ 
küldöttség jelentése : „Uly dicső tétemények 
polczára lépvén az adakozó felebaráti sze
retet bőkezűsége, utóbb is teljes reménnyel 
hiszi a küldöttség, hogy a’ közre bocsá
tott terv tökéletes végrehajtására további a- 
dakozások fogják meglepni azon magas czélt, 
melly egyedül a’ megesett emberiség szenve
désin g\őzödelmeskedni törekszik. Maga a’ 
hitvallás törvényin alapult felebaráti szeretet
nek legnemesb érdeke is, a’ szenvedő em
beriség fölsegéllését tárgyazván, ennek pe
dig egyedül az eszközös és műves segéd- 
nyújtás lévén természetes rugója: még bizto
sabb reménnyel teszi a’ küldöttség újabb fel
szólítását: hogy kiki, ezen méltó intézet elő- 
segéllésére, tehetségi járuiattal szaporítsa a- 
zon dicső erőt, melly édes természeti ösztön- 
bül öndedező részvételeknek érdemlett béréül 
örökös pályakoronával jutalmaz! Bizonyossá 
tevén egyébiránt említett küldöttség a’ nemes 
Közönséget, hogy a' további létről tartozó je
lentéseit is időrüi időre szinte pontosan köz
re fogja bocsátani/4 —

Fiume martz. 21ikén. Kikötőnk keres
kedési ’s hajózási állapotja a’ közelebb múlt 
februáriusban következendő: behozat 98,865 
for. pengőben; kivitel 122,444 for. p .; for
gásban volt tehát 221,309 for. peng., ’s kö
vetkezőleg a' kereskedési mérleg részünkre 
tetilegi volt 23,579 for. peDg. A’ behozott ár
uik közt említendők: olaj, rizs, ezukor, ká
vé , sóshas, bor és kukoricza; a’ kivittek 
közt pedig: rongy, viasz, tőkehal, külor- 
szági só , tölgyfa dongák , por- és levél-do
hány. — Érkezett hajó üresen 50, terhelve 
79; távozott üres 47, terhelt 53. — Ugyan 
Fiúméból martz. 28ikáról: Úgy látszik gyön
ge telünk tavasz kezdetére halasztotta mér
gének kiöntését. A’ több hétig tartott kelle
mes , száraz tavaszi napok után, a’ múlt télen 
olly ritkán érezett keletéjszaki szél (bora) 
zordonkodva kelt föl József napra; ezt virág- 
vasárnapon keletdéli szél (scirocco), melly 
azonban kár nélkül dühödött, váltá föl, ’s ezt 
i5ut-3Í aim z; melly rögtön változásukból szük

ségkép eredt összeütközés, nagyszerdán vá
radéra olly fejér lepellel boritá el Monte mag- 
giorét, a’ dalmatiai begyeket’s quarnerói szi
geteket, hogy ezek a’ legzordonabb télben 
is alig fejérlenek jobban ’s a’ tengerszinhöz 
mélyebben. A’ kora gyümölcsű fák nálunk már 
majd teljesen elvirágoztak, ’s az idevalók 
semmi sajnőstül nem tartanak széleikre néz
ve. Ma ismét kellemes tavaszi napunk van, 
de hamvas felhők között bujkál a’ nap. — 
Tehát e’ tudósításnál fogva, ha hazánk leg- 
déliebb részein is fejér husvét volt; nincs mit 
csudálkoznunk a’ Pestbuda vidékin.

Batykon (Szala vinegyében Zalabér mek- 
lett) martz. 18. és 22ikén 63 ház; Végeden 
pedig ennek szomszédjában martz. 19ikén 67 
ház, ’s mind a’ két hely en csaknem annyi paj
ta lett a’ szerencsétlen tűzvész által hamuvá. 
Több szarvasmarhán és sörtvésen kívül, aa 
elsőben egy gyermek is megégett, utóbbik- 
ban pedig a ’ szentegyház. A’ batyki lakosok 
nyomorúságát az is neveié, hogy a’ mit tüz- 
ból kikaphattak, a’ szomszéd Végedre hord
ván , ott más nap nagy részint az is megé
gett. A’ dühösködő szél miatt semmi emberi 
segélynek nem volt helye.

A N G L I A .
Az alsóház reggeli ülésében martz. 12én 

Liverpool város kérelme is elővétetett a’ ke
reskedői szabadság végett. R. Peel, ki ezen 
ülés alatt a’ vitákban élénk részt vészén, ’s 
majd minden kérdésről hallatja magát, meg 
akará mutatni, hogy csaknem minden kézmü- 
faj védve van váin által, ’s ennél fogvást a’ 
gabonatermesztés is, (inellynek kedvéért a* 
külső gabona beszállíttalása tilos) csak hason
ló védelem alatt á ll, mint a’ többi ipar-ág, ’s 
ostromlá ennelfogvás? azon szempontot, mint
ha a’ gabonatörvények monopólium volna. De 
más részről megjegyzék ellene, hogy a’ gyáv- 
tatlan termékek kidolgozójinak concurreutiá- 
ja, kezmű-monopoliuuira nem engedik jutni a’ 
dolgot, a’ gabona-monopolium pedig épen on
nan támad, hogy a’ szántóföld korlátolt terje
delmű, ’s ezen termesztésben semmi codcuf- 
reutia sem történhetik. Az esti ülésben azon 
indítvány, mellvuél fogva Stafford város vá
lasztói jogától megfosztassék, a’ választott- 
ságba hozatott; O’Misley javaslata, hogy e- 
löbb különös biztosság neveztessék, mélly é’ 
választásnál történt megvesztegetéseket még 
egyszer nyomozás alá vegye, ’s kieszközöl
je, mik ép lehetne azon városban meg nem vesz
tegethető választóságot alapítani, 97 szovál 11 
ellen félrevettetett. A’ ház azután válaszimán-
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nyá változott azon indítvány ügyében , melly 
Hertford várost készül választói jogátul meg
fosztani. Miután az indítvány első záradéka el
fogadtatott , Peel ur azt javaslá, hogy a’ töb
bit ki kellene hagyni, mellyek által a’ város 
választó határai kiterjesztetnek. Elég volna 
azon választókat jogaiktól megfosztani, kikről 
bebizonyodnék a’ megvesztegettetés. Noha 
támogatókra talált, javaslata még is 78 szóval 
34 ellen megdőlt. Ezután Beimet ur azon in
dítvány 3dik olvastatását javaslá, mellynél 
fogva a’ liverpooli szabadlakosoktul választá
si joguk elvonatik^ Sardon 1. javaslá, hogy 
ezen inditvány csak hat hónap múlva olvastat
nék fel harmadszor; mit azonban szavazás nél
kül félrevetettek. így járt Berhell ur javasla
ta is, hogy az inditvány azon részében, melly 
Liverpool szabad lakosit, mint ollyakat soha 
se most se jövendőre választáshoz nem bocsát
ja , csak azon szók hagyassanak k i: „se jö-? 
vendére“ melly is 120 szóval 63 ellen bukott 
meg, ’s ezután az inditvány 109 szóval 52 el
len e l f o g a d ta to t t .  Ezutáu Took, és Ste
wart uu. nyertek engedelmet két inditvány fel- 
hozásra, megyek közül első kívánja, hogy 14 
esztendőt meg nem haladott inasok ne bocsát
tassanak kéménybe seprőkul; a’ másik pedig 
Scotiábau a’ születés, egybekelés, ’s halálo
zások egy7enszerübb (gleichmässig) bejegy
zését javasolja. —

Cobbett ur ujdon zavarba kiváná a’ kor
mányt ejteni, újra indítványba hozván a’ ma
látaadó teljes eltörlesztését, melly 5 millió font 
stgetteszeu. Ezen eltörlés után, úgymond, min
den falusi ember maga főzhetné sörét, mint a’ 
régi jó időben> ’s minthogy egészben akkor 
több sert is innának, a’ falusi több árpát is elad
hatna, 's igy mindeniken segítenének. E z , 
minthogy senki sem tud tettleges módot, mel
lyel évenként;" 5 millió ft. stg kéltségét ki le
hessen pótlani, a’ vagyon-adótul pedig irtóz
nak , az indítvány még nagyobb többséggel 
vettetett félre, mint előbb. E ’ héten azonban 
Buckingham ur szándékozik javaslatot tenni, 
mikép lehetne valami csekély, évenkénti le
rovásnál fogva száz esztendő alatt az egész 
angol statusadósságot leróni. Ha a’ parliament 
ezt elfogadja, legalább reméllhetni , hogy7 né
hány év alatt némelly terhektől, mint a’ ma
látaadó, megmenthetnék az országot, mellyek- 
íól különben soha sem menekszik meg az or
szág, mivel már több lerovást nem tehetni.

Martz. 21 kén benyujtá Grey gróf a’ fel- 
sóházba Cambridge néhány nap előtt jelentett 
kérelmét. Az egyetem tanácsa Cambridgeben

lakó tagjai száma 170 —180. Mintegy harma
da ennek , az az 63 azt óhajtják er  kérelem
ben, hogy a’ disséiiterek fő panasza az egy*e- 
temekre nézve szüntessék meg, azaz: az an
gol egyház-eskü törlessék-el > mellyet eddig 
mindenkinek le kelle tenni, ki a’ régi egye
temekben ßaecalaureus, Magister, vagy Doc
tor lépcsőt nyerni akart, melly lépcső némelly 
hivatalokra szükséges, honnan lélekisméreíés 
dissenterek e’ hivatalokból kizárva látják ma
gokat, minthogy a’ londoni nem angolegyházi 
egyetemnek még joga lépcsőket osztani nincs. 
„Midőn mi ezen , ’s ehez hasonló megszorítá
sok eltörlését kérjük , úgymond a’ kérelem , 
örülünk a’ tisztes háznak bizonyíthatni, hogy 
azzal csak néhai akadémiai törvény ink, és 
szokásink viszszaáilítását kérjük. Ama’ meg
szorítások az egyetemekre csak Iső Jakab 
király alatt § tétettek, többnyire minden alkatot 
(Form) ’s előzést megsértve, ’s az akkori ta
nácstagok nagy részének ellenére , keserű 
pártgyülölség korában, midőn az egyházban 
’s statusban olly dogmák uralkodtak, mellyek 
ellenmondásban állnak az angol törvények mos
tani szellemével, ’s a’ keresztyén türelem 
igaz elveivel. Grey gróf felvilágositá a’ kérel
met mind történeti, ntiud jogos, mind végre

Íiolitikai oldaláról, ’s átaljában melegen szó- 
ott a’ kérelem megadásáért. Mondá, hogy a’ 

nagyobb tanács többsége az engedelmet nem 
ellenzeué , de a’ szorosb tanács, (az úgy ne
vezett caput,) határozottan ellene van, annyira, 
hogy az ügy a’ testületben magában nehezen 
határoztathatnék el. Wellington hg. az igaz 
hitübb (orthodox) Oxfordi egyetem ujdon vá
lasztott kanczellárja viszonzá: a’ parliament- 
nek nem szabad az egyetemi testületek jogai
ba nyúlnia , egyedül ezek joga , mennyire» 
tudja, e’ kérdést elhatározni. Ellenborough 
1. ellenben úgy véle: tenne meg a’ parliament 
mindent a’ dissenterek panaszai mellőzésére, 
mint hogy vallásos czivódás leggonoszabb os
tor, melly egy országot érhet- Brougham 
lordkanczeílár a’ kérelem felett hosszú beszé
det tarta : „Ugy anazon elv után , melly után 
magamnak úgy, mint Önöknek Mylordok (lord
jaim) azon víhatian jogot kívánom, hogy amaz 
egyházat választhassam, mellyet lélekismére- 
tem megkíván , kény telen vagyok, — de még 
sem, örömest teszem, tehát nem mondhatott, 
hogy kénytelen vagyok, — minden máshilri- 
nek azon elvonhatlan jogot engedni, melly hez 
képest Teremtőjét szive ’s szelleme sag a ins a 
szerint tisztelhesse a’ nélkül, hogy e' vagy 
ama’ polgártársa szeme előtt azért bánni te
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kintetben elraéllatlanoljon. . .  Mikép illenek aa
oxfordi ’s Cambridge! egyetem kívánságár, a 
tizeukileuczedik század kivánatihoz, példá
ban akarom megmutatni. Önök kizáró joggal 
birnak, orvosdoctorokat kinevezni, (tenni) 
’s mégis meghallják lehetlenségöket a’ gyó
gyászat tanítására, (nagy kaczaj) Ónok a hét 
szabad művészet mesterét kinevezhetik, az 
az • ar Mathesisben, ’s Classicusokban oktat- 
hatják őt, de a’ gyógyászati után máshova kell 
neki menni. Hét esztendeig kell neki a’ kül
földön tanulni, ’s azután alma inaterje kebelé
be viszszatérni, hogy doctorrá tétesse magát. 
Párisba, vagy a’ (német) alföldi egyetemekbe 
kell utaznia, mint egy valaha szokásban volt,
— vagy Scotiába mennie, mert Londonban 
6em lehet se gyógyász se gyógyászat doctora. 
„Ugyan ezen értelemben szólott Durham gróf. 
Ellenben Cumberland hg. a’ dublini egyetem 
kanczellárja Wellington hg. véleményét pár
toló. Mindketten sajnálták, hogy Sussexher- 
czeg a’ cambridge-i egyetem kanczellárja je 
len nincs. A’ kérelem a’ ház asztalára tétetett.
— Ugyanezen ülés alatt Roseberry gróf jelen
té, hogy hétfőn a’ scott kubértörvények máso
lására, ’s javítására fog indítványt behozni; ’s 
végül azon indítvány, melly szerint a’ liver
pooli szabadlakosoktól a’ választási jog elvo- 
uatik, először olvastatott fel.

Továbbá Eileuborough arra kérte a’ há
zat, fordítaná figyelmét azon oklevelekre, mel- 
lyek a’ felsókáz biróskodása felett nyujtattak 
be a’ háznak, ’s mellyeken ócsárlotta, hogy 
csak az angol, ’s irlaudi feljebb viteleket, nem 
pedig a’ scottokat is érdeklik. Bizonnyal nem 
szándéka a’ nemes tudós lordnak a’ gyapjú- 
zsákon ollyas valamit állítani miről maga sincs 
meggyőződve; ezen oklevelekből kitetszik, 
hogy a’ lordkanczellár , mióta a’ gyapjuzsákot 
elfoglalta löíiszor ült törvényszéket, ’s 44szer 
eegíteíett más lordoktól, inig Lyndhnrst lord 
sokkal rövidebb idő alatt löOszor ült. ’s a’ t.— 
Előszóiul álja azután E. lord, hogy a’ mostani 
lordkanczellár elődei is munkásak voltak hi- 
vataljokban. Mire a’ lordkanczellár viszonzá: 
hogy a’ múlt estvén távúiról sem volt ezándé- 
ka az ó ’s elődjeinek munkáji közt gyülöl- 
séges hasonlítást tenni, hanem csak magát a- 
kará igazi an i , (rechtfertigen) minthogy köte
lességei Teljesülésében restuek mondották, 
habár a hasonlítás kárára esnék is k i, úgy 
hiszi, kötelességét ő teljesítette, mert a’ tör
vényszékülést 3. 4 órakor, mint máskor szo
kás volt, soha sem oszlatta fel: sőt a’ ház el
halasztása (elnaplása) után gyakran még 9.,

10 óráig ölt estig, ’s pedig reggeli 10 órától? 
’s mióta e házban elnökséget visel, soha va
lóságos biró nem segítette. Neki úgy, mint 
Eldon lordnak a’ Master of the Rolls, vagy 
Lyndhurst lordnak a’ kincstár első bárója ke
zére nem já rt, csak tudós barátja, az előbbi 
főbíró segíté egyszer. —

Az alsóház reggeli ülésében martz. 2lkén 
a’ liverpooli kérelem fölött folytak a’ viták, ’g 
csak 3 órakor végeztettek bé. O’Reilly, Cob- 
bett, Lembert, Harvey és Brines urak a’ mo&* 
tani gabonatörvények ellen, Sir I. Tyrell pe
dig mellette szólották. — Ugyanezen ülés alatt 
Dudley Stuart lord azon kérdést tévé a* mi- 
nisterhez: valljon igaz é , hogy a’ kormány 
közleményt vett az orosz udvartól, mellybejo 
kéretik, hogy semmi lengyel szökevényt se 
vegyen föl. — Melly kérdésre Palmerston k 
azt válaszolta, hogy nem vett semmi illyes 
közleményt. — Aglionby ur javaslatára elha
tározta a’ ház: 0  Fölségétől Sir E . Codring- 
ton aladmiral emlékirása másolatát kikérni, 
melly ben 1831ben december 21kén azon tisz
tek, ’s katonák megjutalmazíatását ajánlja, kik 
a’ navarini ütközetben részt vettek. — Erre a’ 
ház reggel 2 órakor elhalasztatott. —

Már többször említetek, hogy a’ ministe- 
rek jövő hónap folytában az egyházadókat par
liament! nyomozás tárgyává akarják tenni, a’ 
dissenterek panaszai elhárítására. Valamint 
eddig Irlandban a’ nép katholikus többsége vi
selte a’ protestáns kisebb szám egyháza ’s a’ t. 
költségeit, úgy kénytelenek most Angliában 
az angol egyháztól elszakadt protestánsok az 
angol egyház költségire adakozni. Mint tudva 
van martz. 18kán Divett ur az alsóházban az 
egyház-adók eltörlését hozó iuditváuyba, de 
javaslatát csak azért húzta vissza, minthogy 
Althorp lord saját indítványát april 17re teve. 
Közelebbi felvilágításul következőt közlünk 
Divett ur beszédéből. „Ezen ház mindegyik 
fogja (úgymond) tapasztalhatta, hogy az utób
bi hónapokban nemcsak a’ dissenterek, hanem 
az uralkodó egyházhoz tartozó népség közöli 
is növekedő hajlandóság mutatkozék, megun>* 
nekedui az egyházadóktól. Mi főoka, nyomozó
id itt nem akarom; de mennyiben az a’ di»* 
seníereket érdekli, azon törvényben gondo
lom okulni panaszukat, melly szerint 1819ben 
egy millió ft. stg. ajánltaíott egyházak, kápol
nák ’s a’ t. építésére. Az ezáltal megszaporo- 
dott egyházadó a’ dissenterekre is kiterjedi 
Ezeu költségek olly tetemesek voltak} hogy 
a hely költséginek majd tizedrészét tevék. 
Tudom, ezek egy része többé nem a’ törvény
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kényszerével (Zwang} szedetnek b é , de az , 
mit még úgy szednek be, képes elkeserítni a’ 
dissentereket, Az uralkodó egyház tagjai is 
tehetnének valamit saját egyházukra, a’ nél
kül, hogy azok segedelmét kívánnák, kiket 
tanjoktól eltávolítottak. Szégyennel kell mon
danom, hogy a’ dissenterektöl térítésre sze
dett pénz mennyiség sokkal többre megy, mint 
az angol egyház tagjaitól. Említenem kell azt 
is, hogy a’ fővárosban is sok püspöki egyház 
tartatik fen, hol a’ község csekély és szegény.“ 
Végül azt is mondá, hogy az angol egyház 
tagjai száma Angliában sokkal kisebb a’ dis- 
senterekénél.

F R A N C Z I A O R S Z Á G ,
Martz. 16kán a* tuilleriák kertében három 

uőt lehetett látni, tététől talpig fehérben az 
egyiket; kékben a’ másikat, ’s vörösben a’ 
harmadikat, úgy, hogy együtt a’ nemzeti szí
neket képezték. Nagy csődülésre adván al
kalmat, a’ városhajduk kénytelenek voltak e’ 
személyeket eltávolítani. — Lyonban a’ másod 
pattantyús ezred első osztálya parancsot vett 
éjjel Algierba indulásra, republicanismus gya
nújában vélik azt állani. — Az oppositio hír
lapjai a’ ministerium mostani lépéseit orosz be
folyásnak tulajdonítják. — A’ nemzeti őrség
ben legújabb választások mind a’ kormányt, 
mind az uralkodó dynastia oppositioját ki lát
szanak elégíteni. —

A’ Lissabonban talált irományok közt Bér* 
fy hgnének egy levelére akadtak D. Miguel- 
hez, mellyben azon reményét fejezi k i, hogy 
ügyét 1). Miguel segíteni fogja. A’ levelet e’ 
sorok rekesztik: „Mi (a’ franczia carlisták 
pártja) csak kedvező alkalmat várunk a’ cse
lekvésre, de segedelemre van szükségünk, 
?s azon súlyos körülmények ellenére i s , inel- 
lyekben Felséged forog, meg vagyok győ
ződve, Ön nem fogja segedelmét ügyünktől 
megvonni. A’ törvényszerű (legitim) tekintet 
helyreállítása Francziaországban valamennyi 
királynak ügye; csak az képes egyedül az 
európai békét a’ lázadás megsemmisítése ál-* 
tál biztosítani, — melly valamennyi statuson 
keresztül húzódik. — Midőn Fölségedet Pá
rásban utoljára láttam, távol valék azt gon
dolni, hogy Fölségedhez irt első levelemben 
Ön közmunkálását kérjem ki V. Henrik vis- 
szahelyzésében eldődei székére, —*

Párisi levelek martzius 26ról jegyzése
ket közlenek a’ követházban múlt napon ke
resztül ment egyesületi törvény felett. A’ mi

nisten hírlapok (Journal des Débats, Journal 
de Paris, Imperial,) örvendeznek a’ kormány 
e’ győzedelmén; a’ mérsékelt oppositio lap
ja i , mint a’ Temps, a’ Constitutionnel, ’s a’ 
Journal du Commerce, megjegyzik, hogy 154 
szó, kik a’ törvény ellen szavaztak, még is 
némi eszméletre bírhatná a’ kormány t ; az 1831- 
ki ülés óta még soha sem kelt ki valamelly 
ministeri javaslat ellen illy számos oppositio. 
Legkevesebben támadják azt a’ Courier fran- 
^ais, a’ National, ’s kivált a’ Tribune meg. A’ 
Tribune szerkesztőji egyenesen kimondják, 
hogy ők ezen megvetésre méltó törvénynek 
engedelmeskedni nem fognak, — ’s némelly 
barátiknak közönséges egyesületre akarnak 
tervet előterjeszteni, a’ Barthei egyesületi 
törvény ellen, mellyhez bizonyosan számos 
polgár fogna állani. — E ’ napokban több 
nyilványos laptőzsér fogatott el, kik a’ „le 
Populaire ’s le bon sens“ republicans la
pok egyes számait házpitvarokban, vagy nyil
ványos boltokban árulták, ’s több napi fog
ságra ítéltettek. Ismét számos elfogatási parancs 
bocsáttatott ki az emberjogok társaságának 
több tagjai ellen, kik azonban megszöktek.— 
A’ Dijonban fenálló ember’s polgár jogok tár
sasága következő ellenmondást tett közzé a’ 
törvényre (a’ politikai egyesületek ellen). „A’ 
nép fölséges. Az egyesülési jog ezen fölség 
szükséges következménye, valamelly elv kö
vetkezményit megtámadni annyi, mint az el
vet magát megtámadni. A’ követliázba nyúj
tott törvényjavaslat az egyesülés jog legter- 
mészetellenibb megsértése; tehát megtámadása 
a’ népfölségnek. Ezen okoknál fogva ellen* 
mond az emberjogok dijoni társasága előre, 
’s minden erejéből e’ törvénynek; megtartja 
sectiójinak mostani szerkezetét, ’s nyilvá- 
nyítja azon esetre, ha a’ törvény elfogadtat
nék, hogy annak engedelmeskedni nem szán
déka.“ Hasonló ellewnondások Írattak alá Mar- 
seilleben, ’s számos más helyen, — Párisi 
levelező a’ Timesban martz. I8ról következő
leg okoskodik: „Némelly oppositioi lapok az 
egyesülési törvényt tulajdonítják az orosz ud
var befolyásának. Mit azonban a’ ministerek ta
gadnak. Azonban noha határozásukra külső be
folyás talán nem munkált, némelly körülmények 
jelentő összeütközése azt hiteti e l , hogy a’ tör
vényjavaslat azon kútfőiül, mellyből az op- 
positiolapok származtatják nem egészen füg
getlen. A’ franczia kormány külső politikája 
a’ négy vagy öt utolsó hónap óta látható vál
tozást szenvedett. Többé nem igen látszanak
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Anglia szövetségét keresni, mert arra , ha a 
szükség úgy kivárnia, mindig számolhatni gon
dolnak. A’ ministerek azt tartják, ez oldal
ról semmitől sem félhetni, tehát nem is ba
rátkozhatni. — Oroszországgal nem igy van 
a’ dolog. Ezen utóbbi irigy szemmel néz
te AngTia ’s Fraucziaország barátságát, ’s 
midőn az antvverpi szerződés köttetett , egy 
sereg kémet küldött Párisba ’s Londonba meg- 
tudnf, következik é ezen egyezésre ^közön
séges szövetségi szerződés ? ’s midőn meg
tudta , hogy illy szerződésnek terve készül, 
kétséges állását Lajos-Fülöpbez azonnal meg
változtatta, ’s oily útra tért, melly legalkal- 
wasbnak látszott. Francziaországot kapcsola
tától Angliával elvonni, azt Oroszország po
litikájának, ’s altaljában az éjszaki hatalmak 
európai politikájának alá vetni, hogy Anglia 
Oroszországot, uagyuló törekvését gátoltéban 
egyedül maradjon. Innen magyarázhatni meg 
Maison marsai kedvező fogadtatását sz. Pé- 
tervárott, ’s Pozzo di Borgo hires látogatásit 
a’ tuilleriákban. Mind ezek következménye 
az lesz majd, hogy a' franczia kormány Tö
rökország gondját egyedül Angliára fogja 
hagyni. — A’ franczia kormány továbbá Hj 
barátsága zálogául semmit tetemesbet nem te
hetett, mint kimutatni komoly szándékát a’ 
belső politikában ezen hatalom ohajtásihoz 
hajlani. — Innen van, hogy a’ törvény az e- 
gyesületek ellen , noha külső beavatkozás nél
kül nyujtatott be , még is külső befolyás a- 
latt támadt. Fraucziaország állapotja illy rend- 
szabást nem kívánt, mert a’ büntörvénykönyv 
201 czikkelye elegendő volt. A’ republicanu- 
sok 1832 júniusa óta, midőn gyengeségüket 
árulták el, vigyázóbbakká lettek, ’s nemegy 
könnyen kezdettek volna háborgást. Nem a’ 
repubiicanusok miatti félelem kényszerűé a’ 
ministereket, az egész nemzet jogait ’s sza
badságát megszorító szükséggel játékot űzni. 
A’ ministerek beszédei e’ tárgy fölött telvék 
ellenmondásokkal ’s szörszálhasogatásokkal, 
de csak egy tétleges dologra sem hivatkoz
hatnak, . *

B E L G I U  M.
Travnerben martz. 21kén kezdették az 

Urániái hg. méuesbeli lovait eladni; Anglia, 
I rancziaország ’s Belgiumból sok kedvelő ösz- 
szejölt, s közöttük Fraucziaország ménesei 
föfelvigvázójais. A’ lovak közül sokan drága 
áron keitek el. A’ legszebbek közül néhányat 
«. belga kormány vett meg az ország ménesei

számára. Mameluk lóért 10,000 frankot fizet
e k . — A’ C o u r ie r  b e ig e b e ii olvashatni: 
„Kormányunk tudja már, hogy 35,000 főnyi 
hollandi sereg tanyáz a’ határszélen flerzo- 
genbusch és iíelmont körül, melly kétszer 24 
óra alatt munkálósereggé alakulhat. Nem tud
juk , megtette é a’ hadminister azon rendsza
básokat, mellyeket az előgondoskodás illy kö
rülményekben megkíván.“ — Az Unió mond
ja : „Ha némelly,híreknek hitelt adhatni, a’ 
hollandi seregek Éjszakbrabantban néhány nap 
óta igen megszaporodtak. Nem tudjuk, mennyi 
hitelt érdemel e’ hir.“ — A’ minister! P o l i 
t iq u e  e’ két czikkelyt ismétli, de se meg nem 
czáfolja, se jegyzést nem tesz hozzá. Az ln- 
dependant igy: „Kétbrüsseli lap, két hollan
di hadtest öszszehuzatásáról szólott, mellyek 
egvült 35,000 főre mennek, ’s határszéleinket 
fenyegetik. Ezen kívül tiz álgyútelepról is em
lékeztek, mellyek minden szükséges személy- 
seggel , ’s lőszerrel ellátvák. Mielőtt mi ezen, 
a’ közönségben elterjedt hírekről szólottunk 
volna, tudni akartuk, alaposak é vagy sem. 
Noha a’ hollandi lapok erről hallgatnak, ’s ant
vverpi levelezőnk sem szól róla, bizonyíthat
juk, hogy éjszaki határunkon rendkivüles se
regmozdulatok vétetnek észre. Mennyire jö 
vendöljenek ezen mozgások berohanást, meg 
nem mondhatjuk. Annyi bizonyos: a’ kormány 
előtt nincs titokban, a’ mi történik, ’s előző 
rendszabásokat tesz olly megrohanás ellen , 
melly csak egyezések gyalázatos megszegé
sével történhetnék meg. A’ Lynx véli: az egész 
dolog költött hazugság uj hitel - nyerésre. — 
Brüssel nswrtz. 24. A’ hollandi seregek mozgá
sai határiakon izgásbau tartják az elmékéi. 
Honnan a’ második kamara valamennyi minis
ter megjelenését kívánta. A’ hadminister nyrl- 
ványítá, hogy a’ hollandi sereghez valóban
10,000 érkezett meg a’ haza bocsátottakból, ’s 
15ke óta uj engedelein már nem adatik. A’ ka
mara ezzel meg nem elégedvén, határozott 
nyilatkozást kívánt, ha valljon fel vau é készül
ve a’ belga sereg a’ megrohauást visszaver
ni? A’ minister igenlöleg felelt. Ehezképeíű 
rendszabások tétettek az egész seregnél. — 
Ezen hírekre igy felel a’ Handelsblad : „Ol
vasóink a’ belga lapokban nem kevés idegen- 
spŐSel olvassák, hogy Brüsseiben nemcsak 
táborsergeink berohanásától tartanak Belgium
ba, hanem uémeily belga hírlapok még azt is 
állítják , seregeink a’ tábornagy (Feldmar
schall) herczegjövetelét várják, hogy a’ ha- 
tárou átkeljenek; Honosinkat e’ hírek alaptalan
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ságára figyel mesékké nem szükség tennünk, de 
minthogy külföldön a’ hollandi lapok hallgatá
sából mást lehetne következtetni, nyilványit- 
nurfk kell, hogy mi e’ liirek igazságáról mit- 
sem tudunk. Ellenben tudjuk, hogy sok sza- 
badságos nincs még viszszahíva, sem levele
zőnk a’ táborból hollandi seregek jegyzésre- 
méltó öszszevonulásáról nem jelent valamit. 
A’ (ábornagy-herczeget várták ugyan a’ tábor
ba (Haagából már. elutazott), hogy a’ sere
geken távolléte után szemlét tartson. Alkal
masint e’ seregszemlére tett készületek szül
ték a’ belgában a’ rohanás hiedelmét. — A’ 
Haudelsblad Rotterdamban nem rég alapított 
T Etendard nevű franczia lap érzelmeire tesz 
figyelmessé, melly elmélkedésit azzal kezdi: 
— Indítaná Hollandia péuzállapotja a’ királyt, 
czimét (a’ királyit) más kevésbé pompással 
felcserélni. Ez, úgymond a’ Handelsblad, oily 
nézet, mellyben vele egy hazafi Hollandi sem 
fog osztozni. —

SPANYOLORSZÁG.
Londoni hírlapok következő napi paran

csot közölnek, mint Zavalától febr. löikán 
Gautequiz de Artenga főszállásrul közre bo
csátottat: „Ellenségink szemtelensége és vad
sága, millyenhöz hasonlót csak a’ keresztyén- 
ség előtti időben képzelhetni, rá birá az el- 
őzveg)ült királyné ügy viselőit, folyó észt. 
jan. Ilikéről egy határozatot adni k i, melly 
szerint a’ királyi sereg tisztei ellen, kiket 
elfogatás szerencsétlensége érne, halálbün
tetés, a’ többi köz vitézek ellen pedig de- 
portatio mondaték ki. Ellenségünk nem pana
szolhatják, ha mi is hasonló pénzzel fizetjük 
őket. Eu részemről eliszonyodtam e’ szörnyű 
bárdolatlanságon , melly minden hadi joggal, 
szokással ’s azon nemes nagylelkűséggel, 
mellyel a’ magokat önkényt megadókkal bán
ni kellene, egyenes ellenkezésben áll, ’s vo
nakodtam egy ideig ellene igazságos vissza- 
torláshoz nyúlni; most azonban tapasztalván, 
mikép e’ vad határozat következésében, a’ 
síi derék ezredesünk Quevedo, f. hón. Ilikén 
nem a’ harezban, hanem ezután mintegy négy 
órával, mint fogoly lövetvén agyon : nem tar
tóztathatom magam tovább, hogy meg ne 
parancsoljam seregeimnek a’ hasonló bánás
módot. Mihöz képest hadseregem minden ge
neráljainak ’s tiszteinek ezennel keményen 
meghagyom, az oltár és trónus ellenségeivel 
ezentúl mindenkép úgy bánni, mikép ők ve
lünk cselekesznek, ’s ellenük visszatorláské-

pen mind azon rendeléseket teljesíteni, mel
ly eket ők január 21iki mondott végzésükben 
rajtunk elkövetni határoztak; még pedig úgy, 
hogy a’ foglyoknak halálhoz készülésre csu
pán annyi idő engedtessék, mennyi elég, hogy 
keresztyén módon halhassanak meg. Fernan
do de Zavala/4 Madritban martz. 12ikén kir. 
rendelés adatott ki: 1) hogy a’ tartományok 
praefectusai mindenben, mi csendtisztségi rend
szabásokat illetne, előbb a’ helybeli katona
ság parancsnokságával végezzenek, mellyek 
a’ dolgot a’ főpolitia-igazgatással ’s annak ut
ján egyenesen a’ kormánnyal közöljék; 2) 
hogy a’ különféle helykormányzók az általuk 
teendő politiai. munkálatokat mind városban 
mind annak vidékén a’ sánczoktul egy álgyu 
lövésnyi messzeségü körben gyakorolhassák. 
E ’ rendelések, úgy mond egyik párisi hír
lap , az egész országot egyenlő ostrom álla
potba helyezik.

S C H W E I  Z.
Zürich martz. 23ikán. Bármilly helyesék 

azon nézetek, mellyeket a’ főhely a’ lengyel
ség ügyében kimondott, nem látszik, hogy 
a’ kivitelre elég erő fordítatik. A’ szövetség 
egyedül elszánt cselekvéssel tarthatja főn mél
tóságát. A’ lengyelek eltávolítása, egész 
Schweiczot közösen illető dolog, mert továb
bi maradásuk egész Sweiczot veszélyezteti* 
Nem kell Francziaországot sokáig kérdezni* 
ők sem kérdeztek bennünket. Nem marad u- 
gyau egyéb háira erőszaknál, Js végre ahoz 
kell nyúlni, ha Bern nyakas határozásiban 
megátalkodik. Ha a’ főhelynek van bátorsága 
ezt megtenni, megteheti. Ezen bátorság női
kül a’ puszta szó mit sem használ. — E ’ mel
lett még más nehézségről is meg kell emlé
keznünk , melly a’ főhely szándékát hátráltat
hatja ; ez Francziaország kétes viselete. Még 
egy részről bizonyos, hogy Francziaország 
valamint minden lényege^ pontban, úgy az 
idegen szökevények eltávolítása kívánásában is 
más hatalmakkal nyilván teljesen egyetért; aza
latt küldöttje, mint állítják, elszánt (erősza
kos) bánásnak kéz alatt ellenszegül. — Ugyan
azon politika tehát, melly már más országban 
játszatott, ’s'némellyekeíelszedített. Mi szán
déka lehet Francziaországnak abban, nem 
tudhatni világosan. Annyiban önállásunk leg
nagyobb ellensége, ’s noha nem egészen igaz, 
de jól találó, mit ministere a’ követházbau 
mondott, hogy minden, mi újabb időkben 
Schweiczban történt, Francziaország által ’*
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érette történt. Ám  higyék a’Francziák, hogy 
JScliweicczal mint előtolt tartománnyal ké
nyük szerint bánhatnak, azon szellem, nielly 
bennünk él, ezen befolyás alul újra ki fog von
ni. ’S haFrancziaország azt hiszi, hogy fé l-  
h iv a ta lo s  ingerlések által felizgatván ’s 
bontakozásba hozván Schvveiczot minden szom
széd státussal, majd midőn minden oldalról 
szorongni fog, kegyes védelme alá vegye, 
a’ nagy hatalmaktól szegény védencze részi
re kegyelmet e lk e l je n ,  ’s ezért a’ schvvei- 
cziaktól bálát ’s kódolást arasson, számolá
sát igen elhibázta.

NÉMETORSZÁG.
Nem rég jelent meg Berlinben bizonyos 

munka, „az ajigol izzadás“ I.F . C. Hekertől, 
ki már az előtt a’ fekete halálról, ’s a’ táncz-' 
dühről is igen érdekesen irt. — Miután e’ ra- 
gadvány ötszöri feltűnését előadja, említvén 
hogy mindig ’s mindenütt a’ legizmosabb fér
fiakat ragadá el, ’s köszvényes láznak állit
ván azt a’ legfelsőbb kifejlésben, figyelmes
sé teszi az olvasót egy úttal azon politikai 
történetekre, mellyek ugyan azon időben tör
téntek. E ’ politikai történetek okát egy rész
ben a’ nagy népbetegségekben gondolja lé
tezni. A’ munka, noha közelről orvos számá
ra van írva, nem csak erre, hanem a’ tört.é- 
netbuvárra nézve is nagy érdekű. — A’ frank
furti évkönyvek, ellenzöji a’ porosz vámegyesü- 
íeínek, igen kikelnek azon állítás ellen, mintha 
a’közlekedés (Verkehr) a’vámegyesület által 
öregbednék. — Számos példát hoz fel, mel- 
lyekból kitetszik, hogy az a’ vám-egyesület 
állal csak költségesb , nehezebb , ’s nyomasz
tóbbá lön. Az áruk különösen több alkalmat
lanságnak vágynak kitéve, mintha külföldről 
jöuének ’s az árus több sarczolásnak ’s a’ í.

A’ müncheni polit. újság szerint nem rég 
ujdon azon hir szárnyalt, hogy a’ Sohweiz- 
ban tartózkodó lengyelek néhány más politi
kai kalandorral egyesülve a’ német szomszéd 
tartományokba szándékoznak ütni, különösen 
pedig Lindau város birtokába helyezkedni. 
Noha illy vállalkozás örült ’s nevetségesnek 
lassék, minthogy Lindau a’ nélkül is kész 
hasonló megrohan ássál szembe szállani, még 
is az ottani őrség minden esetre elegendő e- 
rősbödésl kapott, ’s előkészületek is tétet-
_A gabona pesti piaczi ára april. bikán lb34:

tek e’ vállalatnak más véget szerzendők, mint
a’ szavojai volt.

Szitlandból Hannovera királyságból martz. 
lOról jelentik, hogy a’ sleinaui lelkésznek 
nem rég némi gyermeket kelle keresztelnie, 
’s a’ beteg-ágyas szobájába csolnakon volt 
kénytelen bemenni, ’s a’ gyermeket a’ csol- 
nakból ki sem lépve megkeresztelni. A’ hol
takat el nem temethetik. A’ temetőbe viszik 
azokat, ’s a’ koporsókat levert karókhoz kö
tik, mig a’ viz el fogott futni. Nürnbergböl 
martz. 13ról Írják: ,,A’ szerencsétlen Hauser 
Gáspár meggyilkolási története mindig szövé- 
nyesb kezd lenni. — Legmelegebb pártfogó
ja , ’s a’ gonosztett legbuzgóbb nyomozója 
Feuerbach feljebbviteli elnök és statustaná
csos volt. Ismétlett, noha nem biztosított hir 
rek, Feuerbachnak, Frankfurtban fürdő-utazá
sában beadott méregre, hirtelen halálát jelen
tik. — Münchenből Írják martz. 24ről: „Egy 
idő előtt nyilványos hírlapokban azon hir szár- 

' nyalt, hogy Németország leghiresb építője 
tervet készített a’ görög király lakházára, 
melly szerint annak Akropolis keleti párká
nyán ’s liajlásán a’ Propylaeumokkal szem
közt a’ régi emlékek kímélésével kellene épí- 
tetni. Nem kételkedhetni ugyan , hogy Schin
kel titkos tanácsos illy megbízásnak képes 
volna megfelelni, de a’ hirlő abban hibázott, 
hogy mit az elmés ember szabadon készített, 
azt hivatalos meghagyásnak vette. A’ mi pe
dig a’ dolgot illeti, a’ lakház az Akropolisra 
jöne olly omladékok mellé, mellyek az egész 
müveit világ sajátjai; ’s habár minden egybeha- 
sonlítást kizárnak, az uj épület által könnyen 
szenvedhetnének. — Továbbá a’ királyiak a’ 
déli vészeknek kitéve, a’ nap hevének kitárt 
fa- ’s vizszükes vársziklán nem lenne helyén, 
de e’ szomszédságban nem is lehetne egyéb 
anyagból márványnál, mire száz ezerek, ’s 
milliomok kellenének. Annyi költségre azon
ban most nem terjeszkedhetni. — Illy pom
pától a’ nemzet mostani szegénységében, ma
ga a’ királyi ifjú is idegen. — Mondják, hogy 
W. F. Reede gróf a’ hollandi király különös 
megbízásával a’ nassaui hghez indul. Mond
ják azt i s , hogy Ausztria ’s Poroszország. 
hasonlag meghatalmazottakat fogüak Biberich- 
be küldeni.
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30. szám. P est szombat april. 12diken.
F o g l a l a t  : M agyarország (orsz. illések; veszprémi uj követ; elégettekre adakozas). Anglia (keielmek a pail iamenthöz; 

alsó és felsőházi viták martz. 25—2 6 ik án ; Antigua ’s bernaudi szigetek es Ganadaból h i r e k ; B a r r j ) .  b i ancziaorszag 
Courier p ő re ;  nyilatkozások az egyesületi-törvény ellen; a ’ Temps londoni levele; párisi levelek martz. 27—28ról; 
National vélekedése; követházi ülés martz. 2 0 - 2 9 i k é n ,  ’s a’ t . ). Spanyolország (carlista mozgások). Portugália ^ké
születek a ’ két tábor részéről). Németország (financziai nyilványosság ; angol hazafiusitás). Amerika (Carthagena ’s 
C j-G ranada, ’s Philadelphia és Jackson). Elegyhirek.

M A G Y A R O R S Z Á G .

Pozsony: A’ RR. mióta a’ törvényi mun
kálatot orsz. tanácskozásba vették, naponként 
folytatják ülésiket. A’ múlt levelünkben mon
dottak után, martz. Sdikaig a’ békebirósági 
czikkben azóta végezve az n.) és o.) pont: 
ki legyen t. i. békítő vármegyékben, hely, 
lakás, vagy egyéb pörtárgy ügyében ? p.) ki 
továbbá nemes és nemtelen vagy egész köz
ségek, és viszont ez utóbbiaknak egymás kö
zötti pőréikben ? 3. §. a’ békitésben követen
dő külső formaságról; _ 4. §. a’ békítők előtt 
megjelenni köteleztetésről, ’s ennek sanctio- 
járul; 5. §. a’ megjelenésnek körülmények- 
höz képesti különféle határnapjairól; 6. §. el
követett békitésmódrul adandó bizonyitványok- 
és megjelenésül maga helyett mást küldhető 
telj es hatalom felől ; 7. §. a’ békítők hatáskö
rének határiról; 8. §. a’ tanuk előtt megtör
tént barátságos egyezés kiható erejéről ’s e- 
zen egyezés végrehajtásának mi módon esz
közléséiül; 9. §. a’békebirósági jegyzőkönyv 
viteléről; ’s 10. §. a’ békebirák hittételéről, 
midőn hivatalukat kezdik. A’ Tiki ülésben hos
szas tanakodás folyt a’ végszéleken polgári 
törvényszékek fölálliítatás , ’s az igazság ki- 
szolgáílatás-tárgybeli általányos elvek megál
lapítása felett.

Tek. Veszprém vroegyének april. 7ikén 
tartott közgyűlésében eddigi országgyűlési 
követje Rokonczy János ur helyébe, ki e’ 
hivatalról önkényleg mondott le , köz felkiál
tással Noszlopy Iguácz föszolgabiró váiasz- 
taték I(el.

0  csász. kir. Fölsége, Kiss Pál m. kir. 
udv. kanczellariai titoknokot cs. kamarássá 
méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Ernlité hírlapunk a’ Rádon martz. 9ikén 
történt nagy égést, és most hálaképen emlé
kezhetik újra némelly nemes lelkű adakozá
sodul , mellyekkel a’ helybeli birtokos ura- 
ságok a’ szegény alattvaló károsultakat meg
vigasztalni siettenek. így Szemere Zuzánna 
asszonyság ’s a’ szomszéd penczi közbirto
kosság több ízben nyújtott élelemmel gondos
kodtak ellátni a’ szükölködőket; első ugyan

ezen felül még saját alattvalóinak bőségben 
osztatott gabonát i s , utóbbiak pedig később 
gyűlést tartván, abban fölsegitésül nevezetes 
mennyiségű pénzt gyűjtöttek öszve ; igy szin
te a’ Muzslay nemzetiség részéről is ugyan 
e’ czélra 1200 fr. rendelteték, min felül kü
lönösen Muzslay László ur cs. kamarás és te- 
mesi alispán megértvén a’ károsodást , annak 
enyhítésére Rád helységében részire esendő 
minden tavali gabonatermését, alattvalóji kö
zött a’ kárhoz mérsékelt irányban kiosztatni 
rendelé.

A N G L I A .
Az Albion szerint hivatalos személyek ál

lítják, hogy Grey 1. a’ ministerium elnöksé
géről le szándékozik mondani a’ parliament 
húsvéti szün-ideje alatt, mellyet az uj kabinet 
szerkezetére fog a’ király fordítani. Stanley 
urat v. Richmond liget nevezgetik Grey lord 
utódjának. — Tepperary grófságban a’ nép 
több helyen elszántan vonakodik adót fizetni. 
— Ezen ülés alatt martz. 7ikeig 885. kére
lem nyujtatott be a’ háznak, t. i. 192. prot. 
dissenterektől, kik sérelmeik elhárítását kérik 
31,900 aláírással; Irlandbóia’ tizedek eltörlesz- 
tését kérő folyamodások száma 113. ’s 84,849 
aláírással; 70 kérelem 58,164 aláírással a’ 
törvényhozási unió felbontását óhajtja ; 49 ké
relem 7285 aláírással a’ fenálló egyház javá
ra szók 329,357 aláírással a’ vasárnap illőbb 
megállósét kéri ; 13 kérelem 104,180 aláírás
sal a’ gabonatörvények eltörlesztését; ellen
ben 61, 15,063 aláírással azt kívánja, hogy 
e’ törvényeken semmi változás se történjék. 
A’ szántóvétők Ínségéről 34. kérelem szól 
8920 aláírással; 59. kérelem 50,730 aláírással 
a’ világi pártfogóság rendszere ellen nyilat
kozik ’s a’ t. —

Az alsóházban martz. 25kén Stanley ur a’ 
cambridgei kérelem mellett nyilatkozott, mit 
a’ ház hangos tetszéssel fogadott. Cobbett ur 
pedig ellene szólt azon okbul, mivel Ítélete 
szerint a’ kérelem igen szerény hangú, ’s a’ 
disseuterek kívánsága az egyház mint status- 
intézvény eltörlesztését czélozza.- Az ülés vé
gén Evans ezredes kérelmet nyujta be a’ len-
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gyei menekvök részire, mellyben a’ parlia- 
enttol segedelem kéretik, minthogy az e’ 

végre összeállóit egyesületek pénzalapja meg- 
fogyott mar. A’ szónok arra figyelmeztete, hogy 
az°Angliában tartózkodó lengyelek száma u- 
gyan csekély, ’s nem több száznál, de az 
könnyen szaporulhatna, mivel a lengjelek 
minden más országból száműzetve lévén liihe- 
tóle«- Angliába fognak vonulni. A’ kérelmet 
azzal támogatá, hogy Anglia politikai menek- 
vőknek több esetben nyújtott már segedelmet; 
igv egykor a’ huguenotte franczia, ’s 1823ban 
a’ spanyol menekvőknek. Ez utolsókra nézve 
azt véli, hogy azoknak ugyan jusok volt an
gol segedelemre, minthogy Angliával közösen 
harczoltak Francziaország akkori uralkodója 
ellen; de a’ lengyel szökevények is számol
hatnak Anglia segedelmére, mert Anglia a’ bé
csi szerződésben részt vön, 's az akkor fen- 
állott kormány azon országban lakó népeknek 
ezt mintegy biztosította. Egyszersmind Fran- 
cziaország példájára hivatkozott, melly se po
litikai, se financziai tekintetből nem képesebb 
arra, mint Anglia, még is azon elvet állítot
ta fel, hogy a’ lengyel inenekvők országos 
költségből segíttessenek. Palmerston követke
ző feleletet adott: „Senki e’ szerencsétlenek 
sorsán forróbb részt nem vesz mint én, (hall
juk) minden nemesen gondolkozó fájlalni kény
telen helyzetjöket; de más illy érzésekkel el
telni , azokat kimondani, ’s más olly férfiakra 
nézve, kik felelős ministerek, javaslani a’ 
parliamentnek, hogy a' ,nyilványos pénzeket 
illy ezélokra fordítsa* Eu tehát a’ tisztes és 
vitéz tagnak, ki a’ kérelmet benyújtotta, nem 
adhatok reményt, hogy ő Fölsége kormánya 
a’ háznak a’ nyilvánvos pénzek ama’ szomorú 
ezélokra fordíttatását ajáidja. A' spanyol szö
kevényekre nézve meg kell jegyezni , hogy 
az angol sereggel együtt harczoltak, Vmivel 
többnyire azért űzettek hazájukból ki, mert 
annak ellénségit kikergétni segítették, ’s mert 
azon hatalom ellen harczoltak, melly ellen hábo
rút viseltünk. A’ franczia szökevények nagy 
részét a kormány hasonló elveknél fogva se
gítette. Hlyének voltak a’ Condé nvugpénze- 
sei. Nem ellenzem, hogy révpartink nyitva 
álljanak mindenkor a’ szerencsétlen ’s elnyo
matott befogadására ’s védelmére valamennyi 
országból; de nem láthatom által, hogy e’ vé
delmen kívül még pénzsegedelmet is tartoz
nánk nekik adói. Ha megengedem is, hogv a’ 
fenforgó esetben a’ kívánt segítség nein tete
mes ; de ha egyszer elvül (princípiumul) ál
líttatnék fel, hogy a’ politikai menekvóket se

gíteiiünk kell, nehéz lenne később különséget 
tenni; ’s habár a’ most Angliában tartózkodó 
lengyelek száma nem nagy i s , könnyen nö
vekedhetnék. Azután azt sem látom által, milly 
elvnél fogyást adhatnánk mi egy résznek se
gedelmet, midón azt másiktól elvonriók, melly- 
nek arra épen annyi szüksége van. Igaz, An
glia részt vett ä’ bécsi szerződésben, de nem 
foghatom meg, mikép adhatott ez just Angliá
nak fegyveres beavatkozásra, hogy Lengyelor
szágban, a’ történetek folyamatának más irányt 
adjon. Én a’ bécsi szerződésben semmit sem 
látok, mi Angliát arra kötelezhetné, hogy azok
nak, kik az orosz kormány ellen harczoltak, 
’s azért száműzettek, pénzsegedelmet nyújtson. 
Én tehát kötelességemnek nézem a’ parlia
ment részéről ellenszegülni minden oily an ja
vaslatnak , melly a’ szerencsétlen száinüzöttek 
felségíltetésit ajánlja;; midőn azonban ezt te
szem , nem mondom, hogy a’ parliament ha
sonló kérelmek előtt zárkózzék el. Miután 0 ’ 
Connell, ’s Th. Attwood ’s D. Stuart lord a’ 
kérelem mellett szólották, az a’ ház asztalára 
tétetett. Ugyanezen nap az esti ülésben Evvart 
ur engedelmet nyert indítványra, mellynél 
fogva levéllopás, a’ deportatio helyeiről ön
kényes visszatérés, ’s némelly esetekben az 
erőszakos betörés ellen fenálló halálok bünte
tést megszüntetni óhajtja. — Újra kérelmek nyúj
talak be a’ dissenlerek részéről is. — Martz. 
25ikéu a’ felsőházban Staífordot választási jn- 
sától megfosztó indítvány először olvastatott 
fel. — Kaschimirbói jött hírek iszonyú éhen- 
halást emlegetnek ott, niellynek következé- 
siben már sok ezren vesztekel. Sokan, fű
vel, gyökérrel, ’s falevéllel táplálkoztak; sőt 
mondják , hogy asszonyok magzataikat is meg
sütötték , ’s fölemésztették. Ha Maha Radscha 
az országot nem segíté vala, végkép el kel
lett volna népetlenülnie. —

Martz. 2bikán a’ fels< »házban számos ké
relem nyujtatott be dissent erektől Edinburgh 
’s Leith városokból, mellyeket a’ lordkan- 
czellár azon megjegyzéssel terjesztett elő, 
hogv az egyházat a’ statustól elkülöníteni o- 
hajtó kérelmeket nem pártolhatja ugyan, de 
a’ mostani törvények okos és nem sokára tör
ténendő javításán nem kételkedik. — Az al
sóházban még mindig az egyetemekről folyt 
a’vita. Ugyanezen ülés alatt benyújtott O'Con
nell ur egy folyamodást Newcastíeből, ioellv- 
ben kéretik a’ ház, hogy Törökországnak 
Russzia általi meghódíttatását gátolja meg.

Antigua nyugotindiai szigetből febr. 15ról 
hallani, hogy az ottani törvényhozó gyüleke-
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set a rabszolgai emancipatio törvényét szinte 
egyhangúlag elfogadta. A’ lakosok azon ja
vaslatot tevék, hogy ók valamennyi rabszol
gát felszabadítnak, a’ dolgosoknak munkát 
adnak 's az öregeket eltartják, ha a’ szigeti 
adót elengedik nekik; ellenben a' 20,000,000 
ft. st.ből rajok esni kellő osztalékról (divi
dend) lemondanak. A’ bermudi szigetekben is 
a’ rabszolgaság aug. lsőjétöl fogva megszü- 
nend, ’s a’ mindjárt rákövetkező kényszerí- 
tetí-tanulási idő sem kívántatik. Canadábau 
nagy zajlás uralkodik. Febr. közepén Alsó- 
Oauada képviselő háza mintegy 70. igen lá- 
zasztó végzés következésében Papineau el
nök indítványára valódi vádat szavazott Ayl
mer lord fők ormány zó ellen; egyszersmind 
elhatároztatott, hogy nemzeti gyülekezet hi
vassák egybe, és Stanley gyarmat-tiloknok 
utasításit a’ház jegyzőkönyvéből törlessék ki. 
A’ Canadaiak a’ constitutio ’s törvények meg- 
sértésiről panaszkodnak, ’s némileg az enge
delmesség felmondásával is fenyegetőznek.— 
Nem rég indult ki a’ londoni révből Gentoo 
nagy hajó, Ujyork fefé, 400 utassal, kik az 
egyesült statusokban, vagy angolEjszakame- 
rikában szándékoznak letelepülni. Néhány e- 
lókeló utast kivevén a’ többi mind föld- és 
kézműves, v. napszámos volt részint a’ fővá
ros környékében, részint a' fővárosban. A’ 
szállítás fejenként 4 font sterl. (40 pengő for.) 
Londonból Amerikába! Valóban nemsok4 — 5 
héti hajóbér fejében.

Barry ur parliament tag Cork részére 
azon ígéretére választatott el, hogy az unió fel
bontatására szavazzon. Nem régjelenté megbi- 
zójinak, hogy ó a’ dolgot velősebben meg
fontolván az uuio-felbontásra nem szavazhat, 
hanem határozzák el: meg akarják e helyén 
hagy n i, vagy mást választanak hely ébe. E r
re megbizóji összegyülekezvéu azt végezték : 
„Síandish Barry ur lekötelezte magát az unió 
felbontatására szavazni, ’s ülése felmondásá
val a’ parliameníbe ezen köteleztetés alul meg 
nem menekhetik.“

FR A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ sváb Merkúr martz. 28ról Írja , hogy 

az alsórajnai Courier pőre maríz. 18ikán 'lé
tétéit foly amatba. A’ czikkety, melly miatt e’ 
lap lefoglaltatok, következő: „Az alsaták 
már régen belátták ,’l hogy az aug. Tiki király
ságtól semmi jó t, semmi javítást sem várhat
nak, hogy az uralkodó ház érdekei a’ nemze
tiekkel ellenségesen állanak szemközt; hogy 
ezen kormányban Francziaország jövendője 
nem alapul, hanem hogy azt a’ dolgok más

rendében kell keresni.“ A’ követkamaráról 
ezeket mondja: „Miért mutatnának a’ kama
rához bizodalmát? Mije közös ennek a’ nem
zettel? ’s mi jót reméllhetni, vagy nyerhet
ni tőle ? boldogtalan hiedelem volna, ha Fran
cziaország ezen gyülekezet iránt bizodalom- 
jual viseltetnék. Nem hordják e többnyire a- 
zon férfiak, mellyekbói áll, homlokukon a’ meg- 
vettetés gy alázatos bélyégét, ’s nincsenek é 
gúnyos és keserű becstelen névre kárhoztat
va?" Már nem csalatkozhatni bennök. A’ szé
gyen álarczát nem vetették e már le régen ma
gokról ? Milly önkénnyel, ’s despotai törvé
nyekkel fegyverzék föl a’ statushatalmat ? — 
Hol nem törekedtek az ország érdekeit az 
egyes osztályokéinak , a’ privilégiuméinak fel
áldozni? ’s a’ t. A’ Tribune szerint az úgy 
nevezett „Union dejuillet“ martz. 28ikán kö
zönséges gyűlésben Lafayette gener. előJülte 
alatt ünnepélyes ellenmondást határozott az 
egy esületi törvény ellen azon egymás iránti 
lekötelezéssel, hogy -e’ törvénynek alá nem 
vetik magokat. A’ Tribune még azt teszi hozzá, 
hogy nem akarván háznépi titkokat elárulni, 
mondhatja, hogy e’ gyülekezetben a’ követ
ház több tagjai részt vettek, ’s Lafitte ur töb
bek közt igen hathatós eszközöket tanácslott 
az ellenszegülésre. — A’ Tribune továbbá a’ 
havrei ’s vesouli democratai társaságok el
lenmondását is közli az egy esületi törvény el
len. — Parisban az emberjogok társasága 
tagjait folyvást fogdozzák. A’ csendőrség ket
tőnél közülök fontos irományokat is talált, rnel- 
lyekben utasítások foglaltatnak némi öszvees- 
küvés iránt. Lafayette gen. következőleg nyi
latkozik a' hírlapokban: „Júliusi kormánymik 
ellen az uj ’s folyvást haladó megtámadás az 
egyesületi törvény vitája alatt mind egyik, 
mind másik részről napvilágra jö tt, hogy kény
telen távollétemet a’ kamarától csak sajnálha
tom. Én az 1789 és az 1830 örököseit bizo
nyosakká tehettem volna, hogy a’ Sartines és 
Lenoir csendórség kénye alá vetett illy tila
lom , még a’ régi kormány alatt is felindulás
ba hozta volna a’ versaillesi teremeket. Most 
csak arra szorítom magamat, hogy személy es 
ellenmondásomat számos követtársiin szavá
hoz csatoljam azon rendszer autisocialis kö
vetkeztetési ellen, a’ mellynek eredetét ’s irá
nyát már régen kijeleltem. Hasonló értelmű 
nyilatkozást adtak Armand de Biicqueville gr., 
’s Audry de Puyraveau ur, kik a’ szavazás
nál jelen nem lehettek. — A’ Temps levelet 
közöl állítólag Londonból, mellyben követ
kező helyeket olvashatni: „Mi egyesületi tör
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vény teken egészen elcsudálkoztunk. Le nem 
rajzolhatom, mit mondanak arról clubbinkbau, 
mellyek ollyan gyülekezetek , hogy azok kor
mányotok alatt meg nem állhatnauak. \A In
gek , toryk, radicalok, mindnyájan köz aka
rattal kárhoztatják ministeriumtokat, s kama
rátokat, ’s a’ Francziaországgal egyet nem 
értés okához pártol mind az , kit a szövet
ség veszélyeztet. Bármit mondott minap Pal
merston lord, kabinetünk X. Károllyal soha 
elégültelenebb nem volt, mint most veletek. 
Mondják, kormányotok egészen Russziához 
állott, ’s különösen Thiers urat nevezik, ki 
azt sürgeté. Éhez járul még menyekzöi ter
vetek, és szemfény vesztésiek a’ vámügyében, 
ügyünkkel felhagyastok keleten, s azután 
képzelhetitek, mit gondolhatni kabinetetek 
őszinteségéről. — Páris martz. 27ikéu: Az e- 
gyesületi törvény a’ pairkamarában talán egy
hangúlag fog keresztül menni.De bezzeg a’ leg
nagyobb nehézség a’ végrehajtásban áll. La
fayette és Lafitte urak egyenesen kinyilatkoz
tatták, hogy ők házaikat minden egyesület
nek, melly ott összegyűlni szándékoznék, 
készek megnyitni, ’s igy elsők adandnak pél
dát engedetlenségre olly törvény iránt, mel
lvet igazságtalannak, ’s a’ constituent meg
sértőnek tartanak. Mi kévéssé félünk a’ tör
vénynek ezen erkölcsi tehetetlenségétől, melly 
igen népszerűtlen (impopulaire), hanem in
kább a’ physikai lehetetlenségtől olly egye
sületek megtámadása miatt, mellyek több ezer
nyi individuumból állanak. Valamennyit ül
dözni fogják e, vagy csak némellyeket ? Mi
kép fognak büntetni, ’s valljon a’ büntetés 
nem lesz é veszélyesb a’ büntetlenségnél? Ezt 
kérdik némi politikus fontosságú férfiak. A’ 
kabineti tanácsban minden héten czivódnak, 
de minthogy mindenik minister meg akarja 
helyét tartani, kilépésig egyik sem mozdul ’s 
a’ t. — Páris, martz. 28ikán: A’ ministerek meg- 
hasonlásáról olly egymásba vágó hírek szár
nyalnak , hogy nehéz az igazat kihalászui v. 
buvárzani belölök. Durham lord megérkeztéig 
a’ király, mint hitelesen állították, Russziá
hoz hajlott; de miután Durham lord kimutat
ta Lajos-Fülöpnek, hogy ha Angliában neta
lán tory ministerium lépne a’ kabinetbe, on
nan Francziaországra nézve igen fontos és 
mulhatlau következések hárauilanának, ismét 
a’ britt szövetséghez szegődött vissza, a’nél
kül azonban, hogy a’ menyekzöi szándékkal 
felhagyna. Az egyesületi törvényre nézve so
kan a köptek közül, noha a’ törvény mel
lett szavaztak, inkább időlegesnek szerették

volna ezt, mint állandónak. A’ pairkamara
azt, noha a’ bíróság benne nincs Ínyére, még 
is el fogja fogadni. A’ jövő héten tehát a’ 
törvény kész lesz. ’S fog e valamennyi egye
sület meghatalmazást kérni a’ kormánytól? 
Bizonnyal nem. ’S a’ 19 és kevesebb főbül 
álló osztályok el fognak é első felszólításra 
oszlani ? Nem hihetni. Perek tehát mellőzhet- 
lenek. Ekkor a’ törvényszékek érzelmitől fog 
a’ dolog függeni. Az első pörök alkalmasint 
a’ fék-csendőrség (Zuchtpolizei) előtt fog
nak föl vetetni, minthogy olly egyesületek el
len fognak intéztetni, mellyek meghatalma
zással nem bírnak. Innen á’ vidéken, ’s még 
Parisban is nyugtalanságok eredhetnek, de 
azokat a’ nemzeti őrség majd le fogja csilapí- 
tani. — A’ 154 elíenszavazó követszám nem 
lesz szoros, mert sokan, kik helyzetük miatt 
nyilván nem nyilatkozhattak, kimaradtak ab
ból. Aij oppositio Delaborde gr. elpártolását 
fájdalmasan vévé. 0  Perrier alatt a’ letétellel 
is daczolt, ’s később olly törvény mellett sza
vazott, mellyet valaha Írásban ’s beszédben 
ócsárlott. Lafayette general vigasztalhatatlan 
Delaborde barátja hittagadásán, kitől repub- 
licanus intézvények védelmét ugyan nem vár
ta, de reméllte, hogy Barthe ur, ’s a’ vissza
hatás ellen tántorulhatlan maradand. Delabor
de engedékenysége miatt, mellyet, minthogy 
kívántak tőle, nyilván is megvallott, maga is 
zavarban vagyon, ’s egészségét féltik. La
fayette gen. ellenmondása nagyobb lármát ü- 
tött, mint mind a’ 154 követé összeleg, ’s mint 
az emberjogok valamennyi társaságának nyi

la ik  ozási. De bár a’ nemzeti őrség egy rész
ben maga is osztozik egykori fője (Lafayet
te) panaszában, még is mindenek előtt rendet 
akar; ’s így hihető minden csendesen fog el
múlni. — Durham lordot az angol kormány 
küldötte Parisba, hogy a’ franczia politikuso
kat Russzia szándékai felől jövendőre nézve 
világítsa fel. Mondják, Durham 1. udvarunk
tól okleveleket közlend, mellyekből kitet
szik, mi veszedelmes szándékot forral Russzia 
1) Belgiumra, 2) Törökországra, 3) magára 
a’ franczia revoluíióra nézve. E ’ közlemények
ből kiviláglik, hogy Russziának tulajdoníthat
ni Hollandia folyvásti ellenséges állását Bel
giumhoz ’s hogy Prussziának fegyveres bea
vatkozását Belgium ellen jó szemmel nézné ; 
Törökországra nézve az tetszik Durham köz- 
leményiből, hogy Russzia a’ török miud er
kölcsi, mind physikai erejének birtokába tud
ta magát némi titkos kikötéseknél fogva he
lyezni; — a’ juliusrevolutióra nézve Durham
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jegyzésre méltó okleveleket bir, mellyek a’ 
czár szándékát a’ revolutio - alkotta kormány 
iránt minden kétségen túl teszik. E ’ szándék 
nem csak nyilatkozásokban á ll, hanem elké
szült tervekben a’ jövendőre nézve ’s bizonyos 
alkuképben minden revolutio ellen, mellyek- 
ben a’juliusmouarchia csak mulékony jelenet
nek tekintetik, mellyet jobbnak vártával ideig 
óráig tűrni kell. — A’ National e’ czíin alatt: 
„Az angol-franczia szövetség feloszlása“ kö
vetkezőket mond többek közt : „Nyilatkoztat
juk ezennel, bogy mit megjövendöltünk, mind 
bételjesedett. E z , t. i. az angol-franczia szö
vetség, a’ külső politikában először is mind
nyájának megkötötte kezét. Anglia t.i. azt hitte, 
jVIehmed Ali mozgásai teljesen a’ francziák ha
talmában vannak, honnan kitetszik, hogy a’ 
frauczia kabinet az angolt e’ fontos pontban 
megcsalta. Innen magyarázhatni m eg: miért 
hagyott fel Anglia kelet ügyével, mert azt e- 
gészen a’ fr. kabinetre- bízta, ’s a’ frauczia kö
vet összeütközését az oroszéval, ki azt az angol 
követ távollétiben engedte megtörténni. Azon
ban, a’ helyett hogy a’ két kabinet egymást 
csalta volna meg, az orosz csalta meg mind 
kettőjüket, ’s e’ fonák lépések következési- 
ben Törökország függetlensége,’s e’ két nem
zet befolyása keleten elveszett; Belgiumra 
nézve hasonlókép ártott a’ két ország vetél
kedése egymással. Anglia Francziaországért 
csak bizonyos lépcsőig avatkozott be, ’s az 
európai politikában tory-diplomaták alkalma
zásával eléggé anti-franczia színben ügyeke- 
zett megjelenői; — Spanyolországban sem o- 
kozott más következményt a’ szövetség. A’ 
tuilleriák embere az absolutismusi pártot tart
ja fen , ’s különösen azon dolgozik , hogy a’ 
Coríesek egybe ne hivassanak, mig társa az 
angol követ nyíltan kimondja , hogy nem ma
rad egyéb remény, mint Spanyolország álla
potával megegyező gyülekezet összehívása, 
még pedig olly alsó házzal, melly a’ népnek 
valóban képviselője, ’s olly felsőházzal, melly 
a’ független nemességnek nyitva állana. Hon
nan következik, hogy befolyását a’ két szö
vetséges itt is megsemmisíti, ’s hogy az orosz 
ügyvivő intézi itt is az ügyeket. ’S mi követ
kezése volt e’ szövetségnek a’ két ország bel
ső ügyeire nézve? Hol a’ kereskedési egye
zés? mit nyert az angol kereskedés’s a’ kor
mány azon engedvényekre, mellyeket a’ ré
szünkről várt viszonzás reményiben nekünk 
tettek? Semmit. ’S mi történik majd, ha vis
szalépnek , ’s a’ tilalmakat helyre állítják ?

Ezek é gyümölcsei vagy zsengéjí az őszinte és 
tartós szövetségnek? ’s' a’ t.

A’ követházban martz. 20kán, midőn az 
egyesületi törvényről folyt a’ vita, Isambert ja
vaslatot hozván indítványba következőleg nyi
latkozók : „Még eddig, úgymond, a’ régi sza
badság barátinak tömege hű maradt a’ júliusi 
monarchiához, de emlékezzenek meg, hogy 
az absolut monarchiához nem esküitek. Elég 
bizalmatlanságot gerjeszti a’ párisi ostromál
lapot, a’ hadtörvényszékek felállítása, Berry 
hgné büntetlensége, az esküttszékre ellensé
ges czélzások, ’s áltáljában a’ kormány politi
kai ’s vallási rendszere. Ha e’ fenforgó tör
vényjavaslat eredeti alakjában elfogadtatnék, 
a’ szabadság baráti azt következtetnék belő
le , hogy magokra az alkotmány alapjaira van 
czélzás, ’s akkor nem messzi lesz azon idő, 
melly ben az oppositio a’ franczia polgárság 
egész tömegét maga után vonná.“ Hogy e’ ja 
vaslata félrevetteték, tudjuk. — Martz. 25én 
az egyesületi törvény elfogadtatása után a’ 
kamara az 1834ik évi pótlékhitelek vizsgála
tára ment, ekkor Passy ur következő közben- 
szólást tett: a’ kamarát tudósítanom kell bi
zonyos körülményről, melly előttem igen fontos
nak tetszik, de azt közelebb kijelelni nem a- 
karom . nehogy kemény ítéletet hozzak. Teg
nap a' Moniteurben egy czikkely jelent meg, 
melly a’ követháznak szemére lobbantja, hogy 
sok figyelmet fordít helybeli érdekeket illető 
törvényekre; ’s a’ sereg közjavát sérti azzal, 
hogy mindig a’ nyugpénzeket, ’s a’ katonaság 
léteiét veszi kérdésbe. Nem hihetem, hogy a’ 
níinisíeriumnak része van e’ czikkelyben, ’s 
meg vagyok győződve , hogy azt magától el 
hárítandja. Erre a’ hadminister jelenti, hogy 
az említett czikkely a’ Mémorial Bordelais-ből 
van véve, ’s ő csak akkor értesíttetett róla, 
miután azt már a’ lapba iktatták. Broglie ur 
hasonlag mentegetőzött.

A’ követházban martz. 29ikén kifejté Du- 
bois-Aimé ur javaslatát, mellynél fogva meg 
lett volna a’kormány hatalmazva, a’ minister- 
tanácsban meghányt rendelések által, hogy a’ 
Bonaparte-ház azon tagjainak, mellyek előtte 
veszélyteleneknek látszatnának, maradást en
gedhessen az országban, de a’ javaslat meg
bukott.

Párisi levél szerint martz. 29ről a’ 154. 
ellenszavazó követszám öregbül. A’ 154 kö
vet nem elégült meg ellenszavazással a’ ka
marában, hanem azon kívül még a’ hírlapok
ban is fellép. — A’ kormány olly perek által,



238

mint az, mellyet martz. 29iken a National 
l  ien ismét fö lvéte tcsak  árt niaganak. So
kan óhajtják, hogr a’ király Barthe urat más
miuisterrel cserélné fok -

Bngiából martz. llro l szóló tudósítás csa
táról atT liirt a’ ffcincziák ’s arabok között, 
mellvben ez utóbbiak megverettek. -  A’go- 
röír 'követ Zografo ur Konstantinapolyba martz. 
18ikán estve megérkezett. .

S P A N V O L O B S Z A G .
A’ bordeauxi legújabb hírlapok merő ag

godalommal vannak a’királyné iránt, névsze- 
rint a’ Mémorial ezeket mondja: „Ha d. Car
los, a helyett hogy míg katonái érte vitézöl 
liarczolnak, ó Portugáliában egy zugban lap- 
nan«*, bátorságot venne a’fölkelt tartományo
kat &vezérle ni •, bizonyára olly polgárháború 
gyuladna e' félszigeten, miilyennek vészes ki
menetét nem is sejdíthetnók. A egye hasznát 
a' királyné e’ körülménynek és saját helyze
tének addig, míg a’ gyözödelem részén áll; 
kényszerítse ministeriumát kévéssé kilépni a’ 
inerevültségi állapotbul; fogjon tűzzel ’s lé
lekkel foganatosb rendszabásokhoz, és Spa
nyolország nem sokára mentve lesz.“ Az In
dicates szerint Murciában is, hol eddig tel
jes csend uralkodott, lázadás jelenségi kez
denek mutatkozni, ’s ámbár a’ zenditök feje, 
Bronchu nevezetű, meglövetett, mindazáltal 
már kóborló csapatok is kalandoznak. Merino 
csakugyan megjelent, ’s már egy kurírt, az ő 
seregei tartóztattak föl Madrigalejonál, kísé
retét, melly G lovasbul állott levagdalván. — 
Történt azonban közelebb a’ királyné részi
re is egy kis gyözödelem. Espartero gener. 
megértvén egy számos guerillának, d. Simon 
Torres vezérlése alatt Bilbao közelében Mun- 
guianál tartózkodását, martz. 20ikán erős had
dal indult ki ellene, ’s véletlen megrohanás- 
tsal az egész csoportot tönkre véré, az eles
tek és sebesülteken felül 300at, ’s köztük né
hány előkelő tisztet is, fogollyá ejtvén.

St Jean de Luzi levelek után, a’ carlo-
siak föliada Bilbao vidékéu van egybegyülve, 
hihetőn ezen város elfoglalására; Quesada kö
zel áll hozzájok, és csupán El-Pastor sege
delmét a árja, hogy őket megrohanhassa. Ugyan 
e‘ levelek szerint: a’ carlosiak legújabban ne
vezetes csínyt követlek el, mellyet aligha 
másbul mint szörnyű vak butaság vagy elté- 
vesztés s félreértésből magyarázhatni me«*. 
Rá lőttek t. i. egyik franczia hadi briggre m?- 
dőn az a bilbaói kikötő szélein elvonult, ál- 
gyukból és fegyverekből, mi által a’ hajón 
négy vagy öt ember esett el halva és sebezve

a’ brigg ugyan megfordult ’s néhány sor-lö
véssel elpusztitá a’ támadók rendéit, mindaz
által ez még nem elégtétel a’ franczia lobogó
nak ennyi meggyaláztatásaért. A’ Ouotidíenne 
erre következőt felel: A’ kormány nem köve
telhet elégtételt, mert megtámadás nem tör
tént. Következő a’ történet egész mivolta. Egy 
spanyol dereglyét, melly a’ chinchillai (város 
Murciában) ezred számára hadiszereket szál
lított, a’ Castor (hajó) föltartóztatott, és el
foglalt. Ez természetesen elég ok lehetett a’ 
mondott történetre, mellyet mi csak azért em
lítünk előre is , mivel jól látjuk, mi bőséges 
declamatiói themára fog ez a'liberalis újságok
nak szolgálni. Fájdalom azonbau mellesleg 
nagyon is igaznak vallanunk, hogy e’ tarto- 
mánybaija’ háború a’ legundokabb kegyetlenség 
charakterét ölti föl. így , például, Huescában 
a’ templomalatti sírboltokban egyik katona csa
pat (consíitutionalis) fegyverekre talál, kérdő
re veszi a’ papot, de minthogy ez fölvilágo- 
sitást nem adhat, tehát agyon löveti. Astoriá
ban ráfogják a’ cristinosiak a’ lakosokra, hogy 
lök áll, midőn Zumalacarreguy a’ városra ü- 
tött, vele egyetértettek, mivel verekedés köz
ben több toronyban a’ harangok félreverettek. 
Ezért kemény nyomozások folynak, ’s min
gy árt a’ carlosiak eltávozta után, többen a’ 
gyanúsak közül agyon lövetlek. „Tisztes ő- 
szek, asszonyok ’s gyermekek, mondja a’ Mé
morial Pyrénée, egyiránt várhatják fejükre a’ 
halált, ha máskép vélekesznek, mint győztes 
pártfeleik. Ezek közül csak egy legyen is va
lakinek ellensége, már szinte bizonyos lehet 
halála felől ; épen úgy mint Francziaország- 
ban a’ gyanusak-elleni törvény korában. Spa
nyolország megérte az ő 93ik eszteudejét t.i. 
a’ francziaországi 1793kival rokont.

. P O R T U G Á L I A .
Santarem körül a’ febr. 18iki nagy ütkö

zet óta valami nevezetes nem történt. Maríz. 
2ikán telegraphi hir hozá Lissabonba, hogy 
Rilvasnál az ellenség egyik kis szakadék a 
tökéletesen megvereíeít; ismét, hogy az Ah- 
dea da Cruzt foglalva tartott kir. önkéuyte- 
sek is szétüzeítek, 34 fogoly ’s az elestek 
és sebesülteken kiviil minden hadiszereiket 
s élelemtárukat a’ győzteseknek hagyván. A’ 

pedróiak vesztesége mind a’ két verekedés
ben legföljebb is egy pár emberre ment. — 
A’ tory Morning-Post Lissabonbul martz. 9i- 
kéről kapott levelek után nem győzi eléggé 
magasztalni a’ inigueli seregek helyes állását. 
Santaremben úgy mond hire sincs többé vala
mi nyavalya-uralkodásnak, a’ seregek mindig
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erősülnek ’s az uj fővezér kineveztefésén, 
Azevedo Lemosén, mindnyájan örvendenek. 
Naponként érkezik az erőség számára ruhá
zat, fegyver, pénz ’s élelem elégítő bőség
ben; más részről pedig a’ szétküldözve volt 
apró csapatok térnek vissza, úgy hogy leg
kisebb kilátás sem lehet Pedro részéről va
lami győzödelemre. E ’ fölött a’ tartományok
ban kinmaradt hadlábak felől sincs legkisebb 
részről is mitől tartani; Rebocho gén. Coim- 
brában erős állásba vette magát; Alemtejo- 
ban gr. Louis Bourmont osztálya sebes hala
dásokat teszen és Alcacer és Agoas de Mou- 
ra felöl Setubalt elfoglalással fenyegeti, tá
borszemei gyakorta egész Lissabonig jutnak, 
és Salvaterratól kezdve Almeirimig délsza
kon a’ Tajo-part mindenütt álgyuk és bayon- 
nettekkel van megtelepítve. Éjszakon Porto 
a’ száraz felöl keményen marad elzárva, ’s 
ezen zárt képező seregek száma hatszorta 
nagyobb az eröségi őrizetnél, melly a’ várass 
túl 6 leguanál tovább semmikép sem terjesz- 
kedhetik. D. Miguel részéről minden olly 
rendben van, igy rekeszti tudósítását a’ Mor- 
ning-Post, hogyha a’ királyné mellett Anglia 
nyilványosan föl nem lép , ö ugyan saját ere
jéből stfha sem lesz az országot megigázni 
képes, ’s ha ezt idegen fegyver által meg
nyerné i s , kérdés: megnyeri ’s megigázza é 
egyszersmind a’ nemzeti akaratot, melly örök
ké d. Miguelé. Spanyolországban eddig min
den tartományban a’ győzödelmi mérleg car- 
losiak felére hajladoz, megválik: nem lesz é 
egészen is az övék, ’s ekkor aztán Portugá
liában is bizonyos, hogy Miguel győz. Ez u- 
gyan ingadozó jövendölés, és ha többi hírla
pok után tekintjük a’ pedrói had állását, ta
lán nagyon is merész. Ezen lapok tudósitási 
szerint az ostromkor Santarem előtt egész az 
assecai hídig terjed; az erósséghöz el van 
zárva jobbadon minden ut, mellyen élelmet 
szállítani vagy nagyobb segedelmet becsusz- 
tatni lehetne. Névszerint, leggazdagabb szál
lítási forrásul szolgált eddig a’ gibraltari rész; 
e’ végett Sa general Alemtejoba kiküldve, 
mozdulatokat tett, hogy azt egészen elmesse, 
’s e’ czélra Beját lOikén elfoglalja. Ugyan ő 
reá bízatott Algarve tartomány meghódítása 
i s m i r e  800 gyalogot és 100 lovast kapott. 
Ekép a’ santaremiek Elvastul is el lesznek 
záratva. Leira, Marvao és Alemtejoban con- 
stitutionalis önkénytesek vállalkoznak; Por- 
tobul készületek tétetnek Figueira és Coimb
ra megtámadására; magában Lissabonban is 
rendelést kaptak az őrségek indulóra a’ nagy

tábor felé, bizonyosan egy szándékban for
gó megtámadás miatt. Közelebb fontos fejle- 
dezést várhatni. Pedro ministeriuma változá
sárul szó sincs többé; a’ napokban utolsó kí
sértés történt némelly eléguletieuek résziről, 
de teljes kudarcczal. Palmella újra tűzzel 
munkás a’ sereguél, valamint eleinte.

NÉMETORS ZÁG.
Altona, martz. 14. Már több év óta el volt 

Dániában a’ financziai nyilványosság határoz
va ; de mindig előgördültek nehézségek, mel- 
lyek e’ bölcs határozás végrehajtását gátiák. 
A’ város számtartósága ismételve nyilatkozta- 
tá óhajtását számadásinak nyilványos ellen
őrség alá vétele iránt, mi azonban a’ város 
előljáróji előtt aggasztónak látszott, miglen ő 
Fölsége, — a’ számadásokat közzé tenni maga 
megparancsolta. Következő a’ híradás iránta: 
,,A’ kir. Schleswig- holsteini- lauenburgi kan- 
czellaria f. h. lén hozzám bocsátott felírása 
által tudatja velem, hogy miután azon okok, 
mellyek 1808ban az itteni városi számadások 
köztudomásra tételét még tanácsosnak nem 
tárták, megszűntének, azon rendelés adatott, 
hogy azok köz látomásra ezentúl tétessenek ki. 
Ennélfogvást, hogy a’ jövendő számadások 
Altona városa bevételeiről, ’s kiadásiról még 
pedig már az 1833ik éviek is, minden mel
léklettel, a’ városi egyházakban, ’s nyilvá
nyos lapokban történt szükséges híradás után 
az itteni városházban, illő helyen, alkalmas 
férfi ügyelése alatt, valamennyi adózó lakos
nak megtekinthetés végett, kiknek számadás 
értőket magokkal hozni nem tilos, — 14sna
pig , és pedig mindennap legalább két óráig 
nyitva fognak állaui. A’ lakosok által, a’ szám-*- 
adásokról neíálan tett jegyzeteket nálam kell 
benyújtani, honnan a’ városi számadásokkal 
együtt a’ kir. kanczellariához fognak felkül
detni ’s a’ t. aláírva Blücher E. gróf. Ugyan
ezen levélben érdekes adatokat olvashatni, mi 
kívántatik Angliában arra, hogy valaki haza- 
fiusodhassék ott, így p. o. a’ ki Angliában 
hazaíiúsíttatni kívánt a’ katholikusok ernauci- 
patiójaig, arra szánt angol egyházban tartozott 
az ur vacsoráját ünnepélyesen magához venni, 
a’ pap erről bizonyítványt adott, ’s ezt a’ par- 
liamentben előbb kelle bemutatni mint a’ ha- 
zafiusító v. honosító indítványt. Angliában leg- 
huzamosb tartózkodás sem ad polgárjust. Azt 
adni kegyelem. E ’ honosítás nélkül az ember 
Angliában 20 év múlva is olly idegen, mint 
első napon, és szintúgy az idegeni törvények alá 
vettetik, iine egyesei: Egy angolnak schwei- 
zi születésű hitvese, ki honosítva ugyan nem
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volt de férjének hat gyermeket szült, láto
g a tó n  volt hazájában, midőn férje k íséretein  
visszatért, Angliába kiszálltakor az idegen 
törvény minden forinasaginak ala kelle maga 
vetnie. A’ hazafiusitott idegen még sem nyer 
a’ honosítás (indigenatus) által (melly néhány 
ezer márkába kerül), egyenlő jogot a’ ben- 
szülöttel; mert az idegen, habar honosított is, 
soha sem lehet parliament taggá, soha a’ ko
rona jövedelmei igazgatásában hivatalt nem 
viselhet, ’s a’ t. — Husvét vasárnapján érke
zett meg Münchenbe Görögországból a’ 6ik 
gyalog sorezred osztálya. Bemenetén a’ vá
rosba a’ király, ’s, a’ kir. hgek is jelen vol
tak. Az allgem. Z. april 3ki Elbe ’s Weser 
vidékeiről felszólal valaki, ’s a’ németeket 
nemzeti bank felállítására serkenti.

A M E R I K A .
Carthagenai hírek jan. 5ról jelentik, hogy 

a’ franczia kormánnyal volt czivódás szeren
csésen elhárít tat váu a’ teljes egyetértés hely
re állott. Legújabb hírlapok hivatalos levele
zést is közölnek e’ tárgyról. Igen hiteles kút
fő után az ujgranadai kormányszék az egyesült 
statusokkal kedvezőbb föltételekre akarja ál
lítani kereskedésit, minthogy azok élénkebb 
közlekedést óhajtanak. Venezuelával már is 
vigasztaló kilátások alatt lépett alkura, de E - 
cuador statussal, minthogy meghatalmazottja 
Bogotába nem érkezett, nem boldogulhatott. Üj- 
granada mindegyre virágzó állapotban volt. A’ 
bevétel felülmulá a’ kormány költségit; kü
lönféle javítások állottak lábra; magában Bo
gotában 600 gyermekkel szaporodtak a’ nyii- 
ványos iskolák; a’ többi tartományokról is ha
sonlót mondanak. Mosqnera alelnök lelkesen 
és siikerrel munkálkodik a’ népnevelés javítá
sán. Az általa e’ czélra alapított hazafi társa
ság már sokat tett, ’s a’ tudósítások hatása 
iránt igen érdekesek. — Ujyorki levelek martz. 
lről említik, hogy a’ pénzállapot ügye még 
mindig ingadozott ’s minden lanyhán folyt; e- 
gyébiránt semmi politikai fontos tárgy, de a’ 
dologüző osztályban nagy mozgás van._Fe
bruár 26kán tartottak a’ democratiai párthoz 
tartozó Philadelphia megye ’s város polgárai, 
kik Jackson rendszabásit különben támogaták* 
de a’ depositumok kivételét a’ bankból jóvá 
nem hagyák, szokatlan számú gyülekezetei 
melly ben következő határozásokat fogadtak 
el: 1) Jackson gen. iránti tiszteletük ’s igaz
gatása általányos elveihez meleg ragaszkodá 
suk mellett is jelentik, hogy a’ nyilványos

Igazítás: J e I e n k o r n n k 2 9 d .  sfámába  ̂22S c,1 ,m e « z J* Nyomtatja Länderer.
Tesebben helyett ohv 1 e°-h e ve s eh*h p . 8ü.s*e‘- sor e g y  helyett olv. e z ;  229d. 1. 2 szel. 10 sor. L e g k *

j szuitezen lap 2. szel. 2 sor: I m p e r i a l  helyett olv. I m p a r t i a l .

pénzek kivétele az egyesült statusok bankjá
ból nem politikai, nem okos, e’ fölött pedig 
szükségtelen volt, a’ pénzforgást háborgatta, 
’s az ország iparát elzsibbasztotta ; 2) azt hiszik 
hogy a’ depositumok kivétele csak egy része 
azon intézkedési tervnek, melly a’ mostani 
bank felbomlasztására ’s Ujyorkban a’ poli
tika és kereskedés alapjaiból más újnak fel
állítására czéloz ; 3) mint pennsylvániaiak Vir
ginia rég i, ’s tisztes szövetségesük példáját 
követvén a’ végrehajtó hatalom hatalmaskodá- 
sinak közösen ’s nyomadékosan ellenszegül
nek , a’ statusok jogainak, az unió, ’s üdves 
intézvényeinek fentartatásokra nézve.

ELEGY HÍREK.
A’ porta ujdon sereget gyűjt. Nem tud

ni, mi czélja lehet annyi tetemes haderővel, 
minthogy Alinak most otthon is elég dolga. 
Bár az angol követ jegyzéket nyújtott be a’ 
portának az orosz-török szerződés végett, 
még sem hihetni, hogy Anglia tettleg is fel 
fogna jegyzékei mellett lépni, nem mervén 
Európát olly pillanatban háborúba süllyeszte
ni, mellyben az érdekek háborúja elvek har- 
czává válhatnék. — Otto a’ görögök királya olly 
előlépést tett már a’ nemzeti nyelvben, hogy 
alattvalóival minden tolmács nélkül fog rövid 
idő múlva beszélhetni. — Keletindiában ször
nyű éhség uralkodik. Bizonyos levelező sept. 
15ről Ellore városból Írja, hogy szó szerint 
igaz , ha mondja, hogy naponként ki nem me
het lakából a’ nélkül, hogy halotton ne le
gyen kénytelen átlépni, ki múlt éjjel halt meg. 
— A’ Temps azt mondja: a’ költségbiztosság 
győzött, ’s a’ hadminister (Soult) alkura lé
pett. 35,000 gyalog, ’s 15,000 lovag fog a’ 
seregből haza bocsáttatni. — A’ követkama
rába számos kérelem nyujtatott be parlamentu- 
jitás végett. Az aláírások száma már 20,000re 
megyen, ’s még mindegyre szaporodik. — A’ 
parliament vitákból kitetszik, hogy az angol 
kormány sajtóperükre már 40 — 50,000 ft. st.- 
get adott ki. — Rómából írják, hogy Bourmont 
gén. a’ pápai sereg parancsnokságát készül 
felvállalni ’s Larochejacquelin is vele ugyan
ott szolgálni. — Münchenből pedig, hogy az 
országos tanács elé terjesztett törvényjavas
lat az óhitüek polgári ’s politikai jogaik iránt 
elfogadtatván, elhatároztatott, hogy mind az 
egyesült, mind a’ nem egyesült óhitüek a’ há
rom alkotmáuyszeres keresztyén egyháziak
kal egészen egyenlőkül tartassanak. —
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Pozsony: Az ország Rendei közelébb a’ 

167—9ik ülésekben a’ törvényszék-rendezés- 
beli czikkeket folytatva, elvégzők a’ II. ezik- 
ket az uriszékekröl. Jobbára valamennyi pont 
az előleges kerületi szerkezet szerint fogad
tatott e l , kivevőn az 5ik §szt, inelly a’ sző
kébb birtoku földes uraságok uriszék-tartás- 
beli kötelességüket tárgyazván, erre nézve 
hosszú vetélkedés után oda üte ki a’ többes 
vélemény : hogy az illy uraságok helyett nem 
a’ járásbeli szolgabirák ’s esküitek, hanem a’ 
kebelbeli megye közgyűléséből kiküldendö 
legalább 5 tag teljesítse e’ kötelességet, kik
nek törvényszékében vagy maga a’ földesül* 
ha hites ember, vagy legalább egy maga he
lyett rendelendő táblabiró viselje az elnöksé
get. April. lOikén a’ városi székekről szóló 
III. czikk véteték föl. E ’ tárgyról Soprony 
sz. kir. város küldöttje fölolvasott egy nyom
tatásban is kiadott javaslatot, előre bocsát- 
váu a’ fejérvári követtel, a’ tárgy áltálányos 
tekintetét. Ezután a’ czikkely a’ kerületi szer- 
kezés .szerint vétetvén vizsgálatba, a’ városi 
birák megkiváutató tulajdonit kiszabó 1 §• 
többi pontjai közt, legélénkebb vita folyt az 
iránt: valljon illyetén birák e lő k e lő  b i r 
to k u n k  legyenek é? és válaszíatásuk mód
ja mindjárt e’ tárgyban, mielőtt t. i. a’ publico- 
polilicum rendre kerülne, batároztassék é el? 
Elsőre ig e n n e l, utóbbira nemmel határzott 
a’ szótöbbség.

0  cs. kir. Fölsége a’ második székely 
határőri sorezredben őrnagy Müller József 
Fridriket, közel 32 évi Iiiv szolgálati ’s ki
tüntetett vitézsége tekintetéből, a’ szokott 
dij-elengedés mellett erdélyi nemességgel mél- 
tóztatott kegyelmesen megjutalmazni ’s kérel
mére megengedni, hogy eddigi Müller veze
ték-nevét „M olnárral válthassa föl. — A’ 
magy. kir. udv. ilanczellaria a’ fiumei királyi 
kormányszéknél megürült kormányszéki má
sod titoknokságra es. kir. uyügpénzelt audi
tor Mihailovich Antalt nevező ki.

liir. Felségünk a’ m. kir. udv. Kanczei- 
1 áriához martz. 22ikéroi intézett legfeusőbb

határozata szerint, ugyanezen hatóságnál kia- 
- dó-hivatali igazgatóvá, eddig lajstromzói i- 

gazgató Marsovszky Józsefet, ’s az ekép megü
rült lajstromzói igazgatóságra eddig igazga
tói segéd Gál Józsefet; továbbá még mart», 
l l ik i  legmagasb rendelése szeriut a’ nyitrai 
főkáptalanban őrkánouokká székesegyházi tó
esperes Greguska Istvánt; helyébe székes- 
egyházi főesperessé Sándor Imrét; trenc&é- 
nyi főesperessé Fricsovszky Ferenczet, és 
zsolnai főesperessé Mészáros Andrást rnéjUóa- 
tatott kegyelmesen kinevezni.

A’ dunai gőzhajózási társaság ügyében.

A’ legutóbb közre bocsátott 600 uj résa-^  
vényből ekorig már alá van Írva 200nál több,
’s minthogy e’ közben az uj hajók építtetése 
nem halasztalik, sőt már egyike Triesztben 
el is van kezdve, az aláirt részvények beíize- !a 
tése már szinte kezdetét vette részvényen- 
kint 300 fr.jával. Ehözképest a’ magokat 
részvényesül aláírtak fölszólíttatnak e’ men
nyiség fizetésére, a’ még aláiratandók pedig 
mindjárt aláírásukkor e’ 300 frtot részvényöfe- 
tül letenni tartoznak , a’ részvény többi há^ 
ramaradó része legföljebb 0 hónap múlva lé
vén majd befizetendő. — Az egész vállalkozás 
helyzete egyébiránt ez utóbbi időben annyira 
kedvezőnek mutatkozik, hogy czéiirányos- 
uak látszik azt a’ Társaság tagjaival némileg 
megismértetni. Ugyan is maga a’ síatus-ko»- 
mány bizonyossá mélíóztatolt a’ Társaságot 
tenni különös pártolása iránt. Első bizonysá
gát adá ennek , midőn az alsó Dunára lekül
dött Argó hajóval a’ tábornoktest eg-yik ti savi 
tét mint meghatalmazott intéző kalauzt kisé-j 
rétül engedé. Jóváhagyá továbbá a\ Társaság 
privilégiumának további 10 esztendővel meg- 
husszittatását, vagy is aniyik tartását együtt 
véve 25 esztendőre meghatározni. Ismét, a’ 
hajózásnak sikeresb folyamatául, hogy tüzi- 
szerekhöz olcsóbban juthasson a’ Társaság, 
kegyes volt neki az oláb-szerb határőr-ezre- 
di kerületben fekvő kőszén-bányákat ingyen , 
átengedni; végre azon Ígéretet tenni, hogy 
kincstári (aerariumi) szállításokban concurren- j 
tia esetén, a’ gőzhajókra különös tekintet 
fordíttassék. Mind ezek , a’ statusnak jővén-
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dóbeli közös hatásával, mellynél fogvást a’ 
folyam állapotjának javíttatása munkálatba vé
tetnék, legkisebb kétséget sein hagynak hát
ra e’ hajózási vállalatnak bizonyos boldogu
lása felől, ’s ha mindjárt az első esztendők 
nem épen olly gazdag nyereséggel ütnének 
is ki, mint miilyennel azt a’ vállalat érdeke- 
si óhajtanák: inindazáltal az idöveli helyreütő 
haszon-háramlás annál bizonyosabban nem ma
radhat el. A’ dunai lsö gőzhajózási társaság 
igazgatósága báró Puthon János ’s báró Gey-
müller József Henrik.

Nagy-Szombat april. 8ikán: Tegnap szép 
szerencsére vala várasunk méltatva, keblé
ben tartatván, n.mélt. gr. Pálífy Ferdinand 
ur, v. b. t. tanácsnok, Pozsony vmegye örö
kös főispánjának, a’ pozsonyi kir. vár örökös 
kapitányának ’s a’ t. mint a’ PálíFy gróf iiem- 
zettség legidősbikének említett Pozsony vár
megye valódi főispánsági székébe iktatása. 
CziíFeren m. Zichy grófnál a’ szokott üdvez- 
lő küldöttségi fogadtatások után a’ főispán 
ur megjelenvén a’ fényes gyűlésben, egysze
rű bévezettetése után olly ékesen mint hazafi 
érzéssel mondott beszéde örömre gerjesztő 
a’ ns. gyülekezetei, mind belső tartalma ál
tal, mind pedig hogy az szeretett főispánunk 
aj kiről hazai nyelven zenge. A’ megyei RR. 
részéről szinte több jeles tag által mondott ün
nepélyes beszédek, ’s némelly megürült hi
vatalokra ’s táblabiróságra történt kinevezé
sek után a’ gyűlést folytatván , több jeles 
tárgy vétetett föl, mellyek közt a’ főispán 
ur által a’ megyebeli kórházra tett 1250 v. 
fr. ajánlata még inkább öregbité az adako
zó iránti köz szeretetek Következtek a’ fé
nyes lakomák, szokott nemzeti áldomások, ’s 
esti vigalmak. —

Veszprémben is dicséretes íauujeleit adák 
közelébb a’ tűz által károsodlak, ’s névsze-
rint a’ veszprémi Markó és sz. Gál helysé
gekben leégetíek fölsegítésének. E ’ végre 
Veszprém városában aprii. Tikére néhány elő
kelő emberbarát hangversenyt jelentének, 
egyszersmind pedig a’ vidékbeli szépeket meg- 
kérék : ez alkalommal némi munkáiknak sors
vonás által kijátszásra szives felajánlásául. A’ 
nemes czélra 6(i darab illy nemű munka ’s a- 
jándék gyűlvén össze, az azok kijátszatásából 
’s a’ verseny-jövedelemből begyült pénz 1120 
fra ment; mihez még a’ megye püspöke Ko- 
pácsy József ur ő exja, elhallgatva tetemes 
egvéb adományit, 500 frtot .adakozott. Le
gyen a’ szép kezdet ösztönül más hasonló 
nemes ajánlatokra.

Gyöngyös april 9kén; Nem csak az ál
lattenyésztőkre ’s különösen lókedvelőkre, ha
nem általányosan minden magyarra nézve ki
tűnő érdekű lesz tudhatni az üdvezült b. Brü
dern József jeles lovai ’s lóarverése körülmé
nyeit annálinkább, mivel a’ boldogultnak, ki 
élte napjait csendelgö magányában is a’ szor
galom ’s gazdaság sokféle ágaira nézve fókép 
állat ’s termékfajok nemesítésében vezér szö- 
vétnekül használta, végintézete szerint azo
kat bizonyos szempontból nemzeti adomány ’s 
jószágként tekinthetni. Folyó hónap 7 és 8kán 
tartatott az Gyöngyösön, mint hírlapjaink jó 
eleve hirdetők, számos helybeli ’s vidéki ka
tona főtisztek ’s Magyar- Erdély- ’s a’ több 
testvér ország csoportosan oda sereglett, nagy 
nemzetségü, ’s birtokú vagyonosai előtt. Az 
ősz Mátra növény, ásvány ’s egyéb, honunkat 
gazdagító kincseivel úgy tiszteskedett előt
tünk mint egy jótékony halott, ki elhunytan is 
törekszik boldogítani nemzetét örökös hagyo- 
mányival, ’s ámbár amannak bérczeit hópárta 
övedzi ’s fagy szigorítja, az idő még is álta
lányosan kedvező vala czélunkra. 25 mén ’s 
34 kancza, mind nemes fajú, volt az árverési 
tárgy a’ kocsis ’s igáslovakon kívül.

A’ Mének neve, színe, kora, nagysága, 'faja *s 
ára pengőben üj tulajdonosaikéval együtt ezek való
nak : 1) Abougeras , aranypej 14 észt. 14f markos, 
arab teli vér, lett Patay József űré 500 fr.; 2) Bück, 
aranypej , 8 észt. 15 m. arab telivér 1. gr. Zichy Do
mokosé 602 ftért; 3) Ali, almás szürke, 7 észt. 15 m. 
arab telivér. 1. b. Baldaccié 313 fr.; 4) Busztán, 6 észt. 
14f m. félvér 1. Fehér Imréé 82 ftért; 5) Csucsi, pisz
tráng-szürke 6 észt. 16| m. angol-arab, 1. gr. Sza- 
páry Ferenczé 220 ftért; 6) Grosvenor, sárga, 6 észt. 
15f m. angol-magyar, 1. Düry Lászlóé 260 ftért; 7) 
Samhan, aranypej, 5 észt. 15  ̂ m. arab telivér, 1. 
Csapodyé 3.001 ftért, ’s Adándon Somogybán 10 a- 
ranyért fog hágni a’ tartási ’s lovászi költségen kívül; 
8) Siglavi, ezüst-szürke 5 észt. 16 in. arab. telivér, 
1. Almásy nemzetségé 1700 ft. ’s tartatni fog Török- 
Szentmiklóson; 9) Lizi, sötétszürke, 5 észt. 15j m* 
sokvér 1. Jankovich Izidoré Pozsegában 605 ftért; 10) 
Kedves, deres, 5 észt. 15f m. sokvér, 1. 371 ftért 
Nyíregyház városáé, melly tudnillik, a’ Tolna vgyei 
helységek dicséretes ’s minden tehetősb közönségink- 
től méltán követést érdemlő példájaként lófaj - neme
sítésben ösztönül szolgálhat Tiszamelléknek ’s főkép 
a’ jász, kun és hajdú vagyonos községeknek: 11) Sam
han , deres, 4 észt. 15 m. arab telivér, 1. lledl báróé 
488 ftért; 12) Kopogó, sötét-sárga, 4 észt. 15j  m. 
félvér, 1. gr. Buttleré 730 ftért; 13) Muszka, sötét
pej, 4 észt. 15t m. sokvér, 1. Blaskovicsé 617 ftért; 
14) Samhan, deres, 3 észt. 15f m. arab telivér, 1. b. 
Baldaccié 901 ftért; 15) Sultana, arany-sárga, 3 észt. 
15* m. sokvér, 1. Földváry Ferenczé 328 ftért; 16) 
Kopogó, sötét-sárga, 3 észt. 15̂  m. félvér, 1. 435 
ftért b. Orczy Lőrinczé; 17) Mundér, sötét-sárga, 3
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észt. 15J m. sokver, 1. b. Orczy Lőrinczé 363 ftért; 
18) Tarka, sötétszürke, 3 észt. 15£ m. sokvér, 1. Jan- 
kovich Izidoré 322 ftért; 19) Muszka, világos sárga, 
2 észt. 14£ m. sokvér, 1. b. Orczy Lőrinczé 340 ftért; 
20) Ficzkó, deres, 2 észt. 14j m. félvér, 1. Lettinger 
huszár kapitányé 230 ftért; 21) Lizi, vil. sárga, 2 észt. 
14£ m. sokvér, I. b. Orczy Lőrinczé 340 ftért; 22) 
Muszka, sötétpej, 1 észt. 13jm. sokvér 1. Blaskovics 
Gyuláé 249 ftért; 23) Zarife, vil. pej, 1 észt. 13 ni. ar. 
telivér szinte Blaskovics Gyuláé 181 ftért; 24) Musz
ka, vil. pej. 1 észt. 13£ m. sokvér, szinte Blaskovics 
Gyuláé 225 ftért; 25)Mundér vil. pej, 1 észt. 13| m. 
sokvér, szinte Blaskovics Gyuláé 203 ftért. — A1 
kanczáké pedig ezek: 1) Kopogó, deres, 23 észt. 
15 ra. erdélyi, 1. Blaskovics Pálé 112 ftért; 2) Sain- 
han, szürke, 16 észt. 15 m. arab telivér, 1. gr. Tele
ki Ferenczé 906 ftért; 3) Zarife, szürke, 15 észt. 14j 
in. arab telivér, 1. b. Orczy Lászlóé 820 ftért; 4) 
Muszka, sötét sárga, 15 észt. 14£ m. arab felveri, b. 
Wenkheimé 470 ftért; 5) Siglavi, téj-szürke, 14 észt. 
15 m. arab telivér, 1. b. Orczy Lászlóé 605 ftért; 6) 
Mundér, vil. pej, 10 észt. 14| ra. sokvér, 1. b. Wenk
heimé 490 ftért; 7) Muszka, vil. pej, 9 észt. 15 in. 
sokvér, 1. Mayerffy Ferenczé 621 ftért; 8) Zarife, a- 
ranypej, 9 észt. 15 m. arab telivér, 1. gr. Teleki Fe
renczé 1,315 ftért; 9) Sultana, deres, 9 észt. 15j; m. 
ar. sokvér, L gr. Keglevich Lászlóé 680 ftért; 10) 
Siglavi, deres, 6 észt. 15 ra. arab telivér I. gr. Tele
ki Sámuelé 455 ftért; 11) Kopogó, pej, 6 észt. 15f 
in. angol - erdélyi, 1. Heinrich János kap. 310 ftért; 
12) Muszka, vil. pej. 7 észt. 15 m. ar. sokvér, 1. b. Orczy 
Lászlóé 602 ftért; 13) Szikra, sötétszürke, 5 észt. 
15 in. ar. sokvér, 1. Máriássyé 292 ftért; 14) Zarife, 
vil. pej, 5 észt. 15. m. arab telivér 1. b. Orczy Györgyé 
510 ftéri; 15) Fakó, vil. pej, 5 észt. 15| m. ar. fél
vér, 1. Mayerffy Ferenczé 430 ftért; 16) Sármány, 
sötétpej, 5 észt. 15̂  m. angol-erdélyi szinte Mayerffy 
Ferenczé 415 ftért; 17) Hóka, szürke, 5 észt. 15 ra. 
ar. sokvér, 1. gr. Keglevich Miklósé 365 ftért; 18) 
Siglavi, deres, 4 észt. 15 m. arab telivér, 1. b. Orczy 
Lászlóé 531 ftért; 19) Zarife, deres, 4 észt. 14| m. 
arab telivér, 1. b. Baldacci Antalé 400 ftért; 20) Sül- 
tana, vil. sárga, 4 észt. Í5$ m. ar. sokvér, 1. Heinrich 
kapitányé 470 ftért; 21) Mundér, sötétpej, 4 észt. Í5? 
m. ar. sokvér, szinte Heinrich kap. 500 ftért; 22) Csacsi, 
szürke, 4 észt. 15j m. ar. sokvér, 1. Földváry Fercn- 
czé 431 ftért; 23) Kopogó, vil. pej. 4 észt. 15̂  ra. 
ar. sokvér, 1. Jankovicli Izidoré 585 ftért ; 24) Musz
ka, vil. sárga, 4 észt. 15 in. ar. sokvér, 1. gr. Kegle
vich Miklósé 390 ftért; 25) Muszka, vil. pej, 3 észt. 
15 ra. ar. sokvér. 1. Heinrich kap. 500 ftért; 26) Ko
pogó , vil. pej, 3 észt. 15 m. ar. sokvér, 1. b. Orczy 
Györgyé 440 ftért; 27) Lizi, szürke, 3 észt. 15 m. ar. 
sokvér, 1. b. Yay Lajosé 302 ftért; 28) Neveden, vil. 
pej, arab-magyar, 1. Hannos Lajosé 161 ftért; 29) 
Csucsi, vasderes, 2 észt. 14̂  m. arab sokvér, 1. Föld
váry Ferenczé 125 ftért; 30) Czifra, vasderes, 2 észt. 
14 ra. ar. sokvér, 1. Blaskovics Pálé 150 ftért; 31) 
Samhan, vasderes, 1 észt. 13* m. ar. telivér, 1. Hein
rich kap. 300 ftért; 32) Csucsi, vil. sárga , 1 észt. 
13j; m. ar. sokvér, I. Mariássy Istváné 147 ftért; 33) 
Kopogó, vil. pej. 1 észt. 13£ in. ar. sokvér, 1. b. Or
czy Lőrinczé 157 ftért; 34) Kopogó, sötét pej, 1 észt.

13* m. arab-angol, szinte b. Orczy Lőrincze' 264 f t  
— Ezeken felül eladatott 2 szürke, 2 pej ’s 2 fehér 
kocsisló, az első pár lett Mayerffy Ferenczé 690 
ftért, a’ 2dik Benyovszky Péteré 530 ftért, a’ 3dik 
Majer Ferenczé 110 for. Végre a’kertész konyhai ga- 
bancsok ’s öszvérek, úgy hogy az egész ló-kótyai men
nyiség 30.400 pengő forintnál valamivel többre rú
gott. Egyébiránt mindent kellő rend ’s egyszerű disz 
(az iidvezült tulajdonosnak cziiner-bélyegei) tüntető
nek ki, a’ mi mind a’ végintézet lelkes teljesítőinek, 
mind a’ buzgó tisztségnek is valódi becsületére válik.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

Francziaországban a* hírlapok politikai 
lajtorjákul v. hévmérőkül szolgálnak foglalko
zóik y . előfizetőik számára nézve. Következő 
rajzuk nem lesz talán érdektelen: 1) A’ Con- 
stitutionnel: előbb 25,000 előfizetője volt, ’s 
most 10,900ra szállott alá, ’s a’ kamarák zár
tával talán 8—7000re jutand. Nem vala en
nél óriásibb lap, most minden hitelét elvesz- 
té. E ’ szörnyű csökkenést meg is érdemié, 
mert tulajdonosai (ezen újságot alap - rész
vény-birtokosai foglalatossága után főszerá
ros lapnak nevezik) nem tudják mit akarnak, 
hanemha nyereséges status-hivatalt, mellyet 
mohón is vadászgatnak. Minden perczben válto
zás történik a’ szerkesztésben, ’s alig kaphat
ni már becsületes embert hozzá, mert a’ fü- 
szeráros urak szeszélyihez kell alkalmazkod
ni. Az elmésség ’s torzképek (carricaturák) 
czéllapjáválevéli nehézen fogja magát sokáfen- 
tarthatni. Minden oldalról felhagynak vele, ’s 
még saját intézetet is állították fel a’ lemond- 
liatásra. Semmi párt sem szít többé hozzá , ’s 
Francziaországban csak az áll fen, mit a’ pár
tok fentartanak. 2) A’ Journal des Bébats: 
foglalkozóji 11,000 fogyás nélkül; elszánt 
szinü, ’s hatái ozott irányú, a’ ministeri doctri- 
naireket pártolja, ’s azért pártja fen is tartja.
3 )Gazette de France: abonnensei 10,000,irá
nya lappangó bourbonismus , meíly az álíalá- 
nyos szavazás ’s a’jacobinusokhoz szinleít csat
lakozás leple mögött űzi cseleit; 4) A’ Cour- 
rier francais: foglalkozóji 7,500; egészen Odil- 
lon-Barrot Jivré-jét formaruháját viseli, ki cse
lédeit magáéhoz hasonló köntösben járatja, mi
vel úgymond a’ livré nem korunkhoz illő. 5) 
A’ Ouotidienne: foglalkozóji 6,500, törvény-, 
szerüs (iégiíiníiste) irányú; 6) Le Temps: já- 
ratóji száma 5,000. igazgatója Cosíe u r, el
més ügyes férfi. Szerkesztője három, id. Du- 
pin befolyása alatt, vallásczikkelyeiben kévés
sé titokvadász, ’s a’ polgárokat nógatja min
den erejéből. 7) A’ National: foglalkozóji 
6,500, igazgatója Carrel, személyesen szere-



frtre méltó ’s nagyra becsült férfi, elvei azok,
nielJyek Lafayettéi, az amerikai oskolából. 
vSzerkesztője bárom. 8) Tribune: foglalkozóji 
.\,200, iránya 1793ki republicans, szerkesz
tője négy. 9) Messager des Chambres: fog- 
lalkozóji 1800. 10) A’ Journal du Commerce: 
«.GOO foglalkozóval, iránya ugyanaz, inelly 
h’ Courrier fran^aisé. A’ gazdag Aguado be
folyása alatt áll. — A’ Journal des Débats kö
vetkezőleg nyilatkozik azon hirlésekre, mint
ha az angol - franczia szövetség ingadozna: 
„Nem! E ’ kapcsok meg nem gyöngültek, mel
lnek az 183Üki Erancziaországot a’ reformált 
Angliához oszolhatlanul csatolák, ’s meg nem 
gyöngülhetnek. A’ két kormány külső politi
kán. alrendü kérdéseknél a’ két ország többé 
vagy kevésbé egyenes érdekibez képest mó
dosulhat ugyan; de nincs komoly kérdés, 
mellyuél politikája szilárd egyetértő bélye
get nem öltene, melly közös iutézvényinkből 
foly, ’s most valamennyi európai combination 
uralkodik. — Némi touloni levél martz. 2öról 
Írja, hogy a’ tengeri ininistertől vett parancs 
következésében A demise fregát minden percz- 
ben készen áll indulásra. Úgy hiszik, Anco- 
nába szánták titkos küldeményre. Számos se
regosztály tanyáz Toulon környékin, ’s egy 
álgyutelep , mellyek hir szerint, Anconába 
rerdelvék. Soult marsai, ’s a' doctrinairek új
ra czivakosznak. Souítnak különös kedve vol
na a’ háború koczkáját egész Európára dobni, 
's azt néhány évig dörögve görgetni fölötte. 
A’ polgár kamarának ellenben nagy békeked
ve vau, ’s örömest gazdálkodik. A’ doctrinai
rek a kamarával tartanak, ’s így Soult hábo
rút nem kezdhet — A’ National pőrében (a’ 
ooinpte rendu végett) igen hiszik, hogy a’ 
Cassatiószék meg semmisíti a’ törvényszék 
ítéletét. Brouiieux ur ügyvéd vala szóvivője. 
Beszéde a‘ törvényszékre nagy behatást tőn. 
Hogy az előbbi ítélet megsemmisíttessék ’s 
Barthe ur hatalma még néhány veszteséggel 
megtöressék , a’ kormány érdeke kívánja.

Párisi hir szerint april Írói az éjszakame- 
rikai egyezést illető törvényjavaslat, melly 
Ejszakamerikának kárpótlásul 25 millió fran
kot kötött le , az azon napi köveíház-ülésben 
176 szóval, 168 ellen félrevettetett. Híjában 
védte azt úgymond a’ Débats Broglie hg, 's 
élénk okoskodásival a’ törvény ellenei javas
latát híjában czáfolgatta. Híjában figyelínezte- 
té Ducbatel ur a’ kamarát e’ javaslatot védté- 
ben azon fontos tekintetekre, mellyek keres
kedésünket, baj ózásunkat ’s iparunkat érdeklik.

Nyolcz szó határozta el viszonyúikat az éj
szakamerikai statusokhoz. Bár azon takaré
kosság, mellyet a’ költségekben nyerni kép- 
zelgenek, egész súlyostul, ’s talán még ter
hesebben ne rovassék vissza azon érdekekre«, 
mell vek a’ kamara gondoskodását basonlag 
megkívánhatják. Mi attól tartunk, hogy a’ ház 
szavazati fontosságát egész terjedelmiben nem 
számolta fel. Azonban a’ kormány szerepe né
hány óra óta megváltozott. Rajta most a’sor az 
egyesült statusok kormányával olly állást ven
ni, melly azon kormány iránti kényes hely
zetéhez legillőbb. Mi nem kétkedünk, ügye- 

 ̂kezeiét kétszerezni fogja, hogy e ’ szavazati 
kedvetlen következésnek, melly Washington
ban csak hamar tudva lesz, elejét vegye, vagy 
azt jóvá tegye. Utóiratban: April lsőjén estve 7 i 
a’ kabineti tanács egybe hivatott, ’s még 11’ 
órakor is együtt volt. April 3kán a’ Moniteui 
april Isőjéröl jelenti: „Ma estve (april 1.) a’ 
követház ülése után Dúc de Broglie, és Se- 
bastiani general urak elbocsáttatási kérelmü
ket a’ királynak beadták.“ — A’ Messager des 
Chambres szerint april lsőjén a’ követház több 
tagja összegyűlt Lafayette egyesülési jog vé
delmére egyesületi tervet készíteni.

Párisi lapok april. 3rqJ még semmi bi
zonyost nem mondanak Broglie bg. utódjáról 
(successoráról). A’ Journal des Débats úgy 
mond: „Az uj minister-combinatiók, mellyek 
dúc de Broglie ur visszaléptével szüksége
sekké lettek, még nincsenek bevégezve. Szá
mos nevet említének ugyan tegnap; de mi 
hallgatunk azokról , mert mi olvasóinkat csak 
factumokról akarjuk értesíteni, mellyek bi
zonyos alapokon épülvén bízvást tudathatok. 
Tegnap reggel ’s estve két tanácsgyülés volt 
a’ királynál. E ’ pillanatban még semmi vég
határozás. Az idő sürget. A’ kormány nem 
habozhatik sokáig veszély nélkül interregnu- 
mában, melly csak a’ pártoknak válhatik a’ 
status kárával hasznára. Annyi bizonyos, hogy 
bármilly név fogja is Broglie ur helyét betöl- 

. teni, se a’ külső, se a’ belső politikai rend
szerben változás nem lesz. A’ Courier fran- 
<?ais pedig: „Broglie ur a’ kamarában történt 
megbukta után olly kereken uyujtá be a’ ki
rálynak elbocsáítatását, hogy azt el nem fo
gadni nem lehetett. A’ király nem is késett 
azt teljesíteni, miután a’ tanács elnökével be
szélt vala; később Összegyűltek a’ ministerek 
a’ tuilleriákban Br.oglie ur helyébe ollyat vá- 
lasztandók, kivel a’ kabinet mostani szer
kesztése fenállhasson, de az uj kijelelt (can-
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didat) iránt mindeddig nem egyezhettek. Saint • 
Aulaire, Mólé ’s Rigny urakra juta legtöbb 
szó. Saint Aulaire ur messze van, (Bécsben 
mint követ) a’ kabinetnek legalább 14 napig 
kellene várakoznia, ’s azt veszély nélkül nem 
teheti. Mólé ur alkalmatlan föltételeket kö
tött ki. Rigny ur vonakodott a’ portefeuille-t 
(tárcsát) elvállalni. Éjfélig együtt maradtak, 
de semmit sem végezhettek. A’ tanácskozást 
tegnap reggel 10, ’s délután 2 órakor foly
tatók, de minden határozat nélkül. Ha Rigny 
ur elválí-’ná, Duperré urat híuá meg a’ ten
gerügyre. Arról is volt szó, hogy Uuchatel, 
vagy Passy urra bízzák a’ tengerügyet. Teg
nap estve 9 órakor ismét sükereílen kabineti 
tanács tartaték. A’ ministerek ItH maradtak 
együtt végzés nélkül. Tegnap estve Rigny 
urat újra megkisérték, ’s Guizot ur élénken 
sürgeté Duchatel urat a’ tengerügy-felválla- 
lásra, ki azt más kilátási lévén elfogadni nem 
akará.“ A’ National mondja: „Szinte bizo
nyosak vagyunk, hogy a’ holnapi Moniteur a’ 
ministeri combinatiót következőleg adandja: 
Rigny ur, a’külügyeké; d’Argout a’ tengerü- 
gyé, Thiers a’ belügyieké; Guizot a’ nyilvá- 
nyos oktatásé; Duchatel a’ kereskedés ’s  nyii- 
ványos munkáké; Souit inassal a’ tanács el
nöke, ’s hadmiuister. A’ közönség Broglie 
ur kiléptét észre sem fogja venni. A’ Natio
nal jövendölése be is teljesedett Rigny, Thiers, 
Guizot, Duchatel és Souit urakra nézve, mi
vel ezek csakugyan az imént említett ügyosz
tályokat nyerék el april. 4ikén, hozzájuk járul 
Persil mint pecséíőr, Roussiu adui. mint ten- 
gerügy-minister ’s Humann ur mint finaueziáé.

A’ követházban april. 2dikán azon tör
vényjavaslat állott vita alatt, mellynél fog
yást az idegen szökevényekre hozott törvény- 
idő hosszabbíttatik meg. A’ kormány javaslata 
igy szól: „Az 1832. april. 21iki törvény az 
idegen szökevényeket illetőleg az 1835iki 
ülés végéig hosszíttatik meg. Az e’ javasla
tot vizsgáló biztosság az 1836iki ülés végéig 
ajánló a’ meghosszabbítást, ’s 2ik czikkelyül, 
hogy azon szökevények, kik parancsot kap
nak az országból kitakarodásra, vagy onnan 
kiufasíttatván, engedelein nélkül visszatér
nek , két havi fogságtól hatig bűnhődjenek, 
’s e’ büntetést első esetben azon hely fék- 
csendórsége (Zuchtpolizei) mondja ki, melly- 
ben a’ szökevény tartózkodott, másodikban 
azon hely fékcsendőrsége, mellyben a’ szöke
vényt feltartóztatják. A’ ministerium a’ biztosság 
ezen javaslatit elfogadó. Clerc-Lassalle ur ja 
vaslata, melly „kéthónaptól hatig“ helyett „egy

hónaptól hatig-ot“ ohajta tétetni, elfogadta
tott , el ezután az egész törvény is 194 szóval 
103 ellen.

S P ANYOLORS ZÁG.
A’ királyné közelebb nevezetes decrefo- 

mokat bocsátott közre, ’s közülök a’ madriti 
hírlap martz. 25dikéu egyszerre hatot közle: 
E lső , a’ statustanács létezését lí. Izabella 
kiskorúsága alatt fölfüggesztetínek nyilatkoz
tatja , minthogy e ’ tanács munkálati, a’ VII. 
Ferdinand végrendeletében föláííitott uj ko»- 
mánytanács mellett, fölöslegesekké váltak. 
Második a’ castiliai, és indiai tanácsot egye
nesen megszünteti, ’s helyettük tisztán viszál
kod ási ügyekben Spanyolországra és Indiára 
feusőbb itélőszékül, a’ franczia cassatioszék 
mintájaképen, egy más fő törvényszéket állít. 
Harmadik eltörli a’ hadi fő törvényszéket, 's 
helyette a’ viszálkodási pörök tengeri v. hadi- 
székhöz utasíttatnak. Negyedik megszünteti a’ 
fő financztanácsot; ötödik előre jelenti közelgő 
eltörlesztését a’ vitézi rendek főtanácsának, mi
helyt t. i. e’ végre a’ pápáiul várt szükséges 
bullák megérkeznek. Hatodik végre királyi ta
nácsot állít föl Spanyolország és Indiára néz
ve , melly a’ ministeriumokkoz képest hét kü
lön szakaszra osztva, hasonló szerkezetű ’s 
hatóságu lenne a’ francziák statustanácsávah 
E ’ rendszabások egyedüli czélja: az igazga
tást egyszerű menetre hozni, annak munká
latit összepontosítani, kiirtani a’ visszaélés ha
tóságit, ’s a’ ministeriumot függetlenebbé ’s 
felelősségét valóbbá alakítani. Jött kivülök az
óta már egy újabb decreíum is, melly ismét 
Sevillában a’ bikaviadali kir. collegiumot tör
li e l , 's tetemes díj alapítványit népoktatásra 
fordittatni rendeli. — Különféle pontokrul csa
patok indulnak Portugália felé, ’s 22kén 2000 
mázsa lőpor rakat ék a’ fővárosban szekerek
re, hogy Ciudad-Rodrigoba szállíttassák; min
den szájbul csak a’ portugáli ügybe avatkozást 
(spanyol részről) hallani, ’s a’ mondát eléggé 
erősiti az, hogy 21kén Sarmento portugáli ta
nácsost és d. Maria ágensét a’ királyné fénye
sen fogadó ’s megbízó iromáuyit általvevé. In
nen a’ hivatalos nyilatkozás d. Maria megis
merése iránt azóta naponként váratik. Csak
ugyan Vigóba a’ tengeri hivatalhoz előleges 
rendelések is mentek, d. Pedro hajóinak az ot
tani révbe szabadon bocsáltatások iránt, ehöz 
képest már minap, midőn az első hadibrigg 
pedrói zászló alatt befutott, a’ kikötő részé
ről 21 ál gyű lövéssel üdvözölteték. Ez tetszik 
a’ fővárosiaknak ’s nyugtalanul várják nemcsak 
a’ hivatalos megismerési nyilatkozást, hanem
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„-nkivül a’ roentölelóbbi fegyveres beavatko
z ik  Portugál ügyeibe! ezt tartván egyetlen 
eszközül a' félsziget nyugalmának visszakozá
sára A’ carlosiak e’ napokban megmaradtak fe
lállásaikban, azonban partjuk Leo» es Ga- 
Hczia tartományban is eledm kezd, kivált 11.10- 

I Car|os ez utóbbi tartomány szeleilioz csu- 
nán 4 mérföldre tartózkodik ’s a’ leoni püspök, 
ki vele van, fölszólitást ereszte a lakosok- 
l.n/ e’ fejedelem igazságos és szent ügye 
melleit fölkelésre ösztönzőt.“ Galignani 
M essende már közli a’ tervet, melly szerint 
a’ rebesgetett spanyol expeditio Portugálba 
beütendő lenne. A’ 10 ezernyi sereget, úgy 
mond ő, melly e’ czélra szánva van, Monllo 
és Rodil generálok fogják vezérleni két sza
kaszban; az egyik Yerinen (Galicziában), 
másika Ciudad-Rodrigón keresztül üt be Por
tugálba, ’s Portón által húzódva nyomulni fog
nak egész Santaremig, minden carlositát v. 
miguelitát magok előtt hajtva, hogy ott a’ 
pedrói seregek által föltartóztatva közben szo
ruljanak. Santarem falai alatt a’ két sereg e- 
gyesülve, tanácskozni fog az ellenség mi mó- 
dőni megtámadtatása felől, ’s ostromi munká
lataikat mind ketten e’ szerint intézni. A’ ped
rói had vezérletére ekkor Villaflor volna ki
jelelve. A’ spanyol seregek beütése Portu
gálba, dón Pedroval történt előleges egye
zés szerint, april. lsőjére tüzeték. Magában 
Spanyolországban csend-föntartásul a’ tábo
rozó rendes sergeken kívül, a’ városokban ’s 
nagyobb helyeken politia-katonák ’s önkényt 
vállalkozók fegyvereztetnek föl, mi iránt a’ 
szükséges rendelések a’ tartományok főkapi
tányinál már meg is tétettek. — A’ Revisía 
Espanola martz. 25ikéről következőt közöl: 
Murciaban martz. 17ikén kevésben múlt, hogy 
a’ főkapitány d. Pedro Ramirez meg nem öle
tek. Háza előtt t. i. a’ mondott napon mint
egy 20 személy csoportúit össze, és zajo
san sürgeté a’ vele szólhatást. A’ szemes-őr
ség csupán egynek engedé meg közülök a’ 
kapitányhoz menetelt, ’s mivel ez bebocsát*- 
tat\ án jelenteni vagy értekezni ugyan semmit, 
de gyilkolásbeli gyanús mozdulatokat tenni 
merészle, a’ kapitány kardjához kapott ’s az 
őröket elokiáltá, kik a gyanúst megfogván 
’s kifürkészvén, nála csakugyan gyilokra ta
láltak, ő pedig önkényJeg kivallá, mikép ál
tala a’ kapitány megölelése lett volna első 
jel az általányos gyilkolásra és zendülésre. 
A’ kapitány erre más fölszólitást bocsátott 
k i , mellyhöz képest ha még ezentúl vaia- 
mellyik királynépárti tiszten vagy akárkin is,

a’ feuálló kormányhoz híven, hasonló csíny 
merészeltetnék, ö tüstént az isinért carlosi 
gyanúsakból minden válogatás nélkül húszat 
fogat el, négyet rövid utón azonnal agyon lö
vet , a’ többit pedig deportatióba küldi. Ezóta 
meglohadt valamennyire kedvök a’ gyilkol- 
gatásra.

S C H W E I Z .
Zürichből jelentik martz. 31röl: „Várat

lanul megjelent itt f. h. 28án Petitpierre ur, 
Weedahli gróf neuenburgi statustanácsnok, ’s 
a’ főhelynek irományt nyújtott következő ér
telemben: Neuenburg stalustanácsa a porosz 
királytól meghatalmazást nyert a’ schweizi 
köztársasággal alkuba ereszkedésre, hogy a’ 
szövetségből mint canton kiléphessen ’s csak 
mint herczegség maradhasson a’ szövetséggel 
azon viszonyokban, mellyek a’ neutralitási vo
nalra nézve Neuenburgot illetik. Ennek kö- 
vetkezésiben megkerestetik a’ főhely, hogy 
szólítson fel valamennyi Cantont, hogy azok a’ 
legközelebb tartandó rendes gyűlésre a’ meg
kívánt utasításokat adhassák követeiknek. — 
A’ lengyelek számára útlevelek érkeztek min
den megszorítás nélkül, hogy Francziaországon 
keresztül franczia költségen Angliába utaz
hassanak. —

ÉJSZAK AMERI KA-
Ujyorkban febr. 24ikén nagy számú gyü

lekezetét tartottak, hogy azon biztosak tudó
sítását hallhassák, kik Washingtonba küldet
tek azon meghagyással, hogy az ujyorki 
kézművesek ’s ipar-űzők előterjesztvényét a’ 
Congressusnak nyújtanák be. A’ tudósító kö
vetkezőleg beszéli el a’ biztosak látogatását 
Jacksonnél: „Mi, ügy mond, 14ikén reggel 
Jackson generálhoz mentünk ; ő azonnal elő- 
bocsátott, ’s e’ szókkal fogadott bennünket: 
„Jó napot uraim, fogjanak széket.“ Epénkét 
ur volt nála, de kik néhány perez múlva el
távoztak. Az elnök asztalhoz ült, ’s több iro
mányt aláirt, levelet von kezéhez, feltörte 
pecsétét ’s kényelmesen olvasá azt; ugyanaz 
történt egy másik ’s harmadikkal, mellyet é- 
pen olvasa, midőn látogatókat jelentének be. 
Eddig jelenlétünket észre nem látszott ven
ni, ’s mi félvén, nehogy fontos dolgában za
varjuk, vártunk, inig többideje lenne; de mi
dőn látók, hogy alkalmunk múlik, észrevé- 
tettük magunkat az elnök úrral, ’s igy szól
tunk hozzá: Tudja az ur, hogy minket Uj- 
york városa iparüző lakosai küldőnek, hogy 
a’ kormányt azon pénzzavarról tudósítsuk, 
melly miatt valamennyi osztály szenved „No

— viszonza Jackson ur, „mit kívánnak az
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arak , mit óhajtanak tólem? miért jöttek ide? 
miért nem folyamodtak az egyesült statusok 
bankjához? Menjenek Biddle Miklóshoz (a’ 
bankigazgatóhoz) „minket, válaszolónk, nem 
a’ bankhoz, hanqtai a’ kormányhoz küldöttek.“ 
— „Engem szüntelen biztosságok ostromla- 
nak; egyik a’ másik után jó. Ujyorkból, Phi
ladelphiából, Baltimoreból, ’s ismét Ujyork
ból. 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , ’s ez immár a’8dik. Én 
mindegyikkel úgy beszéltem, mint érzettem, 
’s az uraknak is mondom, hogy én az egye
sült statusok bankjának a’ depositumokat so
ha vissza nem fogom téríteni, sem uj chartát 
neki adni, és soha, mig Jackson Andor ne
vem , hasonlót más bank számára sem fogok 
aláírni. Ezen egész beszélgetés alatt türhe- 
tetlenség ’s harag látszott arczáu, csak erő
szakkal tartóztató magát; egyszer fölkelt ’s 
fenyegető mozgást tett. Minthogy nyers he
ve nem biztata, hogy értelmes okokra hajla
ni fog, egyik közülünk engesztelőleg ezt 
raondá: „Elnök ur, utasításunk nem csak oda 
járul, hogy azon előtérjesztvényt, mellyet 
velünk hoztunk, a’ Congressusnak beadjuk, 
hanem egyszersmind, hogy a’ végrehajtó ha
talomnak is előadjuk sérelmünket, ’s azon 
roszak elhárítására, mellyek bennünket nyom
nak, attól segédeszközt kérjünk „Miért kí
noznak engem ezen biztosságok annyira ? na
ponkint veszek két, három névtelen levelet, 
mellyekben meggyilkolással fenyegetnek, ha 
ezen ocsmány intézet chartáját meg nem újí
tom. Ezen bank lábaim alatt van, és szét ta
posom azt! Mondom, ha segedelmet akarnak 
az urak, forduljanak Biddle Miklóshoz.“ Biddle 
ur azt fogja válaszolni, hogy a’ bank ügyei 
számvételekor, ’s a’ discontók leszállításakor 
a’ végrehajtó hatalom tanácsa után fog indulni. 
„Ilát tanácslottam é neki, a’ választásokba 
avatkozni, ’s a’ nép erkölcseit megveszteget
n i! Én ismétlem, hogy minden banknak ’s 
ezen egész munkálkodási rendszernek ellen
sége vagyok. Minthogy láttuk, hogy az el
nök mind inkább felindult, ’s hogy minden 
igyekezetünk őt másról meggyőzni, sükeret- 
len, eltávoztunk. — E ’ beszélgetés alatt több 
személy jelen volt. — E ’ tudósításra követ
kező végzéseket javaslottak, ’s fogadtak el: 
A’ gyülekezet azon véleményben van, hogy 
a’ szorongás, mellyben minden osztály szen
ved , az egyesült statusok elnöke alkotmány- 
ellenes beavatkozásából ered a’ pénzkelet sza
bályozásába. 2. Azon mód, mellyel a’ vég
rehajtó hatalom a’ kormány pénzeivel bánék, 
önkény után törekvésre mutat, ’s azt bizo

nyítja, hogy a’ végrehajtó hatalom, a’ Consti- 
tutióra, ’s az ország törvényeire minden te
kintet nélkül akar igazgatni. 3. Személyek 
neveztetnek k i , mellyek a’ nyiiványos jóllét
re constituálják magokat, ’s az Uniobiztos- 
sággal értesüljenek. 4. Végre azon méltat
lan, ’s baromi mód, mellyel Jackson general 
ezen város kézművesei és iparüzői követeit 
fogadta, lealacsonyítja azon magas rangot, 
mellyet ő , mintáz egyesült statusok elnöke 
visel, ’s meggy alázza az előtérj esztvény va
lamennyi aláirójit, kiknek biztosai ’sképvise-r 
lőji voltak, ’s a’ t. A’ bank-depositumok vis
szavétele iránt a’ képviselőház előtt támasz
tott kérdés azonban biztossághoz utasíttatván, 
ennek többsége jóvá hagyja azoknak vissza
vételét, a’ bank privilégiumát megujítatni nem 
kívánja, sőt annak ügyét szorosan megvizs
gáltatni óhajtja; a’ kisebb szám pedig a’ sta- 
tustitoknok által a’ depositumok eltávolításuk
ra felhozott okokat elégteleneknek nyilatkoz
tatja. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyban febr. 25ikén a’ Times 

szerint minden háborús arczot vön fel. A’ ha- 
jósereg szapora munkássággal készül. Halil 
basa, pattantyús főparancsnok váratlanul Dri- 
nápolyba küldetett, az ott fekvő sereg kor
mánya átvételére. Egy része annak a sarosi 
’s enosi öböl hosszában fog felállíttatni, tar
taléka pedig a’ dardanellaváraki őrséget sza
porítandó. A’ samakowi vashámorokhoz sür
gető parancsok bocsáttattak. Uj erősítések kül
dettek Sivas felé, hol Rescind Mehmed ba
sa 30 — 40,0Ö0nyi föbül álló táborral tanyáz. 
Miután a’ porta Ponsonby lord kérdésire a’ 
legszilárdabb ’s gőgösb hangon odavető Ang
liának a’ harczkeztyüt, ezen készületeivel 
akarja ellenállási elszántsága megczáfolhat- 
lan jelét adni, ha talán más hatalmak a’ Rus- 
sziávai nem rég kötött szerzödésrüli lemon
dásra kényszerítenék őt. E ’ rendszabásokat 
mint hiteles kútfőből halljuk, Nourry efíén- 
dinek, Achmed basa titoknokának,, Péter- 
várból visszajötte után határozta el 0  Magas
sága, ’s nyilatkozása olly indulatos volt, hogy 
bár valamennyi ministere, ’s a’ díván minden 
tagjai az Unkiar Skelessi egyezés ellen van
nak, e’ végzésre még is legkisebb ellenve
tést sem mertek gördíteni, hanem minden szó
ban , mellyet kimondott , legalázatosabbtin 
megegyeztek. Achmed basát legnagyobb nyug
talansággal várják. Nem is kételkednek, hogy 
Mahmud öt mint kedvenczét, Miklós czár ba
rátja ohajíásinak kódoltából is, megérkeztekor



kalmár, mind a’ ketté polgári származat. Mi
lan Servia örökös hge volt, atyja a’ herczeg 
nevében a’ menyekzöi ünneplésen, jelen.

Angliában a’ száraz betegség annyira el 
van terjedve, bogy évenként 611,000 ember 
hal benne meg. — Sellon gróf a’ béketársaság 
alapítója Schweizbau uj jutalomkérdést tett 
fel, mellynek czélja: ,,a’ nyilványos véleményt 
a’ háború káraira ’s mindig tartó egyete
mi béke felállítására a’ legsükeresb vezérmó
dok iránt fel világítani.“ A’ jutalomkérdés föl
tételei ezek : 1) az értekezéseket franczia, 
német, olasz vagy deák nyelven Írhatni; 2) 
a’ jutalmat nyerő 500 frank becsű arany em- 
lékpénz, vagy bronze emlékpénz, ’s 400 frauk 
készpénz között választhat; 3) azon érteke
zés , melly a’ jutalomhoz legközelebb j á r , e- 
züst emlékpéiizí nyerend; 4) mindenik dicsé
rettel említendő munka bronz emlékpénzt kap; 
5) valamennyi munka e’ három módra megju
talmaztalak, a’ genfi béketársaság tulajdona ma
rad. — A’ belga követkamara a’ javaslóit vas
út - készítést országos költségen 55 szóval, 
35 ellen elfogadó. — Több amerikai vállalko
zó jeget vitt nem rég Calcuttába. A’ calcuttai 
kormány a’ vállalkozók folyamodására megen
gedő, hogy a’ jég nap lemente után rakathas- 
sék ki a’ hajóból, ’s pedig tökéletesen minden 
vámtul menten, úgy szinte megengedő, hogy 
jeget bárhonnan, ’s bármilly lobogó alatt ezen
túl szabad beszállítani. A’ benszülöttek azon 
gondolatra jöttek ez alkalommal, hogy ha A- 
merikából haszonnal hozhatni jeget Keletin- 
diába, a’ Himalaya (világunk legmagasb hegy
sora, legalább 19 csúcsa Cíiimborassohoz ha
sonló, néhány ennél sokkal magasb) jegét még 
nagyobb nyereséggel lehetne használni. Némi 
vállalkozó tehát jégtársaságot javaslóit, mivel 
reméllhetni, hogy innen vasutakon ’s gózsze- 
kereken könnyen lehetne jeget Calcuttába 
szállítani. — A’ biberichi összejövetel Luxem
burg iránt (Ausztria, Poroszország ’s Hollan
dia követei a’ Nassaui ház egyik atyavérségi 
agánál) azon reményt gerjeszti a’ de la Hayo 
újságban , hogy a’ hollandi király annak kö
vetkezésében az eíválási egyezést Belgium- 
mai nem sokára alá fogja írhatni.

azonnal a’ kormány fejévé teeudi. A’ nép, 
melly a’ jelent elhatárzóbbnak véli, mint a- 
kármelly időt, melly ben az ország léte ve
szélyben forga, feszült szemmel néz Angliá
ra , ’s azzal kecsegteti magát: ezen ország
ban van még annyi nemeslelküség ’s belátás, 
hogy jóvá akarja ’s képes is tenni mind azt, 
mit gyenge ministereinek gyenge politikája 
húsz év óta ártalmast halmozott Törökország
ra. A’ töröktül visszalépést okosan nem vár
hatni ; mert leghalkabb hajloinása is illyes- 
rnire ellene ingerlené az oroszt. A’ nép ér
zelme majdan akkor fog kitörni, ha Anglia 
szándékai harsány hirdetésével azon egy idő
ben elegendő erőt fejtend ki, ’s hathatós és 
^yors rendszabásokat kell tenni; akkor fogja 
íáradozásiukat teljes süker koszoruzni. Ha ez 
alkalmat hasztalan engedjük elsikamlani, e- 
zen ország végkép tönkre jut. Ibrahim basa, 
kit atyja Cairóba hitt meg, ellenparancsot ka
pott. A’ szultán ’s Mehmed Ali közt fenfor- 
gó meghasonlás (félreértés), mellyel egy da
rabig felhagytak, újra kitörő félben vau. —

ELEGY HÍREK.
Helsingör (Dánia) környékén bizonyos 2 

észt. lányka nagy figyelmet gerjeszt lelki te
hetségei igen kora íéjlésivel. E ’ kisded foga
dott leánya egy isméretes hajóskapitánynak, ’s 
ionén magyarázhatni meg különös figyelmét a’ 
íöldirásra ’s csillagos égre. Jeles társaság előtt 
a’ gyermek, 13 hónapos korában elevenség
gel ’s bizottsággal kimutatá a’ földabroszon 
minden kívánt ország, vagy uevesb hely fek
vését akármelly világrészben , sőt azt is : hány 
óra p. o. Madeirában, a’Kopeuhágában, v. Pá
riában v. Pekingben adott idöliez képest; est
ve pedig a’ csillagos égen a’ fő csillagokat ’s 
csillagképeket mutatta ki, hiba nélkül, mel- 
fyeket megneveztek előtte. A’ közönség é- 
léuk részvéttel várja további kifejtését. — 

Martz. 2ikáu Belgrádban hires menyekzö 
tartatott. íesrim, Milos hg testvére ’s az ot
tani kormányzó két leánya, kik ikerek le
vőn egyszerre pillanlák meg a’ napvilágot, e- 
gyütt üllő e’ napon egybekelését. Az egyik 
férje serfőző Zemlinhen, a’ másiké belgrádi
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F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyország (170—72 orsz. ülések; kinevezések; jelentés a ’ nemz. Casino tá rgyában ;  próbát«- 

tek a’ viadal- 's Ó-Bndári az izraelita-iskolában; Kovács János, Plufa Athanáz és Berhelyi Bertalan -j-). Ausztria 
(haditiszt-változások). Anglia (alsóházi ülésekben az egyetemek ü g y e ;  tory lakoma; iníluenza; napszámosak; T i
mes az orosz politika ellen ’s egyveleg). Francziaország (uj ininis terium; hadministeri parancs ; angol és franczia 
Dttmz. őráég: Ga/ '-tte és National pőre; követházi ülés). Németország (Lipcse, München, Neuenburg és Frankfurt
ból hírek).  Németalföld (v. Zuylen közleménye). Belgium (Brüsselben apriJ. 5 - 0 i k á n  zavar). Portugálig (Napi** 
újabb expeditioja). Ejszakamerika. Elegyhirek. Gabonaár. Pénzkelet.

HAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony april. 15. A’ 170—172 orsz. ü- 

Iűsekben a’ sz. kir. várasok törvényszékei 
rendezéséről szóló czikknek 2 és 3ik gszai 
ft kerületi szerkesztés szerint fogadtattak el. 
Ezen 2ik §. tartalma: hogy városi telkekre 
nézve nemesek is városi bíróság alatt legye
nek , (ide nem értve a’ birsági vagy bünteté
si ügyeket) sőt más vagyonbeli vagy szemé
lyi viszonyokra nézve is , midőn magokat szer
ződés által úgy kötelezék, az utóbbiak mind- 
Hzállal örököseikre ki nem hatnak. Sokáig vi
tatták : valljon e’ gban érintessenek é a’ tisz- 
tesbek vagy is úgy nevezett honoratiorok ? A* 
3 guál e’ záradék „akármelly bíróság előtt“ 
az illető szolgabiróságra szőrittaték.

Ferdinand kir. fóbg. 0  Fensége mint E r
délyben az olly régóta szivszakadva óhajtott 
országgyűlésre meghatalmazott kir. biztos apriL 
8ikánH délután érkezett meg Kolozsvárra.

0  csász. kir. Fölsége Triesztben a’ kor
mányszéknél megürült udv. tanácsnokságra gr. 
PálíFy Aloizt eddig Yelenczébeu volt kor- 
mányszéki tanácsnokot isiéitóztatoít kinevezni

Kir. Fejdelmünk april. 8iki legfeusőbb 
határozata szerint Reviczky Menyhért Bihar 
vmegyei alszolgabirét a’ tiszáutuli kerületi 
táblához számfeleíti közbiróvá méltóztatotí ke
gyelmesen kinevezni.

Utóbbi jelentésünkhöz a’ pesti nemz. Ca
sino felül, megígért pótlék-tudósításul közöl
hetjük pénztárának állapoíját 1833ban január. 
Isőjétől dec. Síikéig: Az összes bevétel 
lefizetett részvények, foglalkozások ’s karna- 
tokbul ’s a’ t. 23,944 fr. pengő; az összes 
kiadás, rendes költségekben, rendkívüli szer
zemények , és 8409 pengő for. kamatra kia
dott tőkepénzben, 23,059 for. és 36 kr. peng. 
Maradt tehát a’ pénztárban 1834re 884 for. ’s 
24 kr. pengő; kamatozó pénztőkékben , gőz
hajói ’s hajó-bátorságositó társasági (koma- 
rombeli) részvényekben összesen: 19,446 for. 
29 kr. peng. A’ megigazítandó tartozások jegy - 
zéke a’ jövő júniusi közgyűlésben fog előter
jesztetni ’s ugyanakkor a’ Részvényes urak-

_____ __
nak hírlapunk utján tudtokra adatni. Egyébi
ránt az egyesület Részvényesei száma mos
tan, hozzá tudván a’ legújabban fölvetteket 
i s , mintegy 445re megyen. A’ részvényesek 
száma bérekesztve nincs, ’s részvényes min
denki lehet, kit a’ választottsági ülés arra 
méltónak Ítél 5 mindazáltal az illy uj részvé
nyes tartozik az uj aláírásra, melly 1835iki 
január elejétől egész 184öiki december vé
géig megnyittatott, (minthogy a’ mostani 6 
évi aláirás e’ f. év végével megszünend) egy
szersmind magát aláírni. — A’ Casino tere
mében folyamatba vqíí hangászati előadások 
tárgyában a’ részletes elintézést az erre meg
bízott válaszíottság következőleg áliapitá meg: 
a). A’ hangászat tartatik farsang-utáni első 
vasárnaptól kezdve a’_ lóverseny végéig , to
vábbá nov. elejétől farsaDg kezdetéig heten- 
kim egyszer, és pedig b) jelenleg minden va
sárnap délutáni 4 órakor, c). A ’ részvényes
nek, ha maga, vagy pedig családjával együtt 
megy be, nincs belépti-jegyre szüksége; kia- 
áatík neki mindazáltal egy különös részvé- 
nyi jegy családja számára, hogy ez onéiküío 
is bemehessen, d). Minden részvényesnek je
lenleg 5 idegen személy számára van joga az 
igazgatótól belépti-jegyet kíván ha tűi. e). Fog
lalkozók és casinoi rendes vendégek a’ sza
bályok szerint különben is az ixHézeí minden 
kényelmeiben részesülhetvén, easinoi veu- 
éégjegyeik eí ©mutatása mellett járhatnak be. 
fj. Idegenek, utazók ’s más hasonlóknak az 
igazgató van fölhatalmazva belátása szerint 
jegyet adui. g). A’ casinoi szabályok , never 
zetesen a’ 4ik rendelet is ide alkalmaztatni!- 
dók. E ’ bivatkozati rendelet szavai pedig kö
vetkezők: „Olly bonbeli, ki már maga ura, 
vagy itt-megtelepedett idegen, föld- v. ház- 
birtokos, nagy kereskedő, gyáros, az inté
zetbe egyedül mint részvényes tag vétethetik 
föl, hogy annak javaiban részesülhessen. Ven
dégeknek pedig minden fizetés nélkül csak 
olly idegenek választathatnak, kik itt bizony
talan időre ’s mintegy átmeuőleg tartózkod
nak, nem különben polgári vagy katonai hi
vatalban levők, tudósak, művészek, jól ne-



▼élt ifjak, kiknek a* pénzbeli áldozat terhök-
* e s n é k “  -  Egyébiránt meg kell jegyezni, 

ho^y a’ hangászali előadás egészen uj tárgy 
lévén, elintéztetésinek leghelyesb módja csak 
idővel fog tökéletesen kifejlődni; s azért a 
fentebbi rendelkezések csupán ídeiglenieknek 
tekintetvén, a’ választottság által szükség es 
körülményekhöz képest változtathatok. Vég
re tudomásul tesszük a’ részvényes uraknak,
hogy az idei vagy is 1834reszóló Casino- 
köuy v megjelenvén , annak a’ Casmobul meg- 
Bzerezhetése iránt rendeléseiket megtehetik.

Budapest: April. 17ikén vala számos né
ző jelenlétében a’ pesti nemzeti viadal-iskolá
nak százat meghaladó tanítvánnyal próbaté- 
te. Már a’ csinos elrendeletü terem, melly- 
ben a’ nemes megyéknek országunk czimerét 
különféle fegyverfüzér ’s képcsoport közt kö
rüllengő czimerei, buzdítva hatják meg a’ be
lépőt, dicséretet s inagasztalást érdemel min
denben megtartott saját nemzeti színe ’& bé
lyege miatt is. Vívás alatt nemes Hiedelemmel 
's vidor könnyűséggel tüntetők ki magokat if
jabb Fridrik ur, úgy szinte nagy ügyességgel 
's az izmok hihetlen hajlékonyságával idősb 
Fridrik, Balás, Balog, Jankovich, Steinbach 
urak ’s többen, kik e’ daliás harczjáték al
kalmával a’ nézőség figyelmét nagy mértékben 
uyerék meg.

April, lüéu tartá az óbudai izraelita köz
ség alsó iskolája próbatételét, inellyre számos 
néző ’s hallgató jelent meg. A’ fi ’s leány gyer
mekek száma 288. Ennyi növendékkel N e u 
mann Salamon az érdemes tanító nemcsak 
az alsó iskolákra mért tárgyakban dicséretes 
haladást tön, hanem a’ nemzeti nyelvben is 
annyira vitte azokat, hogy a’ hazai földirás- 
ból, és szent történetekből igen helyesen ké
szült beszélgetéseket mondathatott el velők. 
A’ felsőbb osztálybeliek Írásbeli feladásokat 
dolgoztak ki magyarul és németül. A’ leány 
gyermekektől, kik között számosán igen sze
gény szüléktől származtak, igen szép kéz- 
munkákat leliete látni, mit az érdemes tanító 
jeles buzgóságu hitvesének köszönhetni* vég
zetül két kilépő leányka tarta hathatós búcsúzó
beszédet magyar nyelven, melly az egész hall
gatóságot olly érzékenyül meginditá, hogy 
az minden valláskülönség nélkül a’ jeles taní
tó párnak mind maga, mind az emberiség ne- 
vébeu különösen pedig nemzetünkében há
lás köszöuetét méltó örömmel nyilatkoztató ha
zafi törekvésükért ’s áldást kívánt minden lép
teikre. »

Kovács János ur Pálffy Antal és Miklós

hgek volt nevelöjök, az eperjesi g. kath. me
gye nyilványos könyvtárának alapítója ’s s ’ 
inagy. tudóin. Akadémia tiszt, tagja, Bécsbeo 
april. 12ikén meHviz-kórságban kimúlt. A* bol
dogult Egerben született 1764ben. Munkás é- 
letét tudományok ’s nevelésben tölté. Szer
zett vagyonát milly nemes czélokra fordító, 
mutatják még éltében tett alapítványai, mutat
ja  végrendelete, melly által szinte a’ hazában 
fölállítandó köz hasznú intézetekre szánta v a 
gyona nagyobb részét. Bővebb életrajzát az 
általa alapított eperjesi könyvtár fogja kiadni 
M. K. Meghaláloztak továbbá: Gyulán f. hón. 
6ikán Plufa Athanáz ur g. n. egy. iskola-i
gazgató , Bki e’ részbeni jeles érdemiért még 
1827ben 0  Fölségének legfelsőbb tetszését 
nyeré meg, ’s különben már számos év óta 
11 tanulót látott el szükséges iskolai köny
vek, tanulásra megkívántaié szerek és gyak
ran ruházattal i s ; — Ungváron pedig Berbe- 
lyi Bertalan or megyei első aljegyző igen 
szép reményű ’s jeles miveltségü ifjú éltének 
23ik évében.

„ A U S Z T R I A .
O csász. kir. Fölsége martz. 24ikéről az 

udv. haditanács alelnökéhöz gr. Hardegg lg - 
náczhoz intézett legfensőbb kézirata szerint: 
a’ Wellington sorezred másod tulajdonosává 
Mesemacre altábornagyot; Lichtenstein sor
ezred tulajdonosává gr. Bothkirch Lénárd al
tábornagyot ; Würtembergi hg. sorezred-tn- 
lajdonosávábáró Koudelka altábornagyot; Her- 
zogenberg sorezred tulajdonosává báró Flei
scher altábornagyot; Eszterházy sorezred tu
lajdonosává Ferencz Ferdinand főherczeget, 
Ferencz modenai hg ö fensége legidösb fiját; 
továbbá ugyanezen ezred másod tulajdonosá
vá J á r o s s y  gén. őrnagyot; végre a’ föhg. 
Lajos nevét viselő sorezred másod tulajdono
sává báró Schneider altábornagyot méltózta- 
tott kegyelmesen kinevezni. — A’ csász. kir. 
hadseregnél történt többi tisztváltozások pe
dig e’ következők: gén. őrnaggyá lett ezre
des báró Abele Venczel; ezredesekké kö
vetkező alezredesek: Wenz Ferdinand báré, 
Keck Mihály, Kresz György báró ’s Mana
ger Ferencz; alezredessé következő őrna
gyok: Collard József, Mallor József, G e
deon  József, Appel József, Schwarzen
berg Boldog h g ., Mengen Adolf, Lichten- 
berg Miklós gr., Riepenhoflf Lajos, Christ 
József báró ’s Avril József; őrnagyokká kö^ 
vetkező gyalog és lovag kapitányok: Engei- 
tlral Kajetán, Nobili János gr., Binder Ig- 
nácz, Matiega Ferencz, Dobrowolsky Jáuos,
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Hem)íkar Lajos, Haslinger József, Möller 
Károly, Soyka János, Fischer Károly, Mül
ler Andor, Lauterbach János, Stwrtnik Á- 
goston báró és Cortesi Kelemen. Coliin La
jo s , báró Wacquant- sorezredi őrnagy, a’ 
megürült Widakovics - gránátos - osztály pa
rancsnokává nevezteték; Zahorzanszky Fe- 
reucz báró W enz-, és Fiedler József Dre- 
ver-grán .-osztály parancsnoka lón. Rochlitz 
József &ik pattantyus-ezredbeli őrnagy Grátz- 
be rendelteték várőrségi pattantyui parancs
nokká. Nyugalmaztattak: altábornagy Goll- 
ner Aloiz báró, generalőrnagy Neumann Mik
sa , Lang Fülöp, mind a’ ketten nyugpénz- 
z e l , Koch György Sándor és Woeber János 
báró; alezredes Haas István , Oehm Ferencz, 
mindketten ezredes-czimmel, Svaiczer Jó
zsef, Drever Fridrik és Münstermann Arnold*, 
őrnagy Schaupel József különös dijtoidalék- 
k a l; kapitány Pelka Erazm, Moudrey József, 
Eyuianu József és Stubik János g r., mind
nyájan őrnagy czimmel. Idegen rendeket ’s 
azok viselésire legfensőbb engedelinet nyer
tek: Hardegg Ignácz lovassági gen. ’s azudv. 
haditanács alelnöke a’ parmai Constantin sz. 
György-rend n.keresztjét; szász-koburg és 
gothai hg. Ferdinand altábornagy a’ belga kir. 
Leopold- és Szász-Ernesztin hg. házi-rend
n.keresztjét; Wieland György báró altábor
nagy a’ lengyel kir. fejér-sas rendet; Zanini 
Péter ezredes az orosz cs. sz. Wladimir-rend 
3ik osztályát, és Mylius Gyenes báró ezre
des a’ pápai sz. nagy Gergely-rend közép ke
resztjét.

A N G L I A .
Az alsóházban martz. 26kán jelenté Bu

ckingham ur, hogy ő april 24kén fölirást lóg 
a’ királyhoz indítványba hozni az Angliában 
találkozó lengyel szökevények segedelmire. 
Ezután a' cambridge-i kérelmek fölött folyt a’ 
vita, Sir R. Inglis az oxfordi egyetem kül
döttje különösen ezeket monda a’ kérelmek 
ellen: Az egyetemekre, úgymond, hamis ne
vet tolnak, ha azokat (Angliában) statusiníé- 
zeteknek nevezik; ’s kérdi, ugyanazon érte
lemben teszik é azt, jnillyenben a’ statusa
dósságról szólnak, ’s valljon az egyetemek a’ 
statustól vagy a’ nemzettől ajándékoztalak é 
meg a’ közjóra? O'Connell ur, ’s mások igen- 
zették azt. A’ szónok azonban minden zavaro- 
dás nélkül folytatván beszédét kifejté, hogy 
az oxfordi egyetem csak 200 ft. stget húz a’ 
statustól, ’s hogy p. o. inkább a’ mayuoothi 
collegiumot lehetne statusintézetnek nevezni, 
mivel ez a’ nemzettől többet kap, mint a’ cam-

bridgei *s oxfordi egyetem ósszeleg. Azt kér- 
dé továbbá: valljon abban hiszik e’ a’ dissen- 
terek alapulni követlésöket az egyetemekre 
nézve , mert az ott hivatalkodó tanítók a’ sta
tustól 40 ft. stget nyernek évi fizetésül ? Min
den, mit a’ dissentereknek megadhatni, egye
dül azon jogban áll, mellynél fogva saját in
tézeteik is oszthatnak baccalaureusi, vagyma- 
gisteri tisZtczimet, csak hogy ne királyi vagy 
parlianienti jóváhagyás v. szentesítés mellett; 
’s várnék el azután, úgymond, hogy az ál tál ok 
osztatandó tisztczimeknek a’ nemzet annyi be
cset fog e tulajdonítani, mint a’ Cambridgetől, 
vagy Oxfordiéi osztottaknak. Mi a’ collegiu- 
mok alapítását illeti, az mindegy akár katho- 
likusok, akár dissenterek alapítók azokat; on
nan a’ dissenterek semmi köveílést sem von
hatnak ; elég ha a’ mostani birtokosak joggal 
vágynak birtokaikban, mert olly tulajdont, 
mellyet valaki 600 éven által zavartalanul ’s 
visszaélés nélkül birt, háborgatni nem sza
bad. Az alsóház nem népoktatási hely (kaczaj) 
’s az egyetemek jogaihoz nyúlni annyi, mint 
az egyház bátorságát, ’s ez országban a’ ke- 
resztyénség fenállását veszélyeztetni.“ O’Con
nell ur osfromlá ez állításokat ’s azt vélé, hogy 
a’ tárgy igen is az alsóház elé tartozik, mert 
egy polgárosztály lealacsonyittátásáról, ’s egy 
másik felmagasztaltatásáról van szó. Előadá
sát a’ ház hangos tetszéssel fogadá, valamint 
Shaw űrét is, ki azon hasznokat számláló elő, 
mellyeket az ország a’ dissentereknek a’ dub
lini egyetembe bocsáttatásából tapasztalt. Pal
merston , mint a’ cambridgei egyetem néhai 
képviselője a’ kérelemhez járulását jelenté, 
R. Peel pedig igen ellene szólott, azt állítván, 
hogy a’ dissenterek jövendőre majd többet 
fognak kiváuni, ha mind a’ két egyetemnél aka
démiai tisztlépcsőkre bocsáttatnak,’s ha a’ püs
pöki egyházakban az isteni szolgálat alul fö l-' 
mentenék őket, az egyetemekben minden val
lásbeli oktatás megszűnnék, ’s ha fel nem ol
datnának , a’ dissenterek lélekisméreti kény
szerítésről panaszkodnának. A’ speaker fél
ben szakasztá beszédét , mert három álla fel 
ismét, ’s így a’ vitát busvét utánra kelle ha
lasztani. —

A’ scott toryk Melville lordnak fényes 
lakomát adtak. Ez alkalommal az ünneplett di
csőségének tartá, hogyr politikái pályáját Pit
iéi kezdheté, ’s Wellington hggel végezheté. 
A’ jelenvoltak közül többen, ’s kivált Buc- 
cleigh hg (legdúsabb telekbirtokos Scotiában) 
marczonáu szóltak a’politikai raisonneurök el
len, kik a’ most szeuvedő földműves érdeke-
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ti kézmö-érdekekkel ellenkezni állítják.
l* Á z  influenza (nátha-hurut) Londonban né
hány hét óta járvány. Egy időiül fogyást az an
gol' halászcsoluakokat a’ franczia orhajosok 
nyugtalanítani kezdék, ’s nem rég Jersey szi
geten egy olly hajóbeüt saját csolnakaii agyon 
lőttek. A’ dolog Angliában fókep a parímelle- 
ken bosszúságra gerjesztő az elméket, ’s rósz 
következést lehetnek, ha el nem luteztetnek. 
Az alsóházban tett kérdésre a’ numsterek 
ttzuiihau nyugtató választ adtak. — Nem reg 
hat napszámos állott törvényszék elolt, kik 
társaikat tilos egyesületre akarák csábítani, 
,nelly a’ többi kézuiű-egyesületekke! a’ nagy 
öusarzee sküvést vala segítendő végrehajtani. — 
A’ vétkesek hét esztendei deportatiora ltel
tettek. —

A’ Cobbeít Register lap beszeli, hogy 
Jackson general egy a’ bankügyében hoz
zá küldött biztosságnak azt válaszold: „Ü a- 
zon soha sem kételkedett, hogy péuztőzsé- 
rek (Mäkler v. speculansok status-papirosok
kal) valamint mind azok, kik kölcsönzött tő
kepénzekkel dolgoztak, aző rendszabása ál
tal tetemesül szenvedni fognak, de illy em
berek meg is érdemlék a’ megbukást.“ A1 
Timesban ismét kemény czikkelyt olvashatni 
Rnsszia poütikája ’s Törökországhoz állása 
felől. „Alig múlik nap úgy mond, mellyen 
féltékenysége ’s gyülölsége próbáját ne adná 
Russzia, midőn Angliával összeütközik, nem 
csak Európában de a’ legtávolabb világrészen 
is. Minden czikkelyben ócsárolja az angol 
népvédlegi (defensiv) szellemét, mellyel Rus
szia tovább harapozásinak ellenszegül. Le
velek a’ Vistula ’s Dunamellékröl telvék a- 
zon eddig csak morális elienszegülési meg
támadásukkal, mellyeket a’ britt nemzet Rus
szia fóuraság - vágyi tervének keleten elle
nébe állít. Már most a’ két kabinetet akarnák 
egymástól elidegeníteni, állítván, hogy a’ 
britt sajtó e’ tárgyban elhallgatott. De ha mi 
(a Times) határzottan ’s bosszúsan ellenmon- 
dunk annak, mintha az angol nép Russzia visele
tén igaz keserűségéből egy mákszemnyit enge
deti volna, ’s ha bizonyítjuk, hogy mi min
denben, mit Francziaország illyen viseletre 
ócsárolva ellengördítelt, vagy gördíthet, tel
jesen, ’s őszintén megegyezünk, mi lesz ak
kor azon mendemondábólmellyet e’ két or
szág érzelmei megiiasonlásáról, ’s azon fena- 
kadasrol, mellyet politikai kapcsolatiok szen- 
vede, mesélnek? „A’ Times továbbá egv nem 
reg megjelent czikkelyre utal a’ Foreign Quar
terly- Reviewban, hol következő hely is for

dul elő: „Russzia védelmét'ajánlotta, ’s bea
vatkozási jogot nyert. Viseleté azóta az is
mért régi volt: béelegyüi a ’ kormány ’s job
bágy közti minden ügybe; táplálja az izgá
gát , mellyet elintézni állít; elcsábít hol e- 
rőre, ’s elnyom hol gyengeségre talál; míg 
kifogyás ’s belső árulás a’ hódítás munkáját 
bevégzik.“ — E ’ czikkelyére a’ Timesnak 
egy londoni levél azt jegyzi meg, hogy az 
annál figyelmet gerjesztőbb, mivel nem rég 
mind az angol mind a’ franczia ministerefe 
teljesen nyugottaknak mutatkoztak e’ tárgy
ra nézve. "Vagy szeszélye tehát ez a’ Ti
mesnak, vagy meggyőződött az angol ka
binet a’ felől, hogy kelet ügyében csakugyan 
hathatósabban kellene föllépnie, ’s előre csak 
a' nemzet ér-lükkenésit (Púi3) tapogatja. Ha ez 
utolsó áll, úgy a’ kérdés e’ megtámadásnál 
nem marad, hanem rövid idő múlva mind a’ 
két ház előtt szóba jövend; ha pedig csak 
szeszély: a’ Times holnap majd másról be
szél. — Mintegy 5009 főnyi szalagos férfi 
(Ribbonmen) gyülekezet ballaga martz. 17Ikén 
St. Patrik napján teljes mars-rendben Down 
patrikba fehér, zöld ’s vörös kereszttel, né- 
mellyek még övvel is ékesítve. Minden csa
pat elején egy sípos ment. Börtönparancsok 
bocsáttattak ki ’s többen elfogattak közülök, 
kik a’ törvényszék elé fognak idéztetni. — 
A’ kézművesek egyesületétől, melly különö
sen Somersetshire grófságban félelmesen ter
jed , egy küldöttség kérelmet nyujta Melbour
ne lordhoz, az „egyesület“ hat tagjai ellen 
kimondott ítélet enyhítése végett, melly de
portatiora kárhoztatá azokat. M. lord megí
gérő , hogy a’ kérelmet a’ királynak be fogja 
mutatni.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .

Folyó hónap 5ikén, mint múlt lapunk érü
ltté, a’ Moniteur közli a’ kir. april. 4iki ren
deléseket az uj ministerek kineveztetésiről: 
Rigny gr. aladmiral Broglie helyébe külügyek 
ministerévé; Roussin báró aladmiral ’s fran
czia követ Stambulban, tengeri ügyekévé lön, 
Persil ur pedig eddigi főügyvéd Barthe ur 
helyébe pecsétörré (v. igazságivá), Barthe uv 
kincstár elnökévé ’s franczia pairré nevezte
tett. Martin ur Persil helyébe lépett föügy- 
védségre, Thiers ur d’Argout gr. helyett bel- 
ügymiuisterré tétetett, d’Argout ur pedig bank 
elnökévé ’sDuchatel követ ur kereskedési mi- 
nisterré. Soult marsai a’ tanács elnöke ’s liad- 
minister marad, Humann ur a' financzosztályé, 
Guizot ur pedig a’ nyilványos oktatásé. Se-



bastianl köretté neveztetek a’ nápolyi ud
varhoz. —

Hadministeri rendelésnél fogva martz. 
14röl azon minden fegyver nemű altisztek ’s 
’közlegények, (azokat is értve, kik Afrikában, 
vagy Anconában vannak,) kiknek szolgálati- 
dejök még az idén kitelik, ’s újra be nem állot
tak , haladéktalan honjokba bocsáttatnak. A’ 
lovasságnál azonban a’ hazabocsátás csak hal
kan intéztetik. — Martz. 29én itélé el a’ pári
si törvényszék a’ Gazette de France pőrét, 
melly a’ bordeaux-i hg. nagy koruságáról (ma- 
jorennitas) ’s az adó-megtagadásról közlött 
két czikkely végett arról vádoltatótt, hogy a’ 
kir. jogokat támadta meg, ’s törvények elleni 
engedetlenségre bizgatott. Szerkesztőji Gé- 
noude és Janvier uu. magok védelmezők ma
gokat. Az esküitek kevés időre visszavonul
ván tanakodásuk következménye az lett, hogy 
a’ Gazette mind a’ két vád alul fölmentetett.— 
Párisból martz. 28ról Írják, hogy a’ schweizi 
franczia követ nyilványítása szerint az idegen 
hatalmak a’ Schweizban tartózkodó lengyelek 
kiüzetésit folyvást sürgetik, ’s hogy ó részé
ről a’ Freiburgban tartózkodó legitimisták ki- 
hajtatását fogná kívánni. Eközben, mint mond
ják a’ Bernben levő lengyelek újra puskaport 
vásárlottak. — Négy fiatal repnblicauus, kik 
Marseilleben ezelőtt két hónappal némi város- 
hajdú csapattal volt czivódás következésében 
befogattak, martz. 21kén mint gályarabok bé- 
kózott kézzel lábbal Aixbe vitettek, noha az es- 
küttszék által még el sincsenek Ítélve. — Milly 
kevéssé van Francziaországban nemzeti élet, 
kitetszik a’ franczia nemzeti őrségi rendszer, 
’s az angol Yeomanry (fegyveres polgárság) 
közt divatozó különségből, mint szinte a’ fran
czia, ’s angol esküttszék közöttiból. A’ nem
zeti őrség Francziaországban igen kínos és 
unalmas szolgálat, mert katonásan űzik azt, 
mi Angliában eszük ágában sincs. A’ franczia 
nemz. őrök soha sem állanak össze magoktól, 
midőn érdekük kívánná; törvény ’s parancsno
ki szózat kell arra, hogv a’ franczia mozdul- 
jón. 0  úgy véli, a’ rendet fentartani katona 
’s nem polgár dolga. A’ nemzeti őrség neki 
nem előjog, nem politikai kiváltság, mint az 
angol "\eomannek. A’ Yeomanry oily szerke
zet , mellyben a’ polgár önállása ’s függelme, 
mint tagé ezen intézet lánczában teljes egyen
súlyban vagyon. A’ nemzeti őrség a’ francziá- 
nak teher, ’s annyiszor lerázza azt az eskütt- 
székkel együtt magáról, ineunyiszer csak le
het. — Angliában az esküttszék nagy intézet, 
nem törvéuyszabáíy, nem száraz „keik*, de a’

nemzet nedve és vére, ’s mint a’ lélekzés, o>- 
ganikai életéhez tartozik. Francziaországban 
az esküttszék törvény-hozta teher. Az eskütt- 
szék tagjai örömest átengednék hivatalokat 
a’ törvényszékeknek, valamint a’ nemzeti őr
ség tagjai övéket a’ katonaságnak, ’s rend
őrségnek. A’ klubbok ellen leghathatósb esz
köz volna tulajdonkép a ’ nemzeti őrség ’s es- 
küítszék. Angliában egy sereg radicáltól sem 
rettegnek, mert van nyilványos szellem, melly 
annak derekasan ellenszegül Nem szenvedő
i g  a’ hideg törvény nevében, hanem cselekvő
i g , -  ’s közszellem által lelkesítve számolhat 
’s bizhatik az ottani kormány a’ nemzeti nagy 
tömeg buzgó segedelmében. — A’ Cassatio- 
szék april 4én az 1834iki National feljebbvitt 
ügyében azon okkal gyámolított ítéletet hozá, 
hogy az 1834iki National valóban uj hírlap , 
melíyre az 1822 évi martz. 25iki törvény 7ik 
czikielyét helytelenül alkalmazák, ’s ez által 
az 1828iki törvény czikkelyeket sérték meg. 
Ehezképest a’ Cassatioszék megsemmisíti a’ 
törvényszék Ítéletét, ’s az ügyet az alsószaj- 
nai törvényszékhez utasítja. —

A’ követházban april. 4ikén Mosbourg 
ur javaslatát fejté k i, mellynél fogvást a’leg
közelebbi kamara-ujitáskor senki követté rte 
választathassák, se kamarai tag ne maradhas
son, ki olly kereskedés-adásvevés-alku-száUí- 
tások-váilalkosás- vagy bármi más szolgálat 
’s viszonyban érdekesül, melly t. i. a’ sta
tussal vagy azon igazgatásokkal, mellyek sta- 
tuspénzzeí bánnak, számadásokra ’s kiegyen
lítésekre szolgálhatna alkalmid; a’ nem vá- 
lasztathatás pedig addig tartson, míg e’ dol
gok teljesen tisztába hozva ’s kifizetve n iiw  
csenek. E* rendszabás ne csak névtelen, ha
nem törvényesen felhatalmazott társaságok 
részvényesire is terjedjen. Jaubert ur elle
ne , Perger mellette szólott, úgy szinte Gau- 
gier ur is. A’ kamara gyenge szótöbbséggel 
a’ javaslatot megfontolásba nem venni hatá
rozó. — A’ Gazette Lafayette generált olly 
betegnek állítja, hogy az orvosok a’ szobá
ból kimenésí is megtilták neki. Az Ami de 
la Charte inartz. 3ról beszéli, hogy Nantes- 
ban éjjel némi lakoma alkalmával, mellyet 
100 kézműves tartott, az utczákou rendetlen
ségek voltak, ’s a’ Marseillaise dúdolása köz
ben ezt kiáltozák: Éljen a’ haza! le Lajos- 
Fülöppel! ki'az egyesületi törvénnyel! éljen 
a’ respubiica! le a’ megvásárlóit követekkel! 
De minden következés nélkül maradt.—A’Tri
bune több egyesület részéről benyújtott ellen
mondáson felül az egyesületi törvény ellen



közöl egyet 2544. aláírással a’ lyoni gyárle- 
gények társaságától is , mellyben nyilatkoz
tatják a’ tagok: „hogy ók sóba sem hajtják 
fejüket illy gyalázatos járomba, gyűléseiket 
folytatni fogják, ’s minden erővel, rnelly tu
lajdona vagy sajatja szabad férfinak, minden 
baromi megkisértésnek ellenszegülni készek.

NÉMETORSZÁG.
Lipcsében a’ rendőrség nem rég minden 

ottani lapszerkesztóhez körlevelet bocsátott, 
mellyben tudatja velük, hogy ezentúl még a’ 
censurára beküldött kéziratok i s , azaz, nem 
csak nyomtatottak hanem Írottak ’s törlőttek 
is főbenjáró nyomozás tárgyai lehetnek , ha 
t. i. az szükségesnek fog ítéltetni. — A’ ba
jor országgyűlésről azt mondja egy müncheni 
levelező, hogy az ollyan csendes mint az álló 
viz, ’s igen különböző a’ múltkoritól, noha tán 
egy tizedet kivevén mind az előbbi tagból áll.— 
Berlini hírek mondják, hogy a’ Berlinbe utazó 
belga követ Goblet general itt nehezen fog 
követkedni, mivel Gothában vesztegel. — A’ 
müncheni politikai újság elbeszéli: mi ok in
dította Neuenburgot arra, hogy a’ scliweizi 
szövetségből mint canton kilépjen. Neueuburg 
már régen kért arra engedelmet uralkodójá
tól , de mindeddig némi tekintetek gátlók azt. 
Innen Schweizban azt vélték, hogy Neuenburg 
herczege, semmi esetre sem akar e’ szándékban 
megegyezni, ’s magas becsűnek nézi herczeg- 
sége kapcsolatát a’ respublicával. Most, hogy 
Neuenburg hge megegyezését az elválásra 
megnyerő, jele, mennyire csalatkoztak a’ fel
jebb vélemény pártolóji; de tanúja egyszers
mind, hogy nyornos ok sürgetheti e’ rendsza
bást, melly huzamos ideig akadozott, ’s nem- 
látliatni még most által, mi vala megérlelni ké
pes e hír télén határozást. JL' kérdés iránt 
érdekes közleményeket várhatni. —«Frank
furt april 4ről; tegnapunk, a’ tavalyi „tá
madás^ évnapja csendesen folyt le. Estve 9 
s 10 óra közt azonban nagy lárma terjedt vá
rosszerte. A’ legnépesb utczákon összefutot
tak , ’s azt hivék, hogy valami uj borzasztó 
jelenés készül. De csak hamar kitudák, hogy 
vaklárma. Tudnillik, furcsa hosszú kötélén 
felig döglött lovat hurczoltak az utczákon ál
lítólag baromorvoshoz, de a* ki vonakodott 
kapuját megnyittatni, ’s e’ miatt töménytelen 
ujsagkivaucs! tódult össze, kik a’ hosszú kö
telet latvan azt fecskendő-csöveknek vélék ’s 
g> uladást gondoltak. Azonban egy óra múlva 
mind szetosz.ott, ’s a' nyilványos csend nem 
baborittatótt többé. -  Az előadott eset valóban 
-elyeges. A revolutio nem mertettleg föllép

ni már, hanem csak gonoszul incselkedik. 
A’ fő izgatok megszöktek és Schweizba ló
dultak.“ —

N É M E T A L F Ö L D .
A’ frankfurti fópostaujság Haagából je 

lenti: hogy f. li. 4kén a’ külügyek időleges 
ministere vau Zuylen báró a’ generalstatusok 
mind két kamarájának politikai közleménye
ket tőn, mellyekbeu előadván a’ londoni Con- 
ferentia felfüggesztetése okát, szerencsésnek 
vallaná magát, ha azon feszültség óhajtott vé
gét adhatná hírül a’ kamaráknak , mellyben 
Hollandia még mindig leledzik. Azonban min
den igazságos várakozás ellenére sem kedve
zők a’ kilátások. A’ hollandi király hoz a’ bé
csi, berlini ’s pétervári udvar követe Schwar
zenberg hg két fő pontot hozott: 1) hogy a’ 
király miiiélelőbb kérdezze meg a’ nassauiház 
aty avérségit ’s a’ német szövetséget, hogy 
Luxemburg walloni része átengedése iránt meg 
egyeznek é ’s mikép ? 2) hogy a’ londoni confe- 
rentia újra folyamatba vétessék, ’s végegyezés 
köttessék. A’ király nem vonakodott a’ kívánt 
kérdést megtenni; de a’ végegyezési alkudo
zások még nem haladtak annyira, hogy lemon
dásra határozhatták volna magokat, mivel Hol
landiára nézve a’ nyomos pontok még végezet- 
len maradtak,’s a’ lemondás ezek sikerére nem 
kedvezőleg hathatott volna. A’ király azonban 
ez áldozatot is kész vala megtenni a’ közjó
nak, ’s reményié, hogy a’ fenforgó pontokat 
a’ részvevő hatalmak egyenesség ’s jog sze
rint fogják elintézni. Múlt uov. 3káu elküldé 
az e’ tárgyiránti megkérdezést a’ szövetség- 
gyűléshez, hogy ott lökén vétessék föl. Nov. 
7kén pedig Biberichbe küldé (a’ nassaui ház 
tagjai gyűléséhez). A’ Nassaui hg, Nassaui 
Fridi ik hg távolléte miatt csak f. é. jan. 18án 
küldötte válaszát meg a’ szövetséggyülési kö
vetnek. A’ nassaui ház atyavérsége 1783ban 
kötött öröklési szerződésénél fogva, ’s a’ 
bécsi záradék - acta következésében elutaló 
vagyis tagadó választ adott. A’ király-nagy 
herczegnek tehát azon pillanatban lehetlen volt 
a’ lemondásban megegyeznie. Ennyi áldozat 
után Hollandia azt óhajtotta volna, hogy leg
alább méltányos (tűrhető vagy elviselhető) vég
egyezés köttessék , ’s remény lé , hogy Lon
donban , miután a' Frankfurtban ’s Biberichben 
tett lépések hirét fogták venni, a’ couferen- 
tia munkájit is újra fölveendik. Azonban An
glia ’s Francziaország odanyilatkoztak, hogy 
a’ Conferentia muukáji nem a’ német szövet
ségnél vagy Biberichben tett lépések hanem 
az onnan veendő kedvező válasz után fognak
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ü jrt megindíttatni. í ?  kívánatnak is meg akar* 
▼án Hollandia felelni, Reede grófot Biberich- 
be küldé, hogy a’ bécsi ’s berlini udvar meg
hatalmazottival egyesülten lemondásra birják a* 
Nassaui herczeget. Mindennyi törekvések da
czára sem akarnak néraellyek a’ hollandi kor
mánynak hinni. Mi lehet annak oka, nem tud
ja  ; de fájlalja ezt az egész hollandi nemzet, 
midőn folyvást kénytelen tapasztalni, mikép 
divatoznak előítéletek ellene. Végül a’ belga 
seregmozgásokról beszél, ’s megjegyzi, hogy 
Hollandia csendesen fogja magát a’ mellett vi
selni , ’s ígéri, hogy Németalföld mind egyko- 
ruji, mind az utóvilág előtt igazolva lesz.

B F, L G 1 ü  M.
Brüssel! hírek april. 2káról mondják, hogy 

aJ belga hadban nagy mozgás uralkodik, ’s 
a’ franczia kormány is sergeket indított a’ szé
lek felé, honnan Hollandia részéről a’ be- 
rohanást a’ mint látszik nem tartják lehetlen- 
nek. Givetbe élelmi -  szereket is takarítanak. 
— Brüssel april. 5iki estvéjétől 7ike délutáni 
1 óráig, meddig a’ legújabb hírek terjednek, 
iszonyú rendetlenségek láthelye, mellyeket 
az imént említett nap reggelén sok ezernyi 
példányban szét osztott „Felszólítás a’ belga 
néphez“  okozott, ’s melly heves szidalmak után 
a’ pórságot buzdítja, hogy magát az Orangis- 
tákon, (az orániai v. hollandi országlóházhoz 
szító) ’s különösen azon személyeken boszulja 
meg, kik az orániai herczeg árverésen ela
dott lovainak visszaváltása végett a’ pénzgyűj
tő ivet aláírták, ’s kiknek nevét a’ Lynx (orau- 
gista hírlap) kiadó. JE’ felszólítás foganatos 
is vala, mert még 5ikén estve kezdették a’ 
duíást ’s pusztítást, mellyet az utóbbi hirek 
elindultakor még mindig egyenlő dühhel foly
tattak. Brüsseli levél april. 6ikáról következő 
részleges rajzot ad a’ felől: „Tegnap reggel 
néhány ezernyi nyomtatott példány (felszólí
tást a’ belga néphez) szórtak széllyel a’ csap- 
székekben ’s utczákon, melly ben mindazon 
személyek, kik az orániai hg. lovai vissza- 
vásárlatára adóztak, névszerínt fel valának 
jegyezve , ’s a’ nép boszujának czélul kitűz
ve. Már éjjel kezdék a’ házakat megrohanni; 
ma reggel a’ pórság nagy számban csoporto- 
zott össze, és sebes (ostrom) lépéssel tódult 
Ursel, ’s de Ligne herczegekhez, Trazeg- 
nies marquishoz, Chiinay és több más sze
mélyhez; házaikban mindent összezúzott, ’s 
az ablakon kidobott. Ligne hg. házában még 
csak egy gombostű sem maradt, úgy Trazeg- 
niesében sem. Az odasiető katonaság megrakta 
ugyan a’ házakat, de nem vala képes a’ nép

dühének gátot vetni, még a* király megjelente 
sem csilapíthatá azt le , ki lóháton több ut* 
czán keresztül lovagolt. Most, délután 1 órai
kor, ezernyin zajongnak az utczákon; az e- 
gész város forrong. Több asszonyság, kik 
amaz aláirás-ivre jegyzék nevöket, az angol 
követ lakába futott, hol tanuji voltak Ligne hg. 
háza feldultának; a’ hg. maga reggeli 3^kor 
szökött meg. Utánirat délután 3^kor: A’ bel
ső minister lóháton járja be a’ várost; a’ pol
gármester ’s $gyéb tanácsbeli személyek pe
dig az utczákon rendre szólították fel a* nép
csoportokat; de mindeddig süker nélkül. Délu
tán 4kor: A’ fripiérs (régi ruha-utcza) utczá- 
ban Allard testvérek háza össze van rombol
va, püspök-utczában az orangista clubbé ha- 
sonlag. Az ismért Ducpetiaux felszólíta vala
mennyi lengyelt, hogy azonnal a’ pénztérre 
gyűljenek; még nem tudni mi czélra. 4^kor: 
Polgármestertől aláirt felszólítást raggatnak 
minden szegletre; a’ nép csendre intetik; már 
most a’ katonaság erővel fog fellépni. A’ já
tékszínben ma, a’ „Portiéi némát“ kellene ad
ni; tegnap kívánták; de úgy hiszik, a’ já 
tékszín ma zárva marad. Mi rettentő állapot
ban vagyunk; a’ város a’ szó legsajátabb ér^ 
telmében pórság kezei közt van, melly min
dent ront, zúz. A’ Journal de la Belgique ’s 
a’ Courrier Beige, mint april. 7ikén egyedül 
megjelent lapok szinte hírt adnak e’ dulon- 
gásokról, de csak 6ika reggeli 9 óráig, mi
dőn a’ pusztítók épen a’ Ligne hg. háza előtt 
csoportoztak. A’ Courrier Beige keserűn 
panaszkodik e’ kicsapongáson, és sürgetve 
unszolja a’ kormányt, hogy e’ garázdaságot 
hathatósabban fékezze, mint eddig, minthogy 
első kötelességét sértené meg, ha t. i. a’ sze
mélyt ’s tulajdont sükeresen védeni nem bír
ná; arra figyelmeztet továbbá, hogy ha e’ 
dulás ellen gát nem vettetik, az által a’ vá- 
ros fog szenvedni legtöbbet, mivel a’ tulaj
donosak kármeutesítése rá háramlik, mi annál 
nyomasztóbb lenne, minthogy az 1830 ’s 1831- 
ki borzadalmak miatt is már tetemes summá
kat vala kénytelen fizetni,

P O R T U G Á L I A .
* A’ Courier levelezője Lissabonbul marta 

22ikéről következőt i r : adm, Parker 18ika 
estéjén sietve küldé innén ki African gőzha
jót zárt rendelésekkel, mellyeket csupán a’ 
síktengeren bonthata föL A’ hajó rendeltetése 
felől még bizonyost nem tudnak, de közösen 
gyanítják, hogy Yigoba küldetett a’ Scor
pion salupp ügyének elintézése végett. A’ sa- 
lupp t. i. néhány nap előtt d. Miguel részére
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Angliából hadiszereket szállítván, midőn Ca- 
minhához inegérkezék, .a’ folyam spanyol fe
léről lövésekkel fogadtatott. A’ kapitány meg 
akarván tudni ez ellenséges bánás okát, ki
szállott a’ spanyol partra, de itt azonnal el
fogatok ’s azóta folyvást erős őrizet alatt tár- 
tátik. Maga a’ hajó azonban a’ túlsó parton 
további gátlás nélkül kil ökődött. 21ikén est
ve telegraphi hir jelenté Leiriábul, hogy adni. 
Napier°három hajóval Figueiránál szerencsé
sen kikötött. Mások azonban e’ híren kétked
nek, ’s egyéb tudósítások után inkább hiszik, 
hogy Figueiránál kikötni szélvészek által gá
tolhatván, (Janiinkához vonult ’s ott szállott 
ki. Ezt erősítik Fortóbül 24ikéről költ leve
lek is, írván: hogy a’ város-korinányzó épen 
most kapá Napier tudósítását Caminha bevé
tele felől. Ó a’ város közelében 500 embert 
szállított ki ’s velük a’ várost, melly d. Ma
riához különben is hajlott, megrohanás által 
vette be; most e’ sereg Viana, ellen vonul. — 
Portóban a’ kimozdítható ezredekhöz parancs 
ment, hogy magokat minden pillanatban ké
szen tartsák indulásra expediíiokép, mellynek 
különben se valódi czélját, se vezérét nem 
tudják*, ez utóbbit Lissabonbul várják ’s mint 
gyanítják gen. Stubbs leeud. Alkalmasint ez 
expeditio a’ seándéklott spanyol beütéssel ös
szefüggésben lesz. A’ poríobeliek igen zú
golódnak e’ készületek ellen, minthogy álta- 
lok minden véd-katonaságtul megfosztanának. 
D. Carlos, hihetőn szinte e’ mozdulatok bű
zére, elhagyá a’ spanyol széleket ’s Lame- 
goba vonult; kisérő fegyveres hada 40öra 
megy, ’s Miguel rendeléseinél fogva élelem
mel a’ lakosok által taríatik, valamint saját 
portugáli katonáik. Sautarew előtt a’ két tá
bor folyvást vesztegelve farkasszemmel néz 
egymásra, egyik sem bátorkodik támadáshoz 
fogni, de védelemi mind a’ kettő elszánt. 

ÉJSZAKÁM ERIK A. 
őrnek son ’s az ot környező szeméi vek 

egymásután veszik a’ névtelen leveleket, ‘hol 
halállal fenyegetik őket, ha rbank iránti vise
letűket nem másolják meg. A’ képviselőhöz 
a’ depositumok kérdését 32. szótöbbséggel az

eszközök ’s módok választmányához utasítá. 
A’ ház ezen végzése a’ washinglóui Clobe-ot 
(kormáiiylap) diadalénekre buzdítja, ő a’kér
dést. már el döntő Itnek nézi, ’s azt hiszi, hogy 
a’ nép azon országos csapásokra, melJyeket 
a’ végrehajtó hatalom akar létesítői, majd se
géd kezet nyujtand. De a’ Daily Advertiser e* 
történetről azt mondja: Nem kell feledni, 
hogy az igazgatás azonkívül, hogy a’ képvi- 
selóházban csak csekély többséget bir, a’ ta
nácsban nyomos többségű ellenkezésbe ütkö
zik. E* helyzet kettőzted azon nehézségeket, 
mellyek azt környezik, ’s legyőzheílen aka
dályt fog útba gördíteni, ha ujdon olíy rend
szabásokhoz nyúlna, mellyek a’ köz ínséget 
még szaporítanák. — Uj orleansi hírek után 
a’ bukások oda is elterjedtek, ugyan is liz 
cap alatt öt ház bukott meg. —

E L E G Y  HÍ REK.
A’ Gazette des Tribunaux jelenti, bogy 

Cabet ur Belgiumban megérkezett. Martz. 25- 
kén azonban hirlelék, hogy Londonban van.— 
St. Vincze sziget képviselőháza a’ rabszulga- 
felmeutés indítványának ellenmondott. — Can- 
toni (China) hírek uov. 16ról mondják , hogy 
az áradások Chinában iszonyú károkat okoztak. 
Csien - Csau város majd egészen feldúlatott, 
minthogy a’ hullámok 18,000 házat sodrottak 
ei, miközben sok ember is elveszett. — Mün- 
chenben egyszerre azon hir terjedt e l , hogy 
Hauser Gáspár gyilkosa feladta önmagát, mi
re azon körülmény szolgált alkalmiul, hogy 
egy bitang ember eltérvén az országúiról ’a 
igen megéhezvén azzal akart magán segíteni, 
hogy egy parasztnak magát Hauser gyilkosa 
gyanánt föilözte fe l, ’s azon remény alatt 
hogy illy ritka madár által a’ tudvalevő 15,000 
forintot megnyerendő, attól jóltartást szerzett 
magának. Az ártatlan gyilkos Berlinbe czipelte- 
tetí, vallomását azonban visszahúzta, ’s talán 
régen szabad lábra tétetett volna már, ha minden 
törvényesítés nélkül lévén, még egy darabig 
fogva nem kellene tartatnia. Legfurcsább e’do
logban az, hogy a’ paraszt pénzét (15,000) kí
vánja, ’s nem akarja hinni, hogy álgyilkost 
adott fel.
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F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyorsza'g (173—75 orsz. ülések. Ferdinand kir. fűhg. fogadtatása Erdélyben, ’s országgyűlést 
egybehívó levél. Argó a5'Vaskapun túl. Gyapjú iránti kinézés. Kinevezések). Francziaország (Temps, T r i b u n e ’s 
Courrier egyveleg h í r e i ; Lyonban zendülés; des De'bats megjegyzése a ’ mostani kormány felől; nemesítések ’s a ’ t.). 
Belgium (a’ brüsseli zavargás oka ’s kimenete). Spanyolország (uj kölcsön ’s uj összeesküvés; Estelláuál ü tköze t ;  
carl ist a fővezér ’s franczia consul közti levelezés). Schweiz. Görögország. Gabonaár. Pénzkelet.

MAGYAR- és ÉRDÉL YORSZÁG.
Pozsony april. 18. A’ közelebbi 173—75 

orsz. ülésekben a’ városi szék rendezését tár- 
gyazó további szakaszokat folytatván, azok 
is az elóleges kerületi határozat szerint fo
gadtattak el. Hogy t. i. (4ik §.) nemesekre 
nézve adóssági pörökben, midőn csupán vá
rosi telek van különösen hypothekául leköt
ve, ugyan városi biróság; — midőn pedig 
általányos hypotheka, vagy nemessel polgári 
vegyest vau kötelezve, akkor nemesi biróság 
Ítéljen. 5. §. Adó-tartozások iránt a’ neme
sek szinte városi hatóság alatt álljanak; (de 
nem házbéri tartozások iránt, ha csak mago
kat erre különösen Írásban nem kötelezők).
6. §. Az előre bocsátottakhoz képest városi 
törvényszék állal nemesek ellen hozott ítéle
tek , ha a’ városi telek kevés, compassualis 
mellett nemesi birtokban is végre hajtatik.
7. §. Kik nemességüket bebizonyítani nem 
tudják, mind értéki mind személyi ügyekben 
városi hatóság alá tartoznak; nem igy a’ ne
mesek szolgáji, kivevén azon eseteket, mel- 
lyekben magok a’ nemesek is az alá tartoznak.

Kir. főiig. Ferdinand fogadtatását követ
kezőn írják le az Érd. Híradó és Vasárnapi új
ság: „Rég óhajtott ünnepi pompát szemlélőnk 
april. 8ikán. Föls. fejdelmünk képviselője ’s 
a’ nem sokára tartandó országgyűlésen bizto
sa ausztriai főiig. Estei Ferdinand ő kir. föu- 
sége e’ napon tartá fényes bejövetelét Ko
lozsvárra. Már az előzött napon, hétfőn, több 
rendű tisztelkedő küldöttség ment ki a’ nagy
váradi útra ő kir. hgségének üdvözlésére. E r
dély halárán ns. Kolozs megye igazgató főbí
rája Sombori András ur, utána pedig Kis- 
Sebesbeu Kolozs megye küldöttsége tévé meg 
elfogadó tiszteletét; e’ küldöttséget gr. Beth
len Elek ur vezérlé, kinek hazafiul ékes ma
gyar beszédben mondott üdvözletét a’ fóher- 
czeg hasonlóan m a g y a r u l  )(és kegyesen vi- 
szonzá. Ez nap éjszakára 0  Fensége kor
mányszéki elnök báró Jósika János ur zen
telkei jószágán szállott meg. Más nap útját

folytatván Szász-Fenesen a’ kormányszék ne
vében aleluök gróf Koruis János ur által üd- 
vözölteték. Fenesen innen számos főrendü u- 
raság fogadá lóháton ő kir. Magasságát ’s idősb 
gróf Bethlen Pál ur tisztelő beszéde után ó 
hgségét kiséré. A’ város végén várták a’ ns. 
város elöljárói magyarosan öltözött lovas pol
gárokkal, hol Pataky Mihály főbíró ur be
szédjét fogadván ’s viszonozván mindig ma
gyarul, minden elibe ment üdvezlőji ’s elfo- 
gadóji kíséretében beindult a’ városba. Délu
táni egy órakor a’ fellegyárbul dörgő álgyuk 
adák hírül a’ várakozó népnek a’ fényes se
reg közelítését. Ben a’ városban monostor
kaputól fogva, egész 0  Fensége szállásáig,
u. m. a’ piacz-soron levő nagy Báníiházig két 
sor jeleié ki az utat. Jobbjárul a’ magas ven
dégnek katonák állottak, balról polgárok és 
tanuló ifjúság. A’ polgárság czéhenként vala 
fölosztva, mindenik ez alkalomra készült uj 
selyem zászlóval. A’ két sor között ment elöl 
a’ városi lovas polgárság, azután a’ föhg. sa
ját kamarásával gróf Mittrowszki József úr
ral egy 6 lovas hintóbán. Mellettük ’s utánuk 
lovagoltak a’ fennebb említett úri rendek ’s 
katona tisztek. Számos hintó rekeszté be a’ 
menetet. Ez alatt álgyu-lövések ’s éljen kiál
tások hangzottak. Szállására érkezvén a’ kor
mányszék tanácsnokai és városi tanács tisz- 
telkedtek ö kir. Magasságának. Beszédet tar
tott n. in. Kovács Miklós püspök ur ugyan
csak m a g y a r u l ,  mellyre a’ fölig, hasonló
képen válaszolt; azután a’ piaczra nyíló er
kélyre kiállván az előtte szép renddel ellép
tetett lovas és sor-katonaságot, városi lovas
ságot, és zászlójik lehajtásával hódoló czé- 
heket végig szemlélte ’s a’ tömérdek soka
ság „éljen“ei közt a’ terembe visszatért. Két 
óra után báró Jósika János kormányszéki el
nök ur pompás ebédjét tisztelte meg ő kir. 
Magassága, melly alatt az áldomásokat álgyu- 
durrogások viszhangzák. Estve az egész vá
ros rendkívül fényesen kivilágittatott ’s a” 
föhg. szállása előtt az ev. ref. collegiumbeli 
tanuló ifjúság fáklyaviláguál ez örömünnepre
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készített énekeket zenge, mellyeket ő Ma
gassága az erkélyen állva hallgatott; az éne
ket újra éljenek rekeszték.

Kolozsvár april. 15. Az erdélyi főméit, 
igazgató tanács következő le>elé\el adá mili
őén törvényhatóságnak tudtára a május 26i- 
kán Kolozsvárott megnyitandó országgyűlést: 
„Salutem, et gratiae caes. regiae incremen- 
tum! Méltóztatott 0  Fölsége a’ közelebb múlt 
böjtmás-hava (martz.) 18ról ezen kir. főigazga
tó tanácshoz bocsátott kegyelmes kir. levele 
által azon kegyes kir. akaratját ’s rendelését 
nyilatkoztatni ki: hogy jóllehet azon kör- 
uyülállásoktul, mellyek a’ közelebb lefolyt 
idő alatt Ó Fölségének kormánya alatt levő 
népek közös boldogitásával'foglalatoskodó a- 
tyai szivét terhes goudokkal elfoglalók, a’je 
len időnek állása nem sokat különbözik, még 
is azon őszinte kegyes indulatjának, mel
lyel ezen nagy fejdelemség ’s hozzá tartozó 
részek törvényeinek sértetlenül megtartása 
iránt viseltetik, bizonyságát akarván adni, az 
ország három nemzeteiből álló Rendeknek e- 
zen sz. kir. Kolozsvár városában szokott mó
don tartandó közönséges gyűlését jövő pün- 
köst hava (május) 26ik napjára kihirdettetni, 
’s ezen országgyűlésen más oda tartozó tár
gyak előtt, mellyek iránti kegyelmes akarat
ját a’ teljes hatalmú kir. biztosiul fogják az 
ország nemes Rendei bővebben megérteni, a’ 
következendő tárgyakat kivánja elővétetni: 
u. m. hogy az ország cardinalis (sarkalatos) 
’s más 0  Fölsége által provisorie (ideigíen) 
kipótolt főbb hivatalaira szokott módón “can- 
didatiók tétessenek s kegy. kinevezés végett 
0  Fölsége elibe terjesztessenek; — ez mel
levén , az ezelőtti országgyűlésről 0  Fölsége 
elibe terjesztett törvényjavaslatokra ’s felírá
sokra költ kegy. kir. válaszok kibirdettesse- 
nek, ’s a' kir. megerősítést nyert törvény- 
czikkelyek törvények sorába iktattassauak; 
— ezek után pedig az 1791: 64. t. czikkelv
ben kirendelt országos biztosságok munká
nak, mellyek még országgyűlésen megvizs
gálva nincsenek , az időközben változott kör- 
ny (daliásokhoz alkalmaztatására (az 1791: 27- 
dik t. czikkelyben említett úrbéri tárgy elren
delésére különös tekintet lévén); továbbá az
országos biztosságok által be nem végzett 
munkák mentül hamarabbi kidolgozására ’s ál
táljában mindenek oily móddal leendő elké
szítésére, hogy ezeu munkálatok segedelmé
vel az ezután közelebb tartandó országgyű
lésen azon tárgyakban gondos törvények ho
zathassanak, — egy vagy több biztosság ren

deltessék. — Valamint annál fogva, minden 
igaz hazafi e’ rég óhajtott országgyűlésnek 
tartására nyújtott alkalmatosságot teljes öröm
mel ’s O Fólségéhöz tartozó háladatos tiszte
lettel fogadja, úgy a’ ns. Rendeknek (v. Ke
gyelmeteknek) ezennel meghagyatik, hogy a’ 
feljebb megírt napon és helyen articularis 
büntetés alatt magok kebeléből a’ követek vá
lasztása iránt az 1791: Ild ik  t. czikkely rend
szabása szerint kinevezendő érdemes és al
kalmatos követeik által megjelenni ’s az or- 
szággyülésen a’ köz jóra végig munkálkodni 
kötelességüknek ismerjék. In reliquo altefata 
sua Majestas Sacr. benigne propei^a manet. 
E ’ regio magni principatus Transsylvaniae Gu- 
bernio Claudiopoli die 9a április anno 1834.“ 
— Érd. Híradó.

A’ gőzhajói társaság igazgatóságához sebes 
postán érkezett tudósítás utáu : Argó gőzhajó 
april. llkén  reggel a’ Vaskapun terhestül núu- 
den szerencsétlenség nélkül keresztül ment, ’s 
igy Galaczig, mint rendeltetése helyéig többé 
semmi akadálya. A’ Vaskapun innen levő, szin
te nem kis veszedeimü .gátakon mint az Izlás 
és Tachtalia, vagy egy névvel Gyerdáp vizro- 
hanásokon, (mellyek elsőjénél a’ 380 öles 
Duna a’ vasboronaként szélességében elvo
nuló szirtek közti zuhanás 40 ölnyire, a’ má
siknál pedig a’ folyam 560° szélességében 
300 ölnyire tart) , még 6ikán vergődött ke
resztül hasonló szerencsével. A’ Vaskapu (tö
rökül Demir-kapi) tulajdonképen a’ Duna med
rében meredező v. hajótörésre orozva rejtező 
sziklacsoport. Ez Uj vagy Török-Orsóván alul 
880 öllel fekvő Gornya (felső) Belega, ’s az 
ezen alul 29Ö öllel nyúló Dolnya (alsó) Bele
ga nevű helyeknél kezdődik ’s a’ hajó lege
lőbb is Roszbojnik veliki (nagy) ’s Golubacs- 
ka mali (kis) nevű, egymástól 60 ölnyire álló 
sziklák közt bukdoz keresztül, azután a’ Rosz
bojnik mali ’s Golubacska weliki szirtek közt, 
továbbá az ide 130 ölre eső Kralyovacz és 
Medzca ’s végre az ide 130 öllel lejebb eső 
Czifuezki Kamen nevű a’ csaknem 700 öles 
folyam ágyában ülő tömérdek kiálló ’s lappan
gó veszélyes sziklafésü ’s gereben közt (Lásd 
1833iki 101 és 2iki Társalkodónkat).

Ugyan e’ tárgyról az Oest. Beob. még 
következőt közöl: A’ vett tudósitásokbul ki
tetszik, hogy a* mondott helyeken csakugyan ŝ - 
kadályokat állita föl a* természet, de met- 
lyeket elővigyázattal és csak kissé kedvező 
vízállás mellett is fókép gőzhajókkal kön
nyen legyőzhetni; hogy továbbá az erőművek 
alkalmazása e’ helyeken rendkívüli sikerrel
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használíaték. Az Argo hajó, miután rajtuk 
keresztül tört, raktárak fölállításával foglala
toskodik, hogy így magát tüzelő szerek iránt 
biztosíthassa, minthogy illyenek a’ vidékben 
nem találtatnak, azután folytatja útját Galacz 
felé, ’s onnét ismét vissza Hidostzitzáig. Az 
igazgatóság mihelyt e’ visszatérés mellett az 
útnak mennyi időbe kerüléséről tudósítást vé
szén , azonnal kiadja az illető tarifát, hogy 
a’ három hajó utazási Összeköttetését rend
szeresítse; egyébiránt ez összeköttetési esz
közök biztosítása végett Moldova és Orsóvá 
kozta’ rnuukák szorgalmasan folynak, ’s mint
hogy a’ magas kormány e’ vállalatot olly ha
talmasan pártolja, reményű az igazgatóság 
annak bővebb kiterjesztéséről a’ részvevőket 
talán még az idén is bizonyosakká tehetni. 
Fontos azon körülmény is , hogy a’ három 
hajó az idén legelőször gyűlt össze egyszer
re Pestnél József vásár alkalmakor ’s még is 
annyi lett a’ szállítandó áru és utazó az al vi
dékekre, hogy valamennyit alig fogadhatók 
föl, ’s a’ hajók tömve rakva voltak. Mostan
iul kezdve fölvállal már a’ hajó minden szál
lítandó holmit ’s minden irányban le egész 
Galaczig ’s föl úgy, mint lefelé, ’s a’ mehádiai 
fürdők könnyű ’s kényelmes látogathatása 
semmi akadályt nem szenvedend ezentúl.

Gyapjutermesztőinknek a’ frankfurti vá
sárról april. 4ikén a’ müncheni hírlap után e»e- 
ket írhatjuk: hogy ott a’ gyapjuvétel igen ne
hézkes vala, ’s okául e’ kereskedési ág aka
dozásának azt mondogatják, hogy a’ gyapjuár 
csökkenését mindenki lesten lesi, ’s így a’ 
gyapjútlan gyámok is tétováz a’ szükséges 
mennyiséget beszerzeni. A’ belga gyár-vára- 
sokban pedig egészen elsilányult a’ gyapjúm íj
készítés a’ gyapjú nagy ára miatt, mivel a’ 
gyárbirtokos azt állítja, hogy illy magas áru 
terméket csak veszteséggel munkáltathat, en
nélfogva gyapjuvásárlását csak a’ legszüksé- 
gesb mennyiségre szorítja, hogy gyára épen 
dologtalan ne heverjen; mind ezek daczára 
még is rendületlen áll a’ múlt számú Társal
kodónkba iktatott ,,Reményszózata gyapjuár- 
beli biztos kinézésinkre, ’s igy józan eszmé- 
letü gazdát nehezen fog elámítni, vagy táu- 
torítni, következőlegkárosítni a’ bármi mellé
kes 's egyoldalú szempontból keletkező vak
lárma.

Bécsben a’ cs. kir. egyetemi udv. Kama
ra, keblében megürült egyik concipistaságra 
Baranyay Ferencz concept, practicansát ne
vezte,, ki.

0  csász. kir. Fölsége Szeth József budai

30adost hosszas hiv szolgálati tekintetéből 
volt egész fizetése meghagyásával nyugalmaz
ni méltóztatott. — A’ nagymélt. ni. kir. udv. 
Kamara kebelbeli számvevői hivatalánál Ku- 
besch Jánost számvevői tisztté, Schumpensa 
Györgyöt és Grabacsay Ferenczet ingrossis- 
tákká, Thaller Istvánt és Gero Lajost acces- 
sistákká, végre Bányay Antal és Ottrubay 
Antalt fizetéses practicansokká nevezé ki.

(Kir. kam. tud.) .
Zágrábban e’ hón. Ilikén Stöger József 

kánonok meghalt.
FR A N C Z IA O R S Z Á G .

Az amerikai szerződés ügyében azon hir 
is szárnyal, hogy a’ király vagy legalább em
berei nagy részét azon adósságoknak részök
re vasáriak meg, ’s a’ nemzet által akarák 
azokat kifizettetni. — A’ Temps csábító meg- 
kisértésekről szól a’ seregnél azon hozzáadás
sal , hogy republieanus és carlista kerítók 
(emissaire) mentek oda Párisból azon elégü- 
letlenséget használni, mellyet a’ hadminister 
utolsó rendszabási az ezredekben különösen 
az altiszteknél okoztak. A’ Tribune tagadja, 
hogy a’ carlista pártnak bármi része volna ben
ne, minthogy a’ sereg azzal rokonérzelmű 
nem lehet, de a’ republieanus párttal igen is. 
A’ Tribune folyvást ellenmondásokat közöl az 
emberjogok társasága különféle ágaitól, ’s 
egyéb egyesületektől az egyesületi törvény 
ellen szóval az uj ministerium különösen pe
dig Persil ellen, ki annak alap-képét fejezi 
k i, hevesen pattogva kikel. Hasonló érte
lemben szól a’ többi oppositiolap is , ’s mind
nyája megegyezik abban, hogy Persil ur az 
uj ministeriumban, mellyet Persil-minisíerium- 
nak neveznek, fő szerepet.játszand. — A’ lyo
ni ministeri Courrier azt mondja: Világos, 
hogy a’ történetek ’s kilátások uj sorába lé
pünk, mellyek fejlésivel a’ három év óta tar
tó krisis kifejlése össze van kötve. A’ con- 
stitutionalis monarchia eddig megelégült azzal, 
hogy ellenálljon a’ pártok agyarkodási ’s meg
támadásinak. Azonban e’ pártok, a’ törvény- 
hozás hézagai kedveztével a’ haza fenekébe 
bocsátók gyökereiket, ’s most legnemesb ere
jét emésztik. Mit a’ kormány eddig tehetett, 
abban állott, hogy a’ gonoszt bizonyos körre 
szorító, ’s magát erősíté meg. Most azon van
nak, hogy megtudják, ki lesz majd a’ csata
tér győztes ura. A’ szenvedő ellenállás rend
szere megszűnik ezentúl, ’s a’ cselekvőé kez
dődik. Ama’ két törvény, (a’ Japtőzsérek ’s 
egyesületek elleni) két táborszemi viadal (Vor
postengefecht) volt, melly nem annyira fontos



ni agára nézve, unint azon túlerőre, (Ueber- 
ínaclit) mellyel a’ kormány általok a’ követke
ző harczra nyer. A’ kormánynak most már ha
sonló elszántságot kell mutatnia cselekvési
ben, mint szavazlában a’ kamara. A’ respubli- 
ca ezentúl csak halála nemét választhatja. Ha 
inkább erőszakos halált óhajt, csak lázadjon 
fel; ha pedig a’ lassú halált jobban szereti, - 
csak nyugöttan elvei jelességében bizakodjék. 
_  Durham lordnak, ’s Ellice, és Bowring 
uraknak (ez utolsó adott ki magyar költemé
nyeket angol fordításban) Soult marsai helyett 
Pellet general mutatta meg a’ fóhaditárakat 
Parisban. Az idegenek különösen a’ könyvtár 
gazdagságán csudálkoztak könyvekben, kézi
ratokban ’s minden századbeli királyok ’s nagy 
férfiak saját kézírásaikban, úgy szinte Baguet- 
ti csudálatos rajzolatin. Végre Napoleon csá
szár parancsai ’s levelezése gyűjteménye Ae- 
gyptusban, Olasz, Spanyol, Német’s Orosz
országban vonták magokra figyelmüket, mel- 
lyeket a’ julius revolutio óta Pellet general 
gyűjtött össze.

Lyonban april 5dik, 9dik ’s több napjain ze
nebona ütött ki, melly főkép az utolsó napokon 
vérengzővé vált. Kezdete pedig következő vala: 
April 5kén az emberjogok társaságából hatot 
«’ februárban történt munkától eltiltás végett 
a’ törvényszék elé idéztek. Bizonyos iromány
ban a’ fő ügyvédhez ugyanazon társaságnak 
mintegy 20 tagja azt kéré, hogy társaikkal 
együtt ítéltessenek el. Már régen hivék, hogy 
ezen pör következésében nyugtalanságok fog
nak kiütni, ’s most annál inkább féltek sokan, 
mert a’ szép idő számos nézőt vala a’ terembe 
csódíteudő. Az emberjogok társasága, mint azt 
cgviív 1) oni lap állítja, üléseit ezen nap mara
dókká nyilatkoztató, a’ gyárlegények osztá
lyaikban összegyűltek, de úgy hogy busz tag
ból őt a’ törvény terembe ment, Öt a’ terem előtt 
állapodott meg, a’ többi tiz helyén maradt e- 
gyütt. A’ hatóság az őröket megkettőzteté 
Minthogy az idézettek ’s tanuk kihallgattatása 
sokáig tartott,kun a’ tömegekben támadt zavar 
gas a’ terembe hatott, ’s a’ hallgatóságot is 
folzudita, mire az elnök a’ dolgot zárt aitók 
nál javasló folytatni, de azt a’ királyi ügyvéd 
elhárította. Midőn végre a’ főügyvéd vádját, 
az mdezettek védelmet, 's az ítéletet szerdá 
ra halasztak, a' teremben „nyilván, t az üsrvneő
eemjn. ajtozárás! kiáltások hallattak több fe
M. l)e az elfojtott bosszú a’ ház előtt més 
más kiáltozásokra is fakadozott. Eirv et fA 
ügjvéd által kiállított tanuk k ö z ö l j ö n  
torvenyhazbol kilepe, néhányan megbántottak,

kit azonban néhány ügyvéd, ’s a’ körülállók 
nagy része ellenjeik kezeiből kiszabadítottak.

, Azonban a’ rendőrség vezérét megtámadták, 
ki a’ népet fenyegetéssel illeté. Tudták, hogy 
rendkeresztét az a’ novemberi nyugtalanságok 
alatt nyeré, ezt tehát ’s vállrojtjait letépték. 
Midőn kardot vala rántani szándéka, azt ke
zéből kicsavarták, ’s a’ Saonba (folyamba) 
vetették, ’s tán őt is utána dobák vala, ha hir
telen egy házba, ’s onnan tovább nem illant 
volna. Erre a’ kir. ügyvéd azt hívén, hogy a’ 
nyugtalanságot lecsilapíthatja, rendbiztosként 
öltözött fel, ’s személyesen akará a’ három fel
szólítást a’ néphez felolvasni. Azonban egyet 
a’ körülállók közül a’ rendőr hántásában rész
vevőnek vélvén gallérjánál megragad, ’s rend
őr után kiált, mire a’ rendbiztosi köntösű kir. 
ügyvédet körbe fogák,hol igazán nagy veszély
ben forgott, ’s csak néhány józan közbenjá- 

. rására menekhetett a’ törvényházba. Midőn 
azután sorkatonaság hivatott elő , az összetó
dult nép ezen kiáltással futa elibe : „Éljen a’ 
sorkatonaság! Éljen a’ 7ik ezred! Éljenek 
testvérink! A’ katonákkal kezet szorítának, 
és szüntelen sürgeték őket, dugnák bajonett- 
jöket hüvelybe. Ez megtörtént; de azzal meg 
nem elégülvén azt is kivánák tudni: töltvék 
e a’ puskák? A’ katonák tehát puskavessze- 
jöket a’ csőbe ereszték, ’s midőn az aczélt 
acélon hallották csörrenni, a’ szomszéd ká
véházakból asztalokat, székeket, ételt ’s italt 
hozatának ’s a’ katonaságot megvendéglék. Ez 
volt a’ dolog menete számos szemtanú vallo
mása szerint. Estve mély csend uralkodott, ’s 
az őrjárók (patrouille) semmi csoportozásra 
sem bukkantak. April 6kán némi gyárlegényt 
temettek. Minthogy a’ novemberi lázadáskor 
vezérnek mondották ezt, valamennyi egyesület 
hivatalos vala temetésére, ’s valóban tömérdek 
munkás jelent is meg. Számukat 10—15 ezer
re teszik. Estve 8 óra felé több csoport hú
zódott el az utczákon a’ marseillaiset dalolva, 
és szüntelen kiáltozva: „Éljen a’ respublica! 

- Ee a’ zsarnokkal (tyrannal) ! Le a’ juste mi- 
lieuvel!“ A’ Bulletin du soir april 9ről estve 
következő híreket közöl Lyonból; „Ma szer
dán, t. i. 9én a’ gyárlegények pőrét kellett volna 
folytatni, de Párisba telegraph által jött hírek 
szerint a’ zenditők e’ napon az apr. 5iki lázadást 
akarák megújítani; néhány barricádot (kőbaK 
mázt) emeltek is, mellyet azonban a’ katonaság 
azHlftial ostrommal vett meg. Nem sokára kö- 
rülményesb rajzot adhatunk ; azonban rendsza
bások tétettek, hogy minden uj merészlel du
gába dűljön“ utánirás: Estve 5£ kor: „Hin
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jőve, hogy valamennyi pontot el akarának a’ 
zendítők foglalni, de a’ seregek ostrommal ve- 
vék azokat be. — Chamberyből jött hírek után 
april 9ről: „Miután a’ gyárlegények ellen ötö
dikén folyt pör alatt a’ sergek néinelly része 

. gyöngének mutatkozott, sőt a’ néppel össze
barátkozott , a’ főügyvéddel gonoszul bántak,
’s a’ törvényház egyik részét megrohanták, 
más nap azon ezred, melly e’ példát adá, a’ 
városból elküldetett. Lyoni hírek után 8ról fél
tek a’ következő naptól, mellyen az 5kén fel
függesztett port kelle majd folytatni. Sokan 
nagy félelemben voltak, és számos személy 
takarodott ki a’ városból. Utánirás april lOről: 
,,E ’ pillanatban jő hire, hogy Lyon tegnap vé
res történetek láthelye volt. A’ harcz reggeli 
11 órakor kezdődött; ’s álgyudörgés is halla
tott. Estve 7 órakor a’ hir elindültával a’ ki
menetel még bizonytalan volt.“ — Csakugyan 
álgyus ostrom ’s csatarobaj mezeje volt Lyön 
april. 9 —llig , 36 óráiglan, de apr. Ilikéről jött 
rendkívüli tudósítások szerint is a’ katonaság 
győzött, a’ bevett külvárosokat ’s torladék- 
halmazokat (barricade) mindenütt ostrommal 
foglalván el, ’s igy a’ csend és rendet ideig ‘ 
óráig biztosítván. Sok halott és sebesült van. 
A’ nemzeti őrség önkényleg a’ sorezredekhez 
csatlakozott nagy szerencsére. — Az egye
sületek elleni törvényt a’ pairkamara april. 
9ikén 127 szóval 22 ellen egészen úg y , mint 
az a’követházból jött,, elfogadta. — Jövő tás
kával többet.

Ezen év folytában, számolás után Fran- 
cziaország választóji 460 követet, 750,000 
nemzeti őr - tisztet, ’s altisztet; és 100,000 
helyhatósági tanácsost lesz választandó. Vau 
tehát a’ nemzetnek szép mezeje akaratját ki
fejezni. — Persil, Duchatel, Thiers, és Rig- 
ny uu. april. 4ikén estve tették esküjöket le 
á’ király kezébe. — A’ Journal des Débats, 
miután az uj ministeriumot jelenté, ezt jegy
zi meg: ,,Következik ebből, hogy igazságunk 
volt hirlelni, hogy se a’ külső, se a’ belső 
politikai rendszeren változás nem történend. 
— A’ ministerium, úgy mond egy párisi le
vél is, nem rendült meg, mert a’ kamara nem 
szándékozott megbuktatni azt, ’s tulajdonkép a’ 
kamara uralkodik a’ ministeriumon. A’ párisi 
nemzeti őrség némileg a’ kamarára tolá az e- 
gyesületi törvényt, kamara a’ ministeriumra, 
ministerium a’ királyra. A’ kamara nem vágyik 
uralkodásra, mint egy angol parliament, ha
nem gátolásra, részint gazdálkodásból, részint 
a’ Jacobinusoktoli félelem, ’s gyülölségből a’ 
legitimisták ellen. A’ király csak két em

berre van tekintettel, Soult marsaira és Tal- 
leyrandra. Soultra talán azért, mert egyedül 
ő azon egyetlen férfi Francziaországban, ki
től félnek, még is tisztelik. E ’ vastermészet 
a’ serget féken tiszteletben tudja tartani; tar
tózkodva ’s reméllve közelítenek hozzá,n mert 
várnak tőle, ’s szigorúságát ismerik. O nem 
ismér kézszorongatást, (poignées de main) 
senkivel sem pajtásba’ kamarában ritkán be
szél ugyan, de lelki ébrenségét soha sem veszti 
el, mindig hideg, ’s nyájas leereszkedésü, csak 
marsa) fizetéséhez ne nyúljanak. Azt úgy 
védi, mint oroszlán. Nekem úgymond senkire 
sincs neheztelésem „mi legjobb barátok vagyunk 
a’ világon“ szokta tiszttársiról mondogatni. 
Érdekes őt urához, ’s fejdelméhez ragasz
kodásáról beszélni hallani, ő csupa kódolás.— 
Csak kötelességét ismeri. Ezen óriás bárány, 
e’ tisztes oroszlán valóban sehol és senki ál
tal még eddig fel nem fogt.~ vagy nem raj
zolt természet; valóságos psychologiai külö- 
nösségü tünemény. — Talleyrand a’ doetrinai- 
rek támasza. — Párisi levelek állítják, hogy 
mind Rigny, mind Roussin ur orosz-elleni po
litikát fognak űzni keleten. — IJjabb hírek 
szerint Lafayette gener. annyira felgyógyult, 
hogy ki is kocsizhat. — Mondják, a’ király 
kemény szemrehányásokat tön ministereinek, 
midőn az uj ministerium szerkezetén dolgoz
tak ’s arra magok hatalmazták ő t, szokott hun- 
nyászkodásuk által. — Az uj ministerium a’ 
nyilványos vélemény egyik sziliének sem tet
szik. — Leon ur Napoleon császár természe
tes fija a’ st. Denisi nemzeti őrség osztály- 
nokává neveztetett. —

A’ Tribune martz. 31ikén egy czikkely 
miatt az egyesületi törvényről törvényszék elé 
volt idéztetve, ’s Lionne u r , a’ kiadó, mint
hogy ismétlési vétekbe bukott, őt észt. fog
ságra, ’s 24,000 frank birságra Ítéltetett. — 
Ez utóbbi időkben Párisban néhány nemesítés 
(nemessé tétel) voná a’ közönség figyelmét 
magára, t. i. Miguet báróból, v. Caballeroból 
Vigier grófin lett ’s ministerikövetté. Már most, 
úgy mond a’ Messager, Persil marquis, Thiers 
és Barthe herczeg (czíme) nem maradhat ki 
többé. Ezen óhajtás egy részben már telje
sült i s , minthogy állítólag Thiers urat már bá
rónak is mondogatják. — Párisban april. Iső- 
jén , mintegy 15 igen szépen öltözött repub- 
licanus egyik külvárosból jővén mindegyik 
egy egy rongyszedőt vezete karon fogva.

B E L G I U M .

Az alig. Z. Brüsselből következő hirt ad 
az ottan történt zendülés okáról: Az orániai
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herczegnek két palotája volt, mellyeket az 
idegen látogatók nem győztek eléggé csudái
ul. A’ kormány azokat zárlat alá lévé, s még 
most is az alatt vaunak. E ’ zárlat, ’s az épü
letek fenlartási költségi eddig az ország kincs
tárából kerültek. De mivel a’ statustól e’ czíin, 
alatt vett kölcsön már 300,000 frankra ment, 
a’ financzminister, hogy e’ mennyiség nagyobb
ra ne szaporodjék, tanácsosabbnak tartá ab
ból különféle ingó tárgyal, de mi nem a’ lak 
bútorozásához, vagy ékesítéséhez tartozék, 
eladatni, hogy a’ tett kiadások ez által fedez
tessenek , 's a’ kamarától e’ végett jövendőre 
hitelt v. költségi meghatalmazást kérni szük
ség ne legyen. Ezen eladás igazlása végett a’ 
polgári törvény-könyv egyik czikkelyére tá
maszkodtak. Az árverésre kitett tárgyak kö
zött igen jeles lovak is voltak, mellyeket az 
orániai hgnagy költséggel hozatott. A’ megbu
kott dynastia emberei elvégzék magok között 
azok megvásárlását, hogy ez által a' herczeg- 
nek kódolásukat mutassák. A’ szándék telje
sedett. A’ négy megvásárlóit ló ára 20,000 
frank volt. Az árverés után azok, kik e’ gon
dolat létesítését intézek, részesekké akarák 
ebben tenni a’ többi velők rokon politikai vé- 
leményiieket is. E ’ végre az orániai párt hír
lapjaiban nemcsak itt Brüsselben, hanem Gent, 
Lüttich ’s Antwerpben is aláírások nyittattak. 
Az ivek megteltek, ’s azokat az orangista la
pok közre tevék. A revolutio emberei azon
nal mozgásba jövének. Néhány nap óta heves 
felszólítások szórattak szét, ’s, a‘ forrás csak 
hamar kitört. A’ rendetlenséget azon kez
dők, hogy az aláirók ellen tüzesen kikeltek, 
azokat az utczákon feltartóztatták, és saját 
kocsijokban meggyalázták. Az összecsődült 
rongyos csoport szemlélhetlen kéztől vezé
rekéivé Ursel herczeg lakása elé tódult ’s 
miután azt puszta falig feldúlta, Ligne her- 
C/.og lakához rohant. Itt is mindent összezu 

> miudent az ablakon hányt ki, >s e£rv
“ f  “T  söpöri az ufczán azonnal ezer da
rabra tiprott. Miután a’ falakon kívül ecvéb 
neu, maradt azokat is le akarák dönteni. Ka- 
tunasag csak akkor érkezett, miután p u s z tít  
mai Lel oran túl dühöngött. Szinte azon niíja- 
natba.ie.-kezet a' király oda lóháton,1 kit 
szánd alkation nép kísért. Kevés perez múlva 
iiunieg \ jeladásra Trazegnies marnní« 1.1 - 
rohantak; hol az őrség dafzára minder ö í z T  
1 °mboltak. Delfelé Bethune gróf lakháv 't 
Jílotlák ki. Mondják,LütticVá Gén,ben&  
lo rcudetlensegektol tarthatni. A Moniteur bel-

ge jelenti 9ről, hogy 7én Lőwenben is ütöttek 
ki rendetlenségek. Néhány személy t. i. ös
szeállóit a’ brüsseli utczában egy ház előtt, 
mellyet meg akarlak támadni, köveket dobál
tak az ablakokba, ’s a’ táblákat összezúzván 
már már a’ házba valának betörendök, midőn 
a’ felsőség fegyveres kézzel lépe föl, ’s a’ ro
hanók eltávoztak. — A’Moniteur beige jelenti, 
hogy Brüsselben a’ csend helyre állott. Már 
april 7ke minden legkisebb zavargás nélkül 
múlt el. — Telvék a’ birlapok ezen napok iszo- 
nyító jelenetei előadásával. — A’ Courrier 
beige mondja april 8ról: ,,A’ tegnapelőtti tör
ténetek meghaladják az 1831 martziusiakat. 
Kevesb mint 12 óra alatt t iz e n h a t  házat dúl
tak fel. A’ nap elején csak mintegy 300 pusz
títót lehete látni, ’s majd valamennyi feldúlt 
házat gyerkőczék rohanák meg. Mint az Iu- 
dépendant beszéli, a’ sorkatonaság beavatko
zására néhány ember megsebesitíetett, noha 
lövés nem történt; mert a’ gyalogság csak fel- 
tüzött bajoiinettel a’ lovasság pedig kardját 
hüvelyében tartva járdáit, úgy szinte csak lo
bogó zászlóval a’ polgári őrség szerte az ut
czákon. Voltak azonban sérültek ’s holtak is, 
de ezen áldozatok önmagoknak tulajdoníthat
ják a’ bajt, mert többnyire a’ lehulló bútorok 
sebesítették vagy sújtották ókét agyon. így 
sebesittetett meg egy ember veszély esen Cae- 
naes ur házában egy darab bútorral, mellyet 
az ablakból dobtak rá , Trazegnies ur háza 
előtt pedig egy lezuhanó pamlag ütött egy em
bert tüstént agyon. Jegyzésre méltó körül
mény, mellyre az Indépendant figyelmeztet, 
hogy e’ nyugtalanságok alatt a’ népség nagyobb 
része csendes, és minden aggodalom nélkül 
volt. Az utczákon és sétahelyeken számosán - 
gyűltek össze mind a’ két nemből; a’ parkban 
fényes öltözetűeket is lehete látni, midőn né
hány lépésnyire Ligne és Trazegnies hgek 
lakai dulatának. Sajnálta ugyan mindenki, de 
tudták, hogy a’ pórság egyedül az aláírók el
len tör. Szerencse volt, hogy a’ feldúlt házak 
tulajdonosai a’ pusztításkor otthon nem voltak. 
Ursel hg, midőn lakát megrohanák, szólani 
akart ugyan a’ néphez ; de tudtára adák , vo
nuljon vissza, melly parancsolatnak azonnal 
engedelmeskedett is. E ’ zendülés alatt mint
egy 114et fogtak el. Az Unió a’ megsebesül
tek számát 30ra teszi. Az alig. Z. april 7ról 
beszéli, hogy a’ dúlok, hihetlen szemesség
gel jártak el munkájokban. Némelly elpusztí
tott házban, hol egyes osztályokban nem ki
jelelt személyek laktak, azokat egy ujjal sem
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bántották, ’s tulajdonukat megkímélték, mig 
ugyanazon házban minden mást összerongáltak 
A’ belügyek ministerét midőn csilapítgatná a’ 
népet, egy valaki vas doronggal sujtá meg. 
Fötettesek 12 —15 éves gyermekek, sőt asz- 
szonyok is voltak. Midőn a’ király a’ tömegek 
közt megjelent, szóhoz sem jöliete a’ zaj mi
att, rs mindenütt „Éljen Leopold! Le az o- 
rangistákkal! Halált a’ hollandiakra! kiáltások 
fojtották el minden szavát.“

Az Emancipatio szerint april. 8ról „La- 
laing grófné háza is veszélyben forgott. Fija, 
kikét nap előtt Bécsből megérkezvén a’ Belle
vue vendégfogadóban szállott meg, anyjához 
siet, kit, mint mondják, régóta megszűnt vala 
látogatni. Már többen be is rohantak a’ házba 
a’jpórságból. 0  megnevezi magát, mondván: 
„Én hazafi vagyok, ’s a’ király képviselője 
voltam Bécsben“ ’s erre a’ dulók rögtön el
távoztak. — Az A msterdami Handelsblad sze
rint Brüsselben a’ dúlás kezdetekor 4000 fegy
veres fő volt; különösen Trazegnies marq. 
háza előtt 200 lovag ’s 300 gyalog állott, ’s 
az ostromlók előrohantukkor a’ katonaság so
rait megnyitván a’ népet nyugalmasan a’ ház
ba ereszté. Lüttichben april. 8ig még csend 
volt, ’s reménylék, nem is fog háboríttatni. 
A’ polgármester nyilatkoztatá, hogy készebb 
lenne a’ fegyveres polgárság homlokrendi e- 
lótt meghalni, mint a’ tulajdon sértetését szi
veim. — A’ Lynx (orangista lap) 9ikén új
ra megjelent, ’s jelenti, hogy ő ugyanazon 
doctrinát (tan-t) fogja ezentúl is pártolni, 
mellyet ezelőtt, de többé aláirás-ivet (a’ Tre~ 
vuere lovak visszaváltására) közhírré tenni 
nem fog. — Löwenben is hasonló rendetlen
ségeket akartak támasztani, de azok nem 
sültek el.' Gentben a’ brüsseli történet óta 
nagy forrongás uralkodik az aluépben. Aprih 
Tikén ugyancsak Gentben iszonyú gyuladás 
ütött ki Casier ur czukor-gyárában; kára
300,000 francra tétetik. —

SPANYOLORSZÁG.
„Megfontolván a’ különféle kólcson-aján- 

latokat, igy szól az april. lsójén Madritban 
kiadott legújabb decretum, mellyek belföldi 
úgy mint idegen társaságok által a’ kormány
hoz nyujtattak; tekintetbe ve vén továbbá az 
e’ tárgyban eszközölhető^ legnagyobb nyilvá- 
nyosságot, méltóztatott O Fölsége a’ reg. ki
rályné II. d. Izabella fens, leánya nevében a’ 
status sürgető szükségei födözésire kölcsönt 
megnyitni, mellyhöz járulásra a’ bel- ’s kül

földi társaságok következő föltételek alatt 
járulhatnak: 1). A’ kölcsön 200 millió real 
leszen (négy reált egy francra számítván);
2) erre ajánlásokat f. észt. april. 30ikaig fo
gad el a’ fmancz-ministerség, melly 3) azo
kat e’ napon összeszedvén megvizsgálás mialt 
egy 3 személyből álló választottságnak adja 
ki ’s ez véleményét a’ kormánynak máj. 3ikán 
nyújtsa be. 4). A’ kormány továbbá a’ kor
mánytanács Ítélete szerint az ajánlások közül 
a’ legkedvezőbb föltételüt megválasztva, ezt 
azonnal O Felségének bemutatja, hogy az azt 
benyújtott társasággal az egyezés köttessék 
meg. 5). Yégre föltett szándéka a’ kormány
nak előterjeszteni a’ közelgő cortes-gyülés- 
nek az eszközöket is, mellyek által jövendő
ben a’ nemzeti hitel erősb alapokra állittassék 
vissza.“ E ’ decretum, a’ Messager szerint, 
nagy tetszést nyert a! fővárosban, ’s innen 
biztos reménnyel következteti, hogy e’ köl
csönt magok a’ belföldi tőkepénzesek vállal
ják föl; megjegyzi továbbá, hogy benne té
tetik először nyilványos Ígéret a’ cortesek 
egybehivatásáról. Ezen összehivatás terve ja
nuár óta szüntelen készül, valamennyi tanács, 
melly elibe meghányás miatt térjeszteték, ki
sebb nagyobb módosítást kívánt rajta, elan- 
nyira, hogy mikor a’ terv közelebb a’ minis- 
teriumba visszakerült, az eredetiből már a- 
lig volt valami, ennélfogva tanácsosbnak tár
ták inkább egy egészen újat hozni javaslat
ba, melly iránt azonban szinte nincs egyet
értés. A’ javaslat előbb „királyi statútum“ , 
utóbb „pragmatica sanctio“ nevet viselt, a’ bos
szús nép pedig egy más gúnynevet tűzött reá, 
alkotójáról las Amarillasról „el Estatuto Ama
rillo“ (sárga rendeletnek) nevezvén. Kihir
detését april. 15dikére várják. Szerinte a’ 
proceresi méltóság csupán a’ grandezzánál ’s 
magas nemességnél lesz firól fira szállandó. 
General Castannos. az eltörlött castiliai fen- 
ső tanács elnöke, az ujdon alkotott, spa
nyolországi ’s indiai királyi főtanács fejévé 
nevezteték. Galiczia főkapitánya Argus őr- 
brigg által Yigónál egy angol hajó elfogatá- 
sát jelenté, melly d. Carlos részére hadisze- 
reket akart kiszállítani; 2500 puskát, 200 
átalag kész töltést ’s 180 hordó lőport, ruhát 
’s a’ t. szedtek el tőle. A’ fővárosban újabb 
carlosita összeesküvés nyo maibaj utottak,melly- 
nek következésében Silva ügyvéd, Estehan 
földbirtokos, Soto general, és Estefani ka
marás ’s a’ financztanács idősbike hadi tör
vényszék elibe állíttattak. Utóbbinak iromá
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nyai közt egyik saját kéziratu levelere a- 
kadtak d. tarlósnak, raellyben 5 személyből 
álló kormányt neveze ki, mint Toledo város
ban székezendöt. Minthogy maga Carlos a 
spanyol katároktul visszavonult, a’ Rodilíele 
rebesgetett expeditiót egy ideig elhalasztott
nak gondolják., Martz- 30ikáu Estellanál ke
mény csata történt. gen. Lorenzo seregei s 
az alavai insurgeusek közt, melly utóbbiak
hoz a! navarraiak is társul csatlakoztak. Ki
menetét bizonyosan még nem tudják, de azon 
körülmény, hogy Lorenzo sietős segédeimért 
külde Pamplonába ’s Quesada minden hadas
tul nyomban ment is, alaposan gyanít tatja a’ 
királynéiak megveretését. Quesada, mondják, 
másnap Valcarlos mellett nagy csapást tón az 
ellenségen, ’s minden foglyot, sőt sebesül
tet és beteget is, kik kezébe kerülhettek, 
helyben mingyárt meglövete. — Castor de 
Andechaga biscayai insurgens vezér martz. 
2öikán jegyzéket külde a’ franczia consulhoz 
Bilbaóba, mellyben elmondván panaszát a’ mi
nap említett franczia hajónak carlositákra tör
tént lődözései ellen, végzetül azon kérdést 
teszi: mondaná meg a’ franczia consul ezen 
ellenséges bánás okait ’s ehözképest azt is, 
valljon tehát ők (a’ carlosiak) ezentúl mikép 
tekintsék a’ franczia lobogót vizen és szára
zon, ellenséginek é vagy barátinak avagy 
neutrálisnak, hogy lépéseiket e’ szerint köl
csönösen intézhessék. A’franczia consul ßeg- 
naudin ur következőleg válaszolt: „Hajlom 
hinni, hogy a’ franczia hadihajó csupán köte
lességét teljesítő ’s azt tévé, mit lobogója be
csülete kívánt. Most épen a’ történet kioldá
sával foglalatoskodom, hogy felőle kormá
nyomat körülményesen tudósíthassam, ez azu
tán majd tudni fogja, hol ’s kitől követeljen 
bővebb fölvilágositást “ A’ fentebb mondott 
spanyolországi és indiai uj főtanács tagjai a’ 
ministeri. szakaszokhoz képest még követke
zők: cultus és igazsági ministeriumhoz dón 
Ramon Lopez Pelegrin, a’ hadihoz marq. Es- 
panna, tengerihöz don Fernandez Navarrete 
financzihoz d. de Cordoba, belügyekéhöz d 
Moscoso d’Altamira, indiai ’s g y a rm a ti  hi

vaíalhoz d. Manuel de la Bodega, dékán d. 
E. Bardaxi. — Martz. 26ikán újra két ren
delet adatott ki, kelve Aranjuezból, mellyek 
egyike zár alá rendeli mind azon egyháziak 
jövedelmét, kik hivatalokat elhagyák vagy 
hagyandják ’s magokat a’ felköltekhöz csat- 
lanák; másika pedig azon klastromok eltör- 
iesztését parancsolja meg, mellyekben a’szer
zetesek hadjszereket reggetuek carlosiak szá
mára, vagy juntáikat befogadják, vagy ma
gok a’ szerzetbeli tagok is carlosiak.

S C H W E I Z .

A’ Szavója elleni vállalkozásban részt 
vett 120 lengyel a’ berni canton különféle vidé
keibe szállíttatott, ’s rendőrségi szoros felvi
gyázat alatt áll. A’ kormánytanács engedel- 
me nélkül tanyájokról nem szabad távozniok. 
(Zaleskit, Antoninit, ’s többeket Bernben,. 
Hutwylben,. ’s WangenbeiL még is látták). A’ 
lengyel biztosság april. Íjétól fogva élelmök- 
re semmi segedelmet sem nyújt többé, ’s a’ 
kormány kijelenté, hogy a’ status sem fog a’ 
febr. lOiki tanács-végzés következésében töb
bé fizetni. A’ menekvők tehát tanácsosabbat 
nem tehetnek, mint hogy a’ franczia követnél 
útlevelet kérjenek ’s el takarodjanak, mert a’ 
kormány is ezt kivánja. Úti költségről ’s pos
takocsikon kényelmes elutazásról a’ franczia 
kormány gondoskodik nagylelküleg. Ha kér
nek útlevelet, kapnak. Angliában, meddig 
ingyen szállíttatnak, biztosítva felvételök.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Ottó király Naupliába érkezte évünnepét 

febr. Tikén nagy örömmel üllték meg. Ez al
kalommal mindenik megfeledkezék sérelmé
ről, félelméről ’s gyülölségéről, minden s z í v  
meguyilék az örömnek, ’s a’ megindulás lel
kesedésig, növekedett, midőn az ifjú fejde
lem a’ kapu előtt ünneplésre gyűlt katonai ’s 
polgári hatóságokhoz, a’ tartományok küldött— 
ségihez, ’s a’ néphez g ö r ö g ü l  szólamlott 
meg, ’s reményeit ’s érzelmeit a’ nemzet nyel
vén monda el a’ nép előtt hangosan és messze 
érthetőleg. Az öröm, a’ muzsika, a’ táncz, 
’s véffre a’ világítás késő éiie- tartott. —

Tisztabuza 113*100
Kétszeres 
Kozs 
Árpa

831
56*

73j
531 50
— -

ara april. 22ikén 1834; ' P é n z k e l e t :
-------- —*-

..Zab
Köles
jKöleskása
iKulcoricza

43 j

56

közé p

42

$3j

c s e k é l y B e c s  a p r i l .  J ö i V é "  k ö z é p á r  p e n g ő  p é n z b e n'§
m

i

Status 5 pC. kötél.
„ 4 pC.
„ Í820u köles. 
» 1821“ „

97 a  
88 y

201 f  
137 l

Becs 21 pC. bankók. 
Kain. 2* pC. kötél. 
Bankrészve'ny 
Cs. arany pCt. agio

57 *

1241* 
2 i

W kezteti H e l m e « , .  Nyomtatja L a n d . c e r .



J E L E N K O R .
34. szám. f e s t  szombat april. 26dikán. 1834.

F o g l a l  a t :  M a g y a r  és  E rd é ly o r s z á g  ( 1 7 6 - 7 - S i k  o rsz . ü le s e k . K ,n ev ez és  L e v e le k  N  B e c sk e re k  i n g v a r  P é c s ,  K a ssa  
és  N .D S m ö lk íü lV  F ra n c z ia o rs z á g  ( f r a n c « » ,  p á r t o k ; a ' ly o n i z e n d i i l es fo ly v á s t t a r t  s ú ja b b a -  P a r is b a n  's  e fe lü l 
a ’ b e lm in is te r  k ö z l é s i  ; k ö r e th á z i  ü lé s  a p r il-  9 - 1 2 i k é n ,  Ie g n ja b b  h í r e k  L y o n  és P á r i s  á l l a p o t á u l  a p r i l .  ló ik é ig ) .  
B e l - iu m  fb ő v eb b  k ö rü lm é n y é i a ’ b rü sse li  z a v a rg á s n a k ) . A n g lia  ( lo n d o n i la p o k  a ’ f ra n c z ia  m in .s te r - > a l to z á s r a ; H e r -  
• d i e l )  N é m e to rsz á g  (b e r l in i  le v e le k  a p r i l .  7 - S i k á r ó l ) .  S p a n y o lo r s z á g  (ú ja b b  tö r té n e te k  a p r i l .  l s o je tu l  5 ike«g). E le g y h ir e lu

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony april. 22ikén: RRink a’176—77 

orsz. ülésekben, a’ sz. kir. városi szék rende
zését tárgyazó 3ik czikk utolsó vagy is 8ik 
gszán kivid, melly által onnan a’ vásár-biró- 
ság kivétetik, elvégzék még a’ 4ik és 5ik 
czikket is egészen; amaz Fiume sz. kir. és 
tengeri kereskedési városának, kerületének 
és szabad révének, .imez pedig Buccari és 
Vinodoii tengeri kormányszéki keridet tör
vényszékeinek rendezését állapítja meg sza
kaszonként következőleg: 4dik czikk 1 §: 
hogy a’ polgári pörök, — azokon kívül mel- 
lyek saját természetük vagy pörlekedők sze
mélyeinél fogvást váltó-kereskedési és tenge
ri consuli bíróság elibe tartoznak, — városi 
és kerületi első folyamodás! törvényszék e- 
lóíí indíttassanak? innen feijebbvitelkép a’ ka-

{íitányi széken ’s ismét innen a’ kir. hétszemé- 
yi Líbiánál folytatandók; 2 §. : Vétség! pö

rök az ország törvényei szerint kapitányi szé
ken kezdessenek; onnan a’ királyi, ’s ezután 
a’ hétszernél) ! táblához féljebbviendók ; 3 §. : 
Kebelbéli nemesek személyes pőréi szinte ka
pitányi széken indíttassanak , onnan a’ királyi • 
’s ettől a’ liétszemélyi táblához följebbvihet
ve; 4 §.: A’ mondott városi törvényszék egy 
kapitányi ’s 4 községi biróbui álland; 5 §.: 
A’ kapitányi székre 7 tag kívántatik: elnök 
t. i. ki maga a’ kapitány egyszersmind ma
gyar tengermelléki kormányzó, vagy helyette 
gátolíatása esetén az alkapitány legyen, ’s kí
vüle még legalább 6 patriíius tanácsnok, ki
ket a’ kapitányi tanács válasszon ’s az elnök 
híjon össze; Ódik gban a’ pörlekedési rend, 
törvényszéki batáridők, és taksák (perdijak), 
az országosan hévéit mód szerint állapíttat
nak meg. Buccari város és kerületre nézve 
a’ polgári ügyek kezdése a’ városi tisztfcató- 
ság elibe határozatott; föijebbvitel a’ kapi
tányi székhöz ’s innen a’ hétszemélyi táblá
hoz ; vétségi pöröké ’s nemesek személyes 
ügyeiké kapitányi törvényszék előtt; föijebb
vitel a’ báni táblához ’s innen a’ hétszernél vi
téz. A’ többi mind úgy, valamint Fűimében.

—  A’ Vinodoii kerületben polgári ügyekre 
első folyamadási bíróságul az uriszék tűze
tett, melly öt, egyenlő szavazattal biró fca- 
gokbul álland; feljebbviteíül a’ fiumei kor
mányszék, ’s ezen tovább a’ királyi tábla; 
vétségi pörökben ’s nemesek személyes ü~ 
gyeikben kezdetül a’ kormányszék, feljebb- 
vitelül a’ kir. tábla;' úrbéri pörökben kezde
tül a’ kormányszék; feljebbviteíül, ha jogbe
li a’ pör, a’ kir. tábla; ha pedig tettbeli, a’ 
magyar kir. Helytartó-tanács. — April. 2 Tikén 
a’ I78ik orsz. ülésben rendre kerülvén a’ me
gyei törvényszékekről szóló 6ik czikk, an
nak lsö  §sza kezdetében a’ mostani ped»- 
neus bíróság szavak többségével eltöröltetni 
javasoltatok.

A’ magyar kir. ndv. Kanczellaria kebel
béli megürült lajstromzói hivatalára eddigi ao- 
cessista Raaperger Györgyöt ’s az ekkép megü
rült udv. accessistaságra Schütz Ferencz prao- 
licanst nevezé ki.

Nagy-Eecskerek april. 17. Hosszas eső
zések , havazások és fagyok után csak most 
kezd tavaszra derülni. Remény-teljes érzetek 
közt pillantanánk végig zöld bársonyban dí
szelgő telkeinken, ha egy rémitő csapás, melly 
mezeink felett csügg, munkát, örömet ’s re
ményt nem tenne tönkre. Sok ezer holdra me- ’ 
nő repcze-földeinket egy bizonyos, de álta
lunk eddig nem ismért féregnem, melly in
kább a’ bogár- niint a’ hernyó-fajhoz tarto
zik, milliárd özönuel lepé e l, egymásra tor- 
uyosulían sáskamódra legelvén föl a’ virulás- 
nak indult repcze-növéuyt, olly szörnyű nyo
mot hagyva maga után, mintha a’ veteményt 
a' legszigorúbb fagy forrózta volna le. Gázol- 
tatása égeüetése haszontalanná vált; millio
mok mutatkoznak ismét a’ földgyomrábul, nő- 
vekesznek ’s kerek foltokként dúlják a’ gazda 
reményét. Hat piczi lába e’ kártékony ’s alig 
egy hüvelkuyi hosszú állatkának gyorsan hor
dozzák a’ sárgás csíkos alsó ’s tiszta fekete 
felső részű bogarat, melly üvegbe záratva is 
több napig elél. Egész megyénket rettegésbe 
liozá e ’ veszély, attól félvén kivált, hogy ha 
ezen féreg a’ repcze-földeket már lelegelte,
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inaid utána a’ gabona földekre is kiterjeszti 
pusztításait. A' remény és kétség illy kínos 
érzetei között mereng most Torontal inegye.

Pécs sz. kir. város polgárai kimutatni a- 
Uarván megyei főpásztoruk báró Szepessy Ig- 
uácz ö exja iránt magas érdemeiért, foképen 
pedig a’ kebelökbeli lyceum ujdon alkotásáért 
riseltető hálás indulatjukat önkényes összea
dásba gyűjtött 400 frtért egy jeles művész 
által ő exja képét életnagyságban ’s jól ta
lálva lefesteték, ’s ezen képet apnl. 15ikén, 
mint ez alkalomra intézett örömünnepen, az 
isteni szolgálat után, melly alatt a’ rendes és 
na°y számú polgár katonaság többszöri lövé
sekkel tisztelkedék, a’ nem rég fényesen el
készült városház gyülésteremében fölfüggesz
tették.

Kassán apr. Ifikán ideg-gntaütésben meg
halt báró Berzeviczy Vincze a’ magy. tud. A-  
kademia tiszteletbeli tagja, éltének 53ik évé
ben. Hunytat egvetlen leánya ’s hitvese mé
lyen kesergik. Ö egyike volt azoknak, kik . 
nem szóval csupán, de tettel is nem csak a- 
karják, de valóban is előmozdítják a’ jót és 
hasznost. Legutóbbi törekvései Kisfaludynk- 
nak állítandó emlék ügyében igaz buzgalmá
nak jeles bizonysága volt.

Nemes-Dömölk (Vasvárra.) Helységünk 
a’ legretteutóbb tiiz-gyuladásnak csak nem e- 
gészen áldozatja lön. April. 14ikéu esti 6 óra 
tájban t. i. midőn a’ szélvész is szokatlan erő
vel dühöngene’s már magában is minden gyu- 
ladás nélkül tetemes károkat okozott volna 
épületinkben, még azon rettentő eset is járult 
hozzá, hogy a’ helységnek éjszaki szélén a’ 
legvégső ház konyliájábul a’ mindent mege
mésztő láng kiröppenve, egyszerre több épü
letet tűzözönbe borított ’s mivel a’ szélvész 
éjszaktól délnek üvöltött, a’ nád és szalma- 
tetőknek ropogva égő sziporkáit a' szél men
tében fekvő minden épületekre szét hordotta 
’s úgy annyira elterjeszlé , hogy egy óra múl
va 38 lakliáz, magtárak, csűrök, bor- és pá- 
linka-pinczék szinte földig semmivé tétettek. 
A’ szokatlan szél dühe miatt lehetetlen lévén 
a’ tűzhöz közelítés, minden hajlék be is égett 
’s bennük minden ruhanemű és minden élelem 
porrá hamvadván, az épületfalak is megre
pedezve a’ lángok erejétől ledüledeztek. Fa 
pusztító lángoknak áldozatja lett egy kis ár
tatlan alvó izraelita gyermek, több .számú szar
vas marha, sertvcsek és egyéb majorság, szám 
nélkül; — 45 háznép jutott tönkre ’s le«^nyo- 
moruságosb sorsra, hacsak a' jólíevö kezek 
őket valamennyire is fölsegélleui nem igye

keznek. Hanem a’ szánakodás lelke azonnal 
megszállta több tekintetes és nagy érdemű lí
rainknak ’s a’ szomszéd helységek szegény 
adózó jobbágy lakosinak sziveiket ’s a’ legel
ső szükséget élelem és pénzbeli segedelmeik 
által ellávoztatni kegyeskedtek. Mellyért az 
egész közönség előtt nyújtják ezen szereu- 

, csétlenek szívbeli áldozatukat, jövendőre pe
dig elpusztult hajlékaik fölépüléséhöz nyúj
tandó kegyes segedelem tekintetéből, mago
kat , e’ borzasztó szerencsétlenség keserű po
harát nem kóstolt hazafitársaik szívességébe 
ajánlják.

í’ R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követház ülésében april 9kén az algie- 

ri gyarmaíozásról is előkerült a’ szó, mellyet 
a’ hadministeriuin költségei biztossága előter
jesztetni tanácslott. Később Coulmann ur kér
dező a’ külministert a’ bécsi egyezés mibenlé
téről. A’ bécsi szerződés, egyinond a’ német 
statusoknak constitutiót enged, ’s biztosit, 
melly a’ frankfurti magyarázat által sértve van. 
A’ minister feleié: A’ bécsi szerződés még 
sértve nincsen. Francziaország figyelemmel 
méri a’ szövetséggyülés lépteit, ’s bizonyosan 
az ország méltóságához illőleg fogja magát 
viselni. — A’ Gazette azt véli, a’ kormány el
len most két párt van, egyik cselekvő, a’ li
berális és repubiicanus egyesületek által; a’ 
másik szenvedő , ellenmondások által minden 
privát jog ellen, ’s az általányos jogra hivatko
zás által. Az elsőt, a’ kormány bizonyosan le
fogja győzni, de akkor hívei a’ másodikhoz 
állanának. Ezen esetben a’ kormány megbu- 
kása bizonyos; mert akkor nem revolntioról, 
nem respnblicáról, hanem nemzeti gyűlésről 
lenne szó, melly minden gonosznak véget vetne, 
így biztatja magát a‘ Gazette, és hiszi saját szar
vait. — Mondják Pozzo di Borgo gróf azon la
komán, mellyet Durham lord tiszteletére adott, 
következő áldomást ivott: „Az  európai kormár- 
nyok őszinte egy ességére!“ — A’ Bulletin du 
soir april. löról így adja elő a’ lyoni zavart: 
„Tegnap néhány rendzavaró a’ telegraphi köz
lést akará a’ lyoni telegraphi pont feldulásával 
félheaszakasztani,de a’ közlés csak hamar hely- 
reáüittatott, ’s igy juthatott a’ tegnapi híradás 
Párisba, Ma az idő nem volt kedvező, ’s csak 
egyetlen hir jö tt , melly szerint Aymard gén. 
a’ sereggel Lyon minden fő helyét elfoglalá ’s 
az insurgensek a’ város közepén a’ kis-utczáb- 
ba vouuítak vissza.“ — April. l l r ó l : A’ hat6- 
ságnak már néhány nap óta tudtára volt adva, 
hogy valami igen nyomos fog történni, ’s arra 
készüljön el. Minden oda mutatott, hogy a’ zen
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dűlők sikert reméli vén mind a’ fővárosban 
mind a’ vidéken szerencsét akartak próbálni.
A’ szerencsétlen Lyont választók merészlet-, 
jók térhelyévé. Ayward gen. ’s a’ megyeispán 
rendelést tettek, minden erószak-visszaverhe- 
tésre. Ámbár a’ törvényszék ülést tartott, a’ 
liázelótti saint Jean-tér üres maradt, honnan hi- 
▼ék, hogy a’ munkások tömegestül szándé
koznak megjelenni. 11 órakor valóban ott is 
termettek. Egy férfi zenditó felhívást olvasott 
el, ’s néhány perez múlva kőhalinazokat kezdő
nek emelni. Azounal katonaság robbant elő. 
A’ rendőrség ’s gyalogság nagy hévvel rohant 
a barricádokra, meilyeket élénk tüzelés alatt 
foglallak el. A’ megyeispán mindenütt jelen 
volt. Alig torlasztanak egy halmazt, azonnal 
megvevék ostrommal azt. Sok halott és szá
mos sebesült van. A’ leghevesebb csata az 
úgynevezett ispán-téren volt. Az uj terembe» az 
álg\uk csak hamar kiüzék őket. Hosszú pus
kázás eredt már most az insurgensek ’s katona
ság közt. Újra álgyura került a’ sor. Egy há
ta t teli puskázókkal petárdák röpítettek föl. 
Számos foglyot hurczolíak össze. A’ viasko- 
dás még több óráig tartott az álgyudörgéssel 
együtt. A’ katonai ’s polgári hatóságok szi
lárdul viselék magokat. Délután 4 órakor meg
szűnt a’ viadal, ’s csak itt ott lehetett egyes 
pnskaszót a’ város közepén hallani. — April. 
12kéu estve a’ belministerhez e’ hir jö tt: Lyon 
fel vau szabaditva. A’ külvárosok, meilyeket 
az insurgensek rakának meg, hatalmunkba 
kerültek. A’ közlések mindenütt helyre állít
tattak. A’ posták ez estve ismét elindultak. 
Az anarchisták nagy rendetlenségben vaunak. 
Ugyanazon lap szerint teleg. hir Párisból april. 
14iől reggel 6 órakor: .Tegnap néhány hal
mazt v. hidradékot (barricade) akartak itt fel
állítani; de azok ostrommal vétettek be; ma 
reggel csak csekély puskázásokat űznek. A’ 
nemzeti őrség önként a’ sereghez csatlakozott. 
— Reggeli 8. órakor: a’ zendülők mind hatal
munkban vannak. — A’ Tribune azt állítja, 
hogy Dijonban is csatáztanak. Úgy szinte a’ 
beauxi, chalonsi s az egész bourgognei népség 
igen nagy ingerültségben van. Touloni hir 
után martz. 5ről ott a’ réven olly élénk moz
gás van, hogy tengeri expedition^ nem is ké
telkedhetni többé.

A’ belmiuister következő közléseket tett, 
a’ kérelmek iránt fenforgó vita közepeit kí
vánván szót, a’ lyoni zendülésről: „Uraim! a’ 
kamarának méltó gondoskodnia olly történetek 
iránt, meilyeket nagyoknak szerencsétlenek
nek szabad lesz neveznem, mert frauezia vér

folyt. E ’ méltó szorgoskodás kötelességünkké 
teszi némi felvilágitást adnom róluk. Azt his
szük, nincs constituliónk ’s kormányunk szel
leméhez illőbb, mintha valamennyi statushata
lom minden fontos és ünnepélyes alkalommal 
szorosan egymáshoz csatlakozik. Ezt tesszük 
mi ina, midőn a’ lyoni történeteket az urakkal 
közvetlenül tudatjuk. A’ csendháborítók, kik 
már régóta e' szerencsétlen városra irányzák 
szemeiket, ott sajnálható lázadást voltak ké
pesek kitörésre birni. A’ hatóságok ’s a’ sereg 
kötelességökel megtevők. Szomorú köteles
ség francziákra lőni, de kötelesség, hogy a’ 
törvények ’s nyilványos rend mentve legyenek. 
A’ gyózedelem szerdán (9kén) a’ seregé volt, 
mindazon pontokban fentartotta magát, meilye
ket a’ zendültek el akarónak foglalni, mind
azon állásokat megrakta, mellyek mögé aka
rók sánczolni magokat, ezeket sorra ostrom
mal vivá meg. E ’ szerencsétlen napon a’ győ
zelem a’ törvény részin vala. Másnap is folyt 
a’ harcz, de charakterét megváltoztató. A’ zen
dülés többé nem megtámadó, többé torlaszté- 
kokkal (barricade) nem tör előre, nem akarja 
Lyont többé elfoglalni, melly szerencsére ha
talmában nem maradhat; csak néhány homá
lyos szoros utczában tanyáz, hol könnyű neki, 
nagy veszély nélkül, derék katonáinkat ül
dözni. A’ general tehát más módhoz vala kény
telen nyúlni, sergeit e’ tekervéuybe bonyolí
tani nem akaró, hol nehezeu munkálhattak vol
na. Most azon pontokon áll, meilyeket nap
közben elfoglalt. A’ harcz csak a’júliusi kor
mány javára üthet ki, ’s fájdalom ! még mindig 
folyvást tart; (hosszú megindulás) de sokáig 
többé nem tarthat. A’ kormány semmit sem 
mulasztott el, hogy a’ törvény győzödelme ne 
csak Lyonban, hanem Francziaország minden 
részin, hol az veszélyben forgana, biztosít
tassák. Minden szükséges rendszabás meg té
tetett, ’s nem kételkedünk a’ sikerről; de ha 
szükség lenne a’ kamarához folyamodnunk, ’s 
rá támaszkodnunk, segedelmire teljes bizon
nyal számolnánk, mellyet ez a’ kormánytól 
még soha sem vont meg (köztetszés, ’s leir- 
hatlan mozgás e közlésre). — A’ Messager 
szerint egy tisz t, ki Lyont 9kén 10 órakor 
hagyó el, következő részletes rajzot ad az ott 
történtekről: „Már reggel élénk forrás ural
kodott a’ városban. A’ sergek fegyverben ál
lottak , ’s tetemes katona erő volt a’ törvény- 
palota közelében felállítva. A’ munkások, mi
után e’ rendszabásról hirt vettek, csapatszám
ra reudben vonultak oda, ’s a’ seregekkel 
szemközt állapodtak m eg, mint mondák, egy
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részről barátaikat más részről pedig a’ tör
vényszéket védendő szándékkal. A’ munkások 
ua-v része fegyverben volt. Miután híjában 
intettek a* szétoszlásra, parancsot vőnek a’ 
sergek megtámadásra. E ’ pillanatban a kato
naság résziről szembeötlő késkedés vala ész
revehető ; azonban a’ megtámadás csak hamar 
keményebb lön. A’ munkások rettenhetleniil 
védék "magokat ’s álgyukat kellett elővontatni. 
Ekkor szoros utczákba valának kénytelenek 
futni, hol őket kár nélkül megtámadni nem lé
tété. Minden mozdulatok nagy dologértéssel 
vala intézve, ’s vezéreik paraucsai jegyzésre 
méltó pontossággal teljesíttetének. A munká
sok számát több ezerre teszik j veszteségük 
nagy, de számát nem tudhatni. — A’ Gazette 
»fpril 12röl mondja: „A* tábornok-test ina azon 
hirt vévé a’ belministeriumtól, hogy a’ viadal 
gyilkoló volt, ’s a’ sergek részire elhatárzó- 
uak látszék ’s a’ t  Aymar gén. kénytelen va
la két házat álgyuval lődöztetni össze; hol 
kétszáz sebes vagy csonkított munkást foga
tott el.

A’ kővetház ülésében april 9kén, midőn 
d  külministerium állana tanácskozás alatt, fel- 
szólamlott Coulmann u r, ’s kérdé a’ külmiuis- 
tert, mikép áll a’ bécsi szerződés? A’ minis
ter azt feleié, hogy a’szerződés nincs megsért
ve. Azonban ellenkezőt is állíthatni azon ma
gyarázat miatt, mellyel a’ német szövetség a’ 
bécsi szerződé*snek adott. E ’ szerződés t. i. 
Németország kisebb statusinak alkotmányos 
szabadságot enged. Mivel azonban a’ szövet- 
séggyülés azt köti ki, hogy az azt alkotó sta
tusok egyik országgyűlése sem tagadhatja 
meg a' kormányköltséget, a’ bécsi szerződés 
csakugyan sértve van. Rigny ur azt nyilat
koztatja, hogy a’ kabinet e’ kérdésre figyel
mes, ’s Francziaország méltóságához illőleg 
fogja magát viselni. Thiers ur megjegyzi, hogy 
»' német kormány-jogban egy kérdés sincs en
nél szövevényesb ’s Francziaország viselete e 
tekintetben nehéz iskényesis. E ’ kérdés tüskés 
bár, a’ franczia kormányt mindazáltal felelős
ségre nem vonhatni azért, mikép magyarázta
tok ez vagy amaz elv (princípium) Németor
szágban. Demar^ay urnák véleménye szerint 
azon csekély figyelem, mellyel a’ ministerek 
ti német ügyek iránt viseltetnek, nem képes 
megnyugtatni ollyanokat, kik, mint ó, azok
ban sok veszély nyomát látják. Mangdn ur 
megjegyzé, hogy a’ ministerek a’ szószéken 
gyakran mondottak olly dolgokat, wellyek a’ 
diplomatiának ártanak. Különösen szerencsét
len abban a’ belminister; ó javaslóit legelső

engedvényeket kelet ügyében. Most meg az* 
nyilatkoztatja, hogy a’ bécsi szerződés azöt- 
záradéka , meily a’ német statusoknak füg 
getlenséget biztosít, vitás kérdés. Illy nyi
latkozásoknak a’ diplomatiát szükségkép gyen- 
gíteniök kell - ’s fegyvert adniuk Fraucziaor- 
szág ellen. Ó a’ minister helyén azonnal szó
székre lépne, ’s ollyatén szemrehányásokat 
elhárítana magától. Thiers ur erre : nem nagy
lelkűség, a’ m iste reke t szószékbe zaklatni 
’s faggatni, ’s azután némelly vigyázatlan 
mondásaikból, mellyek lárma, ’s félbeosz.a- 
kasztás között sikamlanak le ajkaikról, vét
ket csinálni. 0  Németországról csak azt mon
dotta , hogy a’ szabadság elve mellett még szö
vetségi kötelezések is vannak, különben nyi
latkoztatja, hogŷ  ha Németország szabadsága 
veszélyeztetnék, a’ kormány hathatósan lép
ne föl. Bignon ’s Coulmann urak is megismer
ték, hogy a\kormány viselete férfias, szilárd 
(fest, solid) volt. Coulmann ur : „Nem, uram! 
Adjon becsület-nyilatkozást.“ Thiers ur: „Itt 
nincs becsüleínyiiatkozásra szükség, az csak 
azoknak kell, kiknyomorú politikájukkal miie
dig csak háborút sürgetnek. Mi mindig a’sza
badság érdekét védtiik, ’s azt a’ többség se
gedelmével mindig védeudjük is. Mauguin pe
dig azt allitá, hogy az eddig követett rend
szernél fogva se szilárd tartósságu viselet ’s 
külső béke, se szilárd tartósságu belső csend 
nem állhat lábra.“ Bignon u r : „A’ vitának 
czélra kell vezetni. A’ belminister azt monda: 
azon pillanatban, midőn a’ szövetséggyülés 
végzései közhírré tétetnek, Francziaország 
be fog avatkozui, ’s önmagához méltó nyel
ven szólani. E ’ kötelezést jól megjegyzem 
magamnak.

A’ Bulletin des lois ’s Moniteur már ape. 
12ikén közli a’ pairkamara által is elfogadott, 
’s a’ király által azonnal megerősített egyesü
leti törvényt. — April. 12iki lapok szerint 
már e’ nap estéjén mutatkoztak Parisban zen- 
dűlő mozgások jelenségei. Számos csoport 
huzódék a’ boiüevardokon á t , a’ Marseillaise! 
énekelve, ’s minden dal-szak (strophe) végé
vel teli torokkal kiáltozva: „Éljenek a’ lyo
niak!“ A’ boulevardi őrház előtt megálíapodr 
tak, meily pont sorkatonasággal volt megrak
va, ’s annak „Éljent“ kiáltottak. Minthogy 
e' zajgók ott maradni készültek, kilépett egy 
őrmester, ’s a’ vezérek egyikéhez fordult e’ 
szókkal: „Igyekezzenek eltávozni.“ Mire a’ 
csoport azonnal visszalépett. — Egy párisi le
velező a’ Lyonban csatázott insurgensek szá
mát 20,000re teszi. Továbbá hir szárnyal, usr*
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mond, de csak puszta híp, hogy april. Ilikén 
délben a’ munkások és seregek 24 óráig tar
tó fegyvernyugvást kötöttek. A’ ministerek 
reggeli 11 órától fogvást az idő miatt (tele- 
graphon) semmi hirt sem vehettek; a’ börsén 
pedig azt rebesgeték, hogy Thiers ur a’ kö
vetháznak jelenteni fogja, mintha mindennek 
vége lenne. Az eddigi hírek mind Párisból 
érkeztek, mert Lyonból se levél, se újság 
nem jött. Besanconból staféta ment ugyan 
Lyonba, de a’ kapukat csukva, a’ környéket 
katonasággal rakva leié. Azonban párisi hí
rek april. 14 s 15ről a’ közösülést helyre ál
lottnak mondjál*. — A’ Moniteur szerint a’ kor- 
ináuy april. l lik i estéről megnyugtató híreket 
vön Lyonból. A’ harez csupán egyes puská
zássá változott, melly órárul órára fogy. A’ 
Guillotiere külváros lakosi a1 sergek segítsé
gére voltak , ’s azokat a’ tüzeléssel felhagyás
ra bírák, kik ezen külvárosi hídfőnél állottak. 
Az insurgensek sehol sem mutatkoznak; ha
nem házcsoportokat keresztül vágó fasorok 
közé bujdoznak ’s onnan puskáznak, mi a’ 
harczot hosszabbítja, mert hozzájok nagy kár 
nélkül nem férhetni, ha csak nagy számú há
zakra ál’gyu nem szegeztetik. Azonban a’ zen- 

4 dülés lecsilapultán nem kételkedhetni. St. E - 
iienne meg sem motszant, a’ kormányzó a’ 
Lyon felé vezető utat elfoglalta, ’s ha kik a’ 
lyoniaknak segítségül akarnának menni, a’ sí
kon könnyen tönkre tehetné őket. A’ lyoni nép 
e’ lázadásban részt sem vett ’s feszült figye
lemmel várja a’ dolog kimenetét. Páris csön
des/4 Ugyan a’ Moniteur felszólítást közöl, 
mellyet Lyonban april. Ilikén a1 Kajna-megye 
ispánja bocsátott a’ lakosokhoz, mellybén ő- 
ket a’ Guillotiere külváros példája szerint a’ 
lázadóknak házaikból kiűzésére serkenti. — 
A’ kormánynak azonnal szándéka az egyesü
leti törvényt, divatba hozni. Már llrő l 12re 
viradott éjjel az embe.rjogok társasága szá
mos fejeit lógatta be. Cavaignac ellen is bör- 
tönparaucsot bocsátott, de otthon, nem találták.

Az april. 14iki párisi journal, másodszo
ri kiadásában, ezeket közli: ,,Tegnap estve 
parancs bocsáttatott, bogy a’ lázadók üldöz
tetése csak másnap reggelére halasztassék, 
minthogy a’ katonasággal a’ szűk utczákhoz, 
hová a’ zendítők vonultak, nagy kár nélkül 
férni nem lehetett. Más nap már szürkületkor 
mindent bevégzett egy elhatárzó megrohanás. 
6^ órakor a’ koronaörökös ’s Nemours kir. 
hg. segédeik kíséretében azon utczákon lo
vagiának e l, hol e’ sajnálható jelenések tör
téntek. Midén st. Martin utczába jenének,

több puskalövés esett azon csoportra, hol e’ 
két herczeg vala. Mire a’ sereg megrohanó a’ 
házat, honnan a’ lövés jőve, ’s a’ merénylet 
szerzöjit lekonczolta. Eddig mindennek vége. 
— Délután 2 órakor a’ nyilványos oktatás 
ministere a’ követházban tudósítást tett e’ tör
ténetekről , az ülés felfüggesztetett, ’s a’ kö
vetház tömegestül a’ királyhoz járult. —

Strassburgon keresztül következő tele- 
grapbi liirek érkeztek Párisból april. 14 ’s 
15röls „Páris, april. 14ikén délután 2 óra
kor minden rendre tért. A’ király épen most 
szemlébe meg a’ nemzeti őrséget ’s katona
ságot. Mindenütt igen élénk kiáltással fogad- 
taték/4 — „April. 14ikén, délután 3^ óra
kor : Mind a’ két kamara a’ királyhoz járu lt, 
a’constitutes királyszékhez ragaszkodását ki
jelenteni/4 April. 15dikén délután 1 órakor: 
„Párisban mély csend van, Lyonban a’ rend 
végkép, helyre állíttatott/4

B E L G I Ü M.
A’ Courrier beige april lO ről: Meg sem 

gondolhatni, milly hazugságokat igyekeznek 
terjeszthetni az april 6ki szomorú történetek 
Charaktere elrutiíhatására. Majd reunionisták 
czimborsága az ’s mint mondogatják, franczia 
zászlót hordoztak az utczákon; majd összees
küvés a’ kormány ellen, mellyet Francois el
més rendőri főnk (Polizeichef) fedezett föl, 
ki hogy kenyerét megérdemelje, hetenkint uj 
meg uj czimboraságot leleget ’s kotlasztgat. 
Csak hallani kell, milly fonákságokat beszél
nek: 1200 összeesküít érkezett Párisból is- 
niéretlenül, ’s azoknak a’ pusztítókkal kellett 
egyesülniük, lármát ütniök, Leopoldra rohan- 
niok, ’s azután Páris felé Lajos-Fülöp ellen 
indulniok. Cabet urnák keile a’mozgást intéz
nie , ’s Ramorinonak, ki Schweizban van, a’ 
sereget vezérlenie. Illy ostobasággal akarják 
azon felindulást elfojtani, melly a’ ministerek 
raunkátlanságára mindenfelől nyilatkozik. Ös
szeesküvés a’ kormány ellen, holott a’ pusztí
tóknak a’ kormány dicséretinéi egyéb nem 
harsogott száj ok ban. Összeesküvés, hol az ös
szeesettek  „Éljen Leopold, halált a’ hol
landiakra/4 kiáltoztak, — Schowaers házbir
tokos, kinek háza feldúlatott, egyik lapban 
nyilatkoztatja, hogy soha sem volt orangista, 
’s mind a’ két fya együtt harczolt seplember- 
ben, ’s most a’ kormánynál hivatalban vannak, 
’s hogy házát az orangista clubbnak még ak
kor adta bérbe, midőn nem tudta még, milly 
irányúé’ társaság. Miután a’ szerződés alá volt 
írva, nem változtatható meg azt többé. Noha 
Brüssel csendes, az isméretes iv aláiróji há
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zainál a’ bátorsági őröket kívánságukra még 
is meghagyák. -  Következő újabb felvilagi- 
tást olvashatni a’ brüsseli történetekről a Mo- 
selujságban: Az igazság miuistere értesítve a 
dolgok állásáról, ’s lehetségesnek tartván a 
zaj kitörését, a’ polgármestert figyelmessé té
ré arra, szoros vigyázatot ajánlván neki; ez 
azonban a’ minister gondoskodását félénkség
nek tartá, ’s legkisebb előkészületet sem tön. 
A’ zaj éjjel kiütött, ’s ámbár a’ polgármester 
egész éjjel talpon volt, a’ városi hatóság még 
sem határozható el magát valamire, reméllvén, 
hogy a’ nép majd lecsilapszik, ’s félvén ne
hogy a’ nép a’ polgármestert is, mint összees- 
kiitt társat, megtámadja. A’ katonaságnak sze
mére hányták, hogy véd ’s oltalmul nem szol
gált; ’se ’ részvétlenséget onnan fejthetni meg, 
hogy az ország alkotmánya katonasági beavat
kozást az ország semmi városában sem enged 
másként meg, hanem ha erre a’ helyhatóság ál
tal felszólittatik. A’ helybeli őrség, noha gyön
ge volt, azonnal fegyverhez nyúlt, de a’ pol
gármester felszólítását hijában várta. így a’ 
ministeri tanács végre önhatalmából adott a’ se
regeknek beavatkozásra parancsot, minthogy 
városi hatóság semmi határozást sem birt tenni. 
April 5kén, a’ zavargás kezdete napján a’ 
frankfurti Journal ezeket irá: ,,E ’ pillanatban 
Belgiumban valami fontos történik, mire Eu
rópának figyelmesnek kell lennie. A’ sajtó 
ellen irányzott szigorú pörök, ’s az egyesü
letek ellen intézendő erőszakos rendszabások 
által Párisból kiűzött respublica Brüsselbe ik
tató tanyáját. Ott a’ sajtó ellen még semmi por 
sem indíttatott, ’s a’ politikai egyesülésjog 
nincs korlátozva. Mig az idő munkálni fog* 
melly ez úttal hosszú nem lehet, emlékezze
nek arra, mit mi bátorkodunk elsők Írni: A’ 
respublica Brüssel ben fenyegetőbb Európára 
nézve mint Párisban. — A’ pusztítás rettentó- 
ségi közt Brüsselben 6kán különös vonások 
valónak szembetűnők: Egy csoport egy szép 
lakba lép, hogy azt feldúlja. Mondják neki, 
hogy NN. grófné öltözik. „Jelentsék a’ gróf- 
nénak, beüzenének a’ dúlok, siessen, mert 20 
perez múlva ismét itt termünk,“ ’s valóban 
vissza is tértek. Mig Lrsel hg lakja ablakit 
kövekkel dobálták, egy asszonyság, ki a’ tó 
szomszéd házban lakott, ablakán nézdelt s 
kacsintgatott ki, melly alig vala egy röfnyire 
ja'ol attól,mellyet épen akkor romboltak. Mint
hogy ezen asszonyság könnyen áldozatja le
hetett volna egy ügyetlen dobásnak hozzá 
kialt egy a’ pusztítók közül: „Asszonyom! 
ugyan menjen leire; hisz veszélynek teszi ma

gát így ki.“ Továbbá rongálok lépnek Akard 
asszony háza első emeletébe , „Overchie ur 
szállása ez ?“ kérdi egy; — „nem, uram, volt a’ 
válaszjó a’ második emeletben lakik.“ —,,Ah! 
bocsánat asszonyom !“ Fölmentek a’ második 
emeletbe, ’s ott csak hamar mindent feldúltak.
— Bethune lakában a* festv.ényeket nem bán
tották, mert egy valaki e’ vandálok közül pár
tul fogó azokat illy nyilatkozással: „Ezen ké
pek nem ollyanok ám, mint a’ bútorok, inert 
ezeket nem csinálhatni újra.“ — April 7kén A’ 
Gendebien, C. Desmedl, F. Meeus, F. de 
Secus urak a’ belministerhez Írást bocsátot
tak, uiellyben sürgetve kérik ót, hogy a’ ka
marákat híja össze. Gendebieu ur továbbá írást 
küldött a’ brüsseli polgármesterhez i s , melly- 
ben felszólítja: tartassék szoros nyomozás an
nak kiludására, kik valónak okai e’ zűrzavar
nak. A’ nyomozásnak nem alant az alosztá
lyokban, hanem fen kell járnia; ott fen, a’ fel
sőbb osztályokban találhatni meg a’ vétkese
ket. E ’ nyomozás ki fogja mutatni, hogy a’ 
város azon kármentésekért, mellyeket kérni 
majd nem késnek, se felelőséggel se vis
szapótlásai nem tartozik.

A N G L I A .
Valamennyi londoni lap a’ franczia minis- 

terváltozásra nézve abban egyezik meg, hogy 
Duchatel ur kereskedési ministerré léteiét 
szabadabb kereskedési rendszer felállítására 
hiszik kedvezőnek, p. o. a’ Globe ezt mondja: 
Szinte általányosan nyilatkozik e" kinevezés
re a’ megelégülés, minthogy Duchatel úrról 
azt hiszik, hogy a- kereskedésről szabadabb 
szemponti vannak, mint Thiers urnák , ’s ke- 
vésb előítélettel hajlik azon terjedtebb ke
reskedési rendszerhez, mellvre Francziaor- 
szágot bírni Anglia fő politikája. Ha látja az 
ember, mennyi figyelemmel vannak EUice és 
Durham lord urak mind azon dolgokra, met- 
lyek e’ tárggyal rokonok v. kapcsolvák, a’ 
kereskedési ministerség változását e’ pillanat
ban csak kedvező körülményül tekinthetni.
— A’ Times pedig egy párisi levél után igy: 
Rigny admiral egész életét a’ tengeren tölté, 
derék tengerhadi tiszt, ’s e’ kormány-szakra 
legaikalmasb lehetett volna; de olly winiste- 
riumba lépte, melly idegen előtte, ’s rnelly- 
nek szövevényes kötelességit ’s viszonyait még 
teljesen nem vala kiismérni alkalma elég, a’ 
közönségben nem kedvező benyomást tón. C  
hijány azonban nem lesz érezhető; Franczia- 
országbau mindenki tudja, hogy a’ királyé« 
ügyosztályra csak név szerint keresefőt, mert 
Francziaország kül politikáját ő intézi szemé-
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lyesen,“ — Persilre nézve azt mondja: „Ha 
▼an férfi Francziaországban, ki Barthe-nál, 
az utolsó pecsétőrnél népszerűtlenebb (impo- 
pularis), az csak Persil u r , az ujdon kineve
zett igazság-minister. Szerencsétlen vaktör
ténet volt ez uj pecsétőrre nézve, hogy épen 
kineveztetése napján hozá a’ cassatioszék íté
letét a’ National ügyében, melly a’ Persil ál
tal azon lap ellen irányzott valamennyi üldö
zést igaztalanná bélyegezi. — Méltán fena- 
kadhatni azon is, hogy Broglie hg. egyedül 
monda le, holott az előtte más által kötött 
szerződést valamennyi társának jóvá kelle 
hagyni. — Scott Walter dicsőítésére állítan
dó emléket Glasgowban nem sokára elkez
dik. George-square-ra  (György terére) 
szándék azt helyzeni. Az emlék maga 144 
lábnyi magas oszlopból álland, ’s alkalmasint 
Sir Walter képével. — Az Albion szerint: 
„Szerencsések vagyunk jelenthetni, hogy Sir 
John Herschel január lfiikán egészségesen ’s 
csillagász eszközeivel jó rendben érkezett a* 
jó reményfokra meg. Első munkája volt al
kalmas helyet keresni égvizsga-torony-állí- 
tásra, ’s talált is ollyat igen szép vidéken. 
Reményű, hogy nyár elmúlta előtt még vizsgá
lódásit elkezdheti. Oda utazása igen kedvező 
vala, semmi ellenkező szél, semmi zivatar 
sem zaklatá öt. — A’ brüsseli esetek megíté
lésében valamennyi londoni lap egyértelmű, — 
azaz: ócsárolják mind a’ két részt; az oran- 
gistákat azért, mert oily időpontban, midőn 
hollandi háborútól tarthat az ország, az el
lenséges főparancsnoköt mintegy fejdelmökül 
kiáltották ki, saját fejdelmöket pedig mint
egy kigunyolták; a’ brüsseli pártot vezérestül 
azért, mivel kezük alatt azon felszólítás meg- 
feuyitése vad boszuvá fajult.

N É M E T O H S Z Á  (2.
Berlin, apr. 7dikén. Itt feszült figyelemmel 

várják a’ schweizi ügyek további fejlését, annál 
itikább, minthogy a’ franczia kormány szempon
ti a- többiekével, valamint sok másban, e’ pont
ban sem egyezők. Utolsó tudósítások szerint 
Párisból kevés remény van e’ kérdés közös el
intézésére valamennyi udvar részéről. Noha 
sürgető lépések tétettek Broglie hgnél, hogy 
a' franczia kormány a’ közös fellépés szüksé
ge iránt győződjék meg, ’s birassék a’ töb
bi hatalmakéhoz hasonló jegyzék-küldésre 
a’ főhelyhez. Broglie azonban Francziaország 
illy részvételét határozottan elháritá, ’s még 
abban sem egyezett meg, hogy a’ franczia 
követ Schweizban egyedül ezen egyszerű nyi
latkozást adja: „Párisban a’ többi hatalmak ál

tal a’ főhelyhez bocsátott kívánatnak nincse
nek ellenére.“ Minthogy tehát Bern canton a’ 
többiek kívánságára önként hajlani nem akar, 
oda megy ki minden: képes lesz e Schweiz 
Bern cantont erőhatalommal kényszeríteni a’ 
főhely végzése elfogadására. A’ főhely való
ban indítványul is akarja hozni, hogy 30,000 
fő állíttassék ki e’ kénytetó végre. E ’ combi- 
natio megbukása a’ német szövetséget ön fen- 
tartápSa érdekében könnyen fegyveres beavat
kozásra kényszeríthetné, mellynek követke
zéseit az európai viszonyokra el nem láthatni. 
E ’ beavatkozást Francziaország szélén Pá
risban nem fognák egykedvüleg nézni, ’s 
valamint Anconában, úgy itt is egyidős bea
vatkozás történhetnék. Bár mennyire kíván
hatni is, hogy e’ jelen krisis kedvetlen fel
oldás nélkül múljék e l , még sem titkolhatui, 
hogy e’ számos egymást keresztül vágó ér
dek ’s törekvés folyvást ujdon uj bonyolodá- 
sokat okoz, ’s végokét nem láthatni be. — 

Berlin, april. Bikán: MigEurópa éjszak
keletén a’ fentartó három hatalom törekvései
re minden állandóságot nyer, délnyugot töb
bé vagy kevésbé nyílt forrongásban vau, 
mellynek kitörését csak külső okok tartóztat
ják. Úgy látszik, mintha Rajuán túl Európa 
délnyugoti országit a’ Francziaországban most 
uralkodó rendszerhez akarnák csatlaui. Zen- 
dűlő mozgások alulról fölfelé természetesen 
Párisban sem találnának pártfogásra, valamiut 
egyéb fővárosokban sem, de a’ gát- v. megelő
zési módban igen különbözők a’ szempontok. 
A’ milly élénk a’ kurírok (futók) váltako
zása Madrid és Paris közt, szinte ollyan 
az Páris és Nápoly közt Ezen utóbbi udvar
ral az alkudozások már messze haladtak ’s 
három fő pontra vehetők: 1). az Orieansi fiú- 
egybekelése a’ nápolyi kir. herczegasszon- 
nyal. 2). Előkészület mind a’ két siciliai or
szágba, constitutio-behozásra. 3). A’ nápolyi 
udvar összebékülése a’ spanyollal. Ezen pont 
legsulyosb, minthogy a’ nápolyi udvar dón 
Carlost már megismérte; de annál tovább ha-
ladtnak látszik az első ’s második. _ Braun-
schweigi károly hg. semmikép sem akar a’ 
Braunschweigi herczegség kormánya iránti kc- 
vetléseiről lemondani. A’ herczeg mint mond
ják Párisban a’ republicanus párthoz állott ’s 
annak több ízben uyomos summákat adott.' — 
Berlinben 1833ban 7378 gyermek született 
köztök 1546 házasságon kívül, honnan min
den 7ik gyermek nem házassági. 2363 kelt 
egybe. Megholt 8053 személy, 445 halva 
szült gyermekkel. A’ megholtak közt 376 sze
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mély 70—80 év közt; -  396személy 8 0 -9 0  
év közt; 21 személy 90en felül. April, máj. 
’s jun. hónapokban legtöbben haltak. Az ön
gyilkosak száma, kik különben 10 éven kö
zép számban 56ra mennek, ezen év közben 
G3 volt. Köztök 11 asszony. A’ népesség 
száma a’ katona őrséggel együtt felrúghat 
265,000re.

SPANYOLORSZÁG.
Madridi levelek következő érdekesbeket 

közlenek a’ fövárosrul ’s hadi történetekről: 
april. Isöjén Carnicer carlosi vezér 800 főnyi 
sereggel Sandon városba ütött. E ’ hely 14 
legoára esik távol Madrittól. A’ főváros őrsé
gének egyik osztálya tüstént kiküldeték el
lene, de csak hamar visszatért a’ nélkül, 
hogy egy lövést is tett volna, mivel czéljá- 
ban a’ grenadai ezred által már megelőzteíett. 
Ugyan e’ tájban a’ királyné Aranjuezből, hol 
mostan mulat, egy kis kirándulást tevén, ke
vésben múlt, hogy az insurgensek kezébe nem 
esett, mivel Locho egy rettentő bandita-vezér 
lest vete rá, de czélja nem sikerült; a’ ki
rályné ez okbui nem sokára ismét a’ fővárosba 
tér vissza. April. 5ikén beszélik, hogy ma 
egy kereskedő érkezett Valenciából, az ot
tani társaság nevében a' közelebb kihirdetett 
status-kölesönre ajánlásokat teendő. Rayneval 
ur ma reggel jőve meg Aranjuezből ’s már új
ra terjed a’ hír a’ diplomatic karnál, hogy a’ 
Portugálba szánt seregek haladéktalanul meg
indíttatnak , és Badajoz és Ciudad-Rodrigo- 
ban már minden készület meg volna téve, az 
akármelly pillauatbeli beüthetésre. Kiki tudja 
azonban , hogy se pénz se ember nincs ele
gendő e’ ezéíra. A’ már összegyűjtött sereg 
8000re megy gyalogban és 1300ra lovasban. 
A’ logronjoi és 16ik sorezred pattantyuságuk- 
kal együtt egyszerre indultak meg Alcanices 
felé. April. 6d. A’ főváros nyugalmas. Gén. 
Martinez de San-Martin Madrid főkapitányá
vá neveztetett Freyra ur helyébe, kire a’ lo
vas seregre fölügyelés bízatott. A’ városi ka
tonaságnak már második osztálya összeállóit, 
parancsnoka Aguilera ur, marq. Cerralbo test
vére , ki 1823 óta mint kibujdosott, külföl
dön tartozkodek. Lontz ur svéd ügyviseló 
ma nyíljtá be a’ királynénál, udvarától kapott 
uj megbízó levelét.

ELEGY HÍREK.
Azon társaság gyülekezetében, melly a’ 

Themse alatti járás elkészítésére vállalkozott 
nyilatkoztatta Brunnel u r, hogy, ha elegendő

Szerkeztet! H c 1 m e c z y.

pénzt kapna, mi azonban még nem hihető, az 
egész munkát három év alatt bevégezhetőnek 
hiszi. — Rósz kapitánynak London városa pol
gárjogot ada ünnepélyesen.— Brüsseli levelek 
említik, hogy Cabet ur, némelly párisi lapok 
ellenére, mellyek őt Londonba utaztatják, 
Brüsselbe érkezett, ’s a’ de Holland vendég
házba szállóit. — Igen érdekeseknek látszó fel- 
födözések tétettek a’ Torre deli’ Annunciatá- 
ban. Nunziaute marchese, ki ott foganatos 
érezfürdöt nyitott, némi régi fal maradváuyi- 
ra, azutan egy csinos kis templomra bukkant. 
Meg nem egyezhetni benne: vaíijon elkiilön- 
zött római villa volte az legnagyobb szíilben, 
vagy 3dik földalatti város kezdete, mint Uer- 
culanum ’s Pompeji. Nem sokára többet hal
lunk felőle. — A’ Globe szerint Marchesutben, 
nem rég Scharp, Roberts urak ’s társaik ré
szire készített uj gőzkocsival tettek próbát, 
mellyben 50 —60 személy ült. Oxford felé vivő 
utón hat angol mérföldet 20 perez alatt tett meg; 
ezen utazásmód k ö z ö n sé g e s  o rs z á g ú to n  
minden eddigi próbákat felülmúl, ’s annak 
kinyomoztatását okozandja: valljon a’ vasúti 
költségeket nem lehetne é illy kocsik által 
megkímélni?—Amerikából különös rajzot kap
tak, melly gőz k o c s i t ,  egyszersmind gőz- 
c so ln a k o t ábrázol. A’ szárazon e gőz-am- 
phybiumnégy kerekei» mozog; ’s ha oil vas víz
be jő , mellyen nincs hid, egyenesen a’ víz
nek megy, a’ kocsikerekek nyugszanak,' ’s 
egy, középen illesztett evezökerék jő moz
gásba. Az egész műszer alligator (krokodill) 
alakú. — Európában a’Juhok száma évről év
re szaporodik , most 185 millióra megy. Leg
több juha van Angliának, u. in. 45millió; utá
na Russziának, melly 37 millióval bir ; Fran- 
cziaországnak 35 milliója; Ausztriának 19 — 
20 m.; nielh bői |  egészen nemes, vagy ne
mesített fürtű, mellyek évenként 48—50 mil
lió font gyapjút adnák; Spanyolországnak 13 
m.; Prcsziának 11,751,000; az olasz státu
soknak 6,509,000 ; Svédországnak és Norvé
giának 2,250,000; Hannoverának 1,650,060; 
Dániának 1,400,000; Bajorországnak 1,240,060 
Portugáliának 1,209,000 ; Szászországnak 1 
millió juha van. — Legfinomabb gyapjat angol, 
spanyol és szász juhiok adüak. Vad juhok dé
li Russziában találkoznak. — A’ Gazette azi 
mondja, hogyFrancziaországidegen szökevé

nyeknek a’ júliusi revohitio óta 13,224,500 
frankot adakozott. Az I834ki ajánlás 5 millió 
frankra megy. —
Nyomtatja L änderer.
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MA GY A R-  és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony april. 25. Közelebbi napokban 

a’ 179—81 ülésekben végezve lön a’ 6ik ’s 
7ik czikk a’ vármegyei törvényszék és turo- 
polyai nemesek széke rendezésiről. Ezek sze
rint: 6 czikk 1 §. a’ megyei törvényszék, az 
eddig hozzá tartozott ügyeken felül minden 
más pörökben is, mellyek eddig alispán, szol- 
gabiró, kerületi, báni vagy kir. táblához (ki- 
vevén az 1790: 56baii foglalt eseteket) tar- 
toztanak, első folyamodási biróságul rendel
tetik. 2 §. Ha a’ pertárgyazat terjedelme vagy 
abba elegyült személyek lakása úgy hoznák 
magokkal, az illető megyei székekben vá
lasztás a’ fölperesnek engedtetik meg. 3 §. 
E ’ törvényszék állani fog : elnökbül, ki ma
ga a’ főispán, egyik vagy másik alispán, 
vagy helyettesül a’ legidősb táblabiró lehet; 
továbbá (4 §.) négy tábiabiróbul, kiket e’ hi
vatalra a’ főispán és RR. egyenlően jelelnek 
ki (candidálnak), ’s a" RR. szabad szavazás
sal megválasztanak. E ’ táblabirák választatá
sa időnkénti lesz, mint a’ többi megyei tisz
teké. Feddhetetlenek, törvénytudók ’s többek 
közt birtokosak legyenek; privát hivatalok
kal nem kötelezvék, ’s azou megyében ügy
védséget nem viselők. Szükséges surrogatio- 
kat a’ legközelebbi közgyűlés tehet, szavazás 
utján. 5 §. Ezen fizetésbeli táblabirákhoz ha
sonló terjedelmű hatással járul még más 6 , 
kik ugyanazon tulajdonokkal bírjanak, ’s hit
tel kötelezvék legyenek. Ezeket minden can
didate nélkül a’ kebelbeli nemességből fogja 
a’ közgyűlés szabad szavazással választani, 
’s ha e’ hivatalt elfogadják, kötelesek a’ kö
vetkező törvénykezési határidő alatt ülések
be járni. Ezen törvényszéket két vagy több, 
elégséges számban összeülő tanácsra felosz
tani , ’s köztük a’ porokét uemeikhöz képest 
polgári, fenyitő és úrbériekre fölszakaszozni 
a’ közgyűlés elrendeléséhöz tartozik. Külön 
külön fogja miudenik szakasz - tanács saját 
jegyzőkönyvét ’s ítéleteit íneg-Iiiteltetni ’s ki
hirdetni. 6 §. Mindenikhöz járulni fog egy 
szolgabiró ’s egy esküit szavazással, és jegy
zőkönyv-vitelre egy yagy több jegyző szava

zás nélkül. 7 §. Itélet-hozhatásra vagy is a’ 
törvényszék teljességire hét biró kívántatik az 
elnökkel együtt. 8 §. Oculata (szemvizsga) 
végbehajtások ’s más bírói foglalatosságokra 
egy táblabiró, szolgabiró és eskütt küldethetik 
ki, vagy csupán e’ két utóbbi. 9 §. Rendes tör
vénykezési idő alatt e’ törvényszék minden
nap ül; azonban a’ folyó munkák végezte u- 
tán tagjai eloszolhatnak. — Turopolya neme
seire nézve (7ik czikk 1 §.) polgári és fe
nyitő pörökben magok közt, vagy másokkal 
ő ellenük, első biróságkép a’ turopolyai ne
messzék fog ítélni, följebb vitelül a’ báni ’s 
utóbb hét személyi tábla. 2 §. E ’ nemesi szék 
elnöke lesz a’ földispán (comes terrestris) 
vagy helyette a’ másod földispán, hozzájárul 10 
hites táblabiró, valamennyi a’ közgyűlés ál
tal szabad szavazással választandó. ítélethoz- 
haíásra 7 tag kívántatik.

Ö cs. kir. apóst. Fölsége april. 5ikéről 
költ ’s főkanczellár gr. Mittrowskyhoz intézett 
legfensőbb határozata szerint Rajacsics Jó
zsef Yerseczre álthelyezett püspök helyébe 
Dalmátországban óhitű püspökké Zsivkovics 
Pantalemon rakowaczi archimandritát méltóz- 
tatott kegyelmesen kinevezni. Méltóztatott to
vábbá jan. 23iki legmagasb végzése által meg
engedni, hogy gr. Fáy István a’ jeles mál
tai, vagy is úgynevezett jeruzsalemi sz. Já- 
nos-rend tiszteletbeli keresztes vitézei közé 
fölvétethessék, melly fölvétel a’ jeles rend 
részéről meg is történt. — A’magy. kir. udv. 
Kanczellaria keblebeli benyujtványok jegyző
könyv-igazgatóságánál megürült segédi hiva
talra eddigi udv. írnok Kimm Jánost; helyé
be írnokká eddig udv. aecessista Szankovics 
Lajost’s az igy megürült accessistaságra Szeth 
József kanczelláriai praeticanst nevezé ki.

Temesvár april. 25. Muslay László kir. 
tanácsnok, arany sark. vitéz és rendszeiinti 
első alispán ur beteges állapotja tekintetéből 
f. april. 22ikén tartatott közgyűlés alkalmá
val Császár Sándor másod alispán és ország
gyűlési követ urnák haza hivatása szüksé
gesnek találtatott;, kinek helyébe az ő exja 
báró Gerliczy Mihály v. b. t. tanácsnok és fő- 
ispáni helytartó urnák elnöksége alatt számo-
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san összesereglett ns. Temes vmegye RRei 
e s ry  akarattal és lélekkel jeles tulajdonsagi- 
ról és hazafiságárul isméretes érdemu főjegy
zőjüket Várkonyi Adám urat választák követ- 
joknek, ki azonban az egész megye faj dal mara 
gyöngélkedő egészségének helyreállítása vé
gett orvosi rendeletnél fogva fürdőbe utazni 
szándékozván, ezen tisztéről lemondani kény- 
teleníttetett; ’s igy történt hogy országgyűlé
si második követnek kitetsző szótöbbséggel 
Kövér János fosz.biro ur kiáltatott ki.

Eger, april. 26ikán: April. 22ikén He- 
ves-Szoluok megyének Egerben tartatott köz
gyűlésén az említett megyének eddigi másod 
alispánja Kállay István lemondván hivatalá
rul s a’ nagymélt. főispán a’ megürült széket 
olly férjfiúval kívánván betölteni, ki a’ KK. 
és R1». többségének bizodalmát nyeré meg, 
e’ végett a’ gyűlésben felszólítást tőn, mire 
a’ többségi szó után ó exeja a’ megyének ed
digi fő ügyvédét Dapsai D ap sy  Ráfaelt má
sod alispánul a’ közelebbi tisztujitásig surro- 
gálni méltóztatott, ki is székét elfoglalván, 
hivatalába felesküttetett. April. 23ikán a’foly
tatva tartatott közgyűlésben a’ megürült főa
dószedői hivatalra az örökös főispán szinte 
surrogatio által K a n y ó  Gábor táblabirót, 
tiszti főügyvédül a’ megyének eddigi tiszte
letbeli főügyvédét Z á b r á c z k y  Istvánt, ’s 
helyébe fizetéssel első alügyvédül eddig tisz
teli). alügyvéd P e r 1 aky  Flóriánt nevezé ki. 
April. 24ikén pedig az országgyűlési követ 
választására következő május 14ik napját ie- 
lelte ki.

Ns. Kolozs vmegye RRei april. 18—19i- 
kén tartott közgyűlésükben élénk örömmel 
értvén az olly rég óhajtott országgyűlésnek 
következő május 26ra lett kihirdetését, arra 
követeikké titkos szavazással gr. Bethlen Já
nos és Nemes József urakat választották. E. II. 
*  Londoni hírlapok ’s nevezetesen a’ Glo
be beszéli: hogy gr. Széchenyi István, ki né
hány hónap óta tartózkodók Londonban, april. 
12:kén e’ várost elhagyá. Vele utaztak el bá
ró Wenkheim és Vasserally (Vásárhelyitakart 
mondani) urak. A’ gróf Angliában tartózkodta 
alatt közel 100,000 font sterl.gig vásárlóit 
össze gőz erőmüveket ’s különféle szereket 
a dunai gozhajózás akadályinak elhárítására 
szolgálandókat. /

A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara Zava- 
lyán megürült 30adi hivatalra Popovics Sza- 
niszló eddig Moldován volt 30adost, és he
lyébe moldovai 30adossá Alexiovics Anasztáz 
Uomoliczáu volt útlevél-vizsgálót; végre Hó- 
moliczára 30adi útlevél -vizsgálóvá IPythely

Károly zimonyi 30adi practicanst nevezte ki. 
— Egerben Gaspárdy János kir. sóárnok meg
halt. (Kir. kam. tud.).

Zágrábban april. 21ikén Werhovácz Jó 
zsef kánonok ur meghalálozott.

Az idei húsvéti lipcsei vásárban a’ bőrt 
keresték, úgy szinte a’közép minőségű posz
tót is kivált Olaszországba, de még szapo
rább lehetett vala e’ czikkelyre a’ vásárlás, 
ha a’ megcsökkent gyapjuár a’ vevőt nem ke
csegtette volna, hogy a’ gyapjút későbben 
mértékesb áron is megveheti. A’ selyem por
tékákra nem nagy volt a’ vásár, mivel a’ nyers 
selyem igen magas ára a’ nehéz kelméket v. 
anyagokat (matériákat) igen megdrágította, 
ezért minden vevő csak képesint ’s csupán a’ 
mellőzhetlenül szükségesekkel rakodott meg.

A U S Z T R I A .
Hg. Caradja Konstantin görög kir. rend

kívüli követ és fölhatalmazott minister Bécs- 
hen april. lsőjén szerencsés volt O cs. kir. 
Fölségének jelenteni királyának trónra lép
tét , egyszersmind annak részéről O Fölségé- 
nek egy levelet átnyújtani. Ezután a’ bg. O 
Fölségénél a’ császárnénál, ’s az uralkodó
ház többi fens, tagjainál mutattaték be. — 
Bécsbe Konstantinápolyból april. öikáról vett 
tudósítások után a’ magas porta Moldvaország 
hospodárjává Stourdza Mihály liget, öláhor- 
szágévá pedig Ghika Sándor liget nevezte ki. 

S V É D O R S Z Á G .
Stockholm, martz. 25. A’ négy országos 

rend az alkotmányi biztosság javaslatára az 
utolsó országgyűlésen épen most határozta el, 
hogy parasztok, kik nemes földesuraktól föl
deket vásárlottak, parasztsági képviselők gya
nánt országgyűlésre bocsáttassanak. Egy má
sik, ugyanazon biztosság által tett, ’s a’ király 
által is jóváhagyott javaslatot is elfogadtak, 
mellynél fogva meg nem engedtetik, hogy a’ 
parasztságból az országgyűlésen ugyanazon 
egy személy több száz telkü hatóság (helység) 
képviselőjelehessen mint egyé. Olly nagy vis
szaélés csúszott erre nézve be, hogy az előbbi 
’s mostani országgyűlésen egy paraszt ezer 
telek (házhely, Heunnan) képviselője is volt. 

f R A N C Z U O R S Z Á G .
A’ Temps szerint az úgy nevezett „Jú

liusi egyesület“ számos tagja ellenmondása 
daczára is szótöbbséggel elhatározta, hogy 
nem tekintvén az egyesületi törvény kihirdet- 
tetését, gyülekezeteit ezentúl is úgy mint ed
dig az egyesület elnökénél folytatni fogja, de 
Lafayette gen., mint mondják , vonakodott e’ 
határozás létesítésére segédkezet nyújtani. 
April I2kéu estve 10 órakor a’ Tribune szer
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kesztése lakját 60 katona őr vette körül, ki
ket számos városhajdu követe ’s két rendbiz
tos vezérle. 9 személy, ’s köztük Rivail ur a’ 
Tribune nyomtatója is elfogatott, ’s a’ rendőri 
hivatalhoz vitetett. A’ rendbiztosoknál Marrast 
ur, a’ lap fő szerkesztője ellen is vala börtön- 
parancs , de azt sehol sem lelék. A’ ház foly
vást fegyveres erővel vala megrakva. A’ 13iki 
Tribune meg sem jelent. A’ National, melly 
e’ hirt közli, maga is hasonló inegrohanástól 
tartott. — A’ National következőleg okoskodik 
Francziaország jelen állapotáról: „Az egye
sületi, ’s a’ laptózsérek ellen hozott két tör
vény óta a’ dolgok olly bélyeget öltének föl, 
hogy böcsületes embernek lehetlen a’ kormány 
*s az ellenszegülések közt neutrálisnak ma
radni. A’ monarchia mellett, vagy ellene kel
le fegyvert ragadni. ’S mi lélekisméretesen 
egy szót sem mernénk mondani, melly a’ kor
mány ellen cselekvésre nógatna, ha magunk 
hajlandók nem volnánk példát adni. De mi a’ 
lázadást azaz megrohanást nem fogjuk javas- 
lani, mert azt hisszük, hogy összeütközések 
alkalmakor abban áll a’ kormány legnagyobb 
ereje, hogy megtámodták. Nem tudjuk, mikép 
eredt a’ sajnálható véres harcz Lyonban, ’s 
csak később értjük meg : ki volt a’ megtáma
dó rész; de óhajthatni, hogy az egyesületi tör
vény szerzőji, mind a’ morális kihívás, mind 
a’ materiális megtámadás kettős felelősségével 
rovassanak meg. Ok a’ dolgok hatalma miatt 
kényteleuittetnek a’ kormányra nézve illy ál
lásba lépni. Mi mint mindig úgy most is örö
mest azok részire óhajtjuk a’ jogtalanságot 
tolni, kik Francziaország szemei előtt eléggé 
jogtalanok nem lehetnek.

A’ Moniteur szerint april 16róla’ kormány 
15én kétszer kapott telegraphi hirt Lyonból 
’s csak 14kén estve lett mindennek vége. A’ 
folyvást tartó viadal ’s a’ külvárosok elfoglalta- 
tása az insurgensek által gátiák, hogy a’ köz
lések olly gyakoriak, ’s részletesek, mint 
ohajták, nem lehettek. 12én szabadhatott fel 
la Guillotiére ’s egyéb külvárosok az insur
gensek kezeiből. V éres harcz volt szent János 
egyházban, ’s más pontokon is. Azt remény
lék, hogy e' szerencsétlen harcz itt jut vég
re. Azonban alkalmasint álhirek után ’s titkos 
bújtok hitegetéseire újra megkezdék a’ csatát 
Fourvieres ’s Croix - Rousseban. 13áu Four- 
vieres, Clos-Casati és St. Georgeban folyt az 
ütközet. Csak 14én foglalhaták el a’ sergek 
st. Georges -ot és Croix -Rousse-t. Lyou ’s 
külvárosai már most egészen a’ hatóságok ’s 
törvény hatalmába kerültek. Öt nap kelle te

hát egymás után olly ellenség ellen harczolni, 
melly magára nézve nagy veázély nélkül a’ ka
tonaságnak sokat árthatott. Ezek csudálatra 
méltó elszánással ’s bátorsággal teljesiték kö
telességüket. A’ generálok minden dicséretet 
meghaladó okosságot és szilárdságot fejtének 
ki. A’ megyeispáu éróködéseikben nemeslel- 
küleg osztozott. Fájdalom! sok vér folyt’s az 
álgyuzás sok kárt tett. Szerencsére a’ selyem- 
muukások mind ebben kevés részt vettek. Po
litikai izgatok ’s nagyszámú idegenek játszot
ták a’ fő szerepet. Az insurgensek respublicát 
kiáltoztak; ’s Fourvieresben vörös zászlót 
tűztek k i, inellyet, miután a’ sergek az erős
séget bevették, háromszinü zászló váltott fel. 
St. Etienneben is vér folyt. Grenobleban, ’s 
Marseille-ben süker nélkül zajlottak a’ hábor
gók. Auxerreben egy telegraph-áliást eléget
tek ugyan , de melly azonnal helyreállíttatott. 
— Lyon april lökén reggeli 10 órakor tele
graph által a’ rajnaispán a belministerhez: Ka
tonai munkálkodásunknak vége. A’ Croix-Rús- 
se tegnap minden puskalövés nélkül megraka
tott, seregink a’ belvárost ’s külvárosokat ha
talmokban tartják.—Lyon april 15én reggel 10 
órakor a’ 7ik katonaosztály kormányzó gene
rálja a’ hadministerhez: Csend uralkodik Croix 
Rousseban. A’ sergek járják e’ negyedet min
den pontjain. A’ munkák ismét elkezdődnek.“ 

A’ pairkamarában april lóikén az elnök 
b. Pasquier e’ napi kir. rendelést közöl, melly- 
nél fogvást a’ pairkamara mint tö rv é n y s z é k  
hivatik egybe, hog}T haladék nélkül pörbe 
idézze azon személyeket, kik az ország több 
pontin, különösen Lyonban april 9. 10. ’s kö
vetkezett napjain st. Etienne-ben pedig 11. 
12. ’s a’ t. Fárisban végre 13 ’s 14én a’ status 
bátorsága ellen elkövetett merényletben (at- 
téntat) részt vettek. E ’ rendelés által Martin ur 
neveztetik vádló főügyvéddé. A’ pairkamara 
april 16án titkosiilésbeu elhatározta, hogy a’ 
kir. rendelés által reá, mint törvényszékre, ru
házott bíróságot az utolsó nyugtalanságok tet- 
tesi ’s részesei ellen felvállalja, ehezképest 
már a’ biztosságot is kinevező, melly a’ pőré
ket megindítsa ’s felkészítse. A’ biztosság el
nöke Faure. — Strassburgban april 17én követ
kező telegraphi hir tétetett közzé Parisból 
april 17én dél előtt 10^ órakor: Páris teljesen 
csöndes. Lyon, St. Etienne, Arbois rendre 
tértek. Valamennyi, aprilben elkövetett me
rényiéi a’ pairkamarához van utasítva. Töké
letes egyesség uralkodik a’ statushatalmak kö
zött. Az elmék mindenütt megnyugosznak. — 
April 13án délben köszönte meg a’ király7 Ur-
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leans, Nemours és Joinville kir. hgek jelenléti
ben , a’ hadminister ’s Gérard marsai kísére
tében az 5ik könnyű ’s 5-lik sor-ezred, egy 
szinte a’ 8ik lovas vadász ezred tiszteinek mint 
a’ lyoni katonaság képviselöjinek azon bátor
ságot, mellyel azok a’ lyoniak ellen harczol- 
tak. „Drága bajtársim! igy szóíítá meg őket, 
részesítem akaram az urakat azon megelegü— 
lésben, mellyet érzek, egyszersmind mélyen 
szomorodott szivemen könnyíteni, személyesen 
adván az uraknak tudtokul, hogy azon harcz
nak , inelly Lyonban négy napig dula, vége 
van’s a’ t.“ — így végzé szavait, inellyek 
egyedül a’ sereget érdeklik: „Ki nem fejez
hetem az uraknak, melly igen meg vagyok 
azon jóságon indulva, mellyet az urak irán
tam olly elevenen mutatnak. Mindig szivemből 
megújítom én annak bizonyítását, mit a’ sereg 
iránt érzek, én, ki soraiban növekedtem, ’s 
mindig kész vagyok veszélyeiben osztakozni 
’s dicsőségéhez járulni, mikép e’ szerencsé
ben fiatalságomban részesültem.“ — Párisban 
a’ nép altaljában ócsárolja e’ meg nem gondolt 
harczot, mellyel csak a’ nyilványos szabadság 
jövendőjét veszélyeztették. Se Lafayette, se 
az amerikai iskola egyéb fejei erőszakot nem 
tanácslottak, sőt világosan azt kívánták, hogy 
a’ kormány további lépésit be kell várni. Bár- 
melly igen felindultak is az egyesületi törvény 
ellen, még sem hitték, hogy puskalövések 
azon eszközök, mellyek a’ kormányt más útra 
vezetni vagy megbuktatni képesek. Mondják 
efelett, az emberjogok társaságából magából 
is sokan ellene nyilatkoztak e’ lázadásnak. — 
Egy párisi levelező szerint 20 város készült 
lyoni forma harczhoz. A’ lyoni insurgeusek a’ 
falukra oszlottak, hová zaklaták őket. Mond
ják 6000 hullott el e’ négy nap alatt Lyonban, 
’s ezeken kivül a’ sorkatonaságból 1700an.

A’ követház april 14ki ülése l i  órakor 
nyittatván meg, miután Köchlin Andor ur azon 
nyilatkozást teszi, hogy a’ hírlapok hamisan fo
gát rá, mintha ö a’ belforti lázadásról szólott 
volna.. Erre Guizot minister lépe a’ ház mély 
csöndé alatt szószékbe, ’s többek közt ezeket 
monda: „Uraim! a’ kormány a’ kamarával már 
tudatá, hogy e’ hir (a’ belforti lázadásról) ha
zug. De nem lépek e' szószékről a’ nélkül le, 
hogy néhány szót ne mondjak arról, mi Pá
risban épen most történt, (halljuk! halljuk !) 
A tegnapelőtti ülésben jelentettük, hogy a’ 
lyoni dolgok kívánt végökre jutnak, ma már 
állíthatjuk, hogy Lyonban minden zaj és bal
nak vége (t. i. még ekkor a’ 13káu megújult 
harcz hírét nem vették). Bármi siralmasok is

e’ történetek, bizonyítják, hogy a’ nyíl vány ob 
renddel ’s az ország szerencséjével büntelenül 
vakmerő játékot nem űzhetni. Azon pillanat
ban, mellyben erről bizonyosakká lettünk, ha
sonló jelenések történtek Párisban. Mi Páris
ban szinte mint Lyonban insurrectiót, polgár 
háborút hittünk találni; azonban csak or-gyil- 
kosokra találtunk. (Salvandy: semmire-való 
or-gyilkosok!) A’ tegnapestve történteket neír 
nevezhetni máskép. Orozva gyilkoiók búttak 
a’ házakba, ’s torlasztékok (barricade-ok) mö
gé ; a’ seregek sehol ellenállásra nem találtak 
rejtekekbül tövének rájok, ’s orozva gyilko 
Iák őket. Ez a’ tegnapi nyugtalanság bélyege 
ez a’ politikai párt-alacsonyulás legmélyeb! 
lépcsője, (centrum! szózatok: ábrándozó zsi 
ványok) Azonban mind a’ kormányt mind a’ ka
marákat vigyázatra inti ez. Jelentenem kell, 
hogy a* kormány e’ pillanatban rendszabások- 
kal foglalaíüs, inellyek illy kicsapongások vis- 
szatérhetésit meggátolhassák, (a’ centrumok
ban: nagyon jól!) Kívánjuk, hogy arról sem
mi kétség se legyen ; de eleven érzelműk da
czára is engedjék az uu. megjegyzenein, hogy 
semmi könnyeden ’s hirtelen ne tétessék. Szük
ség, hogy a’ kormány ’s kamara a’ teendőket 
sokáig ’s éretten fontolja meg, hogy a’ kama
ra szilárd legyen, ’s a’ tanácskozás érettsége 
az erőnek ne ártson, hogy a’ kormány köte
lességből ne álljon el ’s alkotmányos szabad
ságiak minden tisztelete mellett a’ kamara köz- 
segedeímivel a’ még mindig fenyegető gono
szaknak elejét vegye, (tetszés). Fulchiron 
ur: „Éljen a’ király!“ Elnök: Minthogy szá
mos követ a’ királyhoz járulási óhajtást nyil- 
ványítá, ha a’ kamarának úgy tetszik, az ülés 
visszatértökig fölfüggesztetik.“ (igen! igen!) 
Erre az egész gyülekezet fölkel ’s a’ kir. pa
lotába indul. Azon követek közt, kik az ülés
teremben hátra maradtak, láthatni volt Ber- 
ry e r , Audry de Puyraveau, Duris Dufresne, 
Anglade, Laboisiere, Garnier-Pagés ’s Mon
tebello urakat. 3 órakor az ülés ismét elkez
dődött. — A’ követház a’ tüilleriákba járulván, 
itt elnöke a’ kamara nevében e’ beszédet tartá 
a’királyhoz: „Sire! A’ követek háza azon kí
vánságnak ellen nem állhatott, hogy itt meg
jelenjen, ’s Fölséged alkotmányos székét kör
nyékezze. E ' szomorú körülmények közt is
mételjük S ire! hű ragaszkodásunk bizonyítá
sát Fölséged személyéhez, szilárd határozá
sunkat intézvényiuk fentartására ’s védelmire, 
ugyszinte őszinte közmunkásságunkat minden 
törvényes módra, melly hasonló merényleteket 
elnyomni, vagy visszatérteket gátlani czélo? ‘
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A’király válasza imez vala: Uraim! Érzékeny 
megindulással tölt el a’ követház végzése; 
inellyhez már más környületek közt is szokta
tott engem. Szivem mélyen el van szomorodva 
azon fájdalmakon, mellyeket Francziaország 
épen most szenved, ’s különösen azokon, mel
lyeket Lyon város tapasztalt. Én úgy érzem, 
mint elnökjük, azon szükséget, hogy a’ kor
mányhatalmaknak minden erőt arra kell fordí- 
taniok, hogy hasonló merényletek ezentúl gá- 
toltassanak meg, nem csak intézvényink vé^ 
delmökre ’s az ellenök szánt megtámadásoktól 
megóvásukra, hanem egyszersmind a’ nyilvá- 
nyos bátorság és személyes szabadság mege
rősítésére ; melly a’ béke közepeit olly sérel
mesül veszélyeztetik. Köszönöm az uraknak 
az előterjesztett bizonyításokat. Uj tanúja ez 
a’ statushatalom egyességének. Köszönöm az 
uraknak az irántam mutatott személyes jóa
karat érzelmeit, mellyeket jobban nem viszo
nozhatok, mintha magamat egészen Frauczia- 
ország üdvére, ’s az urakkal közösen intéz
vényink fentartásukra szentelem. Erősödve 
az urak segedelme által kezeskedem, hogy 
semmi megtámadás sem fogja azt megsért
hetni. — ,,E’ két beszéd (úgy mond az el
nök) a’ jegyzőkönyvbe fog iktattatni. Ezután 
Génout ur a’ szószékbe lépe ’s jelenti, hogy 
a’ National hamisan állítja, mintha az 52ik 
ezred félosztálya a’ kir. jeleket lábbal tiprot- 
ta volna. — Fulchiron ur kiváná, hogy a’ 
kamara a’ seregnek ’s a’ nemzeti őrségnek 
köszönetét szavazzon. —A’ pairkamarában flig- 
ny ur tartott hasonló előadást mint Guizot ur, 
’s ő is javaslatoknál szól, méHyeket a’ kor
mány előterjeszteni szándékozik. —

A’ követház ülésében lóikén Persil ur 
a’ pecsétéi* ’s igazság-minister következő tör
vényjavaslatot nyujta be: 1 ezikk). Minden, 
kinél fegyver vagy bármi hadiszer törvényes 
meghatalmazás nélkül találtatik, 1 hónapos 
fogságtól két évesig, ’s 16 —1ÖÖ0 frank bir
ságig büntettessék. A’ feltalált szerek koboz- 
tassanak el. Az elítéltek e’ fölött rendőrségi 
felvigyázat alá tétethetnek. Vétség-ismétlők
re a’ büntetés megkettőztethetik. 2 ezikk). 
Minden, ki zenebonás mozgások alkalmikor 
fegyveres kézzel fogatik el, ha annak hasz
nát nem vette is , 5—10 évig sarcz- v. rabi 
munkára ítéltessék, ha pedig a’ fegyvernek 
hasznát is vette, halál mondassák rája. 3 
ezikk). Mind azok, kik fegyver néikül hal
mazokat v. torlasztékokat (barricade) emel
nek a’ kormány fegyveres ereje gátlására, 
5 — 10 éves fogságra Ítéltessenek. Ha ezen

esetekben engesztelő környületek volnának, a’ 
fenyitő törvénykönyv 463ik czikkelyének van 
helye.

Egy párisi levelező szerint april 16ról a’ 
kár, mellyet a’ dulás okozott 12—15 millió 
frankra becsültetik. A’ kereskedésben ’s gyár
tásban szenvedett kár csaknem számithatatlan. 
Az insurgenseknek két álgyújok volt, lőport 
magok gyártónak. Noha kevés puska volt ke
zeik között, niég is alig foghatni meg, mikép 
jutottak annyihoz, a’ mennyi nálok találtatott. 
Mert tudva van, hogy a’ lyoni nemzeti őrség 
közt 14,000 puska osztatott ki ’s lefegyver
zéskor 19,000 puska adatott be. — April lOén 
a’ zeudülők ügye olly jól állott, hogy Ayinard 
gén. már rendeléseket tőn a’ sereggel Lyont 
oda hagyni. — Lyonban szintúgy mint Páris- 
ban vadul visszaéltek a’ győzedelemmel. Szá
mos foglyot azonnal agyon lőttek. Egy ház
ban 40—50 személyt konczoilak le. Ezen elő
adásban a’ kormányi ’s oppositioi lapok csak an
nyiban különböznek, hogy az oppositióéi ócsá
rolják azt, a’ kormányéi pedig dicsekszenek 
azzal. Midőn Viliéle ministersége alatt a’ St. 
Denisi utczában kiütött lázadás alatt puskázott 
a’ sereg , mikép lármáztak ugyanazon férfiak, 
kik most Lajos-Fülöp torlaszték-szülte széké 
körül (barricade-trón) a’ torlasztékokat átkoz
zák. Az iszonyitó öldöklésekből csak néhány 
példát: 15én reggel 7 órakor egy a’ fején ba- 
jonett döféssel sérült fiatal embert, ki már alig 
mehetett, a’ megyeispáni hivatalba vezettek. 
A’ notredame hidra jutván ez, a’Szajnába ugrott. 
Midőn a’ kisérő katonák látnák, hogy foglyuk 
el akar futni, a’ partra siettek, ’s midőn fel 
felbukdozott a’ vízből, mindaddig lödőztek rá, 
mig a’ hullámokat festő vér ’s hirtelen ele
nyészte halálát nem bizonyítók. — A’ mlniste- 
rium javaslatával már előlépett, ’s a’ hírlapok 
következő rendben állanak rá nézve : A’ Jour-v 
nal des Débats ’s a’ párisi Journal föltéílen 
védelmezik a’ ministeriumot. A’ Constiíution- 
nél reményét fejezi ki, hogy a’ ministerium a’ 
constitutio határin túl nem lép. Ugyanazt tévé 
az egyesületi törvénynél is, mellyet megtáma
dott ugyan, de szerkesztőji ’s védei a’ kama
rában elfogadók azt. A’ Temps jajveszékel a’ 
szóban forgó seregszaporítás miatt, ’s hogy 
313ezer fegyveres fő Francziaország csendét 
nem képes biztosítani ’s 360ezerre van szük
ség. A’ Journal du Commerce szerint: Fran
cziaország legkegyetlenebb ellenségei sem 
merték volna Francziaország illy nyilványos 
katonai elfoglaltatasát javaslani. A’ Courrier 
Francais véli, Persil úrtól egyebet nem is vár
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halni. A’ National még úgymond többet vart 
volna mindezeknél, t. i. törvényt a’ sajtó el
len, ’s egy másikat, melly a’ kormányt 151- 
balalmazza, hogy minden gyanúst Paristól 50 
órányira zaklasson v. száműzzön el. A yuoti- 
dienue jelenti végre, hogy a’ lázadási elv a 
júliusi revolutioban fekszik, mi ellen a’ julius- 
kormánynak nincs gyógyszere. A’ Tribune már 
több nap óta nem jelent meg. A’ belminister 
parancsára Mié úrtól a’ nyomtatási privilégium 
elvétetett, mihez képest nyomtatnia nem sza
bad. Efelett 14kén Mié urat magát is elfogat
ták. A’National ugyan igen kikel e’ rendszabás 
ellen, és sajnálja, hogy materiális (anyagos) 
eszközei nem elegendők a’ Tribünét saját mű
helyében nyomatni. A’ város közepében négy 
napi heves védelmezés után nagy részint le
vágattak a’ lázadók, többen falukra vonultak 
hol azonban a’ nemzeti őrség folyvást üldözi 
őket, melly a’ leginkább veszélyben forgó fa
luk segítségére sietett. Azon sorkatonaság, 
mellyet a’ zendültek magokhoz szítónak hit
tek , e’ négy nap alatt legvitézebbül viselte 
magát. De nyakasán küzdöttek ám, nemcsak 
az insurgensek, hanem még nőjeik, fijaik, ’s 
leányaik is egész elkeseredéssel.

A’ National következőleg elmélkedik a’ 
király beszéde fölött, mellyet a’ tüilleriákban 
a’ tisztekhez a' lyoni sereg nevében tartott: 
Ma, úgymond, a’ vitatás előjogát követelni 
nem akarjuk, mellyel a’ monarchiái oppositio 
lapjai még a király beszédére nézve is élhet
nek. Nem akarjuk a’ monarchiái constitutio 
íenséges (sublime) pulyasága (niaiserie) jóté
teményét követelni, melly azt mondja, hogy 
csak a' ministerek felelősek azért, mit a’ ki
rály mond. Olvasóink érzeni fogják, mi kön
nyen irányozhatnék biráló észrevétinket Soult 
marsaihoz vagy a’ változhatlan gondolat más 
ministeréhez némelly kifejezések miatt, mel- 
1 vekkel ő Felsége élni méltóztatott, hogy a’ 
fi anczia katonaság által a’ lyoni harczban szer
zett szomorú dicsőséget, mellvnek körülmé
nyei még bővebben nem is tudvák, fényes szi
liekkel ékesítse ki. Mi a’ Tribune-nel történt, 
mellyet sajtójai lepöcsétlésivel teítleg elnyom
tak, mutatja, hogy e’ pillanatban a’ vitatás nein 
szabad, s minthogy mi véleményünkből csak 
azt mondjuk ki, mit ügyes magyarázók pus
kalövésre szólitásnak nem magyarázhatnak, 
csak arra korlátozzuk magunkat, hogy a,’ ki- 
raly nyilatkozását közzé tegyük, mint azon 
por oklevelet, melly egész Francziaországon 
kezdődik most. 11a a királyság örömei ez al
kalommai az ország örömei is lehetnének, hi

vatásunkat, mint irók, jobb időkre kellene 
halasztanunk; de minden arra mutat, hogy 
most kevésbe hagyhatunk fel ügyünkkel, mint 
valaha.

A’ National a’ Persil által april. 15ikén 
előterjesztett törvény tervről igy elmélkedik: 
Nem szomorú dolog, hogy a’ torlaszték-ki- 
rályság előző törvényt kénytelen a’ torlaszté- 
kok ellen javaslani ? Júliusi férfiak minister- 
sége ’s oily királyság, melly magát soká pol
gárinak (citoyenne) nevezgeté, ’s mellyröl 
még mindennap magasztalják, hogy tojdasz- 
tékokból eredt, olly kétségbeeső helyzetbe 
merült, hogy olly gonosztetteket kénytelen 
kigondolni most, mellyekről azelőtt fogalmunk 
sem volt; t. i. a’ fegyver-birás gonosztettét; 
az agitaíio (izgatás) idejében magával fegy
verhordás gonosztettét; az utezán megjele
nés, ’s a’ nyilványos hatalom ellen bármilly 
ellenállás gonosztettét; halmazok felállítása 
gonosztettét, habár az törvénytelenség ellen 
lenne is irányozva. Csak két eset gondolható: 
t. i. vagy csak némelly körülmények alatt go
nosztettek ezek, vagy minden időben. Ha 
csak némelly körülmények alatt gonosztettek, 
úgy azon kormány, melly teremti, megtilt
ja , ’s megbünteti azokat, csak mulékony, ki
vételi’s tünedékeny (ephemere) kormány. Ha 
minden időben gonosztettek, úgy a’ júliusi 
kormány olly embereknek köszöni léteiét, kik 
halált, sarczmunkát, bélyegzést ’s örök fog
ságot érdemlettek, mert fegyvert hordottak 
magokkal, ’s azokat ruhájok alatt rejtve harcz- 
ba vivék, azokkal a’ kir. őrség ellen éltek, 
’s a’ fenálló kormány ellen halmazokat emel
tek. Kétségen kívül van, hogy a’ restauratio 
mind ezt gonoszteünek nyilványítá vala, ha 
a’ júliusi napokban győzött volna, ’s hogy Pey- 
ronnet akkor ugyanazon törvényt javaslotta 
volna, mellyet Persil mostan. Az aug. 7iki 
kormány tehát azon helyzetben leledzik, melly- 
ben X. Károly foga vala magát találni, ha 
győzött volna, ’s a’ revolutio nem csak el 
van kárhoztatva, hanem.egyszersmind azok 
hasznára, kik lételöket tőle vevék, el is ko- 
boztatva.

A’. Journal des Débats april. • Ifiről fel
szólítást közöl, mellyet a’ lyoni lázadók ter
jesztenek el. Következő helyeket is olvashat
ni benne : „Polgárok ! Kormányunk vakmerő
sége napról napra növekszik; gyengeségét 
azzal hiszi fedezhetni, de csalatkozik. — Lás
sátok , mit csinált ismét a’ kormány ? — Olly 
udvarnokoknak adott igen jövedelmes hivata
lokat, kik a’ nép ellenségei. — Közöttük
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Barthe, a’ hittagadó. — De legsujtóbb a’ ki
rály azon tette, mellyel Persilt pecsétórnek 
tévé. — Persil, polgárok! a’ nyaktilókra (guil
lotine) szállító (liferans) Persil volt az, ki 
Francziaország hazafi fejeit le akará üttetni, 
’s nem ő oka, hogy az esküttek megtagadók 
azt tóle. A’ nép igazságos és jó , azok, kik 
pusztítást és gyilkolást tulajdonítanak neki, 
gyalázatos rágalmazók; ám de azok, kik jogát 
’s kenyerét elveszik tőle, végtelenül bűnösek.

A’ Moniteur april. 18ról Lyonból mind 
a’ kormányzó generáltól, mind a’ megyeispán
tól telegraphi hirt közöl, mellynél fogva Lyon
ban minden csöndes, az utczák a’ halmazok
tól tisztíttatnak, a’ közlés helyre áll, a’ min
dennapi munkák ismét folyamba vétetnek. A’ 
lefegyverzés ’s elfogatások folyvást űzetnek. 
— Strassburgban is kiütött a’ zavar, valamint 
Arbois-ban april. 13ikán, de ott is, mint szin
te Macon-ban, Chalons-ban és St. Etienne- 
ben a’ rend mindenütt helyre állíttatott. Nem 
különben Grenoble, Marseille, Montpellier, 
Poitiers ’s Dijonban, hol mindenütt kisebb na
gyobb zavargás vala. —

A’ Courrier de Lyon (kormánylap) beszé
li , hogy a’ lázadók által elszórt felszólítások
ban Lajos -Fülöpöt esküszegésról vádolván 
székevesztettnek nyilatkoztatták, ’s Buona
parte Luciant első consullá, Bachelu generált 
pedig a’ fegyveres erő főparancsnokává ne
vezték ki a’ megyében.

B E L G I U M .
A’ Populaire ismért szerkesztője Cabeí ur, 

ki Belgiumba futott, ezen országból számű
zetett. A’ kir. rendelés igy szól felőle: „Leo
pold a’ Belgák királya ’s a’ t. Igazságministe- 
rüuk tudósítására ’s a’ ministeri tanács javasla
tára a’ Ylik évi Vendemiaire (7ber) 28iki tör
vény 7dik czikkelyénél fogva rendeljük: 1) 
Cabet Etienne urnák, most Brüsselben tartóz
kodó idegennek parancsoltatik, hogy a’ belga 
földet 48 óra alatt hagyja e l; 2) ha e’ pa
rancsnak nem engedelmeskedik, a’ rendőrség 
azon határ felé vigye, mellyet kijelel; 3) ha 
semmi határt sem mutatna, melly felé vitessék, 
Ostendebe kisértessék, ’s ott az első Angliá
ba induló hajóra tétessék. Cabet ur elindulá
sig szoros vigyázat alatt tartassák. E ’ végzet 
eszközlése igazság - ministerünkre bizatik. 
Brüssel april. 14kén 1834 Leopold. Kívüle még 
számosán száműzetnek Belgiumból, többek kö
zött a’ Lynx ’s még más 3 rendű lap kiadóji. 
Jobert urnák a’ Voix du Peuple szerkesztőjének 
megparancsoltatván, hogy Brüsselből 24 óra 
alatt takarodjék ki, ő e’ parancsra a’ Liberal-

ba következő nyilatkozást iktatott: Minthogy 
e’ rendszabás alkotmány-ellenes, ’s tőlem a’ 
törvények védelmét senki sem tagadhatja meg, 
nyilványítom, hogy ezen önkényes tettnek erő
szakosan fogok ellenállani. — A’ Courrier bel- 
geben következőt olvashatni: A’ berlini ’s bé
csi kabinet diplomatái ügyvivőjinek Brüssel
ben meghagyó, hogy korányunknak két jegy
zéket nyújtsanak be, hol kijelentik, 1) hogy 
a’ luxemburgi vár-kör a’ német szövetség és 
Vilmos (hollandi) király közt négy órányira 
határoztatik ; 2) hogy Luxemburg azon részé
nek megrakatása, mellyben most belga ser- 
gek vannak, ha azok onnan rövidre ki nem 
takaríttatnak, rósz benyomást okozand a’szö- 
vetséggyülésnél képviselőséggel biró hatal
makban; 3) a’ szövetség se a’ máj. 21iki, se 
a’ nov. 15diki egyezéseknél fogva Belgium 
iránt nincs lekötelezve ; de azért Belgium nem 
vala kénytelen Luxemburg azon részét kato
nasággal megrakni, melly az utolsó egyezés
nél fogva neki jutott, mivel láthatá, hogy a’ 
szövetség, noha Belgium jogát azon részre 
nem ismérte e l , Belgium iránt ellenséges szán
dékban nem volt; 4) ha ezen rész katonával 
megrakatása csak előjáték arra, hogy a’ bel
ga sereg a’ nagyherczegség német részibe, 
vagy a’ vár nagyobb körébe nyomulhasson, 
a’ szövetség teljesen el van tökélve erőszakra 
fakadni, és szükség esetén a’ n.herczegség 
egész német részét katonasággal fogja meg
rakni; 5) a’ mi Dumoulin gén. viselete hely
ben nem hagyatását, vagy helyéről elmozdítta- 
tását illeti, mint azt a’ franczia ’s angol meg
hatalmazottak a’ szövetséggyüléstől kívánták, 
a’ szövetség abban soha sem fog megegyez
ni, hogy tisztét azért büntesse, mivel pa
rancsa szerint cselekvők ’s jogait védé; 6) 
a’ szövetséggyülés nem vonakszik Dumoulin 
generált Tabor generállal kötendő katonai- 
egyezésre meghatalmazni. — E ’ közlemények 
kormányunkra azon benyomást okozák, mel
lyet a’ berlini ’s bécsi kabinetek vártak, mint
hogy a’ micisterium nem csak a’ nagyobb kört 
nem szándékozik megrakni, hanem Luxem
burg azon részét i s , melly a’ 24 czikkelynél 
fogva Belgiumnak jutott, kitakaríttatá.

A’ Courrier beige szerint april. 18ikán 
Lelewel lengyel menekvő, ’s néhai tanító is, 
miután 8 hónapig lakta Brüsselt, azon utasí
tást vévé, hogy Belgiumot 24 óra alatt hagy
ja el. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A ’ National levelezője Madritból martz. 

29ikéről következő képét adja Spanyolország



280

belpolitikájának : „Csalékony alkep volt me ly- 
beu Spanyolországot látam, img külföldi ül 
nézem, de elenyészett e' kép, mihelyt fold- 
iére lépék ’s belül tekmtém. Úgy latszik, 
Spanyolországnak sorsában fekszik , hogy so
ha va'lamit egészben ne nyerjen, hanem min
dig csupán félben. A’ constitutio korában meg
tartattak a’ féltizedek, féíbarátok, íélurasá- 
gok; most fél sajtó-szabadság van, fél sze
mélyes bátorság, fél városi katonaság, fél- 
minden, valamig egészen újólag-reformált ’s 
legalább félig változott ministerium nem lesz. 
A’ liberális pártnak, minthogy fejeitől meg
úsztatott, most már se vezére, se ereje.^ A’ 
kormány nem liberális, ’s a’ kormány tanács
ban csupán 2 tag, marq. Santa-Cruz ’s a’ rne- 
xicoi érsek érdemlenék e’ nevet. Burgos az 
utálatos, csakugyan módját ejté magát Ja Ro
sa szivébe befurni, ’s azóta imez veszten- 
veszti népszerűségét. Sokan, kik tüzes pár- 
tolóji voltak e’ férfinak ministeriumba lépte
kor, most szánakodva beszélik, mikép inga
dozni, ’s távozni kezd régi politikai hitétől, 
hagyni sőt megtagadni hajdani barátit. Meg
lehet a’ népvélemény itt egy kissé kancsa- 
log. Annyi azonban bizonyos, hogy gr. Tor- 
reno, mint egyetlen férfi, ki kormányra ter
mett, már rég Burgos helyét pótolná, ha u- 
lait la Rosa engesztelhetlenül nem zárná el. 
Garelly, nénike, mint őt Burgos ur nevezni 
szereti, igen ájtatos; mindig templomba já r , 
de onnan hazajővén decretumokat ad ki kor
mány-reformokra ’s klasíromok ellen, mel- 
lyek támadókat pártolnának. 0  valóban talpig 
derék minister ’s egyedül egy, ki elszánt 
rendszabásokhoz mer nyúlni ’s reformokra u- 
tat nyitni a' jövendő corteseknek. A’ hadmi-
nistert épen úgy gyűlölik mint Burgost, épen 
úgy mint közös védőjüket Amarillast, ki nem
hogy nem felel meg azon népörömuek, melly 
kormány-tanácsnokká neveztetésén nyilatko
zott, hanem minden társai közt legmakacsabb 
ellenszegülője, elfojtója minden ujitó rend- 
szabásnak ’s constitutionalis intézkedésnek. 
Illyések, úgy mond ö, csak zászlókul szol
gálnának egyenes revoluíióra. Egy szóval, 
most az 1822iki julius Tiki, constitutio elle
ni összeesküvés emberei uralkodnak. Állan
dón utálnak ezek mindent, mi amaz időkre 
vissza emlékeztet , ’s gyermeki rettegőskö- 
uéssel kerülik még a' constitutes kifejezése- 
ket is. Hivatalt ne várion kormányuk alatt

valaki, kiről tudják, hogy szabadályos elvei
hez állandón hiv; szívesen megtartják pedig, 
sőt hízelgéssel édesgetik minden ügyetlen
ségük ’s nyiiványos ellenséges indulatjuk el
lenére, viselt tisztjükben mind azokat , kiket 
Caiomarde ’s az urgeli kormány egykor hi
vatalba léptettek. E  hivatalbeliek törvényes
ségit kérdésbe sem merik hozni, ’s valódi 
szolgálat-időül számítják be az afran^esadok- 
nak azonidőt, mellyet N. József király aiatt hi
vatal-viselésben töltöttek ; inig más részről a* 
constitutes kormány egykori tiszteit folyvást 
azon kárhozat nyomja, mellyel őket don Vic
tor Saez a’ hazábul kiűzte volt, midőn a’ bol
dogult Ferdinand király Cadixból kisikam- 
lott. Ha néha időrül időre egyik másik con
stitutionalis nevét olvashatni is a’ hivatalbe
liek sorában, ez csupán mézes madzagul tör
ténik, hogy mellettük más kilencz tizet csúsz
tathassanak be az uralkodó pártiak feléből. E ’ 
párt védenczek sorgeivel övedzi magát kö
rül, hogy legyenek akkor is , midőn talán a’ 
megbukás órája kondulna meg felettük, kik 
őket cselszövények ’s hivtelenség utján szer
zett hatalmukban támogassák, vagy vesztett 
méltóságukban elkövetett tetteikért szépítges- 
sék. Meg kell vallani azonban e’ gonosz közt, 
hogy kivevén a’ baski tartományokat, a’ töb
bi egész ország egy szájjal szabadályos el
veket vall ’s egy akarattal a’ királyné párt
jához szít. Meglehet e’ vélemény nem sokára 
dologhoz nyúl, mert ámbár nem szenvedhet 
a’ kormány semmit is, mi nemzeti; a’ város
katonaság még is mindenütt erősen gyarapo
dik ’s választott vezérei ’s tisztei ugyana
zok, kik hajdan a’ constitutio korában.

Egészen meglepők erre a’ franczia hírla
pok legújabb tudósításai. Ezek Írják t. i . , 
hogy Párisba a’ kormányhoz Madritból april. 
8ikáról érkezett hivatalos irományok szerint : 
a’ spanyol ministerium részben megváltozott. 
Burgos helyét a’ belügyekben az annyira o- 
hajtott gróf Torreno, Zarcoét pedig a’ had- 
miuisteriumban gen. Llauder, Catalonia főkapi
tánya, nyerék el. Reuiisa ur a’ financziával 
bízatott meg. A’ cortes - összehivatási de- 
cretumot minden órán várják. Gén. Espeleta 
Llauder helyébe Cataloniába, d. Manuel Lati e 
pedig Arragoniába rendelteték főkapitánnyá. 
Ez utóbbi tartományban a’ franczia’szélek fe
lé , és O-Castiliában újabb támadások ütöttek 
ki Carlos részére.

^zerkezteti Hel meczy.  Nyomtatja Länderer.
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óvsz. ülésekben elvégzek íiRink a’ 8ik czik- 
ket a’ praedialis nemesek, ’s 9iket, a’ Já 
szok , Kunok, hajdú és szepesi varasok tör
vényszékeiről, mind a’ két czikket jobbára 
kerületi szerkesztés szerint elfogadván. Mi 
módosíttatott, az következő: Jászok és Ku
noknál büntető perekben az «gyes kerületi 
törvényszéktől feljebbviteiül szolgálni fog az 
összes kerületek törvényszéke, ( ’s nem a’ ki
rályi tábla) ̂  innen pedig a’ nádori szék, rnelly- 
re a’ főméit. Curia tagjai közül a’Nádor 9 
tagot válasszon. Az egyes kerületi széknél, 
valamint községi törvényszéknél itéielhozás- 
ra 5 tag kívántatik; az összes kerületek szé- 
kéuél 7, a’ tisztujitó-széken szabad szava
zással választandók. April. 28ikán a’ tárnok- 
székrül szóló löik czikkely kerülvén rendre, 
annak Iső gszában a’ személynöki szék , ’s hét 
bányavárosok törvényszéke eltorülletni, ’s e- 
zentul a’ városoktul minden polgári ügy a’ 
tárnol$székre följebbvitetni haíároztaíoü.

ö  cs. kir. Fölsége a’ ni. kir. udv. Kan- 
czellariához bocsátott legfensőbb határozata 
szerint, ezen udv. hatóságnál conceptuaKs 
practicans gróf Weukheim Józsefet a’ dunán- 
tuii kerületi táblához tiszteletbeli közbiróvá 
méltózíatottkegyelmesen kinevezni; még múlt 
észt. dec. Ibikéről költ legmagasb végzete 
szerint pedig Magyarországban fő orvos és 
m. kis. helytartósági tanácsnok Lenhossék Síi— 
hálynak a’ „poroszországi orvos egyesület
től“ tiszteletbeli, ’s Heidelbergbőí „a’ terpié- 
szet- ’s orvos-tudományi társaságtól“ rendes 
tagbeli küldött oklevelek eifogadhatását ke
gyelmesen megengedni.

Megint nem ért a’ György-vásár is Deb- 
reczenben semmit. A’ jó utak miatt áru szál
líttatott ugyan oda elég ’s mindennemű, de 
vevő kevés jött , vásárló kedv pedig még ke
vesebb mutatkozott. Különösen kevés jöve
vényt lehete észre venni a’ szomszéd Erdély
ből, hol a’ tavalyi mostoha termés miatt szo
katlan drágaság és pénzszükség uralkodik. 
Mi a kézmü-árukból többinél jobbacskán kelt,

a’ selyem és szalag-portékák voltak; a’ vász
nat, posztót ’s pan\utszöveteket nem igen ke
resték. Szinte nem kelének a’ hazai termékek, 
’s jobbadán majd minden' czikkely ára leszák- 
lott, ámbár különben a’ voltat se.a lehet igaz 
árnak nevezni. Egyedül a’ fuszerárusok nem 
panaszkodnak. A’ barom-vásár szinte tűrhető 
volt, jeles lovaknak jó ára, juhoknak jó ke- 
iete. Jövendőre jobb kinézést ígér a’ város 
igazgatóságának azon intézete , meily szerint 
az .eddig kivül tartatni szokott rnha-vásárt a’ 
város kebelébe szállíttatni határozó; mi mind 
az áruló mind pedig vásárló félnek íőkép hideg 
és sáros időben nagy könnyebbség«! szolgá
latid. — Biztos tudósítások után a’ frankfur
ti (majna-melieíti) húsvéti.vásár felől, meily 
legtókép gyapjúra terjeszkedik, e’ vásár me
netéből sem lehetett határzólag kitudni: csök
ken é a’ gyapju-ár, vagy megtartja előbbi ál
lását veszteg? mivel az egész ár ’s gyapjú- 
állapot habozásban veit még azon csekély men
nyiségűéi is , meily alkuba jöhetett, részint 
a’ vevők kis száma részint a’ kevés gyapjú 
miatt. A’ vevők nem látván vetélkedő-társa
ka t , az alacsony árakat is csak félvállról Ígér
gették, miUyen.be ismét az árulók nem is bo
csátkoztak. Valami kevés alsó nemű ’s bán
sági gyapjú elkelt, a’ többi magyar és mor
vái fajból épen semmi. A’ tulajdonosak, kik 
már szerződéseiknél fogvást az 1834iki gyap
júnak is , ámbár magasb áron mint az 1833ki- 
nak, előre birtokában vannak, a’ kezüknél 
levő mennyiségre illy csekély számú vevő 
mellett, nem gondolhattak nevezetes eladha- 
tást, ’s igy azt inkább , talán a’ németalföldi 
kiürült posztógyárakba kíván tató esztendei 
bizonyos fogyasztáshoz képest, későbbre vé
lek tanácsosnak elhalasztani. Vevők ellenben, 
kik e’ czikkelyt már szinte előre gazdagon 
beszerzők magoknak , megdöbbenve a’ minap 
elhíresztelt gyapjuár-csökkenés miatt, igen 
természetesen tartózkodhattak minden alkutól. 
Amaz árcsökkentő híresztelés nyoinos hihe
tőséggel csupán speculansoktul eredeti, kik 
ez által részükről az előre kötésekben jn- 
talmas föltételekre számiig«.* lak ’s czéljokat 
annyiban el is é rték , hogy ámbár nem sül-
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1 veszthették is óhajtások szerint le az árt, 
legalább a’ fogyasztó gyárnokukat feltartóz- 
taták a’ folvvásti vásárlástól, mellyet ezek 
„,ár most egész az uj termésig v. is gyapju-
nyirésig halasztauak. .
' Lőcse april. 24. Kevés nap óta nálunk is 

már valahára beérkezett a’ tavasz; de ideje 
Íá volt, mert a’ gazdák csaknem végső rom
lásra jutottak takarmány szőke miatt. Bélán 
eoy csomó zsúpszalma már egy egy ezüst hú
szason, utóbb egy egy vtó frton is kelt ’s 
nincs paraszt, ki 20 , 30 , 50 frtot ne költött 
volna marhája tartására. Hasonló panaszok jo- 
nek Ungvár vidékiről is, hol hasonló szükség 
miatt a’ házfödélről leszedett szalmával tenge- 
tése a’ marhának, néhol marha-betegséget is 
okozott. De kála Istennek! beköszönt már 
május, ’s közeleg junius a’ szénatenyésztő; 
csak esők járnának! de bezzeg országos ám 
a’ panasz az esőhijáuy miatt. Ha igy marad, 
csak a’ lapályos ’s vizáros folyómenti helyek 
biztathatják magokat szénaterméssel. Elmed
éül!, elaszott avar a’ mező ’s legelő.

A’ pesti magy. kir. Egyetemben a’ hittu
dományi karnál megürült theol. dogmatica Ilik 
részének tanitószékére f. észt. julius 24ikéu 
ugyan a’ mondott egyetemi karnál tartandó 
nyilványos concursus hirdettetik felsőbb ren
deletnél fogva. Folyamodás utján azt meg
nyerni szándéklóktul, hittudományi doctorsá- 
gon kívül, megkivántatik, hogy a’ mondott 
tudományt valamelly intézetben már több évig 
tanították , vagy magokat azon ágazatbeli kia
dott munkáik által nevezetesítetlék legyen.

A r g ó ,  dunai gőzhajó Lehmaim kapi
tány kormánya mellett april. 1 Óikén Dzsurd- 
zsevo (Gyurgyevo) városhoz érkezett fa’ Du- 
ua balpartján Oláhországban Rustsuk ellenirá
nyában fekvő), 20ikán innen Galaczba indulan
dó szándékkal.

A U S Z T R I A .
Első lóverseny a’ simmeringi síkon. Tar- 

tníolt april. 24ikéu 11 óráiul 2öig délután. 1) 
30 arany díj fiatal kanczákra, betétei minden 
lóért 12 arany, bánat harmada. Futhatnak ér
je 6 észtén :ősnél nem idősb, ’s belföldön csí
kozott kanczák, mellyek még a’ pesti vagy
simmeringi gyepen jutalmat vagy fogadást nem
nyertek. Ír ml. Teher 3 észt. 68 font. — 4
e>z( 04 int. -  5 észt. 10i fut. — Félvér 3 
lntíal kevesebb.

Katerliá/.y Mihály gr. 4 észt. sárga kancz. Victorine Ivek test saiga uj és sapka. II. »ictorine.
, Jdfí: iís.%r- 3 «**• pej kancz. Evelina, vil.!ve!v iest, kek-fejér uj , fejér sipka. I.

Lichtenstein A. hg. 5 észt. sárg. kancz. Sarah. Vörös
tes t,  vörös-kék uj. Hl.

Festetics M. gr. 4 észt. p. k. Esmeralda. Zöld , vörös u j , 
fekete sapka.

2) . Ismételve Anglián kívül csíkozott min
den lóra. 60 dar. ar. ly mf. Teher 4 észt. 106 
fut. 5 észt. 111 fut. 6 észt. 116 fut. kanczák
ra 3 fonttal kevesebb.

Nádasdy Tamás gr. 4 észt. ménje Child-Harold. Vil. 
kék test,  kék- és fejér uj , fejér sapka. I.

Hunyady I. gr.  5 es/.t. sárg. m. Gildroy. Fekete te s t ,
rózsaszín uj. II.

Lichtenstein Venczel hg. 6  észt. v. pej kancz. Rosaline. 
Vörös te s t ,  vörös-fejér uj , fekete sapka. Hf.

3) . Ifjabb magyar király O Felsége arany 
biilikoma, minden belföldi lóra, 2000 bécsi 
öl. Teher 3 észt. 87 font. 4 észt. 103 fut. 5 
észt. 109 fut. 6 észt. 113 fnt. korosbak 115 
fut. kanczákra 2 futtái; belföldi kanczáktól 
számlázottakra 4 futtái kevesebb; valamint 
szinte azokra is, mellyek e’ királyi billikom- 
ra még nem versenyeztek. Ez május 3ikára 
kalasztatott. Jelentve van reá 12 ló.

4) . Fogadás 160 aranyban, fele bánat.
2y mérf. o

Festetics N. gr. pej ménje Conscript, teh. 110 fnt. Zöld 
tes t ,  vörös uj , fekete sapka. II

Krönenberg ur 5 es/.t. sárga ménje Richmond t. 10G 
fnt. Fekete test,  fekete ’s fejér csíkos uj és sapka. I.

5) . Elegyverseny. 3 észt. belföldi lovak
ra, mindenikre 40 arany, fele bánat 1 mf.

Hunyady I. gr. pej ménje Figaro t. 98 fnt. Fekete test, 
rózsaszín uj. 1 1 .

Nádasdy Tamás gr. v. p. ménje Sourw ayer,  t. 94 fnt. 
Vil. kék tes t,  kék-fejér csíkos u j , fejér sapka. I.

Károlyi Gy. gróf bánatot fizetett.
6) . Fogadás 1 mf. 50 ar.

Lichtenstein Vencz. hg..4 észt. sőt. pej ménje Fitz-Or- 
ville, t 103 fnt. Vörös tes t ,  vörös-fejér uj , iekete sapka. II.

Hunyady I. gr. 3 észt. pej ménje Robin. t. 87 font.
Fel vete te s t ,  rózsaszjn uj. 1 .

E ’ versenyre igen sok néző jelent meg. 
A’ 2ik futtatás april. 26ikán ment végbe, illy 
renddel:

1) Fogadás 40 arany. Futott Lichtenstein E. hg. ménje 
Cate. 1 . — és Sangusko Lajos hg. Wachabja. — 2) 80 arany 
és ezüst biliikon» versenydij az első, és 2 0  a rany a’ má
sodik lóra Futottak belföldi kanczák ivadékai Fair-Duches- 
se. 1 , — Child-Harold. I I ,  mind a’ kettő Nádasdy Tamás 
grófé; és Gildroy. Hl. Hunyady I grófé. 4 ló visszalniza- 
ték. 3) 45 arany dij 3 észt. belföldi lovakra. Futott Queen. 
1. és Evelin II. Az első Esterházy M. grófé, második N á 
dasdy T. grófé 4) Fogadás 50 aranyban. Futottak  Sour- 
AVajer I ,  és Figaro II. Az első Nádasdy T. az utóbbi Hu- 
113-ady grófé. 5 |  Fogadás 20 ar. Hunyady 1. gr. Robinja 
egyedül jár ta  körül a’ pá lyá t ,  mivel Nádasdy T. gr. Caro- 
linája kitört. 3

A N G L I A .
Londonban 1832 dec. U tol 1833 dec. 

lOikeig meghalt 26,577 (13,319 férfi, 13,258 
nőnemű) ehezképest 2ü29el kevesebb mint ta
valy. A’ holtak közt 802 volt 80 — 90 évközt; 
107en 9 0 - 9 9 közt ’s 3, ki 100 éveiért. Egy 
191, egy 102, egy 103, ’s egy 104 évig élt;



283

1150 görcsmirigyben halt meg; 4355 aszkór- 
ságban, 574 természetes himlőben, 4 meggyil
koltak, 6 inegétettek, 55 öngyilkosság által 
veszett e l , 4et kivégeztek. — A’ kézmives 
egyesületek mind Angliában, mind Irlandban 
nagy mozgásban vannak. Ezen egyesületek 
hat tagjától, kik t. i. Dorchesterben a' belépőket 
tilos esküre szoríták, Melbourne belső status- 
titoknok a’ megkegyelmezést megtagadá. En
nek következésében mintegy 60ü0en Wade 
dr. előlülte alatt gyűlést tartottak , mellyben 
egyenesen a’ királyhoz folyamodást határo
zók el. Ezen egyesületek káros következései 
már több helyen is mutatkoztak. Corkban egy 
házat is megtámadtak, az ablakokat fejszével 
verték be , de hathatósan vissza utasítlattak, 
mert a’ házbirtokos rájok tüzelt. Hasonló vad 
erőszakoskodást hallani Irland egyéb vidéki
ről is — Waterfordon keresztül ezer irlandi 
szántóvető költözik Ouebeckbe ki. — A’ Ti
mes egy czikkelyt ad az éjszakamerikai pénz- 
kri sisről, mellyből kitetszik, hogy Jackson- 
nek, habár az alkotmányos módot ’s formasá
gokat megsértette is, a’ dologra nézve (t. i. a’ 
banki rendszerre nézve Amerikában) igaza van. 
Számos személyt, úgy mond a’ Times, kik 
figyelemmel kísérték az egyesült statusokban 
a’ pénzviszályt, igen meglepett ezen statusok 
kereskedési érdekeire nézve azon becsület
teljes körülmény,hogy még csak e g y  valami
re való kereskedő-ház sem bukott meg. A’ zi
vatar csupán azokat érte, kik messze mentek, 
kik t. i. merészlett bélyegü vállalatokba fogtak, 
melly ek már magokban is könnyen veszélye
sek, mint p. o. a’ bátorságitások, csatornák, 
vasutak ’s t. ef. részvevőji; ’s a’ jelesbeket 
ezek közül sem annyira, hogy végkép tönkre 
jutottak volna. így többek közt a’ legnagyobb 
bukásban, t. i. Allen háza 's társaságáéban va
lamennyi követlés lerovatása után 700,000 dol
lár (1,400,000 p. p.) volt a’ maradék. Igen 
számos kis ház is megbukott, igaz, de ezek 
a’ bank ’s kormány közt fenforgó viszály nél
kül sem állhatták volna soká fen. Sőt e’ meg
rendülés az amerikai kereskedési érdekekre 
nézve még hasznos lesz, mert megmutatta, mi 
szilárd alapokon nyugszanak azok, mit kü
lönben meg nem lehetett volna tudni e’ nélkül. 
— Exeterben 1G személy pőre végett, kik t. i. 
kézinüves-egyesületekben vőnek részt, ’s ti
los esküt tettek le , nagy izgás mozgás ural
kodik. Plymouthból sergek indultak oda, ’s 
hathatós rendszabásokat tettek , a’ nép-ha
rag kitörése ellen, ha netalán népszerütlenül 
ütne ki az ellenük hozatandó Ítélet. A’ bevád-

lottak közül kettő Gill és Stoddart mint köve
tek tértek Londonból vissza, hogy szabad kő- 
müves-loget állítsanak; ’s 2000 ft. stgnyi hi
telszerző levelet hoztak magokkal. Azonban 
az uj egyesületek alkotása és szerkesztés01 
szakadatlan megy előre, London ’s Birming
ham látszik ezen mozgás fészkének. — Az 
egyesült statusokba legújabb krisisök óta 6 
millió uncia (11 millió lat) ezüst vitetett An
gliából. — April llé n  a’ londoni City tanács
ülésében Richard Taylor ur indítványára olly 
tartalmú folyamodás határoztatott a’ királyhoz, 
hogy a’ londoni egyetemnek meghatalmazási 
jog adassék orvosi lépcső v. koszorú-oszto- 
gathatásra. Taylor ur megjegyzé, hogy e’ ki
tüntető diploma már alá is van Írva, de va
lóságos kiadatását az ellene Oxford egyetem 
részérül intézett folyamodás halasztó el. A’ 
Courrier különösen kivánhatónak véli, hogy 
a’ londoni egyetemre is orvos-doctori lépcsőt 
engedő jog terjesztessék; mi ellen azonban 
a’ londoni kórházakban hivatalkodó számos 
orvos és sebész makacs hévvel duhog, ’s 
már lépéseket is tőn illy rendszabás meggát- 
lására. — London és Páris közt is fognak 
schachot játszani, mint minap Hamburg ’s Ber
lin közt. — Martzius 30kán halt meg Lon
donban Ackerman Rudolf ismeretes könyv- 
és rnüáros élte 70ik évében. O Schneeberg- 
ben született Szászországban’s eleinte nyereg- 
gyártó volt. A’ franczia revolutio kezdete előtt 
Angliába jővén, Londonban könyvkereskedést 
állított, mert ifjúsága óta vonzódást érzett li
teratúrai foglalatosságra. Neki köszöni Anglia 
a’ kőnyomás behozatását, minthogy részint 
saját kőnyomói’s kőedzői müveivel (ie’ tárgy
ra voná a’ nyilványos figyelmet. O kezdé 
meg a’ „Forget me not“, (nefelejts) zsebköny
vet, ’s az által alapítója lett az angol almanakok- 
nak. A’ spanyol-amerikai statusokra nézve az
zal szerze magának érdemet, hogy szinte va
lamennyi fővárosaiban könyvkereskedést állí
tott, ’s ott különösen az elemi oktatásra szol
gáló munkákat terjeszté. — Az alsóház kí
vánságára ismét tudósítás adatott ki az Angliá
ban ’s Walesben elkövetett gonoszteítekről, 
de melly nem igen vigasztaló. Azon 7 évben, 
melly 1819ben végeztetett, 72,216 volt a’ go
nosztettesek miatt bevádlottak száma; — a’ kö
vetkezett 7 évben 95,628; az utolsóban (1827 
-1 8 3 3  végéig) 131,818.

A’ kormány aggódni látszik a’ kézmüves- 
egyesületek nagy gyülekezetén, mellynek hét
főn april. 21ikén a’ fővárosban kell a’ végből 
történnie, hogy kérelmet szavazzanak a’ ki-



284

ráJ vhoz i»z utóbbi dorchesleri törvényszék ál- 
tiU elitéit individuumok javára. Az őrségek 
már 19én parancsot kaptak mindeu esetre ké
szen állam, a’ szomszédságból sergek is ren
delve valának Londonba álgyuvaí, szükség 
esetéu a’ polgári hatóság segedelmire. — 

t HA N C Z i A ü  ti S Z Á ti.
A’ lyoni helyhatóság összegyűlt apr. lói

kén , ’s az őrseregnek köszönetét szavazott. 
Lgv szinte a’ juegyeiapánnak is Gasparin ur
nák; továbbá három tagból álló küldöttséget 
nevezett, welly Parisba megyen a' kormányt 
megkeresendő, hogy az utóbbi történetek a- 
iatt szenvedett károk mentesítését magára vál
lalja. A’ küldöttség april. 18ikán ért Parisba. 
Eündultakor Lyonban már kezdek a' bolto
kat kinyitogatni, a’ gvár-urak munkát is osz
togattak a’ dolgozóknak, ‘s a’ város előbbi 
szokott képére készült derengem. De az ái- 
gyuk által okozott .pusztítások borzctsztó te
kintetet mutatnak. — A' kormány* aprii. 18áo 
újabb részletes híreket von a’ Greuobie-ban 
13ikán estve kiütni szándékloít zavarrók Mint
hogy itt a'József küívarosbaa nagy forrongás 
mutatkozott, a’ hatóság parancsára a’ belvá
ros kapuji bezárattak. Ugyanazon pillanatban 
számos csoport (odúit össze a’ belvárosban, 
s a Lapuk felé vonult, hogy a1 külvárosi lá
zadókkal egyesülhessen, de mivel a’ kapus 
senkit se ki se be nem akart ereszteni, több 
ebene czl ^zott iőyés által inegsebesíttetett; 
az őrtiszt azonban addig taríóztatá a’ sokasá
got , mig a’ parancsnok időt uvere a’ kapu
hoz segedelmet küldeni, welíy megéhezvén 
a’ gvülevész csordát szét-üzte. A’ csend hely
re állott. A ’ nyomozásokból kisüli , hogy a’ 
vezérek (búrodon és Chancel) még éjjel eli- 
italiak. A’ hauphinois hírlap szerkesztője el
len bőrtöuparancs Jjocsatlatott ki. —

A’ kövediázban april. Ibikán Thiers ur 
a kyoii és Sí.. Etiemieben történt zavarok a- 
latti megkárosultak segedelmire 400,000 frank 
rendkivüles hitelt kivánt. Ilikén pedig a’ na
pirend az ágytól ’s asztaltól elválasztó törvény
t e r v r e  került. Ezután a’ majorátusokat illetőre. 
Itt Liardiere ur a' pairkamara által javaslóit 
tervben különösen szembeszökőnek leli azon 
dllenmoudást, me Ily az első ’s második ezik- 
kelv közt észrevehető. Az első czikkely t. k 
tiltja jövendőre a' máj óratusokat, a’ második 
pedig kivételeket alkot, mellyek az elvet meg,, 
semmisítik. E ; szerint e’ tárgyból bizonyos 
föltételek alatt mindenki nyilván kizáró privi
légiumot csinálhat, minél fogva jobbnak véli 
ív dolgot úgy hagyni mint eddig volt. A’ biz

tosság a’ paii kamara végzését javaslá ’s ja- 
valiá, ’s igy a’ kővetbáz azt 208 szóval 28 
ellen el is fogadta.

April 18án Avignonból Parisba érkezeti 
hírek szerint a’ csend ott nem háboríttalotÉ 
meg, .noha 13kán cstve a’ kitöréstől nagyou 
féllek. De a’ 13ka reggelén Lyonból jötfc- 
hirek inegcsökkenték a’ lázadók bátorságál 
A’ hatóságok minden kigondolható rendsza- 
bást megtettek. A* Progrés lap, mtlly néhány 
nap óta a’ népet zendülésre tüzelte, lefuglal- 
taloít, és szerkesztője, bizonyos Guyo«, be
fogatott. Az Echo de Rouen april lóról hirli, 
hogy Havreban is mozgadoztak a’ republica- 
nusok, kiknek osztályai 14én maradó ülést 
határoztak. Eslve 67 puskát vittek némi ház
ba , de wellyeket a’ rendtisztség egy urával 
későbben lefoglalt. Két boltos legényt, minfe- 
hogy ezen egyesület tagjai voltak , gazdájok 
elbocsátott. — MarseiJIebói april. 14röl ezt ol
vashatni : „A* lyoni véres lázadás városunkat 
nyugtalanító izgásba hozta. Még ugyan zendü
lésig nem jutott, de a’ hatóságok nagy aggo
dalomban vaunak. Az őrök megháromszoroz- 
tattak, számos seregosztályok járdáinak az 
uíczákon, a’ nemzeti őrség mindennap dubszó 
alatt gyűl a’királytérre (place royale). Nagyon 
feltűnő volt egy hadibrigg fenyegető állása, 
me ily a‘ rév közepén veié ki horgonyait ’s 
álgyúit a’ Hue Caimebiere-nek szegezte, úgy 
hogy ezen egész fóutőzát a’ sétány sorjáig el- 
sodorhaták vala goiyoji. Valamennyi hajónak 
félre kelle takarodnia, ’s a’ belső tért szaba
don hagynia. Illy rendszabásokkal akarják a’ 
republicauusokat visszarettenteni, ’s a’ láza
dásnak elejét venni, rnetly a’ délszaki népség 
valamennyi osztályiban nagy forrás miatt igen 
veszélyes charaktert őlthetne. Az emberjogok 
társasága szakaszai (seeíio) naponként ossze- 
gyülöngnek, tagjai száma hiteles adatok sze
rint 3800 főre megyen. A’ rendőrség ne;u nie# 
föllépni ellenük , mig Lyonban mindennek vé
ge nincs. A’ teiegrap’ni híreknek nem igen 
«karnak hinni. Valamennyi utazó megegyez a’ 
város rettentő állapotja leírásában. A’ harcz 
vad, rémítő alakot vön fel. A’ párisi jnniusi 
lázadást puskapor-agyú fiatal emberek kezdek* 
de Lyonban szegény, elrongyolt, éhes, czond- 
ra munkások, nyomom háznép-atyák, mindig 
békés munkához szokottak, fenyíték ’s fegy
ver nélkül, számra keveseu még is öt napig ve
rekedtek a’ franczia fiatalság virága, 30 ezen 
gyakorlott hadiember ’s álgyujaik ellen. Adná 
Isten, hogy e' vérmag, véres gyümölcsöt ne 
teremjen! — Sírassburgból april. IBról jelen



tik,* bogy ott is annyira felingerültek az el
mék, hogy a’ kirobbanástói minden pillanatban 
félni lehetett. Egyes czivódások a’ polgárok 
’s katonaság közt mintegy előjátékul látszanak 
szolgálni. Egy a’ 19ik könnyű gyalog ezred
ből késdöfést kapott, ’s élete veszélyben fo
rog. Ellenben néhány fiút, kik a’ Carmagnolefe 
tánczoíák, a’ katonák karddal derekasan meg
szabdaltak. A’ város több részeiben őrszemek 
^piquet) állíttattak még nappal is. A’ nemzeti 
őrség nem hivatott egybe. A’ polgári rendtiszt
ség nagy kiméíeííei ’s megfontolással tette 
lépteit. A’ nyilványos házakban az utczákon 
számos csoportok gyűltek össze; igen szaba
don beszéltek; republicanus dalokat ’s kiál
tozásokat lebete hallani. A’ rendtisztség azon
ban mind ezt színlelt siketnémasággal szível
ni látszott, mi által sok szerencsétlenséget 
távozíatott el. De most, miutáu az insurgensek 
ellen nyert győzedeiein Parisban, Lyonban ’s 
a’ t. bizonyos, komolyabb rendszabásokhoz 
látszanak fogni. E ! reggel hajnal előtt több 
köznyomozások tartattak, minthogy a’ repub- 
licanusokuál fegyvert s lőszert hittek találhat
ni. Különösen egylgazdag serfőzőnél, az em
ber és polgárjogok társasága nagy pártfogó
jánál , melly itt sok tagot számlál. Már éjjel 
körölvevé a’ (üsztéren (place de parade) ál
ló házát számos katonaság, őrök foglalók el 
az átjárást a’ mellék utczákon. Mihelyt a’ haj
nali harang megkondult (helyhatósági törvé
nyek szerint a’ rendőrségnek házakba előbb 
bemenni nem szabad) kopogtak ajtaján, egy 
csapat rendőr, és szolga két biztos által ve
zetve benyomult a’ házba, a’ legtitkosabb 
szuglyokat kifürkészték, de se fegyvert, se 
port nem találtak, mire a’ rendtisztség vis
szavonult. A’ polgárság ’s katonaság közt 
még folyvást szomorú feszengés uralkodik. 
A’ katonaságot a’ katona hatóság nem rég bi
zonyos sorházaktól eltiltotta; sót a’ katonaság 
közt is számos elfogatás történt. — A’ Mo
niteur szerint april. 17rő! Arboisban komoly 
jelenetek valónak. A’ lyoni hírekre a’ repub
lican usok mintegy 4—500an összecsődültek, 
ae biró házára rohantak, ’s azzal gonoszul 
bántak. Éjjel mintegy 75 főnyi katonaság ju
ta közéjük, kiket lefegyverzőnek, De miu
tán segéd csapatok érkeztek, harcz nélkül 
megszöktek Sckweizba. St. Etienueben a’ köz
lés már helyre állíttatott. A’ munkások egv 
része már 14éu dolgához is látott. Azonban 
a’ nemzeti őrség a’ megyeispán parancsára föl- 
függesztetett’s már 2000 puskát vissza is adott.

A’ Messager szerint 16—47 száz a’ sergek 
vesztesége, a’ zendüíteké legalább 6 ezer, 
’s a’ harcz folytában gyakran lehetett e’ kiál
tozást hallani: „ A’ főbbekre (chef) czélozzt“ 
A’ veszteség a’ tisztekben idomlag nagyobb 
i s , mint a’ közlegényekben. A’ megölt kapi
tányok száma 33. — Moniteur szerint: a’ ki
rály azon óhajtását fejezé ki, hogy névnap
ját ne ünnepeljék az idén meg, hanem az er
re szánt pénz a’ 13 ’s Ilikén megsebesültök
nek , ’s az elhullottak özvegyei ’s árvájiknak 
adassék. Paris városa meg is van bízva az 
említett pénznek e’ végett használására, a’ 
többi város is hasonló meghívást veend.—A’bel- 
miuister elhatározta, hogy számos száműzött 
spanyol visszatérte után (a’ bocsánat követ
kezésében) az idegenek fölsegélésire ez ál
tal fennmaradandó pénzalap azon lengyelekre 
fordíttassék, kik Prussziából Ejszakameriká- 
ba küldve Havre-ban szálltak ki. A’ tisztek 
hónaponként 45 frankot, a’ közlegények 22* 
fognak kapni, ’s hogy élelem - módjok kön- 
nyíttessék, a' megyékben föl fognak osztatni.

A’ király april Ilikén költ rendelése ál
tal Gasparin urat a’ Rajnamegye ispánját Fran- 
cziaország pairjévé nevezte; Chegaray urat 
pedig a’ lyoni törvényszéknél kir. ügyvédet 
a’ becsületrend tisztének. A’ Moniteur e’ ren
delések közléséhez adja még: ,,A’ király saj
nálja, hogy Aymard altábornagy ur e’ lépcsőn 
iaég nem rég áll, hogy pairméltóságra emel
tethessék ; ez csak jövő semptember hónap
ban fog történhetni. — A’ Bulletiu du soir april 
13ről jelenti Nancyból: „16án cstve Gusler 
ur altábornagy tudósittatik, hogy néhány al
tiszt az alatíok álló ezredekbőí az insurgen- 
sek kerítő]! által el hagyák magokat csábit- 
tatni ’s éjjel összejövetelt akarónak tartani; 
de rajtok ütvén azonnal elfogattak. Négyen kö
zölök vasban 17én értek Nancybá, ’s azonnal 
Metzbe^ vitettek. April 12éa a’ többiek közt 
Bourmont gén. íijáí is elfogták, minthogy a’ 
zendülésben részesnek gyaniták de april 17- 
kén Lvonból érkezett hír után több elfogott 
cariistával együtt szabadon bocsáttatott. — A’ 
franczia kormány, úgymond egy levelező Pá- 
risból april 18ró! mostani helyzetében kölnijén 
hibás lépéseket tehet a’ sajtó ellen. !S fogja 
ó tenni? Alig hihető, még pedig következő 
okokéul: Lajos-Füiöp fiatalságában az ameri
kai ideáknak hódolt mint Lafayette, később 
az idősebb Bourbon-ághoz csatlakozott ugyan, 
de a’ nélkül, hogy ideáit a’ hatalmak egyhe- 
pontositása (centralisatiója) szerint módosította
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volna. Mint király mindenek előtt törvénysze
rűvé akarja magát tenni a’ nélkül, hogy alap- 
ideájival felhagyna. Ezt a’ doctnnairek ki
látták belőle, ’s azért tetszenek neki. Guizot 

noha nem bir amerikai ideákkal, a királyur
érzelmeihez még is közelebb áll, minta tu
lajdonképi bonapartisták, azaz: az igazgatás-, 
j 0lr. és kard férfijai, kik magasbat elszánt erő
szaknál nem ismérnek. A’ követházban ugyan 
ez utóbbiaknak van hitelük, de pazérlók, a ka
mara pedig gazdálkodó. Továbbá a’ polgárság 
főbbéi mint Uupin, Béranger és Passy idege
nek a’ doctrinairektől, de a’ bonapartismusnak 
sem kedvezők és szült franczia polgárlétet 
óhajtanak a’ bonapartisták rendőrségi ’s kato
nai létök ellen. Ez a’ király ’s a’ doetrinairek 
titkos érzelmeinek kedvez. De minthogy Fran- 
cziaországban mindig kell villámhárítónak len
ni lefelé, nehogy szédelgésre bírja a’ főket 
az urasági vágy, szükséges lesz a’ charta né- 
melly elveit még is megtartani. Mi miatt a’ 
doctrinaireknek ma nagy szükségük van a’ 
szószékre is sajtóra is.

A’ követházban april 19én Bourbon-Ven
dée város lakositói kérelem vétetett föl, melly- 
ben kéretik a’ kormány, hogy a’ városnak, 
mellyet Napoleon alapíta, Napoleon neve a- 
dassék vissza. A’ kérelem a’ ministeriumhoz 
utasíttaték. — Lyonból a’ Bourg neuf tulajdo
nosai azon kármentés kifizettetését követük, 
melly nekik az l794ben a’ Szajna jobb part
ján házaiknak nyilványos haszon végett tör
tént elhányatásukért vala határozva. _ Jars
ur reményié, hogy a’ kamara egyhangú szo- 
v azatával vonzalmat fogja mindenhez mutatni 
mié’szerencsétlen város érdekeit illeti. — Ful- 
cliiron urmegjegyzé, hogy ugyanazon tulaj
donosak házai, kik birtokaikban 1793ban szen
vedtek kárt, most újra feldulattak. — A’ ka
mara az átutasítást itt is elhatározta. Marseil- 
IcKiI april. lOröl Írják, hogy a’ ,,I’ heureuse 
Marie“ kalnmrliajó , melly mart/,. 12én indult 
cl Larrache-ból (Marokko) ’s 9kén ért Mar
seille!) e , hírét hozta, hogy a’ marokkói csá- 
sz.íi két Sziczilia királyának hadat üzent Lar- 
racheban két hadihajó ’s Tangerban egy g0e- 
lette, ’s egy corvette fekütt, mellvek a’ ten- 

•gen-e készültek, hogy a' nápolyi'kalmárba- 
jókat togdozhassak.

B E L G I Ü  M.
A’ Moniteur Beige még mindig menteee- 

ti n mimstermmot viselete végett a’ Oiki tör
ténetek alatt. A’ rablásokról gyanúsak elfő
s z 3 folyvást tart. A’ törvényszék azon pa

naszra nézve, mellyet a’ kormány által szám
űzött idegenek az igazságminister ellen emel
tek , nem illetőnek (incompetens) nyilatkoz- 
tatá magát, minthogy e’ viseletét egyedül a’ 
kamara ismérheti törvénytelennek. Egyik a’ 
számüzöttek közül feljebbvitelre hivatkozott. 
A’ Courrier Beige szerint Párisban az ember
jogok társaságának csak egy szakasza (a’ frí- 
giai sapkásoké) próbálta meg a’ lázadást ’s 
midőn a többi szakasz azt nyilatkoztatá, hogy 
a’ cselekvés órája még nem jött e l, a’ frígiai 
sapkások e’ kiáltásra fakadtak : „No hát meg
mutatjuk , mikép hal az ember meg.“ — Az 
Indépendant felszólítja a’ kormányt: tartsa 
szemmel a’ sok gyanús idegent Belgiumban , 
millyeket néhány nap óta számosán láthatni 
Lüítichben, sőt még Brüsselben is , ’s ezt 
mondja tovább: ,,A’ lyoni esetek összeütkö
zése a’ brüsseliekkel, hol a’ zendülés épen 
azon napon ütött ki, mellyen Brüsselben, ’s a- 
zon történetek, mellyek Párisban készülé- 
nek , ’s mellyek valósulását a’ főváros 13ikán 
látta, elhitetik velünk, hogy országunk olly 
párt tíizpontjáva választatott, melly minde
nütt egyszerre készült rendítő nagy csapást 
eszközleni.“ A’ párisi fő rendtiszt a’ brüsseli 
nyilványos bátorság igazgatásához i r t , hogy 
az egyesületi törvény által zaklatott repub- 
licanusok Francziaországból Belgiumba ké
szülnek, mert a’ kiadott útlevelek nagyobb 
száma Belgiumra szól. Ezen körülmény, úgy 
mond egy brüsseli levelező, annál nyomosabb, 
minthogy az egyesülési jog Belgiumban az 
alkotmány sarkalatos törvényei által van meg
állapítva, ’s a’ 20ik czikkely szerint nemcsak 
szabad áltáljában egyesülni, hanem mi több, 
ezen jog semmi előző rendszabás alá sincs 
vetve. Mig tehát Francziaországból ki akar
ják az egyesülésjogot űzni, ha t. i. lehelne, 
Belgiumban azt még nem is támadhatni meg.

A’ Lelewel ellen bocsátott száműző pa
rancs visszavétetett.

N É ME T O R S Z Á G .
Egy párisi levél szerint Cotta ur Stutt

gartból, több hetet tölte Párisban ’s e’ napok
ban Londonba készült. Mindenütt szívesen fo
gadtatott a’ ministerek, külső követek, tudó
sak, művészek, ’s mindennemű jeles férfiak
tól, mire öt finom műveltsége, szelleme, ’s 
azon jelentő állása mind politikai, mind erköl
csi tekintetből jogosítják , mellybe őt kiter
jedt tudomány és iparbeli vállalati helyzék 
Németországban. Coíta ur tartózkodta Páris
ban bizonyosan nem sokára szép gyümölcsö
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két hozand, különösen pedig azon következést 
szülendi, hogy a’ tudományos és politikai kap
csok Franczia és Németország közt ne csak 
erösbüljeuek hanem tágasbuljanak is. Uj kap
csolati , mellyeket itten kötött, különösen az 
Allgem. Zeitungra lehetnek fontos befolyással 
’s annak jövendőre határzottabb irányt adand- 
nak. Az előbbi levelezők közül ezen intéze
téhez Cotta ur, mint halljuk, két jeles németet, 
Donndorf ’s Depping urat tartja meg; mind a’ 
kettő nagyeszű ’s buzgalma férfi, kik nyomos 
érdekeket szerzének magoknak Franczia ’s 
Németország kölcsönös egymásra befolyása 
iránt mind tudományos mind politikai tekintet
ben. E ’ két némethez Coíta ur még több fran- 
cziát is szerzett, kik t. i‘. fontos közleménye
ket adni képesek. A’ Journal des Debats- 
tó l, mellytől az Allgemeine Zeitung szer
kesztősége az újságokat kinyomatásuk előtt 
egy nappal kapá, Cotta ur megvált, mert az 
a’ doctrinaire ministerium létele óta azon ös
vényt, mellyen azelőtt ballagott, egészen el
hagyta. Azt is állítják, hogy Cotta ur Pá
rásban uj lapot akar megindítani; melly fran- 
czia ’s német nyelven kiadatva fökép arra szol
gáljon, hogy a’ politikai ’s tudományos hala
dások mind a’ két országban egyszerre jussa
nak közre’s terjedjenek. — A’ königsbergi ha- 
jőtőzsérek (Schiffmäckler) a’ franczia consul 
által bizonyos rendelésről tudősittattak, melly- 
uél fogva semmi hajó sem bocsáttatik franczia 
révbe, ha lengyel szökevényt visz fedelén. 
Továbbá porosz kabineti rendelésnél fogva jö
vendőre semmi a’német szövetség statusin kí
vül nyomtatott lengyel nyelvű munka a’ fő vizs
gáló test előleges engedelme nélkül egész 
Prussziában se nem árultathatik se nem ter
jesztethetik el. — Egy szinte porosz kir. ren
delés a’ sereg-megindításkor kívántaié lószer
zésre nézve igy szól : Mihelyt illőnek talál
juk a'sereget, vagy csak egy részét is hadláb
ra állítani, köteleztetik országunk valamennyi 
alattvalója hadiszolgálatra alkalmas lovait a’ 
hatóságoknak e végett hozzá intézett felszólí
tására azonnal vonakodás nélkül átengedni. 
Kivétetnek e’ kötelezés alul a’ tisztviselők és 
postatartók igás lovai, mert itt a’ statusszol
gálat nyilványos érdeke önmagában kivételt 
csinál. A’ tisztviselőknél azonban csak a’ szol
gálat dolgaira szükséges számú lovak, a’ pos
táknál pedig annyi fog meg kiméltetni, men
nyit tartani kötelezvényük szerint szükséges. 
A’ többi akár fényüzési akár igás lovat, bir
tok ’s birtokos különség nélkül át kell enged
ni - ha t. i. ’s a’ mennyire azt a’ sereg szük

sége kívánni fogja. Hogy azonban e’ lószedés 
kellő idejére ’s az országra nézve olly kímé
léssel történjék, millyennel csak lehet, a’ bel- 
minister minden tartomány rendtisztségét érte- 
sítendi azon számról, mellyet annak szolgál
tatnia kell. A’ tulajdonosak a’ status pénztá
rából illő kármentést fognak nyerni. A’ kár
mentést részre nem hajló biztosság fogja becs 
szerint megállapítani, de a’ becsülésuek nem 
szabad a’ sereg megmozdulta által netalán fel
szökkent lóár szerint történnie, sőt inkább a’ 
béke idejében divatozó árhoz kell annak mér- 
sékíttetnie. Az állítandó ló ára pedig 100 po
rosz talléron felül nem rúghat.

P O R T Ü G A L I  A.
A’ pedroiak legújabb expeditióji Alemte- 

joban és Minhoban igen jeles haladással mun
kálkodnak. Alemtejo fővárosának Bejának el
foglal tatását gen, Sa, azexpeditio vezére, már 
hivatalosan jelenté; a’ város lakosi élénk ö- 
römmel fogadák a’ győztes seregeket, ’s né
hány osztályra megy számuk azoknak, kik 
önkénytesekül azonnal a’ seregekhöz állot
tak. Az ellenség Bourmont (az ifjabbikj ve
zér alatt számra mintegy 700, mindenütt vis
szavonul. Gén. Sa Bejában őrizetet hagyva, 
ellene indult ’s most a’ Guadiana torkolatnál 
tanyáz. Még sokkal szerencsésb haladást te- 
szen adni. Napier expeditiója Minho tarto
mányban. 2Gikán Caminhát foglalá el, 500 fő
nyi őrizettel megrakva; másnap Vianát, ké
sőbb ismét Ponte de Limát ’s Yalencát. Yia- 
nában a’ sereg a’ lakosság örömzaja közt lép— 
íete be, ’s a’ várőrizetből azonnal 150 csat
lakozott hozzá. E ’ munkálattal egyértőleggen. 
Torres, Porto kormányzója, 4 gyalog ezred, 
ugyanannyi önkénytes osztállyal, 300 lovassal 
’s 10 álgyuval szinte Minhoba ütött az ellen
ség ellen. Ez Tirsónál a’ üuoro éjszaki part
ján táborozván, mihelyt a’ constitutionalisták 
előnyomulását megérté, e’ helyt elhagyá ’s 
előbb Guimaraes, utóbb Braga ’s ismét Oli
veira d’Azemeis, Carvalho d Este és Cha- 
vesbe vonult vissza. Gen. Torres az első he
lyet 27ikén, Bragát pedig következett nap fog
lalá el. Braga a’ tartomány fő városa. Az azt 
védő őrizet, nem tartá tanácsosnak a’pedróia- 
kat bevárni, hanem jóval előbb odahagyá az 
erőséget, ’s magátul szétoszlott. A’ lakosok 
nagy része is előre kiköltözék ’s csupán egy 
barát maradt meg a’ városban. E ’ bevételek 
hírére Barcellos, Esposende és Villa do Con
dé várasok tüstént a’ királyné részire nyilat
koztak, ’s igy közel az egész tartomány 
pedroiak kezében van. Az ellenség mindenütt



vonul vissza felé. Prágában 2000 fő őrizet ha
gyaték. Portóba újabb seregek érkeztek Lis-
saboubul.

A' tory Globe ezen előhaladásokat csu
pán annyival érinti: hogy a’ tudósítások a’ 
királyné ügyére igen kedvezők, de • sajnálhat
ni, hogy egy oldaluak. Saatarem előtt mind 
a’ két sereg régi állásában van, de egy idő 
óta a’ migueii szökevények száma nagyon nö
vekedni kezd. Egy előkelő migueii tisztet, 
ki legközelebb jőve át Portóba, hogy magát 
a’ constiíutionalistákhoz csatolja, báró de Vil
la Ponca migueii fő general fijának mondják $ 
ő hasonló szándékuaknak mondja több más ba
rátit is, de kik a’ rajok szemes ügyelés miatt 
föltételüket mindeddig végbe nem vihetők. A’ 
hosszas háború valahára végéhöz látszik kö
zeledni. Sok város önkényleg a’ királyné ré
szire nyilatkozik. Ezt tévé legújabban Cas- 
tello-Branco. Miuho tartomány egészen meg- 
hódulf. Hg. Palmei la 3ikán érkezett Portóba, 
mint az innen kimozdult expeditio vezérségét 
viendő. — A’ Times továbbá Lissabonbul a- 
prii. bikáról még ezeket közli: Alcacer do 
Sal várost Ereire gén. april. Isőjéu bevette. 
Kis hada 1G00 gyalog, 150 lovas, és 3 ál- 
gyuból á ll, mellyel Bej a felé törekszik, hogy 
gen. Sa seregével egyesülhessen. Gen. Avi
les Alcanicesből Írja, hogy Tras-os-Montes- 
ben, hol a’ népség Miguel ellen fölzendült, 
sereget gyűjt a’ királyné számára, ’s igen 
sok szökevény gyülekszik hozzá. Rosas ge
neral, egykor, midőn még Miguelt a’ szeren
cse tenyerén hordozá, ennek legdühösebb pár
tolója , e’ napokban szinte a’ constiíutionaiis- 
tákhoz jőve át ; utána várják Visconde Tor- 
rebellát, a’ migueii lovasság vezérét, ki már 
szabad menedék-levelet is eszközle magának 
d. Pedrotul. Hg. Cadaval és Lafoens, ámbár 
még nem jövének át, de Santaremtől hason
lón búcsút vőnek. Donna Maria születésnapja 
Lissabonbau april. 4ikén igen fényesen ünne- 
pelteték. Az egész diplomatiai test udvarlá
sára járult í) Fölségének. 1). Pedro a’ lissa- 
boni s portói kikötőt szabadnak nyilatkoztatá. 
A’ Courier szerint lord liovard de Walden és 
adui. Parker a’ pedrói táborba mentek, onnan 
pedig Saldanha és gén. Rácon kíséretében a’

migueii tábor körébe, hol a’ fővezérrel Lemos
sál hosszas ideig értekeztek. Erre Grant kő- 
vetségi titokuok utasíttaték Santarembe egy e
nesen d. Miguelhöz, de ki az előterjesztett 
föltételeket, mint személyének Portugáliából 
eltávoztatását kikötőket, újra visszaküldő. 
Mondják, addig értekezni sem akar, v a hunig 
az ajánlások bátyja don Pedro nevében intéz
te tue k hozzá.

Gountess-Pembroke gőzhajó, melly april. 
Ilikén  hagyá el Portót, azon fontos újat hoz
za, hogy 2000 spanyol Chavesbe (Portugál
nak Tras-os-Montes tartományába) nyomult 
s onnan tovább egész Villariuho da llibeira 
faluig, T2 spanyolt, 4 francziát ’s 20 öreg 
spanyol tisztét űzvén, kik d. Carlos zászlói
hoz az országbul kiszöktek. Ezen benyomult 
seregek szét verték utközbeu Fíayraundo mi
gueii guerilla-fö csoportjait, zsákmánnyá te
vék minden holmijét, ’s maga Raymundo csa
pán néhány ad magával ’s két úgy  uval me- 
uekheték meg. Monte'Alegre város (szinte 
Tras-os-Moutesben) donna Mariát april. Óikén 
királynénak kiáltotta ki. D. Pedro szinte Ói
kén nagy kíséretben a’ táborba költözők. Gén. 
Sa Lóidénál újabban egy gueriilát robbanta 
szét, 7Üet közüle elejtvén. Adui. Napiéra’ 
még Miguel birtokában levő, Penuicbe ’s Por
to közti kikötök elfoglalásában munkálkodik.

E L E G V  HI KEK.
Husvét vasárnap a’ frauezia királynál az 

udvari hal és tojásáros asszonyok úgy szinte 
az udvari föszakács, ki egyszersmind a’ beesü- 
leti rend tagja, udvarlottanák. Az elsők hins- 
véti tojásokat, az éteitáriiok pedig szép hajna
liéi sódart nyújtottak be, miud repkénnyel 
koszoruzva. — Wellington hg. mint oxfordi 
kanézellár beiktatása jun. lOre vau határoz
va. A’ berczeg az ottani vendégfogadót ,,a’ 
Csillaghoz“ egy hétre 1000 font sterl.gért 
(10,000 pengő p.) bériette ki. Jó kereset a’ 
vendéglőnek. — Az angol alsóházban april. 
Ilikén a’ vegyes költségek vitájakor Correg
gio két képéért 11,550 font sterl. (115^500 
f. peng.) kivántaték a’ kormánytól, meily azo
kat a’ nemzeti képgyűjtemény számára meg
vette. — Az aegyplusi alkiráiy Yemen tarto- 
mányt teljeseit meghódította ’s elfoglalta.
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J E L E N K O R .

P est szerda május 7dikén.

F o g l a l a t :  M aeyar  éa Rrddlyorscig (őrs/., ülések május 2ikáig; k inerezések; erdélyi követek; Különféle). Anglia (a« 
° egyesületek fenyegetóM) áll íúa. Oldhamben zavargások, Thompson háza elpusztíttatik, Brighton és Londonban szin

te n y u - ta lan sá -o k ; 'alsóházi viták ap. il. 17, 18, 22ikén). Francziaország (egy ház lakosinak lemcszároltatása; stras», 
burgi zavargás”; hir lap-viták; Armand M á r iá s t ’s egyveleg). Spanyolország (cortesek iránti kir. s ta tú tum , biacayai 
Csata ’s egyéb hirek apiil.  lóikéig). Portugália (Miguel állapotja szo ru l , infantado jószágai) .

M A G Y A K -  és  KKÜÉLVOKMZAG.
rád minden ügyre nézve Magyarországban ’s 
ahoz kapcsolt részekben, ’s ugyanazon iör-

Pozsony május 2ikán. A’ .három utóbbi, 
185—7ik orsz. ülések határozati következők: 
X. czikk 2 és 3 iá. A’ tárnokszék 12 kozbi- 
róbul, kiket 0  Felsége, a’ sz. kir. várasok 
állal, az ország részeihöz képest, szabad vá
lasztási fölterjesztés után válasszon , ’s megü- 
rülés esetén betöltsön, — továbbá elnök és 
alelnökbül, — kik v. a’ tárnokmesterek, vagy 
azok elfoglalkozásakor helyettesül a’ hivatal
ban idősbik közbiró legyenek, — állami. 4 
§. Itélet-liozhatásra 7 lag kívántatik. Az ülé
sek Pesten tartassanak a' törvénykezési ren
des határidők alatt. 5 §. Előadókat (referen
seket) a’ közbirák közül elégséges számban 
maga az elnök fog nevezni. Pirói taksák a* 
pénztárbaszállanak. ö g. Jegyzőt, ki a’ jegy
zőkönyv , levéltár ’s kiadásra ügyeljen, szin
te az elnök nevez, a’ kebelbeli közbirák ál
tal arra kijelölt 3 közül. 7 g. Innen föijebb- 
viteli szék a’ kétszemélyi tábla lesz. — XI. 
czikk: Ilorvát-, Dalmát- és Tótországban a’ 
báni tábla ezentúl mind polgári mind bünségi 
pörökben egyedül fölvitelkép itéiend; mire 
9 tag kívántatik, ’s ezért 0  Felsége a’ birák 
mostani számát még hárommal nevelje. Tőle 
följebbviteli szék ?r hétszernél} i tábla. — XIÍ. 
czikk: A’ kir. tábla, kivevéu az 1790 : 5G 
t. czikkbeli eseteket (mint a’ Yiik czikk ben) 
ezentúl mind polgári mind fenyitó perekben 
egyedül mint följebbvittekben bíráskodjék; 
itélethozásra í) tag kivántatván, Ö Felsége 
a’ kir. tábla tagjainak mostani számához még 
4 kir. közbirót, ’s a’ mostani 8 előadóhoz 
(referenshez) még kettőt, az ügyek előadá
sában a’ személynöki itélóineslerrel hasonló 
tiszt-hatáskörrel felruházottat, nevezzen. Ha 
a’ táblához följebb vitt ügyek igen megszapo
rodnának , az ülés 2 tanácsra oszolhat, de 
hozott ítéleteit csupán teljes ülésben hirdesse 
ki. E ’ tanácsok az elnök által fölosztva, a* 
törvénykezési határidő alatt egymást fölvált
hatják ; a’ kir. ügyigazgaló a* két tanács kö
zül tetszése szerint ülhet akármely ikben taguL 
— XIII. czikk: A’ hétszemélyi tábla tovább
ra is legfőbb feljebbviteü törvényszékül ma

vényszolgáltatás-idokben ül össze, mellyek- 
ben a’ kir. tábla, szint igy a’ báni tábla is 5 
itélet-hozkatásra 11 tag kívántatik; ezen tör
vényszék tagjainak, valamint a’ kir. és báni 
tábláéinak is, birtokosaknak ’s mind azon tu
lajdonokkal szükség fölruházva lenniük, met- 
Jyek a’ Yí. czikk 4ik §szában elószámíttat
tak. —_ Május lsőjén a2 orsz. ülés a’ XiVik 
czikkre ment által ,,a’ szóbeli porok birósá- 
gárul.“ Illy szóbeli por utján fognak végez
tethetni nemesek ’s nemtelenek kisebb üdveik, 
mellyeknél gyakran a’ perköltség többre rúg
na, mint maga a’ kereseti tárgy; továbbá adó
sági ’s egyenes követelések, mellyek 00 fr tót 
felül nem haladnak; kivétetnek azonban akáF- 
niiféle szerződések inegerótlenitése , régi zá»- 
logok ’s örökségek iránt támadt kérdések, 
úrbéri és fenyitó pörök, mellyek valamen
nyin közbiróságok elibe tartoznak. —

Apóst. Királyunk martz. Ildikéről költ 
legfensőbb határozata szerint Stefanies Fan- 
kas zala-egerszegi, Krancsics József szoin- 
bathelyi ’s Németh János gyarmati plebánu- 
sokat a’ szombathelyi káptalan tiszt, kánono
kivá ruéltózíaíolt kegyelmesen kinevezni.

0  cs. kir. Fölsége erdélyi kir. kormány- 
széki tanácsnok Cserey Eleket sz. István m. 
kir. jeles rend közép keresztjével méltózta- 
to tt, a’ szokott díjnak elengedtével megaján
dékozni.

Dőmőtőri Németh Péter eddig a’ budai 
kerületben első kir. helyettes (sub^tituíu^) 
tartomány-biztos, a’ n.ineff. m.Tdr. udv. Kais- 
ezellaria által, martz. lóikén 1834. néhai li- 
los József pécsi kerületbeli főtartománybizGö» 
és kir. tanácsos helyére fő tartomány biztossá 
neveztetvén, Dóbrentei Gábor eddig máso- 
dik kir. helyettes tartomány biztos, a* m. t. 
társaság titoknoka ’s több ns. megye táblabi- 
rája april. 17ikén 1834. Németh Péter megü
rült helyére első helyettes kir. tartományi 
biztosnak neveztetett ki.

Kolozsvár april. 29ikén: Naponkint ér
keznek e’ városba különböző megyéktől kül
döttségek, mellyek főispánjuk vezérlete alatt
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Hr főiig. Ferdinand 0  Magasságánál, mint 
’ orszá^gvülésre kinevezett kir. biztosnál 

kódolási tiszteletüket teszik, ’s kijelentik me- 
írvélöknek szeretett Fejdelmök iránti hatar- 
Ö aÍ liivségét; ő kir. Főbg.sege mind ezen 
küldöttségeket nyájas leereszkedessel fogad
ja ó cs. kir. Fölségenek e Haza iránt vi- 
seitető szives indulatjáról ’s törvényéit vede - 
mező hajlandóságáról biztosítja s a küldött
ség tagjait fényes asztalanal megvendegli. y^l- 
d]V a’ megnyitandó országgyűlésre képvise- 
1 ékkövetekké választották: Torda vmegye gr. 
Toroczkav Miklóst ’s főjegyző Veress Józse
fet: Szeben széke Conrád Andrást es itj. 
Schreiber Simon tanácsost; Szék mváros ifj. 
báró liáníTy Jánost és Csorba Györgyöt; Zi- 
lah mváros Lugosi Ferencz és Kiss László 
urakat. Érd. Hir.

K ü l ö n f é l e :  Gróf Bethlen Imre b. t.
státustanácsnok, az enyedi ev. ref. collegium 
fő inspector-curatora april. 22dikéu B. Sz. 
Miklósi jószágán forró betegségben meghalt. 
Varasdon pedig Bogdán Antal csázmai tár- 
sas-káptalanbeli őrkánonok martz. 24ikén él
tének 75dikében szinte meghalt. — Zágráb 
tiszthatósága ’s választó polgársága pótlék 
tisztujitásképen két megürült tanácsbeliség- 
re Schrabecz Aloiz aljegyzőt és Karnauf 
János ügyészt választotta e i; aljegyzőnek 
Skarecz Sándort, lajstromzónak pedig Ver- 
banich Józsefet. — Szíj Sámuel ’s Allenbach 
Fridrik erómü-készitők Pesten, egy csekély 
költséggel, ’s még csekélyebb fáradsággal já
ró kukoricza-morzsolónak föltalálásáért, 1832 
martz. Síikéről költ legfensőbb pátensnél fog- 
vást az egyetemi udv. Kamaráiul folyó észt. 
martz. Ilikén három esztendeig tartó kizáró 
privilégiumot nyertek. — N.szombatban april. 
lóikén Casino nyittaték, ’s az ottani mivel- 
lebb közönség örvendetes részvéttel siet e’ 
nemes intézet gyámolítására. Jelenleg már 
százon felül vannak részvényesi ’s naponként 
szaporodik száma azon lelkes pártfogóknak, 
kik hazánkban nem csupán a’ csinosb társal- 
kodás, hanem köz miveltség terjesztését is 
előmozdítani törekesznek. — N.Sároson (E - 
perjestül egy kis órányira) april. 2 Ükén al
konyaikor nagy égés volt. 47 ház, 23 pajta, 
a' r. k. templom tornyostul’s harangostul, a’ 
papiak , ’s gróf Wolkenstein gazdasági épü
letei , ’s ezen kívül számos marha lón hamu- 
vi. Igen buzdító volt, hogy erre Eperjesen 
a" nagyobb leányiskola iiövendéki lelkes ta
nítójuk (Schmidt A.) fölszólitására zsebpén

zeikből rögtön összerakott 28 fr. 19 krnyi a- 
doniányukkal (mellyet két emberszerető as
szonyság 17 fr. 30 krral tolda meg) oda siet
tek , a’ még füstbe borult szegényeknek, bár
mi csekély, de e l s ő  fölsegéllésükre. — Sop- 
ronyban a’ hangászati egyesület közelebb a’ 
szegény mesterlegények ’s cselédek kórháza 
javára hangversenyt adván, a’ czélra tiszta 
jövedelemkép 334 fr. és 31 kr. jött be. — Ke
lemen Ferencz derecskéi plebánus fels. ifj. 
Királyunk születésnapján a’ derecskéi szegé
nyek gyáinolíttatásokul 100 frt. alapítványt 
tőn oily intézkedéssel, hogy e’ magpénznek 
évenkénti kamatja 6 katli. ’s 6 reform, sze
génynek gyámolpénzül szolgáljon. E ’ felett a’ 
szalontai elégetteket ’s derecskéi szükölkö- 
dőket gabonával is jelesül segítette. — Bécs- 
ben 9 ezüst (vagy is 22p váltó) kron hagya
tott meg a’ marhahús ára.

Csongrád KK. ’s RR. april. 30iki köz- 
gyülésökben súlyos betegsége miatt haza tér
ni kényteleníttetett Horváth Lajos követjük 
helyébe ismét Bene József r. főjegyzőt vá
lasztották el köz akarattal országgyűlési kép
viselőjükké.

A N G L I A
Az egyesületek mindig fenyegetőbb ar- 

czot vesznek fel. Ama’ hat tag elitéltetése, ’s 
elvitele csak nierésziteni látszik azokat. Gyak
rabban és számosabban gyűlnek össze, ’s főb- 
beik mind ott, mind lapjaikban olly nyelven 
szólallak, melly valaha az egész nemzetet fői
izgathatta volna. Egyszersmind munkásabbak 
is lettek, mert mindenütt hallhatni, hogy Lon
don , Birmingham , Manchester, Glasgowból 
’s a’ t. követek jelentek meg itt ott, ’s több 
vagy kevesb szerencsével egyesületeket állí
tottak. — Londonban 4 — 5 hét óta mintegy 
szabállyá tették minden vasárnap egy temetés
tartást, mi e’ tömérdek városban úgy szólván 
természetes. Ekkor több ezernyi főbül álló 
menetet (processiot) képezuek, kik valamen
nyien különféle jelekkel kitüntetve ’s csönde
sen, nyugalmasan nyolczanként karöltve lép
delnek, ’s igy gyakran félórányi utat is elfog
nak. A’ mi igen botránkoztató benne, az, hogy 
senkinek sem térnek k i , hanem hosszú botos 
emberek állal magoknak szekerek ’s lovak közt 
utat csinálnak. Amaz elitélés óta minden elkö
téstől eladottak.E’ jelenségek minden vagyonos 
osztályt igen nyugtalanítanak. Mind e’ mellett 
csak igen kevés jól értesített személy van azon 
véleményben, hogy ezen egyesületek eltiltá
sára uj törvény szükséges. Elégnek hiszik, ha



al egyesületek erőszakosságinak, hol csak 
lehet, elejét veszik , ’s ott, hol meg nem tör
ténhetnék a z , a’ nyilványos rend megzavará
sát gátolják, ’s az egyes személy-károsítókat 
nagy szigorúsággal büntetik. Ennél fogta ’s 
az uniók -eszközeinek végképi kimerülésük 
által reményük, hogy azok magokban is ös
szedőlnek. — Az irlandi lordhelytartó april 
14én, a’ király megyében négy kerületet a’ 
bennük uralkodó háborgások végett az irlandi 
csend-törvény alá helyezett. — Oldhamben is 
zavargások ütöttek k i , hol Cobbett választa
tott parliament! taggá. E ’ városban t. i. kéz
műves egyesület állíttatott fel, melly midőn 
számosán együtt vala, a’ hatóság három rend
tisztet külde oda, kik közül kettő a’ hágcsók- 
alján maradt, egy pedig a’ terembe fölment; 
hol alig jelent meg, a’ gyertyák elolíatíak, ’s 
mindnyájan a’ lépcsőkre hanyaíhomlok omolva 
elfutának, kettőt kivevőn, kiket elfogtak, ’s mi
dőn másnap e’ két fogoly vallatásra vitetné
nek az összecsődült nép a’ kisérő két rend- 
tisztet megtámadd, ’s a’ foglyokat megszaba
dító. Ezután bizonyos Thompson gyámok há
zára rohant, ki a’ kézművesek egyesülete ál
tal kivánt követlésekre állani nem akart, ’s 
mivel gyakran fenyegető erőszak, néhány le- 
gényinek puskát osztott. Ezek, midőn a’ fenye
gető pusztítást látnák, tüzet adtak, ’s a’ meg
rohanok közül egyet meglőttek. Erre a’ soka
ság Thompson házaira rohant, azokat feldulá, 
’s a’ bútorokat összezúzd. Egy kartonnal tölt 
a) szoba meggyujíaíott. Thompson felesége, 
ki hálószobájába futott, hallotta maga alatt a’ 
kiáltást, hogy a’ szeszeket meg kell gyújta
ni' ’s látván a’ füstöt a’ hágcsókon leszaladt ’s 
keresztül a’ sokaságon, melly őt ellenzékte- 
len átbocsátó. Thompson katonaságért Man
chesterbe sietett, honnan egy csapat láncsás 
’s három osztály gyalogság érkezett segédül, 
’s a’ megrohant házakat körülfogta. April !5én 
reggel négy órakor az egész város pezsgetí 
a’ kézművesektől, kik az igen népes kerület
ből mindenünnen összegyülekeztenek. Minden 
szövőszék ’s gyár veszteg áll, a’ nép háborog 
de az általa megszabadított két kézműves ön
ként előállott. Thompson két emberét nem ta
lálják ; atíul tartanak, hogy a’ lázadók kezei
be estek, ’s megölettek.

A’ kézműves egyesületek napról napra 
veszélyesb alakúak. Brightonban nagy szabó 
’s varga gyűlés volt, nem ugyan napszámjok 
öregbítését, de a’ munkaórák kevesbítését 
kívánván. Newcastle-ben is összegyűlj; 12ezer

kézműves ’s napszámos ’s a’ ministerek elbo- 
csáttatását sürgeté, mert úgymond a’ nép bi
zodalmát elvesztették. — Az alsóházban lókén 
kérelmek nyujíattak be sok ezer aláírással, 
meliyek a’ dorchesteri tilos esküvésekbeu ré
szesült elítélteket megkegyelmeztetni kivá- 
nák. Howiek 1. jelenté, hogy azon hajó, melly- 
nek fedelére szállíttattak, már elvitorlázott. — 
O’Connell ur, ki már régóta hallgat, újra meg
szólalt egy hosszú levélben az irlandi néphez, 
hol megvallja, hogy fáradozása daczára, melly- 
nél fogvást az irlandiak közös kérelmére az 
unio-felboníás végett egy millió aláírást nyer
hetni reméllt, mind eddig 80,OOOnél többet nem 
szerezhetett. Azonban oda kívánja e’ körül
ményt magyarázni, hogy írlandban az unio- 
felbontásra elhatározott az érzelem, hogy sok 
érdemesnek sem tartja kérelmet aláírni e’ vé
gett. t— Oldhamben april 17k én reggel óra
kor ismét számos kézmunkás gyűlt össze ’s 
egyszavulag elhatározó, hogy addig munká
hoz nem lát, mig panasza el nem intéztetik, ’s 
akkor is csak úgy, ha 8 órányi dologért 12 
órányi bért kap. — April. 21ke csendesen múlt 
el Londonban. A’ kézműves egyesületek me
nete reggel 10 órakor indult meg Copenhagen 
térről Melbourne lakja felé. Számukat a’ lon
donilapok 30—100,G00re teszik. A’ menet alatt 
még a’ szomszéd helységekből is hozzájok 
csatlakoztak az egyesületek. Az utak mindkét 
szélén, hol a’ menet elvonult, számtalan nép 
állott; a’ boltok be valónak csukva. A’válasz- 
tottság, melly Melbourne lakába ment, azon 
választ vette, hogy a’ minister őket nem fo
gadhatja el, de különben a’ kérelem tartalmát 
tudja, ’s a’ benne uralkodó hangot nem ócsá
rolja, de annak elfogadását illy körülmények 
alatt kénytelen megtagadni. Ha a’ kérelmet 
másnap’s illő módon nyújtják be, kész lesz azt 
a’ király elibe terjeszteni. E ’ válaszra a’ kül
döttség iszonyú pergament-tekercsre irt kérel
mével, melly egy különös bérkocsin vitetett, 
eltávozott.

Az alsóhazban april 17kén Althorp 1. az 
olly gyakran ’s helyesen ócsárlott szegényi 
törvények változtatását hozá indítványba; nem 
soká erre Williams ezredes után föllépe CJ. 
W oodur, ’s indítványt tőn, mellynél fogva 0  
Felsége valamennyi alaíívalójinak joguk le
gyen vallásukra minden tekintet nélkül egye
temekhez ’s akadémiai méltóságokhoz bocsát
tatni. Ezen indítvány igen élénk vitatás után 
185 szóval 44 ellen e lfo g a d  ta to tt. A’ 18iki 
ülésben Althorp 1. financz- kimutatást ígért
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mell vböl ki fog tetszeni, milly könnyítések té- 
leíhéinek a’ földműves osztályon. Az írlandi 
csend  bili megujittatása végett kérdeztetvén azt 
válaszolta Littieton ur, még elég idő lesz azt 
megfontolni.

Az alsóházban april 17kén egy a’ karza
ton ülő jó öltözető férfi , »’ ház tanácskozása 
közben igy kiálta fel: „En átadom e’ kérel
met az angol nép nevében! ’s egy úttal egy da
rab papirost a’ terembe vetett. Az elnök azon
nal elfojtását parancsolá, mi minden ellen
állás nélkül meg is törtéut. A’ mellék szobába 
vitetvén az idegen nevét ’s lakását is inegne- 
xezé.—Hardy ur engedelmet kért indítványra, 
mellv által Hí. György törvénye eltöröltetnék, 
niellv magányos házban isteni szolgálatra 20 
személynél többnek megjelenését tiltja. „Ezen 
törvény, úgymond, ugyan minden perczben 
megsértetik, de még is eléggé tudva van, 
hogy Barham lordot, mert házában szolgáji- 
val és szegény szomszédival isteni szolgálatot 
tartott, a’ hatóság elé idézték, ’s megbüntet
ték. Plumtree ur csudálatosnak taítá, hogy az 
emberek világi czélokra miuden számban ös
szegyűlhetnek, 20 személy gyülekezete azon
ban istenes czélra törvényszegésnek íartatik. 
Althorp 1. ugyan az indítványnak nincs elle
ne , de azért a’ ház közelebb vizsgálatát kí
vánja. Ezután szinte Althorp 1. a’ szegényi 
törvény változtatására nézve a’ kormány ja 
vaslatit mutatá be ’s élőbeszédében e’ tárgyat 
legfontosbnak nevezé, melly valaha parliament 
elé került. A’ szegényi törvények úgy mint most 
vannak az ország legnagyobb férfiai figyelmét 
vonák magokra, mindnyájan kerestek segéd
eszközt; de egyik sem sikerült. Pedig vala
mennyi osztály igen szenved alatta, ’s legin
kább a’ földműves. A’ vizsgáló biztosságok 
eddig csak azok véleményét vevék föl, kik 
azzal önként előléptek, "s innen természetesen 
annyi theoria támadt, mennyi volt a’ javasló 
fő. A’mostani ininisterium által kiküldött vizs
gáló biztosak ellenben az ország különféle ré
szeire mentek , tapasztalást helyben meríteni. 
E ' biztosságok tudósítása becses oklevél, ’s 
megmutatja: milly javításokat hoztak már itt 
ott a’ szegényi törvényekbe, ’s wiliyekef hoz
hatni még be. ,,E’ tudósítás, úgymond, az 
iszonyat ’s elerkölosíelenü esnek oily képét 
festi, hogy parancsoló kötelessége a’ törvénv- 
hozásnak beavat kozni. A' mostani rendszer 
ginylesztő; megtámadja az erkölcsisé^et; ’s 
nem csak fenyegeti, hanem valóban fells dúl
hatja ez országot. Némethek mondották, hogy 
ez végre is telek-törvényre (agraria lexrej

vezet; de szempontom szerint még roszabbra. 
A ’ telektörvény csak birtok-felosztásra czéloz, 
a’ mostani rendszer minden birtok megsemmi
sítésére. (halljuk! halljuk!) Még azokra néz
ve is, kiknek’’ hasznára alkoták a’ szegényi 
törvényt, nem volna semmi károsb , mint ha 
a’ jelen rendszer tartatnék meg. Kérem, azon
ban jól jegyezzék meg, hogy jó rendelető 
szegényi törvényt én félre nem vetek, sőt azt 
az országra nézve legnagyobb jótétnek nézem. 
Igaz, jól rendelt társaságban minden tagnak 
mérséklése által kellene szükségeit pótlania, 
*8 takarékosság által a’ jöhető szerencsétlen
séget kikerülnie. Megengedem, ennek igy kel
lene történnie; de míg vallás és emberi érzés 
fenáll, szent, ’s mind isteni, mind emberi tör
vény által megkívánt kötelesség marad, az 
ügyefogyottan segíteni, mit a’ jobb ember ha
ladék nélkül fog teljesíteni is. A’ szegényi 
törvények Angliában alkotásuk után hosszú év
soron keresztül mentve maradtak minden vis
szaéléstől, mig a’ múlt század végén részint 
a’ sürgető szükség következésiben, részint a’ 
külföldön divatozó hang után indulva elv gya
nánt állíttatott fel, hogy a’ szegényeket laká
saikban kell sögíteni. Ez ugyan magányos jó
tékonyságnak lehet kötelessége, de közönsé
geknek kénytető kötelessegökül nem kellett 
volna tenni azt. Elásta ez a’ munkás függet
lenségét, ’s megfosztá őt a’ jogos büszkeség 
}s nemes önbecsülés azon érzésétől, melly an
nyira szükséges, hogy őt az .életben fentar- 
tsa. Reményiették, hogy a’ munkás életén kön
nyíteni fognak, holott épen az ellenkező tör
tént. Mindig mélyebb szegénységbe ’s alacsony- 
ságba süllyedt az. A’ gonosz halmozva nőtt, 
’s a’ nyomás most kiáílhatlan. Azonban az idő 
buzaniossága miatt, mellybeu e’ visszaélések 
keletben voltak, ’s azon következések tekiu- 
tetébeu, mellyek népes kerületekben ehez 
kapcsolvák, minden ellenszabályuak nagyelő- 
látássaí kell történnie, minthogy miuden hir
telen lépésre rettentő veszély következhetnék.4* 
(Beszéde végét (alán máskor) A’ javaslóit vál
toztatások ezek: 1) Közzépponti tisztség állít— 
tassék a' szegényi törvények igazgatására; 
2) eunek ügyelete alatt a’ szegények számára 
miudeuütt dologliázak alapítassanak ; 3) e’ nyik 
ványos intézeteken kívül semmi szegénynek 
segedelem ne nyujtassék, ’s így a’ szegénynek 
segéduyujtás saját lakásában szüntessék iné£*, 
4 ) a települési és segedelmi jog minden egy- 
hazkörben egyedül a’ születéshez ’s házast)* 
dúshoz köttessék ; 5) a’ törvénytelen gyer
mekekről szóló törvények változtassanak meg
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azaz jövendőben egyedül az anya kötelessé
gévé tétessék a’ gyermektartás. JE’ javaslatok 
altaljában jól fogadtattak. — A’ felsöházban 
aprii. 18án Gloucester hg. jelenté, bogy ö 2 lén 
a’ cainbridgei egyetem tanácsa 258 tagjaitól 
aláirt kérelmet nyujtand be a’ tanács kisebb 
részétől nem rég benyújtott kérelem ellen, ’s 
hogy a’ kívánt eskümásolás, (t. i. a’ dissenterek 
odabocsáttatása) ne engedtessék meg; ellenben 
számos kérelem nyujtatott be a’ dissenterek 
javára. Midőn később a’ ház a’ dugáros-tör- 
véuyt (Schmuggel) vitatná, Strangford lord 
az indítvány elvét ostronilá, melly a’ minis
tereknek hatalmat nyújt megbüntetéskor a’sze
gény ’s gazdag közt külöuséget tenni, mint
hogy a’ gazdag birsággal mentheti magát meg, 
inig a’ szegény, ki gyakran szükségből vét
kezik, ismétlés esetén két hónapos fogság
gal és súlyos „munkával bűnhődik. Ez alka
lommal igen megtámadá egyszersmind a’ rni- 
iiisteriumot is, hogy t. i. ez újain nézi ke
resztül , mikép enged a’ franczia kormány a- 
lattvalójinak nyolcz révben csempüzést, ’s az 
elleu még eddig legkevésbé sem szólalt fel. 
Síire a’ keieskedésminister azt feleié , hogy 
a’ csemp-üzést vagy dugárosságot soha sem 
vehetni elég sükeres korlát közé, hanem ha 
a’ beviteli vám olly alacsonyra szállíttatik, hogy 
a' csempiizésből semmi haszon sem reméllhe- 
tö. — Azonban nincs előtte tudva, hogy a’ 
franczia kormány ama’ nyolcz ré\ben iíavre- 
tól fogva Boulogneig a’ csempüzést annyira 
élesztené, hogy az angol kormány ez által 
felszólásra volna jogosítva.“ Wellington hg, 
ezt kielégítő feleletnek nem íaríá. íía úgymond 
a’ csempüzést (Schmuggel) a' franczia kormány 
előmozdítja, annak csak legújabb időkben 
kelle történnie, mert inig ő ministeriumban volt, 
semmit sem hallott felőle, különben felszó
lalt volna. — Grey: „Eu részemről nagy öröm
mel nézek azon szoros kapcsolatra, íuelly 
most Anglia s Francziaország közt áll fen, 
minthogy, — nem átallom mondani — Euró
pa békéje attól függ. Teljes szívemből re
ményiem, hogy e’ kapcsolat háboríttatlan ma
rad ; de Anglia becsületének vagy érdekei
nek, habár olly szép czélra is , mint az em
lített, feláldozlatását, Mylordok, mint remény
iem , íelőlem, csakugyan kiírni nem fogják. 
Miért nem lép a’ iis. báró férfiasán vádjaival fel 
’s miért nem hoz tett dolgokat elő? — Fia azt 
feszi, majd megfelelek neki ’s vádjaira is ’s 
azokat, mint reményiem, majd megczáfolota. 
Mondja ki egyenesen : miben szennyeztük mi 
be Anglia becsületét, miben mulasztottuk el

érdekeit? Mondja, ha teheti. Tagadom, hogy 
a’ franczia kormány a’ csempüzést Anglia s 
Francziaország közt élesztette. Természete
sen történik csempüzés a’ két ország közt; 
de csak azóta e , mióta én a’ ministeriumbau 
vagyok?“ Strangford: „Ulymértékben igen!“ 
Grey: „Nem! mondom, ’s a’ nemes báró el
len mondásának egyenes tagadást lobbantok 
elébe. Először történik e , hogy a’ franczia 
gyáros portékáját olly nyereséggel kívánja 
Angliába szállítani, miilyennel csak lehet? 
5s a’ t. — A’ dugárus-törvény indítványa másod
szor is felolvastatott.

Az alsóházban aprii. 18ikán Beauclerk 
őrnagy a’ dorchesteri törvényszék által elitéit 
kézmüves-egyesületi hat tag ügyét újra szó
ba hozá. A’ fenforgó kérelem Leedsben tar
tott gyülekezetből ered, több mint 20,000 a- 
láirással. Hume ur a’ kérelmet védé azért, mi
vel a’ nép amaz elítélést az egyesülés elnyo- 
inatási próbájának nézi. Howick lord (a’ beb- 
ügyek titoknoka) csak előleges kimutatást 
ada, minthogy a’ dolog még a’ ház vitája alá 
kerül. „Minden embernek joga van, úgymond, 
meghatározni, milly föltételek alatt akar dol
gozni , azt tehát kérdésbe nem veszi. E ’ czél
ra egyesülhetni, ’s az egyesülésjog eddig tör
vényes. De ha az egyesületek fenyegetőznek, 
vagy tán erőszakoskodnak is, ha mégá’ máskép 
gondolkozókat kényszerítik is föltételeik elfo
gadására, akkor az egyes joga , az ipar első 
joga, ’s altaljában minden törvény lábbal ti- 
portatik. Illy zsarlás a’ kereskedést, ’s az or
szág egész jóllétét gyökerében támadná meg. 
Megezáfolja ezután azon ellenvetést, mintha 
az elitéltek nem tudták volna, hogy törvény 
elleu vétkeztek, mert éjjel titkon tárták ös
szejövetelüket, őröket állítottak ’s a’ t. Az 
elitéltek közt két pap is van; a’ harmadik, 
kit jó Charaktere végett védenek, négy hóna
pig ült 1829ben szoros fogságban ;s a’ t.

April. 22ikén az esti alsóház-üléaben e- 
lőadá O’Connell az unió - felbontásra régen 
várt indítványát 5 óráig tartó beszédben. Ja
vaslata oda ment k i , hogy biztosság nevez
tessék , melly az 18QÖban történt törvényho
zási unióból, származott következéseket nyo
mozza ki. ICpen éjfélkor végzé beszédet, s 
a’ ministerek nevében Spring-Rice készült 
neki azonnal felelni, de a' ház elhalasztást 
határozott. Ugyan ez napon olvastatott fél a’ 
felsöházban a’ dugáros-törvéoy harmadszor.— 

I l i  A M-Z I A OátSZ A (.
A’ Gazette de Franko aprii 13ki száma 

lefoglaltatott. — A’National nyilványítja, hogy
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azon ezred számát, inellyből egy osztály a’ 
Transnonain-utczában 12ik szám alatti háziján 
elkövetett mészárlás tettedévé Ion, már kitud
ta. Ez a' 35ik ezred, melly a’ grenoblei esetek 
által olly szomorú dicsőséget nyert, magát a’ 
tettet így írja le: Ezen ház közlakóji a vasár
napról hétfőre viradó éjt félelmes aggódások 
közt tölték, a’ ház előtt néhány lépésnyire tor
lasztott halmazok végett. Mindegyik azon vá
rakozásban zárkozott lakában el, hogy a’ fegy
veres erő ez aggodalomtól majd megmenti őtet. 
Hétfőn reggel 5} órakor a’ 35ik sorezred vol- 
tigeureia’ halmazokat bevették. Fajdalom, bi
zonyosnak Játszik, hogy az 5dik emeletből bi
zonyos Bréfort nevű fiatal ember két pisztoly- 
lövést tett, kit atyja egy kis kamarába csu
kott, hogy a’ zavargásban részt ne vehessen. 
E ’ két pisztolylövés után a’ 35ik ezred voiti- 
geurei a’ házkapura rohantak. Daubigny ur 
hitvese, ’s még egy házibarát, ki nálok ma
radt, mivel a’ halmazok végett nem távozhatott 
el , a’ voltigeuröknek szinte örömmel sietnek 
elejökbe, mint kik már megszabadultak. Ezek 
belépnek, elsütik puskájokat, mi által Daubig
ny ur, ’s a’ fiatal ember megölettek. Az asz- 
szony nem sérült meg. A’ voltigeurök a’ két 
holttesten keresztül az első emeletbe nyomul
nak. Megölik ilue kárpitozó urat, ki itt lakott. 
Hue ur két gyermeke közül a’ négy esztendős 
megsebesittetik, a’ hat esztendős bajonett dö
féseket kap, mellyek tag-elvágást (amputatio) 
tőnek szükségessé. A’második emeletben Bré- 
1( rí uv papirosárus szinte bajonett szúrást kap 
czombján. E ’ seb daczára is egy szobába ve
heti magát, hova még katonák nem jutottak. 
Felesége papiroshalom alá bujtatja; de nehéz 
sebe és szorult lélekzete kétségbe esett álla
potra juttatók. Bréfort urnák egy fiatal nő ro- 
konja ugyanazon szobában öletett meg. A’ 3ik 
emeletben egy lakó, kit hütvese az előbb ér
keztek dühétől megmente, a’ később jöttéktől 
csak iigy menekszik meg, hogy puskalövések 
közepett a’ házfedélre futott. Ä’ 4dik emelet
ben egy más lakót nem rég szült felesége mel
lett öltek meg. Az 5dik emeletben Bontón ur, 
öreg katona, az éjjelt négy lakóval kályhája 
mellett toké. A’ gyilkolási zajra szobájokban 
einalmozák (barrikader) magokat. Az ajtó be- 
toretett, ’s a’ voltigeurök egy lövésre mind az 
otot halva terítik le. Az ifjú Bréfort, kiről vél
tek, hogy o Jött, azon kamarában öletett mez, 
mein be atyja zárta. A’ kapusné fija, mintee v 
msz esztendős fiatal ember, kit anyja lefe-

ke" íf f -» « «  csakhogy minden szeren- 
cséllenseget kikerüljön, egy puskalövés által

megsérül. Anyja ráborul, hogy testével fö- 
dözze őt, a’ katonák azonban erőszakkal le
rántják róla, ’s a’ fiatal embert bajonett döfé
sekkel holttetemmé gyilkolják.“ — A’Journal 
des Débats, melly ezen adatokat nem tagad
hatja, azokat a’ háború siralmas következési- 
nek mondja, noha ellenség sem űzhetne va
dabb gyilkolásokat, ellensége földén.

Strassburgból april 12kén Írják, hogy ott 
a’ katonaság közt zavargások ütöttek ki, mel
lyek a’ tánczteremben kezdődtek, ’s az ellensé
ges érzelmű katonák kivont karddal űzték egy
mást az utczákon. A’ pattantyússág azon osz
tálya, mellyhez az imént elbocsátott tisztek 
tartoztak, éjjel fogja elhagyni a’várost, hogy 
a’ polgárság kíséretét, mivel ez a’ pattantyiis- 
ságot kedveli, kikerülje. Altaljában Franczia- 
ország majd valamennyi jelesebb városaiban 
gyakran váltogattatik a’ sorezredi őrizet, ne
hogy a’ polgársággal kelletinél inkább össze
barátkozzék. Lyont a’ kormány nyomos fegy
vertárnak szánta, ’s álgyutelepekkel, erősít
vén} ekkel akarja ellátni; környékére számos 
sereg gyülekezik, mit részint a’ bel hábor
gásoknak tulajdoníthatni * részint, az ottani ha
tárokon Schweiz és Olaszország ellen tör
tént mozgásoknak. — Egy német újság meg
jegyzi: Parisban a’ kormánylapok, ’s a’ re- 
publicanusokéi közt a’ tollharcz újra föléled. 
Ezek a’ juliusrevolutiót ’s az akkori halmazo
kat (barricade) támadják meg, azokat vétke
seknek, lázadásnak, ’s büntetésre méltónak 
nyilványítják, honnan a’ mostani kormány lét
alapját gonoszíétellé változtatják. A’ kormány 
lapjai ellenben e’ hadüzés-módot szándékos 
fogalmi zavarnak bérmálják , minthogy ez ál
tal minden zendülést v. fölkelést ugyanazon 
kategóriába akarnának hely ezni. A’ vita te
hát tulajdonképen e’kérdés körül forog: Van 
é szabados és nem szabados fölkelés ’s mel
ly ik osztályba tartozik a’ júliusi 1830ban, ’s 
az áprilisi 1834ben ? E ’ vita a’ mostani idő
pontban igen helytelen, ’s az elmék lecsila- 
pítására’s a' nyugalom és rend megalapítására 
épen c’zél-ellenes. — ,,Persil ur, úgy mond 
a’ Temps, minden lehető mérsékléssel gátol
ni ügyekszik törvényének a’ kamara által el- 
rontatását. Mit a’ bureauk tanácskozásiról hal
lottunk, idegeniíő harcz látására készít ben
nünket a’ nemzet bizományosai (kövelház), 
és a’ királyságéi között, mell}ben egyik fél 
zsarnokságot ajánl , a’ másik pedig megtagad
ja ezt. A’ doctrinairek eléggé felvilágosul
tak a’ gyeplőiden visszahatás veszélyeit be
látni; de olly vigyázatlanok voltak, bogyók
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adák az első lódintást; hiszik e már most ön
magok is fékílhetőnek a’ mozgást, melly őket 
ragadja?“ — „Armand Marrast u r , a’ Tri
bune főszerkesztője, úgy mond a’ National, 
mezei lakán, Páris mellett, hova vonult, mió
ta e’ lap bureauji lepecsételtettek, elfogaték. 
De Marrast ur a’ Tribune-nek nem volt igaz
gatója (gérant) ’s nem ezen sajátságban fo
gatták el. így remény van, hogy első kihall
gatás utáu szabadon fog bocsáttatni.“ — Pá
risi levelező beszéli, hogy Durham lord po
litikaiküldetése következményivel nincs mege
légelve. E ’ fölött Londonban azt hiszik, az 
újabb párisi történetek a’ franczia udvart még 
inkább kelet felé hajlíthatják. — A’ Chalons- 
ban megjelenő Drapeau tricolore aprií. löről 
jelenti, hogy a’ szajnai ’s loirei megyeis- 
páu rendelésénél fogva St. Leger sur RIio- 
ne, és Jambles helységek biráji letétettek, 
mert az emberjogok társaságához tartoztak, 
a’ lázadásoknál munkás szerepet játszottak, 
’s igy tiszti esküjüket megszegték. — A’ 
Lyoni Courrier april. 20ikán újra jelenti Bour- 
mont ’s de Sala elfogatását Maiítuában. Mi 
azonban aligha nem tévedés, mert ezek april. 
20ikán az Europe centralban Genfből april. 
ISról lyoni elfogatásuknak, mint jogtalannak, 
ellen mondottak. —

Több párisi lap után már bizonyosnak 
hírlik, hogy a’ pairkamara mint törvényszék 
Versaillesban fogja üléseit tartani, a’ párisi, 
lyoni, st. Eliennei lázadások ügyében iíéleu- 
dőleg. —

SPANYOLORSZÁG.
A’ Journal des Débats közelebbi hire a’ 

spanyol ministerium részletes változtárul nem 
látszik megvalósulni. Imaz és Burgos ugyan 
két ízben nyujták be lemondásukat, de a’ ki
rályné nem fogadta el. A’ minapi összees- 
küttek egyike Esíefani fontos vallomásokat 
tón, mellyek következésiben marq. Zem- 
brano, hajdani hadminister, marsall Caba- 
nes, general Mier , Labandero ’s más na
gyok aprií. 13ikán elfogattak. 7ikén szomorú 
eset adta elő magát a: fővárosban; két go
nosztevőt felakasztottak t. i . , ’s mint illyes al
kalomnál szokás, egy barát az akasztottak fö
lött beszédet mondott, mellynek, mint más
szor, e’ szavakkal kelle vala végződni „él
jen a vallás!“ de melly helyett most egyik 
része a’ népnek „éljen a’ constitutio,“ másik 
„éljen Christine,“ harmadik „éljen d. Car- 
losl“ kiáltozott; a katonák a’ kiáltozókra lőt
tek , néhány elesett, sok megsebesült, miért

a’ nyugtalanság egész nap forrton fórra, de 
más nap már minden csendesen volt.

Párisba, a’ Madritból april. lóikén in
dult kurír csakugyan meghozá az ország cor- 
tesei egvbehivatása iránti statútumot (Estatuto 
para la convocation de las Cortes Generales 
del Reino), melly a’ fővárosban az nap már 
kihirdetteték. A’ statútum előtt hővezetésül 
egy elöljáró beszéd áll, aláírva april. 4ikén 
az egész ministerium által. Azon decretumot, 
mellynél fogvást a’ statútum kihirdetése ren- 
delteték, a’ királyné maga is aláírta. A’ statú
tum következő: I. czim: Az ország egyete
mi cortesei összehivatásárul. 1 czikk. Az 5 tör
vény 15 czimének 2ik szakasza, 's az uj re- 
copilatioi 1 ’s 2iktörv. 7ik czimének 6ik köny
véhez képest O Fölsége a’ királyné, II. Iza
bella fens, leánya nevében elhatározta az 
országos corteseket egybebíni. 2 czikk: Az 
egyetemi cortesek két rendbül (estamiento) 
fognak állani, u. m. az ország procereiből és 
procuradoraiból. II. czim: Az ország pro- 
ceri rendéiről. 3 czikk: A’ Procerek rendét 
teendík: a) érsekek ’s püspökök, b) spanyol 
grandok, c) castiliai czimesek, d) bizonyta
lan számú, karban levő, és a’ státusszolgálat 
különféle ágaiban főtisztségeket viselő spanyo
lok , mint: valóságos vagy volt statusminis- 
terek , országos procuradorok, statustauács- 
nokok, követek, ’s meghatalmazott ministe
rek, generálok, ’s főtörvényszéki tagok, e) 
jószágosak, gyárbirtokosak, kereskedés v. 
kézmükelyek tulajdonosi, kik személyes ér
demeik ’s egyéb jeles viszonyaiknál fogva 60 
ezer real (1 reál 5 ezüst garas) észt. jöve
delmet húznak, ’s már előbb országos procu
radorok voltának, f) ollyanok végre, kik 
nyilványos tanításban vagy tudományosság
ban magoknak jeles nevet, literatori hirt szer
zettek, ’s e’ fölött 60 ezer real észt. jöve
delemmel bírnak, mellybe saját javaikon kí
vül a’ státustól járó fizetéseiket is beszámít
hatják. 4 czikk: hogy valaki a’ proceri rend
be választathassák ’s abban üléssel és szava
zással bírhasson, elég ha csupán kinevezett 
érsek vagy püspök, vagy fölszentelt püspök. 
5 czikk. Az ország grandjai valamennyin szü
letett procerek, ’s a’ gyűlésben következő 
föltételek alatt van ülésók és szavuk, ha: a) 
25 esztendőt túlhaladtak, b) grandezza bir
tokában vannak és pedig saját joguknál fog
va, c) 200 ezer real észt. jövedelmet mutat
hatnak, d) jószáguk pör alatt niucs, e) sze
mélyükre nézve fenyitó pörben keveredve nin
csenek , ’s f) ha nem idegen hatalomnak alatt-



valóji; 6 czikk. A ’ proceri méltóság spanyol 
grandoknál örökös. 7 czikk. A z ország többi 
procereit a’ király választja ’s nevezi k i , ’s 
ezek méltósága halálig tartó. 8 czikk. Casti- 
liai czimesek kővetkező föltételek alatt ne
veztethetnek országos procerekké , u. m. a) ha 
25 esztendőt már túlhaladtak, b) ha castiliai 
czimmel bírnak még pedig saját joguknál fog
va , c) ha esztendei jövedelmük 80,000 real, 
d) ha jószáguk por alatt nem áll, e ) se sze
mélyük büntető pörbe keverve nincs ’s f)  nem 
idegen hatalom alattvalóji. 9 ez. A z ország 
procerei száma korlátozatlan; 10 ez. ’s mél
tóságuk csupán törvényes fogéktalanság (Inca- 
pacitát) miatt veszthető, midőn t. i. az azt 
viselő személy valamelly gyalázatos büntetés
re ítéltetnék. 11 ez. Rendszabások fogják 
kitűzni e’ rend belső szerkezetét, valamint 
a’ tanakodásikban követendő módot is. 12 ez. 
E ’ rend elnökét ’s alelnökét ugyan e ’ rend- 
kebléból minden cortesgyülési alkalommal a’ 
király választandja. (Folytatása következik)

Ug van 15iki levelek hirlelik Madritból, 
hogy a’ spanyol kormány d. Mariát királyné
nak már hivatalosan megismerő , ’s d. Pedro- 
val liarcz- és véd-szövetségre lépett; ennek 
következésében ezentúl még szorosb szövet
ségi kapcsolat támadna Anglia ’s Francziaor- 
szág közt egy részről, ’s Portugál és Spa
nyolország közt más felől. E ’ hírek a’ két 
utóbbi ország status-papirosai böcsét jóval e-  
melék. Más iiirek szerint ismét inár a’ portu- 
gáli szélekhez gyülesztett spanyol seregek  
parancsot is kaptak volna Elvasnál a’ határo
kon benyomulni. Annyi bizonyos, hogy e’ se
reg másod vezére d. Juan Á leo , martz. uíói- 
ján a' nélkül, hogy kormánya íiyilványos pa
rancsát vette volna, a' Marvaoban migneliek 
által ostromlott pedróiak segedelm ére.tört, ’s 
ez által az ostromlottakat, kik élelem ’s köz
lekedés hijánya uiiatt az erőséget már már 
föladandók valának, fölszabadító. A ’ várbeliek 
ezóta számos migueli szökevénnyel szaporod
nak. Biscayában a carlosiak újra veszedel
mes csapást szenvedtek. Erről egy bayonnei 
levél következőleg em lékezik: April. lOikén 
valamennyi biscayai cailosita csapat egybevo
nult Mungia vidékére , ’s velők vezére is Yal- 
despina, Zavala, Simon Torres, Luqui ’s a’ 
lequeitioi volt biró. Geo. Espartero és osz- 
lálvnok Benedicto Bilbaobul 3000 emberrel 
ndulíak ki ellenök. A’ két féJ c<ak hamar

egymásra bukkant. A ’ királynéiak kis megtá
madás után visszavonulást szinelvén , az e l
lenfél, melly 8000re mentnek mondatik, azon
nal egész  megrohanást fejte ki. A z összecsa
pás rettentő lön; minden kézre került lázadó 
fölkonczoltaték, a’ carlosiak hasonlót cselek 
vőnek. Utoljára még is a’ győzödelew a’ kt- 
rályuéiak részén maradt, ’s a’ biscayaiak vesz-  
tesége felejthetetlen. Lequeitio volt bírája ei- 
fogaték, ’s uiás nap Bilbaóba hozatván agyon 
lövetek.

P O R T U G Á L I A .
D. Miguel állapotja Portugáliában napról 

napra szorultabb; az ország egész éjszaki 
hosszában, Yalen^átul a’ Miulio torkolatnál e-  
gész Faroig Algarbiában ’s egész Galiczia 
sz é lé ig , uincs többé egy réve vagy öblöes- 
kéje i s , mellyböl hajót bocsátbatna sik ten
gerre ki, vagy mellyben számára érkezendők  
kiköthetnének. Napier valamennyit elfoglaló. 
E ’ felett a’ nevezetesb varasoknak, mint F i-  
gueiras, Yiana *s Yalencának szinte olly bir
tokában vannak már a’ pedróiak mint Portó
nak ’s Lissabonnak. Különös még is ,  hogy d. 
Miguel mind e’ mellett kicsapásokat merészel, 
ámbár sikertelenül. 12ikén 2 — 3000 embert 
küldött ki Santaremből Setubal ellen , de vn*- 
szavereték; S . Ubesnél egyik  osztály-serege  
szinte nagy csapást szenvedett. Újabb alku
dozást ajánlott az angol követ, ’s mellette ma
ga lépe föl közbenjáróul, ded . Miguel mindent 
visszautasít. A ’ háborúskodás vége egyébi
ránt nem látszik már távol lenni. — Napier hi
vatalos tudósitásábul Yalenca bevétele felől 
k ite tsz ik , hogy expeditioját itt spanyolok is  
követték mintegy 200an, kiket hozzá seg é
deimül a’ galicziai kormányzó k iilde; ó egyébi
ránt ezen erős várat, mellynek ugyan őrize
te nem nagy v o lt , de 125 álgyu állott vé
delmére , minden vérontás nélkül puszta fe
nyegetéssel liódítá meg; ’s az őrséget szabadon 
bocsátá , de közüle számosán a’királyné zász
lóihoz szegődtek; az álgyukat elfoglaló. — 
Lissabouban a’ nemzeti jószágok eladatása i- 
ránt decretum adatott k i, melly szerint e ’jó 
szágokra fizetés gyanánt portugáli status-pa
pirosok is elfogadtatnak. E g v  más financz- 
ministeri decretum az infantado (d. M iguel) 
jószágainak elkoboztatását rendeli meg. E ’ 
jószágok a’ statuséival fognak egyesíttetui ’s  
nem a’ korona birtokaival.

_____Bank-részvény m áj. 3ikán. 1 2 6 4 .
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MAGYAR- és ÉRDÉL YORSZÁG.
Pozsony. Május 2 és 3ikán mind a’ két 

tábla tartott ülést. Tanácskozási tárgy volt a- 
zon három rendbeli üzenet, mellyeket a’ RR. 
még martz. 19ikén az előleges tárgyak iránti 
válasz sürgetése dolgában lOik, — jan. 3iki 
kegy. kir. leírásra válaszul 6ik, és ismét a’ má
sik kir. leírásra 3ik Ízben a’ fő RRhöz átkül
dőitek. 3ikáu kész lévén mind a’ három üze
netre a’ válasz, azok a’ RRhöz nyomban át
küldettek. A’ RR. ezen válaszüzeneteket 5kén 
vették kerületi tanácskozás alá ; 2ikán ’s 3ikán 
pedig az országos ülésben a’ vásár-birósági 
czikkelyt folytatták ’s benne a’ Ibik §szig ha
ladlak- Mindjárt a’ czikkely kezdetén a’ vá- 
sárbiróságot minden népesb vasáru helyre ’s 
heti vásárokra is kiterjeszték ; a’ többiben job
badon a’ kerületi végzésnél maradtak.

0  cs. kir. Fölsége martz. 8iki legfen- 
sőbb határozata szerint iskolai fő ügyelővé 
Ragusába Perich Miklós, Lesinában Ostoich 
Jeromos, Spalatóban pedig Guina Szilvesz
ter kanonokokat inéltóztatott kegyelmesen ki
nevezni. Továbbá a' magyí kir. udv. Kamará
nál eddig tiszt, concipista gr. Gjulay Alber
tet, ugyanott tiszt, titoknokká; debreczenisó- 
inspectorrá Grosschmid Sándor eddig márma- 
rosi kir. kain. igazgatási actuariust; YYind- 
schachton pedig kovács- sáfárrá Schilla Jáezint 
ezelőtt Risztrán volt vashámori sáfárt mélíóz- 
tatott kinevezni. — Windschachton a’ bányász- 
igazgatási segéd hivatal, mellyhez évenkint 
725 fr. rendes, és szabad lakás mellett több 
mellék-fizetés já ru l, megürülvén; az érte fo
lyamodni akarók kérelmeiket f. észt. junius Ti
kéig nyújthatják be az alsó magyarországi 
fő kamara-grófság hivatalánál.

A’ Marczibányi-alapitványra ügyelő tek. 
biztosság fens. Főherczeg-Nádorunk mint an
nak fő pártfogója ’s nagymélt. Cziráky Antal Or
szágbírója mint annak rendes elnöke, országos 
elfoglaltatásuk miatt, ó cs. kir. Főhgsége külö
nös k.megbízásából nagym.Végh István korona
őr ’s baranyai főispán ő exc. elólülése alatt, ju
nius óikén délelőtt 9 órakor ns. Pest vmegye 
nagyobb teremében tartandjaaz évenként meg

jelent magyar munkák közül általa legjobbak
nak ítéltek nyilványos és ünnepélyes megju- 
talmaztatását; május lóikén pedig ugyan az 
e’ végett kivántaíó előkészületi ülést.

Két jeles magyar Értekezés jelent meg 
ismét, a’ magy. kir. Egyetemben közelebb 
doctori koszorút nyert Munkácsy Miklós or
vos, és Somogyi János hit. ügyvéd úrtól. A- 
maz az orvosi tudományból a’ „Kórházak el
rendeléséről;“ imez a’ törvény-tudományból a’ 
„Zrílogrul“ irá tudományos igyekezete első 
zsengéjét. Amazt ns. Arad megye jeles előké
születi ajánlatnak fogja ’s méltán tekinteni azon 
pályára, mellyre az ujdon koszorúzottat u j, 
példás ’s dicső alapítványu kórháza intézeténél 
orvosul méltató, imezt Themis-Adrasteának 
boldogítandó ’s boldogulandó hívei közzé ér- 
demítendi számosak benne heJyzeudó bizodal
ma tiszta ’s értelmes dolgozatu munkája miatt. 
Az értekezési tárgy mindkettőben olly nép
szerű’s olly gyakor divaté, hogy nyomos váz
latjuknál fogva is örvendhetni azon tetemes 
haszonnak, melly ebből a’ nem épen avatottra 
is háranvolhatik. Nyelve mind a’ két érteke- 
zőnek könnyed folyató, millvet jobbadán csak 
gyakorlott toll adhat. Az első Arad KK. 's 
RRnek, a' 2ik Békés közszeretetü alispánjá
nak Szentgyorgyi Horváth Antal urnák ajánl- 
tatott.

K ü lö n fé le .  Egerben f. május Isőjén 
hala meg egri főkáptalani olvasó kánonok, 
szent Péter egervári prépostja ’s az érseki 
megye legidősb papja Tótír Imre u r , élté
nek 82ik évében. Az iidvezült ITTöban szen
teltetvén misézővé, papságának félszázadát 
több évvel élte túl. — Szajbély István rézbá
nyái kir. földmérő ur, saját, 3 szakaszra (u. 
ni. föld-, ásvány-, tudományira-’s öntvényekre) 
fölosztott, öszvesen 431 nemet, ’s minden 
nemből 5 példányt foglaló, ’s általa 14 évi 
szorgalommal szerzett gyűjteményét, a’nagy
mélt. m. kir. Helytartó-tanácsnak olly végre 
ajánlotta, hogy azokbul egy példány a’ in. 
kir. tud. Egyetemnek, a’ többi pedig a’ kas
sai, győri, nagyváradi, és pozsonyi kir. aka
démiának tudományos használásra tulajdoni 
joggal adassék által. A’ in. kir. tudom. Egye-
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tem tanácsa a’ tisztelt nrnak ezen hazafi ada
kozásáért nyilványos köszönetét mondani szi- 
res hálatisztének tartáannál inkább, minthogy 
az említett ásványok megvizsgálása végett ki- 
küldve volt biztosság tudósítása által el va
gyon hitetve , hogy ezen , mind mennyiségé
re mind válogatottságára nézve igen jeles 
gyűjtemény, több jó l kifejtett ismértetó je 
lekkel biró, ’s ennél fogyást oktatásra igen 
czélszerü példánnyal bővelkedvén a’ tudomá
nyos intézetekre nézve fölötte kívánatos vala.
H. T. — Kelemen János az Aglája kiadásá
ról, külföldi utazásiról, ’s buzgó tudományos 
szorgalmárul isméretes derék férfi, élte 27i- 
kében Kolozsvárott meghalálozott. Érdemei
nek már az is elég bizonyítványa, hogy öt 
ezelőtt két évvel Erdély legelső szónoki szé
kével tiszteié meg a’ kolozsvári reformált 
szén tégy ház. Honművész.

A N G L I A.
Következő érdekes helyis találkozik még 

Althorp lordnak a' szegényi törvény felett tartott 
előadásában: ,,Egyik pontra nézve (az eddi
gi szegényi törvényben) szerfölött szükséges 
a’ változás. Értem a’ törvénytelen magzatok- 
rul szóló törvényt. Nem átallom mondani, hogy 
a’ mostani rendszer, mellynél fogva házassá
gon kivül szült gyermekek anyjainak egyház
köri segedelem nyílj tátik, egyenes buzdítás 
vétekre, minthogy nőszemélyek az által kilá
tást nyernek -törvénytelen magzatok által nye
reség-forrást nyithatni magoknak, (Hume ur 
a’ vita folytában adatokat közle, mellyekböl 
kisült, hogy asszonyszemélyek gyakran azon 
pénzre mentek férjhez, mellyet törvénytelen 
magzataik által szerzettek) míg az atyák be- 
csukatása, vagy azoké, kik atyákul vétetnek, 
ezeket számos esetben egészen elerkölcsle- 
leníti ’s megrontja. Midőn a’ börtönbül kisza
badulnak, gyakran oily roszak, mint a’ leg- 
roszabbak, kiket ott hátra hagytak. Gondolja 
meg a’ ház továbbá azon igaztalanságokat, mel- 
1} eket a’ mostani rendszer alatt gyakran ár
tatlan férfiak ellen elkövetnek. Ha valanielly 
noszeméh esküszik , hogy terhes , ’s ez vagy 
amaz férfi az atya, ezt, akár igaz akár nem, 
börtönbe csukják, ’s addig marad benne, mig 
kezest nem állít, hogy a’ gyermek az egy
házkor terhére nem leend. Nem szükség meg
jegyeznem, m el Í v igen nehéz gyakran mun
kainak kezest találni, ’s melly igazságtalan 
néha egészen ártatlan személveket 4—5 hó
napig bezárni. Javaslom, hogy ezentúl az a- 
nya tartsa törvénytelen magzatát, ’s hogy min- 
<a*n az anyának nyújtott segedelem mint szü

lőnek járó tekintessék. E z a’ fattyak ▼. zab
gyermekek (bastarde) anyjait csak azon láb
ra állítja , mint azon özvegyeket, kiknek tör
vényes magzataik vannak. Javaslom továb
b á /  bogy azon törvény, melly a’ nemházas
sági magzatok szülőjit börtönbe parancsolja, 
mind az atyára mind az anyára nézve törlesz
tessék el ’s a’ t. —

Gloucester hgnek april. 21ikén a’ dissen-
terek akadémiai koszorúból kizáratása végett 
tartott beszédét e’ szókkal zára be: Az ural
kodó egyház többség Angliában, ’s így a’ dis
senterek óhajtását teljesíteni épen annyit tenne, 
mint a’ kevesb számot a' többség fölött végez
ni hagyni ’s a’ t. A’ kérelem a’ ház asztalára té
tetett. Utána Grey gr. kelt föl, ’s röviden csak 
azt monda, hogy a’ dissenterek kérelme nem 
áltáljában az akadémiai lépcsőkhöz jutást ér
dekli, hanem elólegesen az eskütől felsza
badulást. De Wellington hg. már ezt is sokal- 
l á ’s komolyan inté a’ házat: vigyázna ne csak 
arra, mit a’ dissenterek külszínre czélba vet
tek , hanem egyszersmind titkos óhajtásaikra 
is. ,,Nyernének csak, úgy mond — mitől Is
ten őrizzen! — akadémiai lépcsőkhöz ju tást, 
idővel, azon jognál fogvást, melly a’ lépcsó- 
zötteket (graduáltakat) illeti, majd túlnyomó 
befolyást is tudnának magoknak szerzeni az 
egyetemek kormányára, ’s nem csak e z t, ha
nem a' népnevelést is kezükre juttatnák, (hall
juk! halljuk!) Nem akarom e’ mostani, szín
re csekély, kérelem következményeit ’s fo- 
lyadékit bővebben felvilágítani, de hogy ve
szélyesek , az bizonyos. Az egyház és status 
közt szakadásai! be, a’mi romlásunkra válik, 
’s nein csak az ország uralkodó vallását, ha
nem a' keresztyénséget is fenyegeti, ha a’ dis- 
sentereket magánkhoz hasonlókká tesszük.“ 

Következők a’ londoni april 2Iki kézmű
ves egyesületek menetét illető bővebb adatok: 
Miután 21kén reggel a’ Copenhagen mezőre 
számos nép összegyűlt, egy vörös ’s kék cali- 
coval (gyapott szőnyeggel) leplezett kocsi is 
oda érkezett, melly a’ kérelmet vala viendő. 
A’ kocsit vöröSj és kék csikós lobogók kör- 
nyezék, ezeken két bárom betű, alattok pedig 
szám állott a’ különféle osztályok jelentési
re. A’ kérelem maga iszonyú pergament-te
kercs volt 250,000 aláírással ! Megérkezvén a’ 
vezérek lóháton, ’s kiosztatván a’ lobogók 10 
óra felé az egész menet megindult. Az unio- 
n isták az egész mezőt elboríták, ’s mind ru
házatokra, mind viseletűkre nézve a’ munká
sok jobb osztályába tartozának. Indulásra ra
kéta szolgált jelül. Elöl a’ kérelem-kocsi ment
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10 —12 személytől vonatva , ’s azon küldött
ségtől követve, inelly a’ kérelmet vala átnyúj
tandó. Minden osztály előtt egy vezér lovaglott 
pedig lobogóval, utáuok az unionisták ballagtak 
logera osztva. A’ menet végén 6 lovag já rt, 
hogy összetartsák az egészet és segédül szol
gáljanak. Jegyzésre méltó vala, hogy se ar 
gyüléshely közelében, se azon utczákon, mei- 
lyeken a’ búcsú végigment, egyetlen rendőrt 
vagy közönséges számú csendtisztet sein le- 
hete látni. Azonban a’ búcsú egész vonala hos
szában mind katonaság , mind rendőrség úgy 
vpla felállítva, hogy minden perczben előáll- 
hata, mindazáltal ha szükség neinkiváná, a’ me
nettel semmi érintésbe sem jőve, sőt annak 
szemébe sem akadt. De részökrül az egyesü
letek is azon előrendelést tevék, hogy ha a’ 
búcsú békés menetét bármi akadályozná, tüs
tént azon helyre -térne vissza, honnan megin
dult, vagy más alkalmasra. A’ menet legna
gyobb rend és csenddel történt. Mihelyt csak 
felkiáltó szándék látszott valahol, botjaikkal 
intettek a’ vezérek, ’s rögtön engedelmesked
tek nekik. Az utón még számos kerületi egye
sület csatlakozott hozzá. Elláthatlan néző tö
meg tódult elő, ’s még sem történt szerencsét
lenség egy gyermek kisded sérelmén kívül. 
A’ menet vonalán a’ boltok zárva maradtak, ’s 
minden munka megszűnt. — A’ Westminster 
hídon keresztül a’ belminister lakához délután 
inásodfél órakor jutottak az első sorok, ’s 3 
óráig szakadatlan özönben hullámzott oda a’ 
tenger nép. Ott hallgatva négyszegbe állottak 
küldöttségük válaszát várandók. A’jelen volt 
unionisták számát 30,000 — 70,000 sőt még 
100,000en is felül teszik. Nagy számukat on
nan is gondolhatni, hogy a’ kiosztott jegyeknél 
fogva csak szabó 7000 volt. Az összecsődült 
gyülevészt 120,000re becsülék. A’ 19 loge, 
mire a’ ministerlakhoz megérkezett, 33ra nö
vekedett. Midőn a’ küldöttség a’ belministeri 
lakba jött, Philipps (a’ ministerium egyik tiszt
viselője) fogadá azt, kérdezvén: valljon a’ 
Copenhagen mezőn tartott gyűléstől küldve, 
’s a’ búcsútól kisérve jött e? Mit az igenlett. 
Erre Philipps ur válaszola: Melbourne lord a’ 
ministeriumi tisztben van , ’s megparancsolta, 
nyilatkoztatná nekik , hogy illy módon nyúj
tott kérelmet nem fogadhat el; a’kérelem má
solatát olvasta, nyelvét nem ócsárolja, ’s ha 
másnap, és illő módon fog benyujtatni, nem 
késend azt ő Felségének bemutatni. A’ kül
döttség erre szó nélkül visszalépett, ’s a’ park 
felé vivő hátulsó ajtón eltávozott. Az egye
sületeknek tudtokul adatván, hogy a’ minister

válaszát máskor fogják hírül adni, kik is mi
után frisitőket vevéuek magokhoz, csöndesen 
elszélyedtek. —

Az alsóházban april 22én, mint említők, 
O’Connell ur rég jelentett indítványát az an- 
gol-irlandi unió felbontatása iránt valóban elő
adta. Öt órányi beszédében különösen előho- 
zá, milly mostohán ’s gyarmatszerüleg bánt 
Anglia Irlanddal, mit onnan is be akart bizonyí
tani , hogy egy parliamenttag e’ tárgyról igy 
fejezé ki magát: Éjszakamerika ugyan-fel tu
dott Anglia urasága alól szabadulni, ’s a’ Ca- 
nadaiak is megtehetik azt még, de Irland abban 
bizony nem fog boldogulni. Anglia urasága Ir- 
landou olly nagy, hogy az angol ’s irlandi ér
dekek összeütközésiben szabad vita nem le
hetséges. — Meg akarta mutatni, hogy An
glia se hódítás által, se az uniónál fogva nem 
nyerhető e’ jogot. Figyelmeztete azután, hogy 
minden igyekezet Irlandnak angol tartomán
nyá tétele iránt sükeretlen vala. Számos pél
dát hozott fel Angliának irlanddal kegyetlen 
bánásmódja megmutatására. Azt is állítá, hogy 
Irlandot eredetileg sem kapcsolja gonosztett
nél egyéb Angliához. Újabb időkre térve ta
gadd, hogy az utolsó irlandi parliamentnek jo
ga lett volna törvényhozói hatalmát másra ál- 
talruházni. Ez öngyilkolás vala, melly a’tes
tet ugyan megölheti, de a’ szellemet nem semmi
sítheti meg, melly örök igazság marad, azért 
örök jogát fen is tartja. ’S ki védelmezte az utol
só irlandi parliamentben e’ szempontot legin
kább? nem más, mint Plunkett lord a’ mosta
ni irlandi lordkanczellár. Továbbá, Anglia az 
unió kieszközlésekor tán azon nyereségre is 
függesztő szemeit, mellyet az által nyert, 
hogy 420 millió adósságához közadó orszá
got szerze magának, melly csak 25 millióval 
tartozott. Irland akkor is úgy ellene volt az 
uniónak, mint a’ parliament mellette, bizo
nyítja ezt a’ számosán benyújtott kérelem, 
mellyek a’ rendszabás ellen szólallak. Azon 
káros következésekre tért azután, mellyek 
szerinte Irlandra az unióból haramiának ’s be
szédét a’ már közlött javaslattal Végző. Más 
nap (april. 23ikán) Spring-Rice ur (kincstári- 
íitoknok) hét órányi beszédben válaszolt ne
ki , melly esti 5 órától éjfélig tarta. Beszé
dében O’Connell ur történeti előadását nyoin- 
rul nyomra követte, ’s kiereszkedett, a’ ke
reskedésre, hajózásra, status-jövedelemre’s 
költségre, kölcsönre, a’ tulajdon állapótjára, 
jószágbecsre’s a’ t . , ’s mind ezt egybehason- 
lításokban ’s t. i. rokon felvilágosításokban e- 
lőterjeszté. — Erdekesb nyilatkozást jövőre.



300

F R A X C Z I A O R S Z Á G .
A’ követházban april 24kén, midőn a’ be

csületrend számára 2,«71,000 frank szavaztat
nék, felállott Bertrand gen .’s kívánta, hogy 
azon katonáknak is fizettessék nyugpénz, kik 
az elbai osztályba tartoztak. A’ kormány úgy
mond B. gén. diszjeleiket visszáadá nekik, de 
nvugpénzt csak az urak szavazhatnak szamuk— 
rá. Jaubert ur megjegyzi, hogy a' biztosság 
e’ katonáknak nyugpénzt nem ajánlhatott, mi
vel olly kormány alatt állottak, meliy Elbán, 
vagy martz 20ika előtt csak lázadó volt. (V  
széfeken reclamatiók) Bertrand gen. helyéről: 
,,Megjegyzem a’ kamarának, bogy Elba szi
getén semmi kinevezés sem történt, a’ kine
vező rendeléseket a’ kanczellária mind martz. 
20ika után bocsátotta ki, ’s mint nekem lát
szik, csak ezen datum forog itt kérdésben. Mi
dőn a’ Avaterlooi csatatéren, hol 70.000 fran- 
czia harczolt 120,000 ellen, Blücher 30,000 
porosszal megérkezék, ’s a’ Császár utolsó tar- 
talék-őrseregét állítá ki a’ síkra, ezek minden 
oldalról körülvéve valának, hallaték soraikból 
azon kiáltás: ,,a’ gárda meghal, de meg nem 
adja magát.“ E ’ diszjelek tehát vérben áztak, 
’s illy vérkeresztség mellett úgy hiszem, da
tum kérdésbe alig jöhet.“ (Tetszés a’ széle
ken , taps és hely benhagy ás a’ karzatokon.) 
Jaubert: „Elnök ur! a’ karzatokon tetszést 
mutattak.“ Corcelles: „Nem az urnák mutat
ták.“ — Pelet general: „E ’ hang viszhangra 
lel egész Fraucziaországban. Jaubert: ,,e’ ja
vaslat a kormány minden elveit megtámadja. 
A’ császár kiszállta Elbából Francziaországba 
megrohauás volt a’ fenálló kormány ellen, (he
ves morgás a’ széleken, ’s félbenszakasztás) 
Corcelles: „Igen, kozákok által beiktatott 
kormány ellen.“ Demarcay: Szeretném Jau
bert urat kérdezni, mi különség van azon moz
gás közt, me Ily Napóleont Cannesból Parisba 
hozta, ’s a között, meliy X. Károlyt széké
ről elűzte, hogy az ifjabb Bourbon ágat he
lyezze belé. Garnier - Pages: „Méltán jegy
zettek meg, hogy az ország martz. Íjén ,° ’s 
2áu is (1815) akará azt, mi 20káu megtörtént* 
’s noha nem vagyok hajlandó jóváhagyni azt, mi 
akkoi történt, de ha az ország olly egyhangú
lag kimondja akaratját, mint akkor, mindnyá
jok kötelessége ez akarat alá vetni magokat.“ 
A’ kamara azonban Bertrand javaslatát más
nap felreveté.

,r r ^ íaiTast Ur a’ Nationalban, hogy
a Iribune minden kötelezéseit teljesíteni fugí 
ja; de mivel könyvei ’s pénztárja bepecsétel- 
vek, a kiadói hivatal, az esedékes (fällige) 
váltókat a’ közelebbi napokban nem fizetheti

ki. Hallani többektől, hogy Marrastur talált u-
gyan ismét könyvnyomtatóra, de a’ ki olly 
terhes föltételeket kiván, hogy a’ lap újra 
megjelenéséről bizony ost nem mondhatni. A’ 
fogdoztatások folyvást tartanak, az elfogot- 
tak száma már 714 ’s köztük egy carlista is , 
ki mint mondják pénzt osztogata ki. Számos 
fegyvert, sok lőport, ’s mintegy 7000 fran
kot szedtenek el. — Párisban, ’s a’ megyék
ben is általányosan egészen más törvényt vár
tak a’ kormánytól, ’s attól tartottak, hogy 
majd a’ sajtó ellen fog kikelni, de azt még 
a’ kormány is veszedelmesnek hiszi most, azért 
hozzá sem nyúl, legalább még most bizonnyal 
nem. — Frankfurtba érkezett franczia leve
lek igen aggasztónak ’s veszéllyel fenyege
tőnek festik ezen ország állapotját. A lyoni 
történeteknek határzottau republicanus < harak- 
terök volt, ’s valamint itt, úgy Belgiumban 
sincs a’ dolognak vége. De nem c -ak Lyon
ban , hanem déli Francziaország számos váro
siban is észrevehető ezen mozgás, mint szin
te az i s , hogy a’ republicanus párt előbbi 
szempontjától, t. i. Párisnak törekvésük fő
pontjául választatásától, visszalépett, ’s min
den igyekezetüket inás megyékre ’s vidékre, 
és alsó osztályokra fordították. A’ nyugtalan
ságok valamennyi kitörései eddig csak pró
bák voltak annak kitudására: mennyire haj
lik a’ katonaság arra , hogy velők egy czélra 
dolgozzék. E ’ kisértések még különféle he
lyeken ’s időben fognak újra isméteztetui, ’s 
mindaddig nem sikerülni, inig valahol a’ fegy
veres erő részökre nem nyilatkozik, ’s ezen 
mozgások intézöji eléggé erőseknek nem hi- 
endik magokat a’ respublicát kikiáltani.

A’ Gazette de France következő anek- 
dotont beszél Berryer legitimista követről: 
„Midőn april. 14ikéu a’ kamara többsége föl
kelt, hogyr a’ királynak a’ zavar elnyomatása 
yégett örvendezését mutassa be, Berryer he
lyién maradt, ’s levelet irt. Humann ur kérde
zd: nem fog é a’ küldöttséghez csatlakozni, 
’s valljon olly sürgetés irnivalója volna e itt?“ 
„Igen is , uram! felele Berryer, .írnom kell; 
épen jelentem X. Károlynak, hogy rendelé
sei végre vannak hajtva“ (t. i.: mellyek miatt 
elüzetett). — Néhol Francziaországban sem 
sok részt vesznek a’ constitutionalis formák 
gyakorlásában. így Var nevű megyében, kö
vetválasztáskor, mi martz. 24—28 tartott, el
ső napon 300 beirt választó közül egyetlen- 
egy jelent meg. Midőn e’ tudósítás a’ követ- 
házban felolvastaték, kaczaj közben megjegy- 
zé egy követ ,,e’ választó egyhangúlag önma
gát is megválaszthatta volua.“ Végre negyed
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napon Pontéves ur választatott el 26 szóval 
1 ellen. — Egy párisi levél april. 25ről kö
vetkezőleg elmélkedik a’ kormány által az 
egyesületek ellen tett lépésekről: Noha szá- 
mos személyt terhel a’ fegyverkezés miatti el- 
fogatás; abból mindazáltal a’ kormány czél- 
jára kevés, hasznot húz. Tudnillik az ember
jogok társasága összeesküvésire akarónak ta
lálni, ’s most, noha kétségen túl van, hogy 
e’ társaság maradó összeesküvésben á ll, be
bizonyul, hogy az ez utolsó nyugtalanságokban 
semmi egyenes részt nem vön. Szakaszai 
(sectióji) nem ütköztenek meg, ennélfogva le
hetetlen azokat pörbe idézni; — noha en
nek kellene a’ kormány fő czéljának lenni. 
E ’ fölött a’ seregnél történő számos elfoga- 
tás kétségen túl teszi, hogy a’ franczia se
reg nem képes a ’ franczia nép rendőrsége 
lenni. Azt is kérdhetni: tetszik é a’ sereg
nél e’ szigorúság? ’s valljon nem találnak e 
az elfogott altisztek rokonérzelemre (sympa- 
thiára) bajtársaik közt? Továbbá valamennyi 
lyoni ’s párisi tudósítás mutatja, hogy a’ re
publicans vélemény igen gyönge része fogott 
vala fegyvert. Mi történik majd a’ közönséges 
ütközet napján, ha majd az egész kétségbe esett 
párt bőszülteu zudul fel? Mérsékes előlátó rend
szabások az egyesületekben szükségesek, de 
nem heves meggondolatlan rohanás a’ pártokra. 
Mit tesz ellenben a’ kormány? A’ történtekből 
parlamenti többségére akar hasznot húzni. — 
A’ költség-szavazást olly ügyetlenül sietteti, 
hogy még azon csekély népszerűséget is el
veszti, mellyel eddig birt, meg nem bocsát
ható mohósággal milliárdokat szavaztatván ma
gának. A’ kamara e’ hamarkodásának csak az 
czélja, hogy minélelöbb a’ választók elé ke
rüljön , ’s azon ijedelmet használják, mellyet 
az utolsó történetek okoztanak, — ministe- 
ries követek választására. Azt képzelik ma
goknak, mindent megnyertek, ha jó kama
rát , azaz: a’ kormány iránt engedékeny több
séget kapnak. Minden azt hiteti el, hogy ez 
valóban meg is fog történni; de a’ kérdés 
most többé nem a’ kamara többségében fek
szik. A’ kérdés társasági kérdéssé lón, melly 
e’ pulya combinatio körén kívül van. A’ kér
dés az osztály ’s nép közt, a’ republicanusok 
’s monarchisták, a’ munkások ’s mesterek, a’ 
legitimisták ’s orleanisták között forog. A’ 
kamarák többsége a’ szellemek olly erősza
kos ’s félelmes izgása közben csak események 
(Zufälligkeiten). E ’ kérdések az utczákon 
majd puskalövésekké alakulnak.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ sváb Merkur szerint az is szóban fo

rog, hogy a’ privát tanítók a’ tudom, egyete
meknél töröltessenek el, mivel azokat az ultra 
liberalismus tenyészlőjinek tekinthetni. Hogy 
t. i. minél több hallgatókra szert tehessenek a’ 
privát tanítók, ultra-liberalis elveket ügyekez- 
nek terjeszteni ’s előadásikat azok szerint in
tézni. Más részről azonban ott mintegy erköl
csileg kényszerítve vannak csak olly tanító
kat alkalmazni, kik képesek talentumaik által 
hallgatókat szerzeni magoknak, ’s igy tanítá
si tehetségök bizonyos. Honnan a’ franczia 
concursus-rendszert a’ német egyetemeknél is 
lábra óhajtják állítani.

B E L G I U M .
April. 22ikén mind a’ két kamara össze

gyűlt. Rogier ur az 5iki ’s 6iki történetekről 
ada tudósítást, meliyben azok okául az oran- 
gista lapok nyelvét, az orániai hg. lovai vis- 
szavásároltatását, ’s a’ röpkeirásokat említé. 
Hiba történt abban, úgy mond, hogy a’ ka
tonaság beavatkozásra felszólitást várt, mit 
a’ helyek különfélesége miatt tenni nem lehe
tett. E ’ hibákat azonban a’nyomozás még job
ban felfogja fedezni. Lebeau minister az ide
genek száműzetéséről szólott, kik közül né- 
mellyek az orangista párt eszközei, némel- 
lyek a’ propaganda ügyvivőji voltak. Allítá, 
hogy sajtópörök (az erőszakos száműzés he
lyett-, mit a’ törvény értelmében tenni kelle) 
azon veszélyt el nem fogták volna hárítani, 
mellyben az ország forgott. —

A’képviselőházban april. 22ikén azigaz- 
ság-minister következőleg védelmező a’ mi- 
nisterium lázadáskori viseletét: „Már régóta, 
de különösen az 1832iki véres juniusnapok 
óta számos idegen onila Belgiumba, mint kü
lönféle tilos társaságok megszalasztott tagjai. 
E ’ kerítők nagyobb városinkban is társasá
gokat kezdőnek állítani, ’s különösen tisztein
ket kisértgeték, de szerencsére semmi süker- 
rel. Egyszersmind hírlapokat indítottak meg, 
’s okoskodásaikkal iskoláink fiat ilságál igye- 
kezéuek megvesztegetni. E ’ lapok közt kü
lönösen kettő jegyzésre méltó vala, egyik 
majd orangista, majd republicanus, a’ másik 
teljesen demagóg irányú. Ez utolsó magát ,,a’ 
democratai propaganda, ’s a’ lengyel érdekek 
lapjának nevezi. Nem mondjuk, hogy e’ lap 
republicanus elveket vall, mert tanját (doc
trine) Washingtonban szintúgy kárhoztatnák, 
mint Brücselben. Ezek a’ képviselőházat a’ 
munkások haragjának czélul igyekeznek ki
tűzni. — E ’ ház, előadásuk szerint, olly e- 
gyesület, melly a’ nép ’s kézműves érdekei
től különbözőt véd, ’s bátorságitó tá'saság a* 
nagy telekbirtokosak, ’s a’ nagy költség-
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emésztek között ’s a t. -  Még nincs nyol
cad  napja, hogy e’ kerítók az emberjogok 
magyarázatát árulták; nem Lafayette generá
lét? hanem Robespierre-ét. Mások azt taní- 
lották, hogy nem a’ ministeriumot kellene 
megtámadni, hanem magasbra ezélzani ’s a’ 
t Ü_ v  vendégszeretést Belgium erkölcsei
ben kitüntetoleg festegetik; tart mondják Bel
gium, ’s mindig fog tartani a’ nemzeti becsü
letre. Azon vitéz lengyel menekvőkre hivat
kozom, kik seregink soraiban vannak, az or
szágot elméjükkel tisztelik, szorgalmukkal 
gazdagítják, hogy Belgium földe rajok néz
ve épen olly sérlhetlen, mint a’ benszülöt- 
tekre nézve. Be a’ vendégszeretés kölcsönös 
egyezés’s így ki a’ vendégszeretés kötelesscgit 
félre isméri, elszaggatja az egyezést. A’ ki 
kormánya ellen összeeskütt, még azzal jogot 
nem szerze magának a’ vendégszeretést lá
zadásra izgatással visszafizetni. Mi legalább 
e’ jogot nem ismérjük el. Én feníartom ma
gamnak a’ rendszabás törvényességére vis- 
szatérhetést ’s valamennyi száműzött idege
nek jegyzékét elő fogom terjeszteni, ’s bí
zom benne, hogy ez által a’vendégszeretés 
jogait nem sértjük meg. (Az előadott jegy
zék 25 száműzött nevét foglalja magában). —

SPANYOLORSZÁG.
(Folytatása a" coites iránti kir. statútumnak.)*

III. czim. A’ procuradori karról. 13 czikk. 
Az országos procuradori kar azon szeméh ek- 
bül állatid, kik erre választási törvény után 
neveztetnek. 34 ez. Hogy valaki országos pro
em adói rá lehessen, szükség 4) az országban 
születettnek vagy legalább spanyol szüléi? íiá- 
nak lennie, 2) 30 esztendős kort elértnek, 3)
12,000 real esztendei saját jövedelemmel bíró
nak , 4) azon tartományban, melly őt procura- 
dorának nevezé, születettnek lennie, vagy a- Pét 
legutóbbi évben abban tartózkodódnak? avaffv 
benne házat, földet tőkepénzí bírónak meí 
lyek jövedelme felét tegye a’ procuradori kitü- 
zott vagyon-meiinyiségnek. Ha ugyanazon e- v 
tagot két vagy több tartomány választja vvo- 
curadoirá, szabadjában áll a' tagnak e’ va^v 
ama' válasz látási, de főbbek közül csak etrvet 
követnie. 15 ez. Nem választat],alik I) 
to jioiben alle, 2) gyalázatos fenyítésre ítél
tetett, 3) természetűig tehetetlen, >s e - |, 
janyban állandó, 4) megbukott vagy adós“- 
git nem fizető kereskedő, 5) jószágra n é z i  
,)ör alatt álló birtokos, fi) stalüsad’os, m'„| 
szinte adóval tartozó. 16 V7 o  nrfl„ , !
választott kfildúitfil nyerendő ftllfatalamzlai™ 
aa mellett köteles magát a' kir. egybehívó le

vélben elötüzött formákhoz szabni. 17. ez. A’ 
procuradori fölhatalmaztatás 3 esztendeig tart, 
midőn ez időnél hamarébb a’ király a’ cortes- 
gyülést nem oszlatja föl. 18. ez. Három esz
tendő múlva, vagy föloszlatás esetén, uj vá
lasztáskor már egyszer procuradorságot vi
selt tag ismét elválasztathatik, ha egyébiránt, 
föl van ruházva e’ hivatalra törvény szerint 
megkívántaié tulajdonokkal. — IV. czim. Az 
országos procuradori rend gyülekezetéről. 19. 
czikk. Az ország procuradorai gyűlése helyét 
a’ kir. egybehívó levél (convocaíoria) tűzi ki. 
20 ez. A’ bizománylevelek elómutatása- ’s 
inegvizsgáltatásánál követendő rendszert pedig 
a’ cortesi szabályozás (reglement). 21 ez. Mi
helyt fölhatalmaztatásuk helyesnek találtatik, 
azonnal válasszanak keblükből öt tagot, kik 
közül a’ király elnököket nevezhessen. 22 ez. 
Ezen elnökök azonnal fölhagyjanak tisztük
kel , mihelyt a’ király a’ gyűlést fölfüggeszti. 
23 ez. A’ procuradorok munkálati rendét ’s ta- 
nakodási módját a’ már nevezett szabályozás 
fogja közelebbről meghatározni. — V. czim. 
Közönséges rendszabások. 24 czikk. Coríe- 
sek egybe hivatása, fölfüggesztetése ’s felosz
latása kizárólag egyedül a’ királytól függ. 25 
ez. A’ cortesek az égy behívás erejénél fogva 
egyesülnek, ugyan az abban kijelölt napon 
és helyen. 26 ez. A’ gyűlést megnyitja ’s be
rekeszti a’ király vagy saját személyében vagy 
erre fölhatalmazott egyik statustitokiioka által, 
mi iránt különös decretumot ad ki maga ’s a’ 
ministeri elnök aláírásával. 27 ez. Az 5ik tör
vény 15 cziinének 2ik szakaszához képest, 
midőn a’ király meghalálozik, a’ cortesek min
denkor egybehivatnak , részint hogy a' király 
utódja (successora) a’ törvény-föntaríásra es
küdjék meg, részint hogy a’ cortesek hódo- 
lási esküjüket fogadja el. 28 ez. Hasonlón, ’s 
ugyanazon törvényhöz képest összehivatnak 
a’ cortesek , midőn a’ korona-örökös hg. v. 
hgné még kiskorú. 29 ez. ’S ekkor az ifjú ki
rály gyámjai eskümii fognak a’ cortesben a’! 
herczeg személyét híven őrizni, az ország tör
vényeit meg nem sérteni, más részről pedig 
fogadni fogják a’ procerek és procuradorok 
hűségi ’s engedelmességi esküjüket. 30 ez. Az 
uj reeopilacio (törvénygyűjtemény t. i. mellyet 
II. Filep 1567 ben hirdettete ki) 2ik törvénye 
7 czimének 6 könyvéböz képest összehivat
nak még az ország cortesei súlyos esetekben, 
midőn azok fontossága, a’ király ítélete sze
rint, az ö tanácskozásikat szükségesekké te
szi. 31 ez. Nem tanácskozhatnak a’ cortesek 
semmi tárgyról, melly tulajdonkép kir. decre-
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(am által vitatásaik alá nem (bocsáttatik ’s így 
tulajdon initialivájok vagy kezdeinényi joguk 
nincs.) 32 ez. Mind e’ mellett is, valamint haj
dan, fenhagyatik a’ corteseknek, szabályo
zás szerinti módon kérelem-Írással járulni a* 
királyhoz. 33 ez. Törvény -ddadásra megki- 
vántatik annak elfogadtatása mind a’ két rend
től és sanctionáltatása a’ királytól. 34 ez. Az 
uj recopilacioi 1 törv. 7 ez. 6 könyve szerint 
nem róhatni semmiféle adót vagy terhet a’ nép
re , hacsak azokat a’ király nem javas Iá ’s a’ 
cortes jóvá nem hagyá. 35 ez. Adót minden e- 
setre csupán két esztendőre vethetni k i , mi- 

- nek lefolyta előtt szükség hogy a’ cortes is
mét jóváhagyja. 36 ez. Mielőtt a’ cortes uj ter
heket elvállalna, az illető statustitoknokok 
terjesszék elő az igazgatás különféle ágazati ál
lapotát a’ financzminister pedig a’ kiadáso
kat ’s mutassa ki az eszközöket azok födözé- 
sire. 37 ez. A’ gyűlést a’ király decretum ál
ta l , mellyet a’ ministeri elnök is aláír, füg
geszti föl; ’s mingyárt azon decretum fölol
vasta után szét kell oszlaniok a’ gyűlés tag
jainak, ’s miuden további gyülekezésik vagy 
tanakodásiknak megszűnniük. 38 ez. Fölfíig- 
gesztés után csupán uj összehívás mellett gyűl
het össze ismét a’ cortes. 39 ez. Ezen uj ös
szehívásban kijelelt gyűlési határnapon ugyan
azon procuradorok jelenhetnek meg, kik előbb 
voltának, ha fölhatalmazásuk ideje, a’ fen- 
mondott 3 esztendővel ki nem telt. 40 ez. A’ 
corteseket maga a’ király oszlatja föl vagy 
személyesen, vagy decretum által, mellyet a’ 
ministeri tanács is aláírjon. 41 ez. Mind két 
esetben a’ rendek ’s főrendek azonnal szét 
menjenek. 42 ez. Kihirdettetvén a’ cortes fel
oszlatását illető kir. parancs, azontúl az or
szág procerei többé össze nem gyűlhetnek, se 
közösen nem tanácskozhatnak, míg ismét a’ 
cortes uj összehívás mellett egybegyülve nem 
lesz. 43 ez. A’ corteseknek a’ király által tel
jesített feloszlatásuk, erején kívül helyezi 
egyszersmind a’ procuradorok tiszthatás-körét. 
Minden, a’ mit ezentúl tennének, határozná
nak, jogképen (de jure) semmit sem ér. 44 ez. 
A’ régi cortes feloszlatása ’s az újnak egybe- 
hivatása között egész esztendő nem telhetik 
el. 45 ez. Egyszerre hivatik össze mindig mind 
a’ két rend. 4Ö ez. Egyik rend külön sohasem 
gyűlhet össze foganattal a’ nélkül, hogy a’má
sik is össze ne gyűljön. 47 ez. Mind a' két 
rend külön külön hajlékban tartsa üléseit. 48 
ez. Nyíl vány os legyen mind a’ két rend ülése 
kive vén a’ szabályozásban kijelölt eseteket. 49 
ez. Szavazásáért vagy véleményiért mind pro-

cer mind procurador egyiránt sérthetetlen, ha 
t. i. azt mint illyes tévé. 50 ez. A’ cortesi sza
bályozás közelebbről liatározandja meg a’ két 
rend viszonyait egymáshoz és a’ kormányhoz.

A’ kir. statútum kihirdetése után, moud 
a’ Gazette de France, azonnal számos főren- 
dü pap, mint érsekek, püspökök ’s más egyr 
házi méltóságosak mindössze 33an , protesta- 
tiót intéztek a’ cortesgyülésbe hivatásuk el
len , minthogy abban, se elveinél se formájánál 
fogvást, a’ spanyol egyházirend meg nem e- 
gyezhetik. A’ nép maga sem látszik e’ statú
tummal egészen megelégülve lenni, mivel 
általa főkép a’ gyűlés összehivatása még so
káig halasztathatik el. Mások jul. elejére, so
kan novemberre beszélik az összehivatást. Ap
ril. 19dikén a’ Gazetta de Madrid (kormány- 
ujság) a’ közelebb Portugálba beütött spanyol 
expeditio czéljáról fölvilágitásui hivatalosan 
mondja: hogy az említett expeditio, korán- 
sem azon végbül kapott rendelést a’ határo
kon túl lépni, hogy idegen nemzet ügyeibe 
avatkozzék, mire az eddigi munkálatok nem 
is ‘terjeszkedtek, hanem hogy a’ spanyol ko- 
rona-követlő hg. alattomos és már kitörés
hez közelgett intézeteit elnyomhassák. Ezen 
intézetek egyenesen arra ezélzának, hogy 
mig ben az ország különféle tartományiban 
ellenséges-csapatok a’ népet föllázasztanák ’s 
a’ hg. részére sergeket gyüjtvén ’s harezo- 
kat űzvén a’ kir. sergeket foglalatoskodtat- 
nák, azalatt a’ követlő hg. más oldalon az or
szágba ütve a’ támadást egyesítse ’s a’ koro
nát elfoglalja. Lépéseik annyiban sikerültek 
is már, hogy a’ régibb támadó vezéreken kí
vül Merino újra megjelent, lázasztó fölszóli- 
tásokat hintegetett, a’ hg. pedig 500 főnyi 
sereggel a’ spanyol szélekhez közeledék ’s 
már már beütni készült. E rre , a’ széleken fi
gyelő seregek Rodil vezérsége alatt, mulaszt- 
hatlannak láták az infans szándékit megelőz
ni ’s azon nap épen, midőn Madritban a’ cor
tesi statútum kihirdettetek, a’ határokon túl 
nyomultak Almeida felé, hol a’ hg. tartózko
dók. A’ hg. jókor megtudá e’ lépéseket, ’s 
a’ nyomozó seregek elől helyrül helyre, Pin- 
cio és Guardán keresztül egész Castelbran- 
coig vonult. Guardaból olly sebesen kelle to
vább utaznia, hogy a’ rakodási késedelem 
miatt kocsira sem várván a’ városbul egész 
családostul gyalog indulna ki;' követték más
nap katona-kísérete és szekerei, de ez utób
biak közül a’ már sarkokba nyomuló sergek ,
3 hiníót, ugyanannyi igás szekeret, ’s eze
ken két nyomtató-műhelyt, ’s igen fontos iro-



Hiányokat, ezüst nyalábokat’s a t. elfoglal
tak.* Ezt a’ nyomozó hadszakasz vezere go*1* 
Saniuaneának Guardaból apnl. 15. tudósítása 
erősíti; a’ további előnyomulás sikere meg 
nem tudatik. — Saragossában apnl. 8 —Jiken 
iszonyú nyugtalanság uralkodott. Az első nap 
néniéi! v carlositák néhány városi katonai meg- 
szurdaltak, mire ezek más nap annyira fel
bőszültek, hogy csapatostul rendre járván az 
utczákat, valamennyi volt hajdani kir. ön
kénytest előkaphattak, mind agyon verték. A’ 
rendes katonaság az egész dolgot nyugalma
san nézte. Szint e’ napok körül annyira ment 
már a’ carlosiak merészsége, hogy Madrit 
szomszédjában a’ la-granjai kir. kastélyt mint
egy 200an meglátogatnák, de közelébb elo- 
nyomulni nein bátorkodtak. — April, liliké
ről jött madriti hírek szerint Burgos a’ ininis- 
teriumból csakugyan kilépett, ’s helyére Mos- 
coso d’Altamira ur hivaték meg. Azonban inig 
ez megérkeznék, helyette ideiglen a’ belü- 
gyek hivatalát Garelly ur viselendi. Arguel- 
les és gén. Alava a’ statustanács diplomatiai 
osztályához tagokká neveztettek, Carnerero 
ur ugyan ahoz titoknokká. Burgos tiszte pót
lékául III.» Károly rendje n.keresztével aján- 
dékoztaték meg, ezen kívül tagja lesz a’pro- 
ceri v. fókamarának. A' j. des Débats még a- 
zon fontos hirt is hozza: hogy Francziaor- 
szág, Anglia, Spanyolország és Portugália 
közt szerződés köttetett a’ félsziget háborús 
ügyének végkép határozó elintézésére.

N É ME TAL  F ÖLD.
Ilaagában april 22kén a’ Generalstatusok 

2dik kamarájának tudósítás nyujtatoít be a’ 
négy financz-iörvényjavaslat felől. Az osztá
lyokban a’ kormány válaszát vitatták, melJyet 
az iménti finaucztörvény okozta aggodalomra 
adott. Számos követ ismételve oda nyilatko
zott, hogy lehetetlen a’ rendkivüles kiadáso
kat még továbbra is viselni, ’s bogy csupán a’ 
táborozó seregek kevesbítése képes egyedül 
e’ nagy áldozatokon könnyíteni.

udvar a’ külső követeknek átnyújtott. E ’ sze
rint Görögország a’ mostani kormány megér
keztekor két politikai pártra volt szakadva. 
Capo d lstrias pártja mindaddig reményié, hogy 
a’ kir. kornlány kizárólag hozzájok fog szitui, 
’s minthogy reményeiben csalatkozott, rend
szeres ellenkezésbe ikt(itá magát színre ugyan 
a’ ministerium, de valóban a’ kormány ellen. 
Ez ösvényen hírlapot állítottak, ’s a’ sajtó- 
szabadsággal visszaélvén a’ népet a’ kormány 
ellen ingerlék. A’ rendetlen katonaság felo
szolta még inkább neveié ez ingerültséget. 
Számos altisztviselő titkon Capodistrias párt
ján volt. Azoknak, kik a’ rendőrségbe aka
rónak állani, azt mondogaták , görög nevük ’s 
előbbi szolgálatokhoz nem volna méltó afy- 
jaik köntösétől megválniok ’s testvéreik kém
jeivé ’s árulóivá lenniük. Továbbá kill hatal
makhoz is folyamodtanak; ’s a’ kormány taná
csot vádolgaták; keresztül utazák az országot, 
’s gyűléseket tartván mindenütt a’ népet ma
gokhoz csábítani iigyekeztek. Mind ezen iz
gatás következésiben Peloponnesusban rabló 
csoportok kalandoztak szerte , mint bizonyos 
eiőpostáji a’ kiütendő lázadásnak, naponként 
növekedve. Kolokotroni öreg tisztei fölke
lésre készültek. A’ támadás napja kitüzetett, 
’s az összeeskütíek nyilván beszéltek szán
dékokró l, mellyel mindent, »mi ellenkezők 
velők, tűzzel vassal pusztítani akartak. Azt 
is bizonyosnak mondják , hogy az orgyilko- 
lástól sem foglak volna irtózni. Egy Libadiá
ban aug. 24ről költ levélben ezen kifejezés is 
előfordul:,, V’ görög szárazföld valamennyi ka
tonasága indulóban van, ’s csak trombitát kell 
fuvatni.“ — Ez vala a’ dolgok való helyzete, 
midőn a’ kormány mindenről szorosan értesít- 
tetve, az összeesküvés fejeit elfogató, mire, 
mintegy csudára a’ legtökéletesbj csönd állott 
helyre. — Az Odcssai újság jelenti, görög- 
országi tudósítások után , hogy a’ Chio szigetiek 
(Scioták) a’ görög kormányt megkeresték: 
engedné nekik a’ Piraeus-révet Athénében vá- 
ros-építhetésre azon föltétel alatt által, hogy 
a’ kormány a’ rév-tisztítást ’s kövezetét magára 
vállalja, ’s bizonyos évekre azt szabadrévnek 
hirdesse ki.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ müncheni polit. hírlap april. 26dikán 

hozza fel azon közleményt, mellyet a’ görög
A’ gabona pesti piaczi ára máj. Ilikén 18347
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1834.
J E L E N K O R .

39. szám. Pest szerda május iádikén.
F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyország (május 6—Tiki ülések. Erdélyi országgyűlési követek. Kinevezések. Fiumei levele

zés. Felszólítás és jutalomtétel. Különféle). Ausztria (simmeringi 3—4ik verseny). Anglia Spring-Rice beszéde ’s 
többek vitatásai az unio-fölbontatási indítványban april. 24;—28ikán; egyveleg). Francziaország (a’ négy udvar közti 
szövetség; Deligne; követházi ülés apri4. 28—30ikán ; Algier gyarmatosítása ’s ‘egyebek) Spanyolország (csatázá
sok ; Portugálba spanyol követ küldetik). Portugal (Almeida meghódol). Németország (W ir th  szándéklott megszaba- 
di'ttatása ’s egyveleg). Bankrészvény.

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony. Május 6—7dikén fartőit orsz. 

üléseikben RRek elvégzék a’ vásárbiróság- 
rul szóló 15ik ezikknek még hátra volt sza
kaszain kivül, a’ 16 ’s 17ik czikkelyeket i s , 
mellyek elseje a’ hatóságok között vagy el
len forgó határ- vagy más követelések pör- 
beli bíróságot, utóbbika pedig a’kir. kamara bí
ráskodása megszüntetését tárgyazza; a’ 16ik 
czikk a’ báni táblára is kiterjesztetvén.

Kolozsvár május 6. Kir. fóhg. Ferdinand 
ö  Magassága ma reggel innen N.Szeben felé 
indult. — A’ 26ikán megnyitandó országgyű
lésre eddig követekül választották: alsó Fe
jér vmegye gróf Kemény József kincstári ti- 
toknok ’s magy. tud. társasági 1. tagot ’s báró 
Kemény Dienest; Maros-szék báró Kemény 
Pált ’s Gál Józsefet; Kraszna vinegye báró 
Huszár Károlyt ’s Kovács Istvánt; Kővár vi
déke Katona Pált ’s Pelei Farkast; Vízakna 
városa királybíró Szabó Józsefet és Szász 
Károlyt; M. Vásárhely kir. város Hajnal Jó
zsefet ’s Borosnyai Lászlót; Brassó vidéke 
Wenczel Józsefet ésTrausch Józsefet; Besz- 
tercze \idéke Regius Jánost és Dinges Jánost.

Apostoli Királyunk 0  Fölsége april. 18i- 
káról a’ m. kir. udv. Kanczellariához intézett 
legfeusóbb határozata szerint Horváth Pál 
csehi plebánust, Pongrácz József veszprémi 
püsp. semiuariumbeli spirituálist, és Tömör 
János marczali plebánust a’ veszprémi kápta
lanhoz,tiszteletbeli kánonokokká méltóztatott 
kegyelmesen kinevezni.

Fiume april. 30. Kereskedésünk folya- 
matárul a’ közelebb múlt martziusra nézve sem 
panaszkodhatunk, mivel a’ nagyhéti hófuva- 
tok előtt a’ Luíza-ut járható lévén, Fiume ’s 
Károlyváros közt a’ fuvarosak szabadon jár
tak 's a’ csendes tenger sem hátráltatá a’ tá
vol vagy közel kikötőkbeli érkezéseket. A’ 
kihordott áruk értéke 107,583 fr. peng., a’ 
behozottaké pedig 87,004 fra ment, ’s igy 
fokhelyünkön .194,587 pengő fr. vala forgás
ban , ’s a’ mérleg részünkre tettleg volt 20 
ezer 579 pengő forintban. A’ kivitt áruk közt

említendők a’ hordódoiigák, rongy, deszkák, 
vászon, kukoricza, külföldi ló, tőkehal, ken
der ’s repcze, — a’ behozotíak közt pedig: 
czukor, kávé, rizs, bőráruk, kézmüvek, 
bor, olaj, timsó ’s kukoricza. — Érkezett 
hajó terhelt 150, üres 67. Távozott terhelt 
112 , üres 136. — A’ f. hónap 13ikán Ve- 
lenczébül partvizünkre érkezett „Ürményi“ 
brigantin, a’ horgonyvetés után néhány órái
val keletkezetPs hátáimasan dühödött éjsza
ki szél okozta veszélytől, csak néhány vak
merő matróz segedelme által menekvék meg. 
— Időnk kellemes, de a’ sokáig tartó száraz
sággal nő melegünk is , mellyet ha hüves esők 
nem frissitnek, félnünk lehet a’ tavalyi má
jusi rekkenó hőségtül.

F e lsz ó lítá s  és ju ta lo m té te L  
A’ múlt 1833beli jun. lOikén 20 aranyat 

tettem ki olly munka íratására, niellyből a’ 
falusi tanítók lássák, mit kell tudniok; a’ fa
lusi tanulók pedig abban minden őket illető 
tanúságokat föllelhessenek. A’ dolgozni kívá
nó urakat akkor munkájoknak legfeljebb 1834- 
beli pesti szent józsef napi vásárra a’ m. t. 
társaság íitoknokához beküldésére kértem meg. 
Négy munka érkezett bé maríz. 22íkéig, mek 
lyet hirdetésem szerint határnapul lehetett 
venni, de egyik munkának ezek közül csak 
első óhajtásomat fejtegető része, azon kérés
sel, hogy adatnék idő még a’ második rész 
beküldésére is. — Martz. 26ikáig továbbá , 
mint a’ m. t. társaság Réti ülése napjáig még 
kettő érkezett. Minthogy pedig a’ társaság 
nem egyenesen maga tette ki illy munkákra 
a’ jutalmat, megkérdezett engemet a’ ké
sőbbjött munkákéi vagy nem fogadása iránt. 
Eu örvendvén azon, hogy ez igen érdekle- 
tes tárgyra nézve több dolgozó is találkozott, 
jelentem ezennel, hogy azon versenyirónak 
is, ki második részét későbben kiváná bekül
deni, dolgozása folytatását örömmel elfoga
dom, ’s a’ martz. 22ikén innen érkezett két 
dolgozatnak hasonlóképen vizsgálat alá véíe- 
tését óhajtóm. Pe a’ ,m. t. társaságnak hiva- 
talosan velem közlőit nyilatkoztatása szerint 
igazságosnak találom, hogyha egyiknek hős-



«xabb idő engedtetik dolgo*á»ra» azoknak 1»
uj határnap adassák, kik a’ kiszabott napra 
beküldhetés végeit talán inkább sietvést dol
goztak ’s most ujahb általnézés végett kézi
rataikat még tán egyszer általnézni kívánnák. 
Kiterjesztem ennél fogva az e tárgyú kézi- 
ratokuak a* m. t. tarsasag titoknokához e fo
lyó 1834iki nov. 2Oika estéjéig beküldhetését; 
olly végső kikötéssel azonban, hogy a’ melly 
kézirat nov. 21ikén érkeznék, az már ne fo
gadtassák el. Felteszek pedig olly munkára 
is , melly a’ m. t. társaság által másod rangú
nak ítéltetik, jutalmul ezennel 10 aranyat, 
melly hasonlóképen a’ tisztelt társaság pénz- 
tárnokánál fog állani. Kimondhatlanul örven- 
dek, hogy e* serkentésem rokon gondolko
zásokra talált, ’s olly hazában élek, melly- 
uek fijai a’ nemzeti miveltség felderítésére tel
jes szívvel neki melegedének. Csókán April. 
30ikán 1834. Puchói Marczibányi Lajos m k*

K ü lö n fé le . Kolozsvártól nem messze 
Egeres nevű faluban april. 22ikén egy 116 
esztendős öreg ember holt meg. Egész végig 
jól bírta magát, sőt tavaly egyik fijától, a’ ki
nél lakott, megbántatván , az öreg másik Ójá
hoz ment, 's azt magával hiván el, együtt illően 
megfenyítették, azaz megverték a’ tartozó tisz
teletről megfeledkezett fiút. — Pozsony vá
rosában az idén is, miut másszor, a’ himlő
oltás elkezdődvén, ez alkalommal az arra ki
rendelt városi küldöttség a’ fens. Fő he rezeg 
Nádorné különös kegyessége által jutott va
lódi és friss oltvány-anyaghoz. E ’ felett még 
azon igen szives kegyét is kitünteté, hogy sa
ját legifjabb fijának, fóhg. József Károly 0  
Magasságának karjárul, nem csak megenged
ni méltózlatott levételét a’ himlőanyagnak, ha
nem azt saját magas jelenlétében 5 más gyer
mekbe is beoltatni; melly példát Festetics gróf
né ö excja követvén saját leányárul hasonlón 
hét más gyermekbe oltatá a’ himlőanyagot.

A U SZTR IA .
Illik futtatás a’ simmeringi síkon május 

3ikán ment végbe, 's tartott déli 12 órátul 
délutáni kettőig. Mindössze 5 verseny-futás 
volt. — 1. Fogadás 25 aranyban 2 mfre.

Futott D o u g l a s  ur vil. pej 5 észt. lova Old-Miss- 
Hop , teh 106 fnt. . sárga te s t , kék sapka 2. — és S c a i t h 
Tamás u? v. p. i  észt. lova Tiindár, teh.. 101 fnt. »Öld test 
vörös uj és sapka 1 . (azaz nyertes).

2. 100 ar. billikom jutalom-verseny min
den belföldi lóra; minden iótul 12 arany be- 
tétellel visszahúzásért ennek harmada. E ’ 
betéteiből 2.> arany a’ második nyertesé, a’ 
többi maradékban osztozik az elsővel. 4 észt. 
lóra teb. 24 fnt; 5 észt. 101 fut; 6 észt. 106

fn*; öregebbekre 109 fut; ménekre 2 [ fnttal 
több, félvérre 3 futtái kevesebb. Gildroyra 
mint már nyertesre 2 fnttal több.

Futott N á d a s d y  Tamás gr. Yerthája, r. kék test, 
kék és fejér u j , fejér sapka 5. — Ugyan az ó 4 észt 
Child-Haroldja, ’s ugyanazon szín 2. — H u n y a d y  János 
gr. 5 észt. tíildroy-ja , fék. test, rózsaszín uj 3. — Lich
tenstein Venezel hg. 6 észt. r. p. kanczája Rosaline, vörös 
test, vörös és fejér uj, fék. sapka, mint nyertes 1. — F e s 
t e t i c s  Miklós gr. 4 észt. pej kancz. Esmeralda, zöld 
test, vörös u j , fék. sapka 4. — K á r o l y i  György gr. 
két lovát visszavonta.

3. 80 aranydíj, minden lóra. 2 mf.
-Nyerte 4' 1" alatt L i c h t e n s t e i n  V. hg. 3 észt. v. 

pej kancz. Christine, vörös test, vörös és fejér uj , fekete 
sapka 1. — K i n s k y  R u d o l f  hg. sárga kancz. Lucy ellen, 
•írnek terhe volt 106 1 / 2  fnt, fejér test, fej és vör. uj. 2.

4. EJegyverseny 3 észt. belföldi lovakra, 
jut. 30 arany, fele bánat, pálya 1 inf.

F u to tt: Károlyi György gr. ménje Lionel, teher 90 
fnt, mint győztes 1 — Széchenyi István gr. v. pej ménje
Ronda, teli 90 fnt. 2. — Nákó gr. nevezé Nádasdy gr. mén
jét Sourw ayert, teh 88 fnt. 3. — Nádasdy gr. v. pej kancz. 
Evelina 88 fut. 4. — Károlyi Lajos, Festetics Miklós, Ná
dasdy Tamás és Hunyady János grófok bánatot űzettek; 
Lichtenstein Aloiz hg. lovat nem nevezett.

5. Fogadás 50 ar. fele bánat, 1 mf. teh. 
100 fnt.

Futott Lichtenstein Aloiz hg. 5 észt. sárga kanczája 
Sarah 2. és Eszterhá/y M. gr. 4 észt. sárga ménje Cedric I.

IYik lóverseny a’ simmeringi sikon má
jus 6ikán, kezdődőit délelőtt 11 órakor.

1. Az ifjabb magyar király O Felsége 
által kegyelmesen ajándékozott arany bilJi- 
koin, értéke 150 arany; minden belföldi (az
az ausztriai birodalomban született) lóra; tá
volság: fél német mérföld, vagy is 2 i angol 
mérföld és 92 bécsi öl. teher: 3 észt. lóra 
87 ft, ~4 észt. 103 fi, 5 észt. 109 ft, 6 észt. 
113 ft, idős 115 ft. Kancza 2 fnttal keves- 
bet; belföldi kauczától ellett ló 4 fnttal ke- 
vesbet, és ugyan ennyivel visznek kevesbet 
mindazon 5 éves vagy idősb lovak is,meliyek 
a’ királyi billikomra lett béjeleutetésök előtt 
még egy nyilványos versenyben sem vettek 
részt. J. mai Társalkodónkat.

Festetics Miklós gr. 3 észt. pej kanczája (első ’s így 
'  nyertes). — Lichtenstein Al. hg. 5 észt. sárga kanczája 

S a r a h  (második). — Hunyady József gr. 5 észt. sárga 
ménje G i l d r o y  (harmadik). Eszterházy Mihály gr. 4 
észt. sárga ménje C e d r i c  (negyedik). — Károlyi György 
gr. 4 észt. pej ménje, apja Lionel Lincoln (ötödik).

Nádasdy Tamás gr. 5 észt. pej kanczája Fair Duchess 
is megindult, de a’ pályán vissza maradt. Erdódy Kajetáa 
gr. sötét pej kanczája Yerta. — Hunyady 1. gr. sárga kan- 
czája M a r i a n n e  — Károlyi György gr. 4 észt. pej kan- 
csaja , apja Lionel Lincoln — Széchenyi István gr. 3 eszi. 
pej ménje R o n d a .  — Harrach Ferenc» gr. szürke kan
czája M y ^ L a d y  — ás Lichtenstein Ed. hg. sárga kanctájn 
C a t e  visszahftzattak.

2. A’simmeringi versenyválasztottság os
tora; minden lóra, 1 ang. mf.; tétel 30 arany;
3 észt. 68 ft, 4 észt. 94 ft, 5 észt. lö l  ft,
6 észt. 106 ft, idős 109 ft; mén 2-‘- fonttal 
többet; minden teli vér 5 fnttal többet; min-
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's Irland sóba más kapcsolatot Anglián kiről
lie keressen/* (Ismédet! kettős tetszés) T e
gyük f e l , hogy az unió felbontatik, ki lesz 
kába hinni, hogy az összeköttetést Anglia- 
ral csak 1 évig is fen lehessen tartani fegyveres 
erő nélkül? E ’ próbát, inelly Skótziában nein 
sült el, és semmi kormány-elvvel sem fér ös
sze , hihetni e józan értelemmel Irlandbau lé- 
tesülhetendónek ? Töröljék el az uniót, ’s rö
vid időre Angliával az egész összeköttetés fel
bomlik. Ha ez megtörtént, rá vad democratai 
respublica következik, (nagy tetszés, ’s moz
gás) igen, azou vad democratai respublica, 
melly a* statusban a’ pártokat jótétnek nézi, én 
pedig constitutionalis monarchia hu jobbágya 
legországosabb csapásnak tartom. Az unio- 
felbontás csak ürügy, elválás a’ való czél. (A ’ 
tetszés közepeit ezt dörgi O'Connell: nemj) 
Nem? Mire czélzottak tehát azon beszéd elő
szavai, mellyel tegnap este halláuk? Mire az 
az Amerika példájára utalás? Mire a’ Bolivár
ra pillongás ? Hát a’ tisztes gentleman ezen 
szavai mit jelentének: „Az atlanti Oczeánhoz 
közelítek, ’s érzem a’ frisítő szellőt, melly 
a’ szabadság országából átlengedez/* Mit akart 
e’ szókkal? Botanybay felszabadított gonosz- 
tevóji bírnak saját parliamenttel, — nekünk 
nincsen,pedig nyolcz millió vagyunk! Nyugot- 
indiai rabhajtsárinak, ’s Newfoundland halá
szinak van saját honi törvényhozásuk, — ne
künk nincsen , pedig nyolcz millió vagyunk! 
E^jszakamerika egyesült statusai, Irland nyu- 
goti határ-lakosi (halljuk l halljuk !) lerázták 
a’ britt jármot, ’s karddal szereztek magoknak 
szabadságot, — ők három millió voltak, — mi 
nyolcz millió vagyunk!“ (Iszonyú zaj és hall
juk! halljuk!) ’S  még egyszer kérdem, mit 
érzett a’ tisztes és tudós gentleman néhány 
nap előtt az irlandi néphez bocsátott nyil.vá- 
nyos levelében a’ democratai szabadság szel
lemére hivatkozás alatt? (Ezen ’s következő 
szóknál a’ tetszés olly kábító v o lt, hogy a* 
karzatokon számos kifejezést hallani sem le- 
hete). Én Grattan szavaival végzek : „legkö
zelebb tanácsom, hogy az irlandi nép demo
cratai kormányra ne törekedjék. Nem hozzá, 
nem neki való. Nem akarok mocskot ejteni 
saját hazámon; de kérdem a’ házat: ha ismer
vén az Irlandban divatozó pártoskodást, ké- 
pés volna é azon ország népét önkényre — 
használjam é e’ kifejezést? — a' honi törvény- 
hozás önkényére bízni? Nem szülne é polgár- 
háborút a’ visszás vélemények összeütközése ? 
Azt hiszi e nghány tisztes Gentleman, hogy 
mivel ők Irland egyes részeiben bizonyos ha-

den ntigol ló 11} fnttal többet; Angliában 
győztes ló 4 futtái többet; belföldi mének ▼. 
kauczák ivadéka 4 fnttal kevesbet.

Lichtenstein V. hg. 0 esxt. világ pej kaneeája R 0 1 ». 
l i a e  egyedül já rt körül. Náda.dy Tamás gr. kanexája Y « r .  
l a  viss/.ahú/.atván

3. Ezüst kargyertyatartó, értéke 100 ar. 
minden, nem Britanniában született lóra; 3 
árig. m f.; 3 észt. 68 f t , 4 észt. 94 f t , 5 észt. 
101 ft, idős 106 ft, mén 2} fonttal többet.

Hunyady József gr. kanc/.ája M a r i a n n e  (első ’» így’ 
•yertes). — Harrach Fér. gr. kanczája M y L ad } ' (máso
dik). — Lichtenstein V. hg- 4 észt. süt. pej ménje F i  te  
O r v i l l e  (harmadik). — Sangusko László hg. 5 eszi. se. 
B. W a c h h a b  (negyedik).

4. Elegy verseny, 3 észt. lovakra; 20 
ar. inindenik.

Széchenyi lstv. gr. 3 észt. pej m. R o n d a  egyedül'járl 
körül. — Nádasdy Tani. gr kancz. C a r o l i n e ,  Harrach 
Fér. gr. kancz. F a y  visszahú/.atván , és Lichtenstein Fer. és 
Al herczegek, Kszterházy M , Hunyady Jó/.s. Itatthyáni 
Kizm ér és Károlyi György grófok bánatot tizet vén.

5. Arany emlékpénz és 32 arany.
Eszterházy M gr. kancz. V i c t o r i n e  (e lső ).— Feste

tics Miklós gr. kancz. E s m e r a l d a  (második) — Nádas
dy Tani. gr ni. C h i Id e  H a r o l d  visszahú/.atolt.

Az idő különösen kedvező volt. Az if
jabb magyar király O Felségén kívül jelen* 
voltak, még Ferencz ’s Lajos fens* föb.gek, 
Lukkai és Vasa kir. hgek, és számos egyéb 
uraság.

A N G L I A .
Spring-Rice apr. 24ki beszédének az u- 

nío-felbontás ellen legérdekesb ime’ végszava: 
Azon hazafiak nagy nevére, kik nincsenek 
többé, nevekre, mellyek nagyobbak, mintsem 
monarcha oszthat, azon magas holtak szelle
mére, kik Irland történeteinek díszt szerzé- 
nek, a’ népet támogatva ’s az önkényt, akárhol 
találkozott is az, leküzdve, kényszerítem az 
urakat: tekintsenek ez alkalommal magasb 
nagyobb érdekekre, mint megbizójik véle
ményére. Nefelejtsék e l , bogy kötelessé- 
gök lélekisméretes teljesítése tetemesb ju
talmat érdemel , mint az ország parliamentjé- 
ben tagul maradás. Bár ne felejtené Irland, 
hogy angol parliament szabaditá fel a’ k a to li
kusokat ! ’s a’ t. Leültöm előtt azonban bátor 
vagyok néhány szót felhozni, m ellyel végtele
nül jobbak, mind annál, a’ mit én feltalálni 
képes lennék. Grattan Henrik véghagyomá
nyai azok hazájára nézve, ’s nem sokkal ha
lála után e’ házban olvastattak fe l , mint ö- 
röksége e’ nagy férfiúnak ’s nagynak azért, 
mivel olly kitűnt jóságu volt. (Zajos tetszés) 
Utolsó tanácsát foglalják azok magokban, mel- 
lyet honfitársinak nyújtott. — Szavai ezek va- 
lának: „Tanácsion! szivemből, hogy ar két or
szág sohase váljék el. (hosszan tartó tetszés)
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alommal bírnak, Irland egyéb részeit is Iió- 
dolásra volnának képesek kénytetm I (Hau- 
»jos tetszés azon irlandi tagok résziről, kik 
az unió felbontatását ellenzik). A’. harcz csak 
hamar elkezdődnék; ’s nem könnyen jutna 
vé^re. Egy azonban bizonyos lenne: t. i. a’ 
kábaságou kezdett munkát gonosztét koronáz
ná.“ E^ szavak után a’ szónok felirást hozott 
»’ királyhoz javaslatba, mellyben ünnepélye
den mondjanak ellen minden uuio-felbontásnak 
azon pótlékkal, hogy a’ ház egész figyelmét 
az irlandi panaszok eltávolítására fordítsa , s 
annak jóllétét, mennyire csak tőle telik, elő
mozdítsa. — Londonban középpouti biztossága 
azon kézműves egyesületnek, nielly 21én a’ 
hires búcsút járta 2 lén gyűlést tartott, melly- 
beu elvégeztetett, hogy azon kérelem mellyet 
Melbourne elfogadni nem akart, neki többé 
ne nyujtassék be, hanem olly férfi által, ki 
szabad bejáratú az udvarnál legközelebbi ud
varláskor egyenesen a’ király elibe terjesztes
sék. — Midőn april 18-án az alsóházban a’ Bath- 
rend vétezeiről vala szó, ’s Hume ur arról pa
naszkodnék , hogy a’ britt rendek csupán ka
tonaiak , ’s hogy nincs tudományos rend An
gliában mint Porosz és Francziaországban, yí- 
szonzá Sir R. Peel: a’ tudományos rend tel
jességgel szükségtelen, mert a’ tudomány ma
ga is jelesség, nielly magában nemesit;------
mit a’ katonai tettekről nem mindig mondhatni.

Az alsóházban april 24én az unio-felbon- 
tás ügyében Tennant ur szóla első Spring-Rice 
ur indítványát hoszu beszédben támogatva, azt 
akarván megmutatni, hogy Irland kereskedé
se, mig saját parliamentje volt, lépcsörül lép
csőre alább szállott, ’s végre is 1792 , 3 , 6  
’s 8ban a’ polgárháború kitöréseit uem gátol
hatta meg. „Az vala, úgymond, Irland sze
rencséje , vagy pedig szerencsétlensége ? — 
itt nyomozni nem szándékom — hogy ollyan 
helyzetbe jőve, nielly őt Angliával természe
tesen egybeköti. Ha a’ természet az atlanti 
Oczean közepére tette volna valahová messze 
az európai statusoktól, saját segédforrásiban 
megnyughatnék. Minthogy azonban fontossága 
más országokra nézve csekély, míg helyzeté
nél fogva számtalan kapocs köti őt Angliához, 
a természet maga Anglia sorsához és szeren
cséjéhez kötötte azt. Nem gerjed é magában 
a tisztes és tudós tagban (̂ 0 Connellbeu) némi 
büszke érzés , ha visszagondol, hogy két év 
előtt hatalmas talentumával a’ britt constitutio 
helyre állítására ő is közsegéd lehete, ’s azon 
visszaélések megszüntetésire, mellyek a’ par- 
hamentbe csúsztak? Sohasem támadt e azon

gondolat benne, hogy ez olly diadal volt, mel
lyet mint irlandi parliament tagja soha sem va
ja ünnepelhetendő. Az unió által az irlandi 
képviselők befolyása országukhatárin túl tágult, 
az egész emberi nem jogai védelmezőjévé lón, 
’s dolgozhatik ama’ nagy munkán, t. i. a’ sza
badság uralkodásának félvilágról félvilágra ter- 
jesztetéséu. Részemről én legbüszkébb kitün
tetésnek tartandom mindenkor, hogy ez utol
só tizenkét hónap alatt képes voltam szavaza
tommal elősegíteni azt, hogy az emberiségre 
áradó jobbsors jótétei India széleitől fogvást 
az atlanti Oczeán legmesszibb partjaiig terjesz
tessenek ki, hinduszok az országukat sarczoló 
monopóliumtól szabadhassanak meg, egyszers
mind a’ negerek lánczai oldassanak fel. Ezek 
olly diadalok , mellyek messze tulhatnak a’ 
helybeli törvényhozás határin; ezek diadal
szobrok (yrophaeon), mellyre egy irlandi par
liament legszédelgőbb dicsvágya sem pillant
hat; ezek olly tiszteletek, mellyeknél fogvást 
az irlandi ama’ büszke önérzéshez, hogy ó a’ 
zöld Erin fija, még azon dicsőséget is csatol
hatja, hogy ő is britt. Ezekután azt ügyeke- 
zett megmutatni, hogy a’/ két ország egybe- 
köttetése szükséges és jótékony. — Utána O’ 
Conor ur felelt, nyilványítván, hogy ö az unio- 
felbontás mellett él hal, Anglia Irlanddal min
dig roszul bánt, a’ britt az irlandit mindig ki 
csúfolta. Azon egész rendszernél fogva, mel
lyet Anglia Irland iránt követ, t. i. az adó- 
felosztás, a’ nagy telekbirtokosak távolléte, 
a’ protestantismus természetien tulnyomósága, 
’s a’ t. következésiben Irland gabonáját töme
gestül Angliába szállítja, míg a’ nép fele otthon 
éhen hal. Az ország bár egyik a’ legterméke
nyebb ’s legszebbek közül e’ földön — félig 
művelve, félig sivatagon ’s a’ t. Utána Little
ton ur irlandi statustitoknok kivált azon káro
kat ügyekezett előszámlálni, mellyek az unio- 
felboutásból eredhetnének. Független britt és 
irlandi parliament közt a’ londoni Westinüa- 
sterben ’s a’ dublini College-green-ben mind
egyik ó sá g n a k  mint sajátjának javáról gci*- 
doskodya^, mikép lehetne a’ Londonban lakó 
király egyenlően igazságos mind a’ kettő iránt? 
— Barron ur O’Connell érzelmében szólott, 
továbbá azzal támogatván azt, hogy az unio- 
felbontás után sem remélhetni a’ katholicismus- 
nak országosabb tekintetre jutásától, mert a’ 
király úgy is protestáns ’s a’ t. irlandi peerek 
többsége is ugyanaz.

Az alsóházban apr. 25ikén Ruthven ’s 
Grattan az unio-íelbontás mellett és Standford 
ellene szólván következett L a m b e r t  ur ’s
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O’Connell ellen intézett több szemrehányás 
sőt gúuyolgatás után irnígy szólt: Czáfolhallan 
azon állítás, bogy ha két független törvény
hozó test állana főn, egy t. i. Angliában másik 
Irlandban, azok egymással versenygeui fog
nának. Azt mondják talán e rre , hogy az előtt 
is az angol ’s irlaudi parliament közt szintúgy 
elmellöztetett a’ viszálkodás s összeütközés. 
Úgy van, elmellöztetett, de mikép? a’ leg- 
nvilváuyosb, legdurvább, legundokabb meg
vesztegetés által. Tegyük, hogy az angol- 
király , ki az uj systema szerint írlandnak is 
de facto királya, szükségesnek látja, vala- 
melly külhatalomuak p. o. Francziaország- 
nak , hadat üzenni. Az angol parliament mege
gyez a' háborúban ’s megadja a’ kívánt költ
ségeket. Az irlaudi parliament ellenben nem 
akar háborút ’s azért a' pénzt megtagadja. Az 
angol nép e’ szerint hadi, az irlandi nép bé
ke - lábon á ll , ’s a' két ország királya félig 
háborút folytat, félig békében é l; ’s íme nincs 
semmi mód , a' parliameutek összeütközését 
gátolni, nincs egyéb mód, hanem hogy vala
melyik a’ másiknak alávesse magát. Ha az 
irlandi parliament volna kénytelen engedni ’s 
nem bírna ön-adóját intéző (Selbstbesteurung) 
jussal, nem bírna az ó kereskedési, gyar
mati ’s kül politikájára nézve ellenőrségi jog
gal : szeretném tudni, miféle parliament vol
na ez? Az irlaudi parliainentnek vagy egé
szen függetlennek kellene lennie ’s elég erős
nek a' britt parliament akaratjának hatalom
mal is ellenállni (sok irlandi követtag kiáltja: 
néni! nem!) — Jó tehát, ö ezen akaratnak 
nem állhatna ellen. Ali volna tehát akkor illy 
parliament? nem egyéb, mint Anglia végze- 
tiuek ’s edictuminak iajstromzója , nem egyéb, 
mint egy , pór politikát koholó, gyártó kis tar
tomány-gyűlés. — Egy nemzeti törvény ho- 
zóság! Valóban! S ez é mind az, mi által 
Irlaud „nagy, dicső és szabad“ fogna lenjii ? 
,,a’ föld legszebb virága, a' tenger legneme
sebb gyöngye?“ (Nagy kaczaj). Am de ezen 
tárgy sokkal fontosabb, hogy sem azt ko
moly figyelmünkre ne méltassuk. Engedjük 
meg egy pillanatig azt, hogy kötelesség
ről felejtkezett minislerek a’ tett indítványba 
megegyeznének ’s — a’ mi még rendkívü
li bb volna — hogy a’ végrehajtásnál egy csöpp 
vér sem ontatnék, valljon mi lenne a’ követ
kezmény? Ha egyszer az unió-ellenes par
liament Dublinban összeülne, mit fogna lege
lőször is határozni ? tilalom-vámokat minden 
angol czikkelyre (halljuk! halljuk!), ’s ek
kor kétségkívül a’ britt parliament is Jegnyo-

masztóbb vámokat róna minden irlandi föld
termésre. Azt mondják majd, hogy akkor az 
irlaudi nép maga fogja gabonáját elfogyasz
tani. (Halljuk! halljuk! az irlandi követta
gok részérül). Úgy van, az irlandi nép el 
fogja azt fogyasztani, de ki fogja megfizet
ni? (kaczaj) John Bull (angol köznép) Eu
rópa egyéb piacziról fogja magát ellátui ga
bonával , s én csak-nem f é le k h o g y  igen 
nehéz leendne az irlandi haszonbérlőket ’s 
mezei gazdákat arra bírni, hogy földjeiket 
műveljék, vetésiket nagyra növesszék ’s bar
maikat táplálják, csupán kedviért e’ válasz
tott mondásnak: „ n a g y , d ic s ő  és s z a 
bad“ kedviért’s a’ t. — Lambert után Shiel 
fordítá hatalmas szózaLát.O’Connell indítványa 
támogatására ’s utána Peei óstromlá az indít
ványt, noha már éjfél után volt az idő. 'S ám
bár-4 éjjel egymás után szakadatlanul folyta’ 
vitatkozás, még is mindegyre újabb ’s meg- 
meglepöbb szempontok fejlődének ki.

Shielnak Irland nyomoru állapotját híven 
és szívrendítőleg tükrözött beszéde után O’
Connell indítványa mellett buzogtak apríl 28i- 
kán Callaghan, Finn, O’Connor, Ronayne, 
Baldwin , mind irlandi képviselő; Sping-Rice 
véleményét pedig pártolák Perrin, Bateson, 
Lefroy, C. Fergusson, Torrens, Hussey Vi
vian ’s Pry me ’s az egész követház tikkadtnak 
látszott inár az annyi éjjel tartott vitáskodás
tól; apríl. 29kén csakugyan végre is jutott a’ 
hosszadalmas vita s 0  Connellnek az unio-fel- 
boútást illető indítványa 523 > 3 8  ellen meg
bukott. Szintazou nap gr. Grey felirást javas
lóit a’ felsőház nevében egy értelműleg az al
sóház szavazatával iutéztetni a’ királyhoz az 
unio-felbontás ellen s a lurdkanczellár (Broug
ham) is pártolá ez indítványt nyomos beszéddel.

Manchesterben igen lázasztó lapokat rag- 
gattak fel a’ főutczák sarkaira. A’ hatóság 
mindent elkövetett, hogy a’ netalán készülő 
lázadást elnyomhassa. — Midőn a’ foglyok ki 
huzatának a börtön udvar;'; ba, hogy a’ tanuk
kal szembe állíttassanak, ezt kiáltozák a’ fog
lyok a’ tanúk felé: Hóhérhoz velők! Semmi! 
majd eljö még a’ mi időnk iá, majd megfize
tünk még nekik!

F R A i N  C Z I  A O K S Z Á G .
Az apr. 25ikén Párisba érkezett londoni 

hírlapok ’s privát levelek csaknem őszvesen 
amaz uj szövetségről szólnak , niellyre Frau- 
cziaország’s Anglia, Spanyolország ’s Portu
gália, a’ félszigeten uralkodó barcz megszün
tetésé végett egymással léptek s majd minde
gyik levél más más következményeket húz.



Néhány Mp óta köz beszéd: hogy Anglia se 
reget küldewd Portugálba, és Francziaország 
»’ spanyol éjszaki tartományokat fogja meg
rakni, a’ portugál! határra pedig spanyol se
regek lépnek. Annyi igaz, hogy a’ londoni 
’» párisi diplomaták közt angol-franczia bea
vatkozás kérdése forga fen; de úgy látszik: 
hogv azon becsféllés, melly e két nemzet 
közt folyvást fen áll, e’ rendszabást elfogad
ni nein engedé. Azonban, mint most halljuk, 
elvan közösen határozva, hogy Francziaor- 
szág uj serget küldjön a’ spanyol határszé
lekre, Anglia pedig flottáját, melly a’ portu- 
gáli partoknál czikáz, erősítse m eg; mindaz- 
által se egyik se másik e’ két hatalmasság 
közül tettleg nem avatkozik be. Reményük, 
hogy a’ spanyol sergek segéd munkálata elég 
leend d. Miguelt azonnal Portugálból kiűzni. 
A’ párisi, londoni ’s madriti udvarok azután 
kényszerítői fogják d. Pedrot: hegy ő is ha- 
sonlag távozzék el a’ portugáli földrül
thron üst engedje leányának által. A ’ franczia 
kormányhoz — mondják — kurír érkezett, ki 
Talleyrand bgtól a’ félsziget ügyében Lon
donban elkezdett alkudozások iránt hivatalos 
irományokat hoza. Az éjszaki udvarok követ- 
jei Londonba vonakodtak, — ezen conferen- 
tziában részt venni. — A ’ Moniteur szerint 
Lobau marsai újólag a’ Seine megyei nemzeti 
őrség fó parancsnokává neveztetett. — De Lig- 
ne hg. a’ köznép által Brüsselben elkövetett 
vad rombolások következésiben megbagyá, 
bogy minden birtoka Belgiumban mint szinte 
bi usseli palotája is adassák el. A’ hg. Német
országban szándékozik megtelepedni. Még ti
zenegy más főrendü belga ház is köveíendi pél
dáját. — A’ követházban apr. 28ikán a’ hadi 
költség azon czikkelye, melly az a l g i e r i  
ő r i z e t e t  s A f r i k a  g y a r m a t o s í t á s á t  
illeti, került napi rendre. S a d e  ur, ki már 
egy év előtt azon szempontját terjeszíé elő 
hogy Algier elfoglalva tartása Francziaország- 
nak káros inkább mint hasznos, ismétlő ez 
állítását. 0  pontos számolások által ügyeke- 
zett megmutatni, hogy az őrségi költségek 
evenként 40 millió francra terjednek. A ’gy ar
mat jövedelmei alig tesznek 1,600,000 fran
cot. Az afrikai biztosság javaslatba bozá u- 
gyan hogy a’ kiadások 27 millióra szoríttas- 
sanak ; de mi módon ? a’ hadseregnek 21,000 
főre leszáll,itatása által. Sade ur nem gén 
kedvezője» rajzola e' birtok termékenységé 
Az európai termékek, m elleket A l.ierta
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kasok igen hamar oda lankadnak; a* belföld 
ezülöttire nem számolhatni, mivel közöttük 'a 
a’ francziák közt a’ közösülésnek egyetlen 
eleme sincs ’s egybeolvadásra leggyöngébb 
remény sem biztat. A’ gyarmatlakosokat csak 
úgy védelmezhetni, ha őket katonai őrsze
mek szakadatlan láncza környezi, ’s ezek min
dennap készek csapatos viadalokra. Vesze
delmes és káros, Francziaországot évenként 
40 millió franknyi segedelempénztől megfosz
tani; nagy tanúságul szolgálhat az aegyptusi 
expeditio, melly szintúgy túlságos kaland
járás volt ’s Francziaországot legjobb,, sere
gétől ’s legjelesb vezéritöl fosztá meg. O (Sa
de) nem lát Francziaországra nézve legki
sebb szégyent ’s gyalázatot abban, ha Algier* 
ról lemond. — P i s c a t o r y  ur azt hiszi, hogy 
e’ jelen pillanatban nem annyira gyarmatosí
tás , mint megtartásról van s z ó : a’ gyarmato
sításra legjobb, legalkalmasb módot csak a' 
jövő idő fogja megadhatni. Algiernál ugyan 
a’ gyarmatosításnak számos akadálya van, de 
a’ határ termékeny; a’ belföld szülötteit nem 
lehetetlen megnyerni ’s az éghajlat is egész
séges ; ’s ha sok a’ beteg, ennek oka a’ kór
házak rósz igazgatásában fekszik. A ’ szónok 
úgy vélekedett, hogy jobb igazgatás és rend- 
őrködés által a* kiadásokat kevesbíthetni ’s 
a’ foglalás hasznait is kifejleszthetni.

A’ Constitutionnel sajnálkozik , hogy Pá- 
risban a’ csendzavarás ’s erőszakoskodásnak 
bizonyos eleme uralkodik, mellyet eddig se 
törvény se kormány nem méltattak komoly fi
gyelmekre. E z ama’ 12 — 15 észt. gyerkó- 
ezék hada, melly Gamin név alatt isméretes. 
E ’ fajnak nem láták se az 178í)iki revolutio 
idejében se Napoleon alatt nyomát. Az már 
több év óta minden politikai mozgásnál hatal
mas részt vön ; a’ júliusi napokban csudála
tos ’s csaknem megfoghatlau bátorságnak adá 
jeleit; a’ st. Germain l’Auxerrois-i egyház ’s 
érseki palota leromboltakor a’ pusztítók szár
nyán állott; az 1832iki jun. 5 ’s 6ik napján 
’s az áprilisi utolsó zavarokban olJy hidegvé- 
rüséget, elszánást, ’s élet - megvetést bizo- 
nyíta, melly a’ lelket álmélkodásra készti. 
Most — mond tovább a’ Constitutionnel — igen 
igen szükséges e’ fegyveres csendzavarók 
kora-érettségü nemzetségét a’ iiyilványos mo
ral ’s tőrvénytisztelés alapjaira visszavezetni, 
ha különben el akarjuk kerülni, hogy abból 
egy fékezhetlen csapat, a’ pártoknak fegy
veres serge, az erkölcsi ’s politikai romlott
ságnak egy olly eleme növekedjék, melly a’ 
népet folyvásti ingerültségben igyekszik tar-
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Uni. Av dolgok illy áüapotja komoly figyel
met kivan, ’s a’ kormánynak egyik fó gondja 
legyen, a’ népnek e’ mirigyes részét munká
ra 's rendre szorítani; ugyanazért e ’ ficzkók- 
nak morális nevelést kellene nyerniük; nem 
elég pedig őket csak írásra ’s olvasásra tanítani, 
de szü kséges, hogy az ember ’s polgár kö
telességét is megismérjék. Illy nevelés nem 
csak az al osztályok gyermekinek, hanem min
den rendű ifjúságnak szükséges, ha külön
ben egy szabadságra érdemes, épvérü , erős 
népet akarunk nevelni ’s képezni.

April. 29ikén Larochefoucauld Sade vé
leményét pártolta, Delaborde ur pedig Algier 
gyarmatosítását, ’s Napoleon aegyptusi expe- 
ditióját dicső pályája legszebb, leghaszno
sabb ’s legnagyobb tettének mutatá megFran- 
cziaországra nézve. Ugyan ezt Ali basa tanú- 
példájával is támogatá. — A’ pairkamara mint 
törvényszék april. 30iki titkos ülésében azt 
határozta, hogy mivel a’ lyoni ’s párisi utóbbi 
zendülések, a’ Grenoble, Marseille, Arbois, 
Chalons sur Saone, Clermont-Ferrand, SL 
Etienne, ’s Espinal várasok ’s illetőleg hely
ségekben majd egykorulag kitört lázadások
kal kapcsolat ’s összefüggésben vaunak, az 
ezen rendzavaré tetteket illető porok ’s iro
mányok , akár el vannak már végképen intéz
v e , akár nem, rögtön a’ pairkamarához kül
dessenek , hogy itt a’ körülményekhez képest 
meg lehessen állapítani: ha pairtörvényszék 
előtt folyjanak é azok, vagy pedig ennek 
megbízásából a’ helybeli bírósághoz küldesse
nek é vissza ? ha talán függőben lévén bő
vebb nyomozások kivántatnának.

A' lyoni áldozatok javára minden sze- 
mély-különség nélkül tett aláírások 80 ezer 
frankra mentek. — Leont gr. Napoleon ter
mészetes fiát, szembeötlő hasonlatát a’ csá
szárhoz, a’ st. denisi nemzeti őr-osztály fejévé 
’s parancsnokává tette, ki is a’ mostani kor
mány ’s rendhez szító beszédet tartott hoz
zája. — A ’ fagy Bordeaux vidékén tönkretet
te a’ szőlőket.

A’ király máj. lsőjén mint névnapján el
fogadna’ministerek, marsalok, polgári’s ka
tonai hatóságok , a’ két kamara ’s a’ diploma
tái test szerencsé-kivánatit; ezen utóbbinak 
nevében gróf Pozzo di Borgo tarta beszédet 
a’ királyhoz.

SPANYOLORSZÁG.
April 19kén az udv. újság némelly apróbb 

győzödelinekről tesz jelentést, mellyeket a’ 
kir. seregek Mancha tartományban a’ carlosia-

kon névszerint El-Locho guerilla csapatin nyer
tek volna, de a’ többi sereg újabb munkálati
ról nem is emlékezik. Pár nappal később a’ 
navarrai carlosi hadnál kiadott napi híradásból 
kitetszik, hogy Quesada e ’ haddal történt leg
közelebbi ütközetét elveszté, ’s kénytelen volt 
megfutamodui. íg y  szól a’ híradás: „V. d. Car
los tábora Navarrában. Gén. Zumalacarreguy 
Navarra ’s Guipuzcoa főparaucsnoka april 22- 
kén estve, a’ kevély Quesada seregét, mellyet 
e ’ lázadó személyesen vezérle, megveré ’s 
gyalázatos futamodásra kényszerítő, miután 
200at a’ csatatéren halva hagyott, 12Uat pe
dig fogolykép veszte. E z utóbbiak közt volt 
egy ezredes O'Donnell ’s több más tiszt, kik 
igazságos visszatorlásképen , a’ királynéink 
által foglyaikon elkövetni szokott bánásmód 
miatt, nyomban meg is lövettek. Nevezetes a’ 
zsákmány is , inelly a’ győztes had hatalmába 
került.“ Más hírlapok e ’ zsákmány közt emlí
tik Quesadának minden pogyászát ’s három 
álgyutis. Quesada, mint mondják, ez ütközet
ből Pamplonába vonult vissza. — Tarragona 
vár (Cataloniában) egy összeesküvésnél fogva 
kevésben múlt, hogy közelébb a’ carlosiak ke
zére nem juta. Maga a’ vár-parancsnok fő ré
szese volt a’ szándéklatnak, Carnicernek, ki 
már 1500—2000 főnyi fegyverest gyüjte ma
gához, kell vala beütui a’ tartományba, ’s itt 
az őt készen váró 2000 helybeli támadóval e- 
gyesülnie ’s úgy a’ vár felé nyomulnia, melly- 
nek kapuit tárva lelte volna. Szerencsére Llau- 
der a’ szándékot kinyomozd , ’s a’ várparancs
nokot agyon lövetvén, az egész tervet füstbe 
dönté. A ’ már közelgő Carnicer ellen pedig 
sergeket gyüjte, ’s Mayals mellett elibe hú
zódván ót véletlenül megrohand ’s egész tá
borát tönkre véré; 300uál több veszté életét ’s 
köztük néhány tisz t, és sok szerzetes barát. 
A ’ szétvert csapat-részek az Ebrón töreked
tek átkelni, de mindenütt föltartóztattak ’s ke
vés hiján fogságra kerültek, valamennyi igen 
nyomorék állapotban ’s nem kevesen minden 
gúnya nélkül. Carnicer maga ’s vele mintegy 
100 lovas a’ kis Segre folyamon vergődött át 
’s ez álfal szabadult meg üldözőitül.

April 23kán az udvari újság hivatalosan 
jelenti: hogy O Fölsége a’ regens-királyné , 
miután d. Maria ó leghívebb Fölsége küldött 
rendkívüli követét ’s fölhatalmazott ministerét 
közelébb hivatalosan elfogadta, viszont a’ spa
nyol udvar részéről a' lissaboni udvarhoz rend
kívüli követül ’s fölhatalmazott ministerül E -  
varisto Perez de Castro urat haladéktalan 
küldi.
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estve vette telegraph által hírét a tranczia kor
mány Almeida határi erőség bevételének d. 
Maria sergei által. A’ város lakosi mar Rodil 
spanyol serege közeledtekor készeknek nyi
latkozónak d. Maria részére allaui, 8. 18kan
a’ constituliói zászló a várfokra ki is tiize- 
ték. Ekép most már Portugália nevezetesb va
rai jobbára mind d. Mariának hódoluak, ’s Min- 
ho tartomány elfoglaltával a két fél urodalma 
közt a’ Tameza folyó húz határt. Miulio tarto
mány népe egész Portugálban leghadakozóbb 
’s negyed részét teszi az ország népségének. 
Egyébiránt a’ Tamezán túl is éledni kezd a’ 
constitute ügye ’s terjeszteni árját Tras - os- 
Montes és Beira-baixaban is. Leginkább há
rom körülmény látszik a’ királyné ügyének ez 
újabb nevezetes fordulását előmozdítani: a’ 
lakosak szellemi tikkadalma, — a’ beavatko
zott spanyol segedelem ’s végre némelly ha
talmas nemzetségek ’s névszerint a’ Silveira 
hadnak d. Migueltől legújabban történt elpár
tolása, ’s ezen okok aligha majd nem sokára egé
szen végére is juttatják a’ harczot. Rosa ge
neral is, előbb d. Miguelnek egyik legtüzesb 
párthive, Santareniből Lissabonba átszökkent.

NÉMETORSZÁG.
A’ Rajna-bajor nevű hírlap szerint april. 

28ról: „Wirth dr. erőszakos megszabadítfa- 
tásáról számos tudósítás érkezett Zweibrü- 
ckenből. April. 22ikén t. i. estve 11 órakor vi- 
teték Wirth dr. egy kocsiban Neumann rendőr- 
haduagy ’s egy general által kisértetve Kai- 
serslauternbe, hogy ott két éves fogságát tölt
se ki. E' titkot alkalmasint valainelly szolga 
kibeszélte , mert a’ mint a’ kocsi éjfél után 
1 órakor Homburgon innen Bruchhofboz ért, 
egyszerre felugrik egy személy hátulról a’ 
bakra, egy pisztolyt durrant a’ kocsiba, melly 
Wirth drt hátban találja, de mivel a’ golyó 
a’ kocsideszkán keresztül erejét veszté, csak 
kék foltot sújtott rajta. Erre azt mondja Wirth 
dr. Neumann úrhoz : ,,E’ golyó hadnagy urnák 
volt szánva!“ Alig esett a’ lövés, bizonyos 
Kurz nevű szökevény theologus a’ lókantár
jának rohant, ’s a’ fékszár sebes elcsavarása 
által a kocsit fel akará dönteni, de a’ mi nem 
sült el neki, mert Neumann rögtön kipattant 
a’ kocsiból ’s kardjával karon vágta. Azon 
perczben szökött le a’ kocsiról az osztálynok
g. is a ’ beteges Wirth drt. azzal fenyegetvén.

Szerkezted H e 1 u e c z y.

hogy ha veszteg nem marad a’ kocsiban, tönk
re lövi. Erre a’ 2 rendőrtisztre mintegy 16 tá
madó puskát süt, Neumann jobb karján sebet 
kap, ’s a’ brigádás gén. csákóját 2, köpenye- 
gét*5 golyó lyaggatja keresztül, egy kocsiló 
pedig sebet kapva zuhan le. Neumann bal
kézbe fogja kardját, oldalba döfi a’ theologust 
’s fején sújtja, ’s igy e’ két bátor elszánt 
küzdése futásra kényti a’ támadókat. A’ meg
szabadultak egy lovon folytatók utjokat to
vább , azonban a’ szomszéd hegyről lebocsát- 
kozváu ismét puskalövésekkel üdvözlök újra 
őket, mellyek ugyan sértetlen suhantak el 
mellettük , de mivel megmaradott egyetlen lo
vuk egy lövés állal megsodortatván ijedtében 
ragadva vitte őket le a’ hegyről, a’ támadók 
utói nem érheték őket. Az utonállók Wirthet 
akarák megszabadítani ’s egy már kész ko
csin a’ rajna-bajor határon túl biztos mene
dékre szállítani. — Frankfurtban egy csoport 
rósz szándékú a’ rabokat máj. 3ika éjjel ki 
akará szabadítani ’s fegyverre is került a’ do
log, 5 a’ támadók közül elesett, többen se
bet kaptak ezek ’s a’ rabok közül is, ’s csak 
egy szökhetett meg. — A’ müncheni hírlap 
szerint az angol ’s franczia követeken kívül 
a’ többi mind parancsot kapott udvarától, hogy 
Bernt hagyják el.

Münchenből apr. 27ikéről Írják : hogy ott 
a’ lakosoknak majd nem fele náthahurutban 
(Grippe) sinyledez. —A’ bajor korona hg. máj. 
közepe táján Berlinbe, ’s innét a’ porosz ko
rona hg. társaságában sz. Pétervárba fog utaz
ni.—Magányok tudósítások Görögországból je 
lentik, hogy nem sokára Otto királynak el- 
jegveztetése iránt Miklós czár éltesb leányá
val, ki most 14 esztendős, Péíervárott alku
dozások kezdődnek. — Speyerből apr. 29röl 
költ levél szerint ugyanott elfogattak 9 sze
mélyt, kik, mint mondatik , részesei azon tár
saságnak , melly Wirth doctort a’ fogságból 
kiszabadítani törekvék. Ok nagyobb részint, 
mennyire eddig kitudni lehete, a’ főbb osz
tályhoz tartoznak; többnyire fiatal emberek 
Zwey brück énből ’s a’ szomszéd vidékről. Min
den, a’ mi eddig hiteles forrásból tudomásra 
jött, bizonyítja, hogy dr. Wirth illy utón ál
táljában nem akará szabadságát visszanyerni 
s hogy a’ támadók eltávoztak, miután tervü
ket illy módon megbiúsodni vagy füstbe menni 
láták.
_Bank-részvény máj. 1 Óikon. 1266._____________
Nyomtatja L aaderer.
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M A G Y A R O R S Z A G .

Pozsony máj. 13. Közelebb a’ 192—3 , 
mind a’ két táblánál tartott orsz. ülésekben a’ 
már isméretes három rendű üzenet forga ismét 
vitatás alatt. A RR. t. i. a minap kapott fő
rendi üzenetekre kerületi gyűléseikben választ 
készítvén, azt kettőre, a sérelmek beli ’s ngy 
nevezett barsi leírásbeli tárgyazatokra a’ löki 
trrsz. ülésből, heh ben hagyván a1 fó URhöz 
átkuldotték. Az elsőre, vagy is lsérelembelire 
már egyedül egy kifejezés gátolja a’ két tábla 
kölosóiiös egyezését, de meliynek javaslóit 
mását a' fő RR. nem fogadák eJ, hanem uj üze
netben határozták fölszólítani a' KK. ts  RRket 
azon kifejezés helyett egy más czc’szerubb 
javaslására. Másik üzenetben a’ barsi ügyre 
rézve RRink elállának a fölirás-kivánástul, de 
óvást tenni szükségesnek tárták. A’ fő RR. 
visszaüzeneljök szerint: őrömmel vevék az 
egyezést, ntellv a’ törvények régi ösvényét 
pártolja, de óvásnak semmi helyét, szükségét 
v agy hasznát nem látják. Ezalatt a’ RPt. 12én 
kik e' napon szeretett elnökjük (Pongrácz) 
névnapját üllek, elfogadván a' 3ik rendű üze- 
nei-javaslatot is, (a’január 3kán költ 2dik k. 
kir. leírás tárgyában) azt azonnal a' főtáblá
hoz utasilák; hol iránta, a' fölirásra nézve né- 
li.elíy változás 's kihagyás javaslása miatt, uj 
üzenet határoztatok. Azontúl a’ RR. foiytaták 
a' törvényszék rendezésbeli munkálatot, név- 
szennt a’ Í8ik czikket a' szentszékekről.

Föls. t  runk status- és conferentiai-niinis- 
ter gr. Kolowrathoz máj. lOről intézett kabi
neti legfeusőbb irata szeriut, status- és confe- 
rentiai tanácsnok ‘ b. Mikos Lászlót saját kí
vánságához képest érdemietl nyugalomra bocsá
tani és számos évi j ó ‘szolgálatival legfeusőbb 
inegelégüHe tanujeiéül ót titkos tanácsnoki mél
tósággal kegyelmes vala felruházni.

Föls. trunk april. löki legfeusőbb hatá
rozata szerint gr. Zichy Jánost a’ m. k. u. Ka
mara Liszt, titoknokát számfeletti fizetésteleu 
kam. tanácsnokká mélíóztatott kegyelmesen 
kinevezui, Láezay Miklóst Gácson volt sómá- 
tsást pedig tulajdon kérelmére nyugalmazni. 
Pesteu 30adi raktűruok Hendí Iguácz, — Ru-

dán in. kir. kamarai fő íizeíőhivafali accessis- 
ta Zimmermann Ferencz és Szegeden Balogh 
József sóellenőr)(meghaláloztak. «kir kam tud)

Királyunk O Fölsége a’ magy. kir. ndv, 
Kanczellariához april. lökéről intézett legfel
sőbb határozata szerint Legény János. Győr
ben iskolai tanítót szalagon függő kis arany 
érdem-pénzzel mélíóztatott megjutalmazni.

Fiume május fjén: Fiumara kikötőnk bal 
(keletdéli) részén a’ kö szárnyfok (inolo) elké
szült $ a’ hajóköteleknek szolgáló oszlopok kA- 
zül azon, melly a' tengerhez legközelb esik, 
íine fölirás fogja erre nézve is örökítni fels. ap. 
Királyinkat, fenséges’Nádorunkat ’s fáradha
tatlan Kormányzónkat n. in. Ürményi Ferenc» 
urat: FRANCI SCi I. VNGAR. GLORIO
SIS. CLEMENS. MUNIFICENTIA. -  JO
SEPH!. ARCHiD. AUSTR. REGNI. PALA
TINI. SVMMA. BENIGNITAS. -  FRAN- 
C1SCI. AB. ÜRMÉNY. LITGRIS. ÍHJJV& 
GVBERNATORIS. SOLERS. STVD1YM, 
HAEC. PORTAS. MOENIA. COMMERCII. 
VNGARICU COMMODO. POSVERE, A. 
MDCCCXXXIV.

T ü n d e  12 evezős, vitorlás uj hajó, mel-^ 
Jyet a máj. 12kén Angliából hozzánk vissza
tért Széchenyi István gr. a' dunai gózhajózá- 
si egyesület számára készülete, hogy az a’ 
Duna szorosainak kitágittafásukig is, azokon 
Berzaszka és Orsóvá közt szállítást 's közé-, 
suiésí könnyítő eszközül szolgáljon, máj. 14én 
alkony tájban érkezett pesti partunkra meg.

Alsó-Pest V. m. SÍ.; Május napjai olly re ív
ként melegiiek valónak maiglan, hogy a hév- 
mérő igen gy akrau árnyékon is 25 foknyi hő
séget mutatott, 's közép Magy arországra csak
nem általány osan esetlen, s így mivel csak 
apriiis dereka után szűnt meg a’ hideg ’s a’ 
sorvasztó szelek , s április eddigi szokott ned
ves characteristikája helyett, mit főkép e’ hó- 
lalan tél után epedve óhajtóit szomjazó föl
dünk , az idén országszerte kiíünóleg száraz 
természettel mostoháikodott; a’ legelő Pest , 
Pilis és Soltban kopár, sok helyen, mivel itt 
az idei május szakasztott testvére a’ tavalyi
nak, a’ marha már is szájfájós ’s csaknem i v ó 

dén vélemény ’s mező elsült főkép a homo-



ko), ‘fl feketéi agyagé határokon. Zemplényi 
azonban, Szabolcsút, Szatmári’s jobbadán min
den hegyei megyéinket gyakor eső élteti, a 
Tisza medre feldagadt a' lentebb tájakon e- 
géiz áradásig 's ez által a’ bele ömlő testvér 
folyamokat is felduzzasztá. Ezért a Tiszamel- 
léken sok telkesebb határon olly buján díszük 
az élet, hogy a’ gabona kövérsége miatt meg 
is dőlt már vagy dőlésre hanyatlóiig. Békés, 
Bács, Csongrád ’s a’ Bánság is sok áldást 
ígér /csakhogy a’ vetett repcze többnyire 
tönkre van téve bizonyos, hydra szapurasá- 
Cu 's mindeddig isméretlen nevii és nemű fé
regfaj által. E ’ környékeken szénához is nagy 
a’ remény, de nincs bezzeg úgy szólván sem
mi nálunk 's a’ magasb fektíi és már is kia
szott vagy egészen meddő égevényes hatá
rokon! hacsak, mint tavaly, a’ könyörületes 
Ég jótékony csatornáit, habár későbben is, 
meg nem nyitja 's a' lepörgölt v. fel sem vi
rult anyafű helyett bő sarju-takannánnyal nem 
pótolja 's tölti meg jobbadán kiürült szénapaj
táinkat. Csupán a’ szőlőre nézve mondhatni ez 
időjárást paradicsominak, mert arra csaku
gyan dicső tulajdonú 's tenyésztésű is az. — 
A’ legközelebb múlt szegedi vásár sem vala 
olly nagy mint egyébkor. Mindenféle barom 
csekélyebb számban vala látható, minek fő
kép a’ marha soványsága 's ridegsége, mint 
a’ vizenyős földön termett szénával leleltetés 
következménye, vala igaz oka. A’ gyalog vásár 
is igen gyér divaté és silány népességű volt. A* 
zabon kivid, mellynek köble 2± pengő forin
ton felül kelt, egyéb gabonafaj még olcsón is
alig talált vevőre.

A N G L I A
Shiel velősb szavai ezek az nnio-felbon- 

tás ügyében: Az igen érdemes kincstár-titok- 
nok fellengós szavakkal dicséri Irland jóllé- 
téf, szerencséjét. Irland jólléte ’s szerencsé
je! Hol vannak ezek? \  ajha én ez érdemes 
urat Limerick fokpariira (quai) állíthatnám, 
hogy lássa ott a’ sok hajót, mell vek napon
ként Irland földtermékivel rakottau elvitor
láznak , míg annak lakosit éhenhalás , beteg
ségek, járványnyavalyák öldöklik! Meg va
gyok győződve, hogy ha az igen tiszteli gent
leman , egy részről ama' dús terhekre pillant
hatna, mellvekkel a' hajók naponként tova 
költöznek, más részről pedig a’ szenvedés ’s j 
ínség ezer külön meg külön nemeit láthatná, 
mellvekkel a’ lakosság kunyhók ’s házakban 
küzd: igen is, meg vagyok győződve, hogy 
ő il land szerencséje ’s jóllétéről soha sem 
szóiaiulana többé. Jóllét és szerencse l Nagy

Isten, ha kérdeném: hol lelhetni fel azt Ir- 
landban, hegyeinek minden echója kérdőleg 
fogná viszhangozni: hol ? annyi igaz — ’s 
ezr fájdalom s Jealáztatás érzelmi közt val
lom meg — hogy Irland népe gyászosb hely
zetben é l , mint a’ legnyomorúbb pórember 
akárhol Európa tartományiban. Az Irlandiak 
rosszabb dísztelenebb kunyhókban laknak, 
festőket nyomorúbb czondrák födik ’s durvább 
eledellel táplálkoznak. Olly szűk ’s egészség
telen viskókban szorongnak, hova más euró
pai tartományokban talán a’ sörtvést sem re- 
kesztenék ; ruhájok rongy darabok, miket min
den koldus Angliában undorodva hagyítna el; 
’s orczájok véres verítékivei, görcsösen rán
gódó szív vel aratják a’termést, mellyhez nyúl
niuk nem szabad, mellyet látnak — ’s éhez
niük kell. Az angol nép tudja: hogy akkor, 
midőn az irlandiak jajszózata a’ csatornán ál- 
talhangzott vala, midőn e’ jajkiáltás az angolok 
füléhez — 's becsületükre legyen mondva — 
szivükre is hatott: ugyanakkor az irlandi mag
tárak ’s gabonacsűrök csaknem Összeroskad- 
lak az áldás terheitől. Ez bármilly országban 
is rettentő volna, de kétszer rettentőbb olly 
országban, mellyet a’ Gondviselés nagyobb 
termékenységgel áldott meg, mint más orszá
got bárhol is‘Európában, de mellyet az em
berek boldogtalan politikája terméketlenné, 
kopárrá tón — ’s egészen még sem törle ki. 
— Paisiay érdemes követje a’ skótziai unió- 
rul szólott. Hát ezen unió az irlandihoz ha
sonlít e? Ha Anglia illy uniót szándéklott 
volna Skótziában létre hozni, úgy Skótziának 
minden népe egy szívvel ’s lélekkel zúdult 
volna fel, az országot vérrel borítandó; ’s ha 
Angliának sikerült volna ott angolegyházi ol
tárokat emelni, akkor Skótziát csak úgy bír
hatná mint puszta határt ’s rideg tarmezői. He 
Irlandban 7 millió katholikus áll egy részen, 
fél millió protestáns a’ másikon ’s ez utób
biaknak uralkodó egyházuk van katholikus 
néptől csikart tömérdek jövedelemmel ’s a‘ ki
sebb számot a’ nagyobb szám pénze ’s értéke 
tartja. Irland kívánja, hogy igazságot szol
gáltassanak neki, ’s lehessen az, minek len
nie illik : t. i. a’ britt birodalom független ré
sze ! — Ha az angol kormány ’s parliament 
minden intésre siket marad, bízvást várhat
ják,,. hogy néhány év múlva az irlandi protes
tánsok az ó katholikus földijeik iszonyú tö
megével egyesülten az unio-felbontást kivá- 
nandják; ’s mint fog a’ kormány ’s parliament 
akkor ellen állhatni e’ kívánatnak? Nincs o- 
koin nagyítani a’ veszélyt, nem is szólok fe-
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»yegető, csak intó ’s óvó hangon. Ha égés» 
Irlandnak csak egyazon akaratja lesz 's Ang
lia egykor háborúba keveredik Francziaor- 
azággal — mellyuek barátsága talán sziiilolly 
ingadozó, mint dynastiája — akkor Irlandnak 
oka lesz kívánni, hogy keblében független 
törvényhatóság álljon föl.** — A' szónok az 
uuk)-ellenes párt hangos tetszése közt ült vi
szont helyére. Már éjfél után 1 óra volt. U- 
tána tüstént Peel Róbert kele föl ’s többek 
közt iuiígy szólt: „Az uniorul csak beszélni 
kell 's azonnal mint bűvös csapásra lobban 
lelkűnkben fel azon tudalom, hogy kötelesek 
vagyunk az ország bátorságát, melly ezen 
unió lététől függ, fentartani; hogy nélküle 
Anglia negyedrendű hatalommá süllyedne Eu
rópában ’s Irland kietlen pusztasággá változ
nék. (Folyvást élénkebbüí kitörő tetszés). 
Az én szempontom, ’s minden kútfő, melly- 
ból meggyőződést meríthetni, érzelem ’s Íté
le t, argumentumok ’s tettleges dolgok, tör
téneti tapasztalás ’s a’ szellemnek jövendő
be pillantása — ezen egész osztatlan meg
győződésem , melly ellen hasztalan fognék 
küzdeni, nyilatkoztatja, hogy nem szabad 
részekre osztani a’ britt birodalomnak. Te
kintsünk Európa föld abroszára, ezen szige
tek geographiai helyzetére, az ó állásukra 
Portugal, Spanyol és Francziaországlioz ’s 
az atlanti tenger túlsó partján emelkedő nagy 
hatalomhoz — tekintsünk mind ezekre ’s vall
juk meg aztán: lehetséges é, hogy valaki 
ez indítványnak nem mondom képtelenségét, 
hanem hódoltságát által ne lássa? (tetszés). 
Hozzátok fordulok, kik az unió felbomlását 
kívánjátok, ellenállhattok é e’ bizonyítvány
nak? Nem látjátok e , hogy a’ természet ma
ga hirdeti ter\etek balgaságát? N a t u r a  op- 
p o s u i t , ezt adom nek lek első feleletül ’s a t. 
Végszavai ezek voltak: Tekintsünk Skótzia 
uniójára ’s Angliávali egyesülése díszletére/ 
Felszólítom a házat, ha e’ tekintetnél meri é 
Irland unióját Angliával felbontani, 33 éves 
unióját, melly időközben századok történetei 
sudamlottak el mellettünk. E ’ rövid korszak
ban a’ legrémitóbb küzdések robogtak el 1803 
— 14ig. Majd minden európai nemzetet ellen- 
hadak látogattak meg, majd minden főváros 
Lissabonlul Moskauig idegen zászlókat láía 
lokaiu lobogni. OOOezer franczia özönlő Euró
pa tartományit el Aegyptus és Syriáig villo- 
gatva gjőztes fegyvereit. Azonban Anglia, 
Irland és Skótzia nem látott idegen ellensé
get, egy sem mert földjére lépni. Ezalatt egye
sülve munkált a’ britt sereg a’ három alkotó

rész-ország különbözése nélkül kőzösleg dia
dallal koszorúztatva. Ez időközben egy Castle- 
reagh, egy Pitt kezeiben volt a’ kormányfék,
’s csatlakozva láttunk egy Gratlant egy Fox- 
höz a’ birodalom törvényhozó vitáiban. Egy 
Wellington parancsnokságától függe akkor a’ 
britt sereg, ki a’ tengerre ’s Lissabon szik
láira könyökölve (támaszkodva) sorsot vetett 
egész Európa fölött, mellynek szabadságit 
lipratni látá. ’s nem pihent dicsó munkáitól 
meg tjddig, míg az egész szárazföld nem ada
tott önmagának vissza. ’S miután meg vala 
kötve a’ béke egy irlandi (Castlereagh) által, 
mint egy más irlandi (Wellington) gyózödel- 
miuek jutalma,^ elhárittatott a’ valláson alapult 
polgári jus-egyenetlenség. ’S most midőn az 
unió IrJanddal úgy szólván istenítélet által 
megállapít laték, kérdem: képes é a’ház egy 
csupa viszálkodást hintő beszéd behatására or
szágunk feldaraboltatását kimondani ? Uj kö
telékek is szövődtek a’ két ország egyesítése 
óta; a’ kath. emancipatio ’s a’ parliamenti re
form uj elemeket szültek. Rontsuk fel most 
az uniót, ’s állítsunk Irlandban uj parliamen
t s  , mit leszünk akkor várni kénytelenek a’ 
vallásgyülőiét gyózödelmes zordongásitól? Tö
kéletes fölbomlása lenne az á’ társasági rend
nek. Ki szabhatna itt határt, ki vezethetné az 
egymással küzdő hatalmak erejét rendes pá- 
lyakörébe vissza? ki gátolhatná e’ középpont- 
futó (centrifuga) erőt a’ törvénytelen agitatio 
zűrzavarába, a’ revolutio pártatlan tengerébe 
omladástói ? Arra nem emberi, de mindenható 
hatalom kh hidalnék.

Az alsóházban april. 29kén mint irtuk az 
O'Connell indítványa fölött folytatott heves vi
ták csak ugyan véget értek. A’ viíázat még 
éjfél után 2 óráig tartott. Az unio-feJbontás mel
lett szólónak még ez estve Mullins, ö ’Connel 
Móricz, Lalor, E. Huíhven, C. A. Roche W. 
ü ’Dwyer; ellene pedig Jephson, Peter, Christ
mas, Verlier ezredes, Shaw, James, OReiily, 
lord Aíthorp , sőt maga Hume ur is. Ez utób
bi , noha különben O Connell barátja, gáncso- 
lá, hogy ó (O'Coiiuell) saját indítványával el- 
lenmondásban, a’ dologbui unio-semmisítő kér
dést csinált, a’ helyett hogy Irlandra nézve 
csupán józanabb s igazságos!) kormányzati 
rendszert javaslóit volna. Anglia mindig igaz
ságtalan volt Irland iránt; ez világosanjelen- 
tessék ki a’ felírásban ’s igy nyittassék Irland- 
nak kilátás jobb’s nemesebb bánásmódra. Kü
lönösen megjegyzésre méltó, hog> egyetlen 
egy Angol vagy Skott sem pártoló ez indít
vány t. A’ ház ezen éjjel akaratját, hogy a’



vitatkozások végeztessenek - fae , mindig har
sányabban nyilvánvitá. Csak nagy bajjal nyer
hettek az utolsó szónokok alkalmat szólásra. 
Mihelyt egy újabb fölkelt, százan kiáltozák: 
0  Connell! (Ezé volt t. i. mint indítvány tevőé 
trz utolsó szó) 0  Connell több Ízben felállott, 
de újra ismét leült, hogy egy jelenlevő irlan- 
ditse gátoljon véleménye kimondásában. Vég
re éjfélutáu*elkezdé czáfoló beszédét, meily- 
ken többek közt, nagy fanyarsággal lobbanta 
h’ iniuisterek szemére, hogy hat napi vitályo- 
zás alatt egy sem tón az indítvány ellen pra- 
ctikai ellenjavas’atokat; ’s hog)' közülök csak 
egysem mondotta; mit szándékozik általányo
dul a kormány cselekedni, Irland vérző mély 
sebeinek, mellyeket nem tagadhatni, befor- 
ravztásira. Ez a’ vitának s vizsgálatnak mél
tóbb ’s nemesb tárgya lett volna, mint csapán 
követszemélye ellen kifáradásig gunynyilakat 
lódözni. De a’ helyett, hogy a’ folyvást zak
latott, elnyomatott irlandi népnek — sanyarú 
Ínségében — a’ jobb ’s emberibb sorsnak csak 
egy halvány csillagát is feltüntetnék, hat éj 
lefolytábau szép, feliengős beszédekkel táp- 
lálgatják azt, meg akarván mutatni; milly sze
rencsés, milly boldog lett az, unió óta. A’ mi- 
nisterek összehivák az egész házat csak azért, 
hogy az irlandiakuak bebizonyítsák, milly nagy 
többség veti félre Irland képviselőinek pana- 
szit. Ez ott csak annál nagyobb elkeseredést 
szüleud. O mindenre, a' mi szent, kéri őket, 
ue bizzák-el magokat e’ gyózedeluien, hanem 
kormányozzák valahára Irlaudot igazságosan, 
jut árasztva és szelíden. 0  a’ legszükségesb 
reformok közül uéhányat előhozott ’s beszé
dét e’ szavakkal rekeszté; „Tegyétek ezt, 
bőt tegyetek többet; ha uem: akkor a’ sze
rencsétlenség, habár miénk, de a’ gonosz tett 
a tiétek le*z.<( A’ vita sikerét közlötíük.

Neháuy szabómester Londonban dolgozó 
lege nyit öl, kik az egyesülethez tartoznak, 
tudósítást vön, hogy 28ikán reggel a’ dolog 
el fog döntetni. Egy levelező, ki az unió ál
tat javaslóit hirdetvényt nyomtatásban látta, 
azt igen gőgös, parancsoló hangon szerkesz- 
teltnek állítja; „A’ m u n k a t á r s a k n a k  (Brü
der) ezentúl csak következő föltételek alatt 
s z a b a d  dolgozatok. April, hón. 3dik hétfő
jétől egészen jalius utolsó szombatjáig na- 
punként 10 óráig dolgoznak, és pedig reg^e- 
]l 7 kezdve esti 6 óráig, 6 shilling (3
Ír. o7 kr.) napi munkabérért. Az esztendő 
lobln uyolcz hónapjában a' munka naponként 
csak b orajg tartand, úgymint: reggeli 8 órá
iul kezdve es ti 5 óráig, a munkabér 5 shil

ling (3 fr). M iudazáltal mind a' két évszak
ban naponként 1 óra hagvatik evés- s meg- 
pihenésre. A’ legény nem dolgozik darabszámú
ra ’s nem is másutt, mint a' vele munkáltató 
mester h á z á b a n . E  rendszabás keménysége 
’s igaztalaasága olly igen szembeötlő, hogy 
a’ mesterek résziről hely benhagyásra nem szá
molhatni. is .ombaton több mesternek kijelen
tők a’ legények, hogy ők ez éjszakán túl 
munkát nem fogadnak el. .A ’ mesterek szán
déka — ellenszegülni, azaz kívánságukat uem 
telj t sír ni,

260 ezer Unionista (ezek közt londoni fdö 
ezer) írá alá a’ királyhoz intézett esedező le
velet a dorchesteri 6 földművelő ellen hozott 
7 esztendei déportatio megszüntetése végett, 
’s egy úttal szorosan megvizsgáltatni is kérő 
ez ügyet mint igen fontos következményűi, ’» 
különös biztosságot is neveztetni, mellyr a’ 
föld- és kézműves néposztályt nyomasztó szük
ség és ínség valódi okait kinyomozza.

K R A M Z I  A U  B- SZAU.
Következő beszéddel üdvözlő névnapján 

máj. lsójén Pozzo di Borgo gr. a’ diplomatái 
kar nevében a’, frauezia királyt: Sire! Midőn 
a’ diplomatái test ez ünnepélyes alkalommal 
tisztelet - hódulását nyilatkoztatja, egyszers
mind örvend, hogy Fölségeduek szerencsét 
mondhht ama’ szép összehangzás végett, meily 
minden hatalmasság közt uralkodik ’s őket i*- 
ma’ szilárd 's üdves elhatározásban egyesíti, 
hogy a’ nemzeteknek a’ béke áldásit bizto
sítsák ’s ezen békeért minden szenvedelem s 
tévelygés ellen, mellyek azt megzavarhatnák, 
jót álljanak, Meg vagyunk győződve, S ire ! 
hogy kedvezőbb anspiciumok alatt ’s Fölsó- 
gedéivel öszhangzóbb érzelmekkel nem járuk- 
hatánk szine elibe s Felségedet uern kérhet
jük szelidebb indulattal, mint hogy kiván;*- 
tinkat, mellyeket Fölségeduek, ’s íonséges 
Fízáuak ’s Fraucziaországnak üdvére táplá
lunk., elfogadni méltóztassék. — A' király 
válasza pontrul pontra lm háia-viszkangja volt 
ez üdvözletnek.

Apr. 30ikáról Parisból többek közt így 
írnak: Nem tehetni fel, hogy a’ londoni ’s pó
risi két nagy börse ne tudná, hogy a’ spa
nyol ügyben sűrű coufereutiák tartatnak ’<s 
hogy a’ keleti haial mák diplomádé ja meg nem 
egyezik se a’ cortesek összehívatásában se a’ 
portngáli táborozásban vagy is spanyolsegítr- 
ség-kíildetésbeu. De noha ez így van; noha 
Schweizban még sok fontos kérdés oldatlan; 
noha Goblet general is visszautazott ’s a’ pas- 
saui nyilatkozás nem megnyugtató; mind a’
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mellett is a’ bérsek bizodalma nem csökken, 
a’ pénzbecs (Rente) rendkívül magasan áll, 
a fizetések pontosak; ’s valljon miért? mivel 
a’ két nagy börse a* történeteket egyesekre 
tagolván, a’ legújabb eset által is csak az an- 
gol-franczia szövetséget érzi erósbiilni ’s ben
ne a’ békességre nézve uj kezeskedést lát.

A’ követház april. 3üiki ülésében végül 
Guizot ur a’ betegeskedése miatt meg nem je 
lent belügy-ininister nevében törvényjavasla
tot nyujta által, inelly szerint segedelem jut
tassák azoknak , kik Lyon városában az utób
bi polgári vihar által kárt szenvedtek. A’kár, 
melly eleinte í) millióra becsültetett, ponto
sabb- megvizsgálás után csak mintegy 3 mil
lióra terjed. V javaslat illy tartalmú: 1) „Egy
1,200,000 franknyi hitel nyittatik, hogy se- 
gedeírniit osztassák ki azok közt, kik Lyon
ban az apr. 8 —Ilikéig tartott zavarok alatt 
megkárosultak. 2). Azok, kikről bebizonyult, 
hogy a' támadásban részt vettek, e’ segede
lemre nem tarthatnak számot. 3). A’ kivetett 
summák kiosztásával egy, kir. ordonnance ál
tal kiuevezteíendó biztosság foglalatoskodj ék, “

Máj. 2dikán nyujtá által B u t e r a  bg. a’ 
szicziliai király követje a’ francziák királyá
nak , megbizó levelét , mire a’ királynénak ’s 
királyiház egyéb tagainak is bemutattaték. — 
Voirol gener. tudomásul adá az algieri ’s lit— 
teryi tartó many ok lakosinak, hogy Franczia- 
ország ’s .az Orao tartománybeli arabok közt, 
béke kötteteít. O azon reményt nyilatkoztat
j a , hogy e’ béke az Algier tartományban feu- 
állót is meg focija mind inkább erősíteni, s 
hogy rövid idő múlva a’ Francziák és Ara
bok csak egy népet teendőek.

i\ F M F TOHS ZÁ íl.
Mind az ausztriai (Bnmbeiles gr.) míud 

a' sardiniai követ Schvveizban hosszas jegy
zéket intéztek a’ főhelyhez. Ez utóbbi nera 
csak megbüntetését szorgalmazza mind azon 
schvveizi születésűek s lakosoknak , kik Sa
vóvá fegyveres meglámadtatásában részt vet
tek, hanem minden olasz, lengyel ’s németnek 
is Schweizbói kiutasíttatását, ki e’ megroha- 
másban részes volt, még pedig e’ folyó május 
végéig, máskép mind a’ két követ olly kö- 
zösülési korlátok létesítésével fenyegetódzik 
Schweiz és udvaraiknak ezzel határos tarto
mányaik közt, mellyek magára Schweizra néz
ve igen kedvetlen gátul fognak szolgálhatni. 
— Csakugyan berni hírek szerint az elutazás
ra felszólított lengyel menekvök egy része le
velet is von már a’ franczia követtől, ’s a’ can- 
tont elhagyá, más része készül ezt követni,

’s a’ kik netalán konokul ’s megátalkodva vo
nakodnának tenni e z t, a’ május 5ki nagy
gyűlés végzésénél fogva kétségtelenül elfog
nak végkép utaníttatni.

A’ német és szomszéd birodalmakbeli könyv
árusoknak Lipcsén april. fogyta felé tartott 
közgyűlése közakarattal Lipcsében egy könyv
árus börse- csarnokot vagy épületet határozott 
építtetni, melly 3 emeleté, 60 rőf hosszú ’s 
26 rőf mélységű leend; 30 — 35 ezer tallérra rúg 
a terv-szerinti költség. 100 talléros részvé
nyek alakítják pénzalapját, és így összeleg 
350 darab száz talléros részvény, melly már 
mind elkelt. Potentes potenter.

liannoverában S c h u l t e  status- és kabi- 
netminisler elnöksége alatt egyesület, álla-fel, 
meliynek ozélja a’ honi nruszorgalmat előmoz
dítani ’s vídorabb életbe hozni. Az eziránt ki
bocsátott felszólítások mind ezen fej del mi vá
rosban mind a’ tartomány egy éh részeiben nagy 
viszhangra találtak ’s az egyesület már most 
5000 tagot számlál. Műit április 27kén tarta
ték az első gyűlés, melly ben az egyesület 
statútumai megbáiiy atyán elfogadtattak. Schul
te minister kinyilatkoztatá a’ fő városból ’s kö
zel \idékekról számosán összegyűlt tagoknak, 
hogy ő kir. Magassága a’ vicekirály az egye
sület pártfogóságát elvállalni méltóztatott. Az 
egyesület tagjai két osztályra szakadnak; az 
első osztály tagjai magokat évenként 2 forint
ban megállapított segedelmezésre, a’ másikéi 
pedig az egyesület ózdijainak más utón módon 
eszkozlendő eiőmuzáitására kötelezik. Csak az 
első osztálybeli tagok vehetnek részt az egye
sület gyűlési ’s tanácskozásiban. Azok száma 
már most is 230öan felül van. Az egyesület 
kitűzött czéljai különösen 1) a’ muszorgalom 
’s mesterségek állapotjáuak tehetségig pontos 
kiuyotnozása a’ honban; 2) a’ belföld szerze- 
uiényinek, mennyire csak, lehet, használás! te
kintetben előbbre méltatása a külföldéinél; 3) 
eszközíeni, hogy a’ honban létrejött műszor- 
galmi tárgyak időszakonként mutatványul ál
líttassanak ki; 4) kölcsönös közlések ’s tutié — 
sílásokat adni a’ honi műszorgalom .állapotjá- 
róí, úgy szinte a’ bel ’s külföldi uj tal.íimá- 
nvok s javításokról ; 5) jntaiomtételek a oa- 
zura nézve fontos találmányok-’s javításokra, 
mennyire azok a’ mesterségeket ’s az ezekre 
szolgáló durva anyagokat illetik ; ’s végre 6) 
jutalmat osztogatnia’ jelesb műveseknek, vagy 
a honi rnűszorgalom ’s kereskedés ágaiban ki
tüntetett hasznos szolgálatokért. — Az egye
sület dolgait egy középponti igazgatás , melly 
székét Hannoverában tartja ’s ezen kívül 7



tartományi al-elnőkség (ProUniisl-Vorstände) 
reieii Ezen utóbbiaknak tudtával helybeli 
egyesületek is állliatuak-fel. -  Bízott,ára min
den, szerencsét 's buldogulást fog ttváiuu illy
egyesületnek.

A M E R I K A .
A* Sun szerint a’ brazíliai kormány ny ug* 

íalanítva érzi magát, ’s háborúra készül. Epe« 
most több száz hajós legényt szednek Angliá
ban liajóseregei megrakására. Néhányan már 
Braziliába el is vitorláztak, s még 000 van in
duló léiben. Mondják Pernambuco nyugtalan 
állapotja volna ezen intézkedések oka.“ A’ 
Standard szerint pedig a’ brazíliai kormány <L 
Pedro mozdulatit legfelszültebb érdekkel kisé
r i , ’s a’ nyugtalanilás erős jelenségeit adja. 
Mondják, attól tart, nehogy 1,000,000 ft. stg. 
adósságát Portugáliára nézve visszakivánja, 
'ti ha netalán mindjárt nem fizethetné le, Lissa
bon mostani birtokositól expediíiót várhat. A’ 
kisértés kétség kívül elég nagy d. Pedro zsol- 
dosi tengerrabló hajladóságiuak felizgatásukra.

F O K T U G A L 1 A .
Castor fregát, melly Lissabont april I l i 

kén hagyá e l, Yiilaílor expeditiojárul azon tu
dósítást hozza, hogy általa gén. Cardozo se
rege Amarantéböl kiüzeíék, s Regoa város el- 
foglaltaték. Cardozo ez üzetésben, nem tud
ván még Almeida várának a' királyné részére 
tortéut közelebbi meglódulását, seregei vei e- 
gyeuesen e’ vár felé tartott. Miguelnek többi 
ín dai a- l)uro jobb partjáról egészen elpusztul
lak ’s melly része a’ sok szökésből még fen
nmaradt, Coimbrába vonula meg. Napier Lissa- 
bonba visszatért, onnan segéd seregeket ho
zandó. \ illaílor fo szállása ViJIarealban vau , 
’s hadának jobb szárnya Lamegoiga’ bal Mur
i i g  terjeszkedik. A’ leghiresebb borkereske
dő társaságok egymásután a királyné részére 
nyilatkoznak, ezt tévé legközelebb a’ Porto 
vi.léO is, mell, előbb Porto ostromlásakor 
Miguemek olly nevezetes pénzsegedelnieket 
nyújtott.—Lissabonban apr. 2Ükán, mint Orestes 
hajó hírét Hozza, kémén,.ágyúzást hallottak 
St. Lbes felöl : a ungueliek t. i. e’ bel vet 
mégtámadák, de mint másszor u n  PLr *• 
Uidarezut vallottak. Szembeötlő, mikép nö
vekszik napról napra azon fő tisztpL 
kik Saularcmbűl Xiiguelf oda hagyván a j" d -  
iÓlakhoz allanak, midőn más részről a" U  
Jegénveké’s altiszteké hasonló irányban ^
... látszik. 2«,kán újra 5 i l l , ’“Ä
ra" |"  ,,e.íét »• iissaboni C W icí 
es Santa-.Mai tan (eg) kor a' migueli had ve’ 
zereu) s gén. fcuheiráu kívül gr. Satt-Loureul

*0 ’s Visconde do Santarem is a' királyné 
zászlóihoz pártoltak. Minim tartomány, melly 
egyébiránt már egészen d. Mariának hódul, 
nem mindenütt egyenlő tűzzel nyilatkozók az 
oj kormányhoz, -a’ tengerszéli vidék ezt ön
kény leg tévé, a’ többit kényszeríteni kelle; 
Drágából , a'const, seregek odaérkeztekor va
lamennyi' barát és pap kitakarodott egy főes
perest kivéve, ki azonnal maga vette át az 
érseki foglalatoskodást ’s a’ megye egyházai
hoz pásztorlevelet bocsátott, meilynek ’s né- 
inelly kiköltözött papok ’s szerzetesek javai
nak elfoglaltatása következésében sok ujra 
visszatért közülök. Gén. Sanjuanenának Por
tugálból a’ spanyol kormányhoz küldött ’s 
fent érintett tudósítása következő: „Lardoza 
april. 18. E ’ hely megszállta után lölytatám 
muukálalimat a’ praetendens üzetésében ’s e- 
lóbb Capignába, innen Atalayába érkeztem. 
Itt értem meg, hogy a’ bg. legdrágább kocsi
jai ’s hol mijei egy osztály katonaság kísére
tében nem messze volnának, ’s maga is csak 
előbb kevéssel utazott volna tovább e l : noha 
serégim már 9 óra hosszat jöttek szakadatla
nul sebes menetben, egy osztály lovasságot 
mégis nyomban utánuk rugtattaiu , a‘ gy alogsá
got pedig követőül rövid kipihente után. É j
fél tájban az országúton őrtüzeket ’s mellet
tük fegyveres embereket pillantunk meg, to- 

- vább pedig terhes szekereket ’s kocsikat fegy
veres őrizettel. Hozzájuk közelítésünkre az 
őrök ránk rikkanlának , de mi megrohanással 
felelőnk, ’s az egész ellenség néhány pus
kalövést téve szét futamúit. Mi a’ négy ko
csit, melly ezüst szerekkel ’s más drágasá
gokkal vaia megrakva, elfoglaltuk; a’ futók 
közül pedig 19en juthattak kezünkre , kato
nák ’s polgáriak d. Carlos kíséretéből , kiket 
a’ kir. decretumban ellenük mondott végzős
höz képest büntetek meg. K foglyok vallo
mása szerint a’ praetendens ekkor Abraníes- 
ben volt.“ Ezt követi gén. Rudiinak a’ had- 
ministerhöz intézett imez tudósítása: Guarda 
főszálláson april. 19. éjfélkor. Bizonyosan tu
dósítva vagyok, hogy a' hg. egyenesen San- 
laremnek megy. E  főcsapat ink azon kétszeri 
niegrobanásban, mellyel; kisérő serege ellen 
intéztek, zsákmánnyá tevék minden liolmijét, 
úgy- hogy* magának a hgnek , vagy hitvesé
nek vagy egynek követóji közül még csak 
íejér ruhájuk sem maradhatott öltözet-váltha- 
tásra. Sietek egy úttal azon fontos hirt tu
datni excáddal, hogy Almeida vára, egyik 
a' legerősbek közül Portugálban, tegnap reg
geli 9 órakor, d. Maria zászlójit tűzte ki. A’ 
király né hívei fölzendültek ’s a’ migueli őri-
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fcetet elkergetek, a’ tomlőczökbül pedig e- 
zernél többet, kik azokban politikai vétsé
gekért tartatának fogva, kiszabadítottak. Leg
hatóbb benyomásul itt a’ népre seregink jelen
léte, ’s én holnap Altneidába az uj kormány
hoz küldötteket utasítok, azt készséges szol- 
gálatomrul a’ királyné ügye iránt, értesíte
ni. A’ migueliek folyvást takarodnak vissza 
Coimbra felé a’ Duero jobb partján, de a* 
szökdözés iszonyun ritkítja soraikat. A’ Tá
jon történtekről még bizonyost nem tudok. 
Expeditiónk Portugálban igen jelesül viseli 
magát ’s legjobb fenyíték-rendet tart. Rudii.“ 
Az Indicateur de Bordeaux Madritból 24iké- 
rül kapott levelek szerint, oda legújabban a- 
zon hirt mondja érkezettnek, hogy Rodil se
regei d. Carlost csakugyan elfogák. E ’ hir 
azonban valósulást vár. — Lissabonban némi 
viszálkodás ütött ki a’ kormány ’s az angol 
admiral közt Salamander hadihajónak a’ ki- 
kötóbül eltávozta miatt, minthogy az minden 
előjelentés nélkül történt. Az admiralnak tud- 
tául adatott, hogy ha máskor is találna vala- 
melly idegen hajó hasonló módon a’ Tajóbul 
kimenni, arra az álgyutelepekből azonnal lö
vetni fognak*, az admiral pedig visszaüzené, 
hogy ó meg ez esetben majd kel ló visszator- 
láshoz nyúl. A’ ministerium továbbá az ide
gen árukra nézve fenálló behozatási vámot 
minden országra egyenlőnek határozta, mi 
szinte nein kis sérelem Angliának, melly ed
dig egyezés szerint a’ többi országnál min
dig csekélyebb vámot fizetett.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ T i m es Konstantinápolyból martz. fii- 

kéről többek közt ezt közli: Mehmed basa, ki 
vár kormányzóvá emeltetését egyenesen Orloíf 
gr. ajánlásának köszönheti, szívvel ’s lélek
kel fiz orosz érdekeket pártolja. Égvén a’ 
kívánságtól, hogy azon megtisztelés sok fé-

jeleiért, mellyekkel őt hatalmas pártfo
góéi pazér módon halmozzák, háláját további 
tettek által bebizonyítsa, az általuk felügye
l j e  alá bízott ingenieuröket — mennyire csak 
erejében áll vala — segíté; úgy hogy a’yéd- 
nnivek, meliyeknek létre hozatását munkául^ 
nverék , jelenleg már teljes megelégülésökre 
bevégezvék. Ez állal a’ dardanellákon erő
szakos áltmenetelt eszközleni igen nehéz me
rényletté vált, ’s egy tapasztalt haditiszt ál
lítása szerint 15 ezer főnyi hajóhad sem vol
na képes most az ujdon épített erősségeket el
foglalni. — Egy uj rendelés minden Raja (ke
resztyén alattvaló) Szivét a’ szultánhoz hódi— 
tá, mert egymást érő kedvezései után, t. i. 
hogy a’ keresztyének annyi templomot ’ s is

kolát építhessenek vagy újíthassanak meg, a’ 
mennyit akarnak minden adózás nélkül, a’ 
muselmannokkal egyenlő ruhát viselhessenek 
’s t. ef. most már a’ harács-szedő tisztség 
(melly t. i. a’ személyes adót többszörösen 
sarczolá be a’ keresztyénektől) eltöröltetett, 
’s minden helységre magára bízatott ez adó
nak bészedetése, ’s ámbár a’ harácsot most 
százától 15tel többre rugtaták, még is alig 
jut egy főre az eddig fizetett summának har
madánál több. Altaljában 20 piaster esik e’ sze
rint egy főre ’s még is évenként 50 millió piaster 
jövedelmet hoz a’portának be. — "Vemen tarto
mányt elfoglalván Ali, most már monopoliumi 
rendszerét a’ kávékere^kedésre akarja ter
jeszteni. Itt ugyan ó kizárólag nem szándé
kozik a’ termesztést mint Aegyptusban saját 
felügyelése alatt eszközleni, hanem minden 
kávé - vásárolhatási just kirekesztőleg magá
hoz kíván rántani, hogy a’ lehető legolcsóbb 

• áron vehesse azt, ’s a’ lehető legdrágább áron 
adhassa el. Eddig az itt termem szokott ’s 
úgy nevezett Mokka-kávé kereskedés az A- 
merikaiak kezében volt, ’s így ez áruczik- 
kely most egészen változást fog szenvedni.

A’ „ T i m e s “ levelezője következőt ir 
Konstantinápolybul apr. lső jéró l: „Muschir 
Achmet basa, a’ magas porta utolsó rendkí
vüli követje az orosz udvarnál, múlt hón. 28i- 
kán ide ismét megérkezett. Még nem tudhat
ni bizonyosan: fogadta e őt a’ szultán olly 
szívesen, mint reményié. Azok szerint, mi
ket itt ott sugdosnak, csak nem azt gondol
hatni, hogy a’ basa távollétében az ö számos 
és hatalmas ellenséginek végre sikerült, ár- 
mánykodásik által Mahmud ingatag, szeszé
lyes lelkében a’ kedArezö benyomást kiirtani 
’s hogy ennél fogva e’ kegyencznek is letűnt 
szerencse-csillaga. A’ közvélemény A címlet
re honáruló bélyeget süt ’s ellene mindig han
gosabban nyilatkozik. A’ törökök a’ helyett, 
hogy a’ Pétervárott tőle aláirt egyezést rájok 
nézve üdvesnek néznék, mint Európa azt gon
dolni elég hiszékeny volt, általlátják most, 
hogy ezen egyezés a’ titkos tervek szerint 
cselekvő hatalomtól egy finomul koholt uj súly, 
melly által a’ balsors és Ínség napjaiban a’ tö
rökök nyakára vetett járom nehezbíttessék. 
Ok józanabb értelemmel ’s tisztább felfogás
sal bírnak , hogy sem ajándéknak tekintsék 
azon két millió aranyat, meílyeket a’ szultán 
elég gyönge volt váltságdíjul azon ásiai szé
les birtokért elfogadni, mellyet az oroszok , 
előttük nagyon is isméretes okokbul, biro
dalmukra nézve szükséges toldaléknak lekin- 
tének. A’ törökök épefi nem láthatják által a
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zon hasznot, melly — »‘í*d állíttatik — a fej- 
delemségek áltengedésével Törökországra ha- 
ranilék. A’ helytállók orosz jóváhagyás mel
lett neveztetnek ki; a belföldi katouaezrede- 
ket oroszok vezérlik; a' Dunának védvonala 
ugyanezen hatalmasság kezeiben; e fokain 
partjain állott erősségek, mellyekbei» egykor 
török őrség tanyázott, most Ierontvák és >ik- 
földdel egyenlítvék; minden török család ki
vétel nélkül honából száműzetve ’s a' nélkül, 
hogy legparányibb kármentést nyert volna; a 
tartományoktól fizetett adó, Törökországra 
nézve annyi, mint elveszett.a — Mondják, 
hogy Samos sziget lakosi bódulat-írásukat be
küld ölték. — A’ porta Sp^ara lakosit 25 évre 
minden adófizetéstől felszabadította. — Egy 
császári fermán polgári belykaionaságot pa
rancsol képeztetni országszerte. Ezen syste- 
ma a' porosz hon-őrségihez (Landwehr) ha
sonlít. •

Egy stambuü levél szerint april. Skáröl, 
a’ szült ínák eljegyeztetésökre olt nagy a’ké
szület. Mondják több lesz a’ jeles basák közül 
e’ czólra ide hivatalos. Egyen kivid (’s ez 
Halil ba^a) még most sem tudhatni, kit akar 
a’ szulláu többi leánya kezével meglepőlég 
szerencséltetni, boldogítani nem mondhatjuk, 
mert illy szerencse igen személyes viszonyú, 
’s mint megtisztelteíés rendkívül költséges, ’s 
annak, ki részesévé lesz, parányi becsületen 
kívül csak egy parancsnok - asszonyt ad, ki 
tőle külön váltau saját palotájában él ’s a’ férj
nek csak néha néha engedi meg, vagy, mint 
körülmények hozzák, parancsolja i s , hogy 
nála jelenjen meg ’s hölgyi kegyeit kérje ki. 
— Csakugyan Saliha szultánét Halit basa el 
is jegyzé*’s mátkatála vagy jegyajándéka egy 
részben számos legújabb párisi díváin fényes 
öltözetből állott. A’ szultána 23 esztendős, nem 
szép, képe ragyás, szemei szerfölött g\ en- 
gék. Keleti szokásként a kendőlakás v. jegy
váltás után szép odaiiskjeir. v. kéj hölgyein kés- 
teles lett volna nyomban túladni, de ä’ szultán 
kegyes vala őt megnyugtatni, hogy most még 
e’ lépésre szükség nincs. A’ nem sokára tar
tandó menyek zó alkalmakor költségkímélésből 
egy füst alatt a’ kisded szultánfiúk köriilme- 
téltetése ’s a‘ másik még gy ermekded szultána 
eljegyeztetése >s végbe fog menüi. — Azon ha

tár Asiában,' mellyel Achmet basa Russziának 
átengedett, igen terjedelmes 's ka.onai szem
pontúul szerfölötti fontosságú. Az alkalzicki tö
mérdek térség ’s az ezt környező hegyek, most 
tnár Russzi dioz fognak tartozni, ha t. i. a’ szul
tán gyönge lesz azon szerződést megerősíte
n i, mell vet kövt fje Í’étcrvárott aláirt ’s ez 
által Örményország kulcsát orosz kézbe ját
szotta. —

FLFt iY II IRKK.
1830ban a’ franczia belminisíer Tollal meg

rendelt, ’s Depaulis híres metszőre bizott jn- 
lius-revolutiói emlék-pénz most készült el, hom
loklapja egyik felén Francziaország látszik, 
tógában és sisakban , másik felén Lajos-Fülöp 
hadi öltözetben, a’ hát-fen éken (Hintergrund) 
Francziaország egyenesen állva , égj ik lábá
val a’ királyszék lépcsőjén, s a' juÜusi ren
deléseken, egyik kezében a' szabadság szob
rát tartva, másikkal Orleansi Lajos-Fúlöpnek 
a’ koronát nyújtva; a’ király a’ nemzeti zász
lóra támaszkodik, melly fejét kurnliobogja s 
a’ koronáért olajágat ny újt neki, ’s mellette kö
vetkező szók: Publicae Concordiae Pignus. A’

. túiiapou a’ király feje van bomstyán-koszorú- 
val 's halánték-szalaggal (Rimbaud) ővedzve. 
A’munkát közösen bámulják. — .V Vezúv nyű
göt! szélén „Tőrre deli’ Annunziata“ mellett 
uem rég sövényt vonlak, meily az utasokat 
megója a’veszedelmes tölcsér (crater) közelé
be jutástól; ez alkalommal egy réteg láva alatt 
igen ókori növény nyomaira bukkantak, többek 
közt néhány fára, uiellynek gyökerei mélyen 
a’ földbe hatottak. Természet-vizsgálók állí
tása szerint e1 növényzet néhány századdal 
régibb, mint azon földrengés, melly Poinpejit 
elborította. További ásáskor igen számos állat- 
csontra, vasszerszámra, edéuj toredékre s üveg
táblákra találtak. Egy edény-töredéken ala
kokat (figure) is vettek észre néhány szóval, 
m elleket Marchese Arditi hires arehaeolog 
(óság-kávÍLr) elé terjesztettek megvizsgálás 
végett. Ezen találmány ok a’ régiség baráti közt 
különféle \élemé«yekre adtak okot, ’s azt 
hiszik, hogy további ásás után egész városra 
fognának akadni, melly itt eltemettetek. — A’ 
birminghami uj tanácsház építtetésekor a' i»éüy- 
szeg köveket ’s oszlopokat gözerőmüvékkel 
faragták. > —
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J E L E N I . ®  ES.
41.“szám. Pest szerda május 2ldikén. 1831
F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyország (orsz: ülések máj. I5ikeig; erdélyi orsz. követek és regalisták; Ferdinand kir. fóhg. 

fogadtatása Szebenben; hevesi uj követ; és különféle). Anglia (Lander; éjszakám, bank ü g y e ; alsóházi viták máj. 
2 iká ig ;  kézművesek ellenszegiilési). Francziaország (köv. kam. viták Algier gyarmatosítása fölött; l.nbezki külde
té s e ; touloni szerencsétlenség; strassburgi zavarok ’s egyebek)^ Portugália (expeditiói munkálatok sikere). Spanyol- 
ország (d. Carlos tartózkodása; decretumok ’s egyebek) Amerika (asszony-lázadás). Olaszország. Schweiz. Gabo
naár. Pénzkelet.

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Pozsony. Pest vármegye követjén^k a’ 

martz. 4diki országos ülésben tett indítványa 
nem terjeszkedők egészen a’ publico-politi- 
cumra, (mint a’ pozsonyi diák újság 18 szá
ma 2ik szelete szerint mondva volt): hanem, 
valamint az országos naplókönyv a’ 158ik ülés 
94 lapján bizonyítja, az ottan olvasható okok
nál fogva, csupán annak egy részére t. i. az 
„ o r s z á g g y ű l é s  r e n d e z é s é r e . ^

Május 13ikán (194ik ülés) a’ RR. táblá
jánál a’ hevesi követ minapi igéreteihöz ké
pest megyéje dolgaiban következő fölvilágo- 
sitást adott a’ táblának : Lecsöndesülvén ott
hon (Hevesben) a’ dolgok ’s visszaállíttatván 
a’ törvények rende, megyéjének legközelebb 
tartott közgyűléséből parancsul vévé kinyilat
koztatni az orsz. Ellnek : hogy tavaly a’ tisztu- 
jitásnak ’s utána szándéklott követ-választás
nak (Egerben) oct. Óikéról 22ikére történt el
halaszt atása, a’ megye KK. és RRei egyezé- 
sökbül történt, ’s igy e’ miatt se sérelemnek 
se országos közbenjárulásnak helye nincs. A- 
zok egyébiránt, mik az összehívott közgyű
lés alatt vagy utána, akár egyik alispán akár 
szolgabiró kényszerííett elnöksége alatt, erő
szakosan és közös fájdalomra'csak a’ kisebb 
rész határozata szerint történtek, már törvé
nyes utón visszahuzattak, megsenimisíítettek, 
’s ellenék annak utján igazságos orvoslás vau 
határozva. — E ’ nyilatkozás után folytatván a’ 
RRek a' szentszéki rendezésről szóló czikk 
inég bátra volf szaka-szít, e’ közben meger- 
kezék a’ fő rendű tábla küldöttsége, hozva, 
uiult lapunkban érintett 3 rendbeli üzenetekre 
azóta készült válaszokat; ezeket a’ RR. ke
rületi tanácskozásra ntasiíákr E ’ kerületi ta
nácskozás más na^ . *ikén végbe is ment. 15i- 
kén végezve lévén a’ már előbb mondott szent
széki czikk, átment a’ tanakodás a’ követke
ző 19ik czikkre vagy is az evang. consisto- 
riumok rendezésire.

Kolozsvár május 13. Az erdélyi ország
gyűlésre követeknek választották: Közép Szol
nok vmgye báró Wesselényi Miklóst ’s alis
pán Péchy Istvánt j ns. Udvarhelyszék szinte

- báró Wesselényi Miklóst és aljegyző Szoiu- 
batfalvi Józsefet; Dobokavmg} e rendes jegy
ző Lészai Lőrinczet ’s gr. Mikes Jánost; Kü- 
küllö vmgye gr. Teleki Domokost ’s Kosa 
Zsigmoiidot; Aranyas szék gr. Kemény Sá
muelt ’s Dindár Antalt; Hunyad vmgye Vá- 
radi Józsefet ’s Barcsai Lászlót; Maros-Vá
sárhely kir. város uj választással főbíró Lá- 
zár Jánost és Szilágyi Dániel tanácsbelit; Sz. 
Udvarhely mváros Szaidel János tanácsbelit 
’s postamestert és Demeter János ügyvéd lí
rákat. — Kolozs vmgye részérül a’ már meg
választott egyik kövst gr. Bethlen János ur 
mint regalista kir. levéllel is hivatalos levéli 
országgyűlésre, hogy több hazafinak nyittas
sák ut az országos tanácskozásokban részvé
telre, megyei képviselőségérül lemondott, mi— 
hezképest Kolozs RRei 13ikán tartott köz
gyűlésükben ezen megürült helyre titkos sza
vazás utján gr. Bethlen Domokos urat válasz
tották el. — Ugyancsak ezen országgyűlésre 
következő birtokos urak kaptak mint regalis>~ 
ták, királyi meghívó levelet:

B. Apor József kir. b iró ,  b. Apor Lázár udv. tanács
nok, b. Bálintit Józs., Bulla Mih. k. perc.,  b. Bánffy J á 
nos, gr. Bánffy Józs.,  gr. Bánffy Denes, b. Bánffy Zsig- 
mond, b. Bánffy Farkas ,  b. Bánffy Miklós kir. táblai köz- 
biró , Barcsay János, Bedeus Józs. udv. tan . ,  gr. Be'ldi Fe
rencz , gr. Bethlen Elek, gr. Bethlen Á dáni, id. gr. Beth
len Sándor, gr. Bethlen K ároly , gr. Bethlen Gergely, gr, 
Bethlen Gábor k. táb. közbiró , gr.  Bethlen Ferencz k ap it . , 
id. j;r.  Bethlen Józs. , if. gr. Bethlen Jó z s . . gr. Bethlen Já 
n o s , gr. Bethlen Leopold, id .g r .  Bethlen P a l ,  if. gr. Beth
len P á l ,  Berzenczey János , Benedicti Leop tart.  plbiztos, 
Bethleni J á n . , Biró József postamester, Boár Antal k a p i t ,  
Boér G yörgy , b. Bornemisza Leop., b. Bornemisza Pá l.  h. 
Bornemisza Ján., Bors Barnabás k. biró; b. Bruckenthal 
Józs. udv. t i t . ,  b. Bruckenthul Károly, gr. Csáky József, 
id. Cserey Farkas ő rnagy , Cserey Farkas t i t . ,  id. Cserey 
Elek, if. Cserey Elek , Cserey Miklós, Czák Károly udv. 
ti t.  , Czifjék Dánes kincs. t a n . , Csiszár Lajos k. tábl. köz
biró , Daczó Józs., b. Diószegi Antal, b. Domokos Józs. 
őrnagy, Donáth György k a p i t . , Donáth Lajos, Donáth Sán
dor k. tábl. közbiró, gr. Eszterházy De'nes, gr. Eszterházy 
László , gr. Eszterházy J án . ,  gr. Eszterházy György, Föld
vári Ferencz, Gáborfi Pál tart. albiztos, Gálfalvi Elek k. 
tábl. közbiró, Gál D om ., Gál Józs. kir. perc . ,  b. Gerliczy 
Fiilöp kincs, tan . ,  gr. Gyulay Albert gén .,  gr Gyulay La^ 
jós udv. tan.,  gr. Gyulay Ferencz ezredes, Gedő Józs.,  b. 
Győrit Józs , gr. Haller Ignác/., gr. Haller Ferencz. gr. 
Haller László ezredes, b. Henter Józs., b. Henter János, 
Hollaki Imre, Hollaki Pál,  Hollaki Ignác/, , Hollaki F a r
kas,  Horváth Dániel, Horváth István k. táb. közbiró, H or
váth János kapit . ,  b. Huszár Jó z s . , Heydendorf András,, 
b. Jósika Miklós, b. Jósika Lajos, b. Jósika Sám. udv. tan.,. 
b.Jósinczy Jozs. , Juhász Józs. kincs. t a n . , gr. Karacsay Sán
dor főbíró, Katona F a l ,  fej gr vári káptalan,, k. uwuosUü n



novícs József országgyűlési köveiének Csa
nádi püspökké létté miatt helyébe országgyű
lési követül Frimm János kánonoktagját küldd 
el; — valamint Heves-Szolnok vmegye kö
vetéül a’ patriarcha-érsek örökös főispán e- 
lőlülte alatt máj. 14ikén a’ KK. és RR. által 
Alnjásy Károly táblabiró ’s megyei aljegyző 
kiállatott ki. —

A’ nagym. m. kir. udv. Kamara Beszter- 
czebányára kir. bánya-kamarai fiskálissá An- 
dreánszky Sándor táblai ügyvédet; . a’ seliue- 
czi kerületben pedig első kir. utinesterré ed
dig volt másod-utmester Reiter N. Jánost ne
vezte ki. (Kir. kam. tad ).

K ü l ö n f é l e :  AI áj. 7ik én Becsben a* hi- 
resb virágnövények mutatvány-tárában végbe 
menvén a’ szokott évi jutalmakra érdemilés, 
28 külön kertből kiállításra hozott 1099 darab 
virág közt, a’7 fő jutalom egyikére báró Pró- 
nay Zsigmond Rhododendron fragrans-za itél- 
teték, a’ közelitőkre kitett más 12 jutalom
bul pedig kettőre szinte az ó kertjében ter
mesztett két virág. Voltak kitéve mutatván 
nyúl jeles virágok Csáky gr. kertjébül is. — 
Erdélyben Ozervenvodaly D. István ur a’ jó- 
tetteiről már is közös isméretü férfi, Brassó
ban máj. 3ikán újabb jeleit adá a’ nyomorult 
szegények ’s betegeken könyörülő indulatjá
nak , midőn 1) minden vallás ’s nemzet-kü- 
lönség nélkül 110 szegénynek nagy mennyi
ségű íörökbuza lisztet, húst ’s pénzt ’s egy 
egész marhát; 2) a’ katona-kórházban bort, 
tojást két Ízben, ’s 3) a’ fogházban 82 sze
mélynek 5 fr ., 60 font húst ’s egy köböl tö
rök búza lisztet parancsolt osztatni. — Ko
lozsváron Vajda László ur erdélyi kormány
széki titoknok, ki a’ kolozsvári kir. lyceum- 
ban számos évig tanitá a’ hazai törvényeket, 
’s az erdélyi törvényekről ’s törvények törté
netiről kiadott munkája által nevesbíté magát, 
máj. Óikén élte 54ikében meghalálozotí. Fo- 
garasi egy. catli. püspök Le menyi János ur, 
a’ boldogultuak hajdan tanuló-társa ’s barátja 
akkor érkezék temetésire, midőn a’ test már 
sir felé viteték, mellyre nézve csak a’ sir- 
hautok mellett teheté ifjúkori barátja tetemei 
fölött a’ temetési végső szertartást. — Az is- 
méreles franczia marsall Marmont (raguzai 
hg.) máj. 12ikén Kolozsváron mulatott (néhány 
nappal előbb Pesten utazván keresztül Kecs
kemét ’s Derekegyházának) ’s más nap in
dult jovább Odessa felé. E. II. — N.Sza- 
lonta m.város előljáróji nyilványos köszöneíü- 
ket jelentik a’ wartz. llik i tűz által megká
rosult lakostársik nevében mind azon nemes

konrpnt, b. Kemény Ignácn, b. Kemény K áró l / ,  b. Kemény 
Hrfudor, b. Kemény Miklós, Keresztes Zsigmond k. táb. 
kőzbirn. Káros Antal udv. ti t. , gr. Kornis Imit , gr. Kor- 
Du Mib* kincs, tan.,  gr. Kornis Gábor kapit . ,  gr. Kun Sá
muel, gr. Kun István, gr. Kun Józs.,  gr. Lázár Ben. főbí
ró, gr. Lázár József szárhegyi, gr. Lázár József gyalaku- 
t i , Lemény János g. egy. püspök, Lészai Lőrinc/, kir. tan., 
Lusins/.ky Károly ezredes , Macskás! Pál tart. biztos,  Mau
rer Károly, Maurer László, Maurer Mih.,  gr. Mikes Istv., 
gr. Miké Miklós, gr. Mikó Imre, b. Miske Józs., b. Nalá- 
czy Józs. udv. tan,, b. Naláczy István, gr. Nemes Károly, 
b. Orbán János, Pataky Sánd , Pekri Im re , l ’ócsa P á l ,  
b. Hadak István, gr. Uhédei Ferencz, gr. Rliédei László , 
gr. Rliédei János. b. Récsey Ádám aJtábcriiQlt, b Löven- 
tlial Károly, Sebes László ezredes, Sebesei István, Sándor 
László k. táb közbiró, Sirnény Elek, Simény János , Som- 
bori András főbíró, Szabó Jánös a p á t ,  Somlyái János udv. 
ta n . , Székely János kapit., Szentiványi József, Szentpáll 
Klek, Szeutpáli István, b. Splényi Károly kapit . , S.traus- 
senburg Dániel, Szentgyörgyi Imre udr. t i t . ,  gr. Teleki 
Ádám őrnagy, gr. Teleki Imre, id. gr. Teleki Fereucz udv. 
tan., if. gr. Teleki Ferencz, gr. Teleki János, id gr. T e
leki József, if. gr. Teleki József udv. tan , gr.Teleki Adáni, 
gr. Teleki Miklós, gr. Tholdalagi Zsigmond, gr. Toldi Sá
muel, Tompa János, gr.  Thoroczkai Miklós, b. Thorocz- 
kai János, b Thoroczkai Sándor, Thuri Ferenc? , Tövissi 
Gergely, Ugrón Gáspár, Váradi Ignácz, gr. Wass Imre, 
gr. W áss Dániel, b. Wesselényi István ezredes, id b. Wes
selényi Farkas, Zeik Lajos.

S/.eben máj. 10. Kir. főhg. Estei Ferdi
nand 0 Magassága e’ hón. 6ikán Kolozsvár
ról elindulván, ’s útjában N.Enyedén az ev. 
ref. (Jollegiumot, K.Fejérváron a’ papi, ka
marai ’s katonai intézeteket megvizsgálván, 
más nap délután 1 órakor a’ szászok földje 
határához érkezett, hol is Szászsebes szék 
szélén a’ szász nemzet grófja, kormányszéki 
tanácsunk Wachsmann János ur környezve 
Szászsebes széke és városa elöljáróitól, a’ 
szász nemzet nevében mély tisztelettel nyilat- 
koztatá az egész nemzet hódulását, mellyet 
is ó kir. Magassága kegyes lebocsátkozással 
fogadott. Szászsebes és Szerdahely székek 
számos lakosa lobogó zászlókkal lovagolt a’ 
fényes úti kiséret előtt, a’ gyalog lakosok 
pedig egyenközü sort képezve öröm-éljenek- 
ben fejezők ki hivségüket. Esti 6 órakor Szé
lién szék határánál polgármester Schreiber Si
mon ’s a’ széki és városi elöljárók számos 
tagjai üdvözlők ö kir. Magasságát; onnan a’ 
határőr katonaság fó tisztkara helyéhez Or- 
láthoz érkezvén, tisztelet-lövésekkel fogad
tatott, hol is a’ határőr katonaságot ’s minden 
katonai épületet megszemlélvén, több régi 
szász öltözetű polgár előlovaglása mellett esti 
9 órakor Szebenbe érkezék, hol is lö l  ál- 
gyu-lövéssel üdvözölteték, a’ város fényesen 
ki volt világítva, ’s ó Magassága a’ sorképe- 
zó polgárság közt a’ fő hadvezérségi épület
ben szállá meg, hol a’ polgári, tartományi, - 
kincstári ’s katonai tisztviselóség legmélyebb 
tisztelettel fogadá. Érd. Ilir.

Eger máj. 17. Az egri fó káptalan Lo-
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lelkű emberbarátok ’s jóltcvők iránt, kik a’ 
nevezett elégteket f. máj. elejéig példás se
gedelmeikkel vigasztalák. E ’ segedelmi ada
kozások összesen 685 darab ruhanemű, 303^ 
köböl élet, 918 fr. és 57 kr., 20 házra egé
szen ’s külön 100 darab épület-fa. — A’ sel- 
nieczi -evang. egyházi kerületben megürült 
Buperintendensség betöltése iránt Pesten műit 
hónap Ilikén a’ magyarországi evang. egyhá
zak ’s iskolák fölügyeiósége, b. Prónay Sán
dor ur elnöksége alatt választó ülést tartván, 
156 beérkezett választó szó közül 136, Sze- 
berinyi János urat, a’ superintendensség ed- 
digi jegyzőjét, a’ nagy-honti kerület idősbi- 
k é t, és selmeczi tót prédikátort választá e l , 
ki e’ hivatalt elfogadván, f. hón. 28ikáu fog 
Pesten fölavattatni.

A N G L I A .
Lander Richard az isméretes afrikai uta

zó Mungo Park ’s Clapperton elődeiként ál
dozatja* lön törekedésinek. Nun folyam parti 
vad lakosai orozva rá ’s társira lőttek,’s ez csak
ugyan vett sebeiben Fernando Po szigetén el
hunyt febr. 6kán. — Newyorki april. 2kaig 
terjedő híreknél fogva Jackson gen. pártja 
megbukott a’ senatusban, minthogy ez maríz. 
28kán 28 >'18 ellen elhatárzá, hogy azon o- 
kok, mellyeket a’ financz-tiíoknok az egye
sült statusok fő és fiók bankjaiban letett sta
tuspénzek visszavételének támogatására az 
1833 dec. 4ki ülésben kifejtett, ki nem meri
tek ’s így ki sem elégítők, ’s 26i>20 ellen 
Clay indítványát fogadá el, hogy a’ praesi- 
dens utóbbi rendeléseiben a’ status jövedel
meire nézve olly tekintetet ’s hatalmat tulajdo
nított magának, mellyet a’ consíitutio, ’s tör
vény rá nem ruházott, hanem mind a’ kettő
vel homlokegyenest ellenkezik. E ’ határozatot 
egy 45 ezer különféle szabad főbiil álló gyü
lekezet végzete Philadelphiában előzte meg 
martz. 21kén, melly kinyilatkoztató hogy Jack
son Endre (a’ praesidens) zsarnokságának ’s 
törvényellenes kártékony rendeletinek bármi 
történjék is, nem fog hódolni soha.

Május Íjén mutattatott be a’ királynak a’ 
két ház felírása az irlandi unió fentartatása 
iránt, mellyet O fels. igen meleg ömledésü 
érzéssel fogadóit ’s fenmaradását a’ legünne- 
pélyesb ígéretekkel biztosította.

Az alsóházban Japril. 30kán Sir Andrew 
Agnéu vasárnap-indítványa Bulwer ur javas
latára 161 szóval 125 ellen félre vettetett. A’ 
tárgy vitája élénk volt. Potter azon vélemény

ben volt, hogy ha vasárnap a’ Hyde-parkot 
(sétahely) becsuknák , valamennyi asszony 
fellázadna Londonban, ’s a’ kapukra rohanná
nak, pedig egy rendőrtisztnek sem volna ele
gendő bátorsága illy megtámadásnak ellen- 

•állani. Megjegyzék tovább , hogy az indít
vány az alsó néposztálynak semmi könnyebb
séget sem szerzene, sőt nyomasztó megszorí
tást okozna. Noha kevesen védték az indít
ványt, még is mindnyájok álmélkodására sza
vazáskor 125 szó állott mellette. — A’ Times 
javasolja a’ szabómestereknek, hogy néhány 
ezer külföldit, különösen németeket, ’s asz- 
szonyokat fogadjanak munkára, minthogy ezek 
szintollyan jól varrnak, mint a’ férfiak. — 
Farreu ur, uj és első general consul Damas- 
cusban jan. utolsó napjaiban taríá ünnepélyes 
bémenetet. Már Beirutból aegyptusi katonaság 
kisérte a’ város - kormányzóval egyetemben. 
Az egész őrség fegyverben tisztelkedék. A’ 
bei ’s főtisztek kisérék a’ consulházba, hol a’ 
britt nemzeti lobogó a’ népség nagy csudájá
ra kitűzeték. Illy látványra Damascusban még 
nem emlékeznek, hol t. i. azelőtt semmi euró
pai sem mutatkozhatott saját öltözetében, vagy 
lóháton. A’ Syriával kötendő kereskedési vi
szonyokat fontosaknak mondhatni ’s Farren ur 
volt első, ki a’ ministerek figyelmét oda for
dító, kik őt azon helyre azonnal ki is nevezek. 
— A’ Globe jelenti, hogy azon küldöttség, 
melly a’ 260ezer munkás által aláirt kérelmet 
a’ Borchesterben elitéltek végett Melbourne 
lordnak nyújtotta be ő Fölsége elibe terjesz
tésül, hivatalosan tudósittatik, hogy a’ király 
e’ tekintetben semmi rendelést sem tett, azaz 
az elitéltek nem kaptak kegyelmet. — A’ 
kézműves egyesületek ügye még nincs végez
ve. A’ szabómesterek végzése óta a’ legények 
osztályiban élénk tanakodások folytak a’ felől: 
néni volna é tanácsosb és czélszerübb a’ mun
kához visszatérni? Szintilly hathatósan léptek 
a’ lewesi szabómesterek is fel, azt végezvén, 
hogy mihelyt valamelly legény kézműves egye
sületbe lép , azonnal bocsássák e l , ’s föl se 
vétessék többé; mig nevét onnan ki nem tör- 
leti. Legújabban a’ vargalegények is fölzu- 
dultak, munkájukat felmondották nagyobb bér- 
csikarás végett; noha szorgalmas dolgozó na
ponként 7 schlinget is kereshet. — Kensing- 
tonban még a’ mosónék is felbőszüllek ’s nap 
számjokat 2 schillingről, 6 penceről 3 schil- 
lingre emelteték. E ’ (Liadalmi örömükben égett- 
bortul elázva, térlek ismét a’ mosóteknöhöz 
vissza. — Londonban a’ szabó legénység muu-

i
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ta-szíi nt ével 20,000 ember veszté kenyerét 
Ezek naponként a’ kézműves egyesületből 
kapnak 1 schillinget, -  tehát összesen 1000 
font sterlinget. -  „Ezen emberek úgymond, 
n Globe, inkább kegyelemből élnek koldus 
módra, mint munkából szabad és független
emberül. ,  . it , . ,

Az alsóházban máj. 2kan Littleton írlan-
di stalustitoknok néhány módosítást javaslóit az 
irlandi egyház-jöv edelem iránt, névszerint hogy 
a’ kincstár 100,000 ft. st»e 
az egyházköri adó könnyebbségire. A’ végzés 
elfogadtatott. O’Connell baráti ’s Hume is arra 
emlékeztettek, hogy az Irlandra nézve javas- 
lőtt rendszabások messzérül sem elegendők ’s 
névszerint e' fenforgó javaslatnak igen szűk 
határi vannak. Ezután kérd é Hu me: valljon 
&' korjnánynak folyvást szándéka e a’ börtö
nöket oily személyekkel tömve tartani, kik nem 
bélyegzett hírlapokat árulnak, vagy az illető 
törvény büntető határozasd enyhíteni? Alíhorp 
válaszoló: hogy az egész sajtó-szabadság kér
dése, a’ kérelmi törvény módosittatása végett, 
biztosság előtt van, ’s így míg ez tudósítását 
nem adja be, addig ő semmi vitába sem bo- 
csátkozhatik. Erre az irlandi tized-megváltás 
2dik felolvastatása jőve tanácskozásba, Little
ton megjegyzé, hogy a’ kormány ez indítvá
nyon is némi módosítást szándékozik tenni. 
Az indítványt az irlandi tagok igen megtámad
ták. Maga Lamberí ur is, ki<az unió-bontást 
kívánó párt ellen olly hevesen kikelt, az in
dítvány'ellen szóit vitatván, hogy Irlandban 
nem lesz addig béke, mig a’ tizedkérdés tel
jesen ’s határzottan eldöntve nem lesz. Shiel 
ur is ugyanazt jövendőié. A’ kormány úgymond 
a bajonettet s kardot is megpróbálta már, hogy 
a’ lized-Gzetést erőszakolja, még sem boldo
gult; mert az elkeseredés, az elszántság nem 
engeui, a küzdés folyvást tart; ’s mikép Ítél 
Irland ezen leplezgető gyógyszerről, a’ kor
mány onnan is láthatja, hogy egy irlandi sem 
szavaz az indítvány mellett, valamint egv ir- 
1 aluli lag sem volt az indítvány - kidolgozásra 
hivatalos; „Én, úgymond Síűei, minden tisz
telettel vagyok Irland tisztes első titoknoka 
(Littleton) iránt5 hiszem, szándékai, olly jók 
ímllyek csak becsületes férfi mellét tölthetik! 
de Irlandrol, es szükségeiről annyit tudó, mint 
en Japánról.“ Többszörösen szóba jött, hogy 
az utolso irlandi alkirály, 1. Anglesea, az an- 
go eg) ház nagyobb megszorittatását javaslá 
Irlandban mind szamára, mind jövedelmire néz-
W U V f n *  miuisterium félreveté 

l , ( A  lelíubiizian Ggr. fe lk u ta to tt,

l.ogy Anglesea, azon irományát közölje, mit 
Grey boszankodva elmellőzött, mivel azon 
iromány egyedül a’ kabinet tagjainak szánt bi- 
zodalmas közlemény volt, ’s csak a’ bivatalti- 
tok megszegése által jöhetett azok tudomásá
ba, kik azt sürgetik, azért tartalmát sem inojj- 
dotta meg). >

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követházban april 30kán Soult marsai 

után Laurence ur álla f e l , és csudálkozásái 
jelenté azon ki, hogy a’ kormány semmi egye
nes nyilatkozást nem adott. Midőn O Afriká
ba jutott, csudás országot hitt találni, de nap- 
égette földnél, omládvány - elborította ország
nál, és szerencsétlen lakosoknál egyebet, kik 
azt könnyeikkel áztatják, nem talált. Ezen 
lakosok felszólításokat ’s Ígéreteket'mutattak 
ugyan e lé , de egyszersmind nagyon is alapos 
panaszokat. — Ha gyarmatozá-t akar a’ kor
mány, azon érdékeket pártolnia kell, mellyek 
azt íétesíteiii képesek. — A’ sereg Franczía- 
országban is annyiba jőne, mint Afrikában, ’s 
végre is kinyerhetni azt a’ termékeny tarto
mányból. — Az arábok dolgos népfaj, serege- 
sen keresnek munkát, uiellynek bére sokkal 
olcsóbb, mint Francziaországban. Mondották 
ugyan, hogy-a’ partokon könnyű sértetü pon
tok vannak , wellyeknél fogvást a’ francziákat 
e’ birtokból könnyen kihajthatni. O illy sér- 
lékeny pontokrul semmit sem tud, ha azokat 
franczia sereg védendi. Mondották, az euró
pai hatalmak nevetni fognának, látván, mikép 
hanyatlik Francziaország meg illy pusztító hó
dítása által és alatt.Europa csak akkor nevethet, 
ha az eddigi rendszert meg nem másolják. 
Történjék csak változás, majd megszűnik a’ 
kaczaj. E ‘ kérdés nem szűkkeblű takarékos
kodásé,' hanem magas jelentésű politikáé. — 
Utána Soult nyilványíí ja, hogy a’ kormánynak 
elszánt akaratja az afrikai hodítványt megtar
tani, csak igazgaíás-módj írói nincs még elha- 
tárzottan kijelentve szándéka.

A’ követházban máj. lsőjén Maugnin ur 
Algierről többek közt ezeket is monda: Nem 
szólok a’ haza becsületéről, dicsőségéről' ’s 
nagyságáról, mellyek e’ falak közt bizonnyal 
tudóin viszhangra találnak; de vannak k ö l
tünk szigorú szám-elmék^ mellyek számbetük 
után ítélnek; ezekhez fordulok. A’ gyarnta- 
tozásról különös tanokat (Lehren) hallottam. 
Mondhatni ugyan, hogy vannak nemzetek, 
p. o. a' miénk, mellyek a’ gyarmatozásbo* 
nem értenek , de ugyan ne állítsuk, hogy olly 
hatalmas nemzet, mint az angol, gyarmatival 
fel akar hagyni. Ha valamelly angoi minister-
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nek eszébe értenék Gibraltárral, Máltával’s 
(Korfuval felhagyást javaslani a' parliainent- 
beu, a' tagok nem átállanák e’ ministert Bed- 
lambe (bolondok háza) küldeni. Ez annyit 
tenne, mint Iudiával felhagyni, mellynek e’ 
pontok természetes védelmei. Sőt inkább Ang
lia gyarmat-rendszeréi még tovább is folytat
ja , ’s csak nem régiben foglalá el a’ Falk
land szigeteket. Ez agyán magában kevés, 
de mint katonai pontnak hasznát vehetni. Ez 
utón Anglia a' földtekét 70 millió személlyel 
fogja megrakni, kik az angol nyelvet beszé
lik. Mi a’ hatalom kérdését illeti, lássuk: 
Valljon Angliát, melly katonai s gyarmati őr
ség által mindenütt védve van, bünleíeu meg
támadhatni e? i)e mit akarnak hát Algíér.ai 
tenui? Azt v. gyarmatositni, v. a’ lakosokat 
művelni. E ’ két nagy kérdés közt választa
ni kell. Ha Algierral lel akarnak hagyiy, ki
nek fogják a réveket ’s varasokat átadni. 
„Passy ur: En azt mondtam, Algier ban meg 
kell maradni. a' többi pontot pedig a' beu- 
szülöttekkel megrakni.“ Mauguin: „ Az urazt 
mondá, Algiert csak ideiglen kell megtarta
ni. Ideigleni helyzet azokban veszteti hely
zet. Anglia Algier birtokát senkinek másnak 
nem engedné, azzal tehát többé nem hagyhat
ni fel, annak olly hatalmas nemzet kezébe 
kerülni nem szabad. Pedig milly fontos Al
gier katonai tekintetből! küldjenek c^ak ü- 
gyes férfit Algierba. Keserű bírálata a'status- 
hatalomnak, midőn a’vszószékrőlkell hallanunk, 
hogy nincs ügyes emberünk arra. A'kormány 
nagy talentuma az érdem felfödözésében áll. 
Nézzétek XI v . Lajost s Napóleont, s Ítél
jetek. Rá akarnak beszélni benneteket, hogy 
nem tehetitek azt, mit a’törökök tettek. Ah lí
raim! csak az volt híja még, hogy a’ Frau- 
cziukat alább tegyék a Törököknél!“

Máj. 2ikán végre az algieri kérdéssel a’ 
financzministerium költségei bevégeztettek.

Páris máj. !i. Algier végett a’ heves vita 
nem tartott volna oüy sokáig, baDupin ur ezen 
alkalmai Soulf megbuktatására használni nem 
akarta volua. Indítványával azonban, hogy a’ 
gyarmattal a kormány hagyjon fel, olly káros 
helyzetbe jutott, hogy legjobb barátitól is el
hagyva látja magát. A’ közös óhajtás Algier 
megtartására czéloz. Nem egyedül az újság
írók azok, kik kívánják azt, hanem valamennyi 
pártbeli polgárok. E ’ hódítással felhagyást 
szintolly véteknek néznék, mintha a' kormány 
Al satziát vagy a’ franczia birtok bármilly ré
szét el akarná adni. A’- közérzelem továbbá 
azt is kívánja, hogy Algierral, ’s a' meghódí

tott résszel máskép bánjanak mint eddig, ’s 
a’ vallás és előítéletek, legkevésbé pedig a’la
kosok tulajdona ellen kicsapongások ne tör
ténjenek. Nagyon is igaz, hogy Algierban 
eddig azon péidát, mellyet Napoleon Aegyp- 
tusban adott, ’s azon okosságot, mellyel az 
angolok Keletiudiában éltek, nem igen követ
ték. Az. angolok is nehéz környületek alatt 
kezdék a’ dolgot. Nekik is le kellett küzde
niük a’ benszülöttekben az európaiak elleni 
törést. De első percztól kezdve, mindig egyet
értésben ügyekeztek lenni a’ benszülött tör- 
zsökökkel; uj hódításkor hatalmukat a’ meg
győzőitekkel megoszták , magoknak többnyi
re csak a' financzigazgatást tárták meg, ’s in
kább megfizették a’ hódítván} t ,  mint sem el
lenség fölött kívántak volna uralkodni. Mind 
ebből Algierban keveset követtek. Azon kor
mányhoz, melly magát Fraucziaországban a’ 
tulajdon egyetlen biztosítójának nyilatkoztatja, 
Aigierban sem illenék annak .megtámadtatását 
Szívelni. Méltán tagadta meg tehát a’ kamara 
Sónktól vjgierban a kir. parancsok általi igaz
gatást. Minthogy Algier megtartatik, várhatni 
hogy a' földközi tenger túlsó partja az európai 
műveltség befolyását mind inkább érzeni fog
ja s elkészülend arra, hogy valaha a’ franczia 
birtok egészítő (integrirend) tagja lehessen.— 
Vz i-niérefés^Llíhezki bg, kit zendülés elején 
Cbiopizki dictator Pétervárba külde alkudo
zásra ’s azóta ott maradt, onnan Párisba érke
zett. Az egész lengyel szökevéuység mozgás
ban van e’ miatt. Ezen ügyes status-ember jö
vetelének két czélját mondják. Egyik ’s talán 
a’ mutatványtó l ostensible! azon alku meguji- 
tásaT* melly Francziaországnak a’ lengyel ki
rályságot illető adóssága végett, a’ revolütio 
által félbenszakasztatott. Ezen adósság még 
a császárság idejéből ’s viszonyaiból ered a’ 
varsói herczegséghez. ’S azt Francziaország 
Rutszia iránt a‘ párLi békekötésben teljesen 
elismerte. E ’ kárpótiáspénzek azon nemesek
nek vatanak szánva, kik a’ szállításokat ter
mékben tevék. A’ kifizetés halaszíatása által 
kén) tetve eladák követléseiket sokan igen cse
kély áron, ’s azokat egyes pénztőzsérek vá
sáriák meg. — Lubezki hg. érkeztének titkos 
czélja azonban a’ léggyel menekvóség kitü- 
nobb férfiait illeti. Pétervárott hazájukba vis
szatérésüket óhajtják, mivel azon demonstratio, 
mellyet annyi jeles és gazdag ember kitakaro- 
dása okoz, folyvást kellemetlen érzelmet táp
lál. Lubezki, mint mondják, régi barátival, 
kikhez különösen Czartor}ski bg. is tartozik, 
íosl alkuba bocsátkozni. Szerencsés lesz e ?



kéteskedhetni benne. Hihetőbb lenne azonban
visszatérésük, hahogy a’ valamennyi lengyel 
menekvőre hiresztelt altalanyos boesanatadás 
tettleg valósulna meg. Mondják, hogy a’ trónö
rökös nagykorúságának hirdetéskora lesz arra 
időszakul választva. Legalább Podoliábul Írják, 
hogy az orosz kormány óhajtására az ottani ne
mességből küldöttség megyen Pétervárba bo
csánatkérelemmel. A zárrá felkivánt személyek 
nevei is kijelöltetnek. — A’ bajeuxi legitimista 
választók, de Ja Normandie hírlapban, nyilvá
nítják, hogy mivel az 1830iki charta által pa
rancsolt eskü, az ugyanezen charta által felál
lított kormány elvének ellenére van, ezen té
tel már előre is semmi erővel sem (ibir ’s min
den következés-nélküli formaság. Ok léíekis- 
méretjökben az által egyébre nem kötelezik 
magokat, mint a’ mit a’ haza köt rájok. — 
A’ lyoni lapok máj. 3ról kir. rendelést köz
iének april. 18ról, mellynél fogvást a’ lyoni, 
Vaisi, la Croix-i ’s la Guillotiére-i nemzeti 
őrségek feloszlatnak. — A’ ferueyi postahiva
tal (Schweiz felé fekszik a’ franczia határszé
len) parancsot von , hogy az Europe centra- 
Je-t (schweizi republ. lap) Géniből Franczia- 
országba ne küldözze szét. Mire a’ Messager 
megjegyzi, hogy a’ kormány uj példáját ad
ja itt is a’ censurához visszatérésnek.

Imbert ur, síaíustiszf, nem rég egy kisded 
munkát adott ki az utolsó választások iránt, 
mellyben a’ választók összes számát 210 ezer
re teszi. Ezek közül utolsó választáskor va
lóban 141,278 von részt, ’s közülök 103,266 
a’ mostani kormány mellett szavazott, a’ töb
bi 33,012 a’ különféle opposition pártokhoz 
tartozék. E ’ számvitelekből a’ szerző kedve
ző következéseket von a’ jövő választásokra. 
A legitimista lapok ellenben azon vélemény
ben vannak, hogy azon 68,722 választó, ki 
az utólso választanokon nem jelent me°-, na
gy obbara a’ kormány ellen fog szavazni, ’s 
hogy az Orleans-pártnak nincs igaza, ha min
dig az ország olly nagy többségével kérke- 
, 1, . - franczia híreket aggasztóknak tart
hatni. Meg íulajdonképen táborszeme sem volt 
a propagandának azon szám, melly Lyon- ’s 
1 arisban leguíóhbszor megütközött, hanem csak 
néhány elvesztett, táborszem mellyek korán ’s 
messze állották ki. Innen az egvesületek e^z 
közeire könnyen Ítélhetni, ’s klóban nem kel 
ve.sse félhetni komoly lázongásoktól. -  A’ 
Journal des Debats Toulonból Írja mái. 1 s t  
jerol: „Szomorú esemény történt ma itt a’ki- 

névnapján. Marjelentém, hogy két arne-

rikaí fregát fekszik révünkben, Constellation 
’s az United-States. Az utolsó, melly három 
nap előtt érkezett valä, pattantyús üdvözletét 
a’ többi hajóval együtt teve, de golyóval tü
zelt Suffren linia-hajóra, mi által 7 ember ré
szint megöletett, részint megsebesült. E gy  
golyó a’ lineahajó ajtaján ment keresztül, ’s 
a’ szakács üstjét azon pillanatban ztlzá szét, 
mellyben az étel osztaték k i, egy hajósle- 
géuyt ketté szakasztott, kettőt halálosan ’s 
más négyet kevésbé vagy inkább megsebesí
tett. E ’ legények közül egyik azonnal, egy  
másik , kinek alteste szakasztatott el egy rész
ben , néhány óra múlva a’ kórházban holt meg. 
Egy 3dik pedig, kinek czonibja csuklóban sza
kasztatott k i, tagmetszésre jut. Suífren ha
jó parancsnoka mig e’ szerencsétlenség tör
tént a’ szárazon volt. Gyorsan a’ födélre sie
tett Massieu de Clerval admirallal, a’ rév pa
rancsnokával. Az United-States amerikai fre
gát hadnagya, ’s egy ifjoncz (Cadet) a’ frau- 
czia admiral födelére jöttek mentségüket ten
ni e’ szerencsétlen történet végett. — A’ fre
gát egy másik golyója a’ vesztegben (Oua- 
rantaine) álló egyik hajót is érte. A’ nagy to
rony álgyutelep-foka is (redoute) megsérült. 
Több lövésnek kelle golyóval történni, mert 
mintegy kilenczet számláltak, mellyek több v. 
kevésb ártalmat okoztak. A’ parton csolnakok 
feküdtek ugyan, de ezeket azonnal elbocsáták, 
hogy a’ mi Iegényink, ’s az amerikaiak közt 
minden összeütközés kikerültessék, ’s az őr- 
hajó helyét egy csapat rendőrséggel és sor- 
katonasággal rakták meg. Néhány amerikai 
a’ szárazon volt. Trucliet ur maga kisérte ő- 
ket a’ hajóra, hogy minden boszantástól megsza
baduljanak. — Sírassburg még folyvást nyug
talan. A’ polgárok ’s pattantyúsok utolsó czí- 
vódása óta a’ 19ik ezred laktanyáján összeál
líttatott; pattantyúsok ’s polgárok máj. 5ikén 
estve a’ laktanya elé gyűltek, hogy párvia
dal utján nyerjenek elégtételt. A’ 19ik ezred 
több tiszteit a’ közelsőbb házakig űzték, ’s 
egy osztály-parancsnokkal garázdán bántak; 
segédének, ki kardot rántott, azt kezéből 
kicsikarták, ’s vele a’ fejére csaptak egy vá
gást. — A’ követházbau máj. 7ikén, a’ ten
geri ministerium költségeinek vitatása közben 
kérdést tőn Eschasseriaux ur a’ touloni tör
ténetről, mellyre a’ tengeri minister az ame
rikai bajó parancsnokától levelet olvasott föl a’ 
touloni tenger-ispánhoz. E ’ levélben bocsána
tot kér a’ parancsnok a’ szerencsétlenség mi
att , melly a’ fő rendőr-tiszt vigyázatlanságé-
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ból eredt. A’ tiszt különben derék férfi, de 
nem rég van a’ hadihajón. A’ parancsnok őt 
azonnal börtönbe zárató, ’s mihelyt az ameri
kai fő tengerhadosztály parancsnokával szem
be jövend, haditörvényszék elibe állítandja. 
Jelenti továbbá, hogy a’ két amerikai hajón 
azon áldozatok számára, kiket a’ szerencsét
lenség ért, 5000 frankot szedett össze (igen 
jól! helyesen!) De hozzá kell tennem, ngy 
mond Rigny ur, hogy ezen gyűjtött pénznem 
fogadtatott el. (nagy tetszés). — A’ Natio
nal jelenti, hogy máj. 7ikén reggel Marrast 
ur titkos elfogatásából szabad lábra tétetett.

P O R T U G Á L I A .
April. 28ig terjedő hírek némi viszálko- 

dásokat említitek Bacon és Sa generálok közt 
Algarbiában, más részről pedig Carvalho ’s 
a’ hadminister közt Lissabonban, sot Bacon 
le is mondott volna a’ neki jutott expeditio ve
zérletéről ; honnan eredtek azonban ezek, kö
zölve nincs. Napier ismételt próbát tön F i- 
gueira elfoglalására, de szélvészek miatt ha
jóhadát ki nem szállíthatván, kénytelen vala 
visszatérni Lissabon felé. Már most gen. Tor
res van útban más oldalról ez erőség ellen ’s 
3ikán már oda kellett vala érnie, kezére mun
kálván gén. Rodil Abrautes felől ’s Viliaílor 
Coimbra mellől, melly helyet ekorra már 
szinte el kell vala foglalnia. Egyébiránt a’ 

e’ hírek indultakor még Lamegóban mula
tott, melly város minden ellenállás nélkül a’ 
többiek példájaként szabadon nyilatkozék a’ 
királyné részére ’s midőn az expeditio tábor
szemei megérkeztek, azonnal szabaddá tévé 
a’ nagyszámú politikai vétségü ’s más hadi 
foglyokat, kik ezután mindnyájan az érkező 
csapatok soraiba állottak; ehez szegődtek so
kan a’ migueli sorok közül is tisztek ’s köz- 
vitézek, melly utóbbiakat Palmella Portóba 
utasitá. Merre a* hg. ment, mindenütt örömmel 
fogadtatott ’s Cardozo seregein kívül, mellye- 
ket megszalasztott, más rendes ellenségre v. 
gerillákra nem is talált. Palmella e’ ineghódult 
vidékeken mindenütt nyomban uj kormány
hatóságokat ’s törvényszékeket állíta. Napier- 
nek minapi kiszálltát Portóban a’ lakosság é- 
lénk örömmel ünnepié; már a’ városhoz kö
zeledtekor a’ magasb helyekről rakéták eresz
tettek föl ’s üdvezlő lövések tétettek, megér
keztekor pedig a’ nép örömkiáltásokra fakadt; 
estve a’ színházban, hol az adm. is megjelent, 
üdvözlésére több rendű magasztaló beszéd mon
datott, ’s ezek végsője közben egészen váratla
nul két deli nymplia jelent meg az adni. páholyá

ban (loge) borostyán-koszorút tenni a’ nagy vi
téz fejére; az agg vezérhős szemérmessé lön 
azonban e’ gyöngéd tiszteletet elfogadni,’s a’bo- 
rostyánt csupán széke karjára engedé függesz- 
tetni, mire a’ kedves gyerníekek az ősziül 
eltávoztak.

SPANYOLORSZÁG.
P. Carlos, mint a’ des Débats állítólag 

telegraphi hir után tudatú, Portugáliát oda 
hagyva, hajón Angliának indult. E ’ hir azon
ban Portugáliából kapott újabb ’s hitelesb ada
tok után egészen alaptalan, mivel ezek sze
rint az infans Santarem közelében Chamuscá- 
ban (a’ Tajo partján) vonula meg, hol őt d. 
Miguel naponként meglátogatja, sőt háznépes
tül tartózkodásul legutóbb egyik testvér húgát 
is oda szállíttató; e’ mellett rendeléseket bo
csátott a’ vidéki várasokhoz az infans számá
ra mindent megadni, mit ez tőlük követelne. 
A’ praetendens megmaradt kísérete mindös
sze is 16 — 18 katona személyből áll; azon 
Portugáliák, kik zsoldjában szolgállak, mind
nyájan elhagyók, mihelyt megtudák, hogy 
gener. Rodil a’ hg. kíséretéből elfogottakra 
egy iránt halált hirdete. A’ gén. folyvást Por
tugáliában tartózkodik, ’s kinyilatkoztató eltö- 
kelését, hogy onnan ki sem mozdul előbb, 
mint sem d. Carlost vagy elfogja vagy az or
szágból kizaklatja. Villarealban Palmella hg, 
iszonyú csomó nyomtatott versezetek ’s föl- 
szólitásokra talált, mellyek Spanyolország kü
lönféle tartományi lakosihoz valónak intézve, 
’s bennük a’ királyi szökevény érdemei égig 
magasztalva, ’s személye istenekig dicsőítve. 
A’ constituíionalisok szép mulatságukat leiék 
e’ nyomtatványok, ’s főképen azon helyeik ol
vasásában , mellyekben d. Carlos Izrael meg
váltójának nevezteték ’s minden kalendariumi 
szentek fölibe emelteték. Ayres Pinhot (a* 
még Miguel birtokában volt) Porto polgári 
kormányzóját; ’s azon vérszomjas alcada (v. 
bíróságnak) melly 1828ban e’ városban annyi 
gyalázatos halált mondott, egyik nagy érde
mű tagját, Pinhel mellett a’ const, seregek 
megcsípték. A’ spanyol hírlapok számos apró 
győzödelmet emlegetnek a’ spanyol seregek 
legutóbbi haladásiban. Merino 0  - Castiliában 
tökéletesen megvereték ’s unokája is az eles
tek között találtaték. Locho, miután Mancha 
’s Estremadurából mindenütt nagy veszteség
gel megszalasztaték, legközelébb, mint hal- 
lik , Portugáliába sikamlott által. Némelly kia
dott uj decretumok is nevezetesek: egyike vá- 
lasz.tottságot nevez ki a’ hires Bertrand de
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Lis (közelebb jött vissza Spanyolba, egyébi
ránt legnevesb tagja volt az i82üiki cortés- 
nek) elnöksége alatt, melly pénzsegedelmet 
határozzon az er^e szánt tőkepénzek bűi, k öz 
haszna munkálatok ’s vállalkozások kezdői
nek; másika juntát nevez papi ’s világi sze
mélyekből azon megbízással, hogy tervet ké
szítsen a’ spanyol egyház organizatiójára, fen- 
tartván pontjaira nézve a’ pápai egyezést, a- 
zonban a’ klastroinoknak addig is előre meg- 
tiltatik barátnevendékeket szedni. — Gén. Qui- 
roga, vezére az 1820iki insurrectionak Rie- 
góval, melly t. i. Lion szigetből a’ constitu
te  kikiáltaíását az országba áthozá, hazájába 
szinte visszatért.

A M B B I K A.
Londoni hírlapok sokat beszélnek azon 

kölönősségrül, melly Éjszakamerikában a’kéz
művesek lázongásinál mutatkozni kezd. Ott már 
asszonyok is lázadoznak. Massachussetsben, az 
ültetvényekhöz tartozó malmokban t. i, igen 
sok asszony dolgozik. Műit íébruárban össze
beszéltek az ültetvény-birtokosak, hogy min
denütt ’s ugyan egy napon szállítsák le a’ mun
kabért, de egyébiránt szabadjára hagyják az 
asszonyoknak, azon kisebb bérért dolgozni 
vagy a’ kinek tetszik, a’ munkával felhagyni. 
Az asszonyok megtudván e’ határozatot, csak 
hamar egyesületbe alakultak épen úgy mint 
másutt a’ mesterlegéiiyek, ’s erősen elliatáro- 
zák, hogy többé sémiiét sem dolgoznak, mi
helyt a’ szándéklott bércsekélyités közöttük 
kimondatnék; e’mellett azokat, k ika’ határo
zathoz állani nem akartak, hántással fenyeget
ték. b ebr. iOke volt a határozat-kivitel napja, 
az urak egyszerre mindenütt leszállítók a’ mun
kabért, és 800 —1000 asszony hagyott föl a’ 
munkával. Föikerekedvén csoportokra gyü- 
löngéuek ’s zászlókép póznára tűzött lobogó 
lepedők - kendők s kötényekkel neki bokro
sodra, egy angolnának, ki már egyszer Do
verben is hasonló szereidét próbált, vezérle
te alatt, sei egestül kalandozták össze az ül
tetvény-pasztákat, a’ még munka mellett maradt 
többi bajtarsuéikat is fegyverre szólitólag; 
proclamatiokat adtak ki ’s piszkokkal és hán
tással illetek a’ zászlójuknak hódolni maka-

A’ gabona pesti piaczi ára máj. 20ikán 18347

csókát. Azonban inár tikén  unni kezdék a’
dicsőséget; bátorságuk hüledezett, a’ nagyobb 
rész bánni kezdő vitézségét, és szívesen me
llének vala már munkára sokan , ha köz hatá
rozatuk minden iiiyes visszapártolóra 5 dol
lár büntetést nem szabott volna. Végre egy 
szerencsés metkodista pap bukkant közéjök, 
egybe kerítő őket egy szabad térre ’s hatal
mas praedikatziojávai az egész vél etlen láza
dásnak örvendetes véget szerze: imádságra 
fakadtak mindnyájan ’s áitalos, énekek közt 
szépen haza térének csöndesen folytatni mun
káikat a’ kiszabott kisebb árért.

O L A S Z O R S Z Á G .
Roma, máj. lsójéu. Mióta Francziaor- 

szágból nyugtató hírek érkeznek az itt tar
tózkodó legitimisták elkomorultak. A’ szent- 
séges Atya april. 28ikáu hagyta ei Romát, 
hogy subiacoi útját, tegye meg. Tivoliban a’ 
lakosok hiniezetlen Örömzajjal fogadók. Mint
egy 40 fiatal ember, ünnepileg öltözve kifog
ta kocsijából a’ lovakat^, ’s a’ Iucanoi Ilidtől, 
majd két mérföldnyi utón hegynek a' jesui- 
ták szép lakáig vonta azt, kik a’pápát náluk 
megszállásra kérték. — Máj. lsőjén, a’ fran- 
czia király névnapján ünnepélyes illeni tisz
telet tartatott a' nemzeti egyházban. Az előb
bi kormányok alatt illy alkalommal a’ pápa 
is mindenkor jelen volt, ’s majd valamennyi 
kardinál. De a’ júliusi revolutio óta egy kardi- 
nált sem láthatni többé ott a’ status-titukuo- 
kon kívül. — Montfort hg., (Bonaparte Jero
mos), ki a’ toscanai n.bgségben települt va
la meg, ’s most Anglia felé van útban, bir
tokait Fermo mellett a’ pápai kormánynak 
adta el. —

S C II \V E 1 Z.
April. 13kán Feraeybeu (Voltaire néhai 

birtoka) a’ szabadság fája , mell) et egy szél
vész földre sújtott, nagy ünnepi pompával s 
tömérdek nép jelenlétében újra fölállíttaték. 
Ez alkalommal, nemcsak francziák de genfi 
férfiak is republicanus beszédeket tartónak a’ 
néphez. Ugyan e’ miatt az utóbbi napok bau 
Lecomte arat, a’ genfi National szerkesztőjét, 
a’ franczia hatóság Ferneybeu elfogató ’s 4 vá- 
rosliajdu által Gexbe kísértető.
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MAGYAR- és ÉRDÉL YORSZÁG-
P o z s o n y :  Máj. 16iki orsz. ülésükben 

a’ RR. folytatván a’ törvényszék-rendezésbeli 
czikkek vitatásit, a’ 20ikat, melly az evang. 
consistoriurtiokrul szól, kevés változtatással ; a’ 
2 ükét pedig (azon pörök felől, mellyek maj
dan, az előbb fenállott törvényszékektől mint 
még be nem végzettek, uj rendezésnél fog
va, más törvényszékekhöz lesznek viteíeu- 
dők) szinte kerületi állapodás szerint foga
tlak el. Ezután Somogy követe indítványba 
hozta ,,a’ tanácsnokok vétségei elítéléséről“ 
szóló törvénynek megujittatását, ’s a’ több
ségnél pártolást nyert. 17íkéii kerületi gyű
lés volt a’ fő RRhöz küldendő újabb üzenet
javaslatok ineghányogalása miatt.

ö  cs. kir. Fölsége múlt hón. 26iki leg- 
magasb végzése szerint eddig Kassán volt 
hadpéuztári tiszt Bergler Jánost, debreczeui 
hadipénztárnokká méltóztatott kinevezni

Mag yar tudós társasági jelentés.
Nemes Mosony Várinegye'nek e’ f. e. Martiusa 

&dikán tartott közgyűléséből a’ magyar tüdős társa
sághoz intézett becses levele szerint. következő ala- 
pi'tás es adakozás neveli a’ in. t. társaság tőkepénzeit 
a’ tisztelt Megye KK. e's RR. által a’ kebelbeli bir
tokosakhoz bocsátott hazafiúi felszólításra:

1. Károly, O cs. kir. Főherczegsege, ns. Mosony 
Vármegyéhez 1834ben Martius 3d. költ k. levelében, 
mellynek hiteles mássát a’ ns. Vármegye a’ m. t. tár
sasággal annak idejében 'használás végett közlötte, 
olly elintézéssel ajánlott a’ magyar * nyelv virágozta- 
tására ’s terjesztésére 10.000 forintnyi tőkepénzt pen
gőben önkényesen és minden készséggel, hogy 10 
esztendő elforgásáig ezen tőkének 500 pengő forintra 
menő kamatjából egy rész a’ magyar-óvári tulajdon 
nradabnában lévő gazdasági intézetben most felállí
tott magyar nyelvtanító fizetésére , más rész pedig 
ugyanazon uradalom kisebb oskoláiban a’ szükséges 
Oskolai könyvecskék megszerzésére, és azon ifjak 
megjutalmazására fordítassék, kik magokat a’ magyar 
nyelv megtanulásában különös előmenetellel tüntetik 
ki: tiz esztendő elmúltával pedig az említett tőkepénz 
ax 182f beli 11 d. törvényezikkely értelmében felállí
tott magyar tudós társaságnak szabad rendelkezésére 
legyen általadandó.

2. Gróf Ratthyáni Erneszt özvegye Tarnóczy An
tónia, a’ Lajtafalusi uradalom földesasszonya, adott 
12 ftot pengőben.

3. A’ ns. Mosony vármegyebeli Nemes és tiszt
viselő urak összesen 77 ftot ’s 36 krt. pengőben. — 
’S ezen 2d. és 3d» pont alatti summát ns. Mosony Vár
megye a’ m. t. társaság’ Elölülőjéhez Gróf Teleki 
József m. kir. udv. Tanácsos , Referendarius és Fő
ispán TJrhoz küldötte m eg, említett levelével.

Emlékezetbe hozatik, hogy a’ társaság által' tá
masztott ezen kérdésre: ,.M i k é p e n  l e h e t n e  a’ 
m a g y a r  j á t é k s z í n t  B u d a p e s t e n ,  m e g a l a 
p í t a n i ^  a’ feleletek beküldésének ideje, most kö
vetkező Junius hónapnak 8dika, ’s a’ melly felelet 
később jőne, az , elfogadva nem leszen. — Pesten 
Május 21 d. 1834.

A’ titohnoJc által.
Eger máj. 20. Egri kánonok Kovács Mátyás, 

ki a’ patriarcha-érsek által Frimm János tá
volléte alatt helyébe az egri lyceum igazga
tójává neveztetett k i, máj. 14iki levele sze
rint egy a’ keresztyén tudományban jelesen 
kitűnendő ’s a’ többi tanulmányokban is szor
galmas és az iskolai törvényeket pontosan 
megtartó tiszta erkölcsiségü egri lyceumbeli 
másod évi philosophiát tanulónak évenkint já
randó 100 ezüst forint dijt élte folytaiglan 
alapított; kikötvén egyszersmind, hogy az 
érdemitendő ifjú az alapítótul minden iskolai 
év kezdetén föladandó religiobeli tárgyról ér
tekezést készítsen, azt a’ lyceum teremében 
bizonyos időre elszavalandó. Szinte máj. Ilikén 
Eger városa emlékünnepet szentele boldogult 
fijának az alapítványiról isméretes Kovács Já
nosnak , kiről hírlapjaink is olly gyakori hálák
kal emlékeznek. Hitelesen értesülvén a’ vá
ros , hogy a’ nagyérdemű, kitől még éltében 

• már az egri szegények intézele 2500 váltó 
for. ’s különösen a’ városi kórház szinte ka
matozandó magpénzül ugyanannyit nyert va- 
lay azon felül a’ halála esetére általa felbon
tatni rendelt levele szerint 12,000 ezüst for. 
tőkesummát olly dicső végre áldozott, hogy 
annak esztendei törvényes hasznaiból éven
kint tizenhat egri születésű ’s különösen phi- 
losopbia- ’s jog-tanuló jeles ifjak egyiránt ré'- 
szesüljeuek : mihezképest a’ városi közönség 
eleve megegyezvén^, hogy dicsó földijének 
képét tanácsháza teremében ünnepélyesen füg
gessze föl, e’ végett az említett napra jele$ 
számmal összegyülekezeít, rs főbíró Csépány 
János a’ kitett kép mellett megnyitván a’ gyű-
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ié,t , majdan az üdvösüknek unoksöcse Vég 
József szólott, de a’ szerény rokoni! nagy
bátyjának dicséretét ’s elatrajzat a varos fő
jegyzőjére hagyó, ki mind az veghez viven 
utána különösen az üdvezültnek erdeinek fon
toló lag magasztalva Makáry György hites ügy
véd tarta beszédet, ’s majd a’ kép buzgó ha- 
laömlengések között függesztetek föl. -  Gyón- 
ffyosön 's a’ szomszéd Tarjanyon a b. Lnu- 
dern József hagyományabeli borokbul május 
lÖikai“- közel 40 ezer vtó for. jőve be árve
rési utón, pedig még szép része jeles borai
nak eladatlan. A’ rajnai fajú magyar (vison- 
tai) termésnek akója 10 pengő frtól 52ig kelt.

A’ nagyin, m.k. udv. Kamara Eiősdeu el
lenőrködött mázsamester Liszka Jánost ugyan- 
ottani sóárnok ka; Miskolczon ellenőrk. mázsa- 
mester Nagy Jánost bajai sóelleuörré ; Vesz
prémben elL mazsamester Poppel Imrét ha
sonló hivatalban nagyobb fizetéssel Miskolcz- 
ra; volt miskolczi mázsás Jozephi Ignáczot só- 
mázsamesterré Ungvárra; mohácsi mázsás bá
ró Mladota Ignáczot ugyauottan tisztirnokká; 
eszéki mázsás Beztics Józsefet hasonló hiva
talban Mohácsra; Simon Ignácz n.váradi paj
táért Aradra és Gáspárdy Lajos eszéki paj
taőrt Egerbe mázsásokká; Mayer Károly val- 
lemári pajtaőrt ugyan e’ hivatalában Temes
várra; Jaiczay Ignácz és Hudics Antal prac- 
ticansokat pajtaőrökké, elsőt Vallemárra, má
sikat Pécsre; Bolemány Sándor halmágyi ke
rülőt Soborsinba pajtaőrré; végre Suhajda Ber
ta practicanst O-Becsére szál-felügyelővé ne
vezte ki. (Kir. kam. tud.).

A’ gyeraiekovó-intézetek Pesten a’ Te
rézia városban, mellyek magas uraságok szi
ves gyám-adakozási mellett, önállási föutar- 
tásukat két év óta mind inkább biztosítják, 
ez által egyszersmind legszebb kilátást nyit
nak a’ nyilványos oktatás foganszóbb sikeré
re 's fókép az alsó néposztálynál a’ szüksé
ges erkölcsiségben meggyökerezésre. Az in
tézetek a’ városi ns. hatóság pártfogása alatt 
állváu, ’s igy miut azok igazgatási ágazatja 
egyszersmind nyilványos számadás alá tartoz- 
ván, bátrak a’ nevezett emberségi intézetek 
elöljárói, a’ közelgő lóverseny zés alkalmával, 
újólag is alázatos tisztelettel említeni, és fó
kép a’ nagy becsű, ’s minden köz hasznú tár
gyasaira olly nemes részvéttel ragaszkodó 
magas uraságokat ez úttal is kérő bizodalom- 
mal figyelmeztetni, hogy további kegyes a- 
dakozasikkal e’ szegény gyermek-ovó inté- 
zetkek további fouallása biztosításához járulni- 
aziveskedjenek. J 1

K ü lö n f é le :  A’ pécsi káptalan, apos
toli fölséges királyunktól múlt észt. decemb. 
5ikéről költ kir. oklevele szerint, valóságos 
tagjaira nézve, nyakban ' nyilván hordozható 
saját diszrendet nyert. A’ diszjel egy nyolcz- 
szögü csillag, Péter apostol nevére, e’ köri- 
rással: „Principi Apostolornm, Reges Aposto
liéi sacraruiit;“ ’s kor. Fölségeink képei alatt 
ez írással : „Francisco I. regnaute, Ferdi- 
nando V. coronato, Regibus.“ — Neudorf 
határszéli faluban hg. Pálífy jószágán május 
13ikán 84 ház, 59‘pajta és hídépítésre szánt 
nagy mennyiségű fa égett el; — I2ikén pe
dig Schattendorf (hg. Eszterházy jószága 
Soprony mellett) helység e g é s z e n  hamuvá 
porlott, az egy templomon és papiakon kívül, 
mellyek épségben maradtak.

A N G L I A .
Newcastle mellett Limerick irlandi gróf

ságban april. 30ikán szinte lázadás ütött ki. 
Egy csapat katonaság a’ kerület rendőrtiszté
vel bizonyos számú marhának hátralevő ti
zedért birólag elfoglaltaíása végett kiállott, 
’s midőn a’ marhával egy falun keresztül aka- 
ra menni, a’ parasztokat ellenszegülő rend
ben állítva találá, kik a’ katonaságot kózá- 
porral fogadák. A’ katonák tüzet adtak, ’s a’ 
parasztok közül néhányan a’ földre terültek. 
A'parasztok visszavonultak ugyan, de a’mar
ha egy részét elfoglalák, a’katonák pedig ta
nácsosnak nem tárták tovább is űzni őket, mi
vel az egész környék késznek látszott föl— 
zúdulni ellenük. Erősítést vártak, hogy is
mét kézre keríthessék azokat. — Bizonyosnak 
mondják, a’ török hajóseregnek Tripolisba 
készülését, hogy az ottani polgár-háborúnak, 
véget vessen. Mondják, hogy az angol kormány 
el akará azt foglalni, Algier helyet pótlásul, 
’s a’ dolog nem sokára elő fog a’ parliamentben 
is fordulnim ivel a’ tripolisi basa egyik mi- 
nistere emlékirást készül az alsóházba nyúj
tani. Az angol consul t. i. kit ezen ügyben 
súlyos vádak terhelnek, hogy vádlójit meg
semmisítse, lázadást támasztott. Azt adván éld, 
hogy a’ basának kastélyában nagy kincs rejte
zik, kormányától hajóosztályt küldetni kért T ri
polis a lá , nielly a’ britt alattvalók követlé
seit kívánja. A’ britt hadihajók valóban meg 
is érkeztek, ’s a’ basának a’ fizetésre csak 
48 óra engedteték. Az öreg Jussuf magán kí
vül volt, ’s a’ lakosok elhagyák a’ várost, 
félvén az ostromzártól. Még a’ hitelezők is 
halasztást kértek. Azonban Duudas és Grey 
britt kapitányok semmire sem akartak hall
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gatni, ’s a’ consulnak rögtön hajóra szállását 
kívánták. Ez vonakodott megjelenni, ’s titkon 
az öreg basa egyik unokáját, — minthogy 
legöregebb fija Ali részére lemondott — a’ 
kormány elfoglalására hitta meg. Alig kezde 
kormányhoz az uj basa, midőn te'stvére Me- 
hemed Ali számos törzsökkel, mellyek a’britt 
követlés miatt rótt adót viselni nem akarák, 
a’ várost megtámadó, ’s a’ környéket feldulá. 
A’ consul a’ lázadóknál tartózkodott, lőport 
’s hadiszereket árulgatott nekik, ’s kormányá
nak azt irta, hogy a’ város nem sokára be fog 
vétetni. A’ többi consul, sőt még a’ britt al- 
cousúl is a’ városban maradt. — A’ britt kor
mány azon parancsára, hogy részrehajlaílau 
(neutral) maradjon , Warrington semmit sem 
hajtott. Terve azonban megcsaló, mert a’kor
mánytagok nagy része Ali hive maradt, ’s a’ 
lázadók száma 2000re olvadt. E ’ közben min
den kereskedés elakadt, ’s a’ személy bátor
ságról szó sincs.

Az Mlsóházban máj. 5ikén Harvey ur a’ 
nyugpénzek végett előadta indítványát, ’s 
megkéretni javasolja a’királyt felírásban, hogy . 
azon követelések, mellyek 1833. aug. 28ikáu 
az alsóház által kinyomatoít jegyzékben ki
tett nyugpénzeket érdeklik, szorosan vizs
gáltassanak meg, ha valljon érdemekért nyer- 
vék e azok vagy-sem? Ezen indítványa támo
gatására felolvasott hosszú személy-jegyzé
ket, kiknek nyugpénzét jogtalannak, ’s orszá
gos tehernek jelenté; minthogy azok részint 
fizetéses hivatalokban vannak, részint semmi 
érdemeik sincsenek, részint öröklések ’s há
zasságok által nyugpénzekre minden követ
lést elvesztettek. E ; jegyzéken olvashatni töb
bek között még Aylmer, Aston, Auckland, 
Bloomfield, Elphinstone, Howe, Hereford, 
Aiinzo és Strangford lordokat, Sir Henry 
Brovvnet, és Sir Herbert Taylort. „Ez azon 
jegyzék, úgy monda Harvey ur* végzetül, 
mellykez a’ ministerek lételöket kötötték; az
az , ha a’ ház a’ ministereknek engedni nem 
akar, készek ők dilemmába buktatni az orszá
got, melh bői véleményük szerint nem kön
nyen vánszorogna k i, mert egyedül ők értik 
a’ kormányzás mesterségét! (kaczaj). Soha 
nagy nemzeten illy csúfságot nem tettek. — 
Eu meg vagyok győződve, hogy ha valamen
nyi minister, ki valaha kormányon ült immár, 
vagy ülend még, kilép és elfogy, ezen or
szágban még is lesz elég talentum, melly azt 
jobban tudja kormáuyzani, mint elődeik. A’ 
ministerek úgy tesznek mint II. Károly, k i,

midőn egy barátjával kiment, ’s testvérével 
Jamessel a’ Yorki hggel, kit örök vevének 
körül, összetalálkozott,, azt kérdé: valljon nem 
fél e minden véd nélkül kimenni, ’s az ezt fe
leié : egy cseppet sem; életem semmi veszély
ben , mig tudják az emberek, ki lesz utódom.“ 
(nagy kaczaj). Tudom jó l, épen az, mire a’ 
miuisterek támaszkodnak; de reményiem , a’ 
ház csak kötelességét fogja az ország iránt 
szeme előtt taríaui ’s a’ t. Indítványát O'Con
nell védte, az indítvány szavazáskor 390 szó
val 148 ellen f é l r e v e t t e t e t t .  — Az al
sóházban máj. bikán , midőn az irlandi tized- 
inditvány 2dik felolvastatása iránt folyt a’ fő 
vita (adjuk később) , O’Connell igen heves 
személyes czivódás után Stanley statustitok- 
nokkal hosszú beszédet tartott ismét Irland 
áiiapotjáról, de olly e n g e s z t e lő  hangon, 
hogy segedelmes kezet nyújtott a’ ministerek- 
nek a’ köz czélra, mire Althorp, I. Russel, 
lordok, Stanley u r , és Francis Burdett meg
lepetve kelének föl, ’s nem győzék örvendő 
csudálkozásukat eléggé kifejezni, Irlandnak, 
valamint dicső küzdőjének, ki önmagát győz
te le , szerencsét kívánván.

A’ felsöházban máj. bikán Londonderry 
in. kérdéseivel a’ spanyol ’s portugáli politi
ka iránt fájlalva említé, mikép sérti 0  Fölsé- 
ge kormánypolitikája az ország legjelesb ü- 
gyeit: mióta gr. Grey intézi azokat, Anglia 
legrégibb szövetségese Hollandia , mikép van 
elnyomva, ’s Belgium franczia tartománnyá té
ve. Portugáliát Francziaország által mikép 
hagyák kiraboltatni, ’s végre mikép enged
ték meg, hogy Algierban franczia gyarmat 
kerekedjék $-óhajtaná tehát a’ ministert kér
dezni: mi szándéka, hogy Francziaország ke
zeiben annyi hatalmat enged ? 0  ugyan tudja, 
válaszul azt fogja venni, hogy mind ezt Eu
rópa békessége kívánja; de ha kisülne, hogy 
Európa egyik legravaszabb politikusa (Tal
leyrand) czéljait teljesen elérte, kétségtelen 
fog maradni, hogy országunk hasznai fel vau
nak áldozva. Csudáíkozik továbbá azon , hogy 
a’ kormány d. Pedrót oltalmazza, noha ez az 
angol alattvalókat hallatlanul kínozza. Igysar- 
czolta meg sanyarú börtönnel John Campbell 
angol tisztet, ki Portugáliába barátit ment láto
gatni, ’s mint szabad születésű angol, gon
dolatit nyíltan kimondó ’s Pedro őt még mind
egyre fogva tartja. Azt mondják ugyan okul, 
hogy a’portugál kormánynak útjában állott, de 
ez való oka nem lehet, mert egyéb britt alatt
valók is szenvedtek hasonló sanyargatást. Vég-



aetül azt állító, hogy a’ dologban valaminek 
történni kell, ’s azon levelezesek eloada a- 
BÍit sürgelé, mellyek- J. Campbell befogata- 
eáról Ö Felsége kormánya, ’s a’lissaboni közt 
váltattak.“ — Grey gr. így válaszolt: Majd ha 
a’ maró. világosabban elöadandja, minő pa
pirosokat kiván előterjesztetni, lesz csak ké
pes megmondani, valljon azokat a’status szol
gálat ártalma nélkül kir. engedelemmel kiad
hatja e? Azonban kérdezősködni fogirántok. 
A’ ns. inarq. meglehetősen a’ kormány politi
kájába bocsátkozott, deollyfelszinüleg, hogy 
szükségtelen lesz ra valamit felelni. Azonban 
a’ ns. inarq. csak azon van, hogy J. Camp- 
bellről szólhasson, kiről azt állítja, hogy vi
seletében gáncsot-nem lelhetni.

Londonderry 1. pompás laka, mellyben 
1815ben a’ szövetséges fejdelmeknek olly fé
nyes lakomát adott, hogy ahoz hasonlót még 
a’ fényűző Angliában sem láttak soha, mos
tani birtokosa sok adóssága végett nyilványos 
árverés utján fog eladatni. — Birmingham-, 
ben Astley tüzjátékosnál iszonyú explosio tör
tént, welly által számos személy öleték, vagy 
sérteték meg ’s a’ ház omladékká rogyott ös
sze. A’ város nagy' részében földingást hit
tek tapasztalni, ’s nem csak ez utczában, há
tiéin a’ szomszédban is az ablak-üvegek ös- 
szetöredeztek. — A’ kézműves egyesületek 
ha nem feloszlásukhoz közeidnek is , belső 
visszavonás állal mindazáltal erejűkben íq- 
gyatkoznak. Á’ selyemmunkások Cagleton kö
rül az uniótól elálloítak, ’s gazdájukkal ÍFott 
nyilatkozásban tudaták azt. Ugyanez történt 
Leedsbeuis, hol a’ posztószövök szinte Írva je 
lenték az unióból kiléptüket. Itt e’ lépés a’ 
miatt történt, meri a’ gyártók összegyűlvén el
határozók , hogy bizonyos naptól fogva semmi 
munkást sem vállalnak e l, ki a’ kézmű-egye- 
miletek tagja. — A’ Times azon esküt közli, 
mellvet a’ kézmű-egyesületbe lépő tagnak le 
kell tennie. Arra kötelezik ebben magokat, 
hogy „a* britt ’s irlandi nagy nemzeti kézmű
ves egyesületet“ inellybe most állanak, fentart- 
já k , és segítik, minden törvényes alkalom
mal, mennyire erejök telik, segedelmire lesz
nek, hogy illő munkabért eszközöljön ki; so- 
ha tudva helyét vagy munkáját az egyesület 
valamellyik tagjának, ki parancsra bagyá el 
gyár-gazdáját, nem vállalja fel. Az egyesület 
törvényéit, jeleit ’s titkait sértetlen megtart
ja ; yegre azon pénzt, melly az egyesület 
szamara van adva, más czélra fordíthatni so- 
‘ a. *«“  e - f d i  meg. -  A’ kézműves egyesüle
tek elleu Uutch ur alsóházi tag készül indit-

ványt tenni, mellynek czélja legyen „mega
kadályozni minden olly egyesülési szándé
kot, melly al munka szabad divatát gátolhat
ná.“ ' Mit különösen azzal érhetni v é l , ha az 
egyesületek törvényei, minden végzései, ’s e- 
lőljárójinak nevei hivatalos lajstromzás alá vé
tetnek. — Manchesterben máj. 5ikén ismét 
gyűlést tartottanak a’ kézm űvesek, hol 6000 
ember jelent m eg , de csak kézművesek bo
csáttattak a’ gyűlésbe, mások kizártával. V ég
zésük oda ment, hogy mindenkinek joga van 
munkáját azon áron kialkudni, mellyen birja, 
’s a’ kormány minden beavatkozása ellen nyi
latkoznak. Továbbá kérelmet határoztak az 
alsóházhoz, hogy mind azon törvények tör
lesztessenek e l, mellyek a’ tőkepénzeseknek 
igazságtalan megkülönböztetést engednek a’ 
munkások előtt. — A ’ Times mint szokatlan 
tüneményt említi, hogy egy idő óta, mióta 
tuunillik a’ bank iránt újra bizodalom gerjed, 
guineek jőnek forgásba. Állítja még azt i s , 
hogy azon időben is , mellyben a’ bankhoz 
nem igen nagy volt a’ bizodalom, még is 30 
millió font st. keringe aranyban az országban , 
tie a’ melly később a’ köz forgásból egészen el
tűnt. A’ guineek ujdon feltűnése tehát kedve
ző jel a’ pénzforgásra. — Dublini hir után 
máj. 7ről Limerick grófságban a’ rendőrség 
és parasztság közt ismét véres verekedés tá
madt, ’s a’ lordhelytartó több kerületet megint 
csend v. kénytető bili alá tétetett. — 

F R A N C Z I A O H S Z Á G .
Párisban máj. Íjén fegyvertelen katona 

csoportok húzódtak több utczán v é£ ig , kiál
tozva: Éljen a’király! Le a’ repnblicanusok- 
kal! — A ’ meízi nemzeti őrséget is feloszlató 
egy  kir. rendelés, de mint mondják újra ös
szealakul. — Parisból hírlik, hogy ez év foly
tában nem öt v. hat táborozás lesz, mint eddig 
vala szokás, hanem csak kettő és pedig lovas
ság, pattantyuság ’s mindenféle hadiszerböl, ’s 
egyik 80,000 föbül Lyon környékin, a’ másik 
Paristól nem messze, vagy St. Omer mellett, ’s 

! alkalmasint az ülések után fog tartatni. E ’ tá
borzásokon az aaszterlitzi, wagrami ’s jénai 
ütközeteket szándékoznak ábrázolni. A ’ király 
a’ hgek kíséretében tekintendi meg serge- 
ket. — Az alig. Zban egy levél többek közt igy 
okoskodik a’ franezia belső viszonyokrul: A ’ 
doctrinairek ’s Talleyrand, Lajos-FülÖp örge- 
niusza, ellenszegülnek a’ császáriaknak ; az 
oppositio elszigetezi magát, a’ legitimisták el
távoznak , a’ republicauusok gyűlölnek, ’s 
kormányt igy űzik ’s kéuy tik előbb utóbb rend
szabásokra, mellyek hozzá nem illenek. Mi ál-
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(aljában különös időpontban élünk. Húsz évi 
hazugság és szinlés után világosan kitűnnek 
az emberek érzelmei. A’ polgárságnál a’ libe
rális ideák egyebek nem voltak gyülölségnél 
a’ régi nemesség ’s papság ellen. E ’ gyülölsé- 
get az felvilágulásnak, a’ kor világáuak, az 
emberi szellem haladásának nevezé. Mi inasát 
a’ polgárságot illeti, azzal nem is gondolt, hogy 
nemesítse, ’s politikailag művelje magát; ne- 
gédje csak azon volt, hogy ki ne szoríttas- 
sék. Most, midőn a’ csatatér birtoka övé, 
törekvése illiberalisabb, mint a’ régi nemes
ség nagy részéé volt. E ’ polgári tömeg nagy 
része megvet minden művészetet ’s tudo
mányt, egy szikrát sem gondol a’ sajtósza
badsággal. A’ mire vágy, nem egyéb kitűnő 
’s tüntető tekintetnél a’ fővárosban , ’s a’ vi
déken. Efölött a’ munkások ’s legalsóbb nép
osztály iránt kemény érzésű, ’s azt nem sok
kal nézi műszernél, vakeszköznél többnek. Igaz 
a’ gazdag gyártóság még azon dagályos érzé
ketlenségig nem hágott itt, melly dien most 
Angliában kétségbe esett demagógia emelgeti 
fejét. De nem gátolhatni, hogy nagy gazdag
ságok egyeseknél gyűljenek halomra , ’s így 
a’ lyoni történetek más gyár-városokban is 
megújulhatnak. Mig minden paraszt gyerme
keire szállíthatja csekély terjedésű szántóföl
dét, a’ kézműves erőködése daczára is tehet- 
lennek érzi magát gy ermekeit valódi emberek
ké nevelni föl,’s így önállástalan tudalmallan mű
szerekké aljasadnak azok el. A’ nyomorúság 
’s becsületesség küzdeni kezd, a’ demagógia 
csalogánysippal édesget, ’s noha a’ kézműves 
különben derék becsületes ember, végső nyo
morúsága még is olly mező, mellyen a’ vis
szavonás legmérgesb fogait veti magul el. Az 
egyesületi törvény oktalanul értve ’s létesítve 
minden társas yisszonyitól megfosztaná, pedig 
ezen országban csak a’ kézművesben van még 
egyesületi szellem, ’s közértelem. Olly idő
szakba lépünk most, mellyben az uralkodó pol
gárszellem a’ legalsóbb néposztály ezen szük
ségével gyakran össze fog ütközni. A’ bizal
matlanság fel van ingerelve , az elkeseredés 
megnyilatkozott Azonban a’ bátorság néhány 
évre biztosítva van. Bár a’ viszonyok alapos 
eligazítására fordíttalnék ez idő.

A’ követházban máj. 6kán, a’játékszínek 
fölsegitése alkalmával Vatout ur megjegyzé, 
hogy az opera (daljáték) megfelel czéljának, 
nem úgy a’ víg (tréfás) daljáték (opera comi- 
que). A’ théatre fran^aisnál pedig nyomos 
szemrehányást érdemel a’ hatóság. Charlemag

ne igazságtalannak nézi, hogy a’ vidéki napszá
mosak, ’s a’ burgundi szőlömüvesek (vinczel- 
lérek) fizessék azon szökkenéseket (entre
chats) mellyek Parisban tétetnek. Jól tudja ő, 
hogy 30 millió embert nem igazgathatni úgy 
mint Sparta lakosit; de ha áldozatokba kerül, 
az adózók pénzének legalább hasznot kell haj
tania. Az operát (daljátéksziní) segíteni kell, 
mert hetenként három játékával nem tarthatja 
magát fen, de a’ kívánt pótlás igen nagy. 0  
nem látja szükségesnek , hogy egy daljáték
igazgató három év alatt gazdagodjék meg, sőt 
úgy hiszi, helyzete nem lenne szomorít, ha 
csak tíz évi munka után történnék is az. Ä’ 
theatre fran^aisből (fr. nemzeti játékszín) a’ 
művészet nagy támaszai eltűntek, mióta a’ fran- 
czia vígjátéknak kizáró privilégium adatott a’ 
nagy mesterek darabjai előadásira; azóta az 
uj szerzők a’ bőulevardok színházait a’ franczia 
vígjáték ebbe tették, ’s azok számára dolgoz
nak. Ezután a’ játékszínek mint nyilványos er
kölcsök iskolája fontosságát mutatja meg. De 
honnan van az, úgymond, hogy a’ népíömeget 
mindig ujuló romlás forrásává teszik. Azt hi
szik e , hogy mind azon gyilkolások, ’s rab
lások előadatása képes az erkölcsöket szeli- 
debbekké tenni ’s művelhetni az ifjúság szel
lemét házásságtörés ’s vérfertőztetés által ? ’s t. 
Ne higyék azonban, mintha én játékszini cen- 
surát kívánnék. Bizonnyal nem; de óhajtanám, 
hogy a’ kormány azon pénzalapokat hasz
nálva, mellycket rendelése alá adunk, a’ nép- 
tömeget erkölcsibb színdarabokra vezetné. — 
Thiers u r : „Az előbbi szónok szigorú állítá
sokat hoza fe l; ’s mi lemie következésük ? 
Censura. Igaz, ő azt nem köveikezteté ; de 
szemére lobbantbaini, hogy nem volt bátorsá
ga véleményét egészen kifej ezni. Odillon-Bar- 
rot ur csak azt válaszolá, hogy óhajtható len
ne ugyan, hogy valamellyik statushatalomnak 
bizonyos esetekre elő-rendszabási tehetsége 
legyen, de durva despotismusra vetemülni a- 
zért nem Szükség. így az 1806ki rendelés a’ 
hatóságoknak még a’ színészek megbüntetését is 
megengedi. Thiers ur jelenti hogy ő az 1806kí 
rendelésből csak azon főszabályhoz tartja magát, 
mellynél fogva játékszint felsőbb engedelem 
nélkül nyitni nem szabad, ’s a’ hatóság vala- 
melly darab előadatását, ha veszélyesnek tart
ja ,  megtilthatja. A’ kamara nem fogja magát 
t.Iságok által elragadtatni, mellyek feltűnnek, 
valahányszor a’ kormány nyilványos rend vé
gett rendszabásokat ajánl. így állították p. o. a’ 
nyilványos laptózsérek elleni törvény alkal-
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mával i s  , hogy a’ ministerek a’ sajtószabad
ságot akarják megsemmisíteni, azon sajtóét, 
melly Parist ’s Lyont vérrel mocskolta be.“ 0- 
dillon Parrot: „A* minister a’ párisi ’s lyoni 
véres jeleneteket a’ sajtónak tulajdonítja ; ha 
e’ szempont alapos lenne, a nunistei nek azon 
bátorsággal kellene bírnia, mellyról előbb szó
lott, ’s kívánnia, hogy a' sajtószabadság ál
dozhassák föl. Én benső (ionig) barátja vagyok 
a’ sajtószabadságnak, több az nekem meggyő
ződésnél, politikai vallásom az nekem. Azon
ban, ha megmutatják nekem azt, hogy a' saj
tószabadság oka annak, midőn az utczákon öi- 
döklik egymást,’s hogy az a’ polgári ellenke
zést polgárral fentaríja , az ország bátorságát 
rombolja, erkölcsinket durvítja otrombája, nem 
átallnám mondani: Vesszen inkábba sajtósza
badság, mint folyvást tartó polgárháborúnk le
gyen. De uraim, abban a’ kormány hasznára 
álfogás-(ármány vagy csel) lappang. Kényel- 
inesbnek tartják a’ nyilványos szerencsétlen
séget a’ sajtónak, mint saját igazgatásuk rend
szabásainak tulajdonítani. A ’ szónok ismét 
a' kérdésre tér vissza, mivel úgymond valamit 
csakugyan kell tenni, azt hiszi, hogy megha
tározott előző vizsgálat nem olly káros, mint 
a’ puszta önkény, ’s a’ í.

A’ követházban máj. Bikán a’ nyilványos 
oktatás költségei v é t e t t e k  f ö l .  E z alkalommal
tagadá Guizot, hogy a’ charta teljes megújí
tást ígért (mint azt Lamartine álliíá, ki az 
oktatásnak teljes szabadságot kivána) hanem 
csak igazításokat. Azonban a’ kormány úgy 
mond minden szorgalmát e’ tárgyra fordítja, 
Ja* számos akadállyal kell küzdenie, meiíyek
anoim í-“' ”'ép e,F kedvli"é«e (hanyagsága). -b,b00 község ellenszegült azon törvénysza-
basnak, hogy az elemi oktatásra pótlék cen- 
timek szavaztassanak. Már ez sok , főkép fran- 
cziától. r

Pi un el le ur, Lvon városa bírája, a’ ka- 
maróban néhány érdekes felvilágitást adóit a'
selyem-tei-inesztésról ’s kidolgozásról. Több 
num 20 franczia megye ültet enerfáí. Ardé- 
elie megyének nagyobbára egyetlen gazdag- 
saga ez ültetvényből áll. A’császári iformá.fy 
■dalta selyem-fogyasztás200,000kilogrammé- 
I1' 1 muIt kormány alatt 525 000 ki
vie,; 8f be" ,;-°’Ü0(l kW - nőo,’ s ,,í;ü t i ben n fogyasztás szinte 800,000 kilogram

m éig lmgolt. Minden kilogramme selyem kö 
zépára 70 -80  frank. 90,0*00 mn*ká7v‘I se! 
lyenmru-gyarlassal elfoglalva. Ezen 90 000 
munkás évenkint33-35SmUUo fra  n ko t kan

P O R T U G Á L I A .
Múltkor miuisteriumi viszálkodásról, most 

változásrul beszélnek a’ lissaboni legújabb le
velek, ’s okának, noha elég bizonytalanul, 
a’ következő körülményt mondják: Bizonyos 
Beis nevű fiatal ügyvéd d. Pedrónál jelenteié 
magát, hogy vele fontos "irományokat kíván
na közleni, mellyekböl kitetszenék: mennyi 
visszaélés uralkodik az igazság-ministerium 
osztályánál, ’s főkép az igazgató bureaujában 
Silva-CarvalhonáJ. D. Pedro eleinte hallani 
sem akart e’ vád felől, később azonban a’je 
lentőnek ismételt állhatatos kérelmére föl ve
zetetését megengedé. Épen jelen valának a’ 
ministerek is. Hol vannak tehát irományai? 
kérdé a’ császár a’ belépő ügyvédet? — ,,iít 
Fölség!“ váiaszolá imez, „de azok senki 
mást mint csupán az igazság-ministert vádol
ják.a A’ levelek megvizsgáltatván, valóban 
meglepő dolgok jöttek napfényre, mellyek- 
ből, mivel Carvalho ur ki nem bontakozha
tott, három nap múlva hivatalát létévé. Míg 
azonban az angol hírlapok illy es hirt Portu
gáliából , kétszer vagy háromszor egymásután 
bizonyosnak nem ismételnek, addig valósá
gárul mindig kételkedhetni. — Lord Nelson, 
Lissabonbul legújabban érkezeti angol hajó, 
azon hirt hozza, hogy Coimbrát és Figuei-_, 
rast a’ pedroi seregek bevevén, ez által a’ 
közlekedés Porto és Lissabon közt helyre ál
líttatott; de mivel e’ hajón kívül a’ lissaboni 
kikötőbül máj. lsőjén még egy más hajó is 
indult k i , melly már szinte Angliában van , 
de e’ hírről egy szót sem tud, úgy ennek hi
teléről is nyomosán kételkednek. — Az an
gol kereskedők nem titkolhatják neheztelé
süket szóval és hírlapok által, d. Pedronak 
azon közelebbi decretuma ellen, melly által 
Lissabon és Porto révei szabadokká nyilat
koztatván, egyszersmind a’ behozatali vám is 
minden nemzetbeli hajókra egyenlővé szaba- 
tolt, minthogy e’_ kisebb vámdijért előbb, ré
gibb egyezésnél fogva, csupán az angol ke
reskedők szállíthatók be áruikat. Ebben ők 
nemzet-böcstelenitést látnak , ’s az angol ér
dekeknek nyilványos megvettetésöket. A’ Ti
mes azonban pártolja e’ végzést, ’s egészen 
másszemponlbul tekintvén, .azt sokkal érde- 
kesbnek ’s Angliára haszonbajíóbbnak mond
ja , mint az előbbi kedvezést. Szatbad leszen 
névszerint, e’ végzésnél fogvást az angolok
nak ezentúl ollyféle árukat is vinni Portugáliá
ba , mellyektől eddigien a’ portugáliak ’s bra- 
ziliaikon kívül, minden más uemzetbeliek el
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valának tiltva, névszerint cliinai ’s keletin
diai gyarmat-árukat, finom kávét, cacaot, fa
héjat, keletindiai fehér czukrot ’s több efé- 
lét, inellyekkel a’kereskedés mindeddig leg- 
haszonhajtóbb. Lissabon ’s Porto lakosi pe
dig, a’ mondott határozatért, köszönő föli— 
rást nyujtának be a’ ministereknek. — A’ 
spanyol fő consul Lissabonban hivatalos jegy
zéket intézett a’ külügyi miuisterhöz, melly- 
ben a’ pedrói seregek által minap elfoglalt ’s 
Portóba küldött, d. Carloshoz tartozott terhes 
kocsikat, számra 3 le t, minthogy azok egye
nesen a’ spanyol kormányt illetnék, vissza
követeli. Alkalmasint meg is nyeri.

NÉMETORSZÁG.
Brüssel, apr. 29. Említettem utóbbi le

velemben, hogy Prusszia uj bizonyságát fog
ja  adni barátságtalan érzelminek Belgium i- 
ránt. Most sem említeném azt bővebben, ha 
az itteni^ lapok hijányosau nem közlöíték vol
na ezt. Értem Goblet gen. várt visszatértét, ki 
néhány hónap előtt követül indult innen Ber
linbe. Már az szembeötlőit, ’s az oppositio 
lapjainak keserű megjegyzésekre, a’ kormá
nyéinak pedig ellenbizonyításokra, nyújtott 
alkalmat, hogy Goblet gen. Goíhában megál
lapodott De mivel azon várost nem sokára el
hagyta, ’s Berlinbe érkeztet az ottani staíus- 
ujság is hivatalosan jelenté, azt hitték, ama* 
külső formaságok, mellyek fenakadás okaiul 
szíueltetéuek, már elsimitvák, ’s Belgium meg 
vala győződve, hogy királya a’ hollandi tö
rekvések ama’ középpontjában képviselőt bir. 
Azonban a’ belga kormány minden előterjesz
tései daczára, ’s daczára Francziaország ’s 
Anglia egyesült sürgetéseinek, Berlinben a’ 
belga diplomata hivatalos elfogadtatását egy 
hétről másikra halogaták, mig a’ belga kor
mány e’ bánásmódot elunva, 23ikán kurírt küí- 
de Berlinbe, ki által Goblet gen. felhatalmaz- 
taték haladéktalan visszatérésre Brüsselbe.Még 
vala kevés remény, hogy az elfogadtatását 
ellenző akadályok e’ közben elháríttatiiak; de 
most már bizonyos, hogy azokat áthághatla- 
noknak nyilatkoztaták. A’ belga kormány ’s 
nemzet e’ megaláztatásának oka a’ hollandi ki
rály azon kérelme volt: ne fogadná el a’ po
rosz udvar ,,a’ németalföldi sereg szökevé- 
nyét.“ E ’ nevet sok ezer vitéz katonára il
leszthetni Németalföldön, kik Belgium elvál
takor Hollandiától a’ nemzetiség ’s hazafiság- 
hoz hivek maradtak. Goblet gen. sokáig az 
oráuiai hg. tábornok-testi tisztje és segéde 
volt. Midőn a’hollandi király a’ hget Antwerp-

ben 1830ban veszélyes helyzetiben elhagyá, 
Írott meghatalmazást adott a’ hg. a’ generál
nak, belga polgár ’s kottetlen katonaként kö
telességeihez vissza térhetni, mit a’ general 
mind politikai, mind katonai pályáján nem cse
kély sikerrel meg is tett. Miért pántolódik te
hát most a’ hollandi király Goblet gen. miatt? 
’S lehetséges e , hogy az oráuiai hg. ne szó
laljon fel ? ’S miért engedték a’ generált Brüs- 
selből küldetési helyére indulni azon hiedelem
ben, hogy tisztes fogadtatást nyerend, a’ nél
kül , hogy az itteni porosz követ óvó előinté- 
seket adott volna ? Hisz elutazta előtt több 
héttel tudva volt követségre készülte Berlinbe.“

Rödelheimban Frankfurt mellett máj. 2. ’s 
3kán egy nagy záporkor kén (kénkő) esett, 
úgy hogy az utczákon folyó esővíz sárga hár
tyával látszott bevonva, ’s a’ kövezetről a’ 
kénkő kézzel vala szedhető.

É J S Z A K  A MERI  KA-  «
A' Journal du Havre az ujyorki esetek

ről következő közelebb részleteket közöl april 
l lrő l ugyanazon városból: „Néhány nap óta, 
úgymond a’ levél, nagy forrásban vagyunk a’ 
Mayor-választás végett, mi máskor békésén 
szokott végbe menni, most a’ nyilványos vé
leményt élénkül hatja meg, mert a’ pártok 
itt próbálták meg viszonyos erejüket. Minden 
estve összegyűltek, cselszövénykedtek ’s majd 
Jackson mellett, majd ellene, azaz kijeleltjei 
mellett vagy ellenök heveskedtek; minden mun
ka fel vala függesztve, a’ város gyártóji, ’s 
legtekintetesb kalmárjai, mindnyájan Jackson 
ellenesek, rakhelyeiket délig csukva tartották, 
hogy a’ választások szabályosságát biztosít
hassák. Ujyork valamennyi 21. éves polgárja, 
született, vagy honosított amerikai minden ke
rületben e’ végre szánt vödrökbe teszi sza
vazatát. Minden lapon a’ választó neve, czíme 
kora, ’s a’kijelelt neve áll. (kire t. i. szavaz) 
Egyéb formaság nincsen. A’ vizsgálat három 
napig állott nyitva, a’ választás csak lOén vé
geztetett, ’s a’ mint egy esthírlapban olvas
hatni april llrő l, bizonyos, hogy B. W. Lawren
ce ur Jackson ki jeleltje 33,000 szavazó kö
zött 150—200 szótöbbséggel választatott meg. 
— A' senatus ama’ három bankigazgató nevez- 
tetését mint az egyesült statusok praesidense 
által tétetni szokottat, félreveté. Jackson azon
ban mind a’ hármat újra kinevező; e’ rendszar- 
bás nagy izgásba hozá Washingtont különösen 
azon okok végett, mellyeket az elnök cselek
vése gyámjául adott elé a’ tanácsnak. Mond-



iák íudnillik, hogy azon közlemény, mellyben 
e’ kinevezéseket hírül adja, valamint sértegető, 
u«ry fenyegetőző bélyeget visel; ’s azon nyi
latkozással végződik, hogy az elnök a’ ta
nácstól a’ népre akar hivatkozni, ’& így azt 
hiszik, hogy az elnök ama’tudósítását a’ hiva
talos Globebau nein sokára majd olvashatni. 
Más részről meg azt mondják , a senaíus leg
közelebb ülésében, mellyben t.i. a’ végrehajtó 
hatalom cselekvéseiről fog tanakodni, a’ három 
kinevezett igazgatót még egyszer félre fogja 
vetni, ’s rendelni, hogy az efölötti viták és 
szavazatok közre tétessenek, honnan meg le
hessen azon okokat tudni, mellyekre ezen 
törvényhozó test ama’ kinevezések elmellözé- 
siben támaszkodik. — A’ képviselőház 15 szó
többséggel végezte, hogy statusdepositumok 
az egyesült statusok bankjába tö b b é  vissza 
ne adassanak, melly határozás egyenes el
lentétben áll a’ tanácséval.

Philadelphia, martz. 24én : —Ha Európá
ban az ember azon szóvitákat olvassa, niellye- 
ket lapjaink Jackson rendszabása iránt a’ kincs
tár pénzeinek a’ bankból visszavétele végett 
váltanak, ’s azon szenvedélyes vitályozásokat, 
mellyek mind a’ seuatusban, mind a’ képvise- 
lóházban tartatnak, nem különben azon végzé
seket, mellyek az egy.es statusokban a’ szá
mos polgárgyülésekben e’ végből hozatnak ; 
azt fogják sokan hinni, hogy itt minden tővel 
heggyel van egymás ellen. A’ dolog azonban 
közel nem olly gonosz, miilyennek az távol- 
bul tetszik, mert minden, rendes és törvényes 
utón jár. Minthogy Ejszakamerikában korlátlan 
beszéd- szó- és sajtószabadság uralkodik, ’s 
a’ népuek joga van nyih ányos gyűléseken nyil- 
ványos ügyekről tanácskozni, a’ nagy belső 
forrás ’s mozgás természetesen külsőleg is e- 
lótüuik, de senkinek sem jutna eszébe, tör
vénytelen tettre vetemülni, sőt inkább mindent 
alkoünányszerü nton ’s módon vitatnak. Kétsé
gen kívül van az is, hogy az elnök gyakor szó
ban forgó, ’s minden ellenállás daczára is való
sított rendszabását a’ nép legnagyobb része tá
mogatja , ’s csak azon párt van ellene, melly 
a’ nemzeti-bank nagy privilegiumi fentartásánál 
érdekelve van, ’s pénzíehetségiuél fogva nem 
csekély befolyással bir. Régen készült már 
Jackson ezen csírázó pénzaristokratíát, melly 
mint valainelly hatalom a’ kormány ellenében 
állott fel, megbuktatni, ’s a’ mit terve kivi
telűben szemire hányhatni, nem egyéb - mint 
hogy igei. hevesen fogott hozzá. Mivel a’nyíl 
vanyv^penieket az egyesült statusok bankjá-
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ból olly hirtelen kivette, ’s az egyes statusok 
bankjaiba tétette: amannak munkálati természe
tesen váratlan félbenszakadást szenvedtek, 
melly a’ kereskedésre nézve nem volt vissza
hatás nélkül, mert a’ bank szinte valamennyi 
nagy kereskedőházzal szoros kapcsolatban ál
lott. A’ bank igazgatőji azzal akarának boszut 
állani, hogy a’ privátbankok papirosai discon- 
tózásaikkal felhagytak, okul adván, hogy az 
elnök rendszabása megfosztá őket az eszkö
zöktől arra; noha tudva volt, hogy sem elegen
dő pénzalap sem hitel szűkében nem voltának. 
Ez által legalább sziuleg mesterséges pénzhi- 
jányt vagy szükséget okoztak. A’ pénzzavar 
még azzal öregbült, hogy azonkorban számos 
pénzváltó (banquier) ’s kereskedőház Ameri
ka legjelesb kereskedés fok-helyein fizetéseit 
általán felfüggeszté a’ lehetséges bukásoktól 
félvén. Azonban e’ házak többnyire egy érte
lemben voltak a’ bankigazgatókkal, hogy a’ 
növekedő pénzzavar általok is öregbedjék, ’s 
az elnök rendszabása visszahúzására bírassék. 
Ki is sült később, hogy egyetlen ház sem nyi
latkozott valóban bukottnak, (banqueroutte) 
mások ellenben., mellyek valóbau zavarban 
voltak, fizetéseiket később ismét elkezdették, 
annyira, hogy szilárdságok e’ zavarban még 
inkább előtűnt; azou kis házak pedig, mellyek 
megbuktak, a’ krisis nélkül is meg fogtak 
volna bukni, melly most kopasz ürügyül szolgál 
nekik. Rósz néven vették Jacksonnek, hogy a’ 
íiuauczosztály titokuokát, ki különben mindig 
egy értelemben vala vele, mivel rendszabását 
a’ pénzek azonnali visszavétele végett alá nem 
akará írni, hivatalából tüstént elbocsátotta, ’s 
mást választott, ki reiidszabásának semmi aka
dályt seui vete. Azonban meg kell gondolni, 
hogy Amerikában a’ legfelsőbb kormányfő nem 
kevésbé felelős, mint a’ statustitoknok, az 
az ministerei, ’s így tehát neki még inkább 
jusának kell lenni, mint más nem felelős ural
kodónak, konnáiiysegédeit saját érzelme sze
rint választani. De már napról napra jobban be
látják, hogy a’ banknak, privilegium-ideje meg 
szüuendése után, tökéleíesb. szerkesztést kell 
adni, mif Jackson general erős charakteré- 
nek köszönhetni. A’ képviselőházban a’ több
ség. mellette van, a’ seuatusban pedig ellene; 
de alkalmasint abban fog mind a’két ház meg
egyezni, hogy a’ bank eddigi szerkesztését 
íyegmásítsák. Angliából számos kész pénz
küldemények érkeztek, ’s a’ kereskedés újra 
éledni kezd. Városunk szépül, ’s napról nap- 
ra tágul. E ’ pillanatban több épül 1000 háznál!

N̂yomtatja Länderer.
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F o g l a l a t :  M agyar és Erdélyország (orsz. ülések m áj. 22ikeig-, erdélyi orsz. követek; Szutsits Pál -f-; kir. kam. tad.;

S tisztválto/.ások a’ cs. kir. hadseregnél). Anglia (szabó-diván; irlandi tized-vita máj. G -Ó ikig  ; O’Connell b é k ü l  ’s a’ 
t ) .  Németország. Francziaors/.ág: (párisi egyveleg tö rténetek ; vélemények a ’ kormány viselete ellen; nyilványos 
oktatás fölötti v ita , ‘s G arnier-Pages beszéd töredékei). Russzia (a’ czári trónörökös esküje). Spanyolország (gén. 
Uodil tudósításai, kir. dccretumok ’s egyebek). Amerika (kereskedési zavar E jszakam erikában; és Venezuelában val
lást ilred elem). Gabonaár. Pén/.kelet. _ •'

MAGYAR- és ÉRDÉL YO RS a G.
Pozsony. Május 20ikán a’ RRek, miután 

a’ közelebbi, kerületekben jóváhagyott két u- 
jabb üzenet-javaslatot, orsz. ülésben is elfo
gatlak ’s a’ fő RRhöz átküldék, elegy ülés
re hivattak meg a’ fő RRhez által. Ebben az 
orsz. küldöttség elnökének (Keglevich Gábor 
gróf koronaőrnek ’s a’ többi) hivatala miatt tá
vollétében a’ Pest és Buda közti dunai állan
dó hid ügyében megbízott választottság térj ész
té elő munkálati jegyzőkönyvét, melly fölolvas
tatván, ’s a’ RRnél a’ két tábla elválta után 
szokott módon újólag kihirdettetvén, nyom
tatás alá rendeltetett. Ezután a’ fő Ríi. a’ 
mondott két üzenetet ve vén vitatás alá, azok 
iránt tett újabb kivánatikat, ismételt üzene
tekben határozák a’ RRhözI uiegküldetni, melly 
más nap meg is történt. Az elsőben, azaz sé- 
relmi tárgyazatban, a’ kérdéses kifejezés he
lyett e’ kitételt javasolják : „donee id , quod 
veneratida legum auctoritas exposed, obser- 
vatum non fuerit;“ a’ másikra, vagy is jan. 
3iki kir. leírás tárgyira nézve, még némelly 
csekély módositás javasoltéval, noha még más 
kihagyhatok is lettek volna, dolog-siettetés 
és kölcsönös egyezkedés tekintetéből, a’ RR. 
hozzá járulását egész bizodalommaJ szólítják 
fői. — 22ikén a’ törvényszéki renuezkedést 
folytatólag, elvégezvén Ultink a' még hátra 
volt 22, 23, 24, és 25 czikkeket: a’ bíró
sági parancsok , ügyvédek , törvényszünetek, 
és törvényszéki dijakról, és így a’ juridi- 
cutn ezen részén t. i. a’ törvényszéki rendez- 
kedésen egészen áitalesvén, azt még ez ü- 
lésböl nyomban a’ fő RRhöz átküldék.

Kolozsvár: Az erdélyi .országgyűlésre 
követeknek választották: ns. Felső Fejér vár
megye Maurer Mihályt ’s Kis Ferenczet 5 Há
romszék Bartha Károly Sepsi szék jegyzőjét 
’s Horváth Károlyt; Kolozs m.város báró Lö- 
veuthal Sámuelt ’s Topler Antalt; Megyes 
szék Krauss András székbirót ’s Binder Jó
zsef tanácsnokot. Maros szék részérül a’ már 
megN álasztolt követ báró Kemény Pál mel
lé , uj választásnál fogva szavak többségivel 
2dik követté Toluay János ur választatott; —

az első választáskor Gál József és Tolnay lí
rák egyenlő szómennyiséget nyertek. W es
selényi Miklós ur Közép - Szolnok várme
gye és Udvarhely szék részéről történt vá
lasztatása közül, az utóbbit, a’ székelyt, fo
gadé el. — Ferdinand főhg. ó Magassága 
N.Szebenböl 12ikéu indult ki, ’s Megyes, 
Segesvár és M. Vásárhelyen keresztül, hol 
mindenütt a’ legélénkebb őrvendet jeleivel fo
gadtatott , Iáikén estveli 9 órakor ismét Ko
lozsvárra tért vissza. Érd. Hir.

April 13ka mély gyászba ejté a’ diaková- 
ri püspök-megyét, mert e’ napon hunyt el sze
retett fő pásztora Szutsits Pál Mátyás diáko- 
vári püspök ur, 20 napig tartott súlyos be
tegsége után éltének 68ik évében. A’ bold. 
1827—30ig sz. fejérvári, 1830tól pedig diá- 
kovári püspök volt mind azon kitűnő tulajdo
nok ’s érdemekkel disizeskedve, millyeket 
illy tisztkörnél méltán kívánhatni. Egy tudós 
egyházi értekezést hagyott kéziratban illy 
cziin alatt: „Colocensis et Bácsiensis Ecclesi- 
arum can. un. Metropolis, Strigoniensis Me- 
tropoleos semper soror, uunquam filia.“ Re- 
ménylhetó, hogy a’ kalocsai érseki megye, 
mellynek az üdvezült származéka ’s munkás 
tagja volt egykor, e’ kéziratot nem sokára köa 
fényre juítaíandja.

Gundhárt János erdélyi kir^ kincstári con- 
cipista, ugyanott titoknokságra emeltetett. A’ 
nagymélt. m. kir. udv. Kamara Hradekre kir. 
kam. architectussá Falke József a’ kir. kam. 
épités-igazgatóság számvevő hivatala ingros- 
sistáját; — továbbá a’ pesti kir. 30adnál Vag- 

Nner Jánosnak 30dosi helyettessé történt alkal- 
maztával a’ bruki 30adnál megürült ellenór- 
ségre Schnirer Aloiz eddig a’ pozsonyi 30ad- 
nál volt 30adosi helyettest nevezte ki. — A» 
alföldi bányakerületben Bisztrán a’ kir. vas
hámori sáfárság, mellyel szabad lakás ’s e- 
gyéb mellékleteken kívül észt. rendes fizeté
sül 450 fr. járul, megürülvén, azt elnyerni 
óhajtók, kellőn készült folyamodásaikat leg
feljebb 6 hét alatt nyújthatják be a’ bes£>^ 
czei kam. igazgatósághoz. (K ir. kam. tud ).

Tisztváltozások a’ cs. kir. hadseregnél: altáhor- 
ilagyságra le)>tck : gén. őrnagy Rivairá Lajos Lou»b»r



asal,«, • ’ renaír-Mre<l tó dgyeloje; gén. ornngysag-
„  ezredes Edekbacher Mátyás a’ 12. s*. nádor-ha
tári ezrednél; Lebzeltern József a 00. Masa lig. 
•őrezrednél; ltolir János a’ 62 sz. b. AYacquan. sor- 
,zr.; Atteins József gr. a’ 3 sz. Fr.dr.k szász hg. va- 
•asezr.; Franz. Antal ugyanott; Eridrik nassaui hg. 
Károly tóhg. 51 sz. sorezredénel ; \ \  rIma László gr.
I Miklós c/.ár 9 sz. huszar-ézr.; Hette lleniik, 
mos németalföldi király 26 sz. sor-e/.r : lles/ Hen
rik u’ gén. tábormcster-karnal eddig, hivatalát meg
tartva; Appel Kev. báró ő cs. kir. Fölsége gén. se
géde ; és Lainberg Fér. gr. Schwarzenberg hg. 2 sz. 
„Ián ezrednél; — e z r e d e s e k k é :  alezredes J els 
Lajos báró -4 loch-’ és Deutschmeister 4 sz. sorezred- 
tül. Wellington hg. 42 sz. sorezrednél; Simunich 
Boldizsár Lilien berg gr. 18 sz. sorezr.nél gránátos osz
tály-parancsnok ; Schwarzenberg Károly hg. V. el ling- 
ton h<*. 42 sz. sorezredí-ól a' Deutschmeister sorez
rednél; Innerhofer János Well, sorezrednéi mint ta
nulmányok ügyelője a* német-újhelyi kát. akadémiá
ban ; Lichnowszky Vilmos gr. Was a hg. 60 sz. sor- 
«/r. és S z e r e l e m  Antal a’ nádori 12 sz. huszár
ezrednél; — a l e z r e d e s e k k é :  őrnagy Cordon Fe
renc?, b. Mayer b. 45 sz. sorezr. mint liadeczky gr. 
lorassági gén. szárny-segéde; Smidt Ferenc/.. Lilien- 
herg gr. 18. sz. sorezr.; Hirnschall József, Fülöp 
hessen-homburgi hg. 19 sz. sorezr.; Lamotte Ferencz 
b. Langenau b. 49 sz. sorezr.; Yohínhofer Károly 
Wasa hg. sere/.r.; Benkeő József a’ 12 sz. nádori hu- 
szarezr.; Dietrich Antal d. Pedro 15 sz. sorezr. mint 
professor a’ német-újhelyi kát. akadémiában; és 
Smidt Antal a’ kát. szekerező-testnél; — ő r n a g y o k 
ká: kapitány Festetics Lajos gr. 5 sz. szardíniái kir. 
huszárezrednél, mint szárny-segéde Radeczky gr. lo
vassági generálnak; Artis János nassaui hg. 29 sz. 
sorezr.; Leon Yincze, Fülöp hessen-horub. hg. 19 sz. 
sorezr.; Scharf Antal Wasa hg. 60 sz. sorezr.; Bet
tim András a’ szhiini 4 sz. határnok sorezr.; Stück 
Ferencz a’ 12 sz. nádor huszárezr. ; Xordegg Karoly 
b., Rothkirch gr. 19 sz. sorezredéiül a’ :̂s. 1 sz. sor- 
ezrednél; Gelich Antal, Söldenhofen 23 sz. sorezre- 
détűl Rothkirch gr. sorezr.nél; Pöltinger Józs., Lan
genau h. 49 sz. sorezr.-tűi Bentheim hg. 9 sz. sorezr.
nél ; és Pergen Antal gr. Bentheim sorezr.-tiil Lan
genau sorezr.-nej. Gall György b., Xugent gr. 30 sz. 
sorezr. alezredes helyparancsnokká lön Brodihan ; 
Neugebauer Gáspár 1 sz. császár sorezr. őrnagy a’ 
megürült Bleuel grán.osztály parancsnokává; és Ba- 
rosini József, 28 sz. Baiilet de Latsur gr. sorezr. őr
nagy a’ megürült Simunich grán.osztály. parancsno
kává. IIoíTer Mihály kapitány fő hajóhivatal-igazgató 
őrnagy czimet nyert. Bitter Ferencz őrnagy Baden- 
hon a’ kát. fürdőház kormányzója , parancsnoka lön 
a’ bécsi katona-rendőrségnek. N y u » a l m a z t a t- 
tak:  altábornagy Roszner József'b. ? gén, őrnagy 

Ferfnez/ "en‘ őrna?y» magasb nyugpénzzel% 
különös told,dókkal; és Legedics József szinte na
gyobb nyngpéazzel ’s mindketten altábornagy c/im- 
zuttel: továbbá O-Donnel Móricz gr.; czredeTweisz- 
kirch Augus/.t az ing. testtől gén. őrnagy czimzettel 
* nyugpenz/.el; alezredes Wappner Lőrinc/, az udv. 

haditanácsnál ezredes czimzettel Is kill, toldalékkal’ 
Hűre József, Cdlnerb. 48 sz. iorezredtül. és Wraa-

féld József brodi** helyparancsnok, ezredes czimmel;
őrnagy B ű z á ss  y Antal Benczúr 34 sz. sonezredbűl 
alezred. czimmel; Bieuel Frigyes nassaui hg. 29 sz. 
sorezredbül, volt grán. osztály parancsnok kül. dij- 
toldalékkal; Piers Henrich Rothkirch sorezredbül, 
Beinhold Benno császár sorezr.bül, és Gerstácker 
Yenczel b. a’ bécsi kai. rendőrség parancsnoka; ka
pitány Eibei Miklós a’ 3ik patt. o/.redtül, és Bauer 
Gáspár , István föhg. 58 sorezredétüi, őrnagy czim 
’s nyugpénzzcl; Tobias József Rainer fohg. 11 sz. 
sore/.r.tül, Diemar József b ., Fleischer b. 35 sz. sor- 
e/.r.tül, Hreglianovich Yincze a’ szhiini 4 sz. határnok 
sore/.r.tül, és Gerzabeck Adolf a’ Galicziában volt 
kát. határ-őrvonaltul, őrnagy czim ’s kül. toldalékkal: 
Schmidt Janos, Strauch b. 24 sz. sorezr.tiil, Sacher 
János Hoch- és Deutschmeister sore/.r.tül, Deusz 
Mátyás a’ varasd-kürösi 5 sz. határnok sore/.r.tül, 
Knerle József a’ Il ik vadász - osztály túl; és Cseko- 
nitz Ferencz. a’ 3ik várőrségi osztály túl, valamennyin 
őrnagy czimmel. Hofmann Fridiik nyug. gén. őrnagy 
fensőbb geu. órnágyi nyugpénzt kapott. Idegen ren
deket ’s legfelsőbb engedelmet azok viselhctésir« 
nyergek: Roszner József b. altábornagy a’ würtcm- 
bergi kir. Fridi ik - rendet; és Accurti Milfáiv báró 
coni re - admiral (gen. őrnagy) a’ szardíniái kir. An* 
Móricz- és Lázár-rend középkeresztjét.

A X G L I A.
London april. 30. Tegnap, úgy mond egy

hírláp, a' kézművesek dolgában gyűlést tar
tanak a’ város legjelesb szabómesterei, száin- 
ra mintegy 30öan , ’s mindnyájan megegyez
tek , hogy a’ dolgozni makacskodó legények 

'  követlésire egy szikrát sem hajlanak. Sok 
tag igen tüzes beszédet mondott, ’s minden 
phrasis, melly a’ határozat ezéljára, p. o. 
hogy a' munkások egyesülete gyalázatos tö
rekvésűnek mindenféle módon ellenszegülni 
kell, kiejtelek, hosszú tapsukkal fogadtatott. 
Legtovább beszélt Keid föfő mester ur. Tanácsa 
oda járult, hogy a' mesterek nagy szellemi 
erővel lépjenek föl a' legények phvsikai erejük 
ellen. E gész Anglia szemei rajtunk függenek, 
úgy mond, (a' szabómestereken)! sőt még kér
dés: az ország sorsa nem tőlünk függ é sok
ban? Hagyjuk a' legényeket, teljesíteni fenye- 
getésiket, eugedjük őket eltávozni munkájúk
tól, hiszem, jó idő, midőn aboz ismét szive- 
sen visszatérnek. Nem tudjak ők magok se 
tökéletesen, mitakarnak, mit csinálnak. Meg
adjuk kovetlésiket, akkor kárt teszünk nem 
csak magunknak mestereknek, hanem az egész 
polgári társaságra is veszélyt árasztunk; bonta- 

/ kozva lenne minden társasági kapcsolat ’s zűr
zavar állna elő, • miilyent elbeszélni nem tu
dok ’s miilyent megélnem isten oltalmazz! E ’ 
szempontban osztozék már velem több mun
káltató uraság is, kiknek például épen gyász
ruhára lett volna szükségük, ’s kik a dől-
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gok állását látván, inkább várakozni valáuak 
készek, iflint rögtön munkáltatás általa’ le-, 
gények követelésöknek teljesítését szükséges
sé tenni. Egy előkelő ur különösen bizonyossá 
tőn, hogy ő inkább sárga ruhában követi a’ 
koporsót, mintsem fekete öltözete sürgetése 
miatt a’ nyakas legénységnek módot nyújtson 
kenyérre. Országunk szemei rajtunk, mond 
az ollóhős, még egyszer mondom, és a’ sors 
úgy hozá, hogy mi álljunk elsők a’ veszély 
piaczára ki; de bízom benne: megmutatjuk 
erős lelkünk által, mikép mi az emberek nem 
kilenczed része, mint szokták mondani, ha
nem kilenczszáz vagyunk egyben. Guthrie tű- 
bajnok ur még hozzá tévé, hogy a’ szabó
legények vezéri mindnyájan oiiy nyulszívü 
gyáva vitézek, kik saját árnyékuktól is meg
rettennek, ’s egy testőr katona láttára halálra 
rémülnének; hogy tovább, már többen meg is 
szöktek a’ városbui, félvén ne hogy ismérni 
tanulják a’ börtönbeii lakást. Valamennyi in
dítvány egyező akarattal fogadtatott el.

Az alsóházban máj. bikán az irlandi ti- 
zed-inditványról folyván a’ vita O'Connell igy 
szólt: ,,A’ kormány lrlandban minden esz
közt megpróbált, csak azt, melly orvosolhat
na, nem. Miért nem bánik Anglia li landdal úgy, 
mint Skótziával ? Skótziában a‘ nép 11. Ká
roly idejében minden erejéből harczolt olly 
egy ház felállítása ellen, melly vallásával el- 
1- nkezék. Irland és Skótzia közt csak azon 
küiönség volt, hogy akkor a’ skótziai fő és 
alsó nemesség nagy része a' néphez’ hajlott. 
Végre, szerencséjükre a’ skótoknak, kiütött 
az löSSiki zendülés, ’s a ’W higek, kiknek a’ 
skott segedelemre szükségük volt, azzal vásár- 
I« itták meg azt, hogy nekik olly egy házat ad
tak , melly hez ragaszkodának. E napótaS kó- 
tzia jólléfe népessége idomához képest növe- 
kedék. Tegye a' minisíerium a’ skott próLát 
lrlandban is meg, s bizonnyal ugyanazon kö
vetkezményt tapasztalja. Örömest áldoznám fel 
legkedvesb törekvésimet, ’s ny ugton lépnék 
vissza a magányos életbe, ha a’ ministerium 
olly tervet állítana föl, melly Iriandnak igaz
ságot ígérne, megszabadítván olt a’ népet azon 
kötelezés aíul, hogy más vallás lelkészeit fi
zesse. Tegyétek azt, s meglássátok, mi há
lát arattok.“ Ezután rajzoTá a' szónok azon 
véres jeleneteket, meliyek ez utóbb időkben 
lrlandban az erőszakos tize d-csikai ások alkal
mikor történnek, hol protestáns lelkészek ve
zetik a katonaságot katholikus parasztokat 
zsarlani ki. Ócsáriotta a’ nép viseletét, ká- 
haság, ’s vétségnek nevezvén illy bánásmód

ját (olly beszéd, mellyet O'Connell azelőtt 
mindig kikerült) de mentségül a’ törvények 
bijányit ’s az igazgatás visszaélésit hozta föl. 
Emlékezteié, hogy Angliának az irlandi se
reg 1,300,000 fontba- kerül, mellyre csak a’ 
tized-végrehajtás miatt van szükség. — Ang
lia 20 millió font st.get áldozott úgy mond, 
a’ nyugotindiai rabszolgák felszabadítására. 
Tized része is elég lenne annak Irland nyu
galma visszaállítására. Javasló azután, hogy 
löt a’ mostani tizedből a’ papság áldozzon föl; 
(mi a’ nélkül is megtörténik a’ mostani indít
ványnál fogva, illő lerovás gyanánt a’ jöve
delem jövendő biztossága végett) más ötöd
részt a’ nagy birtokosak engedjenek el; 3ik 
ötödrészt a' status; a’ többi f eli maradt f  részt 

*az ország (Irland) fizesse telekadó gyanánt, 
’s ez megváltható legyen busz évi jövedelem 
közép-számolata -szerint. A’ fenáJJó jusok a- 
zonban ne szenvedjenek ez által ; minden mos
tani birtokos, élte napjáig tizedét teljesen huz
za; jövendőre nézve pedig semmi protest, lel
kész se kapjon oily egy házkörben tizedet, 
hol semmi protestáns s ennélfogva dolga sin
csen. Olly egyházkörben azonban, hol a’ la
kosoknak csak ide is protestáns, eddigi ti
zedét vonja. Ez valóban még is szép javas
lat! ’s kérdi: valljon Angliában a’ dissenter 
községek, meliyek angolokkal kevervék, il
ly est elfogadnának e? Az olly an egy házkö- 
rökhül, hol semmi protestáns lelkész sincs,

' járó tizedek, közös-pénzalappá gyüjlelnének 
kórházakra ’s egy éb jótékony czéiokra. Sőt 
örömest kérdezné: valljon ezen alap egyik 
részén nem lehetné é apró telkeket vásáriam 
a’ szegény katholikus lelkészeit számára*? K’ 
megjegy zés nagy mozgást okozott a’ házban , 
mivel köz hiedelemnél fogyást az irlandi lel
k é sz ig , és nép semmi segedelmet sem várt ed
dig a'statustól. Kozzais tévé O Council tüstént, 
hogy ő ezt megbízás nélkül mondja, ’s azon 
koczkára, hogy népszerűtlenné tegy e magát. 
Kész azonban minden tekintetet , sőt saját 
érzelmeit is föláldozni, ha első ’s egy ellen 
óhajtása, t. i. Irland megbékélése el lesz ér
ve. Örömest elfeled e’ czél miatt minden múl
ta t , ’s első lenne a’ ministereket mint Irland 
békeszerzőjit üdvözlendő.^— Stanley status- 
titoknok erre örvendve örvendő meglépéssel 
válaszolt; a’ beszéd illy hangjáért ’s a’ keserű 
szemrehány ástól tartózkodásért a’ kormány ne
vében teljes őszinte köszönetét mondott a’ 
szónoknak; ékes beszédei közt ezt legékesb 
szónoklatának állitá, mert az nein csak baráti, 
hanem ellenségei szivét is megindító, kik
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szelleme magas fényét most még őszintébben 
wrnérik el. Azt ügyekezék azután megmutat
ni , hogy a’ kormány által javaslóit tized-meg- 
váltás kedvezőbb, mint az, mellyet0  Connell 
felboza, melly a’ telekbirtokosaktól ’s a’ sta
tustól igazságtalant kíván, ’s még is f részt 
meghagy, holott mindig arról van szó, hogy 
a’ tizedmennyiség nem annyira, mint a’ besze
dés-mód ingerli az Irlaudiakat. Miután még 
F. Burdeít, Althorp, Russel ’s Littleton is szó
jának , az indítvány 2ik felolvastatása 248 52
ellen elfogadtatott. — Az alsóházban máj. Bi
kán Pryme ur a’ lelkészek parliainentbe vá- 
laszthatlanságát hozá szóba. E ’ kizáró tör
vény IBOlben hozatott. Pryme ur megenge
dő ugyan, hogy a’ lelkész fontos foglalatos
ság! meg nem engedik a’ parliameuti politiká
val foglalkozást, de vannak, úgy mond, ol- 
lyak is, kik nincsenek alkalmazva még lel - 
készi hivatalra,vagy pedig azokból visszaléptek 
immár, ’s a’ kizáratás ezeket is érdekli. — Alt
horp ’s egyebek azon megjegyzésire azon
ban, hogy illyesek csekély számából kevés 
lenne a’ tettleges haszon, indítványát Pryme 
ur visszavonta. Máj. 9ikén pedig a’ szegényi 
törvényt másító indítvány 2dik felolvastatása 
fogadtatott el 310 í> 20 ellen.

Számos kalmárlevélben panaszkodnak Lis- 
sabouból, Howard de Waiden, ’s a’ többi 
britt elöljáróság ellen Portugáliában, hogy il
lő , és szabályszerű jelentést nem adnak azon 
alkalmakról, mellyek onnan leveleket vihetné
nek Angliába. A’ Times szinte kikéi e’-miatt, 
’s többek közt ezt mondja: „Palmerston lord, 
ha e' tárgy csekélynek nem látszandik előt
te, hogy udvaribb figyelemre indítsa a’ finom 
gentlemant, talán vizsgálatát fogja e’ szabáiy- 
szerütlenségnek parancsolni. Ama’ hires Tri
llion káplár kételkedik: valljon vau e leikök 
a’ Négereknek, igy Howard de Waldensern 
búszik egészen meggyőződve, hogy a’ kal
mároknak is >annak jusaik. Azonban a’ kül 
ministeriuni részéről intésre lesz szükség ha 
nem lissaboui követünkhöz is, de bizonyosan 
némelly nemes tisztviselőinkhez, kik szelle
müket hihetőleg magasb dolgokkal foglalják 
el, 's feledni látszanak, hogy Anglfa ke
reskedő ország. ®

K^nnond hg (főpostamester ’s kabinéi
ig )  inaJ- P iken hagyá el Londont Párisba 
utazandó ag Llindulla előtt a’ királynál volt 
A’ Standard szerint utazásának semmi politi
kai czelja; a hg. azonban élni fog ez alka
lommal , ha lehet, a’ két ország közt fenforo-ö
posta-szabályozásnak végképi elintézte! ésé-

r e . 's a’ Sun csakugyan ezt mondja utazása
egyenes czéljának. Kimaradása négy hétig 
tártand. — Old England tory lapnál fogvást 
a’ ministerek ’s O'Connell Dániel közt Fran
ciá liurdett közbenjárultára béke- és szövet
ség-egyezés van alkuban, melly gyorsan ha
lad elő. A’ Standard ezt hinni látszik, ’s az en- 
gesztelődés első gyümölcsének tanujeléül azt 
bizonyítja, hogy az angol egyház jövedelmi
nek egy része a’ római katholikus papság 
tartására fog fordíttatni. — Althorp J. uyilat- 
koztatása szerint az alsóházban a’ meggyilkolt 
Lander Richard (afrikai hires utazó) özve
gye évenkint 70 ft. st.get, leánya pedig 50et 
nyert uyugpénzül. — A’ jóniai szigetekbeli 
egyesült statusok újságának mellék lapja apr. 
28ról kir. rendelést közöl, melly nél fogvást 
ezen statusok mostani parliamentjét az angol 
király feloszlatja. A’ pártfogó fő lordbiztos 
azután kinevező azon biztosságot, mellyet 
minden feloszlatás után az alkotmánynál fogva 
kinevezni kötelessége. —

N É M E T O R S Z Á G .
Münchenben a’ régi német viselet ’s kön

tös keményen meg van tiltva. Máj. 7ről irt 
levelek pedig rendkívüli szorgoskodásról szó
lanák , mellyeknél fogvást a’katonaság’s rend
őrség résziről rendszabások tétettek. — Stutt
gart máj I2kén: Mivel azon hir szárnyal, mint
ha Stuttgartban ujdon elfogatások történtének 
volna, bizonyossá tehetem, ezen hírek mind 
alaptalanok , ha csak egy szóval is többet mon
danak, mint, hogy az elbocsátott katonák vis
szahivatnak, ’s néhány nap óta száinosb őr
csapatok (patrouilie) járnak az utczákon, melly 
rendszabások czélját ugyan nem tudhatni, de, 
mint mondják , más országokban is hasonlók 
történtek. —

- F H A N C Z 1 A O  n  S Z Á G.
A’ király a' min. tanács elnökéhez (Scmlt- 

hoz) 2Gezer frankot külde az utóbbi, szeren
csétlen esetekben megsérült katonák, ’s a’ 
megölettek özvegyei ös árváji számára. Az 
orleansi hg. szint e’ végre 10,0Göret adott, r̂- 
A’ j. des Débats Austria és Sardinia Schweiz- 
hoz küldött utolsó jegyzékeire azt mondja, 
hogy ha a’ külső kivánatok azon idomban növe- 
keszuek, mellyben Schweiz az igaz pana
szok okait eltávolítani ügyekszik , kénytele
nek leszünk (t. i. Francziaország) külső poli
tikai viszonyban más kormányokhoz csatla
kozni , ’s mindenki tudja, mennyi részük van 
e viszonyoknak az európai béke-fentartásra. 
— Soha, úgymond az alig. Z. egy ik párisi le
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velezője, a’ nyilványos oktatás F-ancziaor- 
szágban alantabb fokon nem állott mint a’ csá
szári korban, midőn egyedül a’ inatheinatikai 
s physikai tanulmányokra vala gond. Ha Gui
zot minden erejét össze nem szedi, hogy szán
dékát a’ nyilványos oktatásra nézve létesítse, 
a’ kamara szunyáta érzelme előtt magas törek
véseiben megbukik. Azonban a’ nap nagy tör
ténete most La Mennais (abbé) ur könyve: 
„Paroles d’ nu croyant“ (egy hivő szavai). Ez 
talán a’ legékesb tollú munka franczia nyel
ven, de úgyszólván átlátszó visio, jámbor ’s 
radical. Oily férfi munkája, ki különzó környü- 
letekhez képest, ’s küíönző korszakokban VII. 
Gergely és III. Incze pápa, Luther, vagy Carl- 
stadt, Cromwell vagy Mohammed lehetett volna. 
A’ kormány azon szorongató módja, mellyet a’, 
helyhatósági rendszerre kiterjeszte, köz ked
vetlenséget okozott. Sok által nem látja, miért 
irtózik nemzeti kormány s nép akaratja által 
lett király 32 millió lakosnyi országban a’ vá
lasztók számát legalább 10ü,Ö00rel megszapo- 
ritani. Illy csekély újításokkal a’ republicanu- 
sokat ugyan nem nyerné meg, de a’ polgárok 
segedelmét a’ veszélyben közösebbé tenné, ’s 
nein volna szükséges, respublica elleni küz
dése alkalmakor a’ nemzeti őrségeket, a’ köz
rend ezen őr elemeit, feloszlatni, mint Lyon
ban , ’s tiz más városban; vagy a’ helyható
sági tanácsokat, mint most kezdik. E ’ szem
pontnak ugyan a’ kabinetben is vannak'védó- 
ji; de Soult ’s Persil, egyik a’ kardhoz nyúl
va, másik a’ törvénykezést dicsérve, szoros 
szigorúságot ajánlanak, ’s Thiers ur kevés 
meggondolás után részökre hajlik. De gon
dolja meg Thiers, hogy a’ kormány, ha saját 
elvével visszaél, tönkre juthat. Azonban e’ 
szigorúság inkább szóban, mint tettben áll 
még is.

A’ marseillei nemzeti őrség azon osztálya, 
melly a' julius-revolutio első Iliiére bizonyos 
Ségur alatt azonnal összeállóit, republicanis- 
musi gyanú miatt feloszlatott. Szinte Marseilie- 
ben a király névnapján fegyveres kaíonacso- 
poyíok vonultak az uíczákon végig kiáltozva: 
,,Éljen a’ király! Le a' republicanusokkal! Le 
Lafayette!! Le a’ polgárokkal.“. Néhány ap
ró koczódás kivételével a’ csönd ismét hely
re állott. — Nem csak Marrast bocsáttatott 

-szoros fogságából ki, hanem a' Tribune bureau- 
jiról ’s Mié ur sajtójiről is levétetett a’ zár
pecsét. Mint hiszik a’ Tribune jövő hónap ele
jén ismét meg fog jelenni. A’ lyoni Précurseur 
ügyvivője Houssillac Amadé (Parisban) a’

fóügyvéd leértére a’ pair-tŐrvényszéknél elfo
gatott , a’ nélkül, hogy más okát adnák, azon 
egyetlenen kívül, hogy az ellene tett vádak
tól tisztítkozzék ki. A’ Précurseur igen kikel 
e’ rendszabás ellen, minthogy még a’ lyoni ha
tóságok sem fogták volna merni ártatlan em
berre tenni kezöket. — Bizonyos számú ötvös 
’s ékmüves (bijoutier) a’ rendőrtisztséghez 
folyamodói!, hogy az egyesületi törvény ki- 
vánatánál fogva , kölcsönös segedelmezési e- 
gyesületre fölhatalmazást nyerjen, mellynek 
határozati szerint minden illy felekezetű vagy 
bordáju muukás, a’ köszörűs nőket is oda tud
ván , hónaponként két frank fizetésnél fogva, 
ha 14 napnál tovább munka nélkül maradnának, 
hetenként 6 frankot, betegség alatt pedig na
ponként 1 frankot ’s 50 centimet kapjanak. A’ 
rendtiszt a’ fölhatalmazást megtagadá, mert 
munkás nők részvéte illy egyesületekben er
kölcsi tekintetből káros, ’s illyes intézetek 
áltáljában csak a’ lomhaságot mozdítanák elő.

A’ követházban máj. 8kán a’ nyilványos 
oktatás költségei vitája közben Bellaigue ur 
ócsárlá a’ mostani oktatási rendszert, annak 
tulajdonítván az ifjúság bokros tévedéseit több
nyire. Meggyőződve, hogy a’ mostani minis
ter (Guizot) magas tulajdonságinál fogvást e- 
gyetem-újításra termett, nem csudálkozhatik 
eléggé annak megfoghatatlan lassúságán. O 
úgy mond a’ közép-oktatásról (Seeundär-Un- 
terricht) törvényt ígért, de hát hol maradt az 
mindeddig? Vagy talán úgy tesz munkájival 
a’ minister is , mint a’ költők, Horacz elve 
szerint: Nonumque prematur in annum? — 
Saját nézetét pedig az ifjúság oktatásáról rö
viden e’szókba foglaJá: „Valamivel kevesbet 
diákul, valamivel kevesbet görögül, valamivel 
több vallást, valamivel több erkölcsiséget, ’s 
valamivel több tudományt.“ Lamartine a’ nyil
ványos oktatást politikai fontossága szempont
jából fogta föl. Ka olly országban, hol egy re- 
volutio a' másik után trónokat dönt; ha illy or
szágban a’ kormány e’ változásra nem tekint, 
ha mi 1 l ió k a t  pazarol el uj és régi emlé
kekre; ellenben 45 ezer község elemi ok
tatására csak 450,000 frankot adott; azou 
meggyőződésnek kell önkényleg feltolakodnia, 
hogy a’ revolutiók pályaköre még nincs bevé
gezve. E ’ veszély ellen pedig csak az oktatási 
rendszer-módosításban ’s a’ föltétien tanítás- 
szabadságban hisz. lelhetni segédet. Többire 
nézve megdicsérte Guizot eddigi törekvésit, el- 
ismérte pillanatát a’ jövendőbe, és serénységi- 
vel vigasztalta magát a’ kormán /  késkud»-se ’s
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lassúd alma miatt.! Végzetül törvényjavaslatot 
kívánt az érintett tárgyról benyujtaím minele- 
lobb. Guizot válaszbeszédét adtuk mar rövi
den, _  A’ követházban máj. leikén Garnier 
Pages élénk előadást tartott, mell}bői szűk 
helyünk miatt köv. helyeket közlünk: „Mióta 
ministertol állíttatni haliam, hogy e’ szószék
ről harsant le a’ felszólítás polgárháborúra, 
kötelességül néztem e’ szószéken becsületből 
jelenni meg. Se a sajtóban , se az itt taitoít 
beszédekben nem történt felhívás polgárhábo
rúra, a’ nyugtalanságok okait mélyebben kell 
keresni az országban. Midőn 183übau a nem
zeti őrség zászlójára e’ szokat: ,;Reiul, Sza
badság“ ‘írták, elfelejtettek , vagy inkább ki- 
törlöttek egy szót, mellytől félnek, e’ szót: 
„Egyenlőség.“ Rend és szabadság egyenlő
ségre vihettek ugyan, de a’ szabadságnak tel
jesnek keli vala lennie, a’ megígért iníézvé* 
nyékét meg kelle vaia adni, amaz iuíézvé- 
nyeket, mellyeket republicanusoknak nevez
tek. E ’ szótól nem fogok irtózni. Mi lett az 
1830iki ígéretekből? A’ charta intézvénye- 
ket hirlelt, ’s 4 év nem volt elég azok való
sítására? Nem csak politikai, hanem anyagi 
(materiális) javításokra is vala szükség. E- 
zeu, a’ szegény osztályoknak ígért, javítások 
létesítésén serényen fogunk íigyekezni, ’s ha 
mások ígéreteikről megfeledkeztek, nem mi 
a’ üdéinkről. ’S valljon mit nyertünk eddig? 
Euseminirőí sem tudok. Valahányszor a’ kor
mány félelemben volt, jónak tartá ígéreteit 
megújítani. így a’ lyoni történetek a’ Móni-' 
teurben több szeletnyi ígéretet adnak. Olvas
suk bár valamennyi trón-beszédet, ’s a’ ka
mara valamennyi felírását, látni fogjuk : egy 
részről mindig Ígérték a’ szabadságot kiter
jeszteni, más részről a' rendet meg nem za
varni. ígéretek, mellyeket nehéz teljesíte
ni , ha a’ szabadsági Ígéretek meg nein tar
tatnak. (Lárma a’ centrumban). Uraim! ké
rem teljes figyelmüket, szinte kivételi eset
ben vagyok Batout ur: Az ur követ, mint 
mi; egyéb viszonyban nem ismérjük. Garnier 
Pages ur: E ii'o líy  véleményekhez szítok, 
mellyek nem a’ többségé, de mellyek a’ ka
mara teljes figyelmét megérdemlik. (Szóljon
az Ur). (Folytatását máskor)

A’ követházban máj. 14ikén a’ lefegy
verzési indítvány, t. i. tilos fegyverrel bírás 
halmaz-torlasztási (barricade) részvét ’s a’ V. 
vétetett vita alá, ’s a’ törvényjavaslat tőikén
®QnblZi T Ían j U!Hslolt múdositás«kkal Í3 0 >  83 ellen elfogadtatott. -  Parisban u-
gjan muideu csöndes, de Lyonban a' forrás

még folyvást buzong, ’s az alsó nép olly aiv- 
nyira el van keseredve, hogy a’ katonaság 
fegyver nélkül ki sem mer lépni szállásáról.

R ÜS S Z I A.
A’nordische Biene illy adatokat közöl a’ 

czári trónörökös eskütétele ünnepéről: ,,E ’ 
nap (april. 22ike, szerintünk máj. 4ike) úgy 
mond az orosz birodalom évkönyveiben szent 
marad. E ’ napon vezető O Fölsége a’ trón
örököst, törvényes nagy korüságát eiérte u- 
tán, mint czár ’s atj^a, hogy előbb mint az 
orosz trón örököse, azután pedig mint kato
nája esküjét tegye le. Mind a’ két eskü 0  
Fölsége téli lakán történt. Délutáni l í  óra
kor az ország díszjelei az udv. egyházba vi
tetvén egy asztalra tétettek báli amazon állás
tó l, mellyen a’ kereszt's evangélium n\ugod- 
tak. Megtelvén az egyház az udvarhoz sza
bad bejáratú személyekkel, két óva ulán 0  
FF . a’ czár, czárné ’s a’ trónörökös, és a’ 
czári ház egyéb tagjai léptek be. Letelepültök 
után egy különösen e’ végre készült imádság 
taríaték. Azután kéznél fogván a’ czár a’ 
trónörököst azon álláshoz vezeíé, mellj en az 
evangélium volt a’ kereszttel együtt. — O 
czái;i fensége oivasá ’s aláirá ennek követke
ző, tartalmát: ,,A’ mindenható isten neveben 
szent evangéliuma előtt esküszöm’s Ígérem, 
hogy legkegyelmesb atyám ’s uránn ak híven 
’s becsülettel fogok szolgálni, ’s mindenben 
engedelmeskedni, éltem kímélése nélkül utol
só csepp véremig, ’s minden O Fölsége au— 
tokratorságához, erejéhez’s hatalmához tarto
zó, a’ törvények áltaí meghatározott, vagy 
határozandó jogait ’s privilégiumit, ismére
tem , erőm, ’s teltfdségim szerint védeni fo
gúm; :s mindent előmozdítok , mi az ország 
javára czélozhat; esküszöm, hogy a' trón
öröklés ’s az országíó-házi intézvények iránt 
minden rendelést híven megtartok ; miről Is
ten előtt utolsó Ítéletkor felelni fogok. — U- 
ram! atyák istene, királyok királya! taníts, 
világíts, vezess e’ nagy szolgálatban, mellv- 
be készülök, kísérjen, széked mellett ülő mágus 
bölcseséged: küldd ezt szent egedből ala, hogy 
megfoghassam , mi talál tetszést szemeid e- 
lo tt, ’s mi igaz és jog , parancsod szerint. 
Kezeidbe ajánlom szivemet. Amen!“ Mond
ják , eleinte erős hangon .olyasa , de midőn a’ 
királyok királyára juta , szózata re zketui kez- 
de , inig a’ megindulás zokogás közt főj iá el 
szavait. Az esküformát aláírta után megölel
te öt a' czár ’s a’ czárnéhoz vezeté. A’ hg. 
meg afcará azt ölelni, de a’ czár megelőzte
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őt, ’s az anyát fiástul karjai közé zárta. A’ 
nézők megindulva távoztak el.

S A  \  i  O  L O K  S I  Á G.
Gén. Rodil Guarda főszállásáról (Portu

gálban) a’ spanyol kormányhoz intézett legú
jabb tudósításában jelenti újólag több város
nak-d. Maria részére nyilatkozását, mellyek 
közül Cubillas, Cetorico ’s más helyek által 
segedelem-küldésre szólíttatváu föl, két osz
tályt gén. Carondelet,-’s más kettőt gén. San- 
Juauena vezérlete alatt nyomban hozzájok is 
külde. Későbbi, máj. Tiki levelek után a’Mes
sager gen. Rudii főszálíásaul Goubeát mond
ja i ’s a spanyol had számát Portugálban 6 
ezerre teszi, kik 'Carőpdeiet, San-Juauena 
’s L itre generálok vezérlete alatt állanak. E- 
gyébiránt állítása szerint a’ portugáii nép e‘ 
sergeket, ámbár összeköttetésük a'pedrói se
regekkel ’s viszonyaik a' const, hatóságokkal 
igen szorosak, nem a’ iegszivesben látja, ’s 
állásuk Portugálban nagyon hasonlít ahoz, mel- 
lyet Napoleon seregei ISÖSban Spanyolor
szágban tapasztalták, melly körülmény bea
vatkozási munkálatikat természetesen igen a- 
kadályozza. A’ spanyol hírlapok e’ közben 
már előre kimondják a’sorsot, melly d. Car- 
lost, elfogatása esetén , érendené. Szerintük 
a' praetendenst a’ nélkül, hogy valami diplo- 
matiai tanakodásra szükség volna, egyene
sen a’ philippini szigetekre kell hurczoltaíni, 
csakhogy mennélelőbb távoztassék keblükből 
el a’ lázadás embere. — Három uj hírlap fog 
ismét Spanyolországban keletkezni, de mivel 
sajtó-törvény nincs, alkalmasint oily mohón 
mint keletkeztek, mégis bukni, a' ministe- 
rek tetszése szerint. — A’ kis királyné Iza
bella beteges, de nem súlyosan. Máj. óikén 
hírül adja a’ madriti újság, hogy Algierból, 
az ott idegen ezred név alatt franczia szolgá
latban, volt spanyol osztálybeliek közűi 455en, 
Viotoire franczia fregáton Oráubül Chartage- 
nába érkeztek; a’ legénység saját kívánsága 
szerint Valenciába küldetik a’ rendes sere
gek sorait erösitendóleg, a’ lisztek pedig szét 
osztatnak megtartva hivatalukat, wellyet a 
francziáknál viseltének. Kir. tíecretumnál fog
va minden katonának egy esztendő engedte
tik el szegődött szolgálat-idejéből. Többi ren
delés közt egy, a’ Cärloshoz pártolt papok el
len szól: 12 kánonokra a’ burgosi érsekme- 
gyébül, száműzetés inondatik ’s világi jószá
gaiknak elfoglaltatása, azonkívül, hogy he
lyükbe tüstént uj választatás rendeltetik. A’ 
titkos egyesületek ellen is jött ki rendelés , 
mellyuél fogvást azok eddigi tagjainak teljes

bocsánat hirdeltetik, az ezután leendőkre pe
dig 2—3 esztendős fogság, melly ha elégnem 
lenne a’ tettest megtéríteni, illy megrögzöt
tet a’ kormány deportatióra ítélhet. Quesada 
gén. beküldé hivatalos jelentését 23ikán Zu- 
malacarreguy seregeivel történt ütközete fe
lől. A’ veszteség nem olly nagy mint eleinte 
hire volt; névszerint Quesada nem veszté po- 
gyászát sein álgyujit’s nem is futott meg, ha
nem, mint inegvallja, vesztesége még is 150 
főre megy. Az ö hada száma 2000 volt, el- 
lenjeé két annyi. A’ ministerek igen orrolják 
e’ veszteséget ’s azt egyedül Quesada hirte- 
lenkedésinek tulajdonítják. Van szó, hogy 
helyébe a’ tartományba más parancsnok vá
laszolnék, meggondolóbb ’s több hadi ismé
ről iei bíró. A’ közönség gén. Miiiát óhajtaná. 
Quesada nyers katona ’s csupa vakmerőség, 
de hadi tudománya semmi, katonai despotis- 
iuussal ’s baromi kényszerítéssel akar igázni 
ott is, hol szelíd intés vagy emberséges föl- 
szólitás képes lenne mindent jóvá tenni. Mos
tani viseiete mellett kettős számban növeszti 
a’ lázadást, ’s Navarrát, melly kormánya alatt 
áll, 20,000 rendes katona sem képes nyuga
lomra bírni.

A M E R I K A
A’ Times szerint úgy tetszik, mintha a’ 

kereskedés zavarja Éjszakamerikában még 
nem Csak bevégezve nem volna, de még kri- 
sise fő fokán sem állana. A’ bukások még min
dennaposak. A’ nemzeti vállalkozások, p. o. 
vasutak, csatornák ’s a’ t. parlagon ve^ztegle- 
nek, minthogy rajok pénzt nem kaphatni. Jack- 
sun gen. folyvásti vonakodása az egyesült sta
tusuk bankja privilegiumit megújítani, ha ked
vezést szül is néhány magányos banktulajdo
nos, vagy túlságos demokrata előtt, de a’ nem
zetnek • kereskedést ’s földművelést nagyban 
űző része előtt csak gyülölséget. Ez tör ki nagy 
hévvel nyilváuyos gyűlésekben, congressus- 
ban , a" sajtóban, szóval mindenütt. A’ leg
szelídebb nevek , mellyeket az elnökre ruház
nak „zsarnok, bitorló, hazaeiienség“ ’s ha
sonlók , mellyeket csak Miguelré, vagy ez 
előtt az algjeri deyre szoktunk aggatni. Kér
désen kivid van, hogy Amerikában 10 év óta 
nem volt illy pénzzavar, bár a’ múlt év sep- 
temberéig legkisebb jelenség sem mutatkozott 
ez iránt ’s nem tudhatni, mi vége lesz. Leg-< 
közelebb oka azonban kétség kivid a’ végre
hajtó hatalom szükségtelen beavatkozása volt, 
a' törvényhozóság akaratja eilen , e' nagy in
tézetbe , melly 19 év óta az egyesület pénz
forgásának szabályszerűséget ’s biztosságot
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nraiiolt A’ priíátbmiVok rendszere Ameriká
ban rósz és bizonytalan. A' bank számos '» 
mivel keveset veszthetnek, váltó apjaik (Wech
selschein) kiadásiban vakmerők. Az egyesült 
statusok 300 -400  bankja közül egyiknek 
sincs kész pénzbecs alapja, mellyre papiros ku- 
telezvényinek csak tizedét építhetue. A közös 
bank, melly valamennyihez tartózó species fe
lét maga bírja, volt vállalkozásaik egyetlen 
gátja eddig, ’s egyetlen gyógyszere fogyat
kozásaiknak. De mióta ez intézet sorsat Jack
son parancsa eldönté, néhány statusban szük
ségesnek vélték a’ nyilványos hitelt fölsegi- 
teni. így Ujyork statushitelt szavazott a’ keb- 
lebeli bankok számára 6,000,000 dollárig, az 
az: e’ bankokat fölhatalmazá, hogy annyival 
több bankjegyet (Banknoten) osszanak ki, mint 
eddig, holott épen abban volt a’ veszély, hogy 
sok jegyet bocsátanak forgásba.Más részről meg 
„az Unio-biztosság tudósításából“ azt vesszük 
ki, hogy Ujyork legjelesb kalmárjai, és sta- 
tasférfiai az országra nézve más menekvést 
nem látnak, mintha a’ statusdepositumok vis
szásainak , ’s az intézet eddigi privilégium! 
habár módosítva is , fenmaraduak. Ujyork bau 
magában 19 forgóbank (girobank) van, papiro
saik 15,500,000 dollár, pénztáraik minden kész 
pénze pedig csak 1,630,000 dollárnyi, ’s ennyi
vel kénytelen illy zavaros időben a’ közönség 
követléseit kielégíteni! Épen ez a’ baj. Egy 
ujyorki levél ugyan e’ tárgyról azt állítja, hogy 
az egész zavart csak a’ praesidens önkényes 
rendszabásának tulajdoníthatni , noha baráti 
mindenképen el akarják hitetni őt, hogy e’ 
zavart a’ bank szántszándékkal okozta. Midőn 
két év előtt Jackson gen. biztosságot kívánt 
neveztetni , mellv megvizsgálja : szükséges 
lesz é a’ nemzeti bank privilegiumit megújíta
ni? a’ megválasztott biztosság e’ kérdést a’ 
general várakozása ellen igenlé. Erre miud 
a’ tanács, mind a’ képviselőház a’ privilégium 
megújít tatását határozta. Jackson azonban az 
alkotmánynál fogva őt illető vetó-val o* meg- 
ujitásuak ellenszegült. Mire a’ bank, hogy a’ 
privilégium megszünendósékor kész pénzzel, 
űzethessen,fizetéseit felfüggesztő, ámbár azo
kat tehette volna. A' nemzeti banknak eddig 
az egyesült statusokban azon nagy haszna volt,

X  gabona pesti piaczi ára uiáj. 27ikéu :

hogy a’ bizodalmát helyre állította ’s a’ pénz
forgásba rendet hozott annyira, hogy e’ bank 
jegyei az egyesült birodalom legszélsőbb pont
jain is al pari keltek, holott az egyes bankok 
jegyei száztól 10 — sőt 15tel is alább forgot
tak. Abból, hogy a’ képviselóházban a’ statusde- 
positumoknak a’ bankba vissza nem tétele ha- 
tároztatott el, még nem következik, mintha 
ez által egyszersmind azoknak kivétele is jóvá 
hagyatnék; sót azt akarja a’ levélíró e’ vég
zésből kisütni, hogy a’ képviselőhöz sem hagy
ja  az elnök rendszabását helyben , ámbár a’ 
dolgok mostani állásában semmik ép sein tart
ja  tanácsosnak , a’ statuspénzek visszáadatá- 
sát. A’ levelező azon reménnyel zára tudósítá
sát, hogy a’ két ház összekocczantánál fog- 
vást ez ügy hoszura nem nyulhatik, sót azt 
hiszi, hogy szükségkép azon vége lesz, melly- 
nek lennie k e l l ,  t. i. hogy uj nemzeti bank 
állittatik föl, melly, bármi nevet viseljen, lé
nyegében épen az leend, mi a’ régi volt.-----
Ujyorki levelek april. 15eig megvalósítják azon 
zavargásokat, mellyek a’ niayor-választáskor 
e’ városban történtek, ’s igazolják azt is, hogy 
a’ bank emberei a’ fegyvertárba rohanván föl- 
fegyverkezének. Azonban a’ csönd csak ha
mar helyre állott, ’s a’ kereskedés újra lábra 
kapóit ’s a’ pénzkelet megjavult ’s a’ t. — A’ 
Caraccasban összegyűlt congressus jan. 24én 
kővetkező végzést tön, ineíly febr. 18kán a’ 
végrehajtó hatalom helybenhagyását is meg
nyerő. „Megfontolván, hogy az alkotmány 218ik 
czikkje minden nemzetheti idegent meghí a’ 
venezuelai respublicába megtelepülésre, meg
fontolván, hogy a’ vallás a’ polgári szabadság 
lényeges (essentialis) része, melly minden ve
nezuelainak, ’s a’ respublicában meghonosulí- 
nak biztosítva van ; — Egyetlen czikkely : A’ 
vallás-gyakorlás szabadsága Venezuela respu- 
blicábau nincs megtiltva. — E ’ végzésnél fog
va Colerigde püspök Barbadoesböl Caraccasba 
is jött azonnal a’ prot. egyházat fölszentelni. 
Bogotái hírlapok említik, hogy Columbiában 
jan. 20. ’s 21kén iszonya földiugás volt, melly* 
2 napig tartott. Pasto város Ujgranadábau majd 
egészen összeomlott. Egyházak , klastromok, 
és sok ház összerogyott, ’s ezernyi lakost 
temete düledéki alá.
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J E L  EI¥ K O R
Pest szombat május Sldikén. 1844,

f o g l a l a t :  M agyar 6% R rdélyorsság (közelebbi oraz. ü lé sek ; kinevezések; erdélyi aziikölködés; n becs kerek i levél; idei 
lsó lóverseny; Különféle; Karczagon és Czegléden nagy égések). Anglia (parliam enti indítványok és kérelmek), Frao- 
eaiaors/.ág (gen Pages beszéde ’s T hiers válasxábul némelly vonatok ; C hateaubriand uj m unkája ’s jóslata ; Quoth, 
dienne, National ’s egy levél a* lyoni segedelem -m egtagadásról). Spanyolország (a’ kölcsön-ügy ; holmi rebesgetések 
ás hadi hirek). Portugália (expeditiók újabb wuukálati ; F igueiias bevéve; uégyszeres szövetség ’s a’ t.) . T örökor- 
ssiág Amerika. Gabonaár. Pénzkelet.

HAGVAB-  és F. RÍJ ÉL Y ÖRS ZÁG
Pozsony:, Máj. 23. és 24kén a’ RR. kerü

leti gyűlésben a’ közelebb kapott főrendi vá
lasz-üzeneteket vizsgálgaták ’s reájok felele
teket készítőnek ; ezen kívül a’ tör.vényszék- 
reudezésbeli munkálathoz még egy újabb czikk- 
javaslatot is fogadtak el „az országosan egy- 
begyült RR. biróságárul uémelly esetekben.“ 
E ’ javaslatokat a’ RR. 26káu a’ 200ik orsz. 
űiésbül átküldék a’ fő RR. táblájához, melly 
ekkor korábban ült vala össze a’ minap kapott 
törvényszék-rendezkedésbeli munkálatban ta
nakodásul. E ’ tárgyban a’ fő RR. legelőbb is 
a’ bevezetést ’s az lő czikk. lő  §szát „a’ bé- 
kebirákról“ olvasván föl, erre nézve kővet
kező határozatban állapodtak meg: Minthogy 
aZ 1790: 67ik, ’s azóta hozott újabb törvé
nyek utasítása szerint csupán a’ hol némi bi- 
jány ’s tévelygés vétetnék észre, azok ren
deltetnek más törvények által, az alkotmány 
sérelme nélkül, elháríltatni: a’ KK. és RR. 
által javaslóit uj békítő intézkedés, úgy a’ mint 
javasolják a’ RRek, nem fogadíathatik el. E- 
gyébiránt a’ nagyobb rész kívánsága szerint 
e’ határozathoz ragasztatni kívánták még: hogy 
elődeik nyomdoki szerint, a’ pörlekedés el
ső pályaszakasziban próbálandó barátságos bé- 
kités felől csakugyan törvényes ellátás tétes
sék , de még körülményesebben kifejtendő.

0  cs. kir. Fölsége aprij. 18iki legfen- 
sóbb határozata szerint a’ szokott díj-elenge
dés mellett titkos tanácsnoki méltósággal nyu
galomba helyezett fő kamaragróf báró Révay 
János helyébe, alsó magyarországi fő kama
ragróffá 's az e’ táji sz. bányavárasokbau kir. 
bizto«sá Svaiczer Gábor eddig Nagybányán 
volt kir. főinspeclor, kerületi báuyabiró, ’s kir. 
kamarai tanácsnokot méltóztatott kegyelmesen
kinevezni.«

0  -cs. kir. Fölsége a’ magy. k. udv. Kau- 
czellariához inaj. 3ról bocsátott legfpnsőbb ha
tározata szerint Eltz Imre József grófot saját 
legalázatosb kérelmére Szeréül vmegyei fóis- 
pánságátul fölmenteni ’s helyébe főispáni hely
tartóul Bittó Adalbert kir. tanácsnok ’s előbb 
aradi alispánt, méitóztatott kegyelmesen ki

nevezni. — Az erdélyi kir. udv. Kanczellaria 
Balázsy György halálával megürült érd. kir. 
kormányszéki titoknokságra Szabó Lajos tiszt 
udv. concipistát; továbbá ugyanazon kormány- 
széki lajstromzás- és levéltár- igazgatóvá ed
digi lajstromzó Ehrenfeld Andrást, jegyzó- 
könyvi-hivatal-igazgatóvá pedig Gebbel Ká
roly kormányszéki concipistát nevez’é ki.

Erdély cziiu alatt a’ Wiener Zeitung máj. 
2Gki számában következőt olvashatni: Erdély
ből tavaly a’ várt aratás felől olly szomorú hí
rek érkeztenek, hogy tartani lebete az lSIGki 
évhöz hasonlóiul, mellyben a’ szükség és drá
gaság minden közben járult segedelem mellett 
is olly iszonyú fokra lépett. Cs. kir. Fölsége, 
kinek atyai szive szunetlen csak alattvalóji bol
dogságával foglalatos, az akkor kir. biztos
képen Erdélybe küldött horvát bán Vlasies bá
rót bízta meg, a’ mondott szükölködés fokát ’s 
kiváutató segedelem mértékét, magán a’ hely
színén közelebbről ’s nyomosán kitudni. A’ be
küldött értesítések következésiben 0  Fölsége 
minden előkészületet megparancsolt átkelhe
tő baj elmellőzésére. Gabona vásároltatott leg- 
fensóbb költségekre, ’s több ezer egészen 
mindenben szűkölködő lakos közt osztaték in
gyen ki a’ mostoha termésű vidékeken, hol 
most e’ vigasztalt lakosok hálateljes sziveik
ből küldik forró imádságikat az egek urához 
a’ távúiról is jótétivel köztük jelenlevő fejdel- 
rni Atya hosszú életéért.

N. Becskerek máj. 25. Megrendítő To
rontáli ama' repezét dúlni kezdett ösmeretlen 
féregnem, de egy kedvező környülniény meg- 
gátlá csak hamar pusztításit. A’ nedves idő
ket hirtelen fölváltott rendkívüli hőségek an
nyira megritkíták azokat: hogy épen nem 
szembetűnő kártékonysági után többnyire el- 
dögiéuek. Később a’ fenmaradtak sárga feke
te csíkos bogárkává változtak által, és szinte 
euiészték a’ már hüvelyekben állott növényt; 
de a’ csekély szám ’s a’ repezehüvely ke
mény volta a’ tetemes kárt eltávoztaták. Most 
hihetlen remények serkedeznek itt-ott e’ nö
vényből , ’s áltál jában jó középszerűnek mond
hatni rs jövendölhetni a’ leendő termést, sót 
hellyel közzel jónak is. — Azon szép rémé-



. J e í e n  volt két utazó Franezia nr (Cte de Serainconrl én M.
B arrande) 20 p. frta l jtitalm azá. K’ lóversenyen a ’ számos 
ezépneinen ki vili több külföldi ’s ezek közt egy am erikai Ja 
Tolt jelen. „

Az Állattenyésztő Társaság közgyűlése 
jun. 8ikán d. e. 10 órakor fog tartatni a’ Nem
zeti Casino alatti csarnokban , mellyre min
den részvényes hivatalos. Áilatmutatás lesz - 
jun. 7. 8. és Ilikén a’ K ö z t e l k e n  az üllői 
utczában. —• Paraszt kaucza-csikók juíalmaz- 
tatása jun. 7ikéu ugyanott. Lóárverés jun. Ói
kén ugyanott. A’ hírlapok mellett előre kihir
detett napokon u. m. jun. 1. 5. és 8d. bár- 
milly idő legyen is , a’ versenyzés okvetetlp- 
uül végbemeoend. — Ifj. fels. Királyunk által 
az idei simnieringi pályafutásra versenydijai 
kegyesen ajándékozott ’s Festetics Miklós gr. 
által megnyert billikom a’ Nemzeti Casino te
remében látható e’ versenyzés alatt. — A’ jun. 
lsói v. is vasárnapi lóverseny pontban délutá
ni 4 órakor veeudj, kezdetét.

Kül önf é l e .  Varasénál a’ Dráván levő 
nagy czölöp- v. oszlop-hid, melly már 7 év 
óta bontakozva’s összeroiigáltan ál lőtt, az idén 
helyre állíttatott. JE’ körülmény nevezetes a’ 
vidékbeli megcsökkent közlekedés föleleve- 
nülése ’s kereskedés előmozdítására. — A’ lip
csei közelebbi sokadalmat az osztrákok jó vá
sárnak mondhatják; minthogy tetemes eladá
saik voltak selyem, schawlok, ,és kocsikban, 
pos z t ó -  és sok más pamutféle árujok 110 — 
120ezer végnél, talpbór pedig 20,ezer mázsá
nál is több kelt el. — A’ galaczi consulsóg- 
nak máj. 24kén Szegedre jött tudósítása sze
rint Zsótér János szegedi polgár, hajó-építés
hez kiváutató fa - műszerrel rakott hajójával 
szerencsésen Galaczra érkezett. E ’ hazánk
fiának merész ’s valóban baj és veszéllyel pá
ros vállalata minden esetre méltó dicséi etet 
érdemel, másoknak pedig ösztön-példát ’s bol
dogulási reménnyel kecsegtető pályát mutr.t ha
sonló v. más, honi termékinkkel nyitandó ke
reskedésre. — A’ Tisza és Maros árjáié1 Cson- 
grádban ’s a’ szomszéd Toronlalban fekvő Uj- 
Szeged, Szent-Iván, Gyála ’s t. helység tö
mérdek kárt vallott, egyedül Gyála helységben 
több mint 3 ezer köböl után reméllhetó termést 
borított el dúló özöne.

Karczagon máj. 23ikán 3 óra alatt a’ rdm. 
kath. egyház tornyostul, 612 lakház, 1378 
gazdasági épület, 9 száraz malom’s a’ t. ham- 
vadt el. — Czegléden is nagy tűz volt máj. 
29ikén v. is Űrnapján, ’s lOed napótamár ez ott' 
3d ik , a' ref. egyházat tornyostul ’s több szárai 
épületet porlaszlának el az egész nap dühödt 
lángok. — A’ pesti kőbányai szőlőkben máj.

nyű nevendék, ki a’ múlt farsangon nemzeti
táiiczával itt szinte elbájolá a’ közönséget, 
ama’ kedves gyermek, a’ 9. évű Karácson Lázi 
niucs többé! megrendítő példájára minden szü
lének. Május 22ikén ebéd alatt észrevétlenül 
kitűnvén a’ szobából, noha neveltetése ’s a’ 
rá fordított fölügyelés fölötte gondos volt, egy

fiillautat alatt, a’ Hege csatornánál — melly 
aka előtt folydogál — termett, ’s a’ fürdeni 

vágyót halálos habok sodrák el. Harmadnap 
múlva fogák ki már egy mérföldnyi távolságra, 
’s tegnap özvegy édes atyjának ’s valóban 
minden ismerősinek méltó bánatjokra édes any
ja mellé téteték örök nyugalomra az egyet
lenegy fimagzat. Szép remények huuytak el e’ 
virágkorú csemetébeu.
Festi lóverseny, Máj. 28ikán délelőtt II  órakor ’s fél órán

ként ujuj futás.

1). Ná k ó  díj.  25arany, 1600 öl ismé
telve , minden szárazföldi mén- és kanczára.

E ’ díjra 5 ló volt bejelentve: de a ’ futás óráján vissza- 
buzatott 3 , ’s így csak Keglevich László gr. 4 észt. félvér 
szürke ménje T i g r i s ,  és Lichtenstein V. hg. ’s Széche
nyi Lstv. gr. szövetségesek 4 észt. telivér pej ménje F i t z  
O r v i l l e  pályázott. Futásukat végezték 4’ (négy minutum) 
a la tt, másod ízben 4’ 14" (minut. secuud). Mindenik ízbea 
Fitz Orville 1 (e lső ), és igy nyertes, — lovasa Boast.

2). E r d é l y i  dij.  209 ar. 1600 öl, min
den magyar honi mén- és kanczára. Külön té
tel egyegy lóiul 50 ar. bánat (azaz: ha az a- 
láirt visszahúzza lovát) 25 ar.; a’ tételössze
gég is a’ nyertesé $ aláírhatni a’ futás-óráig. —

Jelentve volt fi ló , de négy visszahuzatott, ?s így p á 
lyára kelt Lichtenstein V. hg. ’s Széchenyi lstv. gr. szövet
ségesek G észt. pej kancz. R o s a l i n e  1. és Sándor gr. 4 
észt. teliv. fék. mén C b i l  d e  H a r o l d  2. — 3' 58". -— 
Rosaline lov. Boast.

3). So mo g y  v á r m e g y e i  dí j .  110 ar.
3 angol mérf, (egy ang. mf. =  848 ö l); ma
gyar honban nemzett és született minden mén
es kanczára. Tétel 10 ar. a’ tételcsszeség is 
a’ nyertesé.

Futottak: Lichtenstein Vencz. hg. és Széchenyi lstv. gr. 
szövetségesek 3 észt teliv. p. m. R o n d a  . . . I. (első)

Ilunyady Józs. gr. teliv. s. k M a r i a n n e  . . 2dik.
Sándor gr.4es/.t. teliv.p. k F a i r  D uc  h e s s  . . 3dik.
Harrach F. gr. teliy. sz. k. W y L a d y  . . . 4dik.
Festetics Miki gr. 4 észt. félvér p. k. E s m e r a l d a  5dik. 

f! 27". — Ronda a’ kiszabott 74 font tehernél hattal vitt 
többet, mert lovasa John Gilbert ennyivel volt nehezebb.

4). S á n d o r  b i l l i kom,  négy évig ki
hívás tárgya, ’s negyedikben a’ nyertes tulaj
donává lesz, 2 ang. mérf. ismételve. Most el
ső év.

Jelentre volt 5 ló , de 3 risszah. Pályázott első Ízben 
Lichtenstein V. hg. és Széchenyi lstv. gr. szövets. 5 esz*. 
t£liv. p. k. Christine L — Brönnenberg ur 5 esz. teliv. 
Sárga m. Richmond 2. — 4/ 11". Másod ízben Richmond 
Is visszahuzatván, Christine egyedül já r ta  be a* pályakört.

5). Paraszt lovak próba-futása.
Pályázott 5 ló , mellyek közül hárm at minden dijért fu t- • 

hatónak ítélt a’ b íróság , ’s ezekből Dékány Imre kecskemé
ti lakos 6 észt. fék. kancz. B á r s o n y  lévén első a’ czélra 
/« tásk án , az 14U0 öluvi pályán (3' 5 á " ) , azt e* verssnyen
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89ről 30ra viradt éjjel hajnalán a’ dér jobba
dán megszüretelt, az 18l2ikihez hasonló baja 
tenyészető ’s teljes virúlatú gerezdeiket der
mesztő fagyával lekonnyasztván.

A N G L I A .
A* felsőházban máj. 12én Durham gr. ’s 

a’ lordkanczellár kérelmeket nyújtottak be a’ 
dissent er éktől 48,600 aláírással, inellyben az 
egyházat a’ statustól elkülöníttetni kívánják. 
A* lord azonban, noha megtisztelve érzé ma
gát az által, hogy e’ kérelem-benyújtást rá 
bízták, a’ kérelem főpontjában általány osan egy 
értelemben nincsen a’ folyamodókkal. — Az 
alsóházban Althorp megképeztetvén kinyilat
koztató, hogy a’ kormány kötelességének nézi 
a’ nem bélyegzett lapok eladatását folyvást 
üldözni.

A’ Times leveleket közöl Síambulból, 
mellyek szerint az Achmed basa által Sz. Pé- 
tervárott az orosz kormánnyal kötött alkuban 
azon feltétel is van, hogy az orosz seregek 
kitakarodása után Moldva és .Oláhországból, 
e’ tartományok igazgatásában legkisebb vál
tozás sem fog tétetni, ’s a’ vesztegházak (qua- 
rautaine) a’ Dunán v. Duna mentiben egye
dül orosz felügyelés alatt maradnak. — Meh- 
med Alival legalább színiéit barátságban áll 
a’ porta, mivel a’ szultán Saliha leánya me- 
nyekzőjére levél által bítta meg az ősz ármá- 
nyost. — A’ felsőhöz máj. 13ikán ismét a’ 
warwicki választó-megvesztegetésekről liall- 
gata ki t amik ah — Az alsóházban Lennard 
ur IV. György törvénye 7 ’s 8 czikkelye el- 
törlesztését hozá javaslatba, melly szerint: 
„ha valaki mástól egy darab marhát, pénzt, 
vagy pénzbecsüt elrabol, mint gonosztévö, 
haljon meg.“ Ha, úgy mond az indítvány te
vő, illy vétségekre rótt halálos büntetés eltör

hetik, megkevesbül a’ gyilkosságokra vonó ki
sértés. Tapasztalás mutatja, hogy a’halálos bün
tetések kevesítése, a’ gonosztéteket is ritkít- 
a. A’ hamisítás elleni halálos büntetés eltör- 
esztése előtt sók száz e’ vétséget tudva el

követett személy minden büntetés nélkül ma
radt, ’s vagy nem üldözteték, vagy szabadon 
bocsáttaték, mert a’ kor szelídebb érzése nem 
engedé az esküiteknek az embereket illy vét
ségek miatt halálra küldeni. — A’ helyett te
hát, hogy az igen kemény büntetéseket al
kalmaznák, épen ellenkező hibába estek, ’s a’ 
vétségeket büntetlenül hagyák. Mióta azonban 
az erre rótt halálos büntetés eltörleszle.tett, 
csak kevés személy menekheték a’ büntetés
től meg, ki e’ vétséget elkövette. (Nem az 
a’ kérdés, hanem ritkábbak e általány osan a’

gonosztettek ?) Howick al statustitoknok, ha 
az indítvány csak a’ rablásokra terjesztetik, 
előterjesztését nem ellenzi. O is azon meg
győződésben van, hogy a’ főbenjáró törvé
nyek fokonkénti enyhítése szerencsés sikerű, 
hat.i. más részről a’népnevelésre is fordíttatik 
gond. Az indítvány behozatása megengedte
tett. Ezután Brougham W . ur terjeszté indít
ványát elő a’ Szülések, házasságok ’s halá
lozások közönséges lajstromoztatása iránt, mi 
által a’ dissenterek legnyomósabb panaszai 
báríttatnának el, ’s jobbnak állító ezt a’ mi
nisten javaslatnál, mellyet I. Russel lord ada 
be nem rég ugyan e’ tárgyról. A’ rnínisteri in
dítvány t. i. megkívánja, hogy minden házasság 
kihirdetése angol egyházban történjék, noha 
azokat a’ dissenterek közül senki Sem láto
gatja meg; a’ dissenterek tehát ebben csak 
azon czélt látják , hogy az angol lelkészek 
jövedelmei szaporíthassanak; továbbá hogy min
den házasság csak angol lelkésztől adandó 
engedelem mellett köttethessék, ki magát Is
tentől beiktatott püspöknek nevezi. Ez enge- 
delmet pedig gyakran 30—40 ang. mérföld
ről kell hozni. A’ kihirdetés formája, szóval 
minden azzal egybekapcsolt szertartás vallás- 
kényszerités, mellynek a’ dissenterek olly ké
véssé fogják magokat alá vetni, mint az a- 
zokhoz csatlott taxáknak. Ezután kifejté sa
ját tervét, mellynek fő elve az, hogy a’ há
zasság, szülések ’s halálozások jegyzéki, 
mennyire csak eszközölhető, polgári tételekké 
alakíttassanak. A’ békebiró, ki lelkész is le
het, adjon engedelmet, ’s a’ lelkésznek ne 
legyen szabad a' házasságot megszentelni, 
mig á’ kívánt engedelmet nem kapja meg, ’s 
az eziránti bizony ítvány az esketés előtt lega
lább 14 nappal a’ Lelkésznél legyen letéve. A’ 
szülések ’s halálozások minden egyházkörben 
jegyeztessenek föl, ’s csak időnként adas- 
sék tudósítás Londonba a’ középponti hatóság
nak. Mivel azonban Angliában 15—16 ezer 
egyházkor van, hamindenikuek saját feljegy
zője volna, a’ költség 800 ezer fríra menne; 
javasolja tehát, hogyr a’ följegyzéseket az a- 
dószedők tegypk ’s a’ t. Az indítvány.beho
zatása megengedtetett. —

F R A N C Z J A O R S Z Á  G.
Gen. Pages máj. 12iki beszédéből még 

ezeket közöljük: Ha valamelly újítást kívá
nunk, akár a’ választási rendszerben, akár 
az adó-felosztásban, mit tesznek? Azt adják 
sietve tudtunkra, hogy még csak nem is re
mélhetünk. Ha valami, úgy e’ kétségbeesés , 
mellybe taszítnak, bizonyára ingerel bennün-
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kei. Híjában fognak engem rendszeres oppo
site miatt vádolni. Ha az ország javát moz
dítanák elő, remlszabásikat minden tétovázás 
nélkül elfogadnám, bármi theoriáin van is kü
lönben. Opposition» annyiban rendszeres, hogy 
h ministerek minden rendszabásaik roszaknak 
tetszenek. Javasoljanak csak jót, s én bizo
nyosan mellette fogok leuni. üe  mi rendszert 
követnek hát? El fogják é a’ katonák a’ go
noszt hárítani, vagy megelőzni? Csak sza
vazzatok, mondják, a* katonák kötelességö- 
ket megteszik, de nem eléggé számosak. Ez 
állításukra, mellyek következései rendkívüli 
hitel, semmi oklevelet, semmi fel világítást y. 
tanúsítást sem adnak. Uraim! a restauratio 
nem volt barátja a’ népnek, bármit mondjanak 
is most róla; a’ párisi utazás Cherbourgba vi
lágosan megmulatá azt. ’S uraim! még i s , a’ 
restauratio sergei nem voltak oily számosak, 
mint az urakéi. 1830ban is súlyosak voltak a’ 
környöletek, 's még is kevésb számú volt a' 
sereg. Mit tettek hát akkor? Fölfegyverzet- 
ték a’ nemzeti őrséget inkább, 's nagy alkal
matlanságoknak tevék ki magokat e’ végett 
Most feloszlatják azt, 's lefegyvérzik. Ha 
rendszertekkel hiszitek ellenkezni a’ nemzeti 
őrséget, változtassátok meg rendszerieket, ’s 
nem amazt, mert a’ nemzeti őrségek képe
zik részünkre a’ többséget. Ha osztozik a' 
nemz. őrség elveitekben, fegyverezzétek föl 
azt, s nein lesz szükségtek 3 — 400 ezer em
berre, az adózók pedig megszabadulnak 36 
millió adótól. Fegyverezzétek föl azt, ’s ak
kor talán nem lesz szükségtek olly katonai 
eszközökre többé, millyekröl a' restauratio 
nem is álmodott. Vádolták az Urak előtt az 
oppositiót, mintha ez volt volna oka a’ történt 
dolgoknak. Talán azért, mivel tisztes embe
rek állították, hogy vannak törvények, mel- 
lyekuek nem engedelmeskedni becsület. Úgy 
de már ezt sokkal előbb 's egészen más férj
ünk is mondották. Az oppositio legtöbb tagjai 
pedig szántszándékkal tartózkodtak illyes ki
fejezésektől, nem mintha ez nem volna elvök, 
hanem mivel az ó kevésbé constitutionalis szo
kásaik az ó nyilatkozásiknak veszélyes magya
rázatot adhattak volna. — A’ vitatkozás, há
la Istennek , egyike jogainknak! nem a’* tör
vényekből foly ugyan az, hanem azon erköl
csi létből, mellyel semmi hatalom semmi erő
szak sem törölhet egészen el. Roszul kor- 
mauyzani neui következménye a’ képviseleti 
kormánynak, ti legalább nem isméritek el ma
gatokat e tan (docírina) híveinek. Roszul cse- 
ekedui neui elvetek szüksége ’s következé

se. Törjétek tehát, ha a’ roszat kitüntetik,
azt megpanaszolják, 's eltörleni ügyekeznek* 
Szempontom szerint, a’ rósz bennetek van. TI 
támadtátok meg a’ munkásokat erkölcsi nagy- 
szívü szokásiban azzal, hogy a’ laptózsérek 
’s egyesületek ellen törvényt alkottatok ; szein- 
ontom szerint mondám, mert nem azok ám a’ 
ecsületes emberek énelöttein, kik a’ minister 

urak előtt, az ő szemeik előtt becsületes az 
ember , ha csak saját dolgához lát, ’s az orszá
géval semmit v. keveset gondol. Az én szem
pontom szerint a’ böcsületesség abban á il: ha 
szükség esetén saját érdekünket az országé
nak feláldozzuk, ’s a’ statust uéinelly kör- 
nyületben családunknak elibe tesszük. — Nem 
vagyok ugyan megbízva a’ lyoni esetekről 
nyomozást tartani, én a’ felköltek számát sem 
tudom; mindazáltal az e’ tárgyi szinte köz
tudatlanság miatt mindnyájan panaszkodhatunk, 
mert a‘ kormány hasznot húz belőle. ,,A’ reá- 
detlenségek, úgy mond a’ kormány, komo
lyak voltak; az ország veszélyben forgott r
300,000 ember nem elég többé; ’s én , kinek 
csak a’ levegőbe kell szólanom, azt hiszem, 
hogy csak néhány száz ember vett azon ese
tekben részt: 's azt mondom: örvendjünk, 
hogy 300,000 főnyi városban csak néhány 
száz ember vett azokban részt! — Végzetül 
ezeket monda : ,,A' reud az erkölcsi és anya
gi (morális és materiális) jóllét szükséges 
következménye; csak akkor lesz rend az or
szágban , ha a’ nép a’ kormány alatt, ineliy 
jól igazgattatik , szerencsés; pedig jó4 igaz
gatni jobb , mint uj ezredeket alkotni. Óhaj
tom , úgy koruiáuyozzatok, hogy semmi vál
tozás se legyen szükséges. Én is úgy félek 
a' változásoktól, mint akárki más; de bánni 
történjék, bizodalmát érzek ismét, midőn az 
emberek böcsületes viseletét még a’ legtulsá- 
gosb szenvedélyben is foutolatra veszem.“ — 
Utána Thiers hosszadalmas és zavaros beszé
de következett, melly tömve volt üres szó- 
hanggal 's oda czélza, hogy a’ kormány tiszta 
minden vádtól; hogy az, ba franczia vér folyt, 
azért nem felelős, ’s a’ szenvedélyeket soha 
izgatui uem vala szándéka. Előadta ezután a’ 
lyoni történetek eredetét: mikép nem mertekti. 
a’ republicamisok Páriában lázadást készíteni, 
iníhép választották Lyont csatahelyekké, 's 
mint használák a’ napszámosak elitéltetése al
kalmát zendülésre ’sa 't . „Az országnak, úgy
mond, nem kell respublica, maga az oppositio 
i s , noha nem eléggé szembetünőleg, felha
gyott a’ republicanusokkal. S mi szabadságot 
sérte meg a’ júliusi kormány ? A’sajtó-szabad
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ságot ? A* választói szabadságot ? A* szó sza
badságát e , még a’ szószéken is? (Bertrand 
general: épen annak szegültek ellen.) Mig mi 
»’szenvedélyeket csilapítani ügyekeztünk, má
sok addig azt akarák: Induljunk Varsóba; má
sok, míglen mi az isteni szolgálatot tiszteltük , 
azt állították, hogy a’ papságnak áldozunk; 
többen ismét négy szerencsétlen fejet kiyán- 
tak tőlünk. Mi ellenállottunk. — „Ugyan mond
ja  meg Odillon-Barrot ur maga, mint a’ júliusi 
revolutio legböcsületesb embere: volt e vala
ha kormány szelidebb, és őszintébb ? (neve
tés a’ széleken) Nem azért mondom ezt, hogy 
a’ ministereket dicsérjem, hisz nem az ő kor
mányuk az, hanem a’ nemzeté, az országé, a* 
századé! Mindennel fenyegették azt, ’s gyilok- 
kal is megtámadták, ’s még sem ontata vért 
nyaktilóu, sem erőszakosságokra nem vete- 
mült ’s a’ t- A’ mi elvünk ez: si vis pácéin, 
para bellum. — Az urak nekünk eszközöket 
fognak nyújtani, hogy minden roszakarót, min
den pártost, minden anarchistát megfékezhes
sünk. — Az ülésnek vége szakadt. — A’ kö
vetházban május 16kán azon törvényjavaslat, 
meUynél fogvást a’ lyoni esetek áldozatinak 1 
milliónyi kárpótlás adatnék, 189 szóval 109 
ellen félre vettetett. A’ kamara többsége azon 
véleményben volt, hogy a’ lyouiak nem érdem
iének kármentesítést, mivel a’ fölzendültek el
len nem igen tettes részt, vőnek a’ harczbau. 
Thiers azonban a’ lyoniakat azzal menté, hogy 
tetemes részt a’ harczban nem is vehettek, föl 
lévén oszlatva az ottani nemzeti őrség, ’s újra 
föl nem állítva; ’s azzal is, hogy Aymard pa
rancsnok general a’ lakosoknak megtiltó lak
jaik elhagyását. A’ párisi lapok, bármi szi- 
uüek is, igen elégidtelenek e’ határozattal. Á’ 
journal de Paris illy szókkal rekeszti czikke- 
lyét e’ tárgyról: ,, leczke vastag, zordon s 
csak fájdalommal emlékezhetünk rá. Bár ne 
veszne az országra nézve haszontalan el !“ 
Ugyanez ülés a’ juliusnapok megiillésére ja
vaslóit 400,000 költséget felényire szállította; 
adnák inkább nyilványos oktatásra.

Az alsórajnai kurír panaszkodik azon fer
dítések ’s tulságok elleu, mellyeket különösen 
német lapok terjesztenek Strassburg állapotja 
felől, ’s bizonyítja, hogy e városban íegtöké- 
letesb csönd uralkodik. Úgy szinte hamisnak 
mondja azon állítást is, mintha Wirth dr. meg- 
szabadítási vállalatja Strassburgból eredt vol
na. Számos frankfurti szökevény ment Strass- 
burgou keresztül Schweízba. — Chateaubriand 
ur a „Hevue des deux moudes“ban uj érteke
zéssel ajándékozó meg barátik „A’ világ jö

vendője“ czim alatt; mellyben neki saját vi
rágos tollal fejti ki szempontit a’ jövendórüL 
— Elhatárzottan jósolja a’ mostani elvek meg- 
bukását, újak feljövendését, ’s mintegy uj vi
lág képeztetését. Rémítő pusztítások fognak 
ngy mond történni, a’ régi rend össze bom- 
land, ’s uj állatid föl, névszerint ó a’ tulaj
don (birtok) feloszlatását hiszi, mert a’ tár
saság úgymond az ideák haladása közepeit 
mostani alapjain nem állhat meg, a’ gazdagság 
egy részről, az Ínség másról igen nagy. Mi
kép történik ez>meg? nem tudja,’s nem fogja 
meg. Mutatványul egy rövid helyet e’ különös je 
lentésből : ,.a’ vér- ’s áldozattörvény mindenütt 
feltámad: Isten keresztfára függeszteté fiját, 
hogy a’ világ rendét megújítsa. Mig e’zavar
ból uj jog tisztul, a’ csillagok sokszor fel 's 
alá fognak tűnni. Tizennyolcz század a’ ke
resztyén korszak óta nem volt elég a’ rabszol
gaság eltörlesztésére; az evangéliumnak még 
csak igen csekély része teljesült be.“ —

A’ carlista Renovateur alkudozásról be
szél az Orleans hg. egybekelése végett a’ 
Berryi hgné leányával, sőt levelet is említ, 
inellyet amaz ez utóbbihoz irt; ’s midőn X. 
Károly azt megtudta, igen felindult rajta. — 
Lafayette gener. e’ hón. 16ikán hirtelen olly 
annvira roszul lett, hogy más nap a’ borsén 
halála hire is já r t  A’ 18iki National azonban 
bizonyossá tesz, hogy a’ beteg már 17ikén 
estve minden veszélyen kívül volt, de Gal.Mes- 
sengere szerint 20ikán reg. 5 őr. megholt. A* 
Quotidienne (carlista lap) a’ lyoni segedeluie- 
zést megtagadó szavazatról ezt mondja: „En
nyire meg-yen tehát az orleansi bőszültség ’s 
a’ centrum némelly embereinek hihetlen erő
szakossága. Házatokat felégették, magatok 
vagytok okai, miért nem gátoltátok!... ügy de 
nem tehettem , hisz két tűz közt, a’ katona
ság ’s felkelők közt voltam.......  Semmit sem
tesz. örüljetek , hogy a’ pairkamara még pör- 
be nem idéz ’s a’ t. — A’ National azt hiszi, 
hogy a’ segedelem megtagadásával igaztalan- 
ságot, ’s politikai hibát követtek el. „Ha ez 
olly helyen történi, hol a’ kormány tekintete 
egyedül uralkodók, ’s minden helybeli tekin
tetet elnémított; ha okai többnyire törvény
hozói rendszabásokra, ’s az ország-igazgatás 
általányos rendszerére vihetők, illőnek lát
szik előttünk , hogy a’ kormány, ’s a’ nemzet 
a’ veszteségek és károk nagy részét tartoz
zanak viselni. Ránk nézve ezen ügy, nem mint 
mondák az emberség ’s illőség, hanem igaz
ság kérdése volt. A’ lyoni nép a’ polgári biz
tosiét e’ leczkéjét, olly férfiakra nézve, ki-
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két csak tegnap kárhoztatlak arra> hogy fegy
vereiket börtön ’s bírság alatt adják ki, nem 
igen kedvezőleg fogja fogadni. — Egy .pá
risi levelező pedig ezeket jegyzi meg a fen- 
érdeklett szavazatról: Thiers ur e’ szavazat
tal nein sokat látszik gondolni, ’s azt félváll
ra is alig méltatja. De nem illy hanyag (gleich
gültig) befolyású lesz az LyourTifiagára néz
ve. Sót félhetni, hogy az elégületleuek szá
ma ott még inkább öregbedni fog, ’s valóban 
kérdhetni: ki az íulajdoukép Lyonban, a’ tiszt
viselőkön ’s katonaságon kívül, ki most az 
elégületleuekhöz ne tartoznék? A’ munkások 
(ouvrier) nem ütköznek ugyan többé meg, 
de el vannak keseredve, mert panaszaik okai 
meg nem szűntek, ’s még elkeserültebbek a’ 
politikai egyesületek. Eiégületlenek a’ nem
zeti őrök, kik előbb a’ lázadás ellen harczol- 
tak, ’s még is feloszlattak. Különösen elé- 
gületlenek pedig a’ házbirtokosak, kik tönk
re jutottak, és semmi kárpótlást sem nyertek. 
Mind ezek jöhető nyugtalanság esetére nem 
jó sükert Ígérnek, de már azt hiszik, nem lesz 
többé rá alkalom,! — Ugyan ezen levél állítja, 
hogy a’ ministerium főkép kelettel bajlódik 
most, ’s jól értesített férfiak bizonyítják, hogy 
Rigny gr. e’ tekintetben elődje példáját és 
szilárd viseletét fogja követni. —

Minden erőködés ellenére igen gyarapo
dik a’ repnblicanismus nem csak a’ polgárság, 
de a’ katonaság közt is. A’ strassburgi nem
zeti őrség 158 tisztei közül 120 —130 repub
licans. Az ujdon választott 34 közül alig yan 
4 a’ mostani rendszer mellett.

Laeken kastélyban a? kisded belga koro
naörökös , m. 15ről 16ra viradóra előbbi nyava
lyájába hirtelen visszaesvén, lOikáu estve 10 
és 11 között ugyanottau meghalálozutt.

SPANYOLORSZÁG.
Már jó ideje, bogy uj kölcsön iránt a’ 

spauyol ministerium ’s bel- és külföldi ban- 
quier-K közt folynak alkudozások, mindeddig 
azonban semmi állapodás. A' Times szerint az 
alku föltételei angol banquier-kra épen nem 
kedvezők, Maliik, úgymond, a’ spanyol kor
mány erős föltétele, egy kölcsön-ajánlást sem 
fogadni e l, melly a" cortesbous (cortes-köl- 
csön) javára valami kikötést támasztana: sói 
bogy szándéka sincs a’ kölcsön-kérdés iránt 
a’ cortesek tanácsát, bár mikor hivatnának is 
azok egyke, kikérni. E ’ viselete a’ spanyol 
kormánynak, nem alaptalanul, némi termé
szetes következése azon mohó tűznek, mel- 
}el eleinte a’ gazdag tőkepénzesek egymás- . 
ra tulakodtanak, ’s ostromlák a’ kormányt a’

kölcsön felvállalása miatt; mert ez által a’ mi- 
msterium olly magas képzeletre jött az or
szág hitele felől, hogy minden kétségen túl 
bízik akármennyi pénzkölcsön birtokába jut
hatni a’ nélkül, hogy legkevésbé is lenne kény
telen amaz igazságos áldozatbul, a’ cortes- 
köícsön elvállalásábul, valami terhet elfogad
ni. — Máj. 9dikén két spanyol kurír ment 
Bayonneon keresztül Parisnak azon hírrel, 
hogy utjokbau Bergara közelében erős tüze
lést hallottak Ounate ésMoudragon felől; meg
érték később a’ liarcz kimenetét is, mint gyo- 
zödelmest a’ királyné részire, közelebbi kö
rülményeit azonban nem tudhaták meg, azon 
egyen kívül, hogy az ütközet mindkét rész
ről igen öldöklő vala. Orihuelában (Murcia 
tartomány) az egyetembeli tanulók d. Carlost 
ismételve kikiáltók, de minden foganat nél
kül ; fő kolomposaik elfogattak ’s ellenük bí
rói nyomozások tétetnek. Máj. Óikén írun e- 
lőü 6—800 főnyi guerilla jelent meg Segas- 
tibelza vezérlete alatt a’ várat ostromlani. Ben 
a’ várban csupán 60 ember vala őrizetül, ’s 
e’ maroknyi csoport olly vitézül védte a’ sán- 
ezokat, hogy 12 órai szakadatlan ostrom u- 
tán az ellenség végre is*kénytelen ion min
den nyereség nélkül, sőt néhány ember-vesz
teséggel visszavonulni. Legrosszabbul járt e’ 
véletlen támadásnál a’ város bírája Iparraguir- 
re , unokája a’ Bayonneban volt spanyol con- 
sulnak; ő szegény épen szomszéd majorsá
gában tartózkodott, ’s körül fogatván az el- 
leuségtül, minthogy annak kívánságára 2000 
adat élelmet tüstént ki nem állíthatott, irgal
matlanul agyon löveték. Az éjszaki kir. se
reg erősítésére minap kir. decretumuál fogva
25,000 ujoncz rendelteték kiállíttatni; e’szám 
rendben ’s fegyverben van már; nem hiszik 
azonban a’ lázadás ingerlettségi fokát köze
lebbiül ismerők, hogy már ezzel majd min
den le volna győzve, ’s maga Quesada 40 
ezret emleget szükségesnek arra , hogya’nót- 
teu növő mészárlások megszüntethessenek. — 
Madritból máj. lOdikéről jött levelek Zarco 
(hadmiuister) elbocsáiíatását emlegetik, állí
tólag minister-társival meg nem férhetősége 
miatt. Gén. Rodilnak Portugálból visszabiva- 
tását is rebesgetik a’ baski tartományokbeli 
sergek vezérlésire, ’s helyébe az expeditió- 
hoz gen. Valdes küldetését. Ouesadát pedig, 
a’ testórsereg parancsnokságára Madritba jö
vendőnek mondják.

P O R T U G Á L I A .
•A’ vámdij-egyenliíés dolgában d. Pedro, 

mint mondják, föl világításul inegirá londoni
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követjének Sarmento árnak, hogy At e’ lé
pésre nem gyülölség vagy barátságtalan érze
lem Anglia iránt, liánéin egyedül a’ kárté
kony monopólium ’s kizáró privilégiumok el
leni politikája indilá. Pedro pártolóji erre bi
zonyságul hózzák föl, többszöri hasonló tet
teit, névszerint azt, midón saját segédétől 
Sir Doyle-tól is megtagadó a’ privilégiumot 
gózhajózásra Lissabon körül; melly alkalom
mal az akori angol fő consul Hoppner urnák 
már előre kifejté liberális szempontit a’ ké
sőbb hasonló tárgyakban teendő rendszabási- 
ra nézve. — Carvalho csakugyan nein igaz- 
ság-minister többé, hivatalát Aguiar foglaló 
el, ó pedig a’ financziát vállalta föl. Pedro 
maga készített tervet Lissabonban az utczai 
nagyobb tisztaság ’s rend-föntartásra, meJly- 
nek valósításából sok jót reménylenek ; a’ gáz- 
világitás fölvállalására néhány tehetős angolt 
birt rá , de a’ költségek viselésiben maga is 
jó részt vészén. — A’ brazíliaiak eddig különös 
kiváltságnál fogva hazájokbul egyedül szál
líthattak fát Portugáliába; — most e’ kivált
ság szinte megszüntet ék, a’ többi nemzelbe- 
liekre is egyenlőn kiterjesztetvén. — Az ex- 
peditiók újabb munkálati röviden erre men
nek : Yasconcellos ezredes Leiria parancsno
ka m. hón. 26ikán küldött tudósítása szerint 
Perubalt, a’ benne volt migueli őrizet meg- 
szalasztatása után, melly közben az ellenség 
10 holtat, 4 foglyot, néhány szökevényt’s 
7 lovat vesztett, elfoglaló. Coimbra erősíté
sére Miguel Santaremból két osztálysereget 
küldött. Egyik , mint hallik , eljuía rendelte
téséhez ; a' másik , kevéssel Santaremból ki
jötte után magátul föloszlott, legalább egy ré
sze elszakadozva Miguelhöz tért vissza, má
sika számra 64en Saldanhához szökött át, a’ 
többi pedig haza lódult. Napier, ki Minho 
szerencsés meghódittatásaért jutalmul közelebb 
grófságra emelteték, Figueiránál még eddig 
nem boldogult, ’s most Lissabonban van na
gyobb erőt gyűjtve, hogy mihelyt szelek en
gedik , újra visszavitorlázzon. Palmeila 17i- 
kén Moncorvóban tanyázott, a’ Duoro már e- 
gészen b’rtokában, és seregei pattantyússá- 
gával együtt a’ mondott helyen összeponto- 
sítva. Innen kiindulva 22ikén Moimeníában üte 
tábort, Lainego, Almeida ’s Viseu közepett. 
A’ hg. mindenütt örömmel fogadtatik, ’s majd 
nem mondhatni, több hódítást teszen nemes 
viseletével mint fegyverével; minden megté- 
rőt szívesen fogad érs személye mint vagyo
na iránt biztosít; példa sincs még, hogy va- 
lamellyik legyózötten a’ kimondott jószág-ko-

boztatást végre hajtotta volna, melly bánás- 
•mód mindenkinél nagy bizodalmát gerjeszt, 
’s jövendőre főkép szép reménnyel biztat.

Fiamer gőzhajó cadixi útjában a’ portu- 
gáli széleknél máj. 8kán „The City of Edin
burgh“ hajóval találkozott, melly Lissabonba 
azon hírrel megy vala Figueirasból, hogy ez 
nap e’ várost és kikötőt adm. Napier elfoglal
ta. — Május 5kén aiegérkezék Lissabonba a’ 
négyszeres szövetségi szerződés, a’ nép igen 
nagy öröme közt’s a’ kormánytui jól fogadtat
va. Jóváhagyatása csupán némelly formaságok 
híjával van még, ’s ha ezek megtörténtek, a’ 
tractatus erőbe lép. Portugálban legelőbb is 
kir. fölszóütás fog hirdettetni, melly d. Miguel 
szolgálaíjábul az angolokat elparancsolja. D. 
•Mijruel e’ szerződésben rebellisnek nevezte- 
tik. A’ szerződés ugyanaz nap érkezék meg 
Madritba is , mellyen Lissabonba. Ott azonnal 
jóváhagyók ’s küldék vissza Parisba. — Adm. 
Parkért az angol kormány Lissabonbul vissza- 
hítla. — Sir üoyle, némi czivódási miatt Ba
con ezredessel, mellyek következésiben ez 
utóbbi által párviadalra hivatott ki, ö pedig 

. nem jelent meg, d. Pedro tábornok-karából el
bocsáttatott, de szolgálatját a’ seregnél meg
tartja. Bacon hadi törvényszéket sürgetett 
mindkettejük ügye fölött tartatni. — 3kán hire 
szárnyalt Lissabonban, hogy iní. donna Iza
bella (az előbbi regensné) Elvasbul, még pedig 
őrmegvesztegetés által, Spanyolországba átju
tott, az ottani kormány pártfogásáért folya
modandó; — később ismét, hogy Estremosba 
ütvén a’ Spanyolok, onnan az infansnét, ki ek
kor már megnyeré a’ spanyol kormányi oltal
mat, Badajozba kísérők, azután pedig Estre- 
mosban d. Maria lobogójit kitüzetvén , a’ töm- 
löczökben raboskodott politikai vétségüeket, 
számra mintegy 400at, kiszabadították. A’ Ti
mes levelezője Madritból, már előbb emlité, 
hogy Sarmento ur az uj portugáli követ, min- 
gyárt hivatala kezdetén, jegyzéket adott be a’ 
spanyol kormányhoz, mellyben a’ regens in- 
fansné aggodalmas körülményeit Portugálban 
’s testvére d. Miguel által üldöztetését előter
jesztvén , a’ kormányt arra kérte, hogy a’ 
hgnét Eivasból megszabadítván saját oltalmá
ba vegye. — Valamint Napier és Palmeila ex- 
peditióji mindig több több hóditást tesznek éj- 

’ szakon, úgy gen. Sa hadserege Algarbiában 
mind inkább hátra megy; m h. 24kén e’ sere
get Messiues körül a’ migueliek gén. Bourmont 
vezérsége alatt, 4 órai harcz után Silvesig 
nyomók vissza, innen pedig más imp megújított 
csata közben egész Portiuiaóig Algarbia déli



852

partjain 2 mértföldnyire LagostóJ. E rre , ezen 
expeditio segedelmére, mint Aranjuezből máj. 
5kéről költ levelek Írják, és jjedig már az aj 
négyszeres szövetségi szerződésnél fogva, 
Spauyolországbul nevezetes had indiitatott meg 
különösen Algarbia felé (Portugálba).^ Hos
szaid, az erre eső spanyol széleken, a’ lako
sok igavonó barmaik jobbára,mind lefoglaltat
tak ez uj expeditiohoz tartozó hadi készület 
tek és tábori pogyászok czepelésire. A’ másik 
spanyol expeditio állásárul következőt ir egyik 
ottani tiszt Guardábói april 22kéről: igen sok 
szökevény katona jő hozzánk által d. Miguel 
zászlóji alul. A’ bitorló chavesi lovas vadász 
ezrede és politzia-katonáin kiviil, a’ többi va
lamennyi legnyomorultabb állapotban vagyon; 
de mind e’ mellett megjegyezhetem, hogy a’ 
nép nagyobb része csakugyan d. Migueihöz 
szít. A’ tartómén) , a’ merre Portugálban, be
ütésünk óta járunk, mindenütt csupa puszta
ság. Csak most kezdenek a’ lakosok lassan 
lassan visszatérni elhagyott telkeikre, midőn 
seregiek jó magok-viseletét,kemény hadifen) i- 
tékét, ’s minden békés lakosnak személy és 
vagyona biztosítását, értik. A’ papság azon
ban, püspökök és kánonokok, mind eddig 
sem térnek vissza, okul vetvén félelmüket a’ 
constit. seregektől. A’ praetendenstől elfo
gott zsákmányunk , ezüst és drágakövekben 
az arany-gyapjúi ’s más rendjelekkel együtt 
több milliónyi értékre megy. Táborszemeink 
Castello-Brancoig terjeszkednek. Egész tá
borunk jobbára mindig fegyverben áll, haj- 
naltul jó délig a’ vidéket járjuk , ’s délután 
ismét késő éjig fegyverben őrködünk.

T Ö H Ö K O H S Z Á G .

dig a’ szőlőművelés elhanyatlása miatt, mint
hogy a’ szölőgazdák közül sok elhagyó a' vá
rost, a’ nagyur, hátralévő adójukat, melly 
mintegy 100,000 piasternyi, teljesen elengedő, 
a’ Várnaiaknak és szőlőiket mindéu adó alul 
fölmenté, mig azok müveltetése néhai virág
zására nem jut. Pyrgos városnak is elengedő 
a’ szultán mintegy 16,000 piaster adótartozá
sát. — A’ török statusujság april 26kán hiva
talosan jelenti az oláh és moldvai hospodárok 
kinevezteíését, pedig igen érthető szókká), 
hogy t. i. az, orosz befolyás alatt történt azon 
alkudozások következésiben, melly ek et Ach
med basa Pétervárott folytatott ’s a’ t. — A’ 
két hatalom közt kötött egy ezésnél fogvást a’ 
hospodárok kiueveztetése után két hónappal 
fognak az orosz sergek e’ tartományokból ki- 
takarodni. — Bukaresti máj. 7ki hírek azonban 
azt állítják , hogy mind a’ két hospodár meg
hivatott 'Konstantinápolyba felavatásukat (in- 
ves(itura) elfogadaiídók, ’s hogy ehezképest. 
a’ török főváros felé Silisírián keresztül útnak 
is indultak. Máj. végéig reméllik visszajöve- 
teiöket, hogy tisztjüket éltök napjáig foly
tassák. Az ünneplések mind Jassy mind Bu
karesten alkalmasint akkor fognak tartatni. 
— Május Íjén tartatott Suliimnak a' szultán 
leányának ünnepélyes kézfogása Halil basával, 
A ’jegyajándékok a’ seraskier lakából a’ staro- 
buli seraiba vitettek, ’s ezután a’ kézfogási 
szertartások azon teremben tartattak , hol a*

Ítróféta palástja függ. Az ünnepélyes összeke- 
ést május 22én lakják meg, a’ seraskier basa 

az e’ végre készült rendeléseket ki is bocsá
totta már.

A’ Moniteur ottoman april 12ről uj szabá
lyokat közöl az építőkre nézve. Abdul Haliin 
Effendi, az építők feje tudósítást nyújtott er
ről be a’ nagyurnak, melíyet a’ szultán hely
ben is hagyott. Ramazan hó 16tól Scheval hó 
23aig hétszer vala íüz a’ fővárosban, ’s ös
szesen 28 ház s mintegy 200 fasátor porhadt 
fcl- ~  Karadscha Kiahia faluban Avandon mel
lett egy asszony három élő gyermeket szült, 
a’ szultán, minthogy illy eset ritka, e’ bár- 
mancznak (Drilling) éltök napjáig segédpénzt 
biztosított. Varna város segedelmet ’s kárpót
lást kérvén a’ szultántól az utolsó orosz há- 
boruban szenvedett áldásokért, különösen pe-

gabona pesti piaczi ára máj. düikán 1834:

A M E R I K A .
/Bogotában martz. tőjén nyitotta meg San

tander gen. mint elnök Uj-Granada törvény
hozó gyűlését. Ez alkalmi beszédéből kitetszik, 
hogy az éjszákamerikai egyes statusokkal kö
tött kereskedési alkuból Uj-Granadára nézve 
sok hasznot várhatni. Nincsenek úgy megelé- 
gülve az Angliával kötött szerződés föltéte
leivel , mellyék inegmásítása végett uj alku
dozásokba bocsátkoztak az angol kormánnyal. 
Mi a’ respublica belső viszonyait illeti, a’ kor
mány különös hasznot vár a’ panamai földsz*)- 
roson létesítendő csatorna által, melly az a4- 
lanti oczeáiit a’ csöndes tengerrel eg) be kösse.

p-'.s. ta val gar. legjobb) közép
Tisztabuza — (100
Kétszeres 80 73*
Rozs 63*1 60
Árpa 57*[ 56

c.ekelyj pon m. vál.gnr leg,.. 1,1. k.
93* Zab 46j
— I Köles ‘ | _  
S3* Köleskása —
— jKukoriczal 60

o /e p

45]
csekélv

42*

P é n  z k e l e t :

Status 5 pC. köteL 
m 4 pC. 
m 1820 ‘ köles. 
„ 1821ki

Becs május 27kén középár pengő pénzben
9 9 |5 Becs 2* pC. bankók.

204 •!

Szerkeztet! H c l m e c s y. Nyom tatja L a n d e r

91 jKam. 2* pC. kötél.
Bankrészvény

137 *||Cs. arany pCt. agio

59 
58 í  

1288* 
%
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J E L E N K O R .
P est szerda junius 4dikén.

F o g l a l a t :  M agyar Erdélyország (a’ sürgető fölirás fölküldetik; kineveze's; Kolozsvárrul hirek máj. 27ikeig; Somo
gyi közgyűlés; V. Ferdinand ifj. királyunk kegyelm e; II. futtatás a ’ pesti gyepen; karczagi tűz). Francziaország 
(L afayette halála ’s tem etése; lyoni károk ; Superbe hajó m aradvány i; legitim ista p á r t ;  ’s egyveleg). Spanyolország 
zendiilők elleni rendelések). Anglia (egyház-reform i indítványok ; egyesületek). Amerika (Jackson ellenm ondása; 
lengyelek kiszálta). Törökország (hirek Szerviábul). Belgium Ju jabb  törvényjavaslatok; Javabul h irek). Schweiz. 
Görögország.

MAGYAR- és KB DÉL Y ORSZÁG.
P o z s o n y .  Máj. 27dikén a’ fő RR. ta

nácskozásba vevén a’ hozzájok közelebb át
küldött két rendbeli üzenetet, az elsőre vagy 
is sérelein-tárgyij-a nézve megegyezésüket je 
lentetni liatározák; a’ másikra pedig’s külö
nösen annak 7ik gsza 2ik részére, már ki
fejtett okaiknál fogva, előbbi határozatukhoz 
ragaszkodásukat. Ezután, míg az itéiőinester 
ez üzenetek iránt a’ válaszokat föltenné, foly
tatván a’ törvényszék rendezkedésbeii munká
lat vizsgálatát, az Iső czikkre, meíly a’ bé
kítőkről szól, válaszüzenetül abban állapod
tak meg: bogy ők (a’ fő RR ) szintolly tö
rekvéssel vannak, mint a’ KK. és RR., a’ 
hol kevesíthetni a’ pörök számát ’s rövidít
hetni azok folyamát, ’s ennél fogvást a’barát
ságos békitési szokást nem csak nem akadá
lyozni sőt törvények értelmében előmozdítani 
óhajtják , de meghagyva azon bíróságnál, melly 
azt eddig is gyakorid; melly pőrékben mintl- 
azáltal ’s ezeknek mi Ily pályaszakasziban le
gyen nem csak szabadságában, hanem köte
lességében is a’ bírónak azon egyezésre a’ 
feleknél próbát tenni? az, a’pörlekedési rend
re halaszíassék. Innen a’ 2ik czikkre (az uri- 
székekről) menvén , aimak 1 , 2, és 3ik gszát 
elfogadák, az elsőnél óvás mellett az úrbéri 
VII. czikkhöz képest, — ’s a’ „nobilium és ci- 
vium“ említésnek, valamint az „1638:2,1627:22“, 
törvéuyczikkelyekre hivatkozásnak, kihagya- 
tásával. Erre, már készen lévén a’föntebb em
lített válaszüzenetek, jóváhagyva, a" RRhöz 
küldettek. A’ Ilii. ezelőtt kerületi ülésben, a’ 
„polgári törvények javítását“ tárgyazó mun
kálati szakasz vizsgálatához kezdenek azon 
renddel, ineiiyel azt az orsz. küldöttség ki
dolgozd. Más nap a’ két tábla a’ sürgető főli- 
rást elegy ülésben njra fölolvastatá és szokott 
rendtartással lepöcsételtetvéu a’ Fölségböz út
nak inditá.

0  csász. kir. Fölsége gróf Serényi János
nak szomolnoki főinspectori hiyatalárul lemon
dását kegyelmesen elfogadni és hosszas évi 
hasznos szolgálatai elismeréséül sz. István 
magy. kir. jeles rendje kiskeresztjével megju

talmazni méltóztalott. — A’ uagymélt. m. kir. 
udv. Kamara a’ pesti 30adnál megürült rakíár- 
nokságra Pavianovich Ferencz budai 30adi 
practicanst alkalmazd. Koller Filep szebeni 
fő30ad hivatali ellenőr meghalt. (Kir. kam. tud ).

Kolozsvár máj. 27. Az itt tartandó or- 
szággyülésre az érd. törv. kir. tábla tagjai, 
ns..megyék főispánjai, ns. székely székek fő 
tisztei, kir. hivatalosak (regalisták) , várme
gyék, székely és szász székek, sz. királyi ’s 
más városok küldöttei már megérkeztek ’s or
szággyűlési biztos kir. hg. Ferdinand ő Ma
gasságánál udvarlásaikat megtevék. Az or
szággyűlés megnyitása előtt, a’ szükséges e- 
lőkészületek iránti értekezés kedvéért a’ ma
gyar, székely és szász nemzetek a’ magok 
nemzeti üléseiket el is kezdették. —

A’ már közlött országgyűlési követeken kivid 
meg ezek vannak elválasztva: Torda vmegye részé- 
rül Thorocz’kai Miklós gr. helyébe , ki mint kir. hi
vatalos lemondott, báró Kemény Domokos; Zaránd 
vmegye kiddé: Brődi Jánost és Kozma Dénest; Fo
gává vidéke: Boe'r Antalt és Szkorei Ferenczet; 
Csikszék: Ilenter János kir. adószedőt ’s Lázár An
tal jegyzői; Belső-Szolnok vmegye: Torma József 
főjegyzőt ’s M éér Farkast ; Yajda-Hunyad m.város: 
Benedicti Sámuel ííunyad vmegyei alispánt ’s Bán 
Mihályt; S. Szentgyörgy m.város Gyárfás Dávidot; 
K. Vásárhely Kovács Dánielt ’s Török Istvánt; Ko
lozsvár városa: Gyergyai Ferencz tanácsnokot ’s 
Na°ry István kir.perceptort; K. Fejérvár városa: Zejk 
Józsefet és Szaboszlai Györgyöt; Abrudbánya mvá
ros: Boér Jánost és Székely Józsefet; Hátszeg mvá- 
ros: Kendereid Ferenczet és Vots Mihályt; ílyefaiva : 
Lukács Mihály tanácsnokot; Csik-Szereda mváros 
Dávid Gáspár főbírót; Bereczk mváros : Finta Györ
gyöt ’s Lupányi Istvánt; Oláhfalu: Mártonfi Józse
fet ’s Benedek Ferenczet. A’ szász nemzet részéről »• 
pedig a’ már közlőiteken kivid, Segesvár szék: Köh
ler József polgármestert és Sternheim Karoly tanács

b e lit :  Szász-Sebes szék: Dietrich János királybírót 
’s Meister Sámuel adószedőt; Vagy-Sink szék: Schmidt 
Mihály székbirpt és Capesius Gusztávot; Szeredahcly 
szék : Loew Jánoa jegyzőt és Scherer Györgyöt; 
Kőhalom szék: SiíTt Dániel polgármestert ’s Krauss 
Fridriket; Ujegyház szék: Conrád Fridiik jegyzőt 
’s Herbert Sámuelt :- Szászváros ü/ék: Nagy József 
királybirót és Brusz Ferencz székbirot. — Érd. iíir.

Somogy lek. RRei, szeretve tisztelt, fő 
ispánjok Mérey Sándor ur ő Excja előlülte 
alatt máj. 22ikén tartott közgyűlésükben, Czin-
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dery László ur első alispán ’s eddigi ország- 
gyűlési követjök helyébe , ki háznépe fontos 
körülményei miatt e' hivatasarul leköszönni 
kénytelenítteték, egyező akarattal Sárközy 
Albert főjegyző urat választók el követül. Vá
lasztás előtt a’ nagyin, főispán ur azon ked
ves megbízatása valósítását teijeszte clo, hog^ 
Ferencz és Ferdinand fels. Királyink mester 
remekletü képmásai már elkészíttettek, a’ ns. 
megyeházat diszesítendők. Választás után pe
dig a’ Balaton tava szabalyrozásat érdeklő ta
nácskozások rekeszték az ülést.
V. Ferdinand fels. ifjabb Királyunk kegyelme a’ magyaror

szági Állattenyésztő Társaság iránt.

A1 magyarországi Állattenyésztő Társa
ság részeseit hazafmi liálaérzéssel vegyes ö- 
röin lepé meg, midőn e’ f. jun. Isőjén a nem
zeti Casino közgyűlésekor (minthogy a’ ca- 
siiioi részvényesek legnagyobb része egy
szersmind az Állattenyésztő Társaságnak is 
tagjai) egy alkalommal a’ nagy számú gyüle
kezet előtt főméit, gr. Reviczky Ádásn kau- 
czellár urnák, mélt. gr. Keglevich László ur 
mintt(az Állattenyésztő Társaság elnökjé ál
tal 0  Excellentiájához e’ f. évi martz. lGikán 
intézett kérelemre érkezett válasza, felolvas- 
tatván, V. Ferdinand fels. ifjabb koronás Ki
rályunknak azon legfelsőbb határozata nyil
ván}’ossá tétetett, melly szerint O Fölsége az 
Állattenyésztő Társaságot fejdelmi részvété
re méltatni ’s annak czéljai előmozdításához 
évenként 100 pengő forinttal járulni méltózta- 
tik. — Hogy e’ kir. kegyelem által okozott 
örömben az ország részeiben levő tagtársak, 
sőt az egész Haza is teljes mértékkel ré
szesülhessen: mind a’ Társaság nevében fel
írt levelet, mind az arra érkezeit választ itt 
közöljük;

M . g r .  k r á t e r  i c h  l á i z l ó  u r  m i n t  a z ~ Á l l a t t e n y é s z t ő  T á r -  
s a s ú g  e l ö l ü l ő j é n e k  level*. R e v i c z k y  A d u m  K a n c z e l l á r  ú r h o z .

Főméit, m. kir. udv. Kanczellár, kegyelmes Uram!
, Néhány éve már, hogy Pesten több magányosak 

„Állattenyésztő Társaság-4 czíme alatt egyesülve az 
áhat- s nevezetesen lótenyésztést, a’ szorgalomnak 
hazánkban, mint földmívelő országban, ezen olly 
nagy fontosságú ágát évenként kitett jutalmak által, 
mennyire csekély erejük engedi, serkenteni ügye- 
keznek. Pesten a lóverseny, mellyet százados ta
pasztalás másutt is a* lóuemesíteV legbizonyosabb 
eszközének mutatott, egyesek által részint örökre 
«’.lapított részint bizonyos időre ajánltatni szokott dí
jak ahal tartatikfen; az állatniutatási, jutalmazási 
s egyéb szükséges költségek pedig a’ Társaság’ 

resz\ evői áltál aláirt évenkénti ajánlatokból fedez
tetnek.

Lzen Farsasag, meggyőződve leven Y. 
nand ő felsége ifjabb kor. Királyunknak a’ fe 
, -  , mmden tagjait olly tündöklőén b

nbob tulajdonáról, melly szerint fejdelmi szít

mi közelebbről nem érdekli, mint a’ fels. uralkodó 
Ház kormánya alatt üdvös béke’ áldásai közt élő 
népeknek , ’s főkép az ő fels. személyében saját ifjabb 
kar. Királyát hódolva tisztelő hív Magyar Nemzet
nek boldogulása ; — ismervén továbbá ő Felségének 
jelesen ?’ köz jóllét’ egyik alapját tevő nemzeti ipar 
iránt bebizonyított részvétét: fels. ifjabb Királyunkat 
legmélyebb hódoló alázatossággal arra kérni határo- 
zá : hogy a’ magyarországi Állattenyésztő Társasá
got és Lóversenyt kegyelmes pártfogására méltatni 
’s hathatós részvétével szerencsésíteni méltóztatnék. 
örömre fog ez által derülni nem csak Társaságunk 
de az egész Haza is, melly fels. Uralkodója nevét 
látandja egy olly intézet felett tündökleni, melly a’ 
mi földmivelő országunkban legszükségesebb ipar
ágnak előmozdítását vévé czéljául; ’s példa is fog 
ezzel nyittatni soknak a’ jóra törekedő szándékhoz 
járulásra. E’ forró óhajtásnak teljesedését pedig leg
biztosabban vélé a’ Társaság elérhetni, ha Excellen- 
tiádhoz, ki fenragyogó hivatalánál fogva édes ho
nunk boldogságát buzgó hazafi lélekkel eszközlőleg 
ifjabb fels. Urunkhoz olly közel áll , azon alázatos 
kéréssel folyamodik: méltóztassék jelen könyörgé
sünket ő Felségének személyesen színe elibe ter
jeszteni. Azon esetre pedig, ha Excellentiád bölcse- 
sége jobbnak látná, hogy ezen alázatos kérelem fels. 
ifjabb Királyunknak a’ Társaság kebléből kineve
zendő küldöttség által adassák elő , Excellentiád' ke
gyes utasítására nem késnénk e’ czélra azonnal egy 
küldöttséget kijelelni.

Mire nézve is midőn a’ Társaság*5 nevében Excel- 
lentiádnak, kiben úgy is egy Részes társunkat van 
szerencsénk tisztelni, elibe terjeszteni ’s hathatós 
pártfogásába ajánlani bátorkodom, magamat nagy 
kegyeibe ajánlván legmélyebb tisztelettel maradok 
Excellentiádnak Pest, martius 16, 1834.

alázatos szolgája y Gróf K  e g  1 e v i c h L á s z 1 ó s. k 
mint az Állattenyésztő Társaság’ Elölülője.

A '  f ő m .  K a n c z e l l á r  válasza.
Méltóságos G róf!

A’ pesti Állattenyésztő Társaságnak , a’ Méltó
ságos Ur hozzám bocsátott levelében foglalt azon ké
rését: hogy ő Felsége ifjabb Királyunk azt legfel
sőbb védelmével ’s részvételével szerencséltetni mél
tóztatnék ; egész készséggel ’s örömmel térj észté in 
ő Felsége elibe, ki is mind azt, mi a’ közjó’ elő
menetelét, vagy az egyes lakosok’ jóllétét, szeren
cséjét édes hazánkban gyarapíthatja , fejedelmi szivén 
hordozván, abban méltóztatött magát legkegyelme
sebben kinyilatkoztatni, hogy az említett Társaság 
czéljainak előmozdítását esztendőnként száz ezüst 
forinttal részéről is eszközleni fogja, annak kifize
tése iránt a’ szükséges rendeléseket megtévén.

A’ midőn ő Felségének ezen, szeretett Hazánk 
iránt való kegyeskedő indulatját, újabban is nyilvá- 
nyosító határozatáról a’ Méltóságos Urat értesíteni 
sietnék , egy úttal felszólítom, hogy az említett pénz
nek , ő Felsége külön pénztárából illető nyugtatvány 
mellett évenként leendő felvétele iránt szükséges ren
delést tegyen.

Mellyek után ezen honi intézetre magam részé
ről is minden áldást kívánván illő tisztelettel maradok 
a Méltóságos Urnák Becs, május 26 , 1834.

kész szolgája Gróf R e v i c z k y  Ád á m
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E ’ válasz felolvastatására az egész gyü
lekezet harsány „éljen“ kiáltásra fakadóit, ’s 
minden arczon a’ legőszintébb öröm sugárai ra- 
gyogának. — Előttünk a’ legfényesebb példa! 
ne vesztegeljünk! Illy ótalom ’s részvét mel
lett, mellyel most Társaságunk dicsekhetik, 
ha miudenikünk a’ maga ész- munka- vagy 
pénzbeli részecskéjével tőle telketőleg járu- 
íand a’ köz czélhoz, intézetünknek üdvös kö
vetkezéseit honunk valódi jóllétére nézve rö
vid idő múlva örömmel fogjuk tapasztalni.

Ildik pesti lóverseny. Jun. lsőjén d. u. 4 órakor.

1) . Első nevetlen díj 51 arany, 1600 öl, 
ausztriai birodalomban csikózott ménre, melly 
6 esztendősnél nem idősb.

Jelentve volt 3 l ó , 1 visszahuzatott. — Sándor gr. 4 
esztendős telivér fekete ménje C h i l d e  H a r o l d ,  Nádasdy 
Tamás gr. nevelése, terhe 102 font, lovasa Baker 1. (első, 
és igy nyertes). — Keglevich László gr. 4 észt. félvér szür
ke m. T  i g r  i s 2. — Megfuták a’ pályát 4' 28" — (azaz :
4 első perez és 28 másod perez alatt).

2) . Tíz esztendei d íj, 150 ar. 2000 ö l, 
— mén- és kanczára, mellynek anyja ’s anyai 
nagyanyja is már honunkban született ’s ne
veltetett.

Sándor gr. fentebbi ménje C h i l d e  H a r o l d ,  lov. Ba
ker 1. — Keglevich László gr 3 észt. félv. pej kancz. 
C z i l l i ,  maga nevel. 85 ft. 2. — Ugyanannak fentebbi mén
je  T i g r i s  3. — 5' IS".

3) . Elegyverseny (két versenyzőn felül 
többnek összeállása, mindenik bizonyos sum
mát tevén le; kinek lova első, az elegysum- 
mát az nyeri) , 10 ar. mindenik, 1 ang. mérf. 
120 ft. Úr lovasok.

Wenkheim László b. p. par.  R i c h  m a n .  lovasa a* 
tulajdonos 1. —  Festetics Miki. gr. 3 észt. p. k. T ü n d é r ,  
lov. Orczy Istv. b. 2. —  Széchenyi Istv. gr. p. k. K e d v e s ,  
lov. Wenkheim Béla b. 3. — 2' 22". Kedves lovasa a ’ k i
szabott tehernél 14 fonttal nehezebb volt.

4) . Batthyáni-Hunyadi d íj, 100 ar. 2 ang. 
mf. ismételve (ki van kötve, hogy a’ nyertes 
ló két ízben legyen első) minden kanczára.

Lichtenstein V. hg. és Széchenyi Istv. gr. szövetségesek
5 észt. teliv. p. k. C h r i s t i n e ,  ang. nevel. 109 ft. lov. 
Boast. 1. 1. — Kinsky hg. teliv. sárg. k. L u c y ,  ang. ne
vel. 115 ft. 2. 2. — Első ízben 4' 9" ,  — másod Ízben 4' 15".

5) . Schönborn díj. Első lóé 12 a r., má
sodiké 8 ar. 2000 öl. 4 észt. 90 ft. 5 észt. 96 
ft. 6 észt. 99 ft. idősb 100^ ft.; kaueza 2 font
tal kevesbet. Futhatnak erre csekély tehet
ségű Nemesek, városi Polgárok ’s Adózók 
saját ménjeik, kanczáik vagy paripáik.

Pályára kelt 6 ló. Egy kimaradt (azaz: 
a’ haíároszlopot, melly a’ nyerő-ponttul T35 
ölnyire áll, meg nem haladta, midőn az első 
ló mára’ nyerópontnál já r t ; a’kimaradt ló , ha 
a’ verseny ismételt,következő ízben nem futhat.)

Dékány lnne  kecskeméti lakos G észt. fék. k. B á r 
s o n y ,  lovasa Horváth János l. — Reichl Fér. pesti lakos 
ti észt. p. m. T u r c s i  2 . 6 ' 9".

6) . Nemzeti díj 79 ar. 1600 öl, magyar
honi mén- ’s kanczára. A’ lovas született Ma
gyar.

Jelentve volt 7 ló ,  visszah 4. — Hunyady Józs. gr 
5 észt. félv. sárga k. S a ra h , maga nevel 107 ft. lovasa 
Szmatena Józs. 1. — Sándor gr. 4 észt. teliv. p. k. F a i r  
D u c h e s s  Nádasdy T. gr. nevel. 100 ft. 2. — Sahlender 
Tani. ur félv. p. k. E 1 in a , Széchenyi Istv. gr. nevel. 113 
ft. 3. — 4' 2 0 ".

7) . Külön verseny (csak két ló együttfu
tása), 20 ar. mindenik, 2 ang. mf. 115 ft. Ur 
lovasok.

Wenkheim László b. fentebbi par,  R i c h m a n ,  lovasa 
a* tulajdonos 1. — Festetics Miki. gr. fentebbi k. T ü n d é r ,  
lovasa Orczy Istv. b. 2. — 5' 10 '

8) . Széchenyi kard, ér 100 aranyat, é- 
venként kihivás tárgy a. Melly ló e’ kardot 
elnyeri, legjobb pályázónak ismértetik.

Kinszky hg. teliv. sárga k. L u c y ,  1051 /2  ft . ,  mint 
k i h í v ó  egyedül já r ta  körül a’ kiszabott pályát (4 ang. 
mf.) minthogy Kray Ján. b. a’ kard tavali nyerője a’ k i
hívást nem fogadta el, és igy a ’ kard ez idén Lucy bir to
kosáé lett.

Nézők igen nagy számmal voltak, noha 
a’ hideg szeles idő nem épen kedvező vala.

Az Állattenyésztő Társaság közgyűlése 
jun. 8ikán d. e. 10 órakor fog tartatni a’Nem
zeti Casino alatti csarnokban, mellyre minden 
10 frtos R é s z v é n y e s  hivatalos. Állatmuta
tás lesz jun. 7. 8. és 9ikén reggeli 9 órakor 
kezdve a’ K ö z t e l k e n ,  az üllői utczában, 
hol néhány gazdasági nevezetes!) eszközök is 
láthatók. — A’ közgyűlés alkalmával egy
szersmind a’ köztelki részvények sorshúzása 
is végbe fog menni. — Paraszt kancza-csi- 
kók jutalmaztatása jun. 7ikéii ugyanott ; egy
szersmind a’ Szolnokon Bodor ’s Bécsi által 
megjobbított Grangé-féle ekének (mellyet tar
tani nem kell, ’s még is minden kivántató mód
ra szánthatni vele) próbája, a’ pályagyephez 
közelfekvő szentlőrinczi puszta szélén.—Jun. 
5ikén és 8ikán, bármilly idő legyen is a’ ver
senyzés, okvetetlenül végbemenend.

A’ múlt levelünkben röviden érintett nagy 
égést Karczagon, igy írja le körülményesben 
egy omiani levél május 23ikáról: Vámsun
kat a’ legrettentöbb csapás érte. A’ nevezett 
napon, délutáni egy óra előtt kevéssel, miu
tán már a’ szélvész másfél nap óta folyvást 
szokatlan erővel dübösködötí, a’ város éjsza
ki szélén egyik lakos udvarából, az emésztő 
láng, mind ekorig is homályban maradt mó
don, kiiobbanván, azonnal több, az éjszak- 
rul délnek tartó vihar útjában eső, épületet tiiz- 
tengerbe borított, ’s a’ ropogva égő száraz 
nádtetőknek szikrázó csomóit olly sebesen 
szórá ’s árasztá széjjel, hogy 3 óra alatt a’ 
r. katli. templom ’s torony, (mellyből egy ha
rang félig elolvadt, másik leesett), a’ cs. k.



postahivatal épületeinek egy része, jeányis- 
kola-ház, «12 lakház , 1378 gazdasági epu- 
let 9 szára® malom és több pincze, semmi
vé'tétettek. A’ tűz nem engedvén semmi kö
zeledést és oltáshoz juthatast a’ 612 lak ház 
közül 484 egészen beégett, ’s bennük minden 
ruha ’s élelemneinü hamuvá porladván, körül
tök pedig a’ menekvést nem talált számtalan 
háziállat páráját kínosan kiadván, már most 
az egész tájék, melty várasunknak épen j  ré
szét teszi, minden érzékeny szembül keserű 
könnyeket fakasztó látvánnyá ’s oily bus csen- 
dü oniladékká változott, melly az előbbi, ’s az 
elégés után azonnal a’ város egyéb részeibe 
vonult lakosokat, — az építéssel járó nehéz
ségek miatt főké pen — nem hamar fogja együtt 
láthatni ’s magába visszaszoríthatni. Illy kár
vallás után ezen nyömoru sorsra jutott háznépek 
közül a’ legnagyobb résznek, tagadhatíanul, 
nyomban jóltevő kézre volt szüksége , melly 
csakugyan nem is késett. — Ugyan is, azon 
kívül, hogy a’ helybeli tanács e’ tekintetben 
maga részérül is mindent elkövetett, a’ kerü
let kedvelt kapitánya Xlléssy János u r , kit 
csak kevés nappal ezelőtt nyere vissza or
szággyűlési követségéből keblébe a’ megye, 
a’ szomszéd lakvárosba is borzasztóan hatott 
füstfelleg rémitő láttábul sejdítve a’ bizonyos 
veszélyt, még az égés alatt általsietvén, miu
tán szemléléseit ’s intézkedésit végezte, buz
dító Írása által, a’ testvér nemzető városokat 
azonnal segedelem - nyújtásra szólító; kik a- 
zonban nagy részben e’ buzdítást sem várván 
be, ’s azt is átlátván, hogy illy esetben szá
nakozó könnyek csak gyönge segédek, már 
más napa’ legelső szükséget, nevezetes éle
lem , ruha és pénzbeli segedelmeik által vol
tak könnyíteni szívesek ’s nagylelküek, — 
mellyért addig is, mig érette hálájukat köze
lebbről nyilatkoztathatnák a’ szereucsétleuek, 
teszik ezen érzékeny köszönetüket ŝ hálada- 
tos emlékezetjökefc

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ követház máj. 2Öki ülését következő

leg nyitá meg az elnök (Dupin): „Fájdalmas ér
zéssel jelentem a’ kamarának, hogy ma reggel 
öt órakor tisztes társuukat, Lafayette generált 
elvesztettük. Én sors által fogom azon köve
tek nejeit meghatároztatni, kik temetési vé°'- 
tiszteieíén jelenjenek meg, mellyre a’ nap még 
nincs meghatározva. Nem kétlem, hogy társai 
közül számosán a' küldöttséghez foguak csat
lakozni.Delessert ur javasolja , hogy az el
nökség a’ kamara nevében Írva fejezze ki La- 
ajiehe general családja veszteségén részvé-

té t , miben a’ kamara egyhangúlag meg is e-
gyezett.
/  A’ követházban máj. 20ikán a’ költség
fölötti vita után , következő levelet olvasott föl 
az elnök Lafayette György úrtól, mellybeu 
ez a’ kamarát atyja haláláról tudósítja: „Kí
nos kötelességet vagyok kénytelen teljesíteni. 
A’ halál, melly atyám hosszú és hazafi pályá
jának ma véget szakasztott, Francziaországot 
legengedelmesebb polgárjától fosztó meg. Fáj
dalomtól lesújtott családom nevében kérem 
elnök urat legyen szives a’ kamarát e’ szeren
csétlenségünkről tudósítani, ’s a’ t.- Lafayette 
György.“ — Az elnök jelenté azután , hogy 
a’ kamara korábbi parancsára e’ választ irá 
Lafayette György úrhoz : „Uram, ’s drága tár
sam ! A’ kamara élénk fájdalommal vévé azon 
veszteséget, melly öt érte. Lafayette gener. 
halála megfosztó őt leghiresb tagjától ’s oily 
nagy polgártól, kit a’ szabadság, hol védelmére 
szüksége volt , ügyéhez minden krisisben hő
nek talált. A’ júliusi revolutio örömmel látta 
őt ismét a’ vitéz párisi nemzeti őrség előtt r 
mellynék hazafisága nem szűnt meg zászlójá
ra irt jelszavát „szabadság és nyíl vány os rend“ 
igazlani. Lafayette gen. neve történetinkben 
hires maradand. A’ constitutionalis monarchiá
nak , mellyel ohajtásival üdvözlőit, alapitóji 
között fogja őt nevezni. Midőn a' kamara köz
fájdalmát kifejezem, ez úttal megkülönbözte
tett tiszteletemről is bizonyossá teszem ’s a’t. 
— Máj. 21ikén valamennyi párisi hírlap La
fayette haláláról elmélkedik. Természetesen 
mindegyik a’ maga színe ’s árnyéklata szerint; 
de abban mindnyájan megegyeznek , hogyLa- 
fayettenek lelke, személyessége, rendülhet- 
len egyenessége, iránta még azokat is tiszte
letre bírta, kik nem voltak egy vélemény
ben , ’s nem jártak egy úton vele. A’ Journal 
des Débats különösen azt mondja, hogy La
fayette , soha még jó czélra sem nyúlt rósz 
eszközökhez, és távul volt azon tantól (doo- 
trina) , melly szerint a’ czél igazolja az esz
közöket. Még a’ legitimista lapok sem állhatá- 
nak ellen a’ nyilványos vélemény magával ra
gadó hangjának, ’s ők is belé vegyöltenek a’ 
halott dicséretébe. A’ kisebb lapok, mellyeket 
a’ nép olvas, gyászos szélekkel jelentek meg. A’ 
kormány nagyszerű rendszabásokat tett, hogy 
a’ temetés alkalmával netalán kitörhető zavart 
elnyomhassa. Azonban e’ rendszabások hasz
talanok voltak 5 a’ temetés , mint azt Strass- 
burgban Párisból máj. 22én délután 3  ̂ óra
kor, telegraphi hir jelenté, a’ legnagyobb 
csönddel ment végbe. Lafiíte ur a’ kamarában
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javaslani akará, hogy Lafayette tetemei a’ 
Pantheonba tétessenek. Semmi sem lehete il
lőbb, mint hogy Lafitte u r, a’ dicső boldo
goknak egykori barátja ’s a’ statushatalom há
látlanságának példája, tegye ezen indítványt. 
Lafitte azonban kénytelen volt az üdvezült 
Lafayette családja óhajtásának engedni, melly 
a’ general végakaratját lélekisméretes pontos
sággal obajtá teljesíteni. — Lafayette tud- 
nilíik oda nyilatkozott még életében, hogy bi
zonyos magányos temetőbe elhunyt hitveséi 
mellé vitessenek hamvai, hol mellőzhetlen 
törvénynél fogvást, a’halott fölött beszédet tar
tani nem szabad. — Máj. 22ikén délután va
lamennyi minister Lafayette szállására ment ’s 
a’ gyászalkotványhoz vezettető magát, hol ö- 
ket Lafayette György fogadó. — A’ Moni
teur következőleg írja le Lafayette gen. te- 
mettetését: Reggel 9 órakor 5 csapat fővárosi 
nemzeti őrség indult ki a’ Madleiue, Rue st. 
Honoré, és Rue de Faubourg st. Honoré ut- 
czák felé. A’ gyászmenetet egy osztály lán
csás , egy lovas ’s két csapat gyalog nemzeti 
őrség ’s két csapat sorgyalogság nyitá meg. 
Ezek után a’ négy ló-vonta ’s háromszínü zász
lókkal ékesített-gyászszekér ment. A’gyász- 
boriték czafrangit Lafitte , Salverte, Odillon- 
Barrot, ’s egy isméretlen nevű é j s z a k a m e 
r i k a i  tartá. Az elhunyt családja nyomban 
követte a’ szekeret, utánok mind a’ két ka
mara számos tagjai, és főtisztek lépdeltek. 
Lobau marsai, a’ fővárosi nemzeti őrség fő- 
parancsnoka, Jacqueminot gen. ment ezek u- 
tán egész tábortisztsége kíséretében, ’s köz
tük oily nemzeti őrök, kik szolgálaton kívül 
Önkényleg díszruhában, de fegyver nélkül je 
lentek meg. A’ király parancsára a’ tuilleriák 
kerte nyittatott meg a’ szolgálattevő nemzeti 
őrség gvüléshelyének. Itt sereglettek össze 
a’ küldöttségek is. 3 királyi hintó ’s egy ko- 
ronahgi kisérte a’ menetet. Midőn az egy
házból kiindultak, a’ néptolongás olly nagy 
volt, hogy a’ kiszabott rendet sokáig meg nem 
lehete tartani. A’ \  endome-íéren mintegy 100 
főnyi sereg fiatal ember, kiknek egyike zász
lót vive , a’ lépdelő soron keresztül akart tör
ni, de ellenállt a’ katonaság, ’s egy helyha
tósági tiszt zászlójokat elvette. A’ St. Martin 
boulevardon egy fáról egy ember esett le , mi 
néhány perczig megzavaró á’ népet. Ezentúl 
ünnepélyes csönddel oda érkezett a’ menet a’ 
Pícpus utczába , honnan csak az atyafiak ki
sérték az elhunytat a’ temetőbe, ’s miután e- 
zek onnan visszatértek , a’ sokaság is nyu
galmasan szét oszlott. 3^ órakor mindennek

vége volt. — Lyonban még mindegyre tarta
nak a’ zavargások. Éjjel a’ külön álló őrpon
tokat faggatják, ’s kődobással, sőt még pus
kalövésekkel is köszöntgetik. Számos kato
na megsérült, ’s egy közülök olly veszedel
mesen , hogy sebében ki is mult. E ’ szomo- 
rító esetek közt a’ gyártók ’s kézművesek 
kiköltözése folyvást tart. — Júliusban mint 
mondják, a’seregben számos előléptetés lesz, 
’s 8 altábornagyot, ’s 15 tábornagyot emle
getnek kinevezendőnek. — Berryi kgné leá
nyának nevelője, Gontant asszony, minthogy 
az Orleans háznak házasság-reményre nyúj
tott alkalmat, helyéről elbocsáttatott, ’s Prá
gát elhagyni kényteleníttetett.

Lyonból jelentik, hogy valamint eleinte 
úgy még most is homályba vannak az utóbbi 
történetek burkolva. A’ repubücanusokat ’s 
carlistákat mindegyre fogatják még most is. 
A’ város követei Parisból visszatértek, de elé- 
gületlenül. A’ kár 10 millióra tétele nem igen 
nagy, mert számos apró károsítás történt, melly 
összesen sokra rúg. Ide tartozik az összetört 
ablaküvegek iszonyú száma, mellyek böcsét 
majd egy millióra teszik. A’ gyárok gyéren 
dolgoznak. — — Parekiából (Görögország) 
april lökén indult statuscorvette azon hirt hoz
za , hogy a’ Superbe liníahajó töredékei mel
lett Meuse dereglye (gabarre) épen midőn a’ 
Superbe megmentett álgyujinak, elvitelére fe
szült vitorlával sietne felé, szíriekbe utődött. 
Kibányván a’ bort belőle, melly födelén volt, 
végre hallatlan erőködés után nagy nehezen 
lengövé (flott) tétetett. A’ Superbe linia hajó 
terhének kihordatása lassan halad. Még a’ pat- 
tantyúszerefk hátra vannak. Parekia révhelyet 
Francziaország drágán fizeti meg. Superbe 
vesztesége ’s Meuse károsodta által a’ szige
ten több marad 1 millió franknál. Görögország
ból nyugtatok a’ hírek, a’ kormány Ígéreténél 
fogva szabadelmü intézvéuyeket vár a’ nép.— 
A’ Times szerint a’ folyvást fenálló nagy re- 
publicanus egyesület mellett van még egy le
gitimista társaság, melly noha több év óta áll 
fen, csak ez utóbbi időkben kapott kis életre. 
Áll pedig az úgy nevezett „Törvényszerűség 
lovagjaiból (Chevalier de la légítimité). A’ tár
saság szabályinál fogva köteles mindegyik tag 
mindenkor egy puskát , egy kardot, egy gyil- 
kot, ’s 50 töltést készen tartani. A’ tag eskü
vel becsületét köti le zálogul, hogy minden 
pontra kiáll, hova Madame (Berry hgné) kül- 
dendi, ’s megbízásit vakon teljesíti. Minden 
lovag 2 frankot fizet hónaponként, a’ közpon
ti pénztárba. A’ lovagok kerület ’s kör szerint



Maj. 14kén a’ madriti újság parancsát közli 
a’ regens-királynénak Ujcastilia főkapitányá
hoz , welJy szerint ennek meghagyatik, hogy 
miután a’ cortes - gyűlések ünnepélyes meg- 
nyittatása mulhatlaiiul f. észt. jul. 24kére van 
határozva, az ülésül szolgáló épületek Madrid
ban e’ kitűzött határidőig kellően rendeltesse
nek ’s készíttessenek föl. Másik parancsában 
a’ királyné, Pamplona és Calahorra egyházi 
megyék, mint mellyekben a’ lázongás legin
kább hatalmaskodik, püspökeinek keményen 
megtiltja, hogy ezentúl egy papot se rendel
jenek plébániára vagy praebendára, ki királyi 
biztosiul nyert bizonyítványt elő nem mutat 
kétségtelen hősége felől az uralkodó kormány 
iránt. Gén. Espartero pedig lbarra főszállásán 
máj. 7kén szinte a’ zendülés elnyomatása vé
gett rendelésül adá ki: 1) hogy minden 17 
—40 észt. korú, ’s fegyvert viselhető férfi a* 
tartomány fő városába parancsoltassék, ’s ha 
nem tudná valamellyik bebizonyítani hűségét 
a’ fenálló kormány hoz, az a’ tartómén) bul (Bis- 
cayábul) tüstént űzessék k i ; 2) mind azok, 
kik akár fegyver, akár a’ nélkül, a’ kir. sere
gek hozzájuk közelitésökre megszaladnak, lá
zadók gyanánt tekintessenek; 3) elhagyott 
vagy elsánczolt ház, úgy nézetik mint ellen
ségé ; 4) melly falu a’ hozzá legközelebb eső 
kir. csapatokat az ellenség mozdulaíirul jókor 
’s idején nem értesítené, ezer aranyat; melly 
ezt egészen elmulasztaná két ezer aranyat fog 
adóul fizetni a’ biró, pap ’s egyházfiak javai
ból kiálliíandót, azon kívül hogy ez utóbbi 
vétkü helység még szoros feleletre is vonatik; 
5) ha valamelly háznép tagja insurgensekhöz 
szegődik, a’ család ezért büntetésül először 
száz aranyat fog fizetni, kést Db pedig midőn 
az eltávozott tag 8 nap alatt vissza nem térne, 
az egész háznép ellenség gyanánt tekintetik.

A N G L I A .
A’ felsőházban máj. 17én a' lord kanczel- 

lár két igen fontos indítványt tőn az egyház- 
ujitás tárgyában, mellyek közül az első tiltja 
egyházi hivataloknál a’ tisztségek ’s jövedel
mek halmozását, másik a’ lelkészek távollétét 
hivataljaik helyétől, (eddig zsugorilag fizetett 
helyetteseik által vitették hivatalaikat) E ’ két 
indítvány annál fontosb, minthogy az angol 
egyház két legszemszuróbb fogyatkozásin se
gít, ’s az egyházi jövedelmek igazságosabb 
felosztatása, ’s a’ tizedmegváltás által alapul 
szolgál a’ halkan fejledő egyházujitásra.

A’ vidéki kézműves egyesületek valamen
nyire lecsöndesültek. A’ szabómesterek a’ le
gények kívánságára nem hajlanak^ 's ezeknek

különféle osztályúak. Vannak főbbjeik, és 
szabályszerüleg állapított elöljárói hierarchiá- 
jok. Néhány vezér legitimistától elvett papi
rosuk szerint Ítélve, a’ sereget, fegyvert, ha- 
di'zereket ’s kincstárt 26 milliónyi frank éves 
jövedelem biztosító. Mindezen körülményt a’ 
pairkamara előtt feliforgó nyomozás világos
ságra hozandja. Azonban e’félelmes legitimis
ta kapcsolat bizonyossága azon hypotliesisen 
alapul, hogy 1,000,000 személy van a’ társa- 
ság jegyzőkönyvébe felvéve, melly szám nem 
könnyen valósítható, annál inkább, mivel a’ 
legitimisták két pártra szakadnak, a’ vélemé
nyére, ’s a’ tettére, ’s ez utóbbi felekezet tag
jai csekély számnak. A’ vélemény-rpárt tagjai 
nyugalmas, csendszerető emberek, kik az 
ügyet imádsággal ’s pénzzel is örömest segí
tik, de szernél} ökkel soha sem lépnek elő. ’S 
valóban hallhatni, hogy ezen emberek a’ repub- 
licanus pártot már segítették, melly pénz dol
gában szőkén van. Ezt a’ marseiliei ultrade- 
mocrata hírlap (Le Peuple Souverain) nyilván 
elismérte mondván, hogy olly tisztes szemé
lyektől nyert segedelmet, kik az övétől ugyan 
különző politikai véleményhez tartoznak, de 
a’ mostani dynastia megbuktatására czélzó szán
dékban vele nem egy értelműek.“ — ’s a ’t. —

Párisi levél szerint a’ belga koronahg. 
halála fájdalmas benyomást okozott az ud
varnál , ’s a’ belga pénzkeletre is befolyással 
volt. — A’ Quotidienne el akarja olvasóéi
val hitetni, hogy Parisba érkezett hírek után 
az angol király megtébolyodott; hogy ezen 
hirt a diplomatái karral hivatalosan közlötíék; 
hogy a’ korona tanácsa a’ kormány-intézés, 
kérdése fölött meg nein egyezhetik; Brougham 
a' Kenti hgné, a’ többség a’ királyné pártjára 
nyilatkozván ’a a’ t.Gallignani Messengere azon
ban fölhaíalmazpttnak állítja magát e’ hirt fe
nekestül hamisnak nyilatkoztatni.

SPANYOLORSZÁG.
Madritból Párisba rendkívüli alkalommal 

jött hírek szerint: Portugáliában d. Maria se
regei hg. Terceira vezérlése alatt máj. 7én 
Coimbrát elfoglalók. Az előkészületek iránt 
l g. Terceira és Rodil együtt értekeztek 4kén 
Mongualdéban ’s ennek következésében Ter
ceira seregei jobbrul, a’ spanyolok balrul a’ 
Moudego folyó hosszában, gén. Torres pedig 
Portokul a’ maga hadaival Youga felé nyomul
tak egyszerre- előre Coimbra ellen*, inig más 
oldalon Napier a’ Mondego torkolatnál kiszál
lott, Leiriábul pedig a’ pedrói őrizet Lourical 
ellen némi mozdulatokat intézett. Többi körül
ményei az elfoglalásnak még nincsenek tudva.
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már nincs pénzök, hogy társaikat, (vagy in
kább egymást) a’ henyeségben még tovább is 
eltartsák. Lincoln, Cambridge, ’s egyéb vá
msukban kijelenték a’ mesterek, hogy ők sen
kit munkába nem fogadnak, ki valamelly egye
sülethez tartozik. Azonban Londonban az u- 
nionisták még mindig olly tetemes befolyással 
bírnak, hogy számos sör- kávé- ’s vendéglő
ház ablakiban olvashatni e’ jelentést: „Itt a’ 
Timest nem tartják“ — ’s ezt azért, mert ezen 
újság az egyesületek ellen igen kikelt ’s hol 
azt tartják, oda anionisták nem mennek.

A M E R I K A .
Rhone hajó Havreba ujyorki lapokat ho

zott april 2üról, mellyek Jackson praesid. el
lenmondását foglalják magokban a’ martz. 28án 
hozott azon tanácsi végzésre, mintha az elnök 
a’ bank ellen tett rendszabásiban olly hatalmat 
tulajdonított volna magának, melly őt az al
kotmány ’s törvényeknél fogva nem csak nem 
illeti, hanem azok ellenére is van. Ellenmon
dása végén azt kívánja Jackson, hogy ezen, 
apr. lökén költ oklevél, a’ tanács levéltárába 
tétessék, nehogy az említett végzés elfogad
tatása előzvényül szolgálhasson v. magyaráz- 
tassék. Ezen ellenmondás a’ tanácsnak april. 
17én nyujtatott be, ’s elolvasta után azonnal 
indítványt tett egyik tanácsnok (Poindexter 
ur) hogy ne fogadtassák el. — A’ fölötte tar
tandó vita elhalasztatott; mihezképest Rhone- 
hajó megindultával még nem lehete tudni: mi 
vége leend ezen uj harcznak. — A’ Times kö
vetkező levéltöredéket ad Ujyorkból a’ két 
ausztriai hajón oda szállított lengyelekről: 
„Múlt héten két ausztriai fregát érkezett len
gyel menekvőkkel ide ’s partra tétettek a’ 
nélkül, hogy figyeltek volna rájok. A’ müvei
tek közt helyzetök sajnálkozást gerjeszte, ’s 
aláírásokat nyitottak részökre; mi azonban 
nem vala szükséges, mert az ausztriai consul 
mindegyiknek 40 dollárt adott kiszálltakor. To
vábbá, ki karjait bírhatja, munkát is kap, ha 
keres , ’s méltó jutalmát veendi. Néhány már 
mint kertész vagy egyéb segéd-formán bérbe 
is állott, mások p. o. kézmüvet értők (vargák, 
kovácsok) találnak elég dolgot; mások ismét 
tizen húszán mestert fogadnak, ’s angolul ta
nulnak. A’ közlegények munkásak, de a’ tisz
tek csak fegyver-forgatáshoz szoktanak, mi
hez képest itt nincs kedvező kilátásuk, ’s vis- 
szaügyekeznek, hogy valamelly európai se
regben alkalmazást leljenek.

Ujyorki lapok szerint april. 25ikeig a’ 
tanácsnak Jackson által beadott ellenmondás 
fölött még mindig folytak a’ viták. Jackson

april. 21ikén még egy más közleményt is bo
csátott a’ tanácshoz, mellyben ellenmond azon 
magyarázatnak, mintha ő a’ tanács törvényes 
jogaihoz , vagy mind a’ k é t , az elnökkel ha
son körű, törvényhozói hataloméihoz bár mi
kép is akart volna nyúlni. Poindexter u r , ki 
az első ellenmondás visszautasítását javaslá, 
e’ 2ik közlemény daczára is megmaradt in
dítványa mellett. E ’ bank-kérdés iszonya ter
jedelmű vitákra nyújtott alkalmat. Hogy e’ 
terjedségröl fogalmunk legyen, az alig. 7j . 
állítása után azt mondjuk; hogy Jackson el
lenmondása az amerikai statusujságban, melly 
ollyan óriás nagyságú mint az angol Times, 
9 apró nyomtatású szeletet tölt be. Elolvas- 
tatása 3 — 4 órát kívánt. Azonban elenyészik 
ez ama’ beszéd előtt, mellyel minap Benton 
ur mondott ugyan e’ tárgyról, mert az n é g y  
n a p i g  tartott, ’s jól megjegyezzük, ugyan
azon egy tárgyról, melly már három hónap 
óta forog vita alatt. —

T Ö R Ö K O R S Z A G.
Belgrádbói május bikáról jelentik: Mi

los, ki huzamos ideig volt beteg, ’s Carlovicz 
és Újvidékről hozatott orvosokat, már fellá
badt. Bátyja Jeffrim, ki hasönlag gyöngélke
dett egy ideig, hivatalából, nyavalygás ürü
gye alatt kitételeit. Mit azonban a’ közönség 
nem hiszen, ’s okát inkább a’ két testvér meg- 
hasonláöában keresi, ’s pedig annál örömes- 
tebb, mivel Milos népe szereíetét napról nap
ra veszteni látszik , mert Ígéreteit a’ ministe- 
rium szerkezetére, polgári igazgatásra, tör
vénykezésre, ’s tanácsra nézve még eddig 
nem teljesíté, ’s tudva van, hogy Jeffrim min
dig ezen ígéretek valósításán ügyekezett. Az 
országgyűlésre nagyok a’ készületek Kragu- 
jevatzban. A’ követek alkalmasint még e’ hó
napban összegyüíekeznek.

Konstantinápolyból korfui levél írja máj. 
léjéről, bogy Ibrahim basa seregei kivált ma- 
gasb tisztségi fokaikban nagy változásokat 
szándékozik tenni, ’s az egész sereg fekvését 
máskép intézni. Okául azt hiszik, hogy a’ 
főbbek közül számosán vannak Osman basával 
titkos kapcsolatban, ki megszökte óta mindent 
elkövet, hogy az aegyptusi sereget Alitól eli
degenítse. Annyi bizonyos, hogy Ali nincs 
aggódás nélkül seregei hűségére nézve, ’s tit
kos kémeket tart azokban, kik őt a’ tisztek, 
’s katonaság szelleméről szorosan tudósítsák; 
’s mindenkép azon van, hogy a’ katonaság fog
lalatosságban tartassék. E ’ végből számos ta
nyahely-cseréket parancsolt, hogy a’ kato
nák elszéllyedjenek. Ha ez sem használna,



ja , Bosch general Bataviából (Java sz.) Haa
gaba érkezett. A’ vele jött hírek, semmikép 
sem akarnak azon zendülésről említést tenni, 
mellyet Sumatra szigetén kiütötluek állítanak 
más belga cs angol lapok. — Honnan az „am- 
sterdami Handelsblad“ csak a’ hollandi érde*- 
kék kárára hiszi e híreket a’ belga lapok által 
terjesztetni.

S C H W E I Z.
Az alig. Zeit. máj. 26ról azt mondja: „E - 

pen hírlapunk rekesztésekor vesszük a’ fő
hely válasz-jegyzékeit az ausztriai és szardí
niái követekhez. Mi mind a’ kettőre csak azt 
jegyezzük meg, hogy mind azon szökevé
nyek , kik a’ szavójai ügyben részt vettenek , 
a’ schweizi határról el fognak távollíttatni. A’ 
szardíniái követnek szóló jegyzék ugyan azt 
ígéri, ’s a’ Szardínia által kívánt törvényes 
nyomozásokra azt adja még hozzá, hogy a’ 
főhelynek nem tiszte bírói (törvényszéki) dol
gokba avatkozni, sőt csak azon ítéletekre bi- 
vatkozhatik, mellyeket a’ felséges (souverain) 
cantonok törvényhatóságai hozandának ; töb
bire a’főhelynek nincs tudtával, hogy schwei
zi polgárok á’ szavójai megrohanásban bűnö
sökké tették volna magokat. — A' würtein- 
bergi ’s bajor követnek adott jegyzék az ausz
triaihoz hasonló.“ — A’ Rheinbayer hírlap 
Gennersheimból máj. 20ról írja, hogy az ottani 
rendőrtisztség lOikén estve egy, mint mondják, 
a’ schweizi lengyelek fölfegyverzésire szánt, 
számra 600 puskát foglalt l e , mellyek szu
ronyokkal (bajonette), ’s jobbadán kovával 
is Tel valának már készítve. Ezek a’rajnamel- 
lékről jövének hajón, ’s Genfbe kelte vala 
vitetniük. — Grenobleban valamennyi olasz 
benszülött szökevényt, kik a’ szavójai táma
dásban részt vettek, ’s azért a’ franczia kor
mány által befogattak, az esküttszék minden 
vád alul feloldott. A’ szökevények azonban,
’s közöttük Allemandi, szabadon nem bocsát
tattak, hanem Calaisba vitettek, hol hajóra 
fognak szállíttatni. —

GÖRÖGORS Z ÁG.
A’ müncheni politikai újság mondja, hogy 

triesti levelek szerint Kolokotroni és Koliopu- 
los, mint lázadásról vádlott vezérek halálra 
Ítéltettek. Az itéiet kihirdetése után Koloko
troni meg akart szökni, 's a’ próba két őr éle
tébe került. De nem sokára ismét elfogatott, 
’s mint állítják, a’ nép igen óhajtja, hogy e’ 
rendzavarok ügye már egyszer végkép intéz- 
tessék el. —

komolyabb munkát lenne nekik adni kénytelen. 
Ez esetben a’ szultáu újra harczba keverednék 
vasallusával, mire Konstantinápolyban úgy lát
szik készen vannak, mert inig az arab sergeket 
csábítgatják, az ottoman hadi erő gyarapításán 
mind vizen mind szárazon igen dolgoznak. Ha a’ 
szultán, ’s Ali közt a’ harcz újra kiüt, egyik 
vagy másik veszte kikerülhetlen, ’s létét mind
egyik koczkáztatja. Se a’ szultán, se Ali nem 
csalatkozik ebben; ’s mindegyik barátot óhajt 
magának a’ külföldön szerzeni, vagy megtar
tani. Ali nem bizhatik teljesen seregében, ’s 
nem annyira félhet a’ szerencse koczkájatól, 
mint seregei hűtlenségétől. így minden attól 
függ, ha seregei hűsége a’ háborúban szilár
dabb e , mint békében. Napkelet akkor min
den esetre egészen megváltoznék , ’s nyomos 
következései lennének Europa birodalmira is, 
minthogy azon hatalmak, mellyek egyik vagy 
másik harczoló fél részén vannak, a’ küzdést 
semmikép sem fognák nyugton nézni.

b e l g ’i u  m .
Az igazság-minister lökén a’ képviselő 

házban a’ nassaui—oraniai házat illető törvény- 
javaslattal állott elő, melly oda czéloz, hogy 
a’ nassaui házat kizáró 1830 nov. 24iki tör
vény szentesítése végett az ezen ház részére 
teendő nyilatkozások elnyomására, vezérlő fék
módok szaporítlassanak meg. Az indítvány 
szerint 1 — 5 éves fogsággal, ’s 500tói, 10,000 
frankig lakoljon, ki az említett ház visszahi- 
vatására szólalna fel, 6 hónaptól 2 éves fog
sággal, ’s 20ütól, 500iglani frank bírsággal, 
ki a’ kormány iránt ellenséges szándékkal u- 
gyauazon ház részére nyilványos demonstra
t e  tenne; ki idegen nemzeti zászlót, cocar- 
dát, vagy egyéb jegyet feltüzne ’s a' t. E ’ tör
vény azonban Hollandiával a’ végső békekötés 
után ismét szűnjék meg.

Egyik belga újság szerint a’ belgák ki
rálynéja ismét teherben van. — A’ követház- 
bau máj. 18án az igazságminister törvényja
vaslatot nyujta be a’ nyilványos bátorság iránt. 
E ’ törvény íölhatalmazza a’ polgári hatóságo
kat fegyveres erő-felszólításra, mihelyt fenye
getve hiszik a’ nyilványos rendet ’s bátorsá
got. Elhatározza továbbá a’ törvény, mikép 
kell magát a’ katonaságnak csoportozások 
lázadások alatt viselnie. Csak e’ három felszó
lítás után: „Engedelmesség a’ törvény iránt 
— Erőszakkal^ fogunk élni — A’jó polgárok 
távozzanak el‘* nyúlhat fegyverhez.

A’ németalföldi Keletindia főkormányzó-
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J E L E I D K O R

46. szám. P est szombat junius 7dikén.

F o g l a l a t :  Magyarország (orsz. ülések jun. 2 ikáig ;  Pesten Marczibanyi-jutalom osztás; 1H. lóverseny; Aradon magyar 
nyelvi oktatószék, és kórházi pénzalap; m. tud. társ. je lentés; szarvasi gymnasium; Nagy István f  ; Különféle). 
Ausztria (25 mill, uj kölcsön). Francziaország (Lafayette temetése; Marbois beszéde ; a ’ kamarák ülései bérekeszt- 
▼e, rs követliáz föloszlatva). Anglia (ausztriai és orosz követek; felsőházi files máj. 16.) Görögország (elitélés). 
Németalföld (gyarmati hírek). Belgium (korona-öröklef). Portugália (expeditiók munkálatai). Spanyolország (carlo- 
siak reményei). Elegyhirek. Gabonaár. Pénzkelet.

M A G Y A R O R S Z Á G .

P o z s o n y :  A’ közelebbi kerületi ülé
sek tanácskozásai részint a’ még vitában for
gó, jan. 3iki másik kir. válaszra készülő föli- 
rás tárgyában, részint a’ polgári törvények 
javitásabeli lső czikkely két első szakasziban 
„a’ kir. adományozásokul“ folytának. A’ fő 
RR. ez alatt máj. Síikén ’s jun. 2ikán 203— 
4ik orsz. üléseikben, az uriszékek rendezé
siről szóló czikk többi gszait folytatók, jobbá
ra helybenhagyással; a’ 4ikben mindazáital, az 
urodalmi tisztek is, (de szükséges tulajdonok
kal fölruházottak), az úriszéki é liivathatan- 
dók sorába vétetni javasoltalak , olly módon, 
hogy azon esetben, midőn maga a’földes ur el
nök (praeses), akkor egy — midőn más va
laki helyettes (de ki soha urod. tiszt nem le
het), akkor kettő is hivathassák közbe, hogy 
ez által az 5 tagbul álló biróság közt még is 
mindig idegeneké legyen a’ többes szám. 5ik 
§. néhány szó-cseréléssel ment keresztül; 6ik 
egészen ment volt; a’ 7ik 2ik részében „hogy 
a’ földesurak, még rendezett bírósággal nem 
biró községeknek erre hatalmat adhassanak,“ 
kihagyatni javasoltaték. E ’ tanakodások fo
lyamában a’ RRek, — kik azalatt saját táblá
juknál többek közt Hont követének „a’ jelen 
országgyűlés költségeinek nemesek általi fi
zetése iránt hozott törvényczikk sanctiojának 
sürgetése, — az országos naplókönyvnek ha
tározottabb alakban szerkeztetése, — ’s ke
rületi naplókönyv iránt, — kapott utasításá
nál fogva tett indítványát elmellőzték, — át- 
küldvéu a' fen érintett fölirás-tárgybeli lize- 
netet, annak fölolvastatása után az ülés mind 
két helyen eloszlott.

Pest. Május 5ikén osztá ki a’ Marczibá- 
uyi-alapitványra ügyelő tek. biztosság Végh 
István koronaőr ’s baranyai főispán ő exja e- 
lólülte alatt, mellyre fens. Nádorunktól bíza
tott meg, ns. Pest vmegye nagyobb teremé
ben a’ számos év előtt elitéit számos jutalma
kat. E ! nemzeti tudományos ünnep, minek azt 
tisztelve szeretett Nádorunk nevezni kegyes 
vala, teljes örömmel tölté el a’ jelenvoltakat.

A’ munkáló biztosság összegyűlte után m. Szi- 
lassy József tornai főispán ur ’s a’ t., mint 
biztossági elnök, küldöttséget neveze ki, melly 
az országszerte tisztelt koronaőrt, mint ná
dori személy viselőt, e’ nemzeti ünnepre híja 
meg. E ’ küldöttség odajártaig, a’ biztossági 
elnök két más küldöttséget is neveze ki, e- 
gyiket, melly a’ nm. biztost a’ lépcsózet alján, 
másikat, melly a* terem küszöbénél fogadja. 
Fölolvastaíolt ezután lek. Sárközy Imre ur 
Pest vmegye érdemes főjegyzője mint e’ biz
tosság actuariusa által, a’ munkáló biztosság 
azon javaslata, mellynél fogva ez , mivel szá
mos év óta nem osztattak már ki jutalmak , az 
eddig oda nem Ítélt, évenkénti járandósága 
maradék dij-pénzeket a’ jövőre teendő kérdé
sek közt, jutalom-pótlékul ’s öregbítésül fel
osztat..! 'é li; úgy szinte azon javaslata is , 
mellyben a’ biztosság a’ főhg.-nádort kegyes 
közbenjárásra kéri a’ dicsőült alapító örökö
seinél, hogy a’ jutalmak eddigi váltó értékét 
pengőre változtatni szíveskednének. E rre ki
hirdetetett az ümieplésrendét kitűző szabály 
is. Ez alatt megtelvén mind a’ terem mind a’ 
karzat vendégekkel, kis vártáivá visszatért 
a’ nm. Biztos díszes meghívására Budára ment 
küldöttség, mellyet mélt. Ocskay Antal bá- 
czí vál. püspök ’s m. kir. helytartóság! ta
nácsnok szónokképen vezérlett, ki is ékes 
ajakkal jelenté küldöttségüknek rá bízott tisz
tében hű eljártát. Megjelent végre ő Excja, 
’s hangos éljen kiáltásokkal kisérve elnöki 
székébe ü lt; kit is m. Szilassy József ur ma
gasztaló beszéddel üdvözlőit, előadván: milly 
tetemes és sok érdemet halmozott a’ dicső 
Végh nemzetség Haza ’s Fejdelem iránt már 
másfél század óta. Utána velős beszéddel Ó 
Exc. fejté meg az ünnep tárgyát, ajkairul ko
moly de szelíd méltósággal lézengő szózatát 
mondásai fontosságához érzékeny nyomadé- 
kossággal illesztve. Beszéde után bemutatván 
m. Szilassy József ur a’ nádori Biztosnak a’ 
jutalom-koszorúsak közül azon érdemes férfia
kat fejenként, kik jelen voltak, fölolvastattak 
a’ munkáié biztosság jegyzőkönyvének azon 
pontjai, mellyek az illető jutalmakat a’ szer-



„5 k m *  itélék * ), kik közül 15bül csak né-
- ven a. m. Fáy .András, Vörösmarty Mi
hály ! Jerney János és Simon Florent uu. je 
lentek meg; a’ többit részint hivatalos fogla
latosság, részint betegség, részint halai ma- 
rasztáel; (három, t i .  Kisfaludy Karoly, Be
regszász}' N. Pál és Kovács Tamas e jutalom
ban részesülhetés előtt elhunyt). E ’ fölolvas- 
tatás után fölszólíttatlak a’ díjnyertes férfiak 
egyenként, jutalmoknak a’ nm. nádori Képvi
selő kezébül átvételére ; mi megtörténvén, Fáy 
András ur édes öinledésü beszédében lelkes 
önérzetü bensóséggel, teljesen győzve, győ
ződve ’s gyözödletve tükrözé elő azon fon
tos igazságot, hogy csak az", eleven, gyümöl
csöző ’s jótékony tudományosság minden hazá
ban, mellyet a’ nemzet élő nyelvén óz és gya
korol, sajnos érzéssel említvén, hogy annak 
nemzetünk évkönyveiben ritkák nyomai. Nyert 
jutalmát a’ jeles szónok ismét a’ Haza oltá
rára tévé le, a’ sárospataki collegium, mint 
egykori oktató dajkája, könyvtárának ajánl
ván alapítványul, hogy kamata magyar köny
vek szerzésire fordittassék. Jerney ur pedig 
a’ Marczibányi-intézetnek ajándékozó azt vis
sza, egy újra föltett jutalomkérdés dij-tolda- 
lékaul. Ezekre az uj kérdések olvastattak föl 
(kijének később); ’s azok után ö Exja hatha
tós ékesszólással elószámlálá mindazokat, mik 
atyáskodó Fejdelmünk kegyelméből az orszá
gos RR. buzgódása által az utolsó jutalom
osztás (1823 jun. 5ike) óta, a’ magyar nyelv e- 
lómozditására történtek. A’ nm. szónok érzé
keny szavait sokszoros harsány éljen ! szag
gató félbe. Záradékul tek. tud. Horvát István 
ur a’ Széchenyi országos könyvtár órje mint

*) I823ik évre Sz l eni  e n i c s  P á l  n r , az általa ir t ma
gyar polgári Törvénykönyvért; 1824ik évre F á y  An d -  
i a s tu , ej edeti Meséiért; 1825 évre V ö r ö s m a r t v  
M i h á l y  u r ,  Zalán futásáért; 1826ik évre K i s f a l u 
d y  K á r o l y  ur f , az azon évi Auróráért;  1827ik év
re B i t n i t z  L a j o s  ur,  magyar Stylistikájaért. Kik 
egyenként mindnyájan 400 vtó forint jutalmat nyertek, 
Továbbá 1819 évben ugyanazon egy tárgyú kérdésre 
négyén írván, hárma jutalmaztatott meg, ’s ezek B e  
r e g s z á z i  Nagy Pál f ,  G á t h y  I s t v á n ,  és S z e 
d e r  F a b i a n  urak. IS20ik évben kitett kérdésre G á -  

P ° i y ny er« a’ jutalmat. I822ben kitett 
kérdésben K o v á c s  T a m á s  ur - j -  volt Dyertes. Ez 
utóbbiak egyenként mindnyájan 100 vtó fo’r. vettek 
megjegyezvén azt is ,  hogy e ’ jutalmak egyenesei, a’ 
Marczibany.-alapítványból jutottak. Vitéz-alapitványból 
peili^ a/. l8..2ben kitett kérdésre J e r n e y  J á n o s  ur
S  | X ‘“ -L PüU?i;áCX SrÓf alapítványból végre az I82l!,en közzé teil kérdésre H o r v á t h  A n t a l  u , 
nyert jutalmat; az 1822ben kitett kérdésre S i m o n  
F l o r e n t  ur lett nyertes. K’ jutalm ak is 100 »tó fo.
í Z T i / a l * -  i 7 ,« ? r T«,ek>' ■***'* ur ajánlatából a’ 
a’ i utal'ii i t '  VV p n. , G á t h  y )  s t  v a n  ur nyerd el
ft.< . , . , , r  FeJ * y»ry József ur ajánlatából 1
i . la. i t ,  két «lesre S z a .11 e r J ó z s e f or irt m e- ju u l  
mázott inunkat. —

a’ biztosság egyik tagja buzgón megköszönt« 
a’ nm. Képviselőnek mint lelkes hazafinak is 
azon örömet és tiszteletet, mellyben a’ gyü
lekezetei nagy becsű jelenlétével részesité; mi
re ő Excja mind ezeknek a’ fens. Nádorhoz 
följelentését ígérvén, eltávozott. E ’ tud. ünne
pet fényes lakoma rekeszté, mellyel a' nin.jn- 

* talouio-zíó a’ t. biztosságot, a’ nyerteseket és 
számos főbb tisztviselőt vendégle meg. Köa 
volt az örvendés, hogy a’ szives házi ur meg
tudván az üdvezült alapitó egyik örökösének 
t. Marczibányi Lajos urnák Pestre érkeztél, 
ót is vendégei koszorújába fűzé Ebéd alatt, 
miután országié Fejdeluiünkért, fényes Házá
ért, ifj. í'els. Királyunkért, a’ fens. Nádorért, 
a’ nyertesek ’s biztossági tagokért éltető poha
rak ürültek , a’ nagy érdemű vendéglő 3szo- 
ros áldomással köszöntetett.

Í J id ik  pes t i  l ó v e r s e n y  j u n .  5 ik é n  d. e. 11 ó r a k o z .

1) . Nyolcz évű díj , 280 arany, — adja 
14 aUiró, 2-j angol mérföld. Minden mén és 
kancza lóra, melly 7 esztendősnél nem idősb. 
Minden pályára lépő lóért aláíró 10 aranyat, 
vissza húzott ért 5 aranyat, — nem aláiró fu
tó lóért 40 a r., visszahuzottért 20 aranyat 
tesz le a’ futás előtt. Az igy e gybe gyűlő suuv- 
ma 6üig a’ második lóé, azon felül az első 
és második közt oszlik fel.

L ie h te u s t e in  V. hg .  és S z é c h e n y i  I s tv  . g r .  s z ő v e t t é -  
g e s e k  ä  e»/.t. teli  v é r  pej k a n c z á j a  C h r i s t i n e ,  angol 
neve lés ,  t e r h e  1 07 .1 /2  font  L o v a s a  B o a s t  b' 13w. . . latJ.

B. ó u n e u b e r g  u r  5 es/.t. t e l iv  s á r g a  m é n je  R i c h -  
m o n d ,  ango l  uevel I0() f o n t ........................................................2 tk .

4 i«, is t iue  m in t  e ’ d í jn a k  t a v a l i  n y e r t e s e  a* k i s z a 
b o t t  t e n e r i , é l  4 fon t ta l  tö b b e t  vitt . G 'o n  s c r i p t  6 ész t .  
a u g  m é n é r t  l l m i y a d y  Jó/.s . g r .  m in t  a l á i r ó  v is s z a h ú 
z á s é r t  b á n a tu l  5 a r .  f ize te t t .

2) . Első hazafi díj. 100 ar. 1600 öl is
mételve. Magyarhoni kancza és ménlovakra.

J e len tv e  volt  5 l ó , 2  v U s z a h n z a to t t .  —  H u n y a d y  
Jó/.s g r .  5 ész t .  te l iv .  s á r g a  ni. G i l d r o y ,  K á r o ly i  Istv. 
g r .  nevel 109 ft. L L ő  i/ .ben 4 '  11" , — m á s o d  ízben 
4 5" .  L o v a s a t  E d u a r d  J a c k s o n .  . . , ......................... L I .

L ic h te n s t e in  V. hg .  és S z é c h e n y i  Istv. gr .  s z ö v e t s é 
g es ek  es/.t. te l iv .  p. k a n c z .  R o s a l i n e ,  K á r o ly i  Istv. 
g r .  nevel .  I l l  font. . *..................................... ...... 2 . 2

S á n d o r  g r ó f  4  ész t .  te l iv .  fe k e te  m. C h i l d  H a 
r o l d  N á d a s d y  T a m  gr .  nevel.  102 ft. . ,  . . . . 3. 3.

3) . Pesti díj. Ezüst kávés-készület. A’ 
táczán e' fölirat: ,,Rajta lovag! ki serényen 
fut, kergetni is első.“ Adja sz. kir. Pest vá
rosa tanácsa s polgársága. 1600 öl ismétel. 
Ausztriai birodalmi mén- és kanczára.

H u n y a d y  Jó/.s . gr. 5 é s z t  te l iv  s á r g  k. S a r a h ,  
m ag a  nevel. i07  f. 4 ' 3 1 " .  —  4 '  l "  Lov .  1 J a c k s o n  1. L

F e s te t ic s  M iki g r  4 e félv p. k. E s  m e r a I <1 a  100 ft. 2 . 2
S á n d o r  g r .  félv. ».ötét p. k. J u r t a ,  S z é c h e n y i  Istv. 

g r .  nevel .  113 f t ........................... ...... . . . . . , . 3. 3

Az e’ napra jelentve volt Eszterházy kard, 
neui találkozván ez idén reá kihívó, Lichten
stein V. hg. és Széchenyi í. gr. szövetsége
sek birtokában megmaradt. — A’ köztelki 6
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részvény sorshúzása a’ jun. 8dikán tartandó 
AJattenyésztő Társasági közgyűlésen fog vég
bemenni. — A’ köztelki részvények kamatai 
jun. Íjétól kezdve lOkeig a’ gr. Károlyi nem
zetség pénztárnöki hivatalában (gróf Károlyi 
ház, Kecskeméti-utcza) fizettetnek-ki reggeli 
9 órától 12ig. — Az idei utolsó lóverseny va
sárnap jun. 8kán d. u. 4 órakor fog, az időre 
minden tekintet nélkül, végbemenői.

Több mint 20 éve annak, hogy az aradi 
g. n. e. tanító-készitö kir. iskolák fönállanak, 
's azokban az ifjúság két évi folyamatban val
lási és más tudományokban oláh nyelven gya
koroltatván, két ezernél több iskolamester, 
lelkipásztor ’s egyéb a’ Hazának ’s Nemzet
nek hasznos tagok váltak. Utóbb, a’ magyar 
nyelvnek teljes divatba hozatása országos tö- 
rekedéssé válván, de e’ nemzeti iskolák kir. 
főigazgatója is Temesváry Miklós ur ugyan 
azon buzgóságtól lelkesíttetve, a’ hazai nyelv 
terjesztését ’s mivelteíését szivén hordozván, 
a’ magyar nyelvet ezen iskolákban i s , vala
mint egyebütt a’ derék kormánya alattiakban, 
országos törvénynél fogva, rendes tanulmán
nyá tette, ’s azt a’némettel együtt előbb Fritz 
János aradi gymnasiuiubeli, később aztán a’ 
praeparandialis professor urak oktatásuk alá 
bízta, kik is noha kitelhetett szorgalommal 
jártak el kötelességükben, mindazáital hogy 
a’ magyar nyelv még nagyobb sikerrel tanít- 
tathassék, a’ kir. isktdai intézet annak, a’ 
német nyelvvel, egy külön tag által oktatása 
szükségét terjeszté elő a’ fő igazgatóságnak. 
E ’ javaslatot a’ kir. főigazgatóság elfogadván, 
Joanesko Popovics Demeter crat, miután a’ 
tudós egyesület előtt f. észt. febr. 28ikán mind 
szó- mind írásbeli próbatételt megíevé, ne
vezte ki magyar és német nyelv professorá- 
vá; ki is martz. 29ikéu, miután az egész is
kolai intézet elöljárósága jelenlétében, mind 
a’ két évbeli tanuló ifjúságot, a’ szükséges 
erkölcsiség, hazaszeretet ’s dicső országlásu 
Királyunkhoz hivségre, főleg pedig a’ magyar 
nyelv szorgalmas tanulására lelkes ajakkal 
buzdítá, ’s mindazoknak, miket Isten, haza, 
király, inagyarodás és emberiség tőle kíván
nak , hív teljesittését kötelességének ismeré 
’s fogadá, tisztébe iktattatott, ’s a’ rendes ta
nítás neki átadatott, mellyet april. 2ikán el is 
kezdett. Hogy pedig a’Haza, és tudományok 
előmozdítása iránti szereletét ’s buzgóságát 
annálinkább tüntethesse ki, az oláh nyelv- és 
tolltudomány székét i s , melly eddig hason
lóul a’ többi professor urak által pótoltatott, 
önkényleg magára vállalá.

Aradrul. Kórházunk fölállítására gyűlő a- 
lapitások során, uj öröm lepé meg megyénk 
szegény betegei ügyében fáradozó küldöttsé
günket: midőn annak elnöke alispán Faschó 
József urnák derék munkássága, országló ko
ronás Urunk 0  Fölségénél is segéd kegyei
mért behatván, a’ kir. kincstár megyénkbeli 
urodalmai részéről, f. esztend. april. 30ikán 
15,197 sz. a’ költ kir. rendelése által, a’ már 
födél alatt büszkélkedő kórházunk építésére 
eddig kiadott költségen kivüí egyes felebará
ti adakozásokbul 175,654 ftra növekedett tő
két, 5500 frtal gyarapítani méltóztatott.

Magyar tudós társasági jeleutés.
A’ társaság eszközlese által és költségén kö

vetkező újabb munkák jelentek meg:
1. Mathematikai Műszótár. Budán 1834. Sad rét. 

Ara 20 xr. peng.
2. Nyelvtudományi Pályamunkák. 1 kötet. a). 

Csató Pálnak 100 aranyat nyert jutalomfeleíete; b). 
Nagy Jánosnak tiszteletdíjt nyert másod rangú fe
lelete. Budán 1834. 8ad rét. Ara 40 xr. pengőben.

3. Magyar Helyesírás és Szóragasztás főbb sza
bályai. Második kiadás. Budán 1834. 8ad rét. Ára 
10 xr. pengőben.

Találtatik mind a’ három, Pesten Eggenberger 
József könyvárosnál, kinél minden más könyváro- 
sok is a’ kívánt példányokat megrendelhetik. Junius 
óikén 1834. a ' Titobno}: állal.

Szarvas máj. 6. Hol bölcs előrelátás jó 
szívvel párosul, hol erény és hazafiság szol
gál tetti vezérül, ott egy kedvezőbb jövendőt 
szinte mint bizonyost tekinthetni. Illy tárgya 
volt a’ mai békés-bánsági esperességi köz
gyűlésnek , midőn számos más eliiitézeu- 
dők között, a’ szarvasi közbirtoku földes ura- 
ságoknak, u. m. Bolza József, Eszterházy 
Mihály, Batthyányi István és Mittrowszky Vil
mos gr. urak ’s hitveseiknek azon nemes czél- 
zatu oklevelük olvastatott fö l, mellyben az 
eddig Mezö-Berényben létezett, de ezen ala
pításnál fogva már Szarvasra heíyzeíendö es
perességi gyinnasiumra 280 hold földet, 25 
hold térségü kertet, 8 belső háztelket ’s 2 
malomhelyet örökös alapiiásuí adni mélíóztat- 
tak. Neveié az ezen támadt örömet még azon 
körülmény i s , hogy első alispánunk Cseh Fe~ 
rencz ur a’ vele együtt jelen volt törvényes 
bizonysággal, azon fekvő javakat formasze- 
rint a’ tulajdonos Esperességnek áitaladía ’s 
ezen a’ köz miveltség és magyar nyelv elő
mozdítására szánt nagy lelkű áldozatnak és 
örömnek szemtanúja vala. Fő czélja lévén e’ 
kegyes adománynak a’ nemzeti nyelvterjesz
tés, tudományok virágoztatása, ’s a’ Haza 
mint közös anyánk iránti szeretetnek minden 
szívben egyenlő gerjesztése ’s ettül ösztönöz-
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lelvén a’ szarvasi evang. egyház is, azon ne
mes álduzatra buzdult, hogy 16,000 pengő 
frlnál többre becsült emeletes nagy iskolaé
pületét 5000 pengő frtban az Esperessegnek 
átengedvén, ez által a’ derék fóalapitók pél
dáját hálás érzéssel követte. Illy rokon sz i
vekből származott ’s egyedül hazaszereteten 
nyugvó nemes áldozatok nem kezeskednek e 
boldogabb jövendőről? ne örüljön e kivált 
Szarvas 2dik századjának, midőn múltban is 
t -  v boldog emlékezetű Tessedyknek mezei 
gazdálkodásra tanitó czélirányos intézete (In- 
stitutum oeconomico- practicum) már keblében
virágzott?

Nagy István kir. tanácsnok és a’ kegyes 
hagyomáuyi ügyek igazgatója, Pesten f. hón, 
3ikán munkás életének 75ikében tüdősorva- 
dásbau kimúlt. Számos érdemmel hamvad sír
jában.

K ü 1 ö n f é 1 e : Jassin keresztül kapott tu
dósításnál fogva Argó gőzhajó már másodszor 
is szerencsésen megjárta Galaczot, april. 23i- 
káu t. i. először, ’s máj. Tikén másod ízben. 
Ennélfogvást a’ dunai gőzhajózás már egész 
Galaczig rendszereve lévén, — a’ hajózásbeli 
tariflak az illető ügyviselőségeknél ingyen 
kiadatnak. — Gömörben e’ tavasszal a’ szé
nának mázsája 4f frton kelt vtóbau; szalma 
helyett lehullott falevelet használtak marha-' 
almuk Aprilisben a’ veszett ebek, Jolsvához ± 
órányira fekvő Lubenyik helységben igen dü
höngtek, többek közt bizonyos uj-lakos as
szony egynek szemközt jővén, a’ kutya neki 
iramlott ’s emlője bimbaját harapta le. — A’ 
Boldva mentiben (Abaujban Jászó, Mind
szent körül) máj. lOikán felhőszakadás volt, 
juhokat és bárányokat ragadozott az árvíz egy 
14 esztendős ifjúval együtt, kit keresvén más 
nap az iszapbul ástak ki; 26ikán pedig jég , 
a' szomolnoki és uhornai hegyeken hó esett, 
inelly két napnál továbbig tartó liliom szem
födelet vont rájok. — Az idő e’ vidéken so
vány, a’ vetések ritkák (gyérek v. vigályosak) 
’s nyomorultak a’ száraz, hó nélküli ésszelek- 
kel teljes tél után.

AUSZTRI A.
Legfensőbb fölhatalmazásbul az ausztriai 

hna11cz-kormány négy bécsi váltóházzal, nér- 
szerint Arnstein és Eskeles , Geymüller és 
társ. , Rotschild M. A. és fijai, és Szína S. 
G. házakkal, huszonöt millió pengő fr. kölcsönt 
kötött, 25 esztendő alatt évenkénti sorsozás
sal visszafizetendőt. *

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Lafayette temetési pompájáról még követ

kező részleteket adhatunk : „ A’ gyászos ház 
belseje ünnepélyes tekintetű volt. N agy, fe
ketével bevont teremben nyugvának a’ hires 
halott tetemei. A’ látogatók hallgatva léptek 
a’szobába, hol még a’ fölvettetlen ágyat le- 
hete látni, wellyben e’ nemes élet kialutt. Itt 
álla íróasztala, ott vala olvasható az egyesült 
amerikai statusok azon oklevele, mellyel a’ 
dicsőült az amerikai nagy családba fölvéteték, 
itt egy nagy és szerencsétlen nemzetnek há
laemléke vala lathátó azon nyilatkoztatásbau, 
inellynél fogvást a’ varsói nemzeti őrség őt el
ső gránátosának uevezéki. Már reggel 8 óra
kor megtelt a’ gyászos ház néppel, ’s 9 felé 
megindult a’ menet, mellyet Lafayette György 
vezete. A’ gy ászlepel végeit Salverte Eusébe, 
Gdillon-Barrot, Lafitte Jakab, és Ödön, Os- 
trovszky gén. (a’ varsói nemzeti őrség egyko
ri parancsnoka) ’s az éj szaki egyesült statu
sok követe, végre Fabvier ezredes, ’s egy 
meauxi választó vitték, melly megyének kép
viselője volt az üdvezült. Ezek után baráti 
lépdeltek, ’s közöttük minden nemzetbeli hi
res képviselők, p. o. Bowring dr. angol kül
dött, Plater lengyel gróf, Uminsky generál, 
Pepe nápolyi generál ’s a’ t. ezek után a’ 
lengyel, spanyol, éjszakamerikai ’s a’ többi 
küldöttségek. — Az éjszakamerikaiak nem
zeti zászlójukat vivék, melly hasonlólag há- 
romszinü, mint a’ franczia tricolor, csak hogy 
a’ színek fekvő helyzetben vannak. A’ ko
porsót a’ gyászteremből 14 lengyel vitte a’ 
szekérig, többnyire tagjai az egykori lengyel 
országgyűlésnek, Dwerniczky által vezetve. 
Az udvar előkelő baráti közt Gérard marsait 
Broglie hget, Montalivet grófot ’s Mignet urat 
lehete látni. Közönségesen szembeötlőit, hogy 
a’ ministerek közül senki sem volt jelen (te
metéselőtti nap azonban a’ ministerek mindnyá
jan meglátogatók a’ gyászházat, de vagy csak 
egyenként, vagy épen nem bocsáttattak a’ ha
lotti ágyhoz, csupán a’generál legbiztosb bará
tinak engedtetvén az oda bejutás,’s még az ame
rikaiak küldöttsége sem mehete be.) A’ köve
tek száma Dupin ur vezérlete alatt mintegy 
száz volt. A’ tisztek közé azonban még sok ve
gyült közülök. A’ nemzeti őrség 10,000 főnyi ’s 
ugyanannyi volta’ sorkatonaság is,250ezer sze
mélynél több kiséré a’ koporsót. A’ nép azon
ban gyakran meg-megijedt ’s weg-megfutott. 
A’ bastille-téren, számos gyalog, lovas ’s pat
tantyús vala felállítva, mit a’ népség kedvetle
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nül vett. De legkeservesebben támadtak meg 
a’ lapok a’ városhajdukat, kik csatarendben 
lépdeltek a’ gyászmonet után, ’s azon rend
szabást, melly nél fogvást a’ Picpusra vezető 
utczákat katonaság raká meg, ’s a’ népet a’ 
további kísérettől visszautasítgatá, csak La
fayette családjának engedvén meg a’ temetőbe 
juttatást.“ Minderre egy párisi levél máj. 23- 
ról azt jegyzi meg, hogy s oha  Párisban ün
nepélyesebb temetés nem volt. A’ néptömeg
nek a’ temetőbe jutás megtiltatása oda mutat, 
hogy Söult és Gisquet uu. örömest éreztetik 
igazgatásukat. A’ National végre lényegesen 
így elmélkedik Lafayette halála fölött: ,,A’ 
gyász mély és csöndes. A’ szomorú környüle- 
te k , mellyek közepeit e’ sors éré bennünket, 
komor árnyékot vetnek a’ nyilványos fájda
lomra. Ugyanazon Francziaország é ez, mel- 
lyért a’ hasonlithatatlan aggfiatal korától kezd
ve annyiszor áldozta magát fel ? Algyúkat fog
nak utána vontatni, katonaságot, nemzeti őr
séget kíséretül adni, ’s háromszinü zászlók
kal körüllobogtatui gyászszekerét. A’ két ka
mara küldöttségei követik, ’s illedelemből ta
lán az uj udvar czimerével fényeskedő ko
csik is fognak még hozzá járulni, ’s a’ t . , de 
a’ szabadság a’ kíséretben nem lesz jelen; ’s 
híjában fogják azt a’ szinlekeny hiú pompá
ban keresni, mellyel a’ kormány, Lafayette 
ellensége, a’ polgárok igazabb de csöndes 
fájdalmát felülmúlni ügyekezik. Lafayeííel 
az történik, mi Napóleonnal, kik közül az 
egyik a’ revolutio nagy képviselője volt a’ 
csatamezőkön, másik pedig az Í789ki sza
badság szeniélyített elve. ’s a’ t. — A’ Journal 
du Havre szerint, a’ havrei révben Lafayette 
halála végett valamennyi amerikai ’s néhány 
franczia hajó gyászlobogót tűzött ki. — A’ Na
tional szerint a’ fontainebleaui kastélyban a’ 
liliomok (a’ kiűzött Bourbonok czimere) min
denütt visszaállíttatnak.

A’ pairkainarában máj. 23kán Marbois ur 
kére szót. Múlt üléskor tudnillik Dubouchage 
ur kikelt a’ politikai vétségek miatti meggya
lázó büntetések ellen, ’s azt mondá, hogy ha 
azok előbb divatban lettek volna, a’ legtisz- 
tesb kamarai tagot is érheték vala, ’s a’ tett 
ellenvetésekre is megmaradt azon véleménye 
mellett, hogy politikai vétség ellen inkább ha
lált, mint gályarabságot mondjanak. Erre néz
ve kére most Barbé - Marbois ur szót, hogy 
24 év óta személyes környület miatt az ő ’s 
más 15 vele Guianába száműzött személy ü- 
gyében nyilatkozhassék. ,,A’ törvénykönyv,

úgymond, világosan mondja, hogy deporta- 
tiót, e’ meggyalázó büntetést, csak bírói Ítélet 
szabhat. Már pedig ellenünk illyes, nem ho- 
zaték, hanem csak puszta parancs következé
sében viteténk Guianába és Sinnamarieba. Ke
vés idő múlva megholt közülünk Trouchou Du- 
coudray , ’s engem tön végrendelése elintéző- 
jévé. Midőn azonban a’ végrendelést teljesíte
ni akarom, a’ nyilványos kiáltos által Ducoud- 
ray hagyományát kidoboltatni hallom. Én az 
eladásnak azonnal ellenmondók, de a’ tisztvi
selő azt gördíté: „Az urnák nincs törvényes 
tulajdonsága (eladás-gátló ellenmondás köz- 
benvetésére), mert mint deportált polgári ju- 
sokat nem gyakorolhat.“ Azt válaszolóm erre, 
hogy engem Guianába nem deportáltak, hanem 
Ítélet nélkül puszta parancs által csak száműz
tek , ’s így polgári jogaim teljes birtokában 
vagyok. Minthogy a’ tisztviselő abban átalko- 
dott meg, hogy én a’ törvénykönyvnél fogva 
gyalázatos vagyok, békebíróhoz folyamodtam, 
ki részemre nyilatkozott. De ez nem volt elég, 
még a’ megyei igazgatáshoz is kelle járulnom, 
’s végre el vala döntve, hogy a’ bírói Ítélet 
nélkül száműzött, polgári jogai teljes birtoká
ban van ugyan, de csak azon helyen, hova 
deportáltatok. így nevezek akkor a’ hajón 
száműzetést. E ’ felvilágításokat kelle az urak
nak adnom. Én Trouchou végrendelését elin
téztem, ’s uraim, e’ száműzésből vagy depor- 
tatióból, melly ezelőtt 37. évvel történt, a’ 15 
velem rokon sorsú személy közül egyedül ma
gam élek még!“ (Megindulás és részvét) Az 
elnök elhatározza, hogy e’ nyilatkozás a’jegy
zőkönyvbe iktattassék.

A’ Moniteuv máj. 24ről kír. rendelést kö
zöl, melly mind a’ két kamara ülését 1834re 
bérekesztettnek hirdeti, ’s egy más rendelést 
máj. 25ről, melly a’ követházat feloszlatja. 
A’ választó gyűlések jun. 21re vannak egybe- 
híva, a’ corsicai pedig julius ,5re. A’ kamarák 
aug. 20án ülnek ismét össze.

A N G L I A .
Lissabon, Madrid, Páris, Hollandia, ’s 

Belgiumból máj. 19én reggel közlemények ér
keztek a’ külministeriumba. Mint állítják, a’ 
négyszeres szövetségnek inegerősíttetése dón 
Pedrótól is megjött ez alkalommal. — Az el
vakított szabólegények, úgymond a’ Standard, 
már kezdik egyesületök káros létét átlátni. 
Pénzalapjaik igen leolvadtak, ’s mikép lehes
sen módot ’s eszközt találni a’ magokou segí
tésre, nem csekély nehézségű kérdés. Ezek már 
most azon panaszkodnak, hogy megcsalattak,
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honnan majd morgás ’s elégületlenség támad, 
's a’ t. — A’ londoni udvari újság Eszterházy 
hgnek 14én a’ királynál, 15én a’ királynénál tett 
bucsuvétaiét jelenti. A’ hg. azután 16án Pal
merston lorddal értekezett; 17én, a’ királyi 
család egyéb tagjaitól elbúcsúzván a’ száraz 
felé megindult. Távolléte alatt Humelauer ur 
viendi a’ követségi ügyeket.

A’ felsőházban máj. 16án a’ lordkanczel- 
láraz egyháziak jövedelem-halmozása ’s a’ lel
készek távollakása ellen, többiek közt ezeket 
hozá föl: A’ kormány mind a’ két indítványt 
helybenbagyá. A’ lelkészek távol lakása mind 
a’ közönséges, mind az egyházi joggal ellen
kezik, ’s onnan eredt, hogy némeüyek tiszí- 
lielyöktül távol lakásra engedelmet kaptak. 
Törvényes engedelmet csupán akkor adhatni, 
joggal, ha a’ lelkész olly hivatalt visel, melly 
miatt az nem lehet folyvást hívei közt. Hlyé
nek törvény .szerint a’ házi káplánok. Azonban 
ezen káplánok száma úgy megszaporodott, hogy 
minden nemes embernek, bírónak, főügyvéd
nek, a’ kir. ház minden tagjának van saját 
házi káplánja. Mindegyik főbírónak hat káp
lánja, magamnak is annyi van. Lelkész-hijány- 
ról tehát nincs szó. Mig azonban a’ törvény a’ 
dispensatiókat illy hivatalokra szorítván arra 
czélzott, hogy azok ritkán történjenek, a’ káp
lánok igen megszaporodtak, ’s ennélfogva 
mindegyik nyerhet dispensation Innen az kö
vetkezett, hogy a’ kivétel szábállyá tétetett. 
A’ benyújtott indítványok tehát, hogy gyöke
rében irtsák a’ gonoszt, a’ jövedelmek halálo
zásiról eddig hozott hézagos törvényeket el
törölvén , egyszerűen kimondják: hogy ezeu- 
tul semmi lelkészi méltóság többes hivatalt ne 
viselhessen , ’s tiszthelyéről távol ne lakjék. 
Ila e' határozás talán messze vágna, ’s h a 
uraságtoknak tetszen ék, a’ felsőbb egyházi 
méltóságok tekintetéből azokra nézve különös 
kivételt tehetnénk, mivel azok különféle okok
nál fogva, mint p. o. azért is , mert a’ parlia
ment ülésekben jelen kell lenniük, tisztjök he
lyén nem, maradhatnak mindig. Az indítvány 
ezen részét olly nyakasait védeni nem fogom, 
hogy azért, mert uraságtok azon netalán iljy 
változtatást tennének, én az egész indítvánnyal 
felhagyjak. Az indítvány azt rendeli, hogy 
minden lelki pásztor, ’s Jelkész tiszthely én 
tartózkodjék, kivevén éveukint két hónapot, 
és pedig olly büntetés alatt, hogy háromszo
rosan fizessen annyi bírságot, a’ mennyit tá
volléte alatt hivatala jövedelmezne. Eltávo
zásra pedig csak akkor adassék nekik enge- 
delew, ha betegek, vagy tanuk gyanánt szó-

Jíttatnak föl, vagy tán beteg v. holt rokonikhoz 
kell menniök. Rendeli továbbá az indítvány, 
hogy minden egyes követelés v. engedelem-a- 
dásban a’ távoliét oka is tétessék ki. A’ másik 
indítvány gyökerestül irtja ki a’ gonoszt, meg
tiltván hogy senki többes egyházi jövedelmet 
ne húzzon, ha már egyike évenként 2U0 font 
jövedelmű. Továbbá ha valakinek jövedelme 
csekélyebb volna 200 fontnál, a’ másiknak csak 
100 vagy 150 fontosnak ’s az elsővel vagy egy 
helyben, vagy legföljebb 5 angol mérföldnyi 
távolságra szabad lennie. En azon elvből in
dultam ki, hogy ha yalamelly plébánia elbir 
tartani plebánust, az járjon is el kötelességé
ben.“ ’s a' t. Bexley 1. bizonyba, hogy e’ rend- 
szabásokra különös figyelmet fordííand. Wyn- 
ford 1. azonban állítá, hogy ha ezen indítvá
nyok keresztül mennének, az uralkodó egy
ház lelkészei jövedelmeikre nézve roszabbui 
állanának , mint a’ disseníerekéi. Mivel sze
rinte az az uralkodó egyház, mellynek lelké
szei gazdagabb jövedelmet húznak.

„Bizonyossá tesznek , úgymond a’ Stan
dard, hogy tegnap az orosz követséghez köz
lemények érkeztek Pétervárból, mellyek Lie- 
ven liget angol követségi helyéröl elhiják. E 5 
rendszabásnak különfélét adnak okul , többek 
között, a’ minapi négyes szövetséget is (Oua- 
drupel-ailianz) A’ Standard állítja azt is, hogy 
az Orleansi hg. ’s Berry hgné leánya egybe
kelése fölött állítólag létezett levelezés nem a’ 
hg. ’s hgasszony közt, hanem Fülöp-Lajos, és 
Goutaut asszony között folyt, ki nem rég Pa
risba érkezett.

GÖ R Ö G O R S Z Á G .
Naupliai levelek szerint a’ staíushatalorn 

megbuktatására tört összeesküvés fejei, (Gri- 
va, Kolokotroni, sógora, ’s Koliopulos Pla- 
putas, ki Münchenben mint követ volt) halálra 
Ítéltettek. E ’ hír dühbe hozá embereiket, ’s 
az egykori palikárok ’s kleplifek meg akarák 
az ítschkale várban foglyoskodó vétkeseket 
szabadítani. A’ próba véres volt, de még is a’ 
bajor katonák győztek, ’s a’ foglyok fogva 
maradtak. A’ pártok felzúdulása, mint mondják 
nem csekély, de az ország különben csendes. 
„Naupliából Írják azt is, hogy 8 az ottani tör
vényszéktől elítéltek közül kegyeimet nyert, 
’s csak egy évre állítatnak rendőrségi vigyá
zat alá; ö t pedig, kikre halál volt mondva, a’ 
helyett 20 éves békóra ítéltetett.

N É M E T A L F Ö L D .
Hollandia keleíindiai birtokiban, különö

sen Sumatra ’s Java szigetekben a’lázadás an
nyira hatott, hogy noha a’ hollandi kormány
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molt septemb. majd minden mellőzhető sere
gét oda parancsold Európából, ’s azokkal a’ 
fókormányzó a’ háborút egy ideig folytató i s , 
a’ Sumatraiak mindazáltal, mintegy 25,000en 
fegyveres kézzel bekeríték a’ hollandiak fő 
gyarmataikat. Most azonban hire fut, hogy a’ 
fő kormányzó katonasága csekély maradvá- 
nyival ’s a’ tisztviselőkkel Bataviába vonult 
Javára, ’s ott vár Európából sereget, melly- 
re Javában magában is szüksége lesz , mert 
a’ nép fölötte elégületlen. Bataviai levelek sze
rint a’ kormány e’ várost fél órányi távolság
ra be akarja sánczoltatni, hogy oda csak 'vo- 
nóhidon lehessen ju tn i; míg azonban a’ kor
mány gyarmat-rendszerét nem változtatja meg, 
bátorlétre ’s üdülésre számot nem tarthat, mert 
a’ hollandi rendszer igen rósz, ’s monopóliu
mával csak a’ népet keseríti. Most azt rebes
getik , hogy a’ Sumatraiak magok közül vá
lasztottak magoknak királyt, kivervén a’ hol
landiakat e’ nagy szigetből. E ’ hfH egy hajó 
hozta, melly Bataviából 160 nap alatt érke
zett Amsterdamba. Sumatrából az egész ka
tonaság , ’s valamennyi kereskedő Bataviába 
költözött, hol nagy szorongásban vannak. Egy 
generált ’s két ezredest említenek megöltnek. 
Hollandia 13 hajót készít, mindegyiket 100 
emberrel megrakva Bataviába. —

B JE L G 1 ü M:
A’ képviselóházban máj. 22ikén a’ belmi- 

nister hírül adá a’ korona-herczeg halálát. A’ 
kamara, miután elhatározta, hogy in corpore 
meg fog a’ temetésen jelenni, két indítványt 
vön tanácskozás alá. Az egyik küldöttséget 
ohajta neveztetni, melly a’ királyhoz járulna, 
a* kamara részvételét kifejezendő*, a’ másik
nak felirás volt czélja a’ királyhoz. Ez utób
bi többséget nyert. E ’ szavazásra a’ királynak 
azon nyilván) ított gondolatja vagy szándéka 
adott alkalmat, hogy e’ veszteség után örö
mest meg v á l a s z t a t n á  u t ó d j á t  — élvén 
ajánlati jogával, mellyet az alkotmány enged 
neki. A’ király e’ szándékát mind a’ két ka
mara tagjai közt kihirlelteté, sőt azt is tu
data velők, hogy bátyjának Szász-Coburg 
Ferdiuandnak 2ik íiját választotta e’ végre ki. 
E ’ hirt Hane gén. terjesztő a’ követház tag
jai közt el, ’s ezek ülést tartván egy tagot 
kőidének a’ királyhoz, ki kéz alatt megtud
ja : ha valljon utódját valóban ki akarja é je 
lelni? A’ király ismételi azt a’ királyi lakba 
ment küldöttség előtt is, melly arról is meg
győződött, hogy a’ királynak kedves volna, 
ha a’ kamara óhajtaná e’ kijelelést. A’ felí
rásra kinevezett biztosság már most egy czik-

ket fog abban javaslani, melly ez óhajtást ki
fejezze. (A’ koronaörökösnek kijelölt hg. 1818- 
ban született, katholicus vallásu, ’s atyja ausz
triai altábornagy). —

P O R T U G Á L I A .
Mióta Villaflor a’ Duero jobb partját el

hagyó ’s dél felé nyomul, az általa elhagyott 
vidékeken, névszerint Mönforte körül újra gue- 
rillák alakulnak ’s visszahóditásokat próbál
gatnak d. Miguel részére. Ezek ellen okai
mul Galicziából a’ spanyoloktul segedelem-ké
résre kényszerítve látta magát legközelebb 
a’ chavesi pedrói kormány, mit még is ka
pott, a’ város védelmére gén. Rodiltól egy 
külön osztály rendeltetvén. Altaljában kitet
szik e’ körülményből, milly sokáig lesz még 
d. Pedrónak szüksége idegen seregek köz- 
bejárulására, ha mingyárt birtokába fogta is 
venni a’ tartományt, hogy féken tartsa a’ csak 
színre legyőzött de szívben meg nem nyert 
lakosokat. — Santarem körül, hogy az el
lenségnek élelemhöz jutása annál nehezebbé 
tétessék, mivel már vizen különben sem vár
hat szállításokat, angol kereskedők által vásá
roltatja meg a’ lissaboni kormány telhető men
nyiségig a’ legszükségesebb élelmi szereket. 
Sir Doyle és gén. Bacon botránkoztató per
patvaruk , melly eddig talán valamennyi közt 
a’ legocsinányabb rágalmak és szidalmakká 
aljasult, nagy mulatságul szolgált a’ lissabo- 
niaknak, csak azért is , hogy mind a’ két 
czivakodó, külföldi. A’ veszekedés levelezé
sekben folyt, mellyek közül a’ sajátját min
denük fél előre olvasta fel többször ’s nagy 
hangon a’ nép előtt kávéházak ’s egyéb gyü
lekezetekben kimondhatatlan kaczaj és zajou- 
gó lárma közt. Eleinte senki sem hitte, hogy 
párviadalra kerülni nem fognak, most pedig 
már annál inkább kaczagják őket, látván, mint 
járkálnak futosnak föl ’s alá egyik utczárul a’ 
másikon lovagostorral fölfegyverkezve, ’s mint 
magok mondják, egymást keresve, hogy egy
mást jól elverhessék, a’ nélkül hogy mind ed
dig valahol összetalálkoztak volna. — A’ lis
saboni Cronica még sem közli Coimbra bevé
telét , ámbár máskép majd kizárólag telve az 
expeditiók haladásival. Gén. Avilez Trasos- 
montesben már jó számú sereget állííott össze, 
’s azzal indul már dél felé, a’ tartomány kor
mányát gén. Pizarrouak engedvén át. Felső- 
Beirában 26 város nyilatkozott a’ királyné ré
szire. Délrül gen. Sa beküldé hivatalos je 
lentését a’ minap szenvedett visszanyomatá- 
sa felöl. Tudósítása Villanova di Portimaóbul 
kelt april. 25röl, szerinte a’ pedrói sergek 10



368

óráig áliák ki a’ harczot a’ 4000re menő el
lenséggel Bourmont vezérlése alatt, azután 
pedig kellő rendben vonultak vissza ’s most 
Far óban állanak.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Gen. Valdes, Alineidának ideigleni kor

mányzója , jelentést teszen Portugálbul 46 
spanyol katonának d. Carlos kiséretébül elfo- 
gatása iránt, köztük két tiszt is találkozik a’ 
testórseregbül. Merino Lermában áll Castiliá- 
ban 400 lovag fegyveressel, Cuevillas pedig 
Santanderben 1500zal.

A’ tory Morning-Herald szokása szerint 
egészen más sziliben közli Quesada minapi 
vesztesége következésit, mint ekorig egye
bütt olvashatók. Szerinte Navarrában a’ carlo- 
si ezredek éjszakrul, sőt távolabb tartomá
nyokba is nevezetes segéd csapatokat szed
nek magokhoz; ’s már várasok és faluk, mel- 
lyek eddig ingadozónak: valljon Carlost vagy 
a’ királynét kövessék e? buzognak végrehaj
tani a’ junta rendeléseit. Quesada ’s Lorenzo 
csupán magokat védőleg munkálhatnak ’s Zu- 
malacarreguy minden nevezetesb állásból ki- 
szoritá őket; Eraso a’ franczia széleket tart
ja  őrszemmel, ’s az onnan jövő hadiszerek 
szállításit biztosítja; Zavala és Castor gen.Es- 
parterrot ostromzárban tartják Bilbaoban, ’s a’ 
várost minden pillanatban megvétellel fenye
getik. Hasztalan iparkodott El-Pastor a’ vá
rosnak e’ szorultságban védelmére sietni, mert 
alig érinték táborszemei a’ baski földet, Zava
la már megrohaná őket és szétverő, vagy fog- 
lyivá tévé, melly utóbbiak közül lötöt meg is 
lövetett. Guernicában a’ többi seregekre a’ há
zak ablakiból lődöztek; mondják, e’ város azó
ta bevétetett 's fölgyujtatott. Két napi fárad
ságos menet után, e’ sergek végre megütköz
tek a’ carlosiakkal, de nagy veszteséggel vo
nultak vissza Bergara felé. Ezóta El-Pastor 
varázs badihire tűnni kezd, ’s enyésztén épül
ni a’ carlosiaké. Zavala a’ biscayaiakkal egye
sülvén, most már hatalmában bírja Guipuzcoát 
Yruntul egész Tolosáig. Hiteles irományok 
után, mellyek a’ tartományi juntához érkez
tetlek, a’ carlosi tábor összes ereje 25 ezer 
főre megy, ’s 5000 csupán Quesada megveré- 
tese óta gyűlt a’ táborhoz. Ha kivántatnék, e’

szám még egyszer illy nagy is lehetne. A’ 
királynéiak száma Navarrában ’s a’ baski tar
tományokban csupán 15 ezer főre megy, ’s 
vezéreik nem is mérkőzhetnek a’ carlosiakéi- 
val, hadi fenyitékök semmi, szellemök a’ leg
rosszabb , a’ népség pedig miudenütt ellenök. 
Algyuik a’ hegységben épen semmit sem hasz
nálnak. Carlos elhajóztának hire (Portugálból 
Angliába) nem hogy elkedveílenülést vagy fé- 
lemlést okozott volna párthiveinél, sőt örömet 
és annak biztos reményét, hogy Angliából 
majd hajósereggel térend övéihez vissza, ’s 
létesitendi azt, mi eddig annyi vérontás mel
lett, de szántszándékkal függőben tartatott. 
— E ’mind igen szép kilátás ’s kecsegtető fair— 
lelés, csak meg valósuljon. — Portugálból máj. 
llkérő l vett hirek, Coimbra és Figueiras be
vételét igazolják; mire a’ portugál statusköl- 
csön becse 80ra emelkedett.

„ EL KG Y HÍ REK.
O cs. k. magassága, a’ toscanai nagyhg. asz- 

szony máj. 2lén szerencsésen szült egy leány
magzatot; — O cs. k. magasságának a’ tosca
nai nagyhgnek első házasságából maradt leg
ifjabb leánya, Maria Max. föhgasszony pedig 
(szül. 1827 jan. 9.) hoszas és fájdalmas beteg
ség után máj. 18án elhunyt. — Konstantiná
polyban hire támadt, Mehemed Ali meggyil
koltatásának Kairóban. Az odessai újság azon
ban, melly e’ hirt közli, érte kezeskedni nem 
akar, ’s csak azt mondja, hogy ha megvaló
sulna e’ h ir , kelet ügyére fölötte fontos kö- 
vetkezésü lenne. — Ejszakamerika Tenessee 
statusában jan. 10. halt meg Frantham Betty 
(Borbála) 154ik évében. Születésre német 
volt, ’s 1720 jött éjszaki Carolinába. 120 éves 
korában majd egészen megvakult, de később 
szeme világát újra visszanyerte, ’s utolsó 20 
évében olly éles látású volt mint ifjúságában.— 
Londonban most Napóleonnak három testvére 
van : Canino h g ; (Lucian) Survilliers gróf; 
(József) és Montfort gr. (Jeromos).— A’ len
gyel bank pénzalapja, melly eddig 30 millió 
lengyel forint volt, most.42 millióval szaporít- 
tatott, hogy a’ kereskedést, ipart ’s különösen 
a’ földművelést mozdítsa elő, melly végre a’ 
Vistula mentében magtároknak kellene épít
tetniük. —

A’ gabona jesti piaczi ára jun. Bikán 1834: P é n z k e 1 e t:
p o s s .  m .  v á l  g a r . l e g j o t b k ö z é p c s e k é l y p o z s  m .  v á l . g a r . i c g j o  bb köz ép c v e k e i ' B e c s  j u n i -u s  ó ik é n t  k ö z é p á r  p e n g ő  p é n z b e n

Tisztabuza 120 106* 100 Zab 50 46f 451 Status 5 pC. kötél. 99T?g|Bécs 21 pC. bankók. 58f
Kétszeres 86f 80 — Köles — — — „ 4 pC. 91 |Kam. 21 pC. kötél. —
Rozs 70 66| 63j Köleskása — — — „ 1820 ’ köles. 205 «Bankrészvény 1282
Árpa — 60 58f Kukoricza 66J 64 62§ „ 1821“ „ |Cs. arany pCt. agio —

Szerkezteti H e 1 m e c z y. Nyomtatja L ä n d e r e r .



1834.
J e l e n k o r .

4 7 . szám. Pest szerda j un ins Ildikén.

F o g l a l a t :  Magyar és Erdélyország (fő HU ülései jun. 4ikeig; kinevezések; rabmunkáltató intézet G yőrben; ÍVik ló
verseny Kovács Jáno3 ; "különféle). Anglia (ministerr változások; vallás-szabadság védő társasági gyűlés; felsőhásíi 
viták máj. 23rkán}. Franc/, i ao r szág (beszédek Lafayette halála felől ’s javaslatok emléke i rán t;  fürkészetek; T h ie rs ;  
Lameunais munkája; elemi oktatás; Bursch pere ’s a ’ t.) Portugália (expeditiók munkálati). Spanyolország (egyve
leg hírek). Schweiz ^Schweiz viszonyai a ’ szomszéd hatalmakhoz). Oroszország (orosz nevelés). Törökország. Elegy- 
hirek. Gabonaár. Pénzkelet.

MAG VAR- és F.RDfcLVORSZ A(5
P o z s o n y :  Jtiuius 3ikán a’ fő tábla a’ 

RRtül közelebb kapott üzenet vizsgálatában, 
újra megmaradóit az előbbi határozatnál. U- 
gyanekkor az uriszékek rendezésiről szóló 
czikk még bátra volt szakasziu is átmenvéu, 
a’ 8ik §szt az országos küldöttség dolgozata 
szerint fugadák el, a* „mezővárasok“ kifeje
zést „községekre“ változtatva. A’ 9ik a’ HR. 
állapodása szerint hagyatott jóvá olly módo
sítássá] : hogy különböző megyékben lakozó 
pörlekedők ne az illető „megyebeli“ , hanem 
„urasági“ szókhoz idéztessenek, mellyszéki
hez azonban -bírákul ugyanazon megyebeli 
tisztek hivassanak meg. — Jun. 4ikén a’ lilik  
czikkre (sz. kir. városi törvényszékekről), 
menvéu át a’ fő HR, annak Xső gszát a RR: 
értelme szerint fogadták el, hozzá tevén, hogy 
snmmás pörök eliíéiésire is , valamint a’ lob
biéra, az elnökkel együtt 5 tagbul álló bíró
ság kivántassék, 's a’ tagok törvéuytudók , 
vagy viselt hivataljok által tapasztaltak, a’ vá
ros keblében minél inkább birtokosak, érett 
ítéletnek, józan erkölcsnek ’s polgártársaik 
bizodalmával bírók legyenek. FenVitő pörbe- 
li itélésekbeu pedig a' tanácsbeliek mindnyá
jan , kik akadályozva nincsenek, jelen legye
nek. — A’ 2ik §. ollyképen módosíttatott: hogy 
sz. kir. városi bíróság mind saját polgárai, 
mind más a’ város keblében lakozó uemtele- 
írek és tisztesbek (houoratiores), minden, 
akár személyi akár tárgyi pőréiben Ítélhes
se« , sőt nemesekéiben is városi telek vagy 
ház ’s ezekkel járuló polgári jusok gyakor
lása iránt. — Bírságok ’s pénzbüntetések más
korra halasztattak. — A’ kerületekben a’ HR. 
folyvást az adományozások tárgyáhan vitat
koztak éjikén a’ királyi megegyezésre (de 
consensu regio) mentek által.

0  cs. kir. Fölsége máj. 24iki legfensőbb 
határozata szerint az erdélyi kir. udv. Kati- 
czellaríánál tiszt, coucipista gr. Bethlen Im
rét, ugyan ezen udv. hatóságnál tiszt, titok- 
uokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Királyunk 0  Fölsége Zimonyi kir. 30a- 
dóssá és só-ellenőrré Pytkely Antal nj vidéki:

3öadost és sóárnokot nevezte ki. A’ nagyin, 
magy. kir. udv. Kamara a’ keblebeli fófizo- 
tó hivatalnál Ziuimermaim Ferencz halálával 
megürült accessistaságra Schauschek Ignác* 
eddig hivatalbeii fizetéses practicanst, ennek 
helyébe pedig Dömötör Aloiz budai 30adi 
practicanst nevezé ki. Kőinley Rudolf Nede- 
liczeu volt 30adi tisztirnok meghalt. (Kir k. t«f?.).

Kolozsvárral az Erdélyi fliradénak egész 
jun. Síkáig terjedő számát vettük, de az ot
tani országgyűlés felől még benne semmi o- 
gyéb, hogy Wesselényi Miklós b. ur kettős 
vaiaszíata&a közül az Udvarhely székit fogad
ván el, a’ köz. Szolnok megyei megürült hely
re Tunyogi Csapó József ur választatott ei.

Győr: Mennyire kezd haladni a’jó, szép, ’s 
nemes iránti érzelem Hazánkban, a’ mindennap 
szaporodó hasznos intézetek fóláiíiítatási elég 
íHtiúji. Ns. Győr megye sem maradt e’ rész
ben hátra, mert e g y , a’ us. Arad vingyeihez 
hasoníó rabintézet föláliittatása iránt, midőn 
első alispán Bezerédy Ignácz kir. tan. ur in
dítványt telt, ennek létbe hozására nem csak 
minden nemes férfi kebel, de még az asszo
ny! szelíd lelkek is vetélkedve törekvének, és 
pedig elannyira, hogy Bezerédy Anna első 
alispánunk nője, férjének példáját követni a- 
karván , Szépneme sorsosinak általányos föi- 
szóLiitalások után, csak rövid időn majd 400 
darab asszonykézbeli szép müvet ’s más drá
gaságokat vala képes e’ czélba vett intézet 
javára előteremteni, mellyek jun. 2ikán a’ nrn- 
gye nagy palotájában ugyan e’ czélra tartott 
tánczmulatság alkalmával, sorshúzás utján ki
játszatván, majd hét ezer fr. tiszta jövedel
met adtak az intézet javára. Példa ez arra ,. 
mit képes szilárd akarat előidézni. Különön 
figyelemre méltók voltak magától az indító 
szonyságtul, Pestről az Asszonyegyesülettől;; 
Bécsbül gr. Eszterházy Miklósnétuí \ Budárul 
gr. Zichy Kreszczenczia ’s Bécsbül gr. Zi
chy Feraris Ferenczné 0  Excjoktul, Hun- 
kár x\ntalnéíul ’s gr,. Amadé kisasszonyoktuli 
Veszprém vmegy ébül, valamint álíaljábau Győr.- 
vmegye ’s városa Szépnemétül. ajándékozott 
közmüvek ’s drágaságok
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íVdik pesti lóverseny. Jun. Bikán d. u. 4 órakor.

1. Eszterházy díj. 50 arany, 1732 öl. 
Magyarlionban nemzett ’s ellett nem teiivér 
kanezára.

Jelentve volt 3 ló ,  1 visszahuzatott. — Keglevics Lász
ló gr. 3  esztendős pej kanczája C z i l l i ,  maga nevelése,— 
87 font teherrel, —  lovasa T ar  János suhancz lovász , — 
lső és igy nyertes. — Festetics Miki. gr. 4 észt. p. k. E s 
m e r a l d a ,  Nádasdy Tam. gr. nevelése, 102 ft. 2dik. — 
4' 17". ( a z a z : a’ pályát megfuták 4 első perez és 17 másod 
perez alatt).

2. Károlyi-Széchenyi díj. Egy thee-üst, 
egy táleza ’s két gyertyatartó ezüstből, érté
ke 100 ar. Minden mén- és kanezára. 1600 öl 
ismételve.

Lichtenstein Vencz. hg. és Széchenyi Istv. gr. szövetsé
gesek 5 észt. teliv. p. k. C h r i s t i n e ,  angol nevel 107 ft. 
Lovasa Boast. — 1.—1. (azaz :  mind az első mind a’ má
sodik ízben első). — Sándor gr. 4 észt. teliv. f. k m. 
C h i l d  H a r o l d ,  Nádasdy Tam. gr- nevel. 102 ft 2 — 
vh. ( a z a z : első ízben második é r t  a ’ cze'lhoz, másod ízben 
visszahuzatott). — Kinszky hg. teliv. sárga k. L u c y ,  ang. 
nevel. 113 ft. 3 . - 2 .  — 4' 14", — 3' 47".

3. Húsz hazafi díj. 100 ar. Magyarhoni 
mén- és kanezára. 2000 öl ismételve.

Jelentve volt 6  ló, 3 visszahuzatott. — Hnnyady Józs: 
gr. teliv. sárga k. M a r i a n n e ,  Károlyi Gy. gr. nevel. 128 
ft. Lovasa Eduard Jackson 1.—1. ,— Sándor gr. 4 észt. te 
liv. p. k. F a i r  D u c h e s s  Nádasdy Tam. gr. nevel. 110 
ft. — 2. — vh. — Keglevics László gr. 4 észt. sz. félvér m. 
T i g r i s ,  maga nevel. 112 ft. — 3 .—2. — 5 22", — 5' 23".

4. Paraszt gazdák díja. Első lóé 75 tal
lér, másodiké 50 tali., harmadiké 25 tall. — 
Futhat csekély tehetségű nemes, városi pol
gár va^y adózónak saját lova. 2000 öl, — 4 
észt. 9Ö ft. — 5 észt. 96 ft. — 6 észt. 99 ft. 
idősb 1 0 0 i, kancza két fonttal kevesbet.

Pályára kelt tizenegy ló, — három kimaradt. — Reichl 
Ferencz pesti lakosfi észt p. m. T u r c s i  I. — Dékány Im
re kecskeméti lakos 0  észt. f .  k. B á r s o n y  2 . —  BeichI 
Káról}- pesti lakos 4 észt. p. m. K e s e  3. — 5' 3S".

5. Asszonyságok pályadíja 150 aranyos 
billiköm az első lóé, 50 ar. a’ másodiké. Ausz
triai birodalmi mén- és kanezára 1600 ismétel
ve. A’ billiköm födelét e’vers szebbíti:

„H ogy nemes érez vagyek, ez hazafit versenyre nem unszol:“
„Szépek d í ja lev ék ,  5s legragyogóbb becsem ez.“

N. Apúlhi Kiss Sámuel.
Jelentve Volt e’ díjra 7 l ó , 5 visszah. — Károlyi Lajos 

gr- átevezte 3 észt. teliv. p. m. L i o n é  1-t, Károlyi Gy. gr. 
nevel. 92 ft. lovasa James Jackson. — 1.— I. — Hunyady 
Józs. gr. 5 észt. teliv. sárga m. G i l d r o y ,  Károlyi Istv gr.
nevel. 118 ft. Lovasa Eduard Jackson — 2 —2. — 4' 2 " ----
O' 2". Másod ízbeli versenyben egyik lovas sem akarván elől- 
menni, induláskor jó darabon léptetve mentek egymás mel
le tt ,  mig utóbb futásnak eredve Lionel a ’ czéíhoz közel, 
nyíl sebességi! előre-röpültével vítta. ki a ’ legragyogóbb be
csű díjt. Nézők igen sokan voltak ’s az idő is kedvező.

Ugyanez nap d. e. 10 órakor tartatott az 
Állattenyésztő Társaság közgyűlése, Kegle
vics László gr. elnöksége alatt, számos Rész
vényes jelenlétében. A’ tanácskozási-több érde
kes tárgy közt, meílyek határozatba mentek, 
nevezetes vala itt Széchenyi István gr. azon 
felszólító jelentése, raelJy szerint értesíté a’

Közgyűlést, hogy ő még 1832iki, Angliában 
létekor Andrássy György gróffal együtt bizo
nyos (Úri nevű) skot földmivelőt olly szán
dékkal hozatott hazánkba, hogy ez a’ külor- 
szági, különösen pedig az angol földiuivelési 
módot’s czélirányos erőmüvek használását tett— 
leg mutogatná hoaosinknak, minthogy több
nyire nem a’ külföldi gazdasági uj eszközök 
’s erőmüvekben a’ hiba, ha mi azokat czél- 
szerüleg nem használhatjuk, hanem a’ velők 
bánás és helyes alkalmazás hijánya miatt he
vernek azok nálunk jobbadán haszonvehetle- 
nül. Hogy tehát e’ részben a’ fogyatkozáson 
némileg segíthessünk, az említett skot gazda 
(farmer) 12 évre leendő megtelepítésére, pró
batételek végett a’ Duna mentében közel Pest
hez egy jó darab földet (200 — 300 hold) szük
ség lenne kibérleni, hogy igy miután az Ál
lattenyésztő Társaságot már most ifjabb Kirá
lyunk O Felsége is figyelmére méltatni ’s elő- 
segítui kegyeskedik, e’ Társaságnak az egész 
mezei gazdaságra’s poly technikai gyűjtemény
re régen óhajtott kiterjedése minélelőbb esz
közöltessék. — Ezen előterjesztésre a’ köz
jót előmozdítólag azonnal több jelen volt tár
sasági tag Úr i n a k  tartására, gazdasági sze
rek ’s egyéb előkészületek megszerzésire, az 
előadó Gróf által megnyitott aláirás-íven aján
lásokat tett, ’s csak hamar 575 pengő forint 
kerekedett össze a’ köz ügy elősegélésire. 
Nyitva áll azonban az út minden igaz hazafi 
előtt e’ szép kezdet előmozdítására ’s a’ siker 
miuélelőbbi eszközlésére. „Tegyen mindegyi
künk a’ mennyit lehet a’ hazáért, földiéiért. 
Fsak egy kicsit előre rs már nagy nyereség!“

Az ÁlUtmutatásról ’s egyebekről jövő jelentvényünkben. 
Végbe m ent  e’ közgyűlésen a’ köztelki részvények sorshú
zása is. Kihúzattak : 119 199. IÖO. 203. 253, és 179 számok.

E g e r ,  jun. 7ikén. A’közjónak nemesen 
élt egri Kovács János adakozásiról véginté- 
zeténél fogvást még ezeket közöljük, hogy 
azon alapítványin felül, mellyeket különösen 
az egri szegényeknek áldozott (l. Jelenkor 
42. szám) az egri kórházat és szegények in
tézetét az atyafijainak hagyottakon túl hátra 
maradandó javaiban egyetemi örökösiül i& té
vé , ’s még e’ fölött a’ nagy lotteriákban fen- 
levő sorsait is az említett intézetek sajátivá 
rendelé, az eshető nyereségből szint ezek 
gyarapulandván.' Áldás hamvaira! ’s a’ dicső 
példa gyümölcsözzék a’ szenvedő emberiség
nek!

K ü l ö n f é l e :  Balassa - Gyarmaton szá
mos évi förekedés után, hogy helyben ma
gyar nemzeti iskola állíttassák, mellyben nem

V
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csak a* városi de az egész megye tehetetle
nebb lakosai gyermekeinek erkölcsi és pol
gári kimiveltetésükre alkalom nyittassák, — a’ 
czél valahára kegyes adakozási segéllések- 
kel a’ megyéből ’s égyéb lelkes hazafiaktól 
annyiban el van érve, hogy f. észt. april. 14i- 
kén az iskolaházat építeni elkezdhették, mi
re május 20ikán a’ talpkö-letétele emlékeze
tes pompával ment végbe. Az alapítók főbb
jei közt, kikért a’ mondott talpkö-Jetételi ün
nepen vig áldomás-poharak üdítettek, gr. Zi
chy István ur mint nemzetisége öregebbike, 
egy Jankónak fizetésére 250 frtot kamatozó a- 
lapilványt tett. A’ liáladatos gyarmatiak később 
névrül névre közleni ígérik az alapítványo
kat. — Egymást érik jelcntésink a’ g)akor 
gyuladások ’s azok által okozott károk felől, 
llgyanis Segesden (Erdélyben) april. 30ikán 
kevés óra alatt a’ helységnek majd harmadré
sze égette!, mi által mintegy 120 háznép ju
tott úgy szólva végső ínségre. Gróf Haller Já
nos mingyárt a' szerencsétlenség után sege
delmére sietett a’szegény károsultaknak, 200 
véka kukoriczát és 100 véka búzát osztatván 
ki köztük.

A N G L I A .
Galignagni Messengere kivonatokat közöl 

a’ máj. 26iki londoni lapokból; tehék azok a’ 
britt ministerium meghasonlásáról az irlandi 
eg) ház-jövedelmek mire fordíttatásuk iránt. 
Némelly levelek szerint e’ meghasonlásnak 
Stanley és Graham uu. kilépte lenne követ
kezése, mit már a’ Times is, lehetőnek em
leget. Azonban világosan kikel azon combi- 
natio ellen , mell) nél fogvást á’ mostani whig- 
ministeriumba tory tagok vétetnének föl, ’s az a 
erről elterjedt hirt hamisnak állítja. A’ Sun 
hasonlag említi ezen nieghasonlást, ’s noha, 
úgy mond, ama’ fenemlített két tag kiléptével 
vesztene is a’ kabinet, kipótolhatlanabb lenne 
a’ veszteség, ha azoknak engedve, köz bizo- 
dalomtól fosztatnék az meg. Az egy házat meg 
kell újítani, ’s a’ fölösleg jövedelmet valósá
gos nemzeti czélra fordítani; semmi ministe
rium sem fogja magát bár egy hónapig is tart
hatni, ha annak ellenszegülne. Mi a’ kormány t 
nem féltjük, melly e’ pont iránt már el van 
tökélve. — A’ jóniai szigetek parliamentje, 
mint azt egy corfui levél május 2ról állítja, 
lázadó irányzata végett oszlatott föl, mellyet 
maga az újólag érkezett lord főbiztos (Nu
gent) látszott annak adni az által, hogy a’ nép 
részére ny ilatkozván az oppositiót hatalmassá 
tévé, mellyel azután semmikép sem boldogul

. J

hatott. Az nj választások, mint hiszik, mér
sékletiek fognak lenni. — Az angol Globe 
is ellenmond azon hírnek, mintha a’ király el
méjében megtébolyodott volna, — ’s azt épen a’ 
Quotidienne hazug találmányának mondja. — A’ 
Court-Journal beszéli, hogy ez utóbbi napok
ban, midőn Talleyrand hg. Palmerston lordhoz 
ment, ’s ott Bonaparte Luciant találta, — 
mintha valamit otthon felejtett volna, hirtelen 
visszafordult, ’s haza ment, tettetvén magát, 
mintha se Palmerston lordot, se Luciant ész
re sem vette volna. —

Máj. 17ikéu tartá Londonban a’ vallási 
szabadság-védelmező protestáns társaság 23- 
dik évi gyűlését. Wilks ur, ki Durham mint 
elnök kórtéré nyiíá meg a’ tanácskozást, e- 
lóadá elsőben a’ társaság eredetét ’s czélját, 
’s kimutatá a’ dissenterek teljes jogát vallásos 
szabadságra. Azt ügyekezék azután megmu
tatni, hogy tanácsosb, ha az egy ház önkény- 
tes adakozások által segíttetik, J»zaz ha az 
egy ház a’ statustól elválasztatik. *Felhozá bi
zonyságul, hogy Walesben, hol 70 év előtt 
csak 70 dissenter kápolna volt, most 1500 
van, ’s azokat mind a’ nép önkénytes adako
zása tartja fen, mig 300 angol egyház majd 
nem pusztán áll. Ezután végzéssé lón: „hogy 
a’ dissenterek társasága rendületlen buzgalom
mal ügyekezzék a’ vallásos szabadsági elvek 
fentartásán, ’s azok haladását mind a’ hazá
ban, mind az egész föld kerekségén moz
dítsa elő. ,,A’ társaság abeli meggyőződését 
mondja ki, hogy a’ vallás ott virágzik, hol 
önkénytes adakozás tartja fen azt, ’s hogy 
minden kényszerített segedelem csak növe
kedését akadályozza, ’s gyümölcseit keserí
t i /4 — „Fejezze ki a’ társaság boszaukodá- 
sát azon csalódásán, hogy a’ kormány a’ dis
senterek sérelmein segíteni nem sie t/4 — A’ 
neki szavazott köszönetét hálálva viszonozván 
Durham lord az egyház elkiilönítíetése iránt a’ 
statustól oda nyilatkozik, hogy ő abban nem 
egyezhetik meg. Kimutatván a’ gyülekezet
nek, hogy az alsóházban 600 tag közül ezen 
indítványt alig védné 30, a’ felsőházban pedig 
egy pair sem; 's mi több, e’ kérdésre az ország 
sincs eléggé elkészülve. „Demidőn úgymond 
az egyházat a’ statustól elkülöníttetni nem a- 
karom, ezt valamelly fenálló egy ház visszaé
lésivel sem óhajtóm terhelni.44 —

A’ felsőházban máj. 23ikán a’ Icrdkan- 
czellárt múlt levelünkben említett joyedelem- 
halmozási, ’s távollakási indítványa miatt a’ 
praelatusok és tory-lordok hevesen megtámad-
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Lík. Szemére vetvén különösen, hogy indit- 
rányival a’ házat mintegy megrohanta, a’ terv 
kidolgozására a’ praelatusokat meg nem hítta, 
’s oily időben nyujtá azokat be , midőn kevés 
tag, ’s egyetlen püspök sem vala jelen. Név- 
szerint a’ canterburyi érsek igen emlegető e’ 
panaszpontokat, végzetül azonban jegyzésre 
méltó vallomást teve, hogy a’ jövedelem-hal
mozás eltörlesztését, a’ mennyire uémelly jö
vedelmek csekélysége azt megengedi, támo
gatni, ’s a’ lelkészeknek tisztheiyükön laká
sát, mennyire lehetséges, eszközleui fogja.
— A’ lordkanczellár ez Ígéreten nagy örö
mét jelentvén, a’ többi szemrehányásból is ki 
akart meutekezui. (A’ lordkanczellár — Broug
ham t. i. — mivel nem régi tag a’ felsőház
iján , nem jártas annak számos szokási és szer
tartásiban annyira, hogy azokban néha meg 
ne botlanék, mit ellenségei azonnal hasznuk
ra ügyekeznek fordítani). Ezekután még egy
szer elörajzolá mind a’ két indítvány hasznait. 
Midőn némi bizonyítást adna elő, a’ Cumberlaudi 
hg. halk hangon eztmondá: Nem! Nem! „A* 
lordkanczellár pedig a' kir. hg. felé fordulván 
mennydörgő szózattal vissza: „ igen! mondom, 
Igen! Igen! ’s még egyszer Igen ! — mert 
tudom, hogy úgy van!“ Ekkor Wellington

álla föl kérdezvén: valljon jóvá hagyja ó 
az indítványokat a’ király , ’s a’ többi minis- 
terek, mert az utóbbit a’ lordkanczellár em
líteni látszott. Lansdowne lord azonban be
szédébe vágott, hogy azt a’ lordkanczellár 
világosan nem állította. A’ lordkanczellár pe
dig válaszolt: ő csak azt említette, hogy az 
indítványokat társival közíötte, a’ király jó
váhagyása iránt pedig, úgy mond csak a’ 2ik 
felolvastaíás után szokás lépéseket tenni $ ’s 
& jóváhagyást talán ki sem fogja kérni, ha 
látaudja, hogy indítványai a* lordok házában 
nyugalmas, őszinte, szenvedélyteleu tanács
kozás alá nem jutnak. Örül annak, hogy a’ 
praelatusok nem egészen idegenkednek azok
ból, mert nem örömest tenné ki a‘ lordokat 
azon kedvetlenségnek, — hogy keményebb 
kifejezéssel ne éijen — mellyel ama rendszám 
búsok visszautasíttatása honosaik előtt nekik 
okozna. Ezzel ellenei nem elégültek meg, 
hanem uj támadások utáu végre Wharncliffo 
lord azon egyenes kérdést irányzá hozzá: ha 
valljon a’ két indítványról tanácskozott ó tár
éival, ’s azokat saját tekintetéből, vagy a’ 
többi ministerek jóváhagyásával hozta e föl?
— A’ lordkanczellár figyelmeztet e’ kérdés 
szabálytalanságára, ’s arra hivatkozik, hogy

a’ minister mind a’ két házban vagy mint par- 
liamenltag vagy hivatalos tulajdonságában te
het javaslatot. Az indítványok tehát belső be
esők tekintetén nyugszanak, ’s nincs tudtá
val, hogy azok ellen valahol elleninondás ál
lana fen. Ugyanaznapon az alsóházban a’sze
gény! törvény tizenkét első czikkelye fo
gadtatott el. —

Bizonyos tengeri hadnagy levelénél fogva, 
mellyet az a’ földközi tengeri állomásról (statio) 
testvéréhez irt, valamennyi angol hadihajó pa
rancsot vett azonnal a’ dardanellák felé indu
lásra. — A’ londoni börzén azon hirt terjoszb- 
gették, mintha Prusszia Russziával egyenlő 
vám-szabályban egyezett volna meg a’ briít be
viteli czikkelyekre nézve.

Rendkivüles alkalommal vett tudósítás ti
tán máj. 30ról az említett négy minister (Stan
ley, Graham, Ripon gróf, s Richmond hg.) 
helyébe Spring-Rice a’ gyarmatok részire, 
Auckland lord az admiralitásira, Carlisle g r., 
lord-pöcsélórré, ?s végre Mulgrave gr. főpos- 
tamesterró (de ülés nélkül a’ kabinetben) ne
veztettek ki. Ezeken kívül Ellice ur haititi- 
tokuok hivatala megtartásával a’ kabinetbe lép, 
Poulett Thompson ur pedig (eddig tengeri 
kincstárnok) Auckland lord helyébe a’ keres*- 
kedőség elnökévé lelt. —

F R A . U ’ ZI  A O R S Z Á G ,
Lyonban máj. 22ki levél szerint a* zavar

gásnak még sincs vége. Sőt a‘ lázongó fők uj 
csapáshoz készülnek, meiiyben szerencsés- 
beknek hiszik magokat, mint múlt apriiisben. 
Különösen azt emlegetik, hegy az utóbbi rné- 
szárlatok óta a’ katonaság inkább hajlik a’ ro- 
publicanusok részére, mint a' kormányéra, ért- 
ve az alsóbb, 's altiszteket. ’S a’ levelező iga
zolja ezt. — E ’ tisztek többnyire tüzes fiatal 
emberek, ’s idővel a’ néptőmegre nem csekély 
befolyással lesznek, ’s a' t. Liechtenberger 
ügyvéd Strassburgban Lafayette halála alkal
mával a’ boldogult elhunytat ünneplő gyászbe
szédre hítta meg Strassburg polgárit.

A’ Messager egy bő czikkelyben aaX j?v- 
vasolja, hogy Lafayette gen. szobra a’ hastille- 
téreu emelendő oszlopra állíttassák ’s taná
csolja a’ kormánynak, hogy a’ polgárok e’ köz 
óhajtásába^ ó tegye a’ kezdeményt v. indít
ványt. Egy más lap meg azt akarja elhitetni, 
hogy a! kormány a’ júliusi ünnepek alkalmával 
e’ tekintetben törvényjavaslaton dolgozik.

A’ Messager szerint,, Dupin ur máj. 2öi$n 
hagy á el a’ követbázi elnökség lakát ’s 24én 
estve Angimba utazott, hol egy hónapig ma-
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radand. — A’ National május 27ről jelenti, 
hogy azon nap reggel 6 órakor rendőrök meu- 
tek Carrel Armand ur szállására, a’ pairka- 
niara parancsából, ’s az egész házat kifürkész
ték , Carrel u r , ’s a’ vidéki républicanus la
pok fó szerkesztóji közt folyni vélt levelezés
re gondolván akadni. A’ rendőrség némi hit
vány papirosokat össze is nyalábolt. E ’ ha
szontalan fürkészel után az lS34ki Nationalhoz 
jöttek; a’ motozásnak vége, minden siker nél
kül. A’ Parisban megjelenő „le bou sens“ (az 
ép értelem) républicanus lap után, Abbé Larnen- 
nais a’ bretagnei választók előtt akar kijelölt 
(caitdidat) gyanánt föllépni. Utolsó munkájánál 
fogva („Paroles d’ un croyant“) nem kétel
kedhetni többé, inellyik párthoz tartozik. — 
Az alig. Ztgban máj. 3 Íról egy czikkely kö
vetkezőleg elmélkedik e’ munkáról: „Kétség
be kellene a’ jövendőn esni, ha Lamennais 
munkáját annak kellene tekinteni, a’ minek 
képében lépe föl, ’s mi egyedül képes lenne 
neki hatást adni, t. i. ha tekinteni kellene a’ 
kor titkos sóhajtásai viszhangjáuak, ’s a’ szo
rongó és nyomorúságaik okait tudó keresz
tyén népek kiáltásának. E ’ könyv szerencsére 
sátáni, ’s annál inkább, mennél több ésszel 
vau irva. Elvre nézve korunk legnagyobb bo- 
tránkoztatója, észre legszebb virága 5 ’s meg
érdemli, hogy az észt benne valamennyi jó 
megtapsolja, elveire nézve pedig, hogy a’ fa
lakat is le vakarják, hol álla, ’s régi szokás-: 
ként, nyilványos téren hóhér kéz által éget- 
tessék meg A’ Populaire pedig e’ könyvet há
ború-üzenetnek mondja az egész társaság el
len, ’s minden tanja (Lehre) e’ szókba szorul: 
A' mi ma fenáli, a’ sátáné; lázadjatok fel, 
liáuyjatok szét ’s öljetek mindent, mig egyen
lő nem lesz a’ földdel.

A’ fiúi tiszteletnek nem nagy jelét adá e’ 
napokban Thiers, a’ fr. minister. Máj. elejéu 
t. i. Parisba érkezett Thiers atyja, ’s ismét 
elutazott a’ nélkül, hogy fiával szólott, vagy 
azt látliaíta volna, — levelezve értekezvén 
szállásáról vele. Mint mondják Madier de Mon- 
jau volt a’ közbenjáró, ’s annak következésé
ben az Öreg Thiers élte fogytáig tartó 6000 fr. 
nyngpénzzel a’ fővárosból eltávozott. Ellenben 
Thiers gazdag ipa, Dosne ur, a’ becsületrend 
keresztét nyerte meg. — A’ Dauphinois sze
rint a’ grenoblei nemzeti őrség mostani vá
lasztásánál minden közép árnyékiat eltűnt, ’s 
csak királyiak (royalisták) szavaztak republi- 
canusok eilen. E ’ hírlap szerint SS tisztet kel* 
le választani, ’s azok közt 7 királyi, vagy

ministeri, 1 opponens a’ respúblicai irány el
len, ’s 80 républicanus választat ék. — ,,A’ 
franczia nép érzelme, ngymond egy párisi le
vél máj.- 23ról, egészen lelohadt, ’s elerkölcs- 
telenült. De a’ nyilványos bátor akarat el- 
zsibbadása sehol sem mutatkozott még annyira 
mint Lafayette temetése alkalmával. A’ kor
mány a’ párisiakra most mindent tolhatna, még 
a’ forts détachés-kat (páris-köri várkoszorú- 
készitést) is. A’ National vágó szavai egy 
szikrát sem ingerlenek többé, pedig a’júniusi 
napokban halálától még annyira féltek, hogy 
Lafayette vallomása szerint némelly republica- 
nusok őt m e g g y i l k o l n i ,  holttestét az ut- 
czákon hurczolni készültek ’s azt kiáltani ki, 
hogy a’ kormány gyilkolíalta volna meg őt ’s 
ez által az egész várost egy p?rcz alatt láza
dásba hozni ’s a’ t  — A’ legkülönösb mind e’ 
mellett, hogy a’ fenállóhoz senki sem ragasz
kodik, iránta tisztelettel senki sincs, de csu
pa tespedésból eltűrik, mert jobbat nem tudnak.

A’ National egy czikkelyél, mell) ben azt 
mutatja meg, hogy a’ magas polgárság lépett 
most a’ régi — bourboni — nemesi aristokratia 
helyébe, e’ szókkal rekeszti: „Nyugodjanak 
azok meg, kik azt hiszik, hogy Francziaor- 
szág elhagyja magát, mert a’ constitutional is 
oppositio régi formáji 1830 óta nein képesek 
a’ társaságot a’ haladás ösvényére hozni. — A’ 
hívataikodó (tisztviselői) nemzeten kön kezdő
dik csak az igazi nemzet, a’ jövendóség nem
zete, mellyuek hasonlag elvei lesznek, mint 
amannak katechismusa van. Elve egyenlőség, 
formája az egyesülés (associatio). — A’ Móni- - 
teur du Commerce azt mondja, hogy örömmel 
jelentheti azon egyezést Anglia ’s Franczia- 
ország kormánya közt, niellynél fogva e’ két 
ország hírlapjai minden teher nélkül fognak 
egymás közt kicseréltetni. E ’ szép síkéi t líich- 
mond egyenességének tulajdoníthatni, ki Cu»nte 
ur (fr. bizományos) javaslatit e’ tárgyban buz
galommal fogadá el. Azonban Conte ur buzgó 
szorgalma is dicséretet érdemel, a franczia ke
reskedési érdekekre nézve. — A’ Journal des 
Débats is élesen kikel Lamennais ur munkája 
ellen’s azt olly idegenítőnek , oliy megíugha- 
latlannak mondja, hogy bélyegezni sem meri. 
A’ legjelesebb férfiak kinyilatkoztatták ítéle
tüket róla. „ ’S az ellene lövelt ezernyi gúny, 
kárhozat ’s ehnénczség csak azon mély cso
dálkozásnak tanúja, mellyet a’ catholicismua^ 
nak a’ jacobinisiuussal csudás összeállítása 
gerjeszt“

Páccá kanfiiuU levele jelenté, hogy Abbé
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Lamennais könyve Rómában kedvetlenül fo-
gadíaték. — A’ Gazette de France, melly máj. 
22én nem jelent meg, más nap jelenti, hogy 
némi az alkotmányos (constitutionalis) felelős
séget illető czikkely végett foglaltatott le. A’ 
Quotidiennet is lefoglalák e’ napon. A’ Gazet
te továbbá ezeket mondja Lafayetteról: „Azon 
férfiak közül, kik félszázad óta elhunytak, 
senki sem birt olly átfogó, hathatós elhatáro
zott befolyással mint Lafayette. Gondolatjai 
Varsón, Brüsselen, Bernen, Bolognán, Ca- 
dixon, Lissabonon, Mexicón, Rio-Janeirón 
keresztül terjedtek el, ’s a’ népek azonnal 
mozgásba jöttek. — A’ franczia Akadémia 
ülésében május 23kán, a’ Constitutionneí sze
rint, egy tag azon javaslatot tévé, hogy La
fayette dicséretére készülendő költeményre' 
jutalom tétessék. A’ javaslatnak igen ellen
szegültek , ’s igy süker nélkül maradt. A’ 
jegyzőkönyvben sem lesz róla említés. — 
Megjegyzésre méltó , hogy mind Columbus 
Kristóf, Amerika fölfedezője, mind Lafayet
te general ki három századdal később olly 
igen kitünteté magát e’ világrészen, máj. 20án 
haltak meg. — Néhány év előtt amerikai kül
döttség érkezett Párisba Lafayettet megkérni, 
hogy hamvait az egyesült Statusoknak hagyja. 
0  azonban azon emléket, mellyet egy nép há
lája ajáula neki, elhárító magától. Különös, 
és valóban érzékenyitő gondolatnál fogva kül
dött azután az éjszakamerikai nemzet feje egy 
nagy láda földet, azon csatamezőrül, (Bran
dywine) mellyen győztes vala Lafayette, hogy 
azt azon franczia földdel, melly ben nyűgön- 
ni fog, vegyíttesse össze. Amerikai útjá
ban 1823ban az egyesült Statusok Lafayette 
generálnák majd 2 milliónyi értékű nemzeti 
jószágot ajánlottak. E ’ jószág nagy részben 
mindenféle ajándékokra fordíttatott, ’s noha 
Lafayette nem szegényül hala meg, még is cse
kélyebb vagyoht hagyott maga után. mint ren
des, és egyszerű életmódja engedhette volna. 
— Strassburgban máj. 29én jelent meg Börsch 
ur az alsó rajnai Courier szerkesztője, az es- 
küttszék előtt, Gáliét úrral együtt bizonyos 
czikkely végett, melly gyülölségre gerjeszt 
a’ kormány ’s a’ nemzet állal a’ királyra ruhá
zott méltóság ellen. Börscht Liechtenberger 
ügyész védelmezé, Gáliét urat Yves ur. Lich- 
tenberger csöndes nyugalommal szólott; nem 
úgy Gáliét, ki éles czélzásokkal a’ kormányt 
nyilazá beszédében, mire az elnök őt mérsék
lésre inté. Minthogy azonban Gáliét ur még 
sem szűnt meg tovább is mocskolódni a’ kor

mány ellen, az elnök újra meginté, Gáliét ur 
pedig irásnyalábját az asztal alá vetvén, ar- 
czát kendőjébe burkoló. Erre hangos kaczaj 
támadt a’ teremben. Ezután Yves ur szólott, 
rendkívüli elevenséggel, ’s igen szemszúró ké
pét adáFrancziaországnak, melly beszédében 
kivallá, hogy republ. Börsch ur lemondott szó
nok jusáról. Az elnök erre felfogó a’ fő kér
dést, ’s az esküitek eltávoztak, de egy óra
negyed múlva visszatérvén mind a’ három kér
désre „nem vétkest“ mondottak. A’ terem
ben: derekasan! Éljenek az esküitek! kiáltá
sok hangzottak. A’ vádlottak vig arcczal ha- 
gyák el a’ teremet. A’ Constitutionneí ellene 
van, hogy,,Lafayette szobra a’ juliusoszlopra 
tétessék. 0  azt csak egy talapra (Postament) 
óhajtja állíttatni a’ tanácsház-tér közepén. —

A’ nyilványos oktatás ministere tudósítást 
nyújtott be a’ királynak az elemi (első) ok
tatás mostani állapotjárói: tudósítása két rész
re oszlik ; első a’ ministernek az 1833. jun. 
28diki törvényt végrehajtó rendszabásáról, 
2dik e’ rendszabás munkálatiról szól, tartalmá
nak veleje következő: „Az említett törvény 
megjelente után körlevelét bocsáta Guizot ur 
az iskolatanítókhoz, mellyben állásuk köte- 
lességit fejté meg,  ’s őket azok serény tel
jesítésire buzdítván különösen arra szólító, 
hogy körlevele vételéről Írva nyugtassák meg,
’s e’ czélra 13,850 választ kapott, bizonysá
gául az illető tanítók belátása ’s buzgóságá- 
nak. Sajnálhatni azonban, hogy 39,000 tanító 
közül csak 13,850 válaszolt. Az első oktatás 
sikere a’ példány-iskoláktól függ, melJyek- 
ben a’ tanítók képezíeínek. Jó tanítónak jó 
iskolája van. Illy iskola 1828ban csak 3 volt; 
1830ban 13,. most 62 van munkásságban, 15 
pedig készülőben. 73 departement (megye) 
adózik ezek fentartására, ’s nem sokára min
den megyének lesz illy saját iskolája. E ’ 62 
iskolában 1944 tanul, kik közül 1308ért.a’ 
megyék, 245ért a’ status, 118ért a’ közsé
gek fizetnek, 273an magok tartják magokat. , 
Kezdő iskolákra azon 37,187 község közül, 
mellyekre Francziaország oszlik, 20,961 ön- 
kényleg adózik ’s igy majd 20,000 község 
marad fen, melly e’ végre semmit sem tett.
A’ törvény két községnek is megenged egy 
iskolát állítani, de mindeddig illy egyesülés 
csak 760 történt. 6000 főnyi városokon kí
vül , mellyek arra kötelesek, a’ csekélyebb 
lakös-számuaknak tetszésükre van hagyva a’ 
kezdő iskolák felállítása. Csak 6 illy város 
tévé azt. Mintegy 10,000 községnek van is-
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kolaháza, 2 l,000uél többnek nincs. Az elsőb
bek 1833ban 3 millió frankot fordítottak e’ 
végre. Folyó évre a’ hatósági tanácsok már 
2,350,877 frankot tűztek ki. Ha valamennyi 
község iskolaházat akarna építtetni, felszá
molás szerint 72,079,908 frankra volna szük
sége. Ha tehát fölvesszük, hogy a’ status ahoz 
évenként l,000,0(J0t, a’ községek 4,0Q0,000t, 
’s a’ megyék is adnak valamit , reméllhetni, 
hogy 12 — 15 év alatt valamennyi község
nek iskolaháza lesz. A’ fiú-iskolák száma, 
melly 1833 elején 31,420ra ment, 1833 vé
gével 33,695re szaporodott. Azokat 1832 te
lén 1,200,715, 1833ban pedig 1,654,828 fiú 
járta.“ —

P O R T U G Á L I A .
Gen. Rodil, mint a’ madriti hírlap máj. 

24ről tudósit, Castelbrancóban löikán minden 
seregét, melly expeditiojához tartozott, egy
bevonó, hogy vele egy összes tagban mun
kálhasson azon terv szerint, mellyet Terceira 
hggel hadi munkálataikra nézve előre megál
lapítottak. Terceira főszállása 12ikén Anciaó- 
ban volt Coimbrától valamire délfelé, 13ikán 
Reschában, honnan 14ikén Thomárt kelle va-* 
la elfoglalnia. A’ hg. utasításul kapá lehető 
sebességgel nyomulni előre, hogy d. Miguel 
hadának Algarbiába vonulását gátolja. D. Mi
guel valóban nevezetesb részét hadának, vagy 
talán ha végbe viheti az egészet i s , e’ tarto
mányba szándékozik helyezni, mivel Santa- 
rernben többé maradást nem lát. Lissabonbul 
az ut Coimbráig ezentúl szabad, ’s 12ikén a’ 
rendes posta már megindult Portóbul Lissa
bon felé. Coimbrában a’ nép élénk örömmel 
fogadó a’ pedróiakat, ’s az ellenség részirül 
számosán tértek a’ győztesek zászlóihoz ál
tal ; ben a’ városban pedig mintegy 60 tiszt 
’s 6 —700ig menő, különféle fegyverü közvi
téz kinálkozék szolgálatra. Az ellenség sok 
hadiszert hagyott hátra, de élelmet semmit. 
Mondják, Miguel Lissabonba megbízottat kül
dött , ki békealkudozás iránt némi lépéseket 
kezdene Pedro udvaránál ’s a’ külföldi köve
teknél.

SPANYOLORSZÁG.
A’ mindinkább növekedő zendülések Na- 

varrában gátolják, hogy Quesada rendesen 
tudósíthatná a’ kotmányt hadi munkálati felől; 
mit legközelebb, a’ logronjoi kormányzó je
lentése után róla tudhatni, abból á ll, hogy 
hadseregével a’ hegységeket járja mindenütt 
nyomozva az ellenség csapatit, mellyek azok
ban bujdoklanak. Egy csoport carlistát Lopez 
hajdani tiszt vezérsége alatt, a’ 16ik sorez

red egyik osztálya St. Jagonál megtámadt ’s 
megvert, alvezérét egy papot elfogván ’s meg- 
lövetvén. Cuesta, egy más pártvezér néhá- 
nyad magával Portugálból Estremadurába ü- 
tött, ’s a’ kormánytól Rodilhoz ’s a’ portugáli 
hadministerhöz épen arra küldött hivatalos le
veleket elfogta. Adni. Laborde, a’ spanyol 
tengeri hadnak az Antilláknál parancsnoka, 
meghalálozott. — Madritban a’ szentléleki klas- 
trom fölkészíttetésén mint az országos procu- 
radorok leendő üléshelyén, erősen dolgoz
nak. Máj. 19ikén Aranjuezből egyik kir. ha
tározat, egyszerre négy hírlapot szüntete meg, 
az Universal, National, Eco de la Opinion , 
és Tiempot; minthogy ezek mindnyájan, mint 
a’ decretum állítja, olly tanokat (doctrinákat) 
kezdőnek terjeszteni* mellyek a’ közre bo
csátott kir. statútum által szentesített alapel
veknek gyökerestül ellenszegülnek.

S C H W E I Z .
Zürichből máj. 14ről írják, hogy Schweiz 

közlekedése Lombardiával fel vau függeszt
ve. Útlevelet Schweizba senkinek sem adnak, 
úgy szinte a’ déli schweizi canto,nokbul Olasz
ország ausztriai részébe csak ollyak bocsát
tatnak be, kik statusügyekben utaznak. — Mint
egy 100 genfi iiju ember összebeszélt, ’s egy
másnak szavát adta, hogy háború esetén sa
ját költségükön szabad-serget fognak felál
lítani. — Bern külső tanácsában hat tag ál
tal aláirt következő indítványt olvastak föl: 
„Minthogy a’ badeni n.hg, ’s würtembergi ki
rály Schweizzal több év óta barátságos vi
szonyban állanak, e’ fölött constitutionalis el
vekhez szítanak, de mind e’ mellett a’ schwei
zi közlekedést olly igen nyomasztó rendsza
básokban még is részt vesznek, ’s nem gon
dolják meg, hogy tulajdonkép az ő alattva- 
lójik jőnek nagy számban Schweizba keres
kedés ’s kenyér végett, javasolja e’ hat tag: 
határozná Bern respublica nagy tanácsa el, 
hogy ezentúl Baden- ’s Würtembergből senki 
Schweizba ne bocsáttassék, ki a’ schweizi 
ügyvivőiül Bécsben v. Párisban aláirt útleve
let nem mutathat.“ — A’ badeni kormány talán 
szelét vette, hogy a’ Schweiziak is kitilt
hatják Baden alattvalójit Schweizból, mert 
Schweiz minden városai kiadó hivatalaival 
(kanczelláriáival) tudatá, hogy az illető ható
ságoknak, Bernben a’ badeni követ által lá- 
tomásozott útleveleivel ellátott utazók, mint 
az előtt, akadály nélkül léphetnek a’ n.her- 
czegségbe, mi az előbbi úílevél-rendszabást el
törülné. — A’ Moniteur tagadja, mit schweizi la
pok említének először, ’s a’ frapczia lapok ismét-
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lettek, mintha a’ fr. cantonoktól néhány poli
tikai {szökevény l  iadatását kívánta volna. Ezen 
előadást, úgymond, alaptalansága végett, szük
ségleien volna megezáfolni; de mivel az egy 
hírlapban újra tíiniitíetik ’s oily részletekkel, 
mell) ek annak hitelességét látszanak bizonyí
tani , kötelességének tartja azt alaptalannak 
nyilván vitám*

O l iOSZOKS ZÁG.
A’ porosz statusujság levelet közöl Pé

ten árból, május X7ről, az orosz nevelés tár
gyában. Kitetszik ebből, hogy a’ czái* az ifjú
ság - nevelésnek , nemzeti (azaz orosz) ’s ha
zai irányt szándékozik adni. Ezen irányt azon
ban úgy (igyekezik létesíteni, hogy a’ mellett 
az egyéb európai műveltség se legyen szám
űzve. Panaszkodik továbbá e’ levél, hogy az 
utóbbi tizedek óta az oroszok a’ külföldiske- 
déshez édesölvén, ’s azt mód nélkül megked
velvén, az ifjúság nevelésébe is beoíták azt. 
Honnan következett, hogy az külföldi művelt
ség ’s a’ külföld teljes ismérete mellett a’ ha
zait felszínüleg sem ismérte, hazája földirását, 
történeteit, statist!káját, literaturáját sőt még 
anyanyelvét sem tudta az ifjú muszka gy akran 
vagy csak hijányosan, mig az egyéb európai 
élő nyelveken ritka ügyességgel ’s helyesség
gel beszélt. E ’ körriyületek okozták újabb 
időkben azon rendszabályt, meliynéi fogvást 
az ifjúság neveltetése külföldön, úgy szinte 
külföldi nevelő-tartás engedelem nélkül kemé
nyen megtiltaték. Ezek hozatták továbbá ama’ 
rendelést is, meliynéi fogvást a’ hazai nyelvet 
Oroszországban, ’s annak iiteraíuráját, a’ népis- 
mértetést (Volkskunde) hazai foldürást és statis- 
tikát az iskolai tanulmányok közt fő figyelemmel 
tanítják. Kitetszik végre e’ nyomos érdekű le
vélből, hogy Oroszországban , az orosz nyel
vel teszi a’ kormány tanító és igazgató nyelv
vé ; bizonyságául annak, hogy ha Oroszor
szág egyes néptöredékei mindegyik saját nyel
veli akarná a’ tudornál!) okát mi vélni., azok

kevésre mehetnének.
TÖ HŐK G BSZ ÁG.

A’ smyrnai újság május löikről azt írja 
Saul os szigetből, hogy a’ szigeti népség nagy 
sé>ze kedvező érzelemmel van a' porta iránt,

’s csak a’ hajósereget várják, melly a’ szi
getet oslromzár alá veendi, hogy raeghódoíja- 
nak. — Lykurg Logotheti gyűlést hirdete, 
ki akarván tudni a’ nép köz érzelmét. E ’ gyü
lekezet azonban kereken kimondá, hogv a’ 
népnek épen nincs kedve id védelmezni. E ’ 
sükeretlen lépés sem reltenté el Lykurgot, 
hogy ha fegyveres ellenállásra nem i s , leg
alább kiköltözésre sörkentse a’ lakosakat. Mind 
e’ törekvése hasztalan volt, Dalidban 14 alá
írásnál többre szert nem tehetett. — Meggyő
ződvén a' zavargók , hogy a’ fővárosban olly 
kévéssé kedveznek szándékjoknak azzal fe- 
nyegették azt, hogy haddal támadják meg, ’s 
felpörkölik, de Balhi lakosai szemes vigyá
zata által e’ fenyegetőzés is következés nélkül 
maradt. Logotheti befolyásaién megcsökkent, 
már letételéről is vala szó. 0  most Tigani vár
kastélyában lakik, ’s közönségesen hiszik , 
hogy, mihelyt az ottoman hajósereg Samos 
előtt terem, azonnal megszökik. —

LLKG Y H IKK K.
Némi szatócsnál a’ Montmartre külváros

ban valaki - font macarouií (olasz laska vagy 
meíék) vett. Midőn a' boríték-papirost köze
lebb megvizsgálta, elismerte hogy az Voltaire 
saját kézírása, melly ben arra kéri a' fmauezia 
fő elienórjét, bogy 21)00 frknyi nvugpénzének 
fele a’ nyomorgó Laharpenak nvujíassék át. 
A’ szatócsnak egész nyaláb illy érdekes iro
mányai voltak, de azok nem rég némi dohány- 
kereskedő kezébe jutottak, ki már most figyel
mesen áítaifürkészgeti azokat.

Arektsckejevv gr. a’ paltantyosság volt ge
nerálja végrendelésében következő jutalmat a- 
lapitutt^ „Sándor orosz ezár országlásának 
legjobb történetére letett az elhunyt gróf 
1833ban 5üezer rubelt az országos kölcsön- 
bankba, azon meghagyással, hogy: az ott kö
vetkező 93 éven keresztül, kamatja kamat
jával szaporodva csonkulatian maradjon. Ezen 
összeséget 1924beu (Sándor császár halála 
után 100 év múlva) azon íróuak szánja jutalo
mul, ki a’ fenirt történetet, minden tekintet
ben a’ legtökéletesebben ki fogta dolgozni; (a’ 
jutalom a' kitűzött időre 1,918,960 rubellé fog 
növekedni per anatoeysmum vagy kamattal 
kamatozva).
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1834.
J E L E M K O R .

48. szám. Pest szombat junius 14dikén.
F o g l a l a t :  Magyar és Erde'lyország (fő ER, ülései. Érdél; 

mutatás. Különféle). Anglia (Londonderry és W ard  
szabómesterek ’s a ’ t .) .  Franeziaország. (Courier Franq 
képviselőségét k i tű ző 'k i r .  r.endelés). Portugália (hírek 
amnestia; dón Miguel Elvasba von- ). Belgium és 
’s a ’ t.). Németország (Hamb. C oirr  ^.oiident; kasseli 
r ika. Oroszország. Elegyhirek.

MAGYAR- és ERDÉLY ORSZÁG.
P o z s o n y :  Jun. 6ikán folytatván a’ fő 

RR. a’ városi itélőszékek iránti tanácskozási- 
kat, a’ 3ik §szt, melly azt rendeli, hogy a’ 
szerződésekbe iktatni szokott ama’ közönsé
ges záradék „akárinelly biró hatalmával,“ min
dig csak törvényes és illető törvényszékre, 
mind nemeseknél mind polgároknál, értessék, 
a’ RR. értelme szerint fogadák el; — a’ 4i- 
ket ollyképen: hogy ha nemes álteláoyos biz
tositó zálogot (hypotheca in genere) köt le, 
akkor íiémesi birtoka fensőbbségénél fogva u- 
gyan nemesi biróság által; ha pedig különö
sen városi vagy ezzel együtt nemesi hypothe- 
kát kötelez, akkor városi törvényszék által 
ítéltethessék: mivel ez esetben a’ polgári biz- 
tositó-zálog előkelőnek tartassék, ’s csak an
nak elégtelen voltakor legyen szabad, nemesi 
birtokhoz kielégítés végett nyúlni. Az 5dik 
gban: hátralevő adó-tartozás vagy más törvé
nyes, annak helyén meghatározandó köz ter
hek viselésiben az 1635: 21 ez. szerint, — 
továbbá házbér iránt is nemesek városi bíró
ság alá tartozzanak. 6ik §. az orsz. küldött
ség dolgozata szerint fogadtatott e l , „árjegy- 
zéki (auszugalis) követlésekben nemesekre is 
kiterjesztetvén a’ városi törvényszék.“ Vá
rosban lakó, ’s megyében is birtokos neme
sek ellen végrehajtások, polgári birtok elég
telen létében , (azon esetekre nézve, midőn 
nemesek is városi biróság előtt tartoznak tör
vényben állani), compassualis mellett nemesi 
birtokbul egészíüeínek ki. 7ik g. Nemessé- 
göket bebizonyítani elégtelenek , mind szemé
ly i mind tárgyi ügyeikben, városi törvényszék 
alá rendelteinek; ugyan az alá a’ nemesek 
nemtelen cselédeik is. — A’ vásárbirósáff kü- 
lönös rendezésre halasztaíotf. — Kerületi gyű
lések , mellyek e’ közben tartattak, a’ „kirá
lyi megegyezés“ ’s „uj adományozás“ tárgyá- 
ban folytak.

Az Érd. Híradó jun. 7ikéről, “Kolozsvár- 
rul következőt jelent: „Főiig. Ferdinand kir. 
fönsége mint országgyűlési kir. biztos kinyi
latkoztatta, fiogy az országgyűlés ez úttal

országgyűlés. Kinevezés. Széchenyi. Medárd-vásár.  Állat* 
indítványa; Times a ’ belga királyi p á r ,  ’s lengyelek fe lő l; 
uis , és Quetidienne; charlehtowni püspök). Dánia (az ország 
port. Indiáim!). Spanyolország (cortesgy ülés összehiva ; teljes 

Holland (belga ! tpvis. fölirás; foglyok erkölcsi javulása 
országgyűlés). Schweiz (Bourmont levele: Neufchatel). Amo-

í / í ü i i ü - ***** ' h u m  "   í-iirn— n îrwiiOTaMTMBrrmwnngiirn-Tnrr—Tnrw

még nem nyittathatik ki. Ha országos ülés 
tartatnék, majd előre Iliiül fog adatni.“ — A’ 
vasárnapi újság még rövidebben csupán ime’ 
szavakkal érinti e’ körülményt: „Az ország
gyűlés bizonyos akadály ok miatt még nem nyit
tatott meg.“ —

A’ fölséges uralkodó Pár, junius 7ikén 
Schönbrunnból útnak indult Persenbeug csász. 
kir. nemz. urodalomba, hol e’ hónap fogytáig 
szándékozik mulatni.

0  cs. kir. Fölsége máj. lOiki legfensőbb 
határozata szerint Zágrábban hadpénztári tiszt 
Gecz Lajost ugyanott péuztárnokká méltózta- 
tott kegyelmesen kinevezni.

Széchenyi Istv. gr. jun. lOkén I. FerenczV 
gőzhajón ismét Orsovára költözött a’ dunai 
szoros sziklamederhez, magával vitetvén a’ 
vitorlás Tündét, mell)" Berzaszka ’s Orsóvá 
közt lsö Ferencz ’s Argo gőzhajók közti köz
lés ’s egyéb szállítások eszközéül szolgáland 
a’ Vaskapu ’s a’ folyam egyéb rohanati hos
szában.

Pest jun. 13. Medárd-napi vásárunk , a’ 
már épen végéhöz járult, ha összehasonlítva 
szemléljük azt az idei, sőt tavalyi többi soka- 
dalmakkal, ha az idő kiható körülményei te
kintést érdemeinek, ’s ha na^y népességről 
következtetni szabad: — altaljában eleven
nek mutatkozék. Különösen népessége vala 
szembetűnő, mellynél a- közelebb lefolyt 3—4 
évben sem láttunk számosabbat. A’ vidékről 
talán régebb is hon tartózkodókat beszólitó 
alkalom, — az épen ekkor esett.’s a’ közön
ségnél kivált fensőbbné! újra bő részvéttel lá
togatottlóversenyek, — külföldi gyárosuk ’se - 
zek bizományosi, nevezetesen németek (a’vásá
rinkon már rendszerint megjelenő osztrákokat 
nem említve)schweiziak, olaszok, belgák, hol
landok, angolok ’s a’ t. szokatlan számú ér
kezésük, ’s mind ezen környületek eggyé ol
vadt különsége, a’ vásárnak kezdetén főkép 
sokatigérő szaporaságot juttatónak; de melly to
vábbi folytában még is középszerűségig olvadt 
alá. A’ szarvasmarhát, főkép a’ soványt ’s ri
deget, még a’ józsef-vásárbelinél süllyedtebb 
áron sem vették, a’ bízlak (sőre v. gőböly ) is
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csak ímmel-ámraal kapott igazi áron vevőre, 
azért t. Pest megye e’ hónap 11 s 13iki köz
gyűlésében a’ hús árát eddig volt állapotában 
meg is hagyta. — Kézmüvekre nézve mingyárt 
eleinte is alig vala középszerű. — Hazai termé- 
kink közt a’ gyapjú, mint fó divatu’s vásár-tó
nust osztogató czíkkely , közép finom fajban, 
millveknek az angol kereskedési futárukban a* 
többi fajokhoz képest sokkal kisebb mennyi
ségét múlt Társalkodónk is fejtegeté, ’s a’ 
két nyiretü közönséges téliben, vásár nyilta- 
kor kapósán keresteték, de még sem a’ tava
lyi magas áron, mellyen alul később 1U frtal, 
utóbb pedig lejebbés Jejebb is szállva kelt. A’ 
finom egy nyiretüt nem annyira keresték,az aljast 
’s fürtöst igen. — Gabonanemek, minden eset
re az idei termésre szükebb kilátásból, árban, 
a’ volt őszi és tavaszihoz képest emelkedtek; 
borok és szeszes italok nem. Kézmüvekben a’ 
divatáruknak a’ kinyílt nyár sem nyitott keletet; 
len és paniutáriik meglehetősen mentek. A’ 
kis kereskedés középszerűségen alul folyt, 
különösen a’ szatócsság közt nagy tolongásu 
zajt ütött egy würtemberginek fillérsátora, 
inellyben mindenféle ott találkozott portékát 2 
pengő garason lehete megvásárlani; a’ köznép 
ostromként tanyázott e’ vásárbódé v. butyka 
körül, ’s az árához mérsékelt csakugyan si
lány holmikat vélt ajándékként ragadozá több 
nap közben, míg a’ fillérkalmárnak verseny
társa is akadt szemközt szomszédban ’s cse 
kélyebb árért, miből a’ két vetélkedő közt ke
mény súrlódás ’s utóbb nyilváuyos nyelvcsata 
keletkezett, bizonnyal rosszal végzendő, ha 
a’ szemes vásári rendőrség illő zabolát nem 
vet. Értesítőnk a’ kellő czikkelyek árait bő
vebben közlendi, mellyek összeillesztve a’ 
uiartziusi vásári árubeliekkel legbiztosabban 
kitüntetik a’ különséget mind a' szökkenés
ben mind csökkenésben.

Az Állatmutatás Pesten jun. 7. 8. ’s 9i- 
kén tartatott a’ K ö z t e l k e n .  Örömmel tehet- 
iük e’ felől azon jelentésünket, hogy vala
mint egyéb gazdasági állatink felfajoztatása 
(nemesbítése) évről évre halad előre hazánk
ban, a’ mit az Állatmutatásra kiállított állat
példányok eléggé bizonyítottak : úgy különö
sen a’ legfinomabb fajú birkák tenyésztése olíy 
fokon áll már több helyen nálunk, hogy ha 
szerénységünk a’ legjobbakkal mérkőzést til
taná is, a’ tökéleteshez naponkénti közeledé
sünket bízvást ’s önhittség nélkül állíthatjuk. 
Hogy ez állítás nem dicsekvésből ered, de 
valóságon alapul, azt ez idei állatmutatásra 
beszállított, ’s a’ Köztelken áruba bocsátott

számos birka naponkénti sőt óránkénti kelete 
erősííé, valamint az is, hogy 80, 100, sót 
120 aranyon kelt kosokat is láthatónk ez idén. 
Névszerint

K á r o l y i  L a j o s  gr. 101 ó tyábirkát’s 
50 kost hozatott he részint mutatás részint 
eladás végett. Ezek minden tekintetben való
di szépségökért eleinte mindjárt kedvelőkre 
találtak ’s e’ mai napig Pesten együl egyig el 
is keltek.

H »; ny a d y J ó z s e f  gr. 65 kost ’s 42 
anyát hozatott le örményi majorjából, mel
lyek a’ régóta tartósan folytatott felfajozta- 
tásért szinte nagy becsben tartatnak, ’s kevés 
híján el is keltek.

Gin dl y An t a l  ur Tolna vármegyéből 
Tengeliczről áltáljában nemes fajú 8 kost ál
lított ki mutatványul. A’ gyapjú-finomság ’s 
tisztaság mutatá ezeken , hogy jeles tenyész
tő által lehető legnagyobb gond fordíttatik a’ 
birkákra* sziutogy mint a’ gyapjúra, mit a’ je 
len kori vásárlók annyira megkívánnak.

E  Isii er  gazdasági tauácsos ur (szilé
ziai ’s csehországi nevezetes birkatenyésztő) 
12 kost külde, mellyek annyival tökéletes- 
beknek találtattak, mivel saxoniai electoral 
szárinazatuak, ’s Eisner ur birkái már 1830- 
ban a’ páriái állatmutatáson a’ Merino-tenyész
tő társasági Bizottság előtt mint jelesek tűn
tek fe l, ’s nálunk a’ bel- és külföldi különfé- 
le gyapjak legfinomabb nuance-ai vizsgálgatá- 
siban tettlegi összehasonlításul szolgáltak.

Említést érdemel még itt J oc co ,  (kül
földi lovakkal kereskedő) urnák 2 angórai ki
állított kecskéje gidájival együtt, ’s egy ki
készített gyapjas-bőr hasonló kecskéről. Csu- 
dálókat nyelének ugyan ezek édes mieinknél, 
de vevőket még most nem.

Állíttatott be egy tarka (rőtt-fejér) 7 esz
tendős hízott ökör is Grassalkovics hg. gedeU 
lői majorjából. E ’ tetemes nagyságú ’s bámu
latos hizodalmu állat mészárosi szem-mérték- 
re 24 mázsára becsülteték faggyastul, ’s ár
verés utján Muzsik pesti mészáros által 800
v. forinton vétetett meg. így haszonnal hiz
lalhatnánk ! —

Volt még Állatmutatáson két másodfü igen 
szép schweizi 2 eszi. üsző is Huuyady gr. ür- 
rnényi majorjából. A’ valódi gazdasági szorga
lom- és szarvasmarha-tenyésztésnek hazánk
ban nagyobb lépcsőre juthatását e’ két példány 
szembetünőleg igazlá, ’s Hunyady grófok gaz
dasági érdemeit a’ birka- és ló-nemesítés te
kintetén kívül, e’ részben is mindenki őszin-. 
tén ismeré meg.
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M e i s i n g e r  revü pesti polgárnak kiál
lított 3 kövér korcs (chiuai kan ’s hazai emsé
től v. góbétól) sertése is elég figyelmet ger- 
jL-zte még se. téshizlalásra is terjedhető gaz
dasági iparunkra.

A’ paraszt kanc/.a-csikók jutalmaztatása jun. Diken ment 
vé^be : de kevés állíttatván be ,  ezek közül csak kettő ítél
tetett tiz-tiz ta l lérn ji  jutalomra. E g y ik :  H o p  k a  József 
heves vm burai lakos 1 észt. p. csikaja, — niásik : K á p 
l á n  János heves vm. kompolti lakos 1 észt. p cs. — Vég
re :  különös figyelem-, vizsgálódás- és különféle (pro et 
contra) okoskodásra nyújtott alkalmat a 5 Köztelken tolongó 
sokaság közt Bodor János szálellenőr ’s Bécsi János szol
noki kovács mester által megjobbított Grangé féle franczia 
ekének, mellyet tartani nem kell , két uj példánya, mel
l j ek  a* Köz-telek közép udvarán állottak mutatóul. Egyik
kel próba-szántás is tétetett az Állattenyésztő Társaságnak 
két nagyérdemű részvényesi nagys. Uzovics János m kir. 
helj tartosági tanácsos, ’s a ’ hazai szorgalmat buzgón párto
ló Majerffy Ferencz mint e’ végre különösen megkért ’s bí
zott tagjai előtt a 1 szentlőrinczi puszta szélén jnn. Tikén 
két és négy ökör erővel, kik mint önmagok is jeles gaz
d ák ,  e’ tá rgyra  nézve tehát minden kifogást túlhaladó bi- 
r á k , azt idei 25 számú Társalkodónk előadása szerint a’ 
földszántás minden- kivánatinak teljesen megfelelni nyilat- 
koztaták a’ más nap tartott Állattenyésztő Társasági nagy 
gyűlésben, ’s minthogy itt szinte köz óhajtás jelentkezett e’ 
próbának ismétlésére, a ’ jun. 8 iki lóversenyzéskor, délután 
a’ pályatér melletti taraczkos parlagon, tömérdek néző előtt 
meg is történt a z ,  ’s minden értelmes a’ szolnoki ekét kie
légítőnek ’s igazán czélirányosnak találta. Ugyanezért Bé
csinek némi megjutalmaztatása ’s utazási költségeinek meg
térítése fejében tüstént kiina’ pályatéren egy adakozási aláí
rás- iv nyittatott meg, ’s hálás tisztelet a ’ nemzeti szorgal
mat ápolóknak! rögtön IG arany kerekedett egybe a ’ dicsé
retes igyekezetü , ’s derék vállalkozást! kovács mester szá
mára. —

Lóárverésre nagy számmal állíttatott be 
mind bel- mind külföldi ló, ’s el is kelt belő
lek sok, áltáljában ez idén igen olcsó áron, 
mire talán a’ szénára ’s tavaszira meddőn ’s 
mostohán ható szárazságnak is vala némi be
folyása, azonkívül, hogy minden emberi inté
zet gyönge lévén kezdetben, e’ hazánkban 
fölzsendült hasznos intézet is csak időjártá
val juthat kellő hírre, ’s így édesgetheti a’ 
bel- és külföldi vásárlókat csoportosan Pestre.

Kü l önf é l e :  Becsben a’ mezőgazdasági 
társaság részéről máj. 12 —13ikán tartott nyil- 
ványos gazdasági szerek- ’s állatmutatásban, 
*'*’ juhok közt mint jelesbek kiállítva voltak 
Magyarországbul: Mosony vmegyéből Károly 
főiig, magyaróvári űrödülntábul; Nyílra vme- 
gyébül gr. Kunyady József örményi urodal- 
mábul; ’s főkép a’ gr. Károlyi Lajos tót-me
gyeri uradalmából küldöttek. — Szibenliszt 
Mihály prof. ur halálával a’ pesti kir. egye
temnél megürült „római polg. ’s feudumi jog“ 
tanitó-székére, mellyel észt. fizetésül 1200 fr. 
’s egyéb pCti járandóság van egybekötve, a’ 
csődület (concursus) f. észt. oct. lsőjén fog 
tartatuHT pesti m. kir. egyetem előtt.

A N G L I A.
A’ felsőkázban május 27kén jelenté Lon

donderry m. azon szándékát, mellynél fogva 
jun. 25én, ha Grey lordnak úgy tetszik, kér
dést készül tenni azon irományok előterjesz
tése iránt, mellyek az angol követnek a’ pé- 
tervári udvarból távollétét tárgyazzák. „Ha, 
úgy mond a’ szónok, emlékezetem nem csal, 
Heytesbury lord Anglia előbbi képviselője Pó- 
tervárról 1832 aug. hónapban hivatott vissza, 
’s a’ mostani küldött ez után következett octo- 
berben neveztetett ki; de 0  exc. soha sem 
ment helyére, ’s azóta Brittanniának semmi 
képviselője sincs e’ fontos országban/4 Kitér 
azután ez alkalommal Lieven hg. volt orosz 
követ dicséretére az angol udvarnál. Grey lord 
röviden válaszolt: „A' nemes marq. olly szi
ves volt, hogy a’ napot is, mellyen kérdését 
előadja, szabad választásomra bizá. Erre azt 
válaszolom röviden, hogy nekem mindegy, bár- 
melly napon teendi is kérdését, én arra készen 
tartom magamat. ,,Sajnálva említi azután Grey 
is Lieven hg. visszahívatását, kinek magas tu
lajdonsági iránt legnagyobb tisztelettel van.. 
Beszédét hangos halljuk, ’s tetszés követte. — 

Következő- az alsóház vitájának veleje 
máj. 27én Ward ur indítványa fölött az irlandu 
egyház-jövedelem fölöslegének mire fordíttatá
sa iránt : ,,A' parancsoló szükség, monda Ward, 
ur melly az irlandi prot. egyház állásában vál
tozásra késztet, olly világos mint a’ nap, ha 
Xrlandot megnyugtatni, régi sérelmeit orvos
iam, ’s az ottani érdekeket az egész országéi
val eggyé olvasztani akarjuk. Cauning 1812ben 
azt kérdezé eg)ik ellenétől, ki a’ régi kemény 
büntető törvények eltörlesztésivel hányako— 
dott: okosnak hiszi é az irlandi katholikusok 
békájának csak egy részét levenni, a’ mási
kat pedig rajtok hagyni, hogy folyvást emlé
kezzenek az Angliától vett rabszolgaságra. Ma
ga Pit t megegyezett ebben Fox nagy verseny
társával. Pbt nyilván megvallotta, hogy Ir- 
landban a’ prot. egyház nagy zaklatása nélkül 
az egyesülés ezen országgal soha teljes nemi 
lehet. — 31 éves tapasztalás tanított arra meg, 
mi igen sajnálható, hogy Fitt akkor meggyő
ződése szerint nem cselekedett, (halljuk! hall
juk!) Az unio-felbontást sürgető kérelmek fe
le a’ tizedek megsemmisítését ohajíák tulaj
donkép. Valamennyi britt statusférfiu elismér- 
te a’ tizedrendszer kárát, ’s visszaélésit,, sót 
senki szónokibblag nem rajzolá azokat lé, mint 
a’gyarmati statustitoknok (Stanley) kit sajnál
va nem látok ma helyén. De az igen tisztes 
statustitoknok azt hiszi> a’ tized-megváltásban 
van az orvoslás. Az igen tisztes urnák, mig; 
Irland statustitoknoka volt, minden segédesz-
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közei megvoltak rendszere próbájára. A’ mit 
kívánt, teljes bizodalommal megadta neki a’ 
parliament, tizedtörvényt, fegyvertörvényt, 
kényszeritőtörvényt (Zwangsbill). ’S mit nyert 
mind ezzel? Valamennyi czéljaiban felsült. Mi
kor engedjük magunkat tapasztalás által vezet
tetni? Mi Irlandban 23,000 főnyi katonaságot 
tartunk; ’s az, éves költségivei ’s a’ számos 
rendőrséggel sem képes elégültséggé vará
zsolni az elégületlenséget. Irland ti/.edpörei 
20 ezerre mennek, ide sem számítván azokat, 
mellyek 10 ft. stgen alul vannak. Irland népes
sége 8,090,000, csak 000,000 azokból protes- 

* tans, ’s ezeknek ismét csak fele tartozik az 
angol statusegyliázhoz. — 8 millió katholikus 
köteles tehát 300,ezer protestáns gazdagon fi
zetett püspökeit, hivalkodó jövedelem-birtoko
sait, és számos papságát eltartani ’sa ’t. -- Ja 
vaslom ennél fogva: „hogy minden az irlandi 
prot. egyház birtokában levő tulajdon, akár 
földekből ’s tizedekből, akár egyéb jövedel
mekből álljon az, statustulajdon legyen ’s oily 
czélokra fordíttassék, mellyeket a’ törvényho
zás kitüzend,“ — Grote ur támogató az indít
ványt. Ekkor a’ ház feszült várakozása közt 
fölkeie Althorp 1. ’s az ülések elhalasztatását 
kiváná {jun. 2áig). Halljuk! halljuk! zendült 
meg minden oldalról. A' lord pedig hozzá adá: 
„Mióta a’ tisztes tag beszédét elkezdő, olly kö
rülmények esének tudtomra, mellyek arra ha
tároznak --------- „Egyhangúlag kitörő hangos
tetszés gátlá a’ lord végső szavai érthetését, 
’s csak néhány perez múlva folytatható“ „Re
ményiem, a’ ház bízni fog bennem__  (ismét
hosszan tartó tetszés.)“ ’s hinni, hogy e’ja 
vaslatot nem fognám tenni,, ha arra sürgető 
okaim nem volnának.“ Megint tetszést kiáltva 
határoztaték el az elhalasztás, ’s a’ ház nagy 
mozgás közt oszlott el.

A’ Times meghazudtolja mindazon lapo
kat, mellyek a’ belga király ’s királyné közt 
vélőleg fenforgóházi háborgásokat emlegetnek; 
’s különösen gaz szándékúnak nyilványiíja 
azon hirt , mellynél fogvást a’ királyné e’ czi- 
v ód ás ok következésiben már szüléjihez ké
szülne vissza Francziaországba. — A’ Times 
figyelmeztet azon lengyel szökevények siral
mas állapotjára., kiket nem rég Portsmouthbau 
szállított ki egy porosz hajó ’s kik 200zatföl-. 
múló számból még csak 150en vannak. Ezeket 
az említett város lakosai ápolgatták ugyan egy 
ideig, de már most olly pusztán állanak, hogy 
betiiértelemben csak az élienhalást várhatják, ' 
lm angol liagyszivüség néni könyörül rajtok! 
^,Azt hirdessük e, úgymond, a’ világnak, hogy

miután az orosz kardtól megmenekedtek, Ang
liában éhen haltak el? ’S ez legyen a’ kegyet
len ítélet, mellyet saját szabad országunkban 
a’ lengyel hazafiságról húzunk ? Több bL 
dalműnk van a’ britt nemesszivüségben, hogy- 
sein attól félhetnénk ; ’s biztosan reméli jük , 
e’ felszólítás nem zeng el a’ pusztában kiálto- 
zónak szavaként viszliang nélkül.

Felső Canadának York nevű fővárosa ezen
túl e’ tartomány törvényhozó gyűlése végzeté
nél fogva „Toronto“ nevet fog viselni. E ’ vál
tozás fóokául azt állítják, hogy Amerikában sok 
York nevű város van, honnan könnyen zava- 
rodás támadhat. — A’ Hamburg és London közt 
járó gőzesolnakok eddig közönséges időben 
70 óra alatt tevék meg ez utat. Most az úgy ne- 
nevezeít „oppositioi gőz csoluakot“ szándék 
mozgásba hozni, melly ezen utat teljes bátor
ságban, olcsóbban, ’s fél annyi idő alatt fogja 
megtenni. Az első próba elsült, mert egy illy 
gőzesoluak Greenockból (Skótziában) Londo
nig 33 óra alatt jutott el, melly távolság na
gyobb mint Hamburgtól London. — A’ szabó
mesterek a’ végett alakult biztossága, hogy 
a’ legény-egyesület szabályinak ellenszegül
hessen , nem rég körlevelet bocsáta minden 
mesterhez, mellyben fölszólíttatuak, hogy min
den legénytől, ki nálok munkát keres, irásbau 
kívánjanak bizonyítványt arról, hogy semmi 
kézmü-egyesüietnek nem tagja, sem áltáljában 
tagja lenni nem szándéka. Egyszersmind a’ 
példányt is szétküldözék, melly szerint kell e’ 
bizonyítványt névaláírással megkívánni. A’ kö
zönségből is több oldalról fölszólíttattak a’ 
mesterek hozott végzéseikben állhatatos meg
maradásra. Honnan reméilhetni, hogy ha a’ 
mesterek e’ szándékban ingatlanok lesznek, a’ 
roppant kézmü-egyesületeksemmiségökbe dől
nek vissza. —

F RANCZI . AORS ZÁ G.
Chateaubriand ur bizonyos számú válasz

tók előtt nem rég jelenté k i, hogy ő a’ kö
vetségre kijelöltetést, ha ajánlani fogják ne
ki azt, el fogja vállalni. — A’ Courier fraugais 
szinkedésnek nyilványiíja a’ kormánylapok 
declamatiojit a’ republicauusok ’s legitimisták 
egyesülése ellen a’ bekövetkező választások 
alkalmával. „Szeretnék, úgymond, tudni; ké
szek lennének e a’ ministeri kijelöltek a’ le
gitimisták szavazatit visszautasítani ha azok ad
nák nekik a’ többséget. Több választásra em
lékezünk, hol csak igy nyert a’ ministerium. 
Sőt csak ezért kímélte a’ kormány a’ carlistá- 
kat számos alkalommal, midőn a’ Chouanok 
öl millió nyugpénzét megtartotta, a’ püspökök
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számát öregbíteni akarta, ’s mindazon javasla
tot elmellőzto, mellyek a’ régi monarchiái, vagy 
vallásos érzelmeket sérthették, mint a’ X. Ká
roly fölötti törvényt, a’ január 21ki évünnep 
törvényét; — nem azon reményből történt e 
mind ez , hogy ezek által az undok carlisták, 
majd a’ quasilegitimitás aklába fognak gyüjtet- 
ni?“ ’s a’ t. Végzetül azt mondja, hogy ezen 
egyesülés nem megbuktatásra hanem védelem
re történt, ’s a’ szabadság biztosítására. Ha a’ 
statushatalom azon, mit szemeivel lát, botrán- 
kozik inkább, hogy sem tanulna, ha az egois- 
mus és félelem rendszerében folyvást megma
radva mindent, a’ mi kívüle van, le akar szag
gatni, ’s minden törvényszerű érdeket magának 
megnyerni, akkor igen is megkondulhat neki 
is a’ megbukás órája, ’s privilegiált baráti vak 
buzgalma Francziaország elégüleílensége el
len roszul fogja védelmezni.

Kir. rendelés máj. 25ről zászló alá idézi 
az 1832ik osztályból maradt fiatal katonaujon- 
czokat. — A’ charlestowni (Ejszakamerika), 
püspök inarseillei útjában, hol hajóra szándé
ka szállni, Lyonon máj. 22é:i ment keresztül. 
Romába utazik, hogy a’ sz. Atyának némi rá 
bízott küldeményről számot adjon. Ü tudnillik 
Haytiba (St. Domingo) volt követül küldve, az 
ottani respublica elnökével egy érsek ’s több 
püspök kineveztetéséről értekezni. Boyer (az 
elnök) őt tisztelettel fogadá, ’s mint hírlik 
Hayti kormánya hajlik is a’ sz. székkel intéz
kedésbe bocsátkozni. — A’ Quoíidienne foly
vást egyesülésre nógat. ,,A’ statushatalom fér- 
fiai, úgymond, oszlatni akarnak, hogy kor
mányozhassanak, de a’ liberálisok ’s a’ roya
listák, szemközt a’ közös veszéllyel, ama’ régi 
közmondásra: „oszlass hogy győzhess“ (di
vide et vinces) egy mással, korunkhoz illőb
bel feleltek, u. m.: „egyesülj, hogy védhesd 
magadat.“ Gondosan ki fognak ők minden kér
dést kerülni, melly ezen öszhangzást megza
varhatná ; ők a’ szavazókat egyedül ministeri 
független választókra fogják osztályozni; ők 
csak azon embereit fogják a’ statushatalomnak 
kizárni, kik egy kis dohány tisztségért szavu
kat az algieri deynek is eladnák. A’ szavazás
kor jó lesz a’ két különző osztály közül egyik 
fölibe Írni: „ministeri“ ezerszáz millió költség, 
igazgatási összesítés vagy egybepontosítás, 
kivételi törvények, katonai országiás, válasz
tási monopólium, deficité A’másik fölibe pedig: 
„Független“ takarékosság, községi emanci- 
patio, szabadság ’s védelem mindenkire, tör
vényes országiás, a’ választási census lejebb

szállítása, pénz dolgában rend. Azután válas
szanak a’ választók!“

D Á N I A .
A’ máj. 28kán közzé tett, képviselői al

kotmányt tárgyazó kir. rendelés 15ről költ. 
Minthogy e’ rendelés tartományi képviselőség
re czéloz, az ország általa négy fő részre 
osztatik, mellyekből mindegyik saját ország
gyűlést nyerend. E ’ négy fő rész 1) a’ dániai 
szigetek. 2) Jütland, 3) Schleswig, 4) Hol
stein. A’ dániai szigetek országgyűlése 66— 
70 tagból álland, 12t Koppenhága, l i t  a’ töb
bi város, 17t a’ nagy telekbirtokosak , 20t a’ 
parasztok, ’s a’ többi 101 a’ király fogja ne
vezni (úgymint Izlandra ’s a’ Faroe szigetek
re 3at, de csak ideiglen, inig ott a’ választási 
rendszer megáliapíttatik ; 2 lelkészt. 1 tanítót 
a’ koppenhágai egyetemből és szükség esetén 
4 íelekbirtokost). Jütlandéra a’várasok 14, a 
telekbirlokosak 12, a’ paraszlok 22 követet vá
lasztanak; a’ király 2 lelkészt, 1 tanítót, ’s 
mintegy 4 telekbirtokost nevez ki, honnan az 
egész gyűlés 51—55 személyből álland. Schles
wig hgségben a’ nagyobb telekbirtokosak 5, 
a’ kisebbek 19, a‘ várasok 12 követet válasz
tanak; ezekhez a’ király 2 lelkészt, 1 kiéli 
tanítót, ’s a’ schleswig-holsteini lovagok kö
zül 4t ad, úgy szinte mindenik uralkodó hg. 
Schleswig, Holstein, Sonderburg ’s Augus- 
«tenburgban egy szózattal bir, ha nagykorú ’s 
idegen szolgálatban nincsen. Innen az ország
gyűlési követek száma 44. — Holsteinban a’ 
holsteini hgség bizomány-javainak birtokosa 
1 szózattal birand, mellyre az, valamint az 
augustenburgi is telekbirtokost választhat, a’ 
király által kinevezett 2 lelkészei), 1 tanítón, 
’s 4 lovagón kívül; a’ nagy telekbirtokosak 
9 , a’ kisebbek 16, a’ várasok 16 követet vá
lasztanak ; a’ gyűlés tehát 48 tagból álland. — 
Az egész ország képviselőji száma 209 -217 
lesz; ezek közül 2 fejenkéntit, 20—28t a’ki
rály nevez ki, 189t az ország választ, és pe
dig áltáljában f részt a’ városok, f  részt a’ 
telekbirtokosak, f  részt a’ parasztok. A’ vá
lasztási jog a’ telektulajdonhoz van kötve, de 
úgy, hogy az örökös Jbérlök a’ tulajdonossal 
egyenlőknek nézetnek. — A’választási’s vá- 
lasztaíhatási census a’tartományok szerint kü
lönféle; Koppenhágában 4000; másutt 1000 
talléros ház kármentési értékben ; falun egész 
házhely. — A’ herczegségekben 1600 tallé
ros városi tulajdon, vagy nemesi jószág, 
mellynek saját törvényhatósága, vagy 50 ezer 
tallérnyi értéke van; vagy 3200 talléros adó
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zó paraszt birtok. Személyes minőségül (qua
lification) megkivántatik böcsületes név, kor
ra elért 25ik év, és szabad rendelkezhetés; 
továbbá keresztyén vallás, dániai egyedüles 
alattvalóság, ötéves tartózkodás Dániában ’s 
a’ t. Ki több kerületben választatik meg, ma
ga határozza ei, hol akar képviselő lenni. A’ 
választást elfogadni senki sem köteles. Nem 
választathatnak ministerek, ’s a’ kir. Colle- 
giumok tagjai, kik a’ király közvetlen előa- 
dóji ’s a’ t.. —

P O R T U G Á L I A .
Pembroke gőzhajó, mellyen a’ négysze

rű szövetség i atificatióját hozó kurír Lissa- 
bonbul máj. 13kán indult ki, 25kén megérke- 
zék a’ bresti kikötőbe, ’s többek közt azon tu
dósítást hozta, hogy d. Miguel Santaremet 
csakugyan elhagyni készül ’s minden sereges
tül Algái biába vonulni. Erre valamivel később a’ 
d. Débats szerint már mindenestül kiköltözött és 
seregei a’ legnagyobb rendetlenségben Elvas- 
felé vonultak. — Dómba) bul január 31ről jött 
levelek szerint Goában a’ portugáli alkirály d. 
Maria részére nyilatkozott, ellenben a’ damau- 
ni kormányzó egész portugáli Indiában, aiki- 
rályul kiáltatá ki magát, hogy a’ kormányt Mi
guel nevében átvegye, ’s Goában a’lázadó ped- 
róiakat rendre térítse. (Daniaun fekszik Gu- 
zerat indiai tartományban: erős tengeri kikötő, 
1531 óta portugáli birtok.) Londonbul 1. Pal
merston újabb jegyzéket küldött a’ lissqboni 
angol követi. Howardhoz, mellyben Sir John 
Campbell kiszabadittatása iránt, ki mint tud
va van a’ Jissaboni várban olly rég óta erős 
fogságban tartatik , a’ lord oda utasittatik , 
hogy újra keresné meg a’ hadministert, a’ fo
golynak szabadon bocsáítatásaért olly föltétel 
alatt, bogy ez hit-kötelezés alatt a’ királyné 
ellen többé soha fegyvert nem fog.

SPANYOLORSZÁG.
A’ madriíi újság máj. 24iki száma, melly 

Párisba 3Uikán már köz kézen forgott, közli 
végre a’ coríesek összehivatása iránti decre- 
tumot; melly rövideden azon kimerítő okbul 
indulva ki, hogy „miket az ország törvényei 
’s nevezetesen V. t. XY. ez. 2 szakasz ’s a’ 
t. rendelnek, teljesítessenek; — a’ f. észt. 
april. lüikén közre bocsátott kir. statútum a- 
lapeívei következésiben, ’s az ország- kor
mány- és ministeri tanács javaslatábul: az or
szág mindkét rendű képviselőit f. észt. julius 
Síikére, Madrit bajnoki városba, országgyű
lésre híja össze.“ Mik és millyek leendnek a’ 
tanácskozás tárgyai, arrul szó nincs a' decre-

tumban, egyéb hogy fontosak, ’s meghánya- 
tásuk közt O Fölsége az ország rendéi en- 
gedelmességök- és hűségekre tart számot. Ki 
vannak adva a’ választási rendszabások, mel- 
lyek nagy terjedelmét onnan vehetni k i , hogy 
a’ madriíi hírlap, az azokat megszerezni óhaj
tókat a’ kir. nyomtató intézetbe utasítja, hol 
25 cuartosért (2 franc 50 centime) árulják. 
A’ decretum Aranjuezből kelt máj. 20rói, ’s 

„ugyanaz nap adatott ki még egy másik is kö
vetkező tartalmú: „Minthogy az ország egye
temi cortesei öszvehivatását újabb jótétemén
nyel kívánom ünnepelni, ministeri tanácsom 
javaslatábul jónak találtam: az 1832. oct. 20i- 
káról költ kir. bocsánati decretuinot a’ lehető 
legnagyobb körig terjeszteni, ’s ennélfogva 
az abban foglalt kivételeket mindegyig meg
szüntetnie Aláírva „a’ királyné.“ — E ’ de
cretum erejénél fogva tehát már most minden 
száműzve volt spanyol , gén. Minát ’s Vigót 
sem véve k i, szabadon visszatérhet hazájába. 
— Gén. Rodil, ki máj, 20ikán minden sere
gestül Sarcedában táborozott, egyik segédéé 
ezredes Teijerót tudakozás végett Terceira 
hg. szállására küldvén, tőle következő érte
sítést kapott: „Golcgano máj. 18. reggeli 10 
óra. Terceira bg. épen most vévé gén. Sal- 
danha tudósítását, hogy d. Pedro seregei ma 
reggeli 7 órakor Santaremet megszállaui kez- 
dék , a’ nélkül hogy az ellenség legkevésbé 
is eilenzé vala, Ez (az ellenség) a’ két prae- 
tendenssel együtt, pusztán hagyván a’ várat, 
sebes vonulásban nyomul Alemtejo tartomány
ba, ’s névszerint, mint hiszik, Elvasba. — 
D. Pedro ’s badministere Cartaxoba jövének. 
Egy brigádás és 200 lovas az ellenféltől Sal- 
danhához csatlakozék. E zek, valamint mind 
azok, kik Santaremből jőnek, vallomása sze
rint d. Miguel hada mindegyre fogy, a’ töb
biek közt pedig a’ demoralisatio úgy elbatal- 
mazoít, hogy ma holnap az infanst csupán a- 
zon marok nép fogja még kísérni, melly ma
gát serege közül leginkább róttuak v. coinpro— 
mittáltuak érzi. —

BELGIUM és HOLLAND.
A’ képviselőházban maj..23kán elfogadó 

az a’ biztosság által kidolgozott felírást a’ ki
rályhoz, mellyel nagy számú küldöttség nyuj- 
tand be. A’ felírás részvételét fejezi ki a’ ka
marának a’ király veszteségén, ’s azzal ügyek- 
szik azt vigasztalni, hogy a’ szoros egyetér
tés, melly közötte’s népe közt fenáll, illy ke
serű fájdalmat is képes az idő segítségével 
enyhíteni. Különben az egész felírásban sem- 
mi említés sincs azon óhajtásról, mellyet a’ kar
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mara a’ jövendő koronaörökös iránt ne talán 
érezni fog.

Brüsselből Írják, hogy valamennyi ame
rikai hajó, mellyek e’ perczben Antwerpnél 
feküsznek, máj. 21ikén Lafayette halála vé
gett gyászlobogúkat vonatott föl. — Dumortier 
ur, oppositio tag a’ mostani király utódjának 
Károly ausztriai fő hget kívánja , ’s azt mond
ja ,  hogy ez értelemben fog munkálni. Azon
ban a’ belga alkotmány világosan kimondja, 
úgy mond egy brüsseli’ levele, hogy a' kama
ra csak a’ király által kijelöltrül tanácskozha- 
tik, ’s adhatja, vagy nem helybenhagyását, 
de a’ korona által ki nem jelöltre nem szavaz
hat. — Arlonból Írják, hogy Marcheben oran- 
gista összeesküvést fedeztek föl, ’s bizonyos 
személynél fegyverre ’s levelezésre is találtak, 
meiíy az egész czimborát föltárja. — Már 
régóta megvan azon reudszabás, úgy mond a’ 
Handelsbíad, mellynél fogva „gyanús“ fran- 
czia utazók leveleit a’ végszélekről előbb Haa- 
gába kelle küldeni, hogy a’ revolutionalis pro
pagandától megóvassék az ország. E ’ rend
szabást a’ fr. kormány kedvetlenül vévé, ’s 
visszatolással élvén, rendszabályt bocsáta 
kh, mellynél fogva bármi hollandi, h aa ’frau- 
rzia határszéleken bárhol át kívánkozik lép
ni, útlevelét előbb Párisba kénytelen küldeni, 
’s mindaddig a’ határszélen maradni, mig az 
meg nem vizsgáltatik ott. — Minthogy a’ né
metalföldi kormány híjában térj észté azt a’ fr. 
kormány e lé , hogy e’ rendszabás nem általá
nyos, ő is ugyanazt rendelő a’ francziák el
len. Honnan mint mondják, semmi Belgium
ból érkező franczia bé nem bocsáttatik Hol
landiába. — Máj. lóikén tartá 9ik általányos 
gyűlését Amsterdamban a’ 3861 tagból álló 
németalföldi társaság a’ foglyok erkölcsi javí
tására. A’ tudósításból kitetszik, hogy a’ tár
saság már 2034 részint főbenjárókig (crimi
nell) részint fenyitőleg (correclionell) elitélt
re terjeszté ki munkásságát. Ezekből 276ot 
a’ vallásban, 2 lilét olvasás, írás és számolás
ra taníttatott meg, 67 munkát kapott; 306 el
bocsátott vétkesre különös gonddal volt; 69et 
illő közműre segített. Csak 6 nem felelt meg 
a’ társaság várakozásinak. Ouo semel est iin- 
buta recens ’s a’ t. E ’ tudósítás azon tanúság
ra is vezet, hogy ha 2034. valóságos kifej
lett vétkes közül csak 6 nem felelt meg a’ vá- 
rakozásnak, az, nem javult meg, mit le
hetne várn? az emberiségtől, ha nyilványos 
intézetei, nem erőszak, nem ijesztés által, 
mert ezek szülik inkább a’ roszat, mint fo
gyasztják vagy enyésztetik, hanem oktatás,

meggyőződés, ’s hasznos foglalkozásra szok
tatás által a’ vétkest ki nem hagynák fejleni 
az egves emberben, — ’s ha véletlen még is 
kifejlett, — mert nincs minden legkisebb kö
rülmény az ember hatalmában, hogy attól az 
egyeseket megóhassa, — azt szelíd kézzel ’s 
keresztyén részvéttel ismét jó útra térítenék.

NÉMET OH SZAG.
Kasselből máj. 20ról írják , hogy e’ mos

tani országgyűlésen nem is hiszik többé már 
ama’fontosabb törvények kinyerhetésit, mellyek 
a’ constitutionalis életre jelentőséggel bírnak. 
Az idők ’s viszonyok sokkal kedvetlenebbek, 
hogysem a’ törvényhozásban most az alkotmány 
szelleme szerint haladni lehetne. Törvényja
vaslat ugyan van elég, ’s azokkal a’ Rendek 
szinte árasztvák, de csekély értékűek azok
hoz képest, mellyek szükségesek. A’multor- 
szággyülésen meghányt, ’s a’ néptől szivsza- 
kadva várt vadkárpótlási törvény, mellynek 
valósítására legfelsőbb helybenhagyáson kívül 
semmi egyéb híja, talán meg sem fog jelen
ni. A’ sajtótörvény fölül mély a’ hallgatás. A’ 
városi ’s községi rend, minthogy az, mellyel 
az első gyűlésnek benyújtottak, végre nem 
hajtaték, az országgyűlési biztos által újólag 
elő fog terjesztetni, ’s a’ t. —

A’ Hamburgi Corr. a’ Nekar újság után 
ezeket közli: Majd valamennyi szövetséges 
német tartományban úgy nevezett alkotmányos 
(constitutionalis) kormány van divatban, ez u- 
tóbb időkben mindazáltal a’ törvényhozó ka
marában a’ demokratái elvek mind inkább láb
ra kezdének kapni, ’s idővel nem csak az aris- 
tokratai elemeket fenyegetők elsüllyesztéssel, 
hanem a’ korona valódi vagy állított jogait is 
annyira szorongatni kezdék, hogy a’ monar
chiái elv fentartása iránt, melly Németország 
intézvényeiben kizárólag uralkodónak kiálta- 
ték ki, aggódni kezdének. Innen fő feladás 
most a’ szövetség alap törvényeit megvizsgál
ni, ’s a’ Karok és Rendek (a’ képviselők), 
úgy szinte a’ szövetkezett fejdelmek viszo
nyos jogait egymással szemközt annyiban meg
határozni , hogy ezentúl a’ monarchiái elv a’ 
demokratái elvek résziről minden megtáma
dástól óvassék, ’s hogy meg se támadtaíhas- 
sék , a’ már eziránt fenálló törvényeket át 
kell vizsgálni, módosítani, ’s hiteles magya
rázat által minden félreértést eltávolítani. Mint
hogy továbbá a’ juliusrevolutio óta Németor
szágban számos helyen lázadás üte k i, mel
lyek noha csak helybeli rendbomlások voltak, 
az illető kormányok aggódását még is eléggé 
fölébreszték, ’s nyomozások tétettek azok kéz-
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dőjí iránt. E ’ nyomozásokból kisült, hogy a- 
mít’ többszöri lázadások czélja egész Német
ország fölzendítése volt, mellyből, a’ mosta
ni szövetséges fejdelineket székeikből kiűz- * 
vén, germaniai respublicát akarának alkotni. 
Minthogy továbbá — e’ nyomozásokból még 
az is kisült, bogy mind ezen lázongásokban 
a’ tanuló ifjúság nagy részt von, ’s azokban 
cselekvő szerepet játszott, azt következtetők 
mind ebből, hogy a’ tud. egyetemek fészkei a’ 
lázadásnak, ’s hogy azok belső szerkezetét a- 
lapostul meg kell újítani. E ’ szempontból in
dulván k i, a’ megújítást különösen ezen inté
zetek testületi (corporatioi) kiváltságaik ellen 
irányzáftT Ezekhez képest az akadémiai fe
nyíték szorosabb, ’s a’ tanuló személyes sza
badsága, mennyire azt az egyetemek tudomá
nyos czélja engedi, szükebb V'korlátozottabb 
lesz.

S C H W E I z.
A’ neufohateli Constitutionnel tagadja szá

mos schweizi lapnak azon állítását, mintha a’ 
statustanácsnok és Pfuel ur Neufchatel elvá
lása iránt SchSveiztól csak önhatalommal (ei
genmächtig) értekeztek volna egymással, mert 
ezen értekezés tökéletesen a’ király helyben
hagy tával történt5 ’s reményű, hogy a’ kül
ső v. nagy tanács nem sokára be fog e’ válako- 
zási kérdésbe bocsátkozni. A’ müncheni poli
tikai újság szerint azonban több oldalról hall
hatni, hogy Neufchatelnek Sehweiztól indít
ványba hozott elválásában Schweiz meg nem 
fog egyezni, minthogy ollyan környületek jöt
tek közbe, mellyeknél fogva e’rendszabás kivi
telét többé nem óhajtják. Az „Europe centra
le“ , genfi lap egy levelet közöl Bourmont-tól, 
wellyet az ezen szerkesztőséghez bocsátott. 
Meghazudtolja a’ marsai e’ levélben azon hí
reket, mellyeket az említett lap róla bizonyos 
tervekre nézve közzé tett, azon egyetlent ki
vevőn, hogy ő a Simplonon utazott keresztül, 
mert ezen által esik a’ legközelebb ut Majland- 
ból Genfbe, hol háznépe tartózkodik, ügy 
szinte tévedésben liiszi a’ lap szerkesztőjét, 
midőn ez azt véli, hogy a’ franczia kormány 
aggódik Bourmontnak a’ genfi cantonban tar
tózkodásán ’s őt a’ határszéltől eltávolítani 
óhajtja, minthogy szabadságában áll neki (Bour- 
mont) Francziaországbau mint hazájában vá
lasztani lakhelyet, hova vissza is készül térni.

A M E R I K A .
Ujyorki hírlapok Londonba május lőjeig 

érkeztek. Szerintük a’ tanács és Jackson még 
mindegyre czivódnak a’ bank ügye fölött, ’s a’

Szerkeztet! H c l ni e c z y.

vita még mindig egyeulő hévvel foly. Attól tar
tanak sokan, hogy Jackson gen. oily zivatart 
indított, mellyet majd le nem csilapithat; ’s 
melly pártját még veszélybe buktatja. Utolsó 
ellenmondása a’ tanácsot igen felingerlette, leg
alább igen hevesen szólották ellene az ülés
ben. — Mexicoban két plébános 39 czikkely- 
ből álló tervet készített a’ monarchia-felállí
tásra, mellynek következésiben Montezuma 
származéka vagy csemetéje fogna királyszék
be lépni; az idegenek kihajtatnáuak; 60,000 
ember egy seregbe állana ’s a’ t. — E ’ czik- 
kelyek szerzőji közül egyik elfogatott, másik 
megöletett. — A’ veracruzi kormány valamen
nyi klastrom-birtokot elsajátított. Példáját Xa- 
lisco követte. Azt hiszik, hogy e’ javakat a’ 
középponti kormánynak fogják benyújtani, 
melly a’ 80 millió dollárra (160 millió pengő) 
becsült valamennyi klastromjószágot el akarja 
foglalni, ’s a’ nyilványos adósság fogyasztá
sára v. lefizetésére fordítani. A’ sereg keves- 
bííése 4 millió dollárt kiméi meg.

O R O S Z O  R S Z ÁG.
Odessában a’ múlt év óta bizonyos Vey 

nevű hollandi tartózkodik, ki az orosz halászo
kat a’ fekete tengeren a’ hering-sózásmódra 
tanítja. A’ fekete tengerben ugyan is különö
sen Krim partjai mellett igen sok beringet fog
nak évenkint (egyedül Kamisch-Burun mellett 
2,000,000) mellyek nagy részint 1^ fontosak, 
’s oily nagyok ’s kövérek, millyeket Holland
ban ritkán találhatni. Vey ur Keríschben a’ kor
mányzó ’s nagyszámú nézőség jelenlétiben egy 
hordó (Tonne) heringet hollandi módra sózott 
be. Ezen mód természetesen hosszadaliuasb 
az oroszokénál; de a’ hal is jobban eláll, ’s 
növekszik böcsében általa.

E L E G Y  HÍ REK.
Prechtel technológiai Encyclopaediájában 

mód adatik elő, mellynél fogva domború rajzo
latot mészkőlapra edzhetni, ’s papirosra nyom
hatni. Ez által a’ fametszéseket kőnyomások- 
kal lehetne pótlani. — Máj. 8kán tartottaa’ bel- 
’s külföld számára összeállóit bibliatársaság 
Londonban évi ülését. Tudósításából kitetszik, 
hogy a’ társaságnak 5000 fiók intézete van, 
(ezekből 341)0 Nagybrittannia ’s íriandban), 
hogy a’ szentirást már 121 különféle nyelven 
nyomatta k i , ’s must még 36 nyelven nyomat
ja ,  hogy továbbá fenállása (1804) óta 12 mil
lió, a’ múlt évben pedig 900,000 bibliát oszta 
szét, 1804 óta 2 millió ft. stget adott k i , ’s 
hogy végre múlt évi bevétele 83,893 ft. stg. 
volt. —
Nyomtalja L ä n d e r e r .
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J E L E K K O R .
49. szám. Pest szerda junius ISdikán.

P o g l a l a t :  M agyar és, Erde'Iyország (országgyűlési tudósítások; kinevezések; erdélyi orvosegyesület • Ro/snvA „sí  • 
magyaiodas). Anglia (a 5 k irály  beszéde a’ püspökökhöz; ministeri változások). Portugália Cd. Miíriiei , ^ ° “ 0 ,oy* 
ve). Francziaország (spanyol választás-rendszer; lyoniak; furcsa végrehajtás).  Belgium (Kohárv h í r n / f i n ^  
Lamennais munkája). Törökország (tengeri hadkészületek ’s egyebek). Olaszország (nápolyi ten e -^P v iL n f  c sk a ja ’ 
landi tűz). Elegyhirék. Gabonaár. Pénzke le t  S U^polyr teng. expeditio ; maj-

MAGYAR- és ERDÉLYORSZÁG.
Po z s o n y .  Jifn. löikén orsz. ülés tarta

tott mind a’ két táblánál. A’ KK. általküldék 
a* fő RRhöz „maradjon“ által jóváhagyott 
V iliik  üzenetjüket a’ még egyesülést nem 
nyert fölirás tárgyában. A’ fő RR. pedig a’ 
kir. városok itélőszékei tárgyában költ hatá
rozataik szerkeztetését rostálgatván, azt ke
vés változtatással jóvá is hagyák. Kerületi ü- 
lésekben a’ „nádori adományozás, — iktatás 
(statutio), ellenmondás, ’s a’ két nem közti 
jog-egyenlőség,“ vagy is a’ 4.5. 6. 7. §szok 
folytának vitatásban. —

Királyunk O Fölsége máj. 24iki legfen- 
sőbb határozata szerint a’ m. kir. Helytartó
ságnál eddig tiszteletbeli titoknok báró Rédl 
Imrét, gr. Zichy Lászlót és Szilassy Józse
fet, ugyancsak a’ Helytartóságnál tisztelet
beli tanácsnokokká méltóztatott kegyelmesen 
kinevezni.

A’ nagymélt. m. kir. udv. Kamara Schöff
in an n György halálával a’ kebelbeli számve
vő hivatalnál megürült számvevő tisztségre ed
digi ingrossista Vieser Andrást , ennek he
lyébe ingrossistává Axainéthy Károly acces- 
sistát; ismét accessistává eddigi fizetéses prac- 
íicaus Csefalvay Lajost, és végre fizetéses 
practicanssá Appl Jáuost nevezte ki. — De- 
trich Lajos Likaván kir. kam. gazdasági tiszt 
meghalálozott. (Kir. k. tud .)-

Kolozsvár: Az Érd. Híradó ezt közli: Az 
itt esztendő elején egybeállott erdélyi orvose- 
gyesiilet, gyűléseit minden hónap utolsó napján 
szorgalmasan tartja , ’s édes-örömtelve szem
léli e közhaszonra intézett egyesületet napon
ként emelkedni, ’s idővel,egy szélesbre ki
haló gyümölcsözéstigérni. Érkezett is már E r
dély több vidékiről betegségtárgyazó több ta
nácskérdés; ezek azonban mind olly kielégí
tők nem voltak, hogy belőlük az orvos-egye
sület a’ betegségről olly képet formálhasson 
magának, mellyre vélekedését ’s a’ gyógy
módot meghatározhassa. Szükségesnek tartá v 
azért egyesületünk újra is közhírré tenni, hogy

a’ betegesek nyavalyájukat mindenkor orvos 
által írassák le, mellyet bizonyosan minden 
orvos egész készséggel is fog cselekedni; 
mert csak az illy kimerítő betegség történe
tét, mellyben egyszersmind a’ használt gyógy
szerek is meg vannak említve, veheti egye
sületünk fontolás alá, ’s Írhatja vissza reá vé
leményét. Az 1834. máj. 31ikén (tartott gyű
lésből aláírva: Dr. Patak?/ egyesületi jegyző* 

Rozsnyai völgy jun. 7ikén: Hazánk Sze- 
pes felé nyúló részén eddig Rozsnyónál vég
ződvén a’ magyar szólás közönséges divata, 
szíves örömmel jelentjük, miként veszi két év 
óta nyelvünk Rozsnyón felül 9 tót helység
ben majd nem COOOre menő ’s ágostai vallást 
követő lakosoknál óhajtott gyarapodását. Több 
százra menő tanuló gyermek vallási, földlei— 
rási, természethisztóriai ’s más tanulmányokból 
kielégítő módon ’s ügyesen felel a’ tett kér
désekre, ’s természeti egyszerűségben ma
gyar nyelven beszél az őket azon megszóli- 
tókkal. E ’ nemzetiségi előmenet érdemét fő
leg ezen iskolák felügyelőjének, gömöri es- 
perességi biztos Szontagh Imre urnák kö
szönhetni, ki nem csak munkássága ’s a’ ta
nítók érdemeinek méltó megkülönböztetése ál
tal legserényebb szorgalomra buzdítja ezeket, 
hanem a’ kitüntetkező tanulók közt, tulajdon 
erszényéből szerzett ’s mindennemű, gyermek- 
kor-gyönyörködtető eszközök ’s játékszerek
b e  álló ajándék-osztogatás által, ösztönt ad 
másoknak ezek serény követésire; ’s ezzel 
bizonyítja be, hogy csekélyebb vagyon mel
lett is jó 's hív akarattal szépen lehet hasz
nálni a’ Hazának.

A N G L I A.
Az angol egyház érsekei ’s püspökei ör

vendő fölírást nyujtottanak be születésnapján 
a’ királynak, mellyre ő fels. a’ Standard sze
rint következőleg válaszolt: „Tudom, jusok 
van az uraknak tőlein megkívánni, hogy az 
egyház védelmében szilárdnak mutassam ma
gamat. Éltem viszonyai ’s meggyőződésein oda 
vittek, hogy a’ vallás-türedelmet (Toleranz) 
pártoljam, mig ez az igazsággal összefér; de
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a’ türelemnek féktelenséggé fajulni nem sza
bad 5 ennek is vannak korláti, mellyeket fön- 
tartani kötelességem, szándékom. Én belső 
meggyőződésből ragaszkodom a’ prot. vallás
hoz, mellynek kiterjesztésére ’s föntartására 
azon egyház papsága segédeszköz, ennek pe
dig én vagyok világi feje. Nem felejthetem el 
ama’ történeteket, mellyek házamat azon trón
ra helyzék, mellyen most ülök. E ’ történet olly 
revolutiónak vete véget, melly szükséges vala, 
nem egyedül a’ nép világi szabadságira, mint 
hibásan állítják, hanem vallása fentartására is. 
Az országos vallás védelmére a’ tróuöröklésben 
épen azon változás történt, millyet azon kör- 
nyületek okoztak, mellyekben most vagyok, 
’s Anglia és Irland egyházát, azon praeíatu- 
sokat, kik most előttem állanak, védeni el
szánt czélom, ’s akaratom. Teljesen meg va
gyok győződve, hogy a’ mostani püspököket 
’s mint örömmel értéin tőlök, vezérletük alatt 
közönségesen a’ többi papságot sem múlták fe
lül egyházunk bármelly korszakában elődeik 
tudósságbau, jámborságban, ’s magas tisztjök 
buzgó végrevitelében. Ha az egyházi fenyíték
ben némi rendeléseken kisebb javitásokat kell 
tenni, 'mint igen kételkedem, nincs kétségem, 
hogy az előttem álló praelatusok elég készek 
’s ügyesek azt megtenni, ’s reményiem, ura- 
ságtokra fogják annak eszközlését bízni a’ 
nélkül, hogy tekintetök megrendíttessék. Re
ményiem , nem fogják hinni, hogy olly beszé
det mondok itt, mellyet könyv nélkül tanultam 
meg. Nem, én itt az uraknak valódi őszinte 
érzelmeimet nyilványitom. Nem várhatom, hogy 
még sokáig élhessek e’ földön, ’s e’ meggyőző
désemben mondom az uraknak, hogy noha az 
ország törvénye lehetlennek tartja részemről 
az igaztalanságba botlást, ’s noha tudom, hogy 
semmi földi hatalom sem vehet tőlem számot, 
ez mindazáltal felelősségemet a’Mindenható e- 
iótt annál inkább érezteti velem, ki előtt egy 
napon mindnyájan megjelenünk. Ha ezen nap 
eljövend, tapasztalni fogják az urak: valljon ő- 
szinte volt é ezen nyilatkozásom, mellyet most 
az egyházhoz szilárd ragaszkodásomról, ’s azt 
föntartó szándékomról adtam. Én erősebben 
szólottám, mint szokásom, azon szerencsétlen 
környületek végett, mellyek mindnyájunk fi
gyelmét elfoglalják. Az egyház elJenséginek 
fenyegető részei még szükségesebbé teszik, 
hogy azok, kik kötelességöket érzik az egy
ház iránt, kibeszéljék magokat. Ezen szavakat 
mellyeket tőlem hallanak, szájam mondja u- 
gyan , de szivemből folynak.

A’ Globe május 30ról délután e’ kabineti 
intézkedést adja hírül: Carlisle gr. nagy re
form-barát pöcsétőrré lett Ripon gr. helyébe, 
Spring-Rice gyarmati statustitoknokká, üléssel 
a’ kabinetben, Stanley helyébe. Ellice megma
rad helyén mint hadi títoknok, de üléssel a’ 
kabinetben. Baring Francis ur a’ kincstár fő 
titoknokává Spring-Rice helyébe. Moore O’ 
Ferrall ur, katholicus, a’ kincstár másod lord
ja Baring helyébe (első példa hogy katholikus 
lett kormány taggá); Auckland lord fő posta
mesterré Richmond hg. helyébe, Mulgrave 
lord, az admiralitás első lordjává I. Graham 
helyébe. Ezekre még uj nevezések is fognak 
következni, kik talán ülést nyernek a’ kabi
netben , mint Radnor, Duncanuor, Ebrington, 
King, Cianricarde lordok, ’s Abercrombie ur.

Dupin ur most érkezett először Angliába, 
*s az udvarnál Talleyrand hg. által mutattaték 
be. Azon ajánlást, hogy a’ követségi lakban 
szálljon meg, elmellőzte, ’s külön lakást foga
dott , hogy politikai és jog-vizsgálatinak él
hessen. — Lloydsnál egy írás ragasztaték föl 
Nápolyból jelentésül, hogy Staiti admiral pa
rancsnoksága alatt négy hadihajóbul álló osz
tály indult ki Gibraltár felé f. h. 43án a’ sici- 
liai lobogó védelmire a’ marokkói rablók ellen.

A’ király 69ik születésnapját máj. 28kán 
űllvén st. James palotában, a’ londoni lapok 
névszerint előadják az egész jelen volt társa
ságot. A’ kir. nemzetségen kívül 9 hg.; 6 
hgné; I I  marq. ’s 14 marquisné; 39 gróf ’s 
33 grófné; 14 viscount ’s 7 viscountnó, 59 más 
lord, 177 lady (lord nő) számos előbbi ’s mos
tam parliamenttag nőstül, baronetek, (sir) vi
tézek v. lovagok (esquire) urak ’s asszonysá
gok voltának az örömudvarláson jelen. Továb
bá 28 admirál, ’s 04 general, nagy-számú tisz
tekkel , kik nevestül egész alhadnagyig vagy 
zászlótartóig, följegyezvék. Előadják még 
az újságok azt is : mikép voltak arany ’s bár
sonyba öltözve az udvari apródok (page), mi 
csillogó volt a’ rendkeresztek és színes sza
lagok tarka vegyülele ’s a’ t. Udvari pompánál 
a’ lapok mindent bőven le szoktak írni.— Az al
sóház nagyszámú tagjai fölirást nyújtottak Grey 
grófnak á t, melly ben arra kérik, hogy helyét 
semmikép se hagyja e l , bizonyossá tevén ő t, 
hogy a’ kormányi eddigi irányában az ő vezér
lete alatt teljes erejökből támogatni fogják. A* 
fölirást 156an, mások szerint 200an Írták alá, 
ezek közt hires neveket olvashatni, p. o. W ard- 
ét, Francis Burdett-ét, Ebrington lord-ét ’sa ’t. 
A’Courier szerint soha még hasonló nyilatkozást



jelesb és számosabb tag aláírása nem bélyegző. 
Azonban máj. 31kén sem volt bizonyos: ha 
valljon a’ hírül adott ministeri kinevezések el
határozók e vagy sem ? Néhány kinevezés leg
alább még kétes maradt, mint Mulgrave lordé 
E llicé, Moore O’Ferrall ’s Paulett Thompson 
uraké. Mulgrave (főpostamester) ülés nélkül 
a’ kabinetben nem hajló a’ neki szánt helyet el
fogadni $ Ellice, kinek előbbi helyét megtart
va, ’s a’ kabinetben ülést nyerve, még egy
szer meg kellene magát (választatnia, vonak- 
szik a’ kabineti üléstől. Ugyanaz késteti O’ 
Ferrallt is. — A’ jun. 2ki Standard hirdeté 
azonban, hogy a’ király jun. 2áu a’ Jameslak- 
ban minist, tanácsot kivána tartani, az uj mi- 
uisteri intézkedést jóvá bagyandásul. A’ város 
nyugotrészén meg nyomos fogadásokat tet
tek, hogy ezen most összeállóit igazgatás há
rom hónapig sem fog tartani. A’ Standard négy 
hetet sem igér neki. Annyi bizonyos, hogy a’ 
tömérdek Timestól kezdve valamennyi lap e- 
légületlen az említett ministerváltoztatással v. 
kineveztetéssel. A’ liberálisok (vezérök Ti
mes,) azon akadnak föl, hogy Durham lord, 
kit szabadelmüségéről bőven ismérhetni, a’ 
ministeri tanácsból kimaradt. A’ torylapok meg 
azt állítják, hogy épen abban rejtezik a’ pár
tos csel, mellyel Brougham ’s Lansdowne ki 
játszá Greyt. A’ Standard egyenesen oda nyi
latkozik , hogy a’ lordkanczellár (Brougham)
’s az első minister (Grey) közt előbb utóbb ki
üt a’ lappangó gyülölség. Grey 1. baráti arról 
vádolják Broughamot, hogy: ,,a’ szél-arán v. 
hölgyen (Windsbraut) ő lovagolhasson, ’s in
tézhesse a’ vihart“ mint olly kormány feje, 
melly tőle eredne. Brougham baráti ellenben 
azt mondják: Grey politikájának csak egy . 
czélja van, t. i. gondoskodni háznépéről. A’ 
Standard tehát, mint torylap már előre örül e’ 
két ellenkező elemnek a’ ministeriumban, melly 
azt uem sokára szétröpítendi.

A’ nem tory lapok különösen a’ Times 
igeu kétlék a’ Standard által közlőit kir. be
széd hitelességét. A’ Standard azonban újra 
bizonyítja, hogy a’ király ama’ beszédet szo
rul szóra úgy mondotta, ’s a’ jelenvolt 18 püs
pök tanúságára hivatkozik. ,,’S mi helyzetben 
van a’ király e’ beszéd után? Kénytelen, leg- 
értelmesb, legügyesb , legtisztesb ministereit 
elbocsátani, mert nem akarnak azon tisztele- 
tes egyház földuiására segédeszközül szol
gálni, mellyet a’ király minden hatalmában álló 
eszköz állal föl akar tartani. Bármilly legyen is 
a’ kormány látható menete: a’ király világos

ellenmondásban áll ministeriumával. A’ mosta
ni igazgatást Grey ’s Brougham igazgatásá
nak, vagy az alsóházénak, de bizonyára nem 
a’ királyénak nevezhetni.“ Valamennyi tudó
sítás megegyez abban, hogy a’ kilépett mi
nisterek, kivált Sir Graham és Stanley uu. 
Grey ministeriumát a’ fenforgó egyházi kér
désen kívül, minden egyéb szabadelmü kér
dés ’s irányban támogatni fogják. Ugyan e’ 
tárgyra azt jegyzi meg egy londoni levél máj. 
30ról: hogy magok a’ kilépett tagok is meg van
nak arról győződve,, hogy teljes lehetetlen az 
irlandi prot. egyházat az elégületlen nemzet 
nagy tömegével szemközt csonkíttallan jöve
delmeibe * megtartani. De tulajdonképen főn 
sem áll már többé a’ tized, minthogy a’ kor
mány sem volt képes azt behajtani, honnan a’ 
parliament azoknak, kiknek igaz követléseik 
valának, 1 millió ft. stget hiteleze, ’s miután 
azon tapasztalást tévé, hogy 12,000 ft* stgnyi 
tized bészedetése 26,000 font költségbe ke
rült, minden további próbával fölhagyott. Azon
ban Stanley ’s baráti az egyházi jövedelem- 
csonkítás ellen világosabban nyilatkoztak, hogy 
sem illy rendszabást létesíteni segíthettek vol
na. A’ király maga is meggyőződve látszik 
mind erről, ámbár a’ toryk, a’ püspökök előtt 
tartott beszédéből ellenkezőt ügyekeznek ki
sütni. De kétség kívül itt is be fog bizonyulni, 
(ha IV. Vilmos valóban mondott volna is ollyas 
mit) hogy ő, valamint elődei a’ szükséget fog
ják főtörvénynek ismérni. E ’ levél szerint: 
Brougham I. azért ellenző Durham 1. fölvéte
lét a’ kabinetbe, mert Grey gr. másik sógorá
nak is, Ellice urnák, helyet akar abban adni, 
’s Grey lordnak a’ statusszolgálatban úgy is 
igen szétágazó vérsége tenyészik.

P O R T U G Á L I A .
Megvalósul, hogy d. Miguel Santaremet 

végkép elhagyta ’s maradék seregével Evo- 
rába vonult. Körülményesben igy közli ezt a’ 
madriti újság toldaléka máj. 26ikáról: Gén. 
Rodil segéde Tejeiro ezredes, ki Terceira 
hg- táborába olly végbül küldetett, hogy ge
nerálját a’ mutatkozó körülményekhöz képest 
intézendő hadi munkálatok felől értesítené, 
Atalayából tudósítja a’ spanyol vezért, hogy 
Terceira osztályai Thomar ellen nyomultok- 
ban, a’ lissaboni országúton a’ galeirai híd
nál Asseceira magasokon, Miguel osztályival, 
mellyek 6000 gyalog ’s 400 Iovasbul álltának 
8 álgyu kísérettel, összetalálkozván, annak 
balszárnyával ’s derekával megütköztek, ’s a’ 
harcz a’ constitutionalisokra fényes győződé-



lemmel végződött, az ellenségtől 1080 kerül
vén kezére mint fogoly, ezen kival 4 zászló, 
mind a’ 8 álgyu és sok szekér terhelve hadi- 
szerrel. Ezeii elhatárzó csata következésiben 
történt, hogy d. Maria seregei Saníaremet 
további minden ellenállás nélkül megszállhat
ták. A’ harcz után egyik kis osztálya az el
lenségnek Oucein kastélyba vonult meg, ké
sőbb azonban admir. Napiernek mindnyájan 
meglódultak. Erre gener. Rodilnak későbbi, 
ináj. 22ikéről Valencia de Alcantara főszállá
sárul költ jelentése szerint: d. Carlos a’ rní- 
gueli had vonultát követőleg az Algarbiába 
vivő országúiból kitért, ’s Miguel állapodása 
helyének Evoráuak vette irányát. R<*il a’ ma
ga sergeit úgy osztá föl, hogy általuk a’ Ta
jo bal oldala egészen födve legyen, rnelly kö- 

' rülmény gátolni fogja azon tartományrésznek 
d. Miguellel ezután bár minémü közlekedésit, 
elleuben hatalmasan elősegíteni azt, hogy a’ 
lakosok d. Maria kormányát ismerjék el. Tro- 
pobos-Valdes d. Pedro főtiszt-karának feje , 
köszönő nyilatkozást tőn d. Pedro nevében a’ 
spanyol generálnak eddigi derék munkálatiért 
’s magasztaló dicséretet okos és czélszerü ta
nácsiért,, egyszersmind azon jelentést tévé a’ 
generálnak, hogy rendelés adatott ki már, a’ 
spanyol sergeknek minden szükséges szerek 
’s eázközökben bőséges kitartatásukra. — Gén. 
Rodilnak Castélbraucobul máj. löikárul az es- 
(remadurai spanyolonhoz bocsátott fölszólitá^ 
sábul, mellyben őket saját távollétében a’ ha
társzél szoros őrizetére ’s belső csend-föuíar- 
tásra inti, kitetszik, hogy ő a’ határok védel
mére még hátra hagyott többi rendes katona
ságot is az expeditioi testhöz parancsoló, mi 
által serege Portugálban jóval öregbül.

Következik Rodil újabb tudósítása a’had- 
miu ister höz: „Portalegre máj. 23. D. Carlos 
és Miguel, az őket követő sereggel együtt, 
tegnap Evorában tartózkodtak ; seregük számát 
7000 főre teszik mindenestül rendes ’s nem 
rendes, gyalog ’s lovas osztályokban ; álgyu- 
jok 17. Hadi tervöket ’s irányukat nem tudni. 
Én ide (Portalégrébe) az okbul jöttem, hogy 
Casteíio de Vid erőséget d. Maria részére 
hódítsam meg. Tegnap a’ vár részéről hozzám 
jött küldöttségnek előadám a’ capitulatio föl
tételeit; holnap 5 órakor a’ kitűzött meggon
dolás-idő már kitelik , ’s a’ kivánt föladást 
teijesülendőnek reményiem. V«* 1 szerencsém 
e; tudósításhoz mellékelni, kg. Terceirának' 
tegnap Corucha ’s Álmeiriniből hpzzám küldött 
jelentéseit; látni fogja ezekből O Fölsége, a’

portugáli királyné hadának erejét ’s álláspon
tit, valamint az irányt is, mellyben munkála
tit űzi. Előleges egyezésem hg. Terceirával 
úgy tartja, hogy saját sergemmel a* portugá
li osztályok irányában egyenközleg nyomul
jak elő Villaviciosa, El vas és Campomayor- 
nak, vagy niedre az ellenség előre nem lá
tott fordulati kivánandják. Részemről mielőtt 
munkálathoz fognék," bevárom a’ lovas osz
tályt, meilynek hozzám csatlakozását báró 
Carandolet vezérlete alatt holnaputánra paran- 
csolám meg. — Aláírva: „Jose Ramou Ro- 
dii.“ — Terceira tudósítása Rodilhoz: „Al- 
meirim máj. 21. Az ellenség, mint már jelem- 
tém , Santaremből 18ikán kitakorodott. Hogy 
zaklatását sark-inaiva folytathassam, mars. Sal- 
danha hadával egyetemben a’ Tajón átkelést 
meginditám, ’s ez ma már végezve lesz. Mind 
két rendbeli osztályink együtt nyomulaudnak 
az ellenség után, azon irány ’s nézet .szerint, 
mint ann.ik fordulási ’s állásponti megkivá- 
nandják. Az ellenség legderekabb lovasságát 
veszté e l , minthogy az hozzám csatlakozók ; 
gyalogsága pedig legrosszabb állapotban; az 
őt űzőbe veit constif. hadunk körül belől 20,000 
főre megv. Kérem excádat intézze muukála- 
tit e’ tudósításom nyomán, ’s mint különben 
a’ körülményekliöz képest legczélszerübbuek 
találandja. Aláírva: hg. Terceira.“ — Geuer. 
d'Albuqüerque (Terceira seregétül) levele gém 
Rodilhoz: „Corucha máj. 21. Használom az 
alkalmat jelenteni excádnak, hogy az ellen
ség mindenestül a’ Tajó bal partjára kelt át 
’s jelenleg Evora felé irányoz. Terceira és 
Saldanha két hadlábban mindenütt nyomban 
követik, egyik hadláb Evorának, másik Es- 
fremoznak törtetve. E ’ két hadtest raindösszae
20,000 fő, a’ lovasság 1400. Az ellenség kény
szerítve lesz Evorában venni állapodást, kü
lönben az ut előtte mindenütt szegve. Yevé 
hírét alkalmasint már excád, hogy Abrantes 
is egészen szabad az elleuségtül, ’s mi jelen
leg minden figyelmünket egyedül Alemtejóra 
irányozzuk. Aláírva: hg. Terceira nevében 
Mozinho d’Albuquerque.“ — E ’ tudósítások
ra , mint bizonyost jegyzi m ega’ des Débats, 
hogy d. Miguelnek ez uj mozdulatban nincs 
más szándéka, mint Spanyolországba ütni, ’s 
d. Carlos ügyét dönteui e l , hogy azután ket
tős erővel dönthesse a’ magáét is el. — Igen, 
ha már útja szegve nem volna.

A’ szerfölött untató lassúság után, melly 
kezdete óta főbb characterkép bélyegző a’ 
portugáli hosszas háborút, talán még nem is
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lehete várai azon szapora kifejtést, mellyre 
a’ hadi történetek legújabban fordultának. Ci- * 
ty of Edinburgh gőzhajó máj. 22ikén liagyá 
el Lissabont, ’s általa e’ naprul a’ Mornitig- 
Heraldnak következő tartalmú levelezései ér
keztek : ,,Portugálban a’ háborúnak vége; d. 
Miguel inagát íegyőzöttnek nyilatkoztató, mint 
ez a’ Cronicának alább következő czikkelyé- 
ből kiviláglik, ’s mellyet d. Padro velem sze
mélyesen is közlőit, midőn nála uj győzödel- 
raihöz szerenese-kivánatimat megtevém. Min
denki örül e’ hamar győzödelmen. Hadihajók 
a’ kikötőben s álgyutelepek a’ várakban reggel
iül fogva szünetlen örömlövéseket durroguak. 
Marsai Saldanhának Evorabul tegnaprul kelt 
tudósítása terjeszté ez örömet a’ fővárosban. 
A’ tudósítás szerint d. Miguel még egy ütkö
zetet, talán elhatározó végsőt szándékozók 
próbálni, de katonái az engedelmességgel föl- 
hagytanak ’s ütközni vonakodtak, mire ő a’ 
kerülhetlen szükséget erénnyé változtatá ’s 
magát a’ pedrói seregeknek megadó.“ A’ Glo
be , inelly mind ezeket a’ uégyszerü szövet
ség gyümölcsének tulajdonítja, e’ történetet 
következőleg beszéli: „Végre megadta magát 
az egész migueli sereg d. Mariának, ’s d. Mi
guel és Carlos már talán elhagyók Portugált 
mint illy végbül ’s kikötéssel egyik angol ha
jóra szállíttattak. A’ győzödelem után, mel
lyet hg. Terceira Thomarnál a’ migueli sere
gen vívott k i, odahagyák ez utóbbiak Santa- 
remet ’s Evora irányában átkeltek a’ Tajó 
déli partjára; sarkokban nyomult utánok min
denütt a’ pedroi kettős tábor, ’s hogy talán 
czélozhatott utaikat is elszegjék, egyik osz
tály Montemor irányában a’ tengeri oldalon ter
jeszkedők bosszant, másika Estremoz felé, 
nehogy Elvas nyílt menedékül szolgálhasson, 
így megverve, űzve, bekerítve, mindentől 
megfosztatva, belső meghasonlás miatt erőben 
’s akaratban megszaggatva, ’s mi fő, a’négy- 
szerű szerződés által kétségbe lőhetve, nem 
látszott más menedék, mint a’ sarkaló sere
gektől fegyvernyugvásért könyörögni, vagy en
nek megtagadtatása esetén a’ fegyvert halom
ba hányni ’s alázatosan ineghóduíni. Az első 
csakugyan megtagadtaíék, ’s az utolsó meg
történt. ü . Miguel megegyezett benne, hogy 
a’ félszigetből eltávozzék, ’s megválasztó a’ 
hajót, mellyen Angliába kelhessen.“ Hasonlón 
Írja e’ történetet a’ többi hírlap i s , hozzá te
vén azon körülményt, hogy Miguel e’ szoron
gás közben, egyik segédét alkudozás miatt 
Lissabonba utasító, de honnan már ekkor Sal-

danhához azon tudósítás küldetett, hogy min
denről lemondáson és kiköltözésen kívül, sem
mi nemű egyezésbe ne bocsátkozzék, hanem 
folytassa munkálatit, mig az ellenség végkép 
legyőzve nem lesz. önkényleges meghódulás 
esetére azonban az ellenségnek illő jó bánás 
igértessék. Ez meg is történt ’s a’ seregek 
magokat megadák. D. Carlos együtt van Mi- 
guellel a’ Donegal hadihajón. — Következik 
hg. Terceira hivatalos tudósítása Asseiceirá- 
nál nyert győzödelme felől: ,,A’ csatamező
rül irok excádnak, hol diadalt nyerénk. As- 
seiceira magasin várt bé bennünket az ellen
ség, 1} mérföldre Thomártól. En három had- 
lábbau intéztem a’ támadást. Jobb szárnyon 
Oueiros ezredes, balon Vascöucellos, deré
kon gén. Nepomuceno vezeték a’ sorokat, e- 
zen kívül a' lovasságot ezredes Fonseca. Az 
ellenség bizakodva kezdé védeni állásit, mei- 
lyeket nagy gyalogsága, lovassága ’s pattan- 
tyuságával rakott meg, de később minden 
meghajlott katonáink vitézségüknek ’s vezé
reik szemes intézetiknek; az ellenfél állásai 
hatalmunkba kerültek ’s a’ kiszorult védel
mezők tökéletesen megverettek. 1050 elfogott 
fegyveresen kívül 3«) tiszt hódula meg hatal
munknak, ’s ezen kivül 8 áígyu ’s 4 zászló 
lón zsákmányunkká/ Nincs időm a’ dolgot kö
rülményesben írni le; sietek az ellenség u- 
tán A talaj a felé ’s holnap Gallegasbul többet. 
Asseiceira magasokon május lödikán Tercei
ra hg.“ — Hátra van még a’ raeghódulási je- 
leutés, mellyet Miguel fővezére gén. Lemos 
Evorábul máj. 26káu gén. Saldanhához utasí
tott, illy tartalomban: „Van szerencsém ex- 
cádnak jelenteni márul hozzám küldött hiva
talos jegyzékének vételét, a’ kettős parancs
másával együtt, mellyeket excád a’ lissaboni 
kormánytól kapott, ’s a’ nyaláb proclainatióval, 
mellyek hozzá mellékelve érkeztek. Feleletül 
e’ jegyzékre meghagyatott tudósítanom excá- 
dat \ hogy további vérontás-mellőzés miatt, az 
excád által hozzánk intézett föltételek el van
nak fogadva. Minthogy d. Miguelnek megen- 
gedteték, elhajózását tetszése szerint akár- 
mellyik kikötőből, ’s a’szövetséges négy hata
lom akárineliyike hajóján teljesíteni: ő erre 
nézve a’ Sinesi, vagy Algarbiának akármel- 
lyik más révét, hajók közül pedig angol ha
talmasságit választott Ili ’s kívánja tudni: vall
jon ő magassága donna Isabella Maria infans- 
né, ki Elvasban tartózkodik, hasonlón vele 
költözésre van é rendelve ? Még csupán némi 
tár'gyakbeli eligazodás forog fen köztünk, ’s
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erre kész vagyok, akármelly helyen, mellyet 
excáde’végre kijelelni fog, azonnal megjelen
ni. Joze Antonio de Azevedo Lemos altábor 
nagy/4—Hg.Terceiraseregéhöz d. Pedro, saját 
kezével irt köszönet - irományt bocsátott, ’s 
mellette kiadott rendelésében a’ portugáli ös
szes hadi erőt ezeutul két külön ’s egymástól 
egészen független hadtestre osztja fel, egyi
két Terceira, másikát Saldanha parancsnok
sága alatt. Fölszólitás intéztetett Madeira kor
mányzójához , ki e’ szigetet eddig folyvást d. 
Miguel nevében igazgatta, hogy „tekintvén 
a’ törvényszeres hatalomnak Portugálban d. 
Maria kormánya alatti visszálltát,“ e’ -fölszóli
tás vette után 3 nap alatt, a’ szigeten minden 
polgári katonai és papi hatóságiul hódolat-es
küt vegyen a’ chartának és királynénak enge
delmességül; ellenkező esetben mint pártütő 
az amnestiábul egészen kizáratandó, ’s a’ tör
vények büntető szigorúságát tapasztalandó.

F  R  A  N  C Z  1 A O  K  S  Z  A  ( ; .

Párisban a’ spanyol pénzkelet a’ Madrid
ban hírré tett választói rendszer hallatára föl
jebb hágott. E ’ rendszert úgy tekintik, mint 
uj közelítő lépését Spanyolországnak a’ frau- 
czia politikához, ’s az, a’ mit még csak az 
egybe hitt cortesek fognak törvénnyé tehetni, 
teljesen megegyező a’ fr. választási rendszer
rel. Mind a’ kettőben az adó vétetik alapul. 
Mi azonban Martinez de la Rosa végzésében 
föltűnő, az, hogy a’ tengertuli gyarmatokból 
is követeket hí meg. Anglia ’s Francziaor- 
szágban még nem jutottak ennyire. London
ban már egy idő óta érik azon szándék, hogy 
a’ tengerszéli gyarmatokból, különösen Ke- 
letindiából bocsássanak követeket a’ parlia- 
mentbe, de még nem ért meg. Spany olország 
ellenben a’ földkerekség legműveltebb nem
zeteinek adott ebben példát. Gyorsan kezdve 
végbe viszi azt, mire a’ többiek a’ szokás 
hosszas utján még el sem határozók magokat. 
Beszélik, midőn Lajos-Fülöp egyik ministe- 
re a’ spanyol választási végzést olvasván azon 
szókra jö tt, hol az ellenlábasok (antipodes) 
is meghivatnak a’ cortesbe, mosolyogva ezt 
mondá: ha nem a’ háromszínü zászló is, de 
bizonyara az alkotmányos országiás utazza 
körül most a’ világot. — Orleansban 22ikén 
komoly nyugtalanságok történtek, ’s majd vé
res czivódásba vegyültek vala a’ polgárok ’s 
az 58ik sorezred katonáji, ha néiyelly fő
tisztek ’s tekintetes polgárok közben nem jöt
tek volna. Az ezredet onnan eltávolították. A’ 
lyoni börtönök olly tömvék, hogy a’ íyphus-

tól (ragadványos hagymáz) tartanak azokban. 
— Mint mondják Lyon mellett 20,000 fóbül 
álló tábort fognak ütni a’ francziák, Anne
cy mellett Szavójában 5000ból állót a’ piemon- 
tiak , ’s Thun mellett hasonszámut a’ schwei- 
ziak. Csak meg ne látogassák egymást. — A’ 
frauczia mind két nemű ifjúság vadságáról, 
úgy mond egy lyoni levél máj. 29ról, a’ kül
földnek fogalma sincs. A’ múlt áprilisi véres 
napok alatt mind fiúk, mind leányok munkás 
részt vettek a’ csatában, ’s az 1793 jelene
teket látszának megújítani akarni. Nincs olly 
szilaj telt, nagy vétség, mellyre a’ fr. gyár- 
gyerkőczék képesek nem volnának, ’s mel
lyet legnagyobb nyugalom ’s meggondolással 
végbe nem vinnének. Mint valaha, úgy most 
is fölmulták a’ leányok a’ fiúkat mindenben. 
Ez utóbbiakat golyózápor közt lehete látni, 
mikép vetkezteték ki ’s csonkíták meg pokol
beli haliota ’s vigyorgás közt a’ szüléjik által 
lelőtt katonákat. Ha e’ rajnak az ember ta
nulásról , mivellség- ’s erkölcsiségről beszél, 
kővel sárral dobálják össze, vagy legalább a’ 
legalacsony abb gúnyszókkal illetik. — Lafitte, 
Odillon-Barrot ’s Mauguin uu. vezérlete alatt 
némi egyesület állott össze a' választások vé
delmére ministeri cselek ellen.

A’ Journal de la Meuse Revigny kerület
ből következő vig végrehajtást (executiót) ad 
elő: „Némi vendéglő ’s hitvese mindketten 
korosak, a’ Bar le duc-i törvényszék által bú
toraik árverésbe meghagyott bocsátását sokáig 
nyakasul ellenzék. A’ törvényszolga tehát 
kénytelen volt fegy veres erőt szólítani fel. A’ 
két öreg azonban elhal mazolá magát (enbarrica- 
der), ’s a’ törvényszolga felszólításira a’ fel
ső emelet egy kis ablakából kőzáporral felelt. 
A’ törvényszolga egy katonával kis ideig 
csak kiállotta a’ harczot, de az elhalmazol- 
tak vakmerősége minden perczben növeke
dett, kénytelen volt tehát sorkatonaságot ’s 
egy csapat nemzeti őrséget híni Laimontból 
segítségül. Egy tanácsbeli 10 fegyveres em
berrel ’s Laimont lakosai számos kiséreiében 
jelent meg. Azonban alig lépe a' kupak-tanács
beli a’ “Csatahelyre, midőn egy kő karján meg
sebesíti. A’ nemzeti őrség erre dühbe jő , ’s 
töltésekét kíván, a’ mi szerencsére nem volt 
nála; nem volt tehát egyéb hátra, mint a 'kéz
nél volt eszközökkel élni — ’s kövekkel és 
téglákkal válaszolni a’ kőzáporra. Az ütkö
zet hevében a’ vén fogadós épen homloka kö
zepén kapott sebet, de azért hitvesével együtt 
makacsúl folytatá a’ csatát. Ennek forrtában
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lábtókat hoztanak, ’s ostromra! kiáltottak. A’ 
létrákat oda támogatták, de valahányszor föl 
akart rajtok valaki hágni, a’ megszállottak 
egyik vagy másik kézzel félre taszították azt. 
így folyt a’ tusa másfél óráig, midőn végre 
egy ármány v. hadicsel a’ vén várkonyt (mi- 
nette) védestül a’ katonaság kezébe keríté. 
Tndnillik a’ födélre másztak, ’s mig azon 
rézst v. lyukat törteaek, ’s a’ megszállottakat 
oda csalták, a’ többiek egy másik rézsen a’ 
várba rohantak. A’ vitéz küzdőket már most 
lefegyverzők, ’s az árverést nyomban elkez
dők. A’ megszállottak e’ megrohanásra, úgy 
látszik, már régen élkészültek, mert elég e- 
leséget találtak az ételtárban, mi az őrzetet 
(garnison) az éhenhalástól egy ideig megótta 
volna. A’ vitéz házaspár fogva van ’s vád a- 
latt, mivel nyilványos lázadásban fegyveres 
erővel vétett a’ hivatalában eljáró törvényszol
ga , a’ helyhatóság ’s nemzeti őrség ellen. — 

B E L G I U M .
A’ 2dik kamara tagjai már több izb'en ös

szegyülekeztek, ’s várható szerencsétlen eset
re Leopold kir. utódjáról tanácskoztak. Leg
többen a’ magyar Koháry hgnével egybekelt 
Szász-Coburg Ferdinánd ausztriai altábornagy 
fijára fordították figyelműket. Neve Leopold, 
Ferencz Gyula; katholikus vallásban nevelte
tett, és f. e’ jan. 31.10 éves múlt.

A’ Courier de la Mense élesen rostálja 
Lamennais ur legújabb munkáját (Paroles d’un 
Croyant), következő helyeket közlünk ab
ból: „Az atya, fiú és szent lélek Isten nevé
ben-, amen! Ezek elő v. kezdőszavai a’ Pa
roles d’un Croyantnak.. . . .  Kicsoda ezen fér
fiú, ki midőn saját szavait szórja e’ világba, 
azokat égiekuek hirdeti, ’s könyve homloká
ra azon titkos formulát tűzi, mellyet az egy
ház a’ Megváltó szájából vett? Ki az, ki a’ 
háromegységü Isten nevében parancsolja a’ 
földnek., hogy az vérben újra szülessék, a’ 
népeknek, hogy karddal szabadítsák meg ma
gokat, a’ szegényeknek, hogy nyomoruság- 
jok yzondráit lerázzák, és vakmerő kézzel 
nyúljanak a’ gazdagság kincseihez? E ’ férfi 
pp*p; igen, de a’ szent Lélek azon óvást adta, 
hogy angyalnak se higyünk, ha más evangé
liumot hirdet mint az, melly ránk szállott, ’s 
azok kezeibe tétetett le , kiknél az ige az idők 
végéig megmaradand. Az együgyü lelkész, 
az egyháztól küldetve, ki az ige kenyerét 
osztja a’ hívek közt, tanít az atya, fiú, és sz. 
lélek nevében. 0  taníthat is , mert azon tár
saság fójeitól küldetik, mellyet a’ sz. lélek

minden igazságra megtanított. Az olly lelkész, 
kinek iiiy küldetése nincsen, csak saját ne
vében szólhat, ’s gonosz bitorlás vétkesévé te
szi magát, ha azt állítja, hogy Isten nevében 
szól. E ’ férfi hires philosophus, fényes iró, ki
nek munkájit csudá in e’ világ. Ezt senki sem 
kétli; de a’ lángelme olly ajándéka az égnek, 
mellyel, mint akármi egyébbel vissza is élhet
ni ; nem csalhatlan jele hát az az igazságnak, ’s 
igen is gyakran a’ tévedés diadalának szol
gált. A’ tűz fölemészti házainkat, a’ víz el
borítja földeinket, földalja vetésinket; gátot 
ne vessünk é tehát pusztításaiknak, mert hasz
nos, mert az emberi élet föntartására szüksé
ges elemek. A’ lángelme az ember hasonlatá
nak Istenhez legkitűnőbb vonalma, ’s így bá
mulásunkra méltók azok, kik birtokában van
nak , mig az igazság szolgálatára szentelik 
azt; ellenben azok, kik hágcsónak veszik azt 
Istenen, ’s az általa rendelt felsőbbségen túl 
emelkedésre, mint Lamennais, bűnös gőg vét- 
kesivé teszik magokat ’s a’ t.“ — A’ brüsse- 
li vasútra szükséges földterület bevásárlása 
semmi akadályt sem szenved. A’ legnagyobb 
birtokosak valamint a’ legcsekélyebb parasz
tok is örömmel ügyekeznek e’ nemzeti válla
latot könnyíteni. —

T ÖRÖKORS ZÁG.
Földköztengeri hírek nagy mozgásokat 

emlegetnek az ottani hajó-osztályok közt. A’ 
kapudán basa 20 vitorlával Samos sziget os
tromára indul, ’s mint hírlik erősitvények fog
nak utána menni, még Tripolis és Tunisból is 
kértek segedelmet; matrózokat ’s tengeri ka
tonákat szednek. Az orosz hajóhad egy része 
a’ fekete tengeren czikáz, de közülök csak 2 
hajó ment a' dardanellákon á t , 2 vagy 3 a’ 
Bosporusban tanyáz. Máltából (angol tengeri 
állomás) 10 hadihajó fog Rowley adm. paran- 
csi alait á  szigettenger (archipel) felé indulni, 
’s közöttük egy háromfödeles (dreidekker) ’s 
6: 74 álgyus. Ezen kívül-még 10 más liniahajó 
fekszik részint Málta, részint Gibraltár előtt, 
s még másokat Angliából is várnak, honnan 
a’ maltai ’s korfui őrzet részére sok hadiszer 
érkezett. Az aegyptusi hajóhad, a’ crétai és 
syriai révekben néhány hajót kive vén egészen 
Alexandria mellett horgonyoz induló félben 
áll pedig 5: 100; 1: 92; ’s 1: 90 álgyús li- 
niahajóból, 7 fregátból, 5 corvetből, 18 kisebb 
hadi ’s 30: 300—600 tonnás szállítóhajóból,' 
valamennyi jeles pattantyussággal ’s emberrel 
megrakva. — A’ Temps szerint a’ tenger-mi- 
nister parancsánál fogva Toulonban számos ha-
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14. Tanuld hazád nyelvet, hogy külföld előtt ne 

pirulj.
lé . Festina lente.
16. . . Parvi properemus et ampli

Si Patriae volumus, si nobis vivere chari. •
17. Egyesült erővel indulj.
18. Meddig készültök Magyarok mindenkor akar

ni , ’s nem cselekedni mikor szűntök Ü
Ezen feleletek a’ Junius 9ikén tartott héti ülés

nek által adattak , a’ hozzájok tartozó pecsétes le
vélkék pedig töretlenül külön borítékba tétetvén a’ 
társaságnak ’s Tek. Georch Illés táblabiró, tiszte
leti tag és elölülői helyettes Urnák pecsétével a’ le
véltárba tétettek, llirákat választván azután az em
lített héti ülés, a’ feleletek, megvizsgálás végett 
kiadattak. Mellyik találtatik a’ kitett 30 darab arany
ra többek között érdemesnek, arról az általnézés 
végezte után fog szólani tudósítás.

Egyik felelő, munkája után melly 19ik lett vol- - 
na, egyenesen kiírván nevét, azzal azt el nem fo- 
gadhatóvá tette. Ne sajnálja tehát azt vissza vétet
ni. így , ne sajnáljon azon felelő is, ki e’ jelmonda
tot választó: „Ne bántsd a’ magyart“ iratáért kül
deni, mivel az, Junius 13dikán érkezék ’s a’ hirde
téshez képest elfogadni már nem lehetett

Három mellett pedig az iró nevét rejtő pecsé
tes levelke nem is jö tt, ámbár a’ kihirdetés ollyan- 
nak a’ felelet mellé tételét a’ felvett rend s.zerint 
megkívánta. Elfogadtattak ugyan ezek most, de új
ra figyelmessé tétetnek az ezutáni akármelly kérdés
re felelni kivánók, hogy az érdeklctt pecsétes levél
kék feleleteik mellé csatolását egyszer se mulaszszák 
el. Junius 16ikán 1834. A' liloktnk állal

A N G L I A.
Grey lord azon felírásra, mellyet az al- 

eóliáz számos tagja hozzáragaszkodás bizony- 
ságaulneki minap benyújtott, írásban válaszolt, 
bol miután érzékeny örömét jelenti a’ megtisz
teltetésen, fogadja, ’s kötelességének ismeri 
semmi személyes áldozatot sem kerülni, melly 
a’ mostani igazgatás által fölállított elveket 
támogatni képes. Sajnálva jelenti továbbá, hogy 
gyöngélkedő egészsége alkalmasint késleltet
ni vagy talán gátlani is fogja a’ rábízott mun
kák tovább vitelét. Iia sikerül neki, hogy a’ 
megürült helyekre független férfiakat híhasson 
ineg, a’ kormány üdvös mérsékleti elveiben 
megmaradhat. A’ reform elveire támaszkodva 
a* mostani igazgatásnak minden visszaélés el
törlésére kell figyelmét fordítania, csakhogy 
egyúttal igen óva kell haladnia, ’s nem kell jól 
meg nem fontolt, minden oldalról meg nem 
vizsgák rendszabást akár az egyházban, akár 
a’ statusban a’ főnálló intézvények ellen erő
hatalommal feltolni. Csak igy munkálhat min
den igazgatásnidvőseu. — A’ skoíí eg' házi vi- 
gzon)ok is vizsgálat alá kerülnek. E ’ végre 
közös egy ház-gyű lés van kirendelve, melly a’

skott egyházi pártfogóság jogait (patronatus 
iura) fogja vizsgálatba venni. A’ gyülekezet 
27én tartott ülést, mellyben elfogadtatott azon 
elv, hogy a’ községre, tagjai többségének a- 
karatja ellen, lelkészt tolni nem szabad.

Az úgy nevezett Pittclubb (tory-egyesü- 
let) máj. 30án ünnepié alapítója születésnap
ját. Az előlülést Couolly ezredes vivé, olda
la mellett Wellington hg. ’s Eidon gr. ültek. 
Ez alkalommal számos couservativ beszédet 
tártának, ’s áldomást ittak a’ tagok. Winchel- 
sea gr. pedig a’ királynak a’ püspökökhez mon
dott beszédére czélozván uiegjegyzé, hogy 
ezentúl minden az egyház részére szóló kérel
met egyenesen a’ királyhoz kell irányzani, 
minthogy a’ reformált alsóház azokat csak meg
vetéssel utasítja el. — Későbbi (jun, 2.) hirek 
megállapodottaknak jelentik a’ sok által kéllett 
ministeri kinevezéseket, ’s Londonban fe
szülten várak a’ ministerium első megjelené
sét az alsóházban. Mielőtt ez megtörtént, mint
egy 300 aisóháztaggal tanácskozott Aithorp l. 
a’ hivatalban, jelentvén nekik, hogy a’ minis- 
terek Ward ur indítványa elvét (melly abban 
á ll: hogy a’ parliamentnek jusa van az egy
ház jövedelmeiről rendelkezni) elismérik, ’s 
annak következésében már biztosságot is ne
veztek k i , melly az irlandi egyház egész ál- 
lapotját, megújítás módját ’s eszközeit jól meg
vizsgálja. A’ gyülekezet Aithorp I. megfejté
sét tetszéssel fogadá. Még Abercrombie ur is 
részére nyilatkozott, úgy szinte Francis Bur- 
dett, a’ whigek szóvivője. Estve öt óra után 
összegyűlt a’ ház. Valamennyi ülés tömve volt. 
Aithorp 1. elsőbb is a’ közben történt ministev- 
váltözásról tőn említést, mondván, bogy Gra
ham és Stanley kiléptén a’ veszteséget senki 
mélyebben nem érzi a’ kormánynál. A’ fen for
gó kérdés iránt mindig megvolt ugyan a’ vé- 
leraénykülöüség, de a’ visszalépést még szük
ségesnek nem tartották. Ward ur indítványa 
birá őket arra. Midőn ő (Aithorp) kedden, 
(27én, melly napon utószor volt a’ ház együtt) 
a’ követházba jött, még ama’ lemondásról sem
mit sem tudott (halijuk ! halljuk!), csak az ülés 
folytában esett az tudtára; e’ miatt azon pilla
natban elhalasztást javaslóit. Most pedig â’ 
kormány biztosságot neveze ki, melly Irland 
egyházi állapoíjávai legrészietesb, ’s legteU 
jesb tudomást merítsen, készuek nyilatkozván 
a’ biztosság javaslatához állásra. W ard ur ugyau 
megengedő, hogy a‘ biztosok munkaköre iniür 
den a’ tárgyba vágó kérdésre ’s környületra 
kiterjed, de mivel most az elv kimondása fo-
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rog fön, attól nem állhat el, nem tudván med
dig maradhatnak a’ jelen ministerek helyei
ken, kikről elhiszi, hogy elvével egy értei
mnek. Althorp azt válaszoló, hogy előbbi nyi
latkozatában kimondotta már a’ parliamentnek 
az egyházi jövedelmek fölötti rendelkezési jo
gát, de Ward ur indítványa nérnelly pontja 
iránt ez ülés alatt még semmi tettleges hatá
rozást sem tehet. 0  tehát ezen előleges kér
dést javasolja, melly ellen, tudja, sokan fog
nak szavazni, reményű azonban, hogy a’ ház 
bizodalommal lesz a’ kormány iránt (zugó tet
szés, ’s halljuk! halljuk! a’ ház minden olda
láról). Ebből hosszú vita támadt, Hume ur, 
Davies ’s Evans ezredes az eredeti, (Wardi) 
indítvány mellett nyilatkoztak, Conolíy ezre
des pedig egyiket sem támogathatja, mert mind 
a’ kettő, egyház-fosztásra czéloz. John Mus
sel lord a’ kormányéhoz állott. Ellene szólott 
még Stanley ur (a’ kilépett min.) minthogy az 
uralkodó egyház az által veszélybe jut. Spriu- 
ge-Rice ezt íagadá. O'Connel is a’ kormány 
ellen, de mellé nyilatkozott Sir II. Peel, nem 
mintha helyben hagyná a’ ministerek bánás
módját, hauem mivel Ward ur indítványát a' 
legközelebb veszélynek nézi. Althorp I. in
dítványa azután 396 szóval 120 ellen fogadta
tott el.

Az alsóház ülésében jun. 2án a’ ház-adó 
eltörlesztési indítvány harmadszor olvastatott 
föl. Jun. 3án pedig: Buckingham ur indítvány
ba hozta egy biztosság kineveztetését, melly 
a’ torkosság (gúla) terjedése okait vizsgálná 
meg. Az indítványnak Althorp 1. ellene volt, 
de szavazatkor 17 szótöbbséggel keresztül 
ment. — Roebuck ur egy másik biztosság ki
neveztetését javaslá , melly nemzeti nevelési 
rendszer béhozására alkalmas eszközökrül ta
nácskozzék. Éhez mind Morpeth, mind Althorp 
lord némi pótlék v. függelék-javaslattal járult. 
Később Morpeth és Roebuck javaslataikat vis
szahúzták, mire biztosság neveztetett ki, melly 
Angliában és Valesben a’ nép nevelése mos
tani áliapotját megvizsgálja, azon pénzmen
nyiségek mire fordítását kitudja, meliyeket az 
utóbbi parliament-ülés iskolaházak fölállításá
ra szánt; tanácskozzék továbbá: czélszerü vol
na e a’ népnevelésre még több pénzt is meg- 
ajáulani, ’s végre vizsgálatai következményi
ről adjon tudósítást a’ házuak. — Ezután Dud
ley Stuart 1. kele föl, ’s azon szerencsétlen 
leng) elekre ügyekezék a’ ház figyelmét for
dítani, kik most Angliában vannak. Javasolja 
hogy fölirást nyújtsanak be a’ királynak, pénz

segedelmet kérvén az Angliában találkozó len- 
gyelekrészére, mit az alsóház elfogadand. — Bu
ckingham ur támogatta a’ javaslatot. Althorp 1. 
pedig, a’ kincstár-kanczeliár, örömét jelentvén 
azon, hogy az inditványt-tevő a’ megajánlást 
csak most az országban találkozó lengyelekre 
szorította meg, különben az általányos megaján
lás ellen kivált azt lehetett volna gördíteni, 
hogy az által vég nélkül tódulnának a’ lengye
lek Angliába. E ’ környületek közt a’ kormány 
a’ nemes lord indítványának ellenszegülni nem 
fog.“ Nagy tetszéssel fogadta ezt a’ ház, ’« 
azonnal elhatároztaték , hogy a’ ház követ
kező nap a’ fölirás fölött biztosság gyanánt 
tanácskozzék. — A’ felsőházban ugyanaz nap 
fölkelt Londonderry m. ’s monda: „Az elsd 
miuister távollétébeu örömest intéznék a’ ne
mes marquishöz ( Landsdowne), ki tegnap 
estve Portugáliából az úgynevezett dicső
séges (nevetés) híreket velem közleui szives 
volt, egy kérdést: ha valljon ama’ négyes szö
vetség valóban alá van é már írva, és nem so
kára a’ ház asztalára fog e tétetni ? ‘ — Lans- 
downe m.: „Grey gróf e’ pillanatban ö Fölsó- 
généi van, de holnap jelen lesz, ’s a’ nemes 
marquisnek Portugáliára nézve mindazon föl- 
világításokat megadamija, meliyeket tóle kí
vánhat. Azonban úgy hiszem, örömet teszek 
a’ nemes marquisnek, ha bizonyítom neki, hogy 
azon herczeg, ki őt annyira érdekli, dón Mi
guel t. i. ép egészségben az angol hadihajón 
van. (nagy nevetség) — A’ felső ház ülésében 
jun. 4én midőn már Grey 1. jelen volt, ismét
lő Londonderry m. azon kérdését: mikor szán
dékozik a’ nemes gróf a’ kérdéses egyezést 
illető irományokat a1 ház asztalára tenni? mint
hogy különféle hírek szárnyalnak, meílyek 
fölvilágiíásra várnak. — Erre Grey gr. azon 
választ adta, hogy ama' hírek alaptalanok lesz
nek. — Az egész dologban annyi való, hogy 
a’ portugáli kormány részéről néhány oklevél
ben véletlenül némi kihagyások történtek, mel- 
lyek noha nem lényeges czikkjeit illetik az 
egyezésnek, szükségesnek tartották még is 
azon hézagos oklevelek visszaküldetését, ’s 
a’ késedelem innen támadt.

A’ felsőház ülésében jun. fiikán (bőveb
ben a’ jövő számban közöljük), Newcastle gr. 
Kérdé Grey grófot: mi száudékkal van az uj- 
don szerkezük mini&terium az egyháziránt, 
’s kényszeríteni akarják e’ a’ királyt, hogy 
a’ miuislerek rendszabásait az egyház ellen 
helyben hagyja, és esküjét az által megszeg
je. Grey gr. azt válaszolta rá, hogy a' királyt;
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a’ ministerium lélekismérete ell^n semmi rend
szabás pártolására sem fogja kényszeríteni. 
Az ujdon szerkezült ministerium a’ múlttal az 
egyházra magára nézve teljes egyetértésben 
van, ’s annak tisztaságát, munkásságát és 
hasznosságát egyenlően csonkítlan akarja fön- 
tartani, de az " e s z k ö z b e n  eltérnek egy
mástól. — .

A’ londoni újság jun. 5ről hivatalosan je 
lenti, hogy a’ király ugyan e’ napon fogadta 
Ripon grófot és Stanley urat, kik a’ nálok 
viselt hivatalos pöcsétet a’ király kezébe ad
ták ; a’ király pedig a’ mingyárt tartott kabi
neti tanácsban Carlisle grófnak, és Springe- 
Rice urnák adta azokat ált, egyszersmind a- 
mazt titkos pöcsétőrnek , emezt a’ gyarmatok 
statustitoknokának nevezvén ki. Ugyan ezen 
tanács-ülésben tette le esküjét a’ két uj mi
nister, azután Poulett Thompson ur a’ keres
kedés-osztály elnökéül neveztetett, ’s erre 
mind ő , mind az első admiralitás első lordjá
vá nevezett Auckland lord, az előbbi ujdon 
nevezett két miuisterrel együtt kézcsókra bo
csátanak. E ’ szertartás után Springe-Rice ur 
azonnal elhagyá a’ várost és Cambridgebe u- 
tazott, hogy isméti választatását eszközölje. 
Versenytársául Sir Eduard Sugden lép föl. 
Azt hiszik, hogy a’ választási harcz élénk 
lesz. — Az angol egyház világi tagjai nyi
latkozatának előmozdítására és terjesztésére 
összeállóit közép biztosságból számos kül
döttség jun. 3ikán a’ Canterbury érseknek egy
230,000 aláirással ellátott fölirást nyújtott be, 
mellyben az egyházhoz hű ragaszkodásukat 
bizonyítják. Az érsek megköszönvén azt a’ 
küldöttségnek, megígérte, hogy a’ fölirást az 
érsekség levéltárába — fogja letenni. — 

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ szajnai törvényszék, de esküitek nél

kül, máj. 31én az 1834iki National szerkesztő
jét Carrel Conséil, és Scheffer urakat azért, 
mert törvényszéki vitákat közlöttek, ismét 
két hónapi fogházra ’s 2000 fr. birságra Ítélte. 
— A’ Nationalban ,,egy volt követ“ aláírás 
alatt azt ügyekszik valaki megmutatni, hogy 
ha 1830ban a’ republicanusok ezeren voltak, 
most bizonyosan egy millió számig hatnak. 
Hogy illy számosak, mutatják úgymond, a’ 
laptőzsérek, az egyesületek, a’ fegyverhor
dás és balmaz-torlasztás ellen hozott törvények. 
Bizonyítják a’szavazott 3 milliónyi titkos költ
ség, az égő kanóczok v. lobbantyúk (Lunten) 
a’ 400,000 fegyveres ember, a’ rend- és a’ 
hatósági őrség, a’ városhajduság, az ispánok,

a’ királyi ügyészek, ’s a’ rendőri kémek, mel- 
lyek mindnyájan a’ republicanusok ellen ín- 
tézvék. A’ tisztviselői osztálynak ennyi, ’s 
még száz ennyi készülete csak nyomos, tete
mes és tehetős ellenséget gyauíttat. Marseil- 
leből máj. 26ról azt írják, hogy a’ republica
nusok valami uj csapásról gondolkodnak, mel
lyel auguszt.ban száudékjok eszközleni. Lát- 
helyéül ismét' a’ szerencsétlen Lyon van vá
lasztva. — Némelly lapok szerint a’ hollandi 
kormány azon nyilatkozatára, hogy a’ fr. uta
sok Hollandiában nem önkényesen utasíttatiak 
vissza, a’ franczia kormány is visszavette e- 
lőbbi rendeléseit, ’s már most Francziaország 
és Hollandia közt szabad a’ járás. — Nan- 
tesban számos kézműves önszántából ülte meg 
Lafayette gen. halála gyászünnepét. Egy disz- 
koporsót (katafalk) emeltek háromszinü zász
lókkal és fölirással ékesítve. Minden a’ leg- 
nagyobb rendben ment véghez. Lafayette sír
ja  a’ Picpusi temetőn csak egy kicsiny domb
bal tűnik ki a’ többi közül, mire földet Ame
rikából hoztak. Egyik oldalán hitvese, má
sikon leánya Virginia, Lasteyrie ur volt nő
je fekszik.

A’ Memorial del Allier említi, hogy Mont- 
luconban máj. 25én éjjel véres verekedés tör
tént néhány külvárosi lakos, ’s a’ néhai repu- 
blicanus czimboraság tagjai közt. ü t vagy hat 
személy sérült inkább vagy kevésbé meg. A’ 
közbe jövő rendőrök is kapták valamit. Mond
ják, hogy a’ republicanusok közt két lengyelt 
is lehetett észre venni. Már most panaszát 
mind a’ két verekedő fél a’ törvény székhez 
adá-be. E ’ pillanatban még nem tudni, mi
kép támadt a’ vita. A’ Journal des Debats 
egy hosszú czikkelyben az Angol, Franczia, 
Spanyol és Portugal* országok közt kötött ’s 
úgy nevezett négyes szövetség fölött bőven 
kiereszkedik. Azt mondja lényegesen, hogy 
bármit hirlelnek is róla, sem a’ harag, sem a’ 
féltékenység nem lesz azt képes elrútítani. Ez 
egyezésnek d. Miguel, ’s d. Carlos kihajtatá- 
sa a’ félszigetből, egyetlen czélja. Anglia ’s 
Francziaországnak koráu sem az volt szándé
ka, hogy a’ félsziget népeire olly'intézvénye- 
ket toljanak, mellyektől azok vonakszanak , 
vagy hogy a’ két koronát két gyermek fején 
erővel is megtartsák. — Énen nem. — E ’ szö- 
vetséges hatalmak előbb látni akarák , mikép 
fog a’ két ország önmagára hagyatva munkál
ni. — Nem kételkedhetni józanul többé, hogy 
a’ constiíutionalis intézvények óhajtása és ideá
ja  az egész országban közössé lett, — ’s csak
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helybeli ellenszegülések mutatkoztak itt ott. 
Az angol és franczia kabinet tehát a’ történe
tek folyását nem változtatja, hanem csak meg
rövidíti. — Végezetül miután azt is felhozza, 
hogy a’ többi hatalmak a’ félszigetre nézve 
nemcsak földirási tekintetből, de országiás v. 
kormány-formáéból is igen távol esnek, annak 
megbékítésére csekély befolyással bírhatnak, 
— ’s azt egyedül Anglia és Francziaország te
hette, igy szól: „Nem fenyegetődzés ez fe- 
nyegetődzésre, nem válasz a’ bécsi conferentiá- 
ra, nem ellentétel az europri nagy constitutiona- 
lis és absolut övezet közt. Épen nem. Ezen ellen
tétel már harczra mutatna. Mert ha, mitől Isten 
mentsen, a’ bécsi conferentiában bármi történt 
volna ollyas, a’ mi Anglia ’s «Francziaország 
becsületét vagy érdekét bár mikép sérteué, 
bizonyosan egészen más egyezésre léptek vol
na. Itt csak azt akarák megmutatni, hogy ha 
van valami, a’ mit Bécsben, Anglia ’s Fran
cziaország közbenjárulta nélkül tehetni, le
hetnek, mellyeket Londonban, Oroszország, 
Ausztria és Prussia közbenjárulta nélkül el
végezhetni.“ — — A’ szent Maloi kerület 
három választója, olvasván az újságokban, 
hogy honfijuk, Chateaubriand ur is elfogad 
követséget, hozzá ment, hogy szándékát bi
zonyosabban kitudják; ’s azon esetre, ha a’ 
kijelölést ott elfogadná, annak támogatását ma
gokra vállalják. Chateaubriand ur ez udvari- 
ságra azt feleié igen őszintén, hogy a’ sz. Ma
iéi kerületben megválasztatását elfogadja, de 
csak azon szándékkal, hogy a’ követház szó
székére egyetlen egyszer fölléphessen, ’s azu
tán elbocsáttatását adhassa’. Ezen urak eltá
voztak, megelégülvén a’ világos válasszal, ’s 
a’ dolog abban maradt. — Kétségkívül elhit
ték , hogy Chateaubriand ur önszeretése a’ 
parlaméntaris comoedia illy jelenése által kie- 
légítetnék, de azt is hitték, hogy e’ kis meg- 
elégülés azon alkalmatlanságokat felül nem 
múlja, mellyeket e’ kerület választódnak uj 
követválasztása okozna. — A’ houdsschooti 
választók máj. 29kén eddigi követjöknek La
martine urnák nagy lakomát adtak, ki lakozás 
közben ezen áldomást mondá: „Valamennyi 
párt összeolvadásárá! Valamennyi igaznak e- 
gyesülésére!“ ,

. Múlt vasárnap máj. 25ikén, Picpus, La
fayette végső nyughelye , teli volt látogatók
kal, kik hallgatva jövének, hogy a’ nagy pol
gárnak az utolsó tiszteletet megadják, és tőle 
búcsút vegyenek. Reggeltől fogva számos jö
vő ’s menőt lehete Lagrange-ból (az elhunyt

lakhelyéről) ’s vidékéről látni. Számos a- 
merikai volt jelen, karjaikon fátyollal, az as
szonyságok pedig gyászköntösben. Számo
sán oda gyűltek a’ polytechnikai iskola nö
vendékei i s , kiket Soult marsai a’ temetés
kor ki nem bocsátott. — A’ hadminister uj- 
don parancsot bocsátott ki, melly a’ lyoni tá
bort sietteti. Már szinte valamennyi katona
ság együtt van, ’s azt hiszik, hogy e’ sere
gek valamint a’ lyoni megújulható lázongások, 
úgy szinte a’ szardíniái széleken történő moz
gások megelőzésére fognak szolgálhatni. Lau- 
bat-Chasseloup ur, Maisou marsai segéde kül
deménnyel érkezett Pétervárból Párisba, melly- 
nek fontosnak kell lenni, mert a’ ministerek 
azonnal tanácsot tártának, ’s azt Neuillybe 
vitték ki. — A’ Courier azt állítja: a’ minis- 
teriuin még mindig reményű, hogy a’ pairek 
örökösségét (v. átszárinazhatását) ismét hely
re fogja állíthatni; valamint annak is csalhat- 
lan nyomait adja, hogy az 1814iki chartához 
mind inkább visszatéreget. — Az albyi nem
zeti őrséget egy kir. rendelés föloszlatja, ’s 
az őrökhöz (gardisten) egyenkint parancs ér
kezett, hogy fegyvereiket 8 nap alatt adják 
által.

Eschasseriaux követ, 32 éves fiatal em
ber, bizonyos gyuladási betegségben harmad 
napra meghalt. A’ Journal de Paris igen di
cséri ő t, ’s mondja, hogy a’ kamara legmun
kásabb tagjai egyike volt. — A’ Gazette ar
ra ösztökéli pártját, hogy a’ választáskor te
endő eskü alkalmával e’ nyilatkozást kívánják 
meg a’ kijelöltektől: „Alulírtak ’s a’ t. nyi
latkoztatják, hogy ezen esküvel nem szándé
kuk a’ kormányfő’ személyes érdekei“ védel
mére lekötni magukat, ha előttök azok Fran- 
cziaországéival ellenkezni látszanának. Nyil- 
ványítják egyszersmind, hogy Lajos-Fülöp 
iránt semmi alattvalói (v. alávetési) viszony
ba nem lépnek. — Azt hiszi továbbá a’ Ga
zette, hogy az aug. 20ra egybehítt kamara 
csak a’ meghatalmazásokat fogja ugyan inegi- 
gazlani Cve rificir en) és a’ fölirást szavazni, a- 
zután pedig decemberre elhalasztatni; de mint
hogy a’ meghatalmazások megigazlása a’ meg
bízásra és esküre, a’ fölirás pedig a’ kormány 
menetére nézve minden kérdést vita alá fog 
hozni, az érdekes, és ezen időleges ülés 
olly fontos lehet még, mint ha valódi volna. 
— A’ National beszéli, hogy Marrast ur tit
kos fogságának vége, ’s M. ur már most egy 
beszédes ellenmondást tesz közzé, mint fog
sága hoszu napjainak gyümölcsét, ezen czím

v
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alalt: „Vingt jours de secret, ou le coroplot 
- d’Avril.“ A’ National ebből a’ 8ik szakaszt 
adja egészen, ’s azt mondja, hogy e’ tárgyat 
(lé Prolétaire, la Bourgeoisie) rövidebben, vi
lágosabban és igazabbau le nem lehetett vol
na rajzolni. — "

P O R T U G Á L I A .
Gén. Rodil hivatalos tudósítása a’ spanyol 

hadministerhöz:^ Santa-Olalla fószállás május 
27kén estve. Épen, hogy lovamrul szállók 
Elvas ellen intézett hadi fordulatombul, ve
szem segédem hivatalos jegyzékét hg. Ter- 
ceira szállásárul következő tartalomban: „E- 
voramonte máj. 20.11 óra éjjel. General! Ma 
délután ide érkeztemkor már itt találáin a’ mi- 
gueli fővezért, ki értekezni jőve a’ mód fe
lől, mellyel a’ legyőzőttek fegyvereiket le
rakják. Hasonló czélbul vannak jelen gr. Sal- 
danha, ’s angol követségi titoknok Grant ur. 
Ez utóbbi, mint nekem mondá, ma délben be
szélt d. Carlossal. Az in fans gen. Rodil hol
létét tudakozó tőle, ’s . halván azon nvilatko- 
zást, hogy a’ general már Evorához közel 
lenne ’s talán már Estremozba meg is érke
zett volna, megütődve kérdezés „hát épen 
semmi eszköz vagy mód sincs a’ generált elő
nyomulása félbeszakasztására bírni?44 Grant 
ur válaszoló: „igen is van egy mód, ha Ma
gasságod hajóra kelni akar ’s a’ félszigetet 
elhagyja.44 — „Én mindenre kész vagyok, 
felele a’ hg ., és Sínesben fogok hajóra kel
ni.44 „Sínesben nem, hanem Aldea-Gallegá- 
ban‘4 lón a’ titoknok válasza, ’s d. Carlos min
denben megegyezett, mit Grant ur elöíerjesz- 
te, annyira remiié a’ gondolat, hogy Rodil e- 
gész Lissabonig fogná kergethetni. Előbb u- 
gyan kérte, hogy kísérő seregét is magával 
vihesse, de Grant ur ezt egyenesen megtaga
dó ’s csupán családjának és szolgáinak enge- 
dé meg a’ vele hajóra szállhaíást. A’ 600 
közvitéz és 300 tiszt, kik a’ berczeg fegy
veres szolgálatát tevék, szoros őrség alatt 
fognak maradni, míg irántuk a’ kormány ren
delést nem adaud. A’ leoni püspökön kívül 5 
general és igen sok pap és szerzetes találko
zik köztük. E ’töredékes tudósításomért ment- 
sen ki a’ sietség, mellyel excádat e’ szeren
csés végzet felől tudósítani hamarkodíam. — 
Tejeiro.44 Midőn én viszont r - írja tovább Ro
dil a ministerhöz, excádat e’ kedvező eset 
felől értesítem, nem mulaszthatom el egyszers-' 
mind saját, és egész seregem szerencse kí
vánatét 0  Fölségének kifejezni ’s a’ t. Aláír
va : gén. Rodil.44 Hozzá teszi ehliöz ,inég a’

madriti újság, hogy gén. Rodil erős szándék
kal van, mindaddig helyén maradni, valamig 
az ügy ott egészen befejezve nem lesz ; ’s 
hogy névszerint a’ lissaboni kormánytul kapott 
legközelebbi rendeltetéséhez képest, mingyárt 
ezennel Elvas, Campomayor és Uguela erő
ségeket fogja ostrom alá venni, ’s eszközleni 
hogy a’ lázzadásnak még ez utolsó maradéki 
is elenyésztessenek.

D. Pedro máj. 27ihérül átalányos bocsá- 
nat-deeretumot hirdettetett, a’ Courier sze
rint következőt: Minekutánna kétségtelen bi
zonyságát kívánom adni azon kegyelem , sze
retet, és elnézésnek, mellyel azon eltévelye- 
dett portugálok iránt viseltetem, kik szenve
dély, haszonlesés vagy rendkívüli körülmények 
által ragadtatva, a’ bitorló zászlóit annak e- 
gész és végső megbukásaig követék; ’s mi
nekutána e’ kegyelmemet épen a’ győzöde- 
lem óráján akarom hirdettetni, ’s erre csupán 
’s egyedül azon saját forró kívánságomtól ösz- 
tönöztelem, hogy fönséges leányom törvény
szeres trónjának minden elmét ’s szivet meg
nyerhessek , az elmúlt vétségeket ’s vélemé
nyeket ellenben feledésbe utasítsam: jónak 
találtam statustanácsiiokim meghallgatása u(án 
föns. leányom nevében a’ következő decretu- 
mot közre bocsátani: l. ez. Mindazoknak, kik 
jelen dccretum hirdetése után 48 óra alatt, 
magokat 0  leghívebb Fölsége kormányának 
a’ kerületek fő helyein alá vetik, vagy ezt 
tenni ajánlkoznak, átalányos bocsánat nyujta- 
tik minden politikai vétségikért, mellyeket 
1826 jul. 31ike óta egész mostanig követtek r 
el. Mind azok, kik el.korig nem voltak fegy
ver által kényszerítve meghódului, a’ képbe
li hatóságiul aláirt szabad menet-levelet kap
nak. Mind azok , kik e’ bocsánat-rendeléshöz 
magokat nem alkalmazzák, essenek a’ törvé
nyek szigorú büntetése alá. I. §1 Ez amnestiá- 
ban foglalt személyekre az 1833. aug. 31ikén 
kiadott deeretum végrehajtása fölfüggeszte
tik mindaddig, inig a' coríesek egybekívanem 
lesznek, kik e’ kérdés fölött végezni fognak.
2. §. Megengedtetik nekik fekvő jószágaik 
haszonvétele, de nem eladhatása, valamig ez 
iránt a’ eortesek határozatot nem hozandnak.
3. §. Nem terjeszkedik ki ezen bocsánat pa
pok visszahívására, polgári és politikai hiva
talok visszaállítására , koronái jószágok kia
dására, vagy rendek, czimek, ’s évi fizeté
sekre, valamint szinte más személyek ellen 
követett vétségekre, ’s nem ment föl senkit bün
tetéstől olly megbontásokért, mellyek által

I
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egy harmadik sértetett volna meg. II. ez. A z  
amnestiában foglalt tisztek, kik az I. czikk- 
beu kitűzött határ-idó alatt a’ hűség-esküt le
teszik , mindnyájan megtartják tisztségüket, 
mellyre rendszeres utón emeltettek, ’s a’ kor
mány hivatalukhoz illő fizetést fog nyújtani 
Aláírva: d. Pedro ’s ministerei.“

Nautilus brigg, melly Lissabontul máj. 
25ikén szállott sik tengerre, az azou napokbeli 
történetekből következő érdekesb, ámbár ré
gibb adatokat közöl: Sir John Campbell ez
redes hosszas fogságábul csakugyan megsza
badul, a’ pedroi kormány végre engedett az 
angol követ többszöri előterjesztésinek, ’s 
a’ fogoly szabadon bocsáítatását máj. 25ikére 
határozta. — Ez utóbbi nap adm. Napier Lis
sabonban tartózkodott, készületeket téve egy 
újabb expeditio megindítására Madeira sziget 
ellen. — Privát levelek után Estremozbul né
hány megszabadult status-foglyot útközben a’ 
gueriliák elfugdoztak ’s egyrül egyig megöl
dösiek. Beszélik, hogy d. Pedrora, midőn a’ 
napokban Ramalhao nyári lakását meglátoga
tó, útfélről néhány puskalövés tétetett, de 
meliyek közül személyét egyik sem é ré , ha
nem kocsiját több helyen. Az orgyilkosuk, 
mint esti homálynál látszott, parasztok vol
tak, ’s kézre egyik sem kerülhetett. A’ tör
ténetet Lissabonban nagy gonddal titkolják.— 
A’ hajó, mellyre d. Miguel szállott, Stag fre
gatt; ’s Donegal lineahajó, mellyre d. Carlos 
telepedett; mindkettő a’ közép tengerre vol
nának rendeltetve. — A’ Times egyik leve
lezője szerint, d. Pedro a’ jezsuitákat Coim- 
brábul Lissabonba parancsolta, hogy onnét to
vább takarítassanak ki az országbuL — As- 
s.eiceira halmain az utolsó eldöntő ütközetben 
igen soknak kellett elhullani a’ migueliek ré
széről , mivel egyedül a’ thomari kórházba vitt 
sebesültek száma mintegy 340re megy, az el
vánszorogtak ’s többi közellevő kórházakba 
vitteken kivül. Az ütközet három egész óráig 
tartott. Santaremben, a’ migueliek elvonulta 
után, 9 órakor reggel megtekinték az erősé
get d. Pedro és Saldanha, !s annyira erősít
ve találók a' várat, hogy saját vallomásuk sze
rint, annak erőszakos elfoglalása, valóban 
sok vérontásba kerülhetett volna. Az ellenség 
eleintén magával vitte az álgyukat, később a- 
zonban a’ pedroi lovasság mindenütt sarkában 
törtetése miatt kénytelen volt elmaradoztatni, 
beszögezve részint, részint iszapba süllyeszt
ve. — Lissabonban némelly értelmesbek igen 
kétlik, hogy az ainnestiát kapott főbb láza

dók legalább, az országban békésen marad
hassanak, nem ugyan a kormány, hanem a’ 
nép miatt, mellyen ók előbb annyi sanyarga
tást és zsarnoki zaklatást követtek e l , ’s mel- 
lyért ez most ellenük a’ legdühösb boszuig 
van felbőszülve.

ÉJSZAKAMEUIKA.
Azon magyarázó jegyzékben, mellyet 

Jackson gen. april. 21ikén a‘ tanácshoz bocsá
tott a’ végett, ne hogy ellenmondásának azon 
értelmet adják, mintha ő a tanács törvényho
zói független hatalmát önhatalommal koriá- 
tozui törekednék, lényegesen ezeket mondja 
az elnök: „Föltétien megengedem, mint már 
tevém azt, hogy a’ törvényhozásnak alkotmá
nyos joga vau tö rv é n y  á lta l  azon helyet, 
vagy helyeket meghatározni, hová a' nyilvá- 
nyos pénzeket, vagy egyéb tulajdont őrizet 
alá hely zeni kell, úgy szinte rendeléseket tenni 
azok őrizete vagy visszavétele iránt. A’ vég
rehajtó hatalom részire a’ nyilváhyos tulajdoji 
vagy kincs - fölötti rendelkezés tekintetéből 
nem is követek egyéb jogot, mint a’ mellyre 
törvényesen föl van hatalmazva. — Továbbá 
felvigyázói jogot sem kívánok azon személy 
fölött, kire ezen kiucs bizatott, hanemha tiszt
viselő, kinek kineveztetése az alkotmány nál ’s 
törvényeknél fogva az elnököt vagy egyedül, 
vagy a’ tanáccsal közösen illeti, ’s kinek vise
letéért alkotmáuyszerüleg feieíós.“ — Az el
nök ezen fülvilágítása daczára is a’ tanácsban 
Poindexter nr (mint említettük) megmaradt kö
vetkező végzésiben, meliyek azonban még 
nincsenek elhatározva: 1). April. 17iki köz
leménye átküldésével, mellyet a’ tanácshoz 
ellenmondásul bocsáta, hogy az, hozott végzése 
ellen napkönyvébe iktattassék, oily tettben Ion 
vétkessé a’ végrehajtó hatalom, mellyre az al
kotmány azt nem hatalmazó föl s mellyet a’ 
törvény hozó ’s végrehajtó hatalom közti köz
lemény-csere semmikép sem jogosíthat. 2). 
Jackson elnök az-említett oklevélben a’ tanácsra 
nézve oliy hatalmat sajátított magának, mellyet 
az alkotmány nem enged neki, s melly követ
kezéseiben képes a’ középponti kormány egy
más mellé rendelt osztály ai harmóniáját meg- 
liáborítaiíi, a’ tanács jusait megszorítani, azt 
a’ nyilványos véleményben csökkenteni, füg
getlenségét megsemmisíteni, minthogy jogai 
’s kötelességei a’ legtöbb kormány tisztviselő 
ellenórsége alá vettetnének. 3). illy oklevél 
közlése, a’ magyarázó jegyzék kíséretével e- 
gyütt, a’ tanács alkotmány szerű jogai világos



nem egészen kész, az e’ végre kinevezett biz
tosság már nagy részét átnézte, és sajtó alá 
adta, de betűk hijáuya miatt a’ nyomás csak 
lassan halad. — A’ görög hajósereg nem so
kára szerkezkedni fog,újjászületésének főhelye 
Poros, hol a’ révfok pezseg a’ munkásoktól. 
— A’ határszélek szábályozására Török és 
Görögország közt kiküldött angol, franczia és 
orosz biztosak, mint hiszik, noha munkáik
ban gyakran háborítattak, még e’ nyáron el
végzik feladásukat. — Az Alig. Zeit. Mün
chenbe érkezett levelek után beszéli, hogy 
a’ nyugalom ’s csönd mindenütt állapodást nyert 
az országban, ’s a’ törvényszékek rendezése 
folyton loly. Minden vidéknek egy békebiró- 
sága lesz, ’s minden kerületnek egy kerületi 
törvényszéke. Az egész országra nézve két 
följebbviteli, ’s egy fő vizsgálati törvényszék 
állíttatik föl. Továbbá már május elejére elég 
számú tanítót kaptak a’ naupiiai gymnasium 
részére, ’s az iskola azonnal meg is nyitta
tott. A’ 60 millió fr. kölcsön harmadik sora 
iránt fönforgoít nehézségek Oroszország ré
széről már legyőzvék, ’s a’ kormány ezen 
pénzt is nem soká megkapja, hogy azt ini- 
uélelőbb az üdülő ország javára fordíthassa.

* ELEGY HÍREK.
K

A’ Mouiteur Ottoman máj. lOről, rende
lést közöl közönséges katonaság, országvéd, 
vagy nemzeti őrség (Ridifi Mansuré) fölállítá
sa iránt az egész birodalomban. E ’ katonaság 
nem lesz mindig szolgálatban, mint a’ rendes 
seregek, hanem csak háború idején fog fegy
verre szólíttatni, midőn egyszersmind bért 
(zsoldot) nyerend. A’ ministert^nács most e’ 
tárgynak közelebbi elintézésével foglalatos. 
— Naupliában ez év elején a’ nyilványcs is
teni tisztelet ministerének az evangélium egy 
ujdou föltaláltkéziraíaadaíotí be, mellyKrisz
tus születése után a’ 480ik évet viseli. E ’ ne
vezetes kézirat, melly 1354. éves, kétség kí
vül a’ nemzeti museumba fog tétetni. — Ä- 
lostban, Belgiumban, nem rég holt-meg egy 
gyógyszeráros, kinek 3000 darab föstvénye s 
rézmetszése, 2000 darab porczéllánja ’s kris
tálya, 1100 tükre, 72 órája , 283 szobra’s 
kerti ékessége, 530 darab nadrágja, 800 ka- - 
bálja, 780 pár lábtyűje (harisnya) , 500 pár 
keztyüje, ’s a’ t. volt. Agglegény lévén, csak 
testvérét tartotta magánál ’s a’ házból soha ki 
nem járt. —

megsértése, ’s e’ testtől el nem fogadtathatik 
a’ nélkül, hogy jogszerű hatalmával föl ne 
hagyjon, mellyet az alkotmány bízott rá, hogy 
az egyesült statusok szabadságát biztosítsa, 
jóllétét előmozdítsa, ’s mellynek föntartására 
a’ tagok szent esküvel kötelezők magokat.

Az Albion jelenti, hogy Ujyorkból vett 
levelek után még april 8káu is az elnök ellen
mondása fölött folytak a’ viták. A’ Times pe- 
dig Ujyorkból máj. 9ről költ levél után ugyan
azt állítja. Most a’ vitatkozás többé nem zárt 
ajtók mellett foly, ’s meg lehetett tudni, hogy 
a’ Jackson gen. által kinevezett öt bankigazgató 
közül a’ tanács csak egyet fogadott el, a’ töb
bit mind félre vetette. Az elnök újra kinevez
te őket, ’s a’ tanács 30 szó többségével 10 
ellen veté azokat ismét vissza. Ujyorkban szál- 
langó hírek után ezen czivódás valószínű vagy 
hihető következései olly komolyak, hogy az 
elnök hivatalát letenni szándékozik. A’ Times 
hírei után pedig az elnök váltig azon van, 
hogy ha az öt igazgató még egyszer féirevet- 
tetik, több igazgatót ki nem nevez, ’s a’ Na
tional Gazette után, mint a’ washingtoni hí
rek állítják, az elnöknek egyenesen a’ népre 
szándéka hivatkozni.

Ujyorki lapok máj. 14ről, mellyek jun. 
7ikén érkeztek Londonba, jelentik , hogy a’ 
tanács hosszú vita után végre azt végzetté, 
hogy az elnök ismert elíenmondását el nem 
fogadhatja, minthogy annak joga sincs illy 
oklevél bocsátására. A’ bank vonakodott köny
veit az elnök által a’ végre kinevezett biztos
ság által megvizsgáltatni. A’ különféle végzé
sek e’ tekintetben 27> 16 ellen fogadtattak el-

Buenos ajres-i újságok maríz. 2ról egész 
halom oklevelet közlenek VII. Ferdinand volt 
(spanyol) király afcon tervéről, mellynél fog
va a’ délamerikai statusokat ugyan függetle
neknek ismerte volna, de föltételül a’ monar
chiái alkotmány elfogadását tévé, mellynek 
feje d. Carlos lenne. S van párt, melly ezen 
tervtől nem irtóznék. —

GÖRÖGORS ZÁG.
A’ charoneiai csatatéren amaz óriási o- 

rosgján ismét kiásatott, mellyet a’ íhebaiak 
ott elhullott honfijaik emlékezetére emeltek. 
Mint mondják, az emlék ismét fel fog emeltetni. 
Zeán, Kydnoson és Deloson számos régiséget 
találtak, ’s ez mind a’ kir. musaeumba vite
tett. Az országos törvény-könyv már csak
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P o z s o n y :  Jnn. Ilikén  folytatván a* fő 

RR. Fiume sz. kir. városa, kerülete és sza
bad réve törvényszékeinek rendbeszedését, 
az állapodások következőn ütöttek k i: A’ ka
pitányi törvényszék, mint külön és egyik var
megyében sem keblező testnek hatósága, de 
főkép a’ szabad rév tekintetéből, nemesekre 
nézve azok személyes pőréikben is, mint már 
előbb határozva volt, első bíróságul állapítta
tott meg, a’ hozzá megkivántató bírák szá
ma, a’ kormányzó urnák némelly körülmé
nyekre fölvilágosító előterjesztése után, el
nökön kívül ki a’ kapitány vagy alkapitány 
lehet, 6 patrícius tanácsnokbul állandóuak 
határoztatván. E ’tagokat, hozzá értvén hogy 
bírói szükséges tulajdonokkal fölruházva le
gyenek, a’ kapitány candidáija patríciusok 
közül, megválasztja pedig a’ patrícius tanács. 
6ik §. a’ pörlekedési rend, törvényszéki ha
táridők , és bírósági taksákrul, minthogy e’ 
tárgyak különben is az általányos ellátásban 
foglalkoznak, de egyébiránt ha valami külö
nös jönne elő bennök, azt inkább a’ pöjleke- 
dési rend helyén lehetne elintézni, — kiha
gyatni javasoltaték. — Következett az Yik 
czikk Buccari városa és réve; és Vinodol ten
geri kereskedési kerület törvényszékedül; 
Buccarira nézve polg. ügyekben első bírósá
gul meghagyatott a’ helybeli kormányzó bírák 
széke, másodikul a’ kapitányszék; többi föl- 
jebbvitelekrül intézkedés, ' azok különös he
lyére halasztatott. Vinodol kerületre polgári 
ügyekben kezdő bíróságul uriszék, ettől to
vább vmegyei törvényszék, hová t. i. úriszék
iül a’ porokét fölviszik ; — büntető vagy ne
mesek személyes pőréiben pedig első bírósá
gul is a’ megyeiszék állapíttatott meg; a’ föl- 
viteli székek elintézését más helyre halaszt- 
ván. — 4ik §. az úrbéri pörök felől, kiha
gyatott. — Jun. 18ikán rendre került a’ Vlik 
czikk, v. is vármegyei törvényszék. Előre 
mingyárt három nevezetes kérdést kellett el
dönteni, első: valljon a’ pedaneus bíróságok 
eltöröltessenek é? második: valljon az eddig 
kerületi táblára tartozott pörök ezentúl me

gyei székre vitessenek é ált; ’s harmadik : 
valljon a’ báni ’s királyi táblát egyedül fölvi- 
teli bírósággá keljen é rendelni ? — Első kér
dés 19ikén, a’ más napi orsz. ülésben szavak 
többségével ig e n n e l;  — második úgy szól
ván egyező akarattal nem m el, igya’ harma
dik is ta g a d ó la g  ütött ki. Az erre kelet
kezett újabb kérdésben: hogy tehát micsoda 
pörök tartozzanak megyei törvényszékre ? — 
az országos küldöttség javaslata fogadtaték 
el; tnelly szerint a’ RR. szerkesztésebeli 2ik 
§. is fölösleges le tt; a’ 3ik §. pedig úgy mó
dosíttatott , hogy megyei törvényszék elnöke 
a’ főispán, vagy helyette áz alispán, és is
mét ennek elfoglalkozása esetén a’ hivatalban 
legidősb táblabiró legyen. E ’ közben a’ RR. 
táblájátul küldöttség érkezék át, 9ik üzenetet 
hozván a’ fölirás tárgyában, mire mind a’ két 
tábla eloszlott. Kerületi ülésekben RReink a’ 
polgári törvények javitásában a’ S k ’ zjkkig 
haladtak. '

Erdélyben Sepsi Szent György mváros 
Nagy István ur helyett gróf Kun Gothárd urat 
választotta egyik országgyűlési követjévé. —

Az erdélyi kir. udv. Kanczellaria Wajda 
László elhunytéval az erdélyi kir. kormány
széknél megürült titoknokságra Szegedy Mi
hály kormányszéki concipistát nevezte ki.

Zágrábból junius 13káról: „Tegnap vi- 
radtakor két osztály az itt tartózkodó Radose- 
vich ezredbeli katonaságbul Károlyváros felé 
az éjjel elutazott; a’ bán t. i. sebes üzenetet ka
pott ’s maga is korán reggel elment, mivel a’ 
bosnyákok Czettint megtámadták (három óra 
járás Károlyvárostul.)

Ugyan Zágrábból e’ történet felül későb
bi, junius lTkéről költ tudósítások következő 
körülményesb adatokat közlenek : A’ szomszéd 
török-horvát tartományt lakozó féktelen bos
nyákok, — kik régóta nem csak a’ portával 
szünetlen ellenszegülésben, de magok közt is 
tökéletes anarchiára oszlakozva vannak, — 
országunk ellen is esztendők óta elkövetett 
számos csinyaikat e’ napokban még azzal me
részlék tetézni, hogy 10 és l ik e  közti »éjjel 
a’ ltedvezó köd-homályban határinkon ezerek-



TB menő csordákban, egesn a’ színini határ-
kerületben fekvő Czeltin erőség falaihoz nyo
multak elő eltökélt szándékkal, a’ várat ostrom
mal venni be. Már hágcsókat támasztanak a' 
magas bástya-falak hoz, és néhány an törekvé
sek is rajtok fölfelé , midőn a’, várparancsnok 
(Szilliak kapitány a’ szluini határőr-ezrednél) , 
’s várórség elősietvén, a’ támadókat bajomi^«- 
tek és rudakkakszórák vissza, mire minui.ya»~ 
jan megfutottak , azonban útközben mig saját 
földeiket elérhették, több határszéli helységben 
a* házakat ineggyujtották. Ostrom alatt és üzés 
közben részünkről többen kaptak sebet, köz
lök a’ kapitány i s , kettő pedig halva esett el. 
Áz ö elesteik és sebesülteik száma, mind a’, 
mellett, hogy azokat igen gondosak voltak ma
gokkal elvinni, a’ bástya-falak alján látszott 
vérnvomok ’s egyéb tudósítások után ítélve, 
nem "épen csekély lehetett; különös foganat
tal munkált ellenük az apró puskatüz ’s az os
tromlókra legördített iszonyú kődarabok, ‘s 
némi glóleges elégtételül szolgál részünkre, 
hogy biztos hírnél fogva az ostromlók mind 
két vezére kemény sebet, az egyik különö
sen halálost kapott. — E ’ történet hírére a’ 
bán azonnal a’ helyszínére sietett bővebben ki
nyomozni az eset mivoltát, hogy további ren
deléseit a’ szerint intézhesse.

Drezcjábul jun. 13ról: „Drezdán esztendőn
ként csak'egyszer tartatik gyapjuvásár, meily 
a’ szász finomabb gyapjúnak egyetlenegy pia- 
cza, mivel ezt nem szokás sem Boroszlóba, 
sem Lipcsébe szállítani, hanem csak itt, ’s majd 
nem kizárólag csupán <Y vásáron áruba bocsá
tani. Képzelhetni tehát minő hasoulitbatlan 
gyűjteménye a’ drezdai vásár Europa legfino
mabb gyapjának. Az idei vásár kezdődött jú
nius lOkén’s végződött tegoap. A’közép finom
ságú inkább kerestetett ’s jobb áron kelt, mint 
az igen finom gyapjú , de ebbül is csak kevés 
maradt eladatlanul. Ara amannak a’ tavalyi ha- 
eonlólag júniusban tartatott vásárihoz képest 
valamivel emelkedett, emennek tavalyr-vásá-ri 
állapotjábna megmaradt. A’Rothsehönberg ne
vű jószágon termesztett gyapjú, inellya’ leg
jobbnak tartatik Saxouiában, tavaly is az idén 
is 32 talléron kelt egy kő, azaz, a’mi mérté
kű uk és pénzünk szerint egy mázsa mintegy 
240 írton ezüstben. Itt a’ jobbféle gyapjúk 
egy erre szánt nagy épületnek első és má
sodik emeletében vannak lerakva, többnyi
re nem zsákokban, hanem csak mintegy 20 
foninyi tömegekbe-kötve mezítelenül. A’ lel
ke is örül az embernek midőn egy rakáson olly 
kuk frízép gyapjút lát, ,de mind ,e’ mellett is.,

nem tenném czélommá a’ szerfölötfi finomsá
got, korán sem a’ mostani vásár’ resultatunm 
miatt, — mert itten kipótoltatik a’ különség 
az által, hogy Saxonia Európának pepiniérje 
’s hogy a’ legfinomabb kos- és anyabirka 
fize ttek  legdrágábban, — hanem mivel job- 
1 — .ereKem a’ kevés bajjal szerzett bizonyos 

Göj;S2,eró nyereséget, iniut a’ sok bajjal járó 
°Onytalanabb nagyot. Rothschönbergben egy 

jó kos még most is 100— 150 tallér, egy 
anyabirka 20 —25 tallér.

Erre nem lesz épen érdektelen az ennél 
valamivel korább tarlóit boroszlói gyapjn-vá- 
sárrul is emlékeznünk. E ’ vásárra, mint a’ 
vámhivatal följegyzé, junius 4keig estve, vagy 
is a’ vásár kezdő «apjáig, mindössze 42.674 
mázsa gyapjú hozatott, és e’ mennyiségnek 
ugyan azon estvén inár kétharmada eladva volt. 
Az árok egy pénznyit sem süllyedtek a’ tava
lyiból , ámbár a’ szétküldözött angol levelek 
után ítélve, ezt mint bizonyost lehele várni. 
Angolok, kik örömest szerették volna a’ vá
sárt urikereskedó nézeteik szerint [idézgetni, 
utoljára a’ hosszas ócsárlás után , más íarto- 
mánybeliek névszerinti rajna-vidékiek állal föU 
vásároltatván a jobbféle gyapjunemek, kény
telenek lőnek, hogy egészen gyápjutlan ír© 
térjenek haza , a’ maradékot mint volt, jó vagy 
rósz, összeszedni, és pedig a’ többihez képest 
emelkedettebb áron. Csupán nagyban vásárlók 
(en gros) 193au voltak e’ vásáron, tehát 26- 
tal többen mint tavaly; posztó-gyámok ok és 
kisebb kereskedők felül ötszázon. Voltak so
kan , kik gyapjaikaí 5 — 10 prCttel drágábban 
adák el, mint tavaly; mi legbizonyosb jelensé
ge: mikép az angolok vásár-intéző befolyása 
a’ gyapjutermesztó tartományokban mindinkább 
apadni kezd.

A’ nagyinéit. ro. k. udv. KamaraTurcsányi 
István elhunytával a kebelbeli levéltár hiva
talnál megürült jelölői hivatalra Finátzy Ka
roly ugyan azon" hivatali írnokot nevezte ki. 
Nagybányán sóárnokká eddig ugyan ott ellen
őrködött mázsamester PálíFy Ferenczet; T«e- 
rezovaczon ell. mázsauiesterré Seidel Ferenc* 
mitroviczi sómázsást ; Fiúméba mázsám ester ró 
Planinatz Márton Carlopagon volt ell. mázsást; 
ugyan Fiúméba sómázsássá Sessich Ferenc* 
helyébe, ki e‘ hivatalában Eszékre tétetett át, 
Kanéi József Földváron" volt practicanst 
Zeugre 3üdossá helybeli ellenőr Prebeg Fo- 
renczet, ’s helyébe ellenőrré Sziámiiig Fer
dinand Carlopagou volt só- és 30adi eileír- 
őrt; Zvetlinbe 30dossá Czigan Mihály malye- 
vatzi 3üadost; Nagy-Szombatba 30adi viza-
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gálóvá Valero Ferencz Zágrábban volt revi- 
sort; Martinelly János pancsovai revisort Zá
grábba második vizsgálóvá, ’s helyébe Pan- 
csovára Urossevich Konstantin Schuppaneken 
volt első vizsgálót; Schuppanekre első revi- 
sorrá lliievich Mózest, másoddá Guggenber- 
ger Jánost, és Carlopagóra szinte revisorrá 
Zaura József pesti 30adi practicaust uevezé
ki. (Kir. k.tud.)

B E L G I U M .
A’ képviselöház ülésében jun. 6án az oran- 

gistai jelek és demonstratiok ellen intézett 
törvényjavaslatok valamennyi czikkelye, cse
kély módosítással elfogadtatott. Ugyan ezen 
ülés alatt nyilványítá a’ hadminister, hogy a’ 
kormány azon politikai viszonyok végett, 
mellyekben Belgium martz. hónap folytában ta
lálkozók, szükségesnek vélte a’ haza bocsá
tott katonaság egy részét visszahíni, ’s néhány 
ezredet a’ határszélre küldeni. A’ mostani vi
szonyoknál fogva szükségesnek hiszi továb
bá, hogy a’ tábor nyáron ált együtt, ’s a’ se
reg fegyverben maradjon, minthogy a’ hollan
di sereg folyvást hadlábon áll , mellyet még 
soha sem hagyott el. A’ képviselöház azonban 
mind ezen nyilatkozás ellenére a’ seregből 10 
ezer embernek haza bocsáttatását végezte. — 
Az Independant jelenti párisi levél után, hogy 
a’ spanyol kormány Belgium függetlenségét ei- 
ismérte. — A’ belga püspökök Mechelnben 
gyűltök össze , bogy a’ fölállítandó katholikus 
egyetem fölött tanácskozzanak. A’ verviersi 
újságban olvashatni, hogy Buonaparte Jeromos 
bg utóbbi Brüsselben létekor egy ideigott óhaj
tott mulatni; de a’ belga kormány a’ volt csá
szár bátyának értésére adá, hogy Belgiumban 
tartózkodását nem fogná örömmel nézni. — 
Antwerp és Brüssel közt gózszekerek fognak 
járni, mellyek ez utat két óra alatt fogják 
megtenni.

A N G L I A
Az alsó ház ülésében jun. 4én Barrel azon 

iuditváuyáuák , mellynél fogvást a’ napszámo
sok (munkások) elfoglalásáról íemie gondos
kodás, Aithorp lord igen ellene szegzé ma
gát, azt adván okul, hogy ezen indítványnál 
fogva szükség lenne szolgálatba venni a’ nap-' 
számosokat, aaár kellenek akár nem; ’s ha
szontalannak állítván, minthogy a’ szegéini 
törvén) ek megjavítására czélzó indítvány úgy 
is vita alatt van. Hume ur végre biztosságot 
javaslóit kineveztetni, melly ,,a’ caleuttai új
ság“ 1823bau történt elnyomatása környüle- 
teit, úgy szinte a’ kiadót netalán illető kár
pótlást vizsgálja meg.

Az alsóház ülésében jun. óikén Howick 
lord az irlaudi egyházjavak becse kitudására 
nevezett biztosság utasításit terjeszté elő. A- 
zutáu G. F. Young ur azt javaslotta, hogy a’ 
vámkölcsöuösségi törvény, mellynél fogva 
megengedtetik a’ koronának más hatalmasság
gal egyezésekre lépni, ’s azok bajóji ezen 
egyezések szerint csak annyi vámot fizetnek , 
mint magok a’ britt hajók, — törlessék ei. 
Javaslá különösen, hogy a’ Prussziával 10 
évre kötött hasonló szerződés, minthogy úgy 
is vége felé j á r , meg ne ujítassék, melJy ha 
föl nem mondatik, hallgatva tovább is folyton 
tart. Azt ügyekezett azután megmutatni, hogy 
Prusszia most keletkezett vámegyesületével 
Angliának nagy ártalmára lévén e’ kedvezést 
többé meg nem érdemli: de nem is tanácsos 
a’ britt hajókat olly országok hajójival ver
sengésbe hozni, hol az élelem igen olcsó, 
mert úgy az ország kereskedése idegen ke
zekbe megyen át. A’ britt hajó tonnánkint 1D 
ft. stgbe kerül, a’ porosz 8ba. A’ fizetések
ben (bérekben) a’ poroszok száztól százat 
nyernek az angol hajókon, az élelemben pe
dig még többet. Végre fájlalta, hogy Angliá
val sehol sem bánnak kölcsönösséggel. — P. 
Thompson ur ellene volt az indítványnak, 
minthogy akkor a’ koronának többé nem vol
na lehetséges olly országokra nézve, mel
lyek szigorú tiltó rendszabályokkal élnek an
gol hajók ellen, visszatorlással élni. Az in
dítvány 102 szóval 52 ellen félrevettetett. —

A’ felSóház ülésében jun. 5ikén W est
minster marq. jelenté a’ háznak , hogy ő szán
dékáról, melly a’ meghatalmazottak által sza- 
vazhatási kérdés felhozását tárgyazza, még 
nem mondott le , hanem azt néhány nemes lord « 
kórtéré csak későbbre halasztotta, hírül adá 
azután, hogy jövő hétfőn kérelmet nyújtaná 
be a’ zsidóknak polgárilag fölszabadítása i- 
ráut; Durham lord is jelente illy kérelmei
20,000 aláírással. Durham 1. azután oda nyi
latkozók, hogy a’ warwicki tanu-vallatásnák 
Ellenborough lord által javaslóit elhalasztásá
ban, a’ jövő hétről, ő is megegyez, minthogy 
akkor Wellington herczegnek az oxfordi egye
tem kanczellárjaui leendő beiktatása ünnepén 
számos lord jelen óhajt lenni. EHeuborough 
lord, és Wellington hg. igen nyájasan meg- 
köszönék Durham lordnak ezen irántuk mu
tatott tekintetet és kedvességet. Ezután Lon
donderry marquis a’ portugál] ügyek fölött té
vé kérdését, mit már említettünk.

Következő a’ felsöház jun. 6iki múlt le
velünkben röviden érintett bővebb vitája New-

*
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castle hg. kérdése fölött. A' hg. engedelmet 
kért: megkérdezni Gre}7 gróftól, ha a’ minis- 
terek már elhatározottan kinevezvék-e, és mi 
elveik vannak árpolitikára ’s vallásra nézve, ügy 
tartja, hogy az ország pairjeiuek joguk vau 
illyes miről fölvilágitást kívánni. 0  fölte
szi, hogy az igazgatás már végkép el van ha
tározva; ezen esetre azt kell hinnie, hogy az. 
uj kabinet ellenséges és földuló elvekkel állott 
föl az egyház, ’s ennek tulajdona ellen. Már 
nem kétli többé, mi okért léptek-ki az előbbi 
ministerek , kik azáltal nagy böcsületet nyer
tek, hogy olly igazgatást hagytak-el, melly 
ollyan viseletre látszik az egyház ellen kész
nek, millyenuel Isten haragját, és az ország 
átkát vonják majd fejőkre. 0  Fölsége beszé
de a’ püspökökhez megmutatta, hogy a’ király 
egy iránt ragaszkodik most is az ország vallá
sos intézvényihez, ’s távol van, az egyház 
ellenségeinek tanjában (doctrine) osztozni. 
Már most tehát egy részről olly igazgatás áll
fen, melly ellenséges és üldöző elvekkel van 
az angol egyház ellen, mig más részről a’ ki
rály arra szánta el magát, hogy e’ dicső és 
szent intézvényt minden erejéből föntartsa. Azt 
kérdi tehát, ha a’ mostani ministerek a’ con
stitution erőszakoskodni, ’s a’ királyt kény
szeríteni akarják-e ’? .... Fitzwilliam gróf fél- 
benszakasztá a’ szólót, ’s rendrehivást kivána, 
minthogy ez nem kérdés többé hanem beszéd, 
’s a’ királyi név fölhordásával a’ parliament 
szokása ellen vétett. Newcastle hg. váiaszola: 
hogy a’ királyi név említése a’ királyság ér
dekében történt, ’s azért kénytelen a’ minis- 
tereket kérdezni, ha szándékuk-e a’ királyt 
eskiiszegésre bírni? — (számos rendre kiál
tás, és zúgó tetszés a’ conservativek padjairól) 
Grey gróf: „Soha én e’ magas kamara tagjai
nak azon jogát nem vitattam, mellyuél fogva 
kérdést irányozhat kiki ő Fölsége uiinisterei- 
hez, valamint felelni sem vonakodtam soha illy 
kérdésre, ha az illően vala téve. De állitani 
merem, hogy ez illendőség bélyege a’ nemes 
hg. által tett kérdésben hibázik, melly azon 
kivül mind „alapjára, mind formájára nézve 
idegenítő. 0  urasága azon állítással lépett föl, 
hogy a’ király nyilatkozása közt a’ püspökök 
testületéhez, és mostani ministeriuma közt el
lenmondás van. — Mi a’ kérdéses nyilatkozást 
illeti' minthogy a’ fölött ő Fölsége velem nem 
tanácskozott, arról nem szólhatok, azért fe
lelős sem vagyok. Hozzá kell még tennem, 
hogy nem tudom: ki közlötte ezen oklevelet, 
’s ki tekintetén alapul; de nem átallom meg- 
vallaui, hogy ha e’, beszédben ő Fölsége az

egyház főntartására folyvást elszántságát adja 
e lő ,az  e’ fontos kérdésben dicső inonarchánk- 
nak valóságos érzelme. (Halljuk!) E ’ pontot 
megengedvén, meg nem foghatom, honnan hiheti 
a’ ns hg, hogy ő Fölsége, és mostani igazgatá
sa közt meghasonlás van, minthogy akkor ez 
utolsónak az egyház föntartását ellenzenie kel
lene ; mit egyenesen tagadok. A’ nemes bg. 
vádja támogatásául néhány társunk kiléptét 
hozza föl. Senki nálam inkább nem sajnálhatja 
e’ kilépést, de ugyan ezen társak meg fogják 
azt ismerni, hogy én is hasonló őszinte buzga
lommal óhajtóm a’ prot. egyházat föntartaui, 
mint ők (tetszés). E ’ pillanatban többet e’ tárgy 
fölött mondani nem szándékom, minthogy nem 
sokára alkalmunk lesz e’ kérdést bővebben v i
tatni, de ismét ’s egy enesen ellenmondok azou 
következtetésnek, mellyet a’ ns hg a’ minis- 
terváltozásból húzhatni hisz, ’s nyilványítom, 
hogy az előbbi ’s mostani kabinet tagjai néze
tében semmi egyéb különség nincs, mint azon 
e s z k ö z ö k  fölött, mellyek a’ fenálló egyház 
tisztaságát, munkásságát és hasznosságát fön- 
tartani képesek. De a’ formára nézve is furcsa 
a’ ns hg kérdése, választ kívánván a’fölött, ha 
szándékunk e ő Fölsége lélekisméretén erő
szakot tenni ? Hogyan hiheti, hogy illy kér
désre választ veend?; ’s ha vádját valóban hi
sz i, nyújtson ő Fölségéhez felírást, ’s kérje 
ministerei elbocsátatását. — (Tetszés) A’ vitá
nak semmi más következése nem lön.

Azonban nem sokára ezen vita után W ick
low gróf lépett föl, ’s az irlandi egyház-biz
tosság kineveztetését vevén beszéde tárgyául, 
abban bőven előadta, mi kínos helyzetben van 
az ország. A’ király, úgymond, az egyház min
den megsértése ellen nyilatkozott, a’ ministe- 
rek ellenben biztosságot neveznek ki azon vi
lágos czélra, hogy az egyház tulajdonához 
nyúljanak, sőt az alsóházban azt nyilványítják 
a’ kormánytagok, hogy készek lesznek a’ biz
tosság javaslatára állani; egy másik minister 
(Russel) végre egyenesen kimondja, hogy 
Ward indítványa elvét tettel ismerik el. — Aa 
egyházfosztás elvét azon király ministerei is
merik el, ki magát az egyház leghűbb védel
mezőjének mondja. Honnan egyenesen kérdi 
Grey grófot, szándéka e az egyháztulajdon
hoz nyúlni,’s annak úgynevezett erkölcsi czél
ra fordítását jóvá hagyni? — Egyenes (cate- 
gorique) választ kiváu pedig, mert kitérés 
gyávaság, ’s hallgatás ön-elitélés lenne. Grey 
gróf moudá: úgy sem szokása gyáva hallgatás 
mögé rejtezni, ’s ezúttal annál kevésbé fogja 
azt tenni. Ha a’ biztosságot ’s a’ minislereket
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már eleve kárhoztatni akarják, ám nynjtsanak 
be ő Fölségéhez fölirást, ’s kérjék, hogy a’ 
veszélyhozó ministerek bocsátassanak el ’s az 
egyházrabló biztosság haza küldessék. „Ne
kem , folytató Grey g r., és társimnak semmi 
ollyas szándékunk, melly egyházfosztás nevet 
érdemlene. A’ biztosság az egyházi jövedel
mek szabályozására,'és ha úgy akarják, jobb 
alkalmazására van ki küldve, (halljuk! hall
juk!) Minden józan itéletünek meg kell valla
ni , hogy az egyjiázuak Irlandban más javítá
sokra van szüksége, mint Angliában. A’ mos
tani birtokosak jogát Irlandban tiszteletben tar
tom, de azt állítom, hogy az egyháztulajdon 
magában a’ parliament rendelése alá tartozik, 
(halljuk! halljuk!) Egyedül csak én Ítélek - e 
igy? Szabad legyen nekem is a’ ns gróf pél— 
dájakint máshol tartott beszédet fölhoznom; a’ 
szóló (Sir R. Peel) magas tekintetét, kinek 
szavaira hivatkozom, a’ nemes gróf is el fog
ja  ismérni: „ „Én,úgymonde’szóló,Ward in
dítványa ellen vagyok $• honnan azonban nem 
kell azt következtetni, mintha éu az irlandi 
egyház mostani áíiapotjával megvolnék elé
gedve. Én úgy vélekedem, hogy illő volna 
megfontolni, ha nem tanácsosb e az irlandi 
egyháztulaj dönt máskép intézni, mint eddig / 
de úgy, hogy az isteni igazságok terjesztése, 
mi az egyház föczélja, azáltal még inkább eló- 
mozditatnék.“ “ Sir R. Peel ezen szavai ugyan- 
zon elvet foglalják magokban, mellyre a’ biz
tosság-kinevezés építve van, t.i. ha az egyház 
jövedelemből, miután az egyházi czél el van 
érve, föumarad még valami, joga van a’ sta
tusnak azon fölösleget az ország átalányos 
szükségire fordítani, ’s én ezen elvhez ragasz
kodom. (halljuk! halljuk!) Ez talán hibás vé
leménynek fog a’ lordok előtt tetszeni, de olly 
férfi lélekisméretes nézete az, ki az egyházat 
épen olly őszintén pártolja, mint bárki az urak 
közül.“ — Figyelmessé tette azután Grey gr. 
a1 házat az alsóház jeles többségére, (416 tag) 
melly gyökeres egyház-jávítás mellett nyilatko
zott. „Ha szemrehányást érdemiünk, folytató 
tovább, tán azért érdemiünk, mivel Irland lord- 
helytartója(Wellesley m.Wellington hg bátyja) 
tanácsát, ki már jun. 18án bőven kifejté azt, nem 
követtük, ’s a’ biztosságot csak illy későn ne
veztük ki. A’ nemes gróf arról vádol, hogy ja- 
kobinus elvek hintegetésével kezdém politi
kai pályámat, ’s most az egyház megbuktatá
sával akarom végezni. — Lordjaim, már po
litikai életem első napjaiban a’ fiatalság minden 
tüzével pártolám a’ parliament-reform kérdé
sét, ’s utolsó napjaimban azon szerencsében

részesültem, hogy győztesen vigyem azt ke
resztül. Miután az angol népnek saját józan 
képviseletét visszaadtam, melly által a’ fön- 
álló visszaéléseket eltörülheti, ’s újak lábra- 
jöttét megakadályozhatja, legbuzgóbb óhajtá
som, hogy a’ kormány szabályos, szilárd, mér
sékelt ösvényen haladjon előre. — Szüntelen 
azon voltam éu, hogy a’ két ház összeütközé
sét kikerüljem. E ’ törekvés pályámba számos 
akadályt gördített, de ismerik a’ lordok azon 
érzést ; melly engem vezérle. Az urak köte- 
lességöket félelem nélkül és becsülettel fog
ják teljesíteni, de talán szabad lesz az urakat 
olly összeütközéstől megónom, melly — essék 
a’ győzedelein bármellyik részre; ’s úgy 
hiszem semmi kétség,mellyik részre fogna esni,
— minden esetre veszélyes következéseket 
húzna maga után. ügy állok i t t , lordok, az 
urak ’s hazám előtt, mint a’ korona ministere, 
semmit egyebet nem kérvén, mint azt, hogy 
cselekvéseim indítóokait félre ne magyarázzák, 
kész lévén az urakkal győzni vagy halni. U- 
tóbbi ’s mostani társaimra hivatkozom, ha nagy
m artom  e mint kormányférfi állásomat. Az 
idő közel, mellyben korom gyöngesége miatt 
a’ kormányt más kézbe kell átengednem, ’s 
hogy még e’ pillanatban úgy állok itt mint Mi
nister, arra kegyelmes Fejdelmem iránt érzett 
kötelességem kisztet. Lordok, az urak hely
zete nemes és nagy, de ezen ház bátorsága, 
böcsülete, hasznossága nem attól függ, hogy 
ellenkezésben, hanem hogy egyetértésben le
gyen a’ század szellemével, (halljuk! halljuk!) 
Napoleon Sz. Ilona szigetén azt mondá kör- 
nyezőjihez: „ „Nem azért buktam én meg, mert 
a’ fejdelmek összeszövetkeztek ellenem, ha
nem, mivel a’ kor szelleme ellenem volt. A* 
bourbonok talán meg fognak egy ideig szin- 
leg maradni a’ korszellem mellett, de^bizo
nyosan, nem soká régi szokásikba fognak majd 
visszaesni, ’s akkor a’ század ellenállhatlaa 
ereje meg semmisíti őket, ’s ez lesz minden 
európai régibb kormány sorsa, ha a’ kor pa
rancsoló szükségét vezércsillagul nem veszik.“
— Reményiem, az urak nem fogják magokat 
általányos szavalások által elragadtatni, hanem 
nyugton és komolyan fogják azt megfontolás 
alá venni, mi az egyháznak különös javára 
szolgáland. Mondhatom az uraknak, semmi 
különös gyönyörűséget sem találok abban, hogy 
minden éjjel e’ pádon üljek, szemközt legei- 
keserültebb eUenimmél.“ — Miután Grey gróf 
bizonyossá tévé a’ hazát arról, hogy az egy
házjövedelem fölöslege nem fog az iríandika- 
tholikus papságra fordítatni, igy rekeszté be-
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szédét: — ,,A’ nemes gróf azt mondja, hogy 
a’ kormányban megcsalatkozott, de én is meg— 
csalatkoztam várakozásomban felőle, mert má
sokkal egyetemben hasonlóan ő is olly inger
ültséget , olly keserűséget mutat, hogy azo
kat e’ házban hallani sajnálom. Őszintén szó
lottám az urakhoz, és semmit el nem titkoltam, 
mit kimondani becsületes férfihoz illik, csele
kedjenek most a’ lordok is őszintén, és java
solják elbocsátalásunkat a’ kormánytól. Hanem, 
engedjék indítványainkat nyugalmas vita alá 
jóni, ’s ne ügyekezzenek az országban az elé- 
gületlenség ármányos szellemét felizgatni.“ — 
(Nagy tetszés követte szavait.) Utána Ripon, 
Aberdeen, Eldon grófok, Richmond hg., a’ 
Canterbury érsek, Wínchilsea gróf, a’ londo
ni püspök, Harewood és Limerick grófok, 
úgy szinte Westminster marquis, mind ellenke
ző ’s ellenmondó értelemben szólónak, mig 
nem Clanricarde M. mindnyájuknak válaszolni 
ügyekezett. De mindnyájánál hevesebben szólt 
az exeíeri püspök, kinek Radnor és Lausdowu 
lordok feleltek. Végre Wellington hg. meg
újító a’ megtámadást, ’s a’ lordkauczellár be- 
rekeszté a’ védelmet.

Irlandból hallani, hogy Doyle dr. az is
meretes katkolikus püspök, és a’ kiihalai ka- 
tholikus püspök, megbalálozíak. — A’ londoni 
lapok igen megelégülvék a’ Baring ur által 
Londonba hozott franczia vámreudeléssel, 
melly többféle, eddig FrancziaországbóJ kitil
tott angol czikkely beviteléi megengedi, ’s 
úgy tekintik azt, mint a’ franczia kormány ál
tal teendő bővebb kereskedési eugedvér.yek 
előjelét.

A’ Felsőház ülésében juu. 9én kérelmek 
nyujta-ttak be. Fitzwilliam gróf Stirling Skot 
grófságban fekvő némi helységből egy folya
modást nyújtott be, inellyben az egyháznak a’ 
statustól elválasztatása kéretik. Fölkelt erre 
Camperdown gr. ’s azt jegy zé meg, hogy e’ 
kérelem nem fejezi ki Skotzia népsége igazi 
érzelmeit, mert az híven ragaszkodik az ural
kodó egyházhoz. Ezután Durham lord nyúj
tott be egy 23,398 kereskedő pénzváltó s 
egyéb londoni lakos által aláirt foly amodást a’ 
zsidók polgárilag egyenlőkké tétele végett. 
Westminster marquis is beadott egy et a’ zsidó 
község tagjaitól. O uraságok figy elmébe aján
ló azután az ügy et, mondván: ó uieg nem fog
hatja, miért záratnak ki a’ zsidók a’ parlia- 
mentből, ha olly embereknek lehet benne ülé- 
sök, és-szavuk, kik semmi kiegyenlítést sein 
hisznek a’ jû vö életben, mint például a’ soci- 
nianusok, kik magokat keresztyéneknek ne

vezik ugyan, de a’ megváltóban nem hisznek* 
Erre a’ Tierefordi püspök azt válaszlá, hogy a’ 
nemes marquis a’ Tbeologiábol nem sokat lát
szik tudni, ba a’ sociniauusokat a’ zsidókkal 
hasonlítja egybe; mert noha a’ socinianus tano
kat (doctrina) nem védelmezhetni, ’s noha a* 
socinianusok a’ megváltó személye istenségé
ben nem hisznek , azért még is üdvözítőjük
nek tartják , mig a’ zsidók őt csalfa hilegető- 
nek állítják.

W i ne hi lse  a gróf. junius 7kén fölszólf- 
tást bocsáta honfi-társi hoz, mellyben a’ minis
tereket arról vádolván, hogy az uralkodó egy
ház földulására törnek , egyszersmind fölszó- 
Irtja őket, hogy az -egyház minden osztályú 
tagjai minden oilyan rendszabálynak ellenáll
janak, melly az egyházat veszélyeztetné, ’s 
ösztönzi őket, hogy fölirásokkal folyamodja
nak e’ végett. a’ Föiséghez. — Későbbi tudósí
tások Doyle dr. irlandi püspök halála Ilii ét alap
talannak mondják, de jelentik egyúttal, hogy 
súlyos beteg,

'■ F t t A N C Z I A O H S Z A  G.
A* Courier Francais egy a' Journal des 

Débats ellen irányzott czikkely l közöl, melly
ben az oppositiót azon vádtól ügy ekszik meg
tisztítani, mintha az utóbbi revolutio óta idó- 
szakonkint előforduló néplázongásoknak ó vol
na oka, azt a’ doctrinairek ingó politikájára 
hárítván, mellyel kiáltó sziliekkel fost. — ,.Mi
dőn a’ st. Germain 1. auxerrois-i egyházat os
tromló a’ nép, —úgymond a’ czikkely—Thiers 
és Madier de' Montjau urakat a’ nyugtalanság 
láthelyén lehete szemlélni, kik nem gyózék 
eléggé azon nép erejét dicsérni, melly olly 
hamar képes önmagának igazságot szolgáltat
ni. A’ Journal des Débats pedig, melly nem 
pirul .ma az oppositiót az érseki lak kifosz>- 
t á s á r ó l  vádolni , azt mondta akkor száraz 
szóval: „ ,,A ’ legitimista párt kihívása aggo
dalmat gerjesztett.* Kiki saját módja szerint 
monda ellen : a’ nép , föl dúlván a’ megfertőz- 
tetett egyházat; a’ nemzeti őrség, a’ sokasá
got, mennyire lehetett, féken tartván; a’ saj
tó , a’ múlt dynastia embereit büuös demonstra- 
tiójokért ócsárolván. Szóval, mindegyik k ö- 
t e l e s s  é g é t  tévé. Sem m i sem r a b o 1 ta- 
t o t t - e l ,  ’s a’ város estve ismét olly' n)u- 
gott és kivilágított vala, mint az utolsó jú 
lius napou. “ “ — Hol vannak már most a’ 
ny ilványos rend ezen Tartuffe-jeinek (gazem
ber) meggyőződése vagy elvei? Tegyük föl, 
hogy a’ doctrinairek szomorú rendszere öt év 
múlva a’ reslauratióra vinne vissza bennünket, 
azonnal a’ törvényszerű monarchia legbuzgóbb



rédjeínek látnok őket. Tegyük föl, hogy lá
zadás a’ respuhlicát megalapítaná, bizonnyal 
nem szenvednének szükséget hízelgő szókban 
a’ győző , valamint gúnyban a’ meggyőzőitek 
iránt. Mi ellenben mindig olly intézvényekre 
czélzottunk, inellyek a’ nemzet dicsőségére 
válnak , a’ meggyőzőit pártnak pedig szabadsá
got engednek; mert arra kinek kinekjoga van.

Drauls u r , a’ poitiersi kir. törvényszék 
fő ügyvéde, mivel mint az utolsó kamara tag
ja  az opposilióval szavazott, jun. 7röi szóló 
kir. rendelés által hivatalától megfosztatott. — 
A’ Constitutionnel mondja, hogy Pozzo di Bor
go ur, miután igen buzgó figyelemmel volt egy 
ideig a’ tiiilleriák iránt, »nőst bizonyos hideg
séget mutat. — Az éjszaki szél úgy is mindig 
fagyos. — Mind a’ mellett, hogy a’ mmisterí 
lapok feunyen szólnak a’ carlista-republicanus 
szövetségről, kétségbe sem hozhatni, hogy 
aggódásban vannak miatta, ’s a’ választásokra 
tetemes befolyása lehet. — Viennelur, ki már 
20 év óta nem hordoz formaruhát, fő őrirugygyá: 
lön. Azon tervvel, hogy a királyhoz különö
sen ragaszkodó tiszteket egy lépcsővel elő
mozdítsák , félvén a’ sereg bosszújától, föl-* 
hagytak. Az oppositioi lapok sokat mondanak 
azon kedvezésekről, mellyekkela' ministeriuin 
a’ feloszlatott követházból azokat , kik veletar- 
tának , megjutalmazza, továbbá azon módok s 
eszközökről, mellyeket a’ ministeriuin kedve
ző választás-nyerésre fordít. —- Ferrussac ur 
érdekes röpke-Írást adott ki „Francziaország 
mostani állapotjáról,és mi szükséges,Franczia
ország jövendőjével foglalkozni.“ — A’ go
nosz gyökerét az individualitás egoismusána« 
keresi, különösen pedig az ország éretlensé
gében saját ügyei folytatására. — Mikép kí
vánhatja tehát F. ur, hogy az ország jövendő
jével foglalatoskodjék? — Vautravers, repub- 
licauismusról gyanús hadnagy fogva Parisba 
hozatott. —

Francziaország számos városában gyász
ünneplést tartottak Lafayette general tiszte
letére. A bordeauxi nemzeti őrség azt végzé, 
hogy egész hónapban fátyolt viselend karján. — 
Rosaven atya , jesuifa, megbízást von a’ pá
pától , hogy Abbé de la Mennais„Paroles d un 
croyanl“ (Egy hívó szavai) czírnü munkáját 
czáfolja meg. — De azt is hírlik felőle,- hogy 
a’ veszélyes helyeket minden muukájiból ki 
fogja szedni ’s megtámadni. — Yuibert ur, 
osztályfő a' belministeriumban, nem rég egy 
választói jegyzéket adott k i , mellyból ki tet
szik , hogy 141,278 választó közül, kik a’ 
megyék számára fő választói biztosságokat ne

veztek k i , 103,266 ministeri, 24,586 repüld 
licanus és 13,426 legitimista nézetű. Innen azt 
következteti, hogy 4 választó közül 3 mindig 
a’ kormány mellett van. Az oppositioi lapok 
azonban azt jegyzik meg, hogy a’ választók 
három negyede, még nem Francziaország há
rom negyede. — Maileffer ur, a’ marseillei 
.,felséges nép“ szerkesztője még mindig bör
tönben eped, a’ nélkül, hogy okát tudná.

NÉM ETORSZÁG.
A’ Zürichi újság szerint máj. 31ról Bom- 

belles gr. hírül adja a’ schweizi cantonok kor
mányinak máj. 27ről költ irata által, hogy az 
ausztriai cs. kir. küldöttség kanczellariájá 
Schweizban , udvara parancsára a’ jövő hónap 
elején Zürichben fog helyet. Bornbelles ur, 
már a’ jövő hét végén váratik Zürichbe. Azt 
is hírlik , hogy a’ többi küldöttség kiadó hi
vatalai (kanczellaria) is ugyanazon időben fog
nak Zürichbe szállíttatni, kivevéu az angolt 
és francziát.

Rajna és Majna vidékein számos ide
gen tartózkodik, kik Frankfurtba, D-armstadt- 
ba, Mainzba ’s máshova érkezeit tudósítások
nál fogva zendítő szándékkal járnak , vagy 
legalább arról gyanúsok. Ez idegeneknek a- 
zonban szabályszerű útleveleik vannak, hon
nan nem bánthatni őket egyenesen; de azt hi
szik, hogy ez útlevelek állapotra, névre, ’s 
honra nézve hamisak, sót arról is gyanakosz- 
nak, hogy közöttük, kik útleveleik után né
meteknek, francziáknak ’s schweiziaknak ad
ják ki magokat, lengyelek is találkoznak. E ’ 
környületek végett az idegeneket tárgyazó 
reudőrségi szabályok igen szigorúk. — Az uj 
zürichi újság szerkesztését Fein doctor (kiván
dorlóit német) visszaléptével Kombst Gusztáv 
dr. fogja átvenni. Az uj szerkesztő mintegy 
előszavában f. h 7iki lapjában politikai elveire 
nézve oda nyilatkozik, hogy ó tiszta demo
kratái elveknek hódol, ’s a' demokratái res- 
publicában, meJly nézete szerint Európában is 
valósulni fog, az emberi szellem kifejtése szük
séges haladását látja. t

Müncheni tudósítás jun. 4ről jelenti, hogy 
a’ bajor váltó- és zálogbank törvényjavaslata 
némi csekély módosításokkal 92**-11 ellen el
fogadtatott. A’ helyre nézve az végezteték, 
hogy azt a’ bankot fölállító rész vény es. társa
ság fogja elhatározni. — Dresdából jun. 8ról 
jött levél jelenti, hogy Szászországban a’pa- 
trimoniaJis törvényszékek a" birtokosak részé
ről igen heves vita után 40 szóval 21 ellen 
vég kép eltörlettek. —

Frankfurtból Írják, hogy már máj. 28kÍM
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beadóit az angol és franczi? kővet a’ német 
szövetségnél, mindkettő, kormánya’ nevében a’
szövetség-gyűlés időleges elnökéhez (Münch- 
Belliughausen gróf távollétében Nagler úrhoz) 
egy jegyzéket, mellybeu egyenesen ellen
mondanak azon rendszabálynak, mellynél fog
va a’ frankfurti seregek Piret ausztriai gene
ral parancsa alá állítatnak, minthogy azt Frank- 
furt biztosított fölsége sérelmének nézik. A’ 
franczia követ jegyzékét mérsékelt, noha ha
tározott hangúnak, de az angolét igen vágónak, 
élesnek mondják. Másnap azonnal végzést ho
zott a’ szövetség-gyűlés, hogy a’ frankfurti 
tanácshoz fölszólítást bocsásson, mellyhez ké
pest az a’ szövetség-gyűlés által javaslóit ka
tonai rendszabályokba haladékfalan mege
gyezzen, különben kényszerítő módokhoz fog
nak nyúlni, ’s e’ végett már néhány előleges 
lépést is megtettek. A’ tanács-gyűlés tehát 
azt végzé azután, hogy a’ kívánt megegye
zésre rá áil.

Az alig. Z. Münchenből jun. 14ről jelen
ti , hogy ugyan az napon a’ köveíház a’ D u- 
n á t R a jn á v a l  e g y b e k a p c s o ló  csa- 
to rn a  törvényjavaslatával foglalatoskodott. 
E ’ törvényjavaslatnál fogva mihelyt a’ részvé
nyek kétharmada, (mintegy nyolcz millió fo
rint) alá lesz Írva, a’ finaucz-minisíerium föl- 
hatalmaztatik a’ többi egy harmad részhez rész
vényes gyanánt állani. A’ részvényes társaság 
99 évre nyer privilégiumot a’ hajóbér-szedés- 
re (azaz : egyedül hajózásra), mellynek azon
ban a’ szárazon vagy szekéren viteli középár 
harmadát meghaladnia nem szabad. A’ csator
na iránya végre úgy határjozta<ék meg, hogy 
a’ mellett az építő magát a’ viszonyokhoz kor
látlan alkalmazhassa. A’ csatorna tehát a’ Du
nától Kellheim mellett Altmühl és Sulz völ
gyében Neumarkt felé, innen Nürnberg, ’s a’ 
Regniczi völgyön keresztül Bamberg felé fog 
menni.

TÖRÖKORSZÁG*.
Konstantinápolyban jun. 4diki hírek után 

a’ közönség csak nem egyedül Saliha asszony’ 
inenyekzőjével foglalatos. Máj. 31én a’ másod 
’s harmad osztályi tisztviselők valának lako
mára Dolmabagdscheba, a’ nagyúii sátor alá 
meghíva. Másnap a’ katholikus, görög és ör
mény patriarchák , és Hamam-Baschi, vagy is 
a’ zsidóság fő lelkésze lakoztak ott. Elfoga
dásuk a’ Reiseffendire vala bízva. Hétfőn a’ 
tartományi vezérek és basák jelentek meg a’

vendégségre, közöttük a* moldovai és oláh hos- 
podárok is. Kedden, melly nap a’ diplomatái kar 
megvendéglésére vala szánva, külső micisterek, 
kíséretükkel együtt követségi hajón érkeztek 
a’ dolmabagdschei révhelyre, hol az urak részé
re paripák, az asszonyságokéra pedig szeke
rek várakoztak, hogy azokon a’ kis dombon 
fekvő kioskhozjussanak. Itta ’ diplomatái kart 
a’ nagyvezér, Achmed basa, és a’ Reiseffendi 
fogadá el. Nem sokára megjelent azután a’ 
Seraskier is, H a l i l  b a s á v a l  a’ nagy ur 
rőjével; ’s a’ kapudán basa, úgy szinte a’töb
bi török nag  ̂ is. Miután a’ kiosk előtt egy 
ideig angol i >vagjáték szemléletével mulaták 
magokat, asztalhozülének, melly nem messze 
a’ kiosktól nagy ’s izlésteljes sátor alatt volt 
80 személyre terítve. Hozzá ültek pedig a’ kül
ső ministerek nőjeikkel, ’s kíséretükkel, a’ 
nagy vezér, Achmed basa, a’ Reiseffendi, és 
más török nagyok. A’ franczia követ, mint a’ 
diplomatái kar legöregebb tagja a’ szultán 
egészségére áldomásozott, utána a’ nagyvezér 
mindazon európai monarchákéra, kiknek kép- 
viselöji az asztalnál ültek, úgy szinte a* köz
tök ’s a’ szultán közt fönálló barátságos viszo
nyok tartósságára. A’ társaság lakozás után a’ 
kioskba tért vissza, ’s a’ dolmabagdschei par
ton ujdon készült téren pompás tűzi játék eme- 
lé az est’ szépségét. Ezen estvén, valamint 
az előbbieken is a’ bosporus mind két partja 
pompásan ki volt világítva. A’ fővárosba min
denünnen hullámzó sokaság daczára is minden 
tolongás mellett legkisebb rendetlenség sem 
történt. Jun. 4kén vitettek Nischad Abad-ba, 
a’ menyasszony jövendő lakába, a’ menyasszo
nyi ajándékok. — Máj. 31én érkezett Konstan- 
tiuápolyba Habib Efendi Mehemed Ali küldött
je  , Beherán , Marseilleben épült aegyptusi fre- 
gáton 2000 erszényből (1,000,000 piaszter) 
álló ajándékot hozván magával, mellyet Mehe
med A li, leánya menyekzője alkalmával a’ szul
tánnak szánt. — Máj. 3lén fogadá el a’ szul
tán a’ moldvai és oláh fejdelmeket, kik gaz
dagon hímzett becsületpalástban (Harvani) je 
lentek meg, egyszersmind íiischánnal (becsü
letje]) és gazdagon fölékesített szablyákkal 
ajándékoztatok meg. Ugyan ez alkalommal 
nyertek engedelmet arra is, hogy egy idő előtt 
kapott külső rendeiket hordozhassák, — Ang
liából jött hírek emlegetik, hogytiz , 100 — 120 
álgyus lineahajó készül Máltába, a’ közép ten
geren a’ többivel együtt megjelenendő.____

Sxerkezteti H o t í‘»e«zy.  Nyomtatja L a n d e r « r.



J E L E N K O R .
5 2 . szám. Pest szombat junius 28dikán. 183^•
F o g l a l a t :  Magyar- és Erdclyország (fó UH. üléséi ; az erdélyi országgyűlés megnyittatása jun. 2 0 k án . Kinevezés. Trcn- 

csény tisztválasztása. A' pesti k. Egyetemnél jun. 25ke ) Anglia (az irlaudi égj ház-visszonyok felett a’ felsűházban , 
’s némelly inditváuyok fölött az alsóban vitatások jun. 12keig Wellington beiktatási ünnepe. Spring- Rice es Sugden. 
Ee-yvele1'- ) Portugália (Miguel capitulatiója föltételei; Lissabonban máj. 28kán zajongás; d. Pedio nevezetes decre- 
tumai ) Francziaoiszág (keleten tengerhadi készületek; minister cselek u követválasztásoknál s a ’ t ) Belgium. 
Amerika (Riojaneiro, Mexico, 'Columbia, Buenosayresból az érdekesb újabbak ) Keletindia (kereskedés) Orosz- 
Olasz- és Törökország. Gabonaár. Pénzkelet.
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«AGYAK-  és EBDKLVOKSZAG 
P o z so n y . Jun. 20kán tanácskozás alá 

vették a’ fő RR.'a’ hozzájok közelebb átkül
dött ’s még egyesülést nem nyert föl írás-tárgy- 
beli 9ik üzenetet, ’s iránta, valamint a’ RPa. ed
digi üzenetjeik okait ismétézve fölhozák, ugy 
ók is már mondott elleuokaikat isméteztetni 
határozván, előbbi értelmük mellett maradtak. 
Ezután a’ megyei törvényszék rendezését foly
tatván, 4ik §szbaii oda ütött a’ határozás: hogy 
fizetéses táblabirák ne szorittassanak minden 
megyében négy számra, lehessenek többen is, 
négyen pedig a’ legkisebb megyében is. Ezen 
táblabirák mint az orsz. küldöttségi munkálat 
javaslá, a’ főispánnak minden előleges con- 
ferentiára köteleztetése nélkül sértetlen fen- 
maradandó candidatioja következésében fog
nak a’ megye RRei által választatni, ’s nem 
lesznek örökösek, hanem minden 6dik évben 
időszakszerinti tisztujilás alá esendők; külön
ben nem csak praefereníer (mint a’ RR. aka- 
rák), lianem a’ mennyire lehet, mindig birto
kos nemesek legyenek. Másnap e' §sznak má
sodik része, ,,a’ tiszteletbeli táblabirákrói“ 
kerülvén vitatás alá, ezekre nézve is közös 
javaslattá ion, hogy a’ megyének terjedelme 
’s népességéhöz képest 6 számnál többen is 
lehessenek; választatásuk pedig, mint a’ fize
tésbelieké, szinte tisztujiló-székén minden Gik 
esztendőben történjék , és szükségen felül is 
választassanak, hogy közülük az elnök min
denkor elegendő számban híhasson össze bí
rákat, ’s a’ netalán kihalandók általuk azon
nal kipótol tat hassanak. Valljon czélszeriibb 
lerne é ezeket is fizetéssel ellátni? a’ vár
megye, lakások, és nemesség vagyonosságá- 
hoz képest intézendőnek, ’s a’ megyei rendez- 
kedésí.öz tartozónak nyilatkoztatok ; ugy a* 
főispánok által szokásban levő táblabirák ki- 
neveztetése felőli iutézkedés is más helyre ba- 
lasztatott. A’ fizetéses táhiabiráknál megkiván- 
tató általány os tulajdonok , hogy t. i. feddhetet
len életűek, törvény tudók ’s mennyire csak 
lehet vagyonosak legyenek , a’ tiszteletbeliek
nél se hibázzanak; nem szükséges azonban 
hogy azon törvényszéknél ne ügyészkedhes- 
senek, vagy privát hivatalokat, ne viselhesse

nek, mint a’ fizetésbeliek. Előforduló szükség- 
höz képest, folyamodás utján a’Fölség hely
benhagyása mellett, a’ megy ei törvényszék 
több bíróságra is oszolhatik , kitűzött rendé-, 
ben ’s megkívántaié fizetéses és tiszteletbeli 
táblabirák és megyei tisztviselők számában, 
ítélendő. — Junius 23kán a’ fő RR. ugyan e’ 
tárgyazatban tovább haladván, a’megyei t. szék
nél, a’ RR. szerkesztésebeli 6ik §szhoz ké
pest, egy szolgabiró és esküttnek, jegyző
könyv-vitelre és pörök előadására pedig, az 
orsz. küld. szerkesztésbeli 5ik §. szerint, sza
vazat nélküli jegyzők jelenlétét, határozák; 
a’ többit mellyek a’ megyeirendezkedéshöz tar
toznának^’ publ. politicumra halasztván. — 7ik 
gszban itélet-hozhatásra megáilapittatott a’ 7 
bírói szám, hozzá tudván az elnököt i s , leg
felsőbb számnak pedig a’ 13. — 8ik §. Szemle*- 
leire, végbeliajtásokra ’s egyéb bírói foglala
tosságokra kiküldésül elégségesnek látszatott 
egy táblabiró, szolgabiró és esküit, vagy a’ 
dologhoz képest . gyedül e’ két utóbbi. — 9 §. 
Törvényes határidőkben, inig dolog van, e’ tör
vényszék mindennap üljön. — Ezután követ
kezeit a’ V ilik s V ili. czikk., első a’ turo- 
polyai nemesek székéről, melly a’ RR, szer
kesztése szerint fogadtatott e l ; utóbbi a’ prae- 
dialistákérói, mellyben a’ kiváltságok és ősi 
szokás tekintetéből, a’ fenáiló törvényszéki 
mód a’ pedaneus bíróságon kívül meghagy at ni 
javasoltatok, kezdő ’s fölviteli törvényszékül 
mint egy ebütt 3 rendes bíróság-szám, a’ megyei 
törvényszéknél itélet-hozhatásra pedig 5 tag 
jelenléte határoztatván. Kerületi ülésekben e’ 
napokban folyvást a’ Xik czikk, „az özvegyi 
jog“ forga vitatásban.

Jun. 29án nyitotta meg fens. Ferdinand Fő- 
hercaeg ó kir. magassága az erdélyi ország
gyűlést. Erről jövő levelünk bővebben. E. II.

Apostoli Királyunk f. észt. junius 16diki 
legfelsőbb határozata szerint budai g. n. egy. 
püspökké bezdini archimaiidrita Joannovics 

* Jusztint méltőztatott kinevezni.
Treucsény sz. kir. városnak f. janiul* 16. 

tartóit tísztujitása alkalmával tanácsbeliekké 
választattak: Gálik Ferencz, Frimi Flórián 
Simon Leopold, és Turzó Sámuel. Várusbil
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rónak újra el választatott Vagyon Pál, kapi- 
tánynak pedig Simon Leopold ur.

'  P e s t ,  junius 25ikén : A’ magyar király 
tudom. Egyetem ma üli te ismét évfordulati 
emlékezetét Mária Terézia dicsó királynénk 
általi megujittatásának. Teljes szertartási! mi
seáldozat után azon intézet érdemes tanacsa, 
tauitóji, ’s polgárai a’ nagy teremben gyűl
tek össze, hol a’ mostani nagys. rector W e- 
leczky János sebész doctor ’s professor ur 
jeles beszédében rövid átnézetét adá a’ ma
gyarországi iskolák’ állapodjanak első kirá
lyunktól kezdve halhatatlan HunyadyM. koro
násunk tündöklő fényszakán keresztül a’ 17dik 
század elejéig, midőn a’ valóban nagy — ’s 
mint országos férfi, szónok és koszorús ma
gyar író nagy Pázmán a’ mai egyetemnek adott 
léteit 1635ben. E ’ nagy ember ’s nagy hazafi 
bíboros főpapunk érdemeit fejtegetvén érinté 
a’ főiskola- sorsát Mária Teréziáig, ki azt a’ 
Jesuiták’ eltörlesztése után Budára telepíté ál
tal , bőkezű alapításokkal ’s orvosi karral öreg- 
bité*, Józsefig, ki Pestre szállttá, könyvtárát 
’s boncztudományi gyűjteményét gyarapító ’s 
t. ef. egész mostan boldogítva országló Feren- 
czünkig. Köz figyelem ’s részvét követé a’ szó
nok’ lelkes szavait. Jövő évben (1835ben), 
kétszázados életének ünnepleiidi emlékezetét a’ 
rnagy. kir. fő tudományszék, ’s mint illendő is, 
szándéka másod századabeli históriáját (mint
egy folytatását Kasy’ munkájának, ki első szá
zada történeteit e’ fő oktató intézetnek meg
örökítő első százados ünnepe (1735) alkal
makor) , hazai tudományosságunk’ baráti’ méltó 
örömére, kiadni.

Hétfőn junius. 30ikán délelőtt Pesten a’ 
vakok intézetében ismét havi próbatétel fog 
tartatni.

A N G L I A .
Következő még a’ felsőházi vita vége 

jun. fiáról az irlandi egyház-viszonyok fölött: 
Clanricarde marq. megjegyzé, hogy bármi buz
galommal beszélnek is a’ vallás-föntartásról, 
még is mindig csak azon egy pont körül for- 
ganak: u. m. a’ bevételek, ajándékok (Spor
teln) és tizedek körül. Irlandban az angol lel
készség néhány száz ezer protestánstól 930 
ezer ft. stget (majd 10 millió pengő f.) húz, 
míg a’ katholikus lelkészség 7 millió k a to li
kustól egy fillért sem kap, ’s fiÖ0,G00 presbi- 
terianus lelkészei csak 14,300 fontot nyernek. 
Ama’ jövedelmeken túl a’ parliament az unió 
óta számos summákat adott a’ prot. lelkészség
nek egyházak építésire. A’ protestáns még 
V ili. Henrik idejéből származó rendeléseknél

fogva köteles az országban különféle megyés 
iskolák föntartására i s ; ezekkel azonban, né
hányat kivevőn, egészen fölhagyott. E ’ visz- 
szaélések előbb az egyházat, azután a’ protes
tánsokat tevék Irlandban gyűlöltekké, ’s a’ t. Az 
exeteri püspök szokatlan hevességgel támad
ta mega’ ministereket mondván, már II. Ká
roly megeskütt a’ tiszta hit egyháza föntartá
sára, ’s jövedelmei folyvásti szaporítására, ’s 
ezen eskü minden utódjait is kötelezi. A’ ki
rály nem gázolhatja koronás esküjét, mellyért 
felelős a’ Mindenható előtt. Tudja, mivel tar
tozik Istennek. Azon alsó ház, melly az egy
ház jövedelmeit megcsonkítaná, nem volna az 
angol nép képviselője, ’s azon ministerek , kik 
azt helyben hagynák, nem volnának Nagybri- 
tannia ministerei. Erre Radnor gr. válaszolt, 
mondván: szomorú benyomást okoz, midőn az 
ember az Ur szolgáját egy huzamban Istent se
gítségül hűli, egyszersmind politikai ellenjeit 
átkozni hallja. A’ kormány végre is csak az 
ország javára van, ’s tovább nem állhat fen, 
ha ezt elfelejti. Az egyház hijábau törekszik 
ellenszegülni a’ haladásnak. így van a’ jöve
delem-halmozás visszaélésével is a’ dolog, 
mellyet a’ nagytiszteletü praelatus (az exeteri 
püspök) néhány hónap előtt maga is ócsárlott, 
noha nem rég a’ felsőházban csak rá czélzani 
is istentagadás gyanánt véteték. „ A’nagytisz
teletü praelatus, folytató Radnor lord beszé
dét, levelet irt egykor Canning úrhoz, magam 
is olvastam azt, mellyben azt mondja neki: 
nem hiheti azt, hogy korona-minister bár, va
laha képes legyen olly ocsmány viselet vét
kesévé tenni magát, mellynél fogvást a’ katho
likus emaneipaíiót támogatná; ’s a’ nagytisz
teletü praelatus ugyanazon méltóságot, mellyet 
most visel, még is ugyanazon ministertől fo
gadó el, ki a’ katholikus emaneipatiót a’ par
liament túlnyomó többségével vitte keresztül.“ 
(halljuk! halljuk! ’s kaczaj.) Wellington hg is 
az egyházhoz ragaszkodók értelmiben szólott, 
de óvást tett, hogy ne ítéljenek hirtelen a’ ko
rona-eskü megszegésérül, mellynek a’ fenfor- 
gó rendszakís által védőleg történnie kelle
ne. (Mint tudva van a’ katholikusok emancipa- 
tiója ellen , mellyet Wellington hg vitt keresz
tül, a’ korona- eskü-szegés volt a’ főgyámok.) — 
E ’ vitákat mint említettük,, a’ lordkanczellár 
rekeszté be. Hosszú beszéde fő pontjai ezek : 
Senki sem tagadhatja, hogy semmi arány sincs 
az egyház jövedelmei ’s azok közt, kik lelki 
vigasztalást vesznek tőle. Csak ez estve adott 
egyik nemes lord az irlandi egyházkörbül egy 
kérelmeibe, melly 5000 katholikus lakost, ’s
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egy protestaffst sem számlál, egy protestánst 
sem, inerő katholikusokat, ’s ezen egyházkor 
még is 200 font stget tartozik fizetni a’ protes
táns lelkésznek. Tegyük, egész Irland igy 
volna, ’s ne lenne egész Irlandban egy protes
táns, még is az angol egyháznak kellene jö
vedelmet húznia? Pedig a’ nemes lordok ta- 
núji azt mutatják, ha áltáljában mutatnak va
lamit. De én meg azt állítom: esztelenség mon
dani, hogy a’ parliamentnek nincs jusa úgy 
bánni az egyház-tulajdonnal, mint a’ status
politika okaiból nem ritkán a’ magányos tulaj
donnal is bánni szokott. A’ nemes lordok rit
ka csalatkcLásban fárasztják magokat arra 
nézve, a’ mit egyházi tulajdonnak neveznek. 
Ok úgy nézik az egyházat, mint valami külön- 
zött saját jusokkal fölruházott testületet. Az 
egyház azonban, nein csak a’ lelkészek tes
tületét , hanem az egyhiíü hívek egyesüle
tét is jelenti, *s iszonyú tévedésben van, ki 
a’ tizedekről, ’s egyéb vallásos czélok elő
mozdítására szánt jövedelmekről olly értelem
ben beszél, mintha azok a’ papság valamelly 
készülete, vagy a’ dékánok, káptalanok ’s püs
pökök különözött jogai volnának. — ’S mi 
nagy, végre, azok következetlensége, (Incon- 
sequenz) mi vastag csalatkozásuk, kik azt hi
szik, hogy az úgy nevezett egyházi tulajdon 
jótékony czélokra alkalmazásának egyik mód
ja  szentségtörés, ’s még is e’ mellett másfé
le alkalmazásra készeknek nyilatkoznak. Ok 
egyház-fosztásnak nevezik, ha a’jövedelem
fölöslegek jótékony czélokra, például: neve
lésre fordíttatnak, mig más részről a’ lelkész 
tagok’ dijának másképem felosztatása nem egy
ház- fosztás. Én pedig azt állítom, egyik olly 
bántalma a’ sajáti jognak, mint a’ másik, ha 
itt áltáljában szó lehet tulajdonról a’ mondott 
értelemben. Például itt a’ nemes gróf, (Grey) 
a’ nemes herczeg, (Wellington) ’s én. Ha tő
lünk hármunktól bevételünk fölöslegéből kíván 
valamit a’ status, az, ama’ tan (doctrina) sze
rint, rablás. „De, —“mondják ezen hiúz sze
mű emberek, — ha egész tuíajdontokat elvesz- 
szük, és közöttetek egyenlően fölosztjuk, már 
az nem rablás “ noha a’ nemes hg jövedelme 
sokkal nagyobb lehet a’ nemes grófénál, ’s a’ 
nemes grófé ismét sokkal nagyobb lehelt enyim- 
nél. (Halljuk! halljuk! ’s kaczaj) Én pedig 
azt hiszem, egyik ollyan rablás volna mint a’ 
másik, ’s csak lépcsőre különzenének egymás
tó l, ’s abban hihetőleg mind a’ ns gróf, mind 
a’ ns hg egy véleményű velem, (hangos ka
czaj) Egyéb következése nem volt.

A’ feisóházban jun. l lé n  kérelmek oyuj-

tattak be az uralkodó egyház föntartására; 
egy azonban Sheffieldből mind azon megszo
rítás eltörlesztését kéri, mellyek a’ szabad ’s 
nyilványos vallás-gyakorlást terhelik. — Miu
tán a’ feisóházban jun. 12én a’ zsidók polgári 
fölszabadíttatását tárgyazó, az alsóházból átjött 
indítvány először fölolvastatott, átadott a’ lord- 
kanczellár egy 6200 aláírással ellátott kérel
met Edinburgh részéről ezen ügy jávára azon 
megjegyzéssel, hogy ő uraságoknak soha fi
gyelemre méltóbb kérelem nem nyujtatoít még 
be. (halljuk!) Aláiróji közt a’ város legtisz- 
tesb személyei vannak , több orvos és tanító, 
a’ tanács minden tagja , számra 33an, kik E - 
dinburgh érzelmeinek igazi képviselőik, mert 
nem magok közül választják ezek többé ma
gukat, hanem a’ tizfontos adófizető lakosoktól 
választatnak.

Az alsóház ülésében jun. 12én indítványt 
tőn Evans ezredes, hogy szabad legyen az 
angol kormánynak azon 100,000 ft stget, mel
lyel Oroszországnak az 1831 évi alkunál fog
va tartozik, tőle megtagadni, ha Oroszország 
ezen alku pontjait, mint ő hiszi, megsértette. 
Palmerston lord tagadá, hogy azon említett 
alku valamikép /megsérült volna, ’s kereken 
azt javaslá, hogy Evans ur indítványa mel- 
lőztével azonnal a’ napirendre térjenek, mit a’ 
ház szavazás nélkül elfogadott. A’ zsidókat 
polgárilag fölszabadító indítvány az alsókázon 
keresztül jutván, már a’ felsőházba is által 
vitetett. Szinte

Az alsó házban jun. 12ikén, a’ szegényi 
törvény fölvételekor, előlépe Cobbet ur már 
lOén jelentett indítványával, ’s panaszkodván 
a’ szegényi pénzekbeli rósz bánás miatt (Litíle- 
Boltou várost hozván föl, hol múlt évben sze
gényi adóul 1450 font került be , ’s a’ szegé
nyek még is csak 745 fontot kaptak belőle ; a’ 
többi 605 font pedig bészedési ’s egyéb köl
tségre rovatott.) Reményű azonban, hogy az 
indítvány keresztül nem megy, ’s ha igen, úgy 
köszöni Istenének, hogy még egy felsőház is 
van! (kaczaj) noha egy kormánylap ma azt 
mondá, hogy a’ felsőházat módosítani kell. „ A’ 
ns lord, (Althorp) talán, jblytatá a’ szónok, 
azt fogja ellenem mondani, hogy én mindig újí
tónak (reformer) adtam ki magamat, az is va
gyok én; de egyházrablást soha sem javaslot- 
tam (halljuk !) ; soha sem javaslottam , hogy a’ 
szegények csekély segedelmüktől fosztassa
nak meg. Én csak azt kívántam, hogy a’ ha
szontalan sinecurák (henye hivatalok) törlesse- 
uek el, ’s a’ statusadósság kamatjai lejebb 
szállíttassanak, ’s az adók kevesbíttessenek.



412

_  Soha sem kívántam azt, mit a’ mostani mi- 
d ist éri um eddig tett. Mondottam , egyik kor
mánylap a’ felsőház módosíUatását javaslá (han
gos kiáltás: szavazzunk!) Ha a’ tisztes urak 
azt óhajtják , hogy leüljek, a’ szavazásra ki
áltással azt ugyan el nem érhetik, (kaczaj) 
(Teyrne ur rendre inti a’ szólót, minthogy hír
lapot idézgetni nem ide való) ügy tartom 
egészen renden vagyok, mert csak azt aka
rom-mondani, hogyhaa’ felsoház módosíttatá- 
sát én ajánlottam volna, azonnal lázasztónak 
zenditónek neveztetném (halljuk! halljuk!) 
Azon lap pedig, egyenesen a’ felsoház eltö- 
rölteíését javasolja.“ (halljuk !) Ezután indít
ványára tért ismét, melly 128>- 17 ellen meg
bukott. Ugyanez ülés alatt fölirást javaslóit 
Rish ur a’ királyhoz, mellyben az kéressék- 
meg, hogy udvarát ’s a' parliamentet néha Ir- 
laudban is tartsa. Azon beszéd, mellyel Bish ur 
indítványát védte, sok nevetésre adott alkal
mat. Indítványa szavazatlan vettetett félre.

A’ Times folyvást oppositióban van azíuj- 
don szerkezeit ministeriummal, — miért is a’ 
Globe azt veti szemére, hogy megmagyaráz- 
hatlau és megfoghatlan okoknál fogva mind
addig meg nem akar nyugonni, mig Durham 
lord a’ kabinetbe jő ismét. — Ha a’ {Standard
nak hihetni, a’ királyné, — kiről a’ Times azt 
kezdé állítani, hogy az egyház-tulajdont kö
zelről érdeklő ’s most bekövetkező viták nyjatt 
németországi útját a’ toryk kedvéért (kik be
folyását szeretik használni) elhalasztotta, — 
magas vérei Köz julius 4kén mégis el fog utaz
ni. — A’ gőznek szekerekre alkalmaztatását, 
mellyek egyenes utón járnak kerek vágás nél
kül, annyira tökéletesiték, hogy az a’ közön
ség figyelmét nagy mértékben megérdemli. A’ 
Globe tudósítása szerint az igy készült gőz- 
szekerek egyike ugyanis egy angol mérföldet 
( i  geogr.mérföld) perczig futott meg. A’ sze
kérnek futtában ötször kelle a’ különféle ut- 
czák egyenes szögletü sarkain megfordulíiia, 
mi a' futás sebességét igen mérsékli ’s változ
tatja. Edgew are-ig, melly 5 (angol) mérföld 
távolságra van, az odamenet l8 i, a’ visszajö- 
vet pedig 18 perczbe telt. Néhol a’ tolongás olly 
nagy volt, hogy a’ szekérnek mégis kellett 
állania. Hol azonban a’ szekeret semmi sem 
tartóztatja föl, ott egy órára 15 (ang.) mér
földet szánúthatni. — Ha a’ szekér 1 órában 
mintegy 24 mérföldnyit halad, a’ gőzüst csapja 
alig áll csak félig nyitva; a’ műszert tehát 
még egyszer annyi erőre (48 ang. mérföld- 
nyire 1 óra alatt) emelhetni. Minden 6 mérföl

dön vízre van szüksége,’s annak bevétele 10 
perczbe kerül. A’ műszer mozgása szelíd, 
egvenszerü ’s nem zörömbös. — Astrea bajó, 
melly 240 kiköltözött irlaudit vitt Quebekbe, 
Ujfoundland partja mellett mindenestül elsül
lyedt, csak a’ hajóorvos, ’s egy matróz me- 
nekedtek meg. — Juu. lökén vala Welling
ton hg. mint az oxfordi egyetem kanczellárja 
beiktatási ünneplésének kezdete, az által, 
hogy Crotch oratóriumát „Juda fogsága“ a- 
dák az ottani játékszínen. Már reggel minden 
megindult a’ színház felé, gyalog és szekér 
tolóngtanak o tt, míg 10 órakor megnyíltaiéit. 
Nem sokkal 11 előtt érkezett h'v-iszu menet
ben Wellington hg. az egyetemet a’ színház
ba vezetve. A’ Cuniberiandi hg. is megjelent 
(angol) huszár öltözetben, ’s hangos tetszés
sel fogadtatott, úgy színtér Wynford ’s Lynd- 
hurst lordok is, de nem a’ lord-kanczeilár. 
Grey grófot pedig nem tetszés jeleivel foga- 
dák. Többnyire tory volt a’ gyülekezet. W el
lington hget igen megtapsolták, ki fekete ru
hába öltözve, ’s a’ fölött fekete selyem, arany- 
rojtos szegélyű kanczellár-palástban, ’s a' Bath 
rend kék szalagával jelent meg. A’ hg. az ün
nepet rövid diák beszéddel nyitotta meg; ’s 
abban többek közt azt is mondotta, hogy ez 
alkalommal honoris cau-a többet doclorrá hatá
roztak tenni; ’s azután azok neveit olvasá föl, 
kik számosak, és majd valamennyen toryk, 
(a’ külföldieket ide nem véve ) , Phiilimore doc
tor ezután az ujdon kinevezett doctorokat mu
tatta be a’ kanczellárnak, ’s dicsérő beszédet 
monda kivált Wellington hg. fölött. Említett 
némi dicséretest az uj doctorokrul is, Dedel 
urat (a’ hollandi követet) név szerint felhoz
va, kit úgymond Németalföld királya, — pa- 
cis amicus ezimmel illetvén ezt, — Londonba 
küldött ad componendas controversias, Anglia 
pedig íuiutegy övéihez számítja , minthogy a’ 
mi.collegiumink stylusa szerint inter Etoneu- 
ses nostros végezte tanulmányit. — Ennyit e’ 
velős beszédekből. 2 órakor az ünneplésnek 
vége lön, ’s rá a’ hangverseny következett.

A’ conservativek Glasgowban juu. 4kén 
nagy lakomát adtak, mellyben Skótzia vala
mennyi magas nemessége részt vön. Sok ál
domást ittak Wellington h£- egészségire, kit 
„Erancziaország rettentőjének“ neveztek. — 
Konstantinápolyból Londonba érkezett levelek 
szerint, a’ Szultán ’s Mehemed Ali közt a* 
visszavonás legfőbb fokra jutott. Ali ügyvivő
je  e’ tekintetben azt monda a’ levélíróhoz: 
„Ügyeim annyira bébonyolodtak, mint a’ né

\
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ger haja; mellyet mennél többet fésül az em
ber, annál gcndörebb lesz. — Londonban igen 
felötlött, hogy Sir R. Peel, Wellington hg. 
beiktatási ünnepén még harmadnapra sem je 
lent meg; némelyek azt adják okul, hogy az 
oxfordi egyetemre boszankodik, mióta parlia
ment választatásában ott az egyetem közben- 
jöttére megbukott, mások pedig, ’s hihetőleg 
igazabban azt, hogy Wellington hg. és Sir R. 
Peel egy idő óta meghasoiilottak, mivel Peel 
ur a' lory párt elölt már egy idő óta igen is vesz
teni kezdi hitelét. — Spring-Rice ur, az uj 
minister Cambridgeben csak ugyan ismét meg
választatott, de csak 29 szótöbbséggel, 12í)9at 
meghaladó szó közül. (Spriug-Rice 616, Sug- 
den, a’ tory-jelölt, 5S7 szózatot nyert) Midőn 
Spring-Rice ur bizonyos faalkotványon állva 
a’ néphez szólt, az alkotyány összerogyott, ’s 
néhány száz emberrel együtt, kik rajta voltak, 
a’ földre zuhant. Sokan megsérültek, de sen
ki veszélyesen. Spring-Rice ur, a’ minister, 
azonnal egy házfödélre mászott, ’s onnan tar- 
tá a’ sokasághoz beszédét. — Verseny társa,
S. Edw. Sugden, kit talán hasonló szeren
csétlenség ért, mert karját kötelékben horda, 
Spring ur ezen szerencsétlenségét hasznára 
kivánváu fordítani, így szólt a’néphez: ,Jgen 
tisztes versenytársam, (Rice) mint szokása, 
korhadt ’s korhadt gerendákra épít, ’s midőn 
tegnap a’ néphez szőla, ’s épen e’ szókat mon
da ,,én építek“ beszakad a’ padlat, mellyen 
állott, ’s bukfenczet (Purzelbaum) hányt. En 
ellenben a’ választók szivére ’s függetlensé
gemre építek, ’s a’ L

P O R T U G Á L I A .
Moniteur: Kormányunkhoz Portugáliába! 

jun. 2 kár ól Madritou keresztül következő hí
rek érkeztek: Az utolsó csapás, mellyet d. 
Miguel Asseiceiránálszenvedett,nagyon meg- 
csökkenté öt ugyan minden reményiben , miud- 
azáltal úgy látszik még egy ideig bátran foly- 
tathatá vala a’ háborúskodást, ha seregei az 
april. 22kén Londonban kötött négyszeres szö
vetség, de kivált Rodil seregei közeledése 
hírét nem vevén, elszánt bizakodásokbul ki 
nem vetkeznek vala. Miguel előre sejditvén 
ezen, hadára nézve veszélyes hírek hatását, 
jó ideig mindent elkövetett azoknak mély ti
tokban tart hatásukra, utóbb azonban még is 
minden szemessége ellenére ama’ nevezetes 
szerződésből eljutott néhány másolat-példány 
az ö táborába is, ’s kéziül kézre forogván nem 
volt más menedékböz nyúlnia, mint megíagad- 
tatván az általa kis időre kért fegyvernyug
vás, egyenesen azon alku-föltéteket fogadni

el, mellyeket még néhány nap előtt olly meg
vetve küldött vissza. Ennek következésiben 
a’ két tábor vezérei máj. 26kán egy szerző
dést írtak alá, melly a’ békités föltételeit mind 
magára Miguelre, mind seregére nézve meg- 
áliapitá. Ennek erejénél fogva történt név- 
szerint, hogy d. Pedro mingyárt a’ megadás 
után átlalányos bocsánatot hirdetett; kikötve van 
Miguelnek esztendei tartásául 375,000 frank, 
azonkívül hogy Portugálban levő jószágai jö
vedelmét is húzhatja; ő részéről kötelezé ma
gát: tizennégy nap alatt Portugált elhagyni, 
és soha többé akármellyik részébe a’ státus
birtoknak vagy szomszéd Spanyolországba 
vissza nem térni, sem a’ két ország belső vi
szonyai ’s különösen nyugalma háboritására 
legkisebb befolyással se munkálni a’ kikötött 
esztendei tartásnak örökös vesztesége alatt, 
Egy másik egyezésnél fogva, melly szint- 
azon nap iraték alá, d. f  isnak, ki ekkor 
Miguellel tartózkodott, Aldea Gallegaréve tű
zetett k i , hol családjával ’s szolgalatjában 
levő kíséretével hajóra keljen. Tisztek és köz- 
vitézek, kik őt követék, ideiglen, inig i-rántok 
eíhatárzóbb rendelés érkeznék, valaiuelly ki
rendelt liehen őrszem alatt kötelesek marad
ni. Minthogy ez egyezés kötésekor Evorában 
a’ spanyol udvar részéről képviselő nem volt 
jelen, az említett infansra nézve e’kettős kikö
tésnél több nem tétethetett. — A’ Moniteur to
vábbá jun. 13án ar fraiiczia udvarnál levő por- 
tugálikövet Lima urnák egy jegyzékét közli, 
mellyben az említett követ kormányától kapott 
meghagyásból hivatkozván az 1830 aug; 23án 
Terceira kormánya alatt kibocsátott decretum- 
ra, kinyilatkoztatja i hogy d. Maria királyné 
kormánya a’ d. Miguel által fölvett kölcsönö
ket (meilyek kötelezvényei a’ párisi börzén 
még a’ legutóbbi napokban is élénk keletben 
forgottanak) soha elismerni ’s jóvá hagynineni 
fogja.

Jun. J2én furcsa hírek szárnyallak Lon
donban Portugália felől, meilyek a’ börzén is 
némi hitejt nyerve nem csupán a’ portugáli stá- 
tuspapirosok, hanem az ezen országgal szo
rosabb egybekötési viszonyban álló többi stá
tus , sőt még az amerikaiak kötelezései böcsét 
is jóval megrenditék. E ’ hírek Ealmouthból ér
keztek, hova Viper shooner,— melly Lissabont 
máj. 29kén hagyta el (tehát 3 nappal később, 
mint a föijebbi franczia hir — ) által mondattak 
érkezteknek , ámbár a’ hajó semmi más leve
let vagy hivatalos közleményt nem hozott, 
utast is Lissabonbul csupán egyet, a’ hosszas 
fogsága miatt nevezetes sir Jolin Cambeüt.
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jij» hírek név szerint azt terjesztők: hogy Lis- 
sabonban republicanus lázadás ütött ki ’s ezt 
először az egyesült pedrói ’s migueli sereg ki
áltotta volna ki 5 hogy Miguel ’s — d. Carlos 
megszöktek — de hová? hisz az istenadták
nak a’ nélkül is vagy akarnak vagy nem, el 
kell takarodniok —; továbbá hogy az egész 
ország követi Lissabon ’s a’ seregek példáját, 
és lázad nyakrafóre. Uly ’s hasonló tarkasá
gok keringének szájrul szájra , midőn 15kén 
a’ Moniteur telegraph után jelenti: hogy dón 
Carlos, ki Aldea-Gallegában máj. 30kán szál
lott a’ Donegal hajóra, 12 ’s 13ka közti éjjel 
Portsmouthba érkezett meg ; d. Miguelnek pe
dig 31kén kellett tala Sínesben hajóra kel
nie, hogy magát Genuába vitethesse; és e’ kis 
telegraphi hir bizonyosan elég felelet a’ fönteb- 
bi zavaros mondákra. — De

Máj. 28dika Lissabonban csakugyan nem 
minden rendetlenség nélkül folyt le , mit a’ 
Courier levelezője következőleg ir le: Nehe
zen vévé a’ főváros népe, hogy d. Miguelnek 
épen akadéktalan elköltözés engedteték , ’s e’ 
neheztelés utóbb nyilványos fenyegetődzésre 
is látszatott kitörni, mi a’ ministeriumot nem cse
kély aggodalomba ejté, főkép a’ tegnapesti (28.) 
színházi történetek után. Tartott ugyan a’kor
mány előre illy elégületlenségi kitöréstől, ’s 
azért már ez estve a’ játékszínre annyi sza
bad bémenti-jegyeket osztatott ki, ’s annyi 
kormány-baráttal tölté mega’ házat, a’ men
nyivel csak hamaronta lehetett, mindazáltal nem 
gátolható, hogy a’ bosszuingerlettek közül is 
sokan ne jelenjenek meg. Az előadott darab 
kezdete csöndesen folyt le ; de mingyárt első 
fölvonás után némi mozgást lehete a’ népben 
észre venni, ’s kevéssel erre egyik nyílt pá- 
holybul (loge) megzendiilt azl820ki hymnus, 
a’ helyett hogy az 1826kit kezdették volna, 
mellyet más illy pompa-alkalmakkor énekelni 
szokás. Amaz (az 1820ki) tiszta demokratái, 
ez utóbbi pedig igen mérsékelt liberális szel
lemű dal. Minthogy a’ nép földszint, néhány 
páholyban ’s a’ karzatokon zajos örömmel fo
gadó a’ megzenditett hymnust ’s maga is fen- 
hangon énekelnrkezdé, a’ dalkezdő urak a’ nyílt 
páholyban lármára fakadtak „le a’ bitorlóval; 
minek hagyják öt elillani?“ A’ zaj nőtten nőtt; 
d. Pedro kévéssé kihajtott a’ kir. szinerkély- 
ből a’ népet ezen illetlenségre figyelmeztet
ni, fájdalom! azonban észrevételei közben 
elég gondatlanul ki találó ejteni a’ „C an a il-  
l e “ szót, (a’föfőaristokratáknak kedves guny- 
szavok a'nép ellen,melly annyit tesz mint söpre
dék vagy szemét-nép) ’s ez a’ népeLugyjszóivón

l KfiNirvív;

dühösségre bőszííé. Már most szidok ’s bar- 
sány káromlatok repültek a’ császár személye 
ellen ’s egyre hallatszott „le a’ zsarnokkal! a’ 
bitorlót védővel! le a’ gyönge agyú ministe- 
riummal! “ A’ császárné e’ robaj közt elájult, 
a’ kis királyné pedig egészen elrémülve a’ pá- 
holybul kiszaladt. Egy osztály önkénytes, 
melly a’ rend-helyreállitásra a’ színházba pa- 
rancsoltatott, szolgálatját megtagadó, ’s a’ lár
ma csupán akkor csilapodék le, midőn a’ za- 
jongóknak úgy tetszett; kik ezután lármától 
kifáradtan végre önkényleg elhallgattak. Já 
ték után, Silva Carvalhonak a’ színházból ki
léptekor, újra megharsant a’ zaj, ’s a’ minister 
füttyöngetésekkel ’s közáporral fogadtatott.Más 
nap reggel kinyilatkoztató a’ kereskedői tes
tület, hogy őrizetre a’ várba többé nem fog men
ni. Hasonló kitörésiül tartottak délfelé, midőn 
az urnapi menet (processio) a’ templombul ki
indult. Szerencsére azonban ’s elég szemesen 
maga d. Pedro a’ ézentegyházban maradt, ’s 
igy nem vala tárgy, mibe bojtorjánykodni. E ’ 
leírásnál még azt is említi a’ Courier, hogy 
Saldanha e’ zajlás hírére Miguelt föltartóztatni 
határozó; de mivel a’ hg már ekkor az angol 
hajóra fölszállott vala, e’ tervvel föl kelle hagy
nia. Donegal lineahajó , melly d. Carlost Ports
mouthba hozta, jun. 3án hagyta el Portugált; 
ekkor dón Miguel már a’ Stagg fregáton ült. 
Asia hozza adm. Napier családját Angliába. 
D. Carlos iránt a’ kormány előbb telegraph ál
tal kérdezteték meg; ha valljon megengedte
tik é neki az angol földön kiszállás? Felelet 
még nincs. — D. Pedro máj. 28kán, (tehát a’ 
zavargás napján) kiadott decretumánál fogva 
Portugálban ’s ahoz tartozó minden tartomány 
’s függelék birtokokban minden klastromot ’s 
minden szerzetes rendet eltörlött. Ugyanez nap- 
rul költ másik határozata szerint a’ c o r t e s e k  
f. észt. auguszt. 15re vannak Lissabohba össze- 
híva. 3dik határozat a’ portói bortőzsér társa
ságot oszlatja föl ’s privilegiumit megszűnték
nek nyilatkoztatja. Ismét másik határozatban 
Terceirahg a’kir. háznak tulajdon vérségi jo- . 
gokkal ruházíatik föl (mint Cadaval ’s Lafoens 
hgek) ; Saldanha gr. pedig marquisságra emel
tetik ’s 100 conto reissal (30,000 font ster
linggel) jutalmaztatik meg.

T R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ király, ’s királyné, úgy szinte a’ bel

ga király ’s királyné, kik szüléiket mentek 
meglátogatni, Neuillyből jun. llé n  Párisba jöt
tek, ’s a’ tüilleriákban ebédeltek. — Párisi la
pok szerint parancsok bocsáttattak a’ Conipieg- 
ne melletti táborozásra, melly jul. végén fog

?TvTTí
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történni, de csak 7000 gyalog ’s 4000 könnyű 
lovasságból álland a’ pattantyússággal együtt.

A’ National közöl egy levelet, melly a’ *. 
napkeleten uralkodó forrongást bizonyítja, hi
telességéről azonban nein, kezeskedik. így 
szól pedig a’ levél: „Malta május 17dikéu 
Nem sokára fontos dolgok fognak napkele
ten történni. Az angol hajósereg május ladi
kén kétszeres hadszerrel ellátva indult ki a’ 
középtengerre. Egy idő óta Malta az angol 
hadi hajók egybepontositója. A’hajósereg ret
tegést ’s ijedelmet okozhat, ’s minden titok 
mellett, melly ezen expeditiót födi, azt hiszik , 
hogy valami nagy csapásra készül. Tegnap egy 
kurir érkezett az angol admirálhoz sürgető kül
deménnyel. Azonnal gözcsolnak indult azzal az 
admirálhoz. — Jun. 8áu Ferriéresben (Szajua ’s 
Marna megye) Rothschild ur nagy mezei ünnepet 
adott, melly mint mondják 40,000 frankba került. 
Több minister, a’ diplomatakar tagjai, ’s a’ 
főváros nevezetesb lakosai jelen voltak azon. 
Jutalmakat osztottak a’ parasztoknak példány- 
majorsági díjul. A’ lakomában, mellyet rá föl
adtak, 1200 személy vön részt. Nehéz kép
zelni , úgy írják , ez ünnep pompáját, melly- 
uek külső díszítését Rothschild ur Duponcbel 
urra, a’ nagy opera (daljáték) díszítőjére (de- 
corateur) bízta. — Lamennais „paroles d’un 
croyaut“ czimü munkája megjelent angol for
dításban Londonban. Németül is több rendű 
fordítását hirdetik. — Strassburgban jun. 12én 
ülitek, meg a’ nagy egyházban igen fényesen 
Lafayette halála gyászünuepét. —

Telvék a’ párisi hírlapok ’s levelek a’ mi- 
nisterium azon ármányival ’s cseleivel, mellyek- 
kel kedvező választásokat szeretne az mes- 
terkélui. így újabban h á r o m generált bocsá
tott el a' hadminister hadiszolgálatbul, minthogy 
ók választói gyűlésbe óhajtván menni, a’ had
minister pedig az engedelmet arra tőlök meg
tagadván, ellenszegültek. — Leydet, Pelei, 
és .Subervic ezen generálok nevei. A’ Journal 
de Paris ugyan menti a’ ministert, mondván , 
hogy Leydet gén. előbb nyert engedelmet, mi 
előtt kitétetett a’ szolgálatból, mi nem politi
kai okból történt, hanem onnan, mert a’ gene
rál osztálya (brigade) azon seregcsapatokkal 
egyesült, mellyek az ügyelő órvonalnál van
nak a' nyugoti Pirenaeusok hosszában. Pelet 
general, meauxi választó, ó azonban Toulouse- 
ba akart menni, a’ minister tehát nem vélte ta
nácsosnak , hogy a’ hadi rakhely igazgatójá
nak arra engedelmet adjon; nem ellenzi azon
ban, hogy* Meauxban a’ választáskor megje
lenhessen, ’s politikai jusait gyakorolhassa. Az

oppositiói lapok ezen okokra nem sokat haj
tanak, ’s azokat nem hiszik, uutalan állítván, 
hogy a’ hadminister Leydet generált gazdál
kodási tekintetből soha sem tette volna ki mind 
a’ két hivatalból, ha mindig a’ miuisterekkel 
szavazott volna. Pelet general toulousei útja 
végre onnan magyarázható, minthogy ö e\ vá
rosnak már az utóbbi ülésben vala képviselő
je. Soult marsainak pedig annál kevésbé kel
lett volna azt ellenzenie, mivel Pelet báróra 
neki a’ hadosztály ügyei vitelében majd nem 
mellózhetlen szüksége van.

B E L G I U M .
Több kereskedő, és a’ város 1830 oct. 

27iki álgyuztatása által megsemmisített áruk 
tulajdonosai folyamodást nyújtottak be a’ kö
vetházhoz, mellyben arról panaszkodnak, hogy 
a’ kormány mindeddig semmi javaslatot sem 
tesz, nekik azon öszvelegpénz visszafizetésére, 
mellyet ez alkalommal elvesztettek. — Brüs- 
selben, mint mondják, egy kéziratot találtak 
föl l,527ról, mellyben az üvegre föstés mű
vészete számos feledésbe ment fogásairól de- 
rekas fölvilágítás találtatik.

A M E R I K A .
Rió-Janeiróból april 5ről jött hírek jelen

tik, hogy a’ kereskedés tetemesen örögbül, mit 
fókép a’ növekedő vámjövedelemból láthatni. 
Azonban a’ rabszolga-kereskedés is újra szo- 
moritó kiterjedést nyer, ’s meg sem szűnik, 
mig a’ rabszolga-tózsérekkel úgy nem bánnak 
mint tengeri rablókkal. — A’ mexicoi követ
séghez Párisba érkezett hírek szerint, Mexi- 
cóban a’ polgár-háborúnak vége. Bravo gen. 
meghódolását a’ kormány elfogadá, száműzet
ni nem fog, sőt minden méltóságit megtartva 
az országban marad. Puebla püspök, az utób
bi lázadások kezdője, megszökött. Don Lo
renzo Zavala mostan Párisban mexicói. követ 
javaslatára valamennyi barátklasírom, ’s az 
egyházi tizedek eltörlesztését végzé Mexico. A’ 
lelkész ezentúl csak a’ hivek önkénytes ada
kozásiból fogja fizetését venni. E ’ rendsza
bály által a’ status egy milliárd értékű telek
tulajdont nyerend. — Monte-videoból maríz. 
31ről érkezett levél szerint ez ország nyugal
mát Lavalleja gén. mozgásai újra megháborí- 
ták. Azonban végkép megverték, ’s csak úszás 
által menekhetett meg a' Rio-negron át. Most 
egy erdőben bujkál, mellyet az elnök sergei 
úgy békerítének, hogy megszöknie teljes le- 
hetlen.—Carthagenai hírek Columbia áílapotját 
nem igen magasztalják. Santander gen. szi
gorúsága miatt naponként veszteni Játszik nép-
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szerűségéből. Számüzési lapjain még asszony- 
neveket is olvashatni, ’s a’katonai végrehajtá
sok gyakoriak. Mondják, Paez az év végé
vel leteszi az elnökséget, ’s utódjának Soub- 
lettet nevezik.

J3uenosayresi nyilványos lapok közük azon 
már említett okleveleket, mellyel*hói kivilág
lik , hogy némelly európai kormányok (külö
nösen ar spanyol Víí. Ferdinand, éltében) a’ 
délamerikai respublicákból monarchiákat óhaj
tanának alkotni. Ezen oklevelek bői kitetszik az 
is, hogy mivel a’ spanyol kormány (Vil. Fer
dinand) a’ tőle elszakadt tartományok függet
lenségét ugyan elismerné , de hogy a’ spanyol 
öröklést biztosíthassa, respublica helyett mo
narchiát, ’s annak fejévé d, Carlost óhajtaná, 
a’ baenosayresi kormány ezen-elismeréssel ke
veset aggódik.’S akár ismeri el őt a’spanyol kor
mány, akár nem, azzal egy szikrát sem gondol.

ban, mi a’ katonának hasznos munkát nyújt
ván azt henyeségtől elvonná, ’s az utak is ol
csóbba kerülnének. — indus folyó mentében 
az egész partinelléki vonal lázong. Indiára néz
ve fontos lenne, ha Indus jobb oldalán valami 
tetemes hatalom állana fői, melly Persia ki- 
kerülhetlen feloszlása után Oroszországnak uj 
határt vonna, különben Indiába is beront.

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ Hamburgi Corr. levelet közöl Péter- 

várból, melly szerint a’ propaganda ott is lá
zadásra késztet. Tudnillik utóbbi időkben szá
mosán pöcsételt leveleket kaptak, mellyekbe 
a’ „Societé des droits de I’ honimé et d’ un ci- 
toyen“ nevű társaság elvei ’s alapszabályai va
jának nyomtatásban , több más lázasztó iro- 
Hiánnyal együtt zárva. Azon személyek , kik
hez e’ le^eiek érkeztek, azokat azonnal be
küldőitek a’ hatóságoknak.

K E L E T I  N D I A.
Az által, hogy a’ keletindiai társaság ke

reskedési privilégiuma egyszerre eltörleteít, 
a’ kereskedés a’ félszigeten annyira megakadt, 
hogy a’ kormány szükségesnek vélte fölmen
teni a’ kereskedést mind azon megszorítások 
alul, mellyek hatalmában állanak, ’s újra föl
éleszteni az adásvevést. Ennek következésé
ben az ország belsőjében minden indigo-vám, 
melly kivált a’ nyugoti részeken olly magas 
volt, hogy a’ termesztés költségeit elérte, el- 
törletett. E ’ rendszabás annál szükségesebb 
vaía, minél inkább lehete attól félni, hogy va
lamennyi calcultii ’s bombayinágy ügyvivő há
zak megbukása, mellyek az indigó - termesz
tőknek előre kölcsönöztek, az országra néz
ve olly fontos indigó-termesztést majd tönkre 
juttatja. A’ bombayi partfok szabad révvé hir
dettetek ’s reményük, hogy fö-ár)ielye (em- 
poriuma) lesza’cbinai kereskedésnek. Minden 
európai ’s ásiai árut költség }s vám nélkül rak- 
helyekbe (Lager) hozhatni. Az utak ’s csator
nák bijányán is segíteni fognak. A ’ nagy or
szágutak ’s viz-közlések összeköttetésbe fog
nak hozatni. A’ főutak 300 órányira terjed
nek, ’s csináltatásokra részintjüzabad napszá
mosakat fogadnak , részint 10,000 foglyot al
kalmaznak , a’ főkormányzó pedig már arra is 
tervet készített, hogy ezeuíúl a’ katonaság csi
nálja az utakat békeidőben, mint valaha Bómá-

O L A S Z  O K S Z A  G-
Rómából a’ fr. követ (Latour-Maubourg 

marq.) Nápolyba utazott. Okául külsőleg v. 
színre azt adják, bogy Maria Krisztina fr. 
bgasszony meilképét viendi Nápolyba, külde
tésének valódi oka azonbau, rendkivűles kö
vetül némi fontos diplomatikai értekezésen je 
len lenni, melly ott most tartatni fog. Hogy 
huzamosb ideig ott marad, onnan vehetni ki, 
mert családja követi őt. Nápolyban magábau 
egymást váltják a’ kurírok, mi a’ közönség fi
gyelmét nagy feszültségben tartja, ’s nem csu- 
dálhatni, ha a’ nép ismét azon gondolatra jő , 
hogy a’ király neki alkotmányt szándékozik 
adni. — A’ majlandi újság szerint az olasz- 
országi alkirály egészségi órypnaltXGesu,1d- 
heits-cordont) rendelt hozatni , melly a’_ (török) 
Dalmatiában kiütött i agadván) bevitelét gátolja.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Szamos sziget egészen meghódolt, miu

tán Bathi, a’ sziget leguépesb !s iparosb Váro
sa a’ porta részire nyilatkozott. Konstantiná
polyi hírek jelentik továbbá, hogy mind Ghi- 
k a , mind Suzzo, az oláh és moldva hgségek 
nem reg választott hospodárai máj. 22én ér
tek a* fővárosba. Ghika sógoránál, Aristurchi 
Logothetnéi, Suzzó pedig ipánál Vogorides- . 
nél, a’ szamosi herczegnél szállott meg. — 
Belgrádi levelek beszélik, hogy a' két fejde
lem fölavatás, (investitur) is megtörtént már
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J E L E N K O R .
53. szám Pest szerda julius’ 2dikán. 1834
F o g l a l a t .  Magyar- és Erdélyország (Pozsony; Erdélyben az országgyűlés Jun. 20kán Qnnepiesen megnyittatik, a’ kje. 

kegy. előadások tartalma; kir. kam. tudósítás; különféle; katonai előléptetések.) Anglia (elegy a’ legnjabb hírek
ből.) Francziaország (uj követ-választások, választói eskü, nemzeti őrség, négyes szövetség, Lamennais munkája, 
*s mind ezek felől a* hírlapok bíráló véleményi ) Németország (bécsi conferentia vége; Tieck Lajos 61 dik születés
napja ’s a’ t.) Portugália (négyszeres szerződés, ’s az érdekes legújabbak.) Elegyhir.

M A G Y A R - és JS llG É L Y O R S Z Á G .
Pozsonyban a’ közelebbi napokban csupán ke

rületi ülések tartattak, mellyekben a’ tanácskozá
sok jun. 26ig a’ végintézetekrül szóló Xldik czik- 
kelyig mentek elő. — Tek. Mármaros vármegye, 
haza kívánkozó országgyűlési követei helyébe jun. 
12kén tartott közgyűlésében Várady Antal fösz.- 
biró ’s Móricz Péter főadószedő urakat választotta.

Kolozsvár: Minekutána az erdélyi n. fejede
lemségnek föls. Urunk által f. észt. máj. 26ikára 
összehívott RRci, ugyanazon hónap 28kán első 
országos ülésüket kir. kincstárnok gr. Nemes Adáin 
ő excja ideigleni elnöksége alatt megkezdék, ’s 
ez, mint hírré is tettük, egy ideig félbenszakadt; 
az ő Fölségétül érkezett kegy. utasításnál fogva 
jun. 19kén, a’ fentisztelt ’s közönségesen szere
tett elnök ur előlülése alatt tovább folytathatott, 
’s előbb is a’ toll ideigleni viteléről tartván a’ ta
nácskozás, megállapíttatott: hogy a’ rendes elnök 
’s rendes itélőmesterek törvényes clválasztatásukig, 
és csak azon ~végre, ideigleni tollvivőket bíznának 
meg a’ három egyesült nemzet tagjaiból, a’ mi tit
kos szavazás utján meg is történt. Többséget nyer
tek a’ ns magyar nemzet részéről b. Kemény Dé
nes alsó Fejér megyei követ, a’ ns székelységbül 
Horváth István kir. táblai számfeletti bíró, a’ szá
szok közül Dinges János Besztercze-vidéke kö- 
vetje. Ezután egy 17 tagbul álló küldöttség ne
veztetett ki, melly az imént említett országgyűlési 
elnök vezérlése alatt, más nap az országgyűlés 
megnyittatására a’ kir. biztost főiig Ferdinand ő kir. 
magasságát híja meg. Elhatározván végre, hogy 
a’ legközelebb ülésben az országgyűlés tagjai az 
egyesülési és kódolási hitet letegyék, az országos 
ülés délutáni 3kor eloszlott. A’közörvendés, melly 
ez országos ülés fölött támadt, annyira elfogá min
den rendűek szivét, hogy a’ város az nap estve, 
nem rendelésből, hanem önkényleg ’s a’jó Fejde
lem iránt viseltető tisztelet és szeretetbül kivilá- 
gosittatott. Más nap fSOdikán) reggel ö^kor az 
akadémiai szentegyházban a’ sz. léleknek a’ r. kath. 
püspök ő excjától ünnepileg tartott hívásán, megje
lent kir. biztos ő Magassága, a’ kir. főkormány
szék , igen számos országgyűlési tag ’s a’ katonai 
tiszti k a r; végeztével pedig , a’ fenemlitett orsz. 
küldöttség gr. Nemes Ádám ur ő excja vezetése

alatt ő k. Magasságához menvén, őt az országgyű
lés megnyitására ünnepélyesen meghítta , mellyre 
a’ Főhg-biztos következőleg felelt magyarul: „Elé- 
gedéssel értem a’ ns követség tudósitásábul, hogy 
a’ ns KK. és RR. a’ megtartandó országgyűlésre 
teljes számmal egybegyülve vannak. 11 órakor , 
igaz örömmel a’ ns KK. és RR. között meg fogok 
jelenni, ’s ő cs. kir. szentséges Fölsége reám ke
gyelmesen bízni méltóztatott parancsolatját telje
síteni.“ l ikőr a’ fens. Biztos ur szállásárul kiin
dulván, a’kiállott katonai kettős, városi polgárok ’s 
ezéheksorai közt ment dísz-hintajában az országhá
zig ; itt a’ lépcsők alján a’ kir. kormányszék tag
jaitól fogadtatott ’s ugyanazoktul kisérve lépett a’ 
terembe, hol többszörös harsány „éljen“ kiáltás
sal fogadtaték’s nem egy két hazafinak örömköny- 
csepje hirdeté ezen olly rég szivszakadva várt 
szempillanatért érzett öröm kilakadását. Alig csön
desülhető örömzaj közt foglalá el ö Fensége a’ szá
mára készített trónt "s az őt e’ gyűlésre teljes ha
talmú kir. biztossá kinevező fejdelmi leírás felol- 
vastatása után következő tartalmú beszéddel nyjtá- 
meg az országgyűlést latánül.

*) , .P e r  alt issimam suae Majestatis sacratissimae clementiam 
regiam eo ornatus officio, u tS fa t ib u s ,  et Ordinibus per- 
chari  Eitlem Altefatae magúi hujus Transsylvaniae  prin- 
cipatu* pro comitiis legali more celebrandis via legibus 
p raese r ip ta  congregatis,  qua p lenipotentiai ins  suae Ma- 
jes ta t is  sacratissimae (Jommissarius generalem regni 
diaetam , auspicatissiipuni communium desideriorunt ter-  
niinum a p e r i a n i : in hac mei nominatione pergratum  non 
minus , ac honorificum altissimae benignitatis , ac fidu- 
ciae signum reco lo .— In explendis provinciáé hujus p a r 
tiba* omnes eo convertam conatus , quo ben ign is , pa- 
ternisque Majesta tis  suae sacratissimae intentionibus 
pro viribus respondeam ; inelytorum verő S ta tuum , et 
Ordinum benevolentiam , ac fiduciam consequi valeam , 
optatissimo functurus officio, dum legales eorumdem 
p ie c e s ,  atque petita  apud angustum thronum promovere 
potero. —  Brevi quo in hac to t ,  tantisque naturae  donis 
ornata  reg ione ,  inque sinn generosae hujus gentis com- 
moror tem p o re ,  quam plurima luculenta sane homagia- 
lis devotionis, profundaeque erga optimum principem 
venerationis testimonia experiundi g ra ta  mihi snppetii t  
occas io , quae ,  ut  novam i l l ib a tae ,  homagialisque e r 
ga sacratissimam suam Majestäten» in omnibus eventuum 
vicissitudinibus contestatae cunctorum magni hujus pr in- 
cipatus Statuum fidelitatis tesseram , ad augustissimuni 
solium perfe rre  summi instar  reputavi solatii. — Ulti
mum quod pro obtinenda, consolidandaque pace geri 
oportu it  bellum, g raves ,  qui in finitimis regionibus sibi 
successere eventus, exifialis simulj  ac calam itosus , qui 
in tola  fere monarchia  grassabatur m orbus,  aliaque nec 
provido futurorum consilio, nec pa terna  augustissimi
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„Ő Felségének kír. legfensőbb kegyelméből fel- 

r uh áztatván azon tiszttel, hogy az Előtte olly kedves 
erdélyi nfejdelemség törvényes szokás szerint tartan
dó országgyűlésére törvényes módon egybegyüleke
zett KK. es Iliidéinek mint ő Fölsége telj es hatalmú 
megbízottja az országgyűlést, e’ minden kivánatok 
legszerencsesb határpontját, megnyissam: e1 kine- 
veztetésemben ő Fölsége bizodalmának ’s kegyessé
gének nem kevésbé kedves mint ig^a tiszteletes je 
lenségét tisztelem. — Teljesítésében ime’ tisztemnek, 
minden törekvésim oda ezélzandanak, hogy ő Fölsé
ge kegyelmes és atyai szándékinak kitelhetőleg meg
felelhessek, a’ tek. KK. és Ilii. hajlandóságát ’s bi
zodalmát pedig megnyerhessem, legkivánatosb tisz
temben járandván e l , ha törvényes kérelmiket ’s ki- 
vánatikat a’ föls. királyszék elibe terjeszthetem. — 
Azon rövid idő, mellyben imez, olly sok ’s .annyifé
le természet-ajándekkal díszes, tartományban ’s e’ ne
mes nemzet közepeit mulatok, kedves alkalmam volt 
valóban számos és igen világos bizonyságit tapasztal
nom a’ legjobb fejdelem iránt viseltető alattvalói hó- 
dolás és mély tiszteletnek , mellyeket, mint ő Fölsé
ge szentséges személye iránt e’ nfejdelemség minden 
llendeitől a’ történetek minden viszontagságában be
bizonyított feddhetetlen alattvalói hűség újabb tanu- 
jelét, a’ föls. uralkodó szék elibe terjeszteni legfőbb 
örömemnek tartottam. — Az utolsó háború, mellyet 
békeszerzés ’s megállapitás miatt viselni kelle; a’ 
szomszéd tartományokban egymásra következett fon
tos történetek; ama’ végveszélyü ’s ínséges nyava
lya, melly szinte az egész birodalmat pusztította, és 
más körülmények, mellyeket se jövendőre intézett 
előgondoskodás, se a’ föls. fejdelem atyai aggodalma 
elhárítani nem voltak képesek, hosszasb évsor alatt 
voltak gát-okai, hogy ő Fölsége, legkegyelmesb fej- 
delmünk, az ősi alkotmányt mindenkor és minden
ben föntartani kívánó óhajtása szerint törvényes or
szággyűlést nem híhatott egybe. Annál erősben va
gyok meggyőződve tehát, hogy a’ tek. KK. és Ilii. 
most már a’ közjóiul országgyülésileg tanácskozás 
miatt törvényesen összegyűlve annál lelkesebben kap
nak az isteni gondviselés-engedte időponton ’s élnek 
a’ kir. kegyelembül jutott alkalommal ’s annál se
rényebben rajta lesznek, hogy a’ törvények értel
miben mindenek jelőtt a’ fölolvastatandó kir. előadá
soknak tegyenek eleget, azután pedig mindazon mun
kák és tanácskozásokkal szorgalmasan foglalatoskod
janak , mellyek a’ köz boldogságnak, mellynél ő Föl-

P rin c ip i í  sollic itudine superar í  queuntía  adjuncta  lon- 
s io r i  annorum serie inipedimento f a e re ,  quominus sua 
Majestas sac ra t is s in ia , princeps noster clemantissimus, 
pro paterno suo avitam constitntionem sem p er ,  et ubi- 
que sastentaudi de^iderio lepalia  convocare poluisset co- 
mitia. Eo firmius persvavum habeo inelytos S ta tu s ,  et 
Ordines nunc janj legali depnblico  bono in comitiis con- 
sulendi seopo confluentes concessnni sibi a provfdentia  
divina tempc»rís roompntura opprtunissimamque per ele- 
mentiam regiana oblatam occasíonem eo a laerins a r re -  
p tu ros ,  a tqae  eo impensius connis.uros, a t  in sensu legum 
ante omnia regiis , qnas intelligent, propositionibus , sa- 
t is facere ,  et subseque omnibus ii* laboribus so lerte r  in- 
enm bere ,  ea ( temuminire possint consilia . quae felicita- 
tis publicae , qua paterno Majesta tis  suae sacratissimae 
pordi nihil  an tiqu ias  e s t ,  l a e tu m ,  ac fundatura polli- 
.«esaatur incrementum. “

sége atyai szívének semmi sincs kivánatosb, örven
detes és alapos gyarapodást szerezzenek.14

'Ezen többszeres „éljen44 kiáltás követte be
szédre miután kormányszéki elnök b. Józsika Já
nos ur ő excja válasz-beszédét elmondd, fölolvas
tattak a’ kir. k. előadások következőleg:

„Első Ferencz ’s a’ t. — Az eltölt időkben köz
bejött ’s egymásra csoportozott kétes és fölötte ter
hes körülmények közt, kormányunk alatti népeink 
közboldogitásával szünetlen foglalatoskodó atyai szi
vünket a’ terhelő gondok annyira elfoglalók, hogy 
különösen az utóbbi időkben, az áldott béke köze
peit is, több ollyas történet fordult elő, mellyek ugyan 
minket az országgyűlés összehívása iránti szándé
kunktól ’s múlhatatlan gondoskodásunktól el nem 
fordítottak, mindazáltal kegyelmes akaratunk telje
sítését óhajtásunk ellenére késleltették; ’s jóllehet 
ezen körülményektől a’ jelen idő állása sem sokat 
különbözik; még is azon őszinte kegyes indulatunk
nak ’s atyai szeretetünknek, mellyel a’ kedves er
délyi nfejdelemség ’s hozzá tartozó részek KK. és 
Kll. törvényeinek ’s jusainak sértetlenül megtartása, 
’s a’ köz boldogság minden czélirányos eszközök ál
tali előmozdítása iránt viseltetünk, bizonyságát kí
vánván adni, a’ nevezett erdélyi nfejdelemségnek ’s 
hozzá tartozó részeknek három nemzetből álló közön
séges országos gyűlését, folyó esztendő máj. 26kára 
Kolozsvár szabad kir. városába összehíttuk, ’s ezen 
országos gyűlésre királyi teljes hatalmú Biztosunk
nak és személyünk képviselőjének ausztriai főherczeg 
estei Ferdinand Károly ’s a’ t. ’s a ’ t. kedves roko
nunkat kineveztük. Kinek is ti mind azokban , mel
lyeket a’ mi nevünkben élőtökbe fog terjeszteni, tel
jes hitelt adni, ’s az álfala hozzátok intézendő kegy. 
kir. válaszunknak hódoló tisztelettel ’s hálás szívvel 
engedelmeskedni fogtok. — Ezen országgyűlésen pe
dig minden más tanácskozási tárgyak fölött a’ követ
kezőket kívánjuk elővétetni:

1) Hogy az ország sarkalatos és más diploma
tikai hivatalaira , mellyek az elmúlt országgyűléstől 
fogva lefolyt idő alatt ürességbe jöttek, ’s azalatl 
kegy. kir kinevezésiuk által provisorio modo betöl
tettek , tiáltalatok a’ törvényektől adatott jusotok 
szerint a’ törvény értelmében ’s a’ köz boldogság te
kintetéből illy nagy fontosságú tárgyhoz illő előre
látással, candidatiók tétessenek ’s azok nekünk kegy, 
kinevezés végett haladék nélkül fölterjesztessenek.

2) Az ezelőtti országgyűlésekről kegy.-jóváha
gyás és megerősítés végett élőnkbe terjesztett tör
vény-javaslatokra és felírásokra adott kegy. kir. leí
rásiak, szokott módszerint kihirdettessenek, ’s a’ kir. 
megerősítésünket nyert törvényczikkelyek a’ törvé
nyek sorába iktattassanak.

3) Az 1791beli G4ik törvényezikkben kirendeli 
országos biztosságok munkájinak, mellyek ország
gyűlésén níe'g nem vizsgáltattak meg, az időközben 
változott környiilállásokhoz alkalmaztatására; továb
bá , az országos biztosságok által be nem végzetl 
munkák mentül hamarábbi kidolgozására, a’ ti keb
letekből egy, vagy a’ mint czélirányosabbnak fog lát
s z a n i  , több biztosság neveztessék ki. Az adózó nép 
sorsa iránt viseltető atyai gondosságunknál fogva pe
dig azt akarjuk, hogy az 1791: 27. törv. czikkben
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érdeklett ’s az adózók földesúri szolgalatjuk e's tarto
zásuk elrendelése,iránti úrbéri munkálati tárgyra kü
lönös tekintet fordíttassek, ’s a* többi munkálatok 
fölött legelőbb eliöz kezdve, ez a" legközelebbi or
szággyűlésén, ’s ezután a' többi munkálati tárgyak 
is , a’ mennyiben lehet, igen rövid idó alatt ország
gyűlésen megvizsgáltatván ’s elhatároztatván, a’ köz
boldogságra hasznos törvények hozathassanak. Mind
ezekből nyilványos lévén előttetek, hogy minden mi 
szándékúik, csak a’ köz boldogságnak, az ősi sarka
latos törvények ŝ diplomatikai kötések utján leendő, 
előmozdítására és megerősítésére intézteitek, bízunk 
hogy ti hűséges KK. és Hit. ezen köz boldogság ’s 
tulajdon javatok előmozdítására intézett kegy. kir. 
akaratunkat hálás érzéssel fogadjátok, ’s teljesítitek, 
’s minden igyekezetiteket arra forditandjátok, hogy 
azokbul, mik a’ tanácskozások fontosságára ’s mér
séklésire , a’ helyes rend föntArtására megkivántat- 
nák , ’s mellyek nélkül illy fontos következményű 
tárgyakat sükeresen nem folytathatni , semmit el ne 
mulassatok ’s a’ t. Martz. 18kán 1834.“ következnek 
az aláírások.

Ezeli kir. előadások fololvastatása után a1 
biztos Főherczeg kisérve a1 kormányszék tagjai
tól eltávozván meghatároztatoít: hogy ezen kir. 
terjesztvények közleirásra adassanak ’s az or
szággyűlésen elővétetendő tárgyak előbb a’ nem
zeti gyűlésekben vétessenek illő fontolat alá. En
nek következésében a’ jun. 21. ’s 23ki nemzeti 
ülésekben a’ RRdeknek a’ jegyző- és naplóköny
vek vitelmódja elintézéséről, az országgyűIésiRen- 
dek lajstromárul ’s a’ rendes elnök ’s itélőmesterek 
választatási módjárul tanácskoztak, mind ezen tár
gyat a’ 24kén tartandó országos ülésben elliatár- 
zóbban megállapitandók. — Midőn a’ Főhg. az or
szággyűlés megnyitásából hazatért, az egész menet 
közben harsogó éljen kiáltások közt lehete hallani 
ezen szavakat: éljen a’ jó herczeg! éljen a’ ke
gyesjó fejdelem! — É rj. Híradó.

0 cs. kir. Fölsége a’ nagymélt.m. k.u. Kama
ránál Schröckmayer György nyugalmaztával meg
ürült protokollista hivatalra Roesler János jegy
zőkönyv-hivatali tisztet méltóztatott kinevezni. — 
A’ n. m. magy. kir.udv. Kamara miskolezi sóárnok 
Pechala Andrást pozsonyi, Talabér József egri 
eil. sómázsamestert pedig ugyan egri sóárnokká 
nevező k i; Brdsztnrán volt ideigleni barcza -  tiszt 
(Bollctaní) Vas Jánost Vojoszankára egyesültvám- 
”s harminczadhivatali pcrccptorrá; továbbá Sóvá- 
rott a’ , megürült tonnasuly-becslő (tonnen-tarir) 
hivatalra Stephacsik János ugyan helybeli mázsa- 
irnokot; Nagy-Váradra pajtaőrré Nagy Antal Ara
don volt sópracticanst; Miskoíczra-sómázsássá ed
dig Poroszlón volt sómázsás Kaszner Jánost; ’s 
végre Mitroviczra mázsamesterré Spacsek János 
előbb Körmenden volt mázsamestert alkalmazá. 
Nagybányai sóraázsás Balogh Péter meghalálo-
Z ü tt .  (Kir.  k. tud .)

K ü l ö n f é l e :  Horvát bán ö excja, ki az oroz
va megrohant Czettintől ’s a’ határszélek vizsgá
latából jun. 14kén Zágrábba visszajött vala, 19- 
ken újra oda utazott. — Beszterczén (Erdélyben) 
jun. 13ikán a’ két hazai tiszt. Minorita szerzet 
igen érdemes provinciálisa Egyed Kajetán ur guta- 
ntésből meghalálozott éltének 53ban. — Kovács 
József asztalos legény Bécsben, az udv. egyetemi 
Kamaráiul 2 esztendőre kizáró privilégiumot nyert 
föltalálásáért egy ollyatén pamlag-zsöllycszéknek, 
mellyet a’ belsejébe illesztett meclianismus által, 
kívülről egy alig észrevehető kis billentyűvel ,_ol!y 
irányra ’s helyzetre alkalmazhatni, minő az ülő, 
vagy fekvőnek tetszik.

Az ausztriai cs. kir. hadseregnél következő tiszt
változások történték: másod - elnökke az udv. hadi 
tanácshoz ő Fölsege az eddig Slavoniában volt korín, 
generált, altábornagy b. H a d o s z e w i c s  Demeteit 
nevezte k i ; Theresienstadti várparancsnokká eddig 
Morvában korín, lovassági general gr. K l e b e l s 
b e r g  Jánost; kormányzó generálokká: Morvába al
tábornagy ’s udv. haditanácsnok gr. M a z z u c h e l l i  
A loizt; ÍSlavoniába altábornagy b. C s o l l i c h  Mark 
felső-ausztriai katonasági kormányzót; Csehországba 
altáb. gr. M e n s d'o r f-Pouilly Erdélyben volt korín, 
generált; Erdélybe altáb. b. W e r n h a r d t  Pált 
(bazini fi Pozsony vgyebül); e's felső Ausztriába al
táb. gr. A u e r s p e r g  Miksát, ’s ezek közül negyet 
u. m. Mazzuchelli , Csollich, Mensdorf-PouilJy, e's 
Wernhardt altábornagyokat, valamint a’ tengeri had 
főparancsnokát vagy admiral (altábornagy) Paulucci 
Ilamilcar marquist egyszersmincTb. t. tanácsnokokká 
nevezvén ki.

A N G L I A.
Junius 23kán, mint a1 reformbill kir. hely

benhagyást nyerése év fordulati napján John Rus
sel lord Bristoliban a’ londoni szegény polgárok 
számára egy kórház talpkövét tévé le, mellyet 
a’ reformbill ünneplésére szándéklott kivilágítás 
helyett határoztak építtetni. — A’ Globe sze
rint a’ belgák királya, szándékától utódja (suc- 
cessora) kinevezése iránt, elállóit, mivel e’ rend
szabás kíméletlensége nemcsak a’ gyöngédséget 
sértette volna meg a’ királyné ’s vérsége iránt, 
hanem egyszersmind a’ tiszteletet is szövetsége
seire nézve. A’ belga kamara, vagy külső befolyás 
okozá ezt hihetőleg, mert különben e’ gondolatra 
olly eszes férfi, mint a’ belgák királya, bizonyo
san nem jutott volna. Ugyancsak a’ Globe számítja 
k i, hogy a’ szabólegények vonakodása követke
zésül en 800Q német szabó talált munkát London
ban. __Backhouse ur alstatustitoknok a’ külhiva-
tálnál a’ spanyol követtel Donegal hajóra mentek, 
mellyen d. Carlos Portsmouíhba érkezett, hogy d. 
Carlost Spanyolországra nézve hasonló egyezésre 
bírják, minőt d. Miguel Portugáliára nézve adott, 
de azt d. Carlos kereken megtagadd Mind ezt
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azonban hitelesen nem tudhatni. — A’ ministerium 
Cutlar-Fergusson urban nagy befolyású tagot 
nyert. E’ választással a’ Times is meg van elégöl
ve. — A’ Globe szerint Irland déli ’s nyugoti ré
szeiben nagy élelmi szükség uralkodik. Cork gróf
ságban a’ burgonya (kolompér) sem kecsegtet bő 
aratással; honnan a’ föld népe közt nagy ínségtől 
tartanak. A’ gabona azonban jól áll. — Bulwer H. 
L. ur az alsóházban i  6ra indítványt jelentett azon 
oklevelek előmutatása iránt, mellyek a’ britt és 
ausztriai kormány közt váltattak „Frankfurt sza
bad városnak ausztriai sereg által lett elfoglalta- 
tása iránt.“ —

Li mh o u s e b a n  junius 8kán 2~ii láb ’s 6 
ujnyi hoszszu, 56 láb széles, 3 6 ' láb, 6 "  uj 
mélységű ’s mintegy 2000 tonna terhjü gőzfre- 
gátot bocsátottanak tengerre. Neve „Basa“ , mert 
az aegyptusi al-király számára épült, két 120 
lóerejü erőmüve ’s 2 nagy álgyuja van. ’s te
temes seregszám élelme hordására fog fordittatni. 

F R A N C Z I A O R S Z Ä G .
A’ rendőrtisztség meghagyta, hogy Párisból 

semmi nőszemély se bocsáttassák ki útlevél nél
kül, férjhezmentnek pedig csak férje meghatalma- 
zásábul adassék az.— Hir szerint Meaux kerület vá- 
lasztóji követül ismét Lafayettet szándékoznak meg
választani; óhajtván, hogy a’ Lafayette név a’ ka
marai tagok névsorában folyvást tétessék ki, mint 
Latour d’Auvergnes, ezrede jegyzeteiben. Való
ságoskövetül Bureau de Tury u r ,Lafayette György 
veje, jelenti magát. — Boitel ur a’Précurseurjap 
nyomtatója ismét szabadon bocsáttatott. — A’ 
Messager szerint ministeri cselszövények Dupin-t 
a’ kamara-elnökségtől megfosztani’s helyébe Mar
tin urat készülnek tenni. — A’j. des Débats hosz
szu czikkelyt ad azon orosz rendelet ellen, melly 
a’ moszka fiatalságnak külföldre utazhatását kor
látozza, ’s e’rendszabást ö nem csak jogtalan kény
szerítésnek nevezi, melly egyesek szokásit ’s haj
landóságit nyomja, hanem egyszersmind politikai 
álfogásnak is tekinti Russzia részére; minthogy 
általa gátoltatik ez nyűgöt műveltségével előha- 
ladtában, mellynek fontosságát Russziára nézve 
nagy Péter czártól fogva valamennyi monarcha 
belátta, ’s azért a’ kiutazást minden módon pár
tolta is. — A’ Moniteur kir. rendelést közöl, melly 
80,000 ifjonczat hí az 1833. évi ujoncz-osztály- 
bul zászló alá. — A’ Moniteur továbbá a’ status
tanács 1830ki azon ítéletére is figyeltet, melly- 
nél fogvást a’ választóknak esküjöket tisztán ’s 
egyszerűen kell minden korlát, fék, vagy tartóz
kodás nélkül ietenniök; mivel tudva van , hogy a’ 
statustanács Isle Jourdain canton 12 választója 
kérelmét, kik esküjöket fölvilágító nyilatkozással kí
sérték vala, félrevett'. A’ Gazette, ezen ítélet kő-

vetkezésiben sokáig azon véleményben volt, hogy 
a’ legitimisták az esküt nem tehetik le a’ nélkül, 
hogy meg ne böcstelenítsék magokat. — Beszélik , 
hogy a’ st. Cyri katonaiskola 300 tanitványiból 
hosszú börtönzet után 19czet a’ sereghez küldöt
tek különféle ezredekbe közlegényekül; a’ la Flé- 
che-i katonaiskolából pedig lO et családjokhoz uta
sítottak. — A’ nemzeti őrség nagy részében több
nyire republicanus tisztek választatnak. E’ demon- 
stratiókra a’ ministerium azzal válaszol, hogy a’ 
nemzeti őrségeket föloszlatja. Már 22 városban 
’s 7 másodrendű községben nincs többé nemzeti 
őrség, ’s ha ez igy fog tovább is tartani, előre 
bizonyíthatni, hogy innentova három év múlva 
nemzeti őrség sem fog Francziaországban létez
ni , pedig az a’ mostani kormány minden ereje. — 
Cormenin ur választójihoz (Bugeyben) tudósítást 
bocsátott, mellyben számot ad eddigi munkásságá
rul a’ kamarában. Elvei gyanánt, mellyek való- 
sulásán dolgozott, ezeket hozza föl: A’ fizetés
halmozások ’s henye hivatalok eltörlesztése; a’ 
ministerek ’s ügyvivőjik felelőssége; a’ községi 
rendszer kiterjesztése; biró-választás a’ község ál
tal; határtalan sajtószabadság; a’monopólium eltör
lesztése, végre nemzeti gyűlés ’s közös szavazási 
jog. — Mit hány a’ ministerium szememre? úgy
mond, Hogy becsvágyó vagyok? Az vagyok, ha 
becsvágynak veszi, hogy örömmel szolgálok hazám
nak. Hogy tán Jjd&ágos (utopiste) ? Igen, ha hazám 
nagyságáról álmodni annyit tesz. Hogy anarchis
ta? Az vagyok, ha az észjogot (Vernunftrecht) 
az erőszak ’s rendőrség helyébe tenni akarni an
nak vétetik. Vagy tán legitimista? Az.is vagyok, 
ha törvényes fölségnek egyedül a’ népet ismérni 
annyit tesz. Vagy végre republicanus? Az va
gyok, igen, mert Napóleonnal, Lafayettel, Du
pont de TEure-rel, Chateaubrianddal ’s Lajos- 
Fülöppel hiszem a’ respublica megjelenését e’ vi
lágon ; de nem oily korán várom azt, mint ők. 
Mindenek előtt pedig Francziaországban hiszek, 
’s mint alázatos polgár, mint következetes (conse- 
quens) logikus vagy gondolkodó, semmit sem akar
hatok, semmit sem szabad akarnom, mint a’ mit 
Francziaország akar. — A’ j. des Débats jun. 16án 
fényesen fösti azon hasznokat, mellyek a’ négyes 
szövetségből Francziaországra háramlanak. Fő 
következménye az európai egyensúly. A’ Débats 
e’ szerződést „ d é l  r e n d s z e r é n e k “ is neve
zi. E ’ czikkelyt a’ Temps és Messager is csípős 
^jegyzésekkelrovogatják, mondván:hogy a De
bate e’ szerződést még csak egy nappal előbb is 
négyes szövetségnek nem bátorkodott nevezni, s 
ma nevét visszaadván válaszul veti azt Európá
nak. Ennyi bátorság annyi félelem után bizodalmát 
nem önt beléjök. A’ kormány békés hódításit anf
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nyira viszi, hogy Belgiumból, melly eddig neu
trális status volt, szövetségest csinál; Schweiz- 
ról már úgy beszél mint szövetségesről; szóval 
Olaszországon keresztül kis Asia szivéig hat. — 
Mind ezt megfontolva e’ háborús föllépést csak fé
lelemből magyarázhatni meg, tudniillik a’ válasz
tás előtti félelemből. Az egész czikkely tehát vá
lasztói csel. — A’ Messager jelenti Rouenből jun. 
16ról: Armand Carrel és Conseil ur a’ National 
szerkesztőji, továbbá Pauwels u r , ’s még más há
rom személy csolnakászni mentek a’ Szajnára. Már 
elindultokkor nagy szélfútt, utóbb a’habok a’ csol- 
nakot fölfordították. Conseil ur ’s egy fiatal inge- 
nieur elmerültek, a’ többit nagy nehezen ment
hették meg. A’ szerencsétlenség az’ úszóiskolával 
szemközt történt. — A’ National Toulonból írja 
jun. S írő l: „Tegnap SO altisztet láttunk, kiket 
a’ kormány liberális (szabadelmü) vélemény végett 
deportatiora ítélt. E ’ szerencsétlenek kötéllel vol
tak egymáshoz fűzve,’s rendőrség kisérte őket. — 
A’ berlini polit. újság után az ausztriai Beobachter 
ezeket mondja Lamennais munkájáról: „E’ könyv
ben katholikus pap tanítja, hogy keresztyéni kö
telesség a’ revolutio , ’s tolla, mellyel ir , evangé
liumi egyszerűségű. A’ munka főpontjai ezek: Isten 
az embereket egyenlőkké teremté, ő egyedül az 
ur ’s uralkodó. Minden próba felebarátunkat szol
gasági függelembe tenni, vétek, jog-bitorlás és erő
szak. Az uraság tehát e* földön csak a’ testvéri 
egyenlőség elnyomatásával jöhete létre. Kegyet
lenség ’s vad erőszak tarthatják egyedül azt igy 
főn. Ezen erőszak ellen fölkelni, a’ szabadságot 
minden földi függőség és szolgaság alul fölmenteni, 
érette harezra kelni, ’s a’ legkínosb halált is el
szenvedni, minden keresztyén legszentebb köte
lessége. Mert azért ölté föl Krisztus a’ szolga ala
kot, hogy az emberiséget szolgaságból megváltsa; 
csak a’ királyok ’s fejdelmek lázadtak föl e’ meg
váltási munka ellen, ’s nem irtóztak magát a’ ke
resztyén hitet bitorlóit hatalmuk alapjává tenni. De 
közéig a’ teljesülés ideje, ’s nagy elhatárzó harez
ra készülünk, mellyben a’ szabadság fijai győz
ni , e’ világ fejdelmei ’s urai pedig veszteni fog
nak. — A’ munka következéseit olly kévéssé ha
tározhatni meg, mjnt a’ jövendőt; annyi azonban 
bizonyos, hogy a’ forrongó tömegben e’ kovász 
(ferment) fölszámíthatlan befolyással birand. Kü-. 
lönös, hogy e’ munkában a’ revolutio tanja (doctri- 
nája) vallássá sz érkéz ült. Jelenség -ez arra, hogy 
a’ 18dik század negativ irányának vége; ’s hogy 
positiv iránya, melly Európát átfolyja, mind mély
ségre , mind hatásbeli erőre nézve növekedett. El
láthatni tehát, mi természetű lesz azon harcz, 
njellyhez mind inkább közelgőnk. u

N é m e t o r s z á g .
A’ katonai őrhelyek ’s a’ nemzeti őrség köz

legényei Münchenben a’ viszonyos tisztelkedések 
iránt abban egyeztek meg, hogy azon rész tisz- 
telkedjék előbb, melly a’ másikat előbb látja meg. 
Néhány polgár azon panaszkodik, hogy a’ katona
ság őket soha sem akarja előbb megpillantani, mi 
miatt is a’ nemzeti őrség tisztikara Bajor-Birken- 
feld Max hghez folyamodott, mintáz ország véd- 
parancsnokához. — Frankfurtban jun. 7kén azon 
hir szállonga, hogy az angol és franczia követ a’ 
várost elhagyták, mivel jegyzékeikre, mellyekkel 
a’ város katonai fő parancsnokságának ausztriai 
generálra Ifett bízatása ellen felszólamlának, nem 
kedvező választ vettek a’ német szövetségtől. — 
Becsből jun. 13ról írják, hogy a’ német eonferen- 
tziának vége. Mind a’ 17. curia követei Metter
nich hgnél jelentek meg 2 órakor, a’ vég jegyző
könyvet aláírni ’s meg pecsétleni. A’ nyilványsá- 
got szenvedő pontok nem sokára közzé fognak té
tetni, előbb azonban az illető kormányok helyben 
hagyását várják be teljes törvényességü megerő
sítés végett. — Tieck Lajos máj. 3 lén mint ö l i k  
születésnapján Freyberg báró bajor követségi se
gédtől a’ szász udvarnál következő saját kézzel 
írott levelét vévé a’ bajor királynak: „Tieck Lajos 
tanácsnok ur! Mint a’ regényes költészet terem
tője, a’ német literatura iránt jeles érdemeket 
szerze magának, mi az ur bekövetkező születés
napját előttem különösen jegyzésre méltóvá teszi. 
Én azt koronám polgári érdemrendje keresztével 
tüntetem ki. Abban az ur azon különös becsülés 
érzelmeit fogja föllelni, mellyel iránta vagyok“ 
München, máj l lk é n  1834. Lajos.

P O R T U G Á L I A .
Galignani Messengere Madritbol kapott írá

sok után következőn közli a’ négyszeres szövetsé
gi szerződés tartalmát: Spanyolország királyné- 
regensnéje , ’s leánya II. Izabella kiskorúsága 
alatt Spanyolország királynéja ő Fölsége, és bra- 
ganzai hg. II. d. Maria nevében Portugália’s AI- 
garbia regense ő cs. Fölsége, tökéletesen meg
győződvén, hogy a’ két ország koronája érdekére 
’s biztosítására kerülhetlenül szükséges mind ket
tejük törekvésinek mentülelöbbi egyesítése ’s os- 
szehatása azon. ellenséges czél ellen, melly sze
rint előbb ugyan ö portugáli fölsége királyszéke 
fölforgatása vétetvén irányul, most már a’ spanyol 
elégületlen alattvalóknak is oltalom és pártolás 
nyujtatik: ő mondott FFik buzgó szándékkal lé
vén minden szükséges eszközt előfogni, melly a' 
két ország jövendő sorsát békére ’s belső boldog- 

' ságra deríthetné ’s ez által szilárd és kölcsönös 
alapra állandósítaná, egymásközt megegyeztek,
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hogy hadi erejük^ egy czélra egyesítvén, kény
szerítsék mind d. Carlos spanyol, mind d. Miguel 
portugál infíHist ez utóbbi ország tartományiból 
kiköltözni. Ezen egyezéshöz képest ő regens föl- 
ségeik mindketten, a’ Francziák ’s Nagybritannia 
király <3 Fölségeikhöz fordultának, kik mint kü
lönben Is országos érdekeiknél fogyást, a’ spanyol 
korona biztosításában részt venni tartozók, egyéb
iránt pedig a’ félszigetnek úgy mint többi Euró
pának nyugalmát lelkesen óhajtók, de különösen 
ő britanniai fölsége mint Portugália iránt régi szö
vetségénél fogva némi kötelezésekkel tartozó, 
megegyezőnek a’ mondott szerződés mellett kö
telező felek gyanánt föllépni. A’ czél eszközlésére 
ő FFik mindnyájan fölhatalmazottakat neveztek, 
’s névszerint ő fölségh Spanyolország királyné- 
regensnéje a’ nagybritanniai udvarnál megbízott 
ministerét gr. Florida Blancát, francziák királya 
ő fölsége hasonlón a’ londoni udvarnál levő követ- 
jét hg Talleyrandot; ő nagybritanniai ’s irlandí föl- 
ségc viscount Palmerstont, a’külügyek ministerét, 
’s végre braganzai hg ő cs. fölsége a’ londoni ud
varnál levő rendkívüli követét Sarmento urat. Erre 
a’ nevezett fölhatalmazottak következő czikkek- 
ben egyesültek: 1. ez. Braganzai hg ő cs. fölsége 
II. d. Maria királyné nevében, ígéri részérül min
den hatalmában álló eszközöket elővenni, hogy 
d. Carlost a’ portugáíi tartományokbul elűzhesse.— 
II. ez. Hasonlón spanyol királyné ő fölsége, bra
ganzai hg ő cs. fölsége ebeli megkeresése’s ké
relmére, egyébiránt pedig d. Miguelen, d. Carlos 
infansnak általa pártoltatása miatt igen igazságos 
és komoly elégtétel-követlésül, ígéri, elégséges 
számú spanyol seregeket küldeni a’ portugáíi bir
tokba, mellyek ő cs. fölsége hadával egyesülvén 
oda munkáljanak, hogy a’ két infanst d. Carlost 
és Miguelt a’ portugáíi birtok elhagyására kény- 
szerithessék; Ígéri ezenkívül spanyol királyné ő 
fölsége, saját spanyol seregeit, mellyek mindenütt 
úgy tekintessenek ’s fogadtassanak mint bragan
zai hg ő felsége seregei, saját költségin kitarta
ni, a’ nélkül hogy Portugáliának legkisebb terhére 
is essenek. Kötelezi magát ő fölsége mondott se
regeit Portugáliábul azonnal visszahúzni, mihelvt 
a’ két infans az országbul elűzve lesz , ’s ő por- 
tugáli fölsége azon seregek további ott tartózko- 
dásátnem kivánandja.—lll.cz. Nagybritanniai ki
rály ő fölsége, segédül egy hajóhad-küldésével ’s 
egyéb rendszabások tételével, mellyeket e’ szer
ződés szükségeseknek kivánandna,ígérkezik köz
re munkálni.—IV. ez. Az esetben, ha Francziaor- 
szág közre munkálása a’ magas szerződő felek ál
tal szükségesnek találtatnék, ígéri Francziák ki-
A i  i , ------------------------------, -------- -------------------------

Szerkeztet! H e 1 m e c z y.

rálya ő fölsége, részirül is mindent megtenni, mi
ben fönséges szövetségesei e’ czélra nézve köz ér
tekezés utján megegyeznének.—V. ez. Megegyez
tek benne a’ magas szerződő felek, hogy a’jelen 
czikkelyek kikötései következésében, haladéktalan 
egy nyilatkozás bocsáttassák közre, mellyben a’ 
portugál nemzetnek e’ jelen szerződés alaptételei 
valamint czélja kijelentessenek , ’s braganzai hg 
ő cs. fölsége lelkesülve azon kívánságtól, hogy 
a’ történteknél minden visszaemlékezés temettes- 
sék el, ’s az egész nemzetet fönséges leánya király
széke körül gyülekezve láthassa, kinyilatkoztatja 
ezennel szándékát, minden, ő leghívebb fölsége 
alattvalóinak, kik bizonyos meghatározandó idő 
alatt, a’ kormány iránti engedelmességre vissza
térnének, általányos és teljes bocsánatot hirdetni. 
Kinyilatkoztatja továbbá említett regens abeli 
szándékát is , hogy d. Miguelnek, mihelyt ő a’ 
portugál és spanyol birtokot elhagyandja, szüle
tése ’s rangjához illő esztendei jövedelmet fog biz
tosítani. — VI. ez. Spanyol királyné ő felsége ha
sonlóan szándékát nyilatkoztatja, d. Carlos infans
nak, mihelyt a’ portugál és spanyol birtokot el
hagyja, rangja és születéséhöz mérsékelt észt. 
jövedelmet biztosítani. — VII. ez. A’jelen szerződés 
megerösittessék, ’s a’ ratilicatiók egy hónap alatt 
vagy ha lehet hamarább is Londonban kicserél
tessenek. Mellyuek bizonyságául fönnevezett négy 
meghatalmazott mellékelik saját aláírásukat ’s pö- 
cséteiket. London april. 22. 1834. Florida-Bian
ca. Talleyrand. Palmerston. Moraes-Sarmento. u

A’ Gazetta di Genova jelenti, hogy d. Mi
guel kíséretének, melly mindössze a’ cselédségen 
kívül 49 előkelőszeméíybül áll, egy része, ’s kö
zöttük Lemos gen.jun. 18kán Nimrod angol cor- 
vetten Genuába érkezett. — A’ Migueltől elsze- 
det) koronakincsek értéke körülbelül 380,000 font 
sterlingre becsültetik. D. Miguelnek Portugálban 
alig maradt valami privát birtoka, mivel minden 
jószágát, azokat is, mellyeket mint infans bírt, 
kevéssel megbukása előtt a’ status szükségei födö- 
zésire fordította, ’s a’ mit bír még, mindössze is egy 
kis mezei lak (quinta) melly 4000 font sterling
nél többet nem ér. — Rodil és seregei elhagyták 
Portugált; jun. 6kán Badajozon mentek keresztül 
vissza Spanyolország belsejébe, a’ carlosiak ellen 
már most egyezőbb erővel folytatandó hadra nézve 
a’ többi rendes seregekkel egyesülendők.

E L E  G Y IIIII.
A’ mailandi Echo szerint Torlonia római (ke

reskedő) ház privilégiumért folyamodott gőzsze- 
kerezés föJáilithatás végett Róma és Nápoly közt.

Bank-re'szveny jun. 28ikán. 1269|.__________

Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M A G Y A R -  és É R D É L Y O R S Z Á G .  
P o z s o n y :  jun. 27, 28 és 30kán a’ fő RR. 

a’ Jászkun kerületek, Hajdú várasok és szepesi 
16 város törvényszékei rendezésit végzék be. A’ 
jászkun itélőszékeket meghagyták a’ RR. javasla
ta szerint, azon csekély módosítással, hogy ná
dorszéki bírák választásában ne korlátoztassék a’ 
Nádor csupán a’ királyi tábla tagjaira, hanem vá
lasztathassanak mások is, csakhogy bírói szüksé
ges tulajdonokkal fölruházottak; — a’ hajdú kerü
letekben első bírónak a’ városi iwagistratust, Nádik
nak a’ kerületi törvényszéket, legfelsőbbnek a’ 7 
személyi táblát rendelék; büntető perekben pedig 
elsőnek a’ kerületit, felvitelinek a’ királyi ’s utána 
a’ hétszemélyi táblákat. A’ szepességi varasokat 
privilegiált önállásukban megtartatni határozák, ’s 
e’ szerint nálok polgári ügyekben valamint eddig 
első bíróságul a’ községi tanácsot , felvitelül a’ 
tartományi itélőszéket ’s innen följebb a’ hétsze
mélyi táblát; büntető perekben pedig, — »Meg
hagyván a’ régi rendben azokat, melíyeket e’ va
rasuknál a’ nálok divatozó saját mód szerint szo
kás elitélni — első törvényszékül a’ tartományit, 
onnan följebb a’ királyi ’s végre a’ hétszemélyi 
táblákat. Községi bíróságnál a’ bírák száma ötre: 
tartományinál legalább hétre haíároztaték. Innen 
átmentek a’ fő RR. az orsz. küld. szerkeztetés IV- 
dik czikkjére „az ország dunai és tiszai részeinek 
törvényszékeire.“ Iső ,§sznál szavak többségével 
kivántatott, hogy pörlekedők könnyebbségéül, az 
ország külön részeiben felosztva, ’s más törvény
székektől nem függő külön törvényszékek, és pe
dig Magyarországban öt, Horvátiján egy, névre 
’s formára az eddigi kerületi tábíáktul különbözők, 
egyébiránt hivataljok fontosságához ’s méltóságá
hoz képest törvényhozói gondossággal jólszerkesz- 
tendők , és saját pör-sorozattal is fölruházandók 
állíttassanak, ’s ezek mind első, mind fölviteli bi- 
róságképen ítélhessenek. 2. §. Bírák száma e’ tör
vényszékeknél mindenütt külön külön 12re hatá
roztatok; az elnökön kívül, kik mindnyájan birto
kosak , ’s hazai törvényeinkben alapos jártassá
gnak legyenek. 3. §. Az elnök tisztét pótlólag 
a’ hivatalban elsőbb tábíabiró viselhesse. 4.$. Tel
jes bíróságot 9 tag képezhet. 5. §. Fölvitt porok 
kivonatban, többiek egész terjedelemben adassa
nak elő. Tagjait e’ biroszéknek a’ fölség nevezze

ki elégséges számban. — A’ RR. e’ napokbeli ke
rületi gyűléseikben folyvást a’ „ végrendeletek “ 
fölött tanácskoztak ; ’s *i8dikán azon kérdés iránt: 
szabad leszen é az ősi' javak felől rendelkezni?

Kolosvárott jun. 24kén a’ KK. és RR. országos 
ülésében a’jegyzőkönyv vitelmódjárol, az ország- 
gyűlési tagok lajstromáról, ’s a’ rendes országgyű
lési elnök (jstatuum praesidenisj és az itélőmesterek 
választatasa elintézéséről folytak tanácskozások 
Az elsőre nézve megállittaíott, hogy a’ régibb 
szabású jegyzőkönyven kívül, egy naplókönyv is 
vitessék, melly a’ felvett tárgv előadásán, ’s az 
arra hozott határozaton kívül, a’ vitatásokban rész
vevő tagok neveit, ’s felhozott okaik velejét is ma
gába foglalja. A’ jegyzőkönyvet készítik törvény 
rendelése szerint az itélőmesterek, megvizsgálja 
egy 12 személyből álló három nemzeti biztosság 
megállítja az országgyűlés. A’ naplót szerkeztet*. 
a’ jegyzőkönyvből az előadásokat ’s határozato
kat átírva , a’ vitatásokat pedig tulajdon jegyze
teiből véve, hat e’ végre haSoníÓlag a’három nem
zetből egyenlő számmal választandó tag , kiknek 
munkáját megbírálja ugyan azon biztosság , melly 
a’ jegyzőkönyv előleges vizsgálatára lesz rendel- 
tetendő. — Ezektől külön szedetik össze , 's 
nyomatik az országgyűlés előtt megforduló min
den iromány.— Csakugyan az elnöki választás siet
tetése tekintetéből az érdeklett biztosságok kine
vezése továbbra halasztatott, ’s addig az ország
gyűlési tollvivök fogják a’ nemzeti jegyzők sege- 
dehnivel a’naplókönyvet is vezetni. Hasonlag eJ- 
halasztatott az országgyűlési tagok lajstromkészi- 
tése ’s felolvasása, ’s ez úttal az ideigleni elnök 
fogja a’ Rendek megbízásából számba venni azo
kat, kik jelen vannak, ’s vagy kir.meghívó vagy 
követi megbízó levél által szavazási jusokat előtte 
bebizonyitandják. — Az országgyűlési rendes el
nök, ’s a’ három itélőmester választása más napra 
határoztatok. Négy ládába egyszerre fognak a' 
négy hivatalhelyre adandó szózatok gyüjtetni a’ tel
jes országgyűlés színén,’s ugyanott vétetnek szám
ba is. Minden országgyűlési tag minden hivatalra 
a’ négy bevett vallásunkból hármat hármat, ev sze
rint öszvesen 12tőt jelel ki, számija vétetvén a" 
szózatok, egy hivatalra egy egy vallás részéről 
csak három a’ többséget nyertek közül mehet :é 

'választottak sorába, ’s azon esetben, ha főbben
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ugyanannyiszózatszámot nyernének, ’s ez által há
romnál több személy esnék a’ választottak sorába, 
az egyenlő számot nyert személyek fölött újabb 
szavazás határozza e l, mellyi k mehessen bé a’ hár
mas számba. —- A’ jun. Szikén tartott országos 
ülésben mind a’ rendes elnöki, mind a’ három ité- 
lómesteri hivatalokra folyt a’ /titkos szavazás, melly- 
foen a’ kir. főkormányszék tagjai is , mint kir. hi
vatalosak, részt vettek. Ezen ülésbe™ , melly reg
geli 9 órától kezdve estveli 5 óráig tartott, csak 
a’ rendes elnöki hivatalra adott szavak vétethet
tek számba.Többséget nyertek a’r. ká t hol i k u so k 
közül gróf Ko r n i s  Mi  h á l y  kincstári tanácsos 
C106), gróf Ha l l  er I s t v á n  belső szolnoki fő
ispán (1 0 4 ) , N o p c s a  E l e k  kir. táblai ideig- 
leni elnök (7 9 ). Az"ev. v e f o r ma t u s o  kközül báró 
B á n f f i  L á s z l ó  krasznai főispáni helytartó 
(1 2 2 ) , gróf B e t h l e n  J á n o s  (1 2 0 ) ’s báró 
K e mé n y  F e r e n c  z érd. főkormányszéki taná
csos (107 ). Az evang. l u t h  e r a n u s o k  közül 
B e d d e u s J ó z s e f  érd. udv. tanácsos (1 3 7 ) , 
báró B r u c k e n  t h a l  J ó z s e f  erdélyi tartomá
nyi főbiztos (1 0 0 )  , S t r  a u s s e n b u r g  D á n i e l  
(5 8 ). Az u n i t á r i u s o k  kőéül D a n i e l  E l e k  
felső Fejér vmegyei főispán (1 6 7 ) , A u g u s t i 
ne v i cs P á l  érd. főkormányszéki tanácsos (« 5 ) ,  
S a l a  S á m u e l  érd. ideigleni itélőmester (7  5 szó
zattal.) —• A’ jun. 26 ’s 2 7 ki országos ülések
ben számba vétetvén az itélőmesteri hivatalra esett 
szózatok , az első itélőmesteri hivatalra szózattöbb- 
séget nyertek: A’r. k a t h o l i k u s o k  közül Hor 
v á t h  I s t v á n  erdéiyi kir. táblai számfeletti iáb- 
labiró (1 2 9 ) , H o r v á t h  F e r e n c z  ideigleni 
itélőmester(i 28), Cs e r e i  F a r k a s  kincstári tan. 
(1 2 0 ). Az e v a n g e l i c o - r e  f o r ma t u s o k  kö- 

F ö l d v á r i  F a r k a s  ideigleni itélőmester 
(1 2 9 ) , báró Ke mé n y  D é n e s  ( i 1 3 ) , Véé r 
F a r k a s  (97 .) Az u ni ta  r i us o k közül S al a 
S á mu e l  ideigleni itélőmester (1 6 1 ) , V e r e s s  
J  ó z s e f thordai főjegyző (8 7 )  , F a r k a s  S á n 
dor  kormányszéki jegyző (8 4  szózatot.)

Békés köz tiszteletű követe Novák Antal ur 
a* megyei közgyűlésben jun. 19én beadott lemon
dásával mindenek sajnálatára búcsút vett a’ szép 
pályától, mellyen két országgyűlésen bizonyuá 
hazaszeretó lelke tisztaságát

Ipoly-Ság jun. 23. Biztos pályával kezdék meg 
nemzeti műveltségre törekvesöket Fclső-Túr(Hont— 
bau) közbirtokos uraságai, midőn keblükben kö
zelebb egy jeles számn olvasó társaságot nyitot
tak. A’ társaság czéljára fölállítandó díszes épü- 
tri talpköve jun. 1 lém ünnepileg már le is téte
tek, időközben pedig míg az egészen fölépülne, a’ 
helybeli nemzeti iskola tágas tereme használtatta. 
Az egyesület Geczó János több tud. társ. tagja ’s

nyug. Vallon ur elnöksége alatt áll; kezdetben 
már is 12 rendbeli hírlapot járat; válogatott könyv
tára nevezetes gyarapodást nyere két jeles ada
kozó, Demeter János és Paraj Mihály urak, bókc- 
züségébül. Az egyesület pénztárnoka Fábián End
re, je g y ije  pedig Molnár József urak, ’s ez említett 
urak buzgósúgának köszöni a’ társaság nyilvány- 
képeni létesülését. A’ talpkőletétel alkalmakor 80 
úri vendég vön részt az ünnepben. Vígan ürültek 
a’ poharak a’ Haza ’s f. uralkodó Ház boldogsá
gáért, a’ társaság alapíióji ’s vendégek egészsé
gükért.

Méltóztatott közelebb ó Fölsége a’ cs. k. tra- 
bant-testőrséghez számfeietti másod alkapitánnyá 
gr. Hardegg József Ferencz alezredest erzedes- 
czimmel, főhadnagygyá ilolie Antal őrnagyot; al- 
hadnagygyá b. Blächel Antal kapitányt; ’s első 
őrmesterré Kaiser Fridrik kapitányt kinevezni. 
Rendszeres előlépés utján ezredesekké lettek: al
ezredes Statzer Ferencz az ingenieur-testnél, és 
Delie Comte Ferencz a’ 3 pattantyu-ezredtül az 
elsőnél; alezredesekké: őrnagy b. Woeber József, 
b. Goilner 48 sz. sorezrednél, és Siszak Emészt, 
Ferencz Férd. d’Este föhg 32 sz. sorezrednél; 
őrnagyokká: kapitány llaiszuer Ferencz b. Goil
ner ezrednél, Marini József, gr. St. Julieu 6. sz. 
sorezrednél, Kukich Rados, Benczúr 34 sz. sor
ezrednél, és Hilbert Ferencz, b. Vincent 4 sta. 
könnyülovag-ezrednél. Guittuer Venczel alezredes 
a’ cs. vadász-erzednél várparancsnokká rendelte
tett Kuefsteinba; Ileszich Miklós nyugalmazott 
alezredes, ideiglen mint számfeletti újra szolgá
latba léptetett a’ sz. györgyi 6 sz. határszéli ez
rednél; Kienmayer Henrik nyug. őrnagy a’ hadi
tanácsnál nyert alkalmazást. Nyugalmaztalak: al
tábornagy Luxem Jakab ; gén. őrnagy gr. Chiesa 
Ferencz theresienstadti várparancsnok és Mayer 
Antal pattautyui osztálynok, mind a’ ketten aliá- 
bornagyi czimzettel ’s magasb gén. őrnagyi nyug- 
pénzzel, ’s még különös dijtoldalékkal; alezredes 
Hayéck Vincze kuefsteini várparancsnok ezredes 
ezimzettel, és Macchis Ferencz az Illyriában 's 
belső Ausztriában volt ’s föloszlatott katonai őr- 
vonal parancsnoka; őrnagy b. Bretton Gyenes a’ 
cs. vadász-ezredtül alszredes-czimzettel ’s kök 
dijtoldalékkal, és gr-. Vignollos Gyenes, b. Vin- 
cent 4 sz. köunyülovag-ezredtül; kapitány b. Mai- 
tencloit József, b. Fürstenvvärther 56 sz. sorca- 
redtül őrnagyi ezimzettel. Külrendeket ’s azok vi
sel he tésire legfensóbb engedelmet nyertek: b. Hra- 
bovszky János gén. őrnagy a’ pápai Krisztus-rend 
győmántos keresztjét; b. Appel Keresztyén geo. 
őrnagy ’s ő cs. kir. Fölsége gén. segéde, Sehuü 
Ferencz gén. őrnagy *s tábori genie-igazgato és 
Zaniui Péter ezredes- gr. Kiusky 47 sz. soi^ea-
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rednél a’ parmai Konstantin sz. György-rend kö- 
ECp keresztjét; Montlaisant Bruno, Rothkirch 12 
sz. sorezredi őrnagy a1 pápai sz. nagy Gergely- 
rend közép-keresztjét; Einkhemmer Károly főhadi 
biztos és Kantzler Ferdinand tábori biztos a’ par- 
mai Konst, sz. György-rendet.

A N G L I A .
Portsmouthban don Carlos nem nyert előbb 

engedőimet kiszállásra, mig megjötte hiriil nem 
adaték. A’ válasz azonban nem soká késett. — 
Görögországi hírek szerint Naupliából 1000 em
berből álló sereg ment az ország belsőjébe, hol Ottó 
király hatalma ellen néhány vidéken föllázadtak.

Mind a1 két házban kérdést tettek az iránt: 
szándéka é a1 kormánynak az irlandi kényszcritö- 
törvényt (csendbillt) megujittatni, minthogy az aug. 
12. megszűnik? A’ felsőházban Grey gr. azt vála- 
szolá, hogy a' kormánynak igen is szándéka az in
dítványt megujittatni: de még nem mondhatja, ha 
ugyan eddigi alakjában e, vagy pedig módosítva; e’ 
módosítások azonban lényegesek nem fognak lenni. 
Ugyan e’ választ nyeré O'Connell is az alsóházban 
Althorptól, mire ő azt jelenté , hogy bármiUy 
napon fog is ez indítvány szóba jőni, a’ ház jelen
levő tagjai fölszámolásával kezdendi a’ vitákat 
meg. Littleton irlandi statustanácsnok megkérdez- 
tctvén az Irlandbanjelentkcző burgonya-hijányról, 
azt monda, hogy az csak részletes. Az első ve
tés elromlott, ’s másadszor kelle ültetni, mi a’ tar
talék-maradványt ugyan megkevcsbíté, de azért 
elég maradt az ujaratásigv.szüretig.—Jun. Idán 
még egy ünnepélyes ülés tartatott az oxfordi egye
tem teremében, melly alatt Wellington hg a’ doc- 
torokká nevezett személyeknek diplomájikat nyúj
totta át. A’ Cumberlandi hg ekkor még zajosb tet
széssel fogadtaték, mint egyébkor. Ezután számos 
„Eljent“ kiáltoztak az irlandi protestánsokra és az 
orangista-logeokra. Ellenben az irlandi egyházin- 
ditványra, ’s Waadt urra imli vány óstul számtalan 
„vesszen el-t“ szórtak ’s ordítottak. —

Jun. 18án, az aísóház t i z e n k i l e n c z  kü- 
lönléle biztosságban ült. Ötleteik közül fontosbak: 
a’ thee-vám, az ittasság, v. részegesség, a’ gőzha
józás Indiába, nyiíványos oktatás, henye hivata
lok, (sinecurák) a* gyógyászság, a’ főváros ellátá
sa vízzel, megyei adók, sajióvétségi törvények, 
katonaság.<z> z

Az angol kabinet a’ Globe szerint jun. 16ról 
következő ministerekből áll: Gr ey  gr., kincstári 
első lord; B r o u g h a m 1., íordkanczellár; Lans -  
dovvne marq., lordéinak; Car l i s l e  I., lordpe- 
csétőr; A l t h o r p  1., kincstári kauczellár; Hol 
l and 1., Lancaster hgségi kauczellár; P a l m e r s 
ton I., külügyek statust!toknoka; Right hon. T. 
Sp r i ng - Ri c e  a’ gyarmatoké; Au c k l a n d  1., az

admiralisság első lordja; Right dión. C. Gr an t  a’ 
keletindiai ügytisztség elnöke; J o h n - Ru s s e l  1., 
a’ sereg és tengerügy fő pénztárnoka; E. Ellice, 
hadititoknok; I. Ab e r c r o mb i e  pénzmester; Co- 
n y n g h a m marq. főpostamester; Cu t da r - F e r 
gus  son fő ügyvéd bíró (Judge advocate gene
ral); F. T. B ar ing  kincstári titoknok; Byng a’ 
kincstár egyik lordja.

]). Carlos kiszálltát Portsmouthban igy Írja le 
a’ Standard: „1). Carlos feleségestül, hgasszonyi- 
val ’s kíséretével jun. 28án szállott a’ szárazra ki 
az álgyu-telepek üdvezlő dörgései közt. A’ par
ton tiszteleti őr vala fölállítva. A’ hgnek szállásul 
magányos lakot bérlettek. Portsmouth lakosai tisz
telettel fogadók az érkezőket. E ’ révváros hatósá
gai bilielőleg utasítást vettek, hogy a’ spanyol kir. 
házhoz tartozó infans iránt a’ legnagyobb tiszte
lettel ’s udvarisággal legyenek, mit a’ város két 
legfőbb tisztviselője (a’ kormányzó és révadmiral) 
a’ mennyire hivataljokat illeté, meg is tartott, de 
annál szembetűnőbb volt magányos viseletjök, mint
hogy a’ liget ’s hgasszonyt három bérlett posta
kocsin Vitcték a’ szállásra a’ helyett, hogy saját 
szekereiken tették volna ezt. Azonban a’ tisztek 
közül is csak azok jelentek meg, kik a’ fogadás
nál hivatalból kötelesek valónak azt tenni. Az 
admiral sem jelent meg. D. Carlos, mielőtt Done- 
galból kilppe, érzékeny köszönetét mondott a’ 
tisztekhez, kiknek neveit emlékül a’ kapitánytól 
elkérte. A’ Globe szerint Carlos kíséretestül Lon
don szomszédságában óhajt letelepülni, ’s privát 
ember módra élni.

Az alsóházban jun. ITkén Coclrington adm. 
azon indítványt tévé, hogy a’ navarini csatában 
részt vett legénység ’s tisztek jutalmat nyerjenek. 
E’ követlése igazságát a’ lord-főadmirái (a’ mos
tani király) mindig elismerte, úgymond, kinek pa
rancsot követte az akkori hadicselekbcn. Előadó 
azután hogy semmi tengeri csatában sem rongát- 
tatott meg annyira a’ legénység öltözete, mint 
ebben; de azon kívül is szokás Angliában minden 
tengeri ütközet után megjutalmazni a’ tengeri ka
tonaságot. így kapott Exmouth lord és legényei 
jutalmat Algier lődözteíéseért, minthogy keresz
tyén rabszolgák ügye forga fen. A’ navarini üt
közet azonban egész nemzetet szabadított meg az 
elveszéstől, mellyből sók ezer hurczoltaíott rab
szolgaságra. Labouchere ur ellene volt az indít
ványnak a’ kormány részéről, okul adván, hogy 
ámbár a’ navarini gyózödelem nemes vitézséggel 
vivatott ki; az ütközet maga még is a’ kormány 
akaratja ellen történt, ’s e’ miatt vettetett félve 
akkor a’ parliamentbcn. a’ megköszönő felírás is-. 
Sir Francis Burdett sajnálkozását jelenté , -Logyy 
a’, kormány, illyen indítványnak szegül ellene. A lu-
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horp' l.  megengedő, hogy a’ győzödelem fényes 
volt, de a’ csata maga csak véletlenül történt; a’ 
kormány pedig az előbbi mimsteriumok végzeteit 
nem dönthette föl, Miután tíznél több tag szólott az 
indítvány mellett, ’s közöttük O’Connell, és Stan
ley ’s Adam adni., AI thorp 1. a’ ministerek ellen
szegültél visszahúzd annál inkább, mivel Codring- 
l m adni. magának semmit sem kívánt, mit ez a’ 
ministereknek meg is köszönt.

Bubiinban a’ cholera ismét, ’s olty mérgesen 
mutatkozik, mint első megjelentékor. — Keletin- 
díából jött hireknél fogvást a’ birmánok császárja 
veszélyes nyavalyában sinyledez, ’s attól tarta
nak, hogy halála uj háborúra lesz jeladás a’ kelet- 
indiai társaság ’s a’ birmánok közt, minthogy a’ 
társaság nem örömest ismerné el a’ császárné test- 
vérét trónörökösnek. Avában a’ tűz 3000 házat 
hamvasztott el. — A’ burgonya ára írlandban, 
mel'ynek növekedése már aggódást gerjeszte, is
méi leszállóit. A’ gabona szépen áll. — A’ király 
pin. 18án estve Apsleyhouseba ment , jelenlété
vel azon lakomát megtisztelni, mellyet Welling
ton hg. a’ Waterlooi ütközet évnapján nagy szá
mú generálok ’s főtiszteknek adott, kik bajtársai 
voltak ez ütközetben. — A’ földleirási társaság nem 
ré£ kiadott tudósítása szerint mindazon földirási, 
’s e£véb észrevételt, mellveket a’ szerencsétlen 
Lander e’ 2dik, ’s utófcsó útjában gyűjtött vala, két 
szerencsésen megszabadult társa, Alán tengeri 
hadnagy’s Laird ur, megmenték. A’ társaság most 
ismét két expeditióval fuglalatos, egyik t. i. Alexan
der kapitány vezérlése alatt a’ Delagoa öbölbül fog 
Bélafrik a belsejébe indulni, a’ másik Schomburgk 
ur alatt Bélamerikának angol Guyana mögötti bel
sőiébe. — Néhány nap előtt négy galambot bo
csátottak Stamfordból Londonba (8 4  angol mér
föld, vagy 34 óraköz) egyik 2 óra ’s 1 3 perez alatt 
érkezett Londonba, a’ másik 3 óra alatt, a’ többi 
sokkal később. — Leedsben a’ leghiresb ’s lcg- 
,*rősb kézműves társaság jun. 15 egészen fölosz
lott. A’ mesterek győztek, ’s reméllhetni, ugy- 
mond a’ leedsi Mercury, hogy győzödelmükkel 
ncineslelküleg fognak élni.

F R A N C Z 1 A 0 R S Z  A G.
Az 1834iki National ügyét jun. 17én ítélte 

el a’ roueni törvényszék. Az Ítélet áitalánvos csu- 
dálkozást gerjeszte, mert noha fölszabadítást re
ményié mindenki, a’ törvényszék még is ug y a n -  
a z o n e g y n e k  ítélte a’ Nation alt az 1834ki Na- 
tionallal, ’s mivel a’ törvényszékek azon módokat, 
medvéknél fogva ezen azonságot (ideníiíé) el a- 
kariák rejteni, jóvá nem hagyhatják, az üldözése
ket igazosaknak nvilványítják, de becsülettel cse
lekedvén a’ vádlottak, azokat minden büntetés alul

fölmentik. — E’ furcsa ítélet kétségkívül a’ cas- 
satioszékre fog vitetni.

Egy párisi levél jun. 6ról igy festi Franczia- 
ország mostani állapotját: „Önzés (egoismus) azon 
bélyeg, mellyben mind inkább nyilatkozik a’ nyil- 
ványos szellem. Némellyeknél az a’ 40 éves lázon
gások ’s kormánypróbák következménye, másoknál 
a’ becsvágyé. A’ középosztály meg van elégülve, 
mert azon érzéssel van teli: nincs nála magasab
ban álló, minthogy mind a’ király, mind a’ kor
mány hízelkedik neki. Mint valaha seregének, ’s 
a’ n a g y  nemzetnek Napoleon hizelgeni szokott 
vala, úgy czirágatják most legfelsőbb kezek az 
industria piros arczait. Pénzszerzés a’ kor czélja. 
Azoknál, kik még szerzenek, van még egy kevés 
szinlettv. erőtetett erkölcsiség, mert minden szer
zés fáradsággal, minden fáradság a’ szenvedel
mek ’s rendetlenség némi legyőzésével jár. Be a’ 
középosztály azon része, melly már szerzett, ’s 
javaiban pöífedez, hanyat-homlok rohan erkölcs
telenségnek. ’S valamint a’ régi kormány utolsó 
napjaiban voltak írók, kik a’ bűn ösvényit e’ vi
lág nagyainak rózsákkal hintegeték be, kik min
den bujaság ’s merészlet mesterei voltak; úgy ta
lálkozik az íróknak ma is osztálya, melly noha kü- 
lönző viszonyok alatt, de szint ugyanazt teszi. Ezek 
a’ gazdagoknak XV. Lajos korából minden lehető 
féktelenség.’« erkölcstelenség képmását tükrözik elő, 
csakhogy sokkal ügyetlenebb fogásokkal, az aranyt 
imádva, disz, hiedelem ’s külső méltóság nélkül. 
Egy század előtt, fájdalom! e’ romlottság az ud
varijai eredt; most erkölcseiben egyszerű, szigo
rú, szeplőtelen kir. házunk van, ’s e’ szörnyek 
az operában, a’ Varietésben, ’s másutt még is me
rész lépten járdáinak. Ez onnan van, mert a’ politi
kai befolyás különösen a’ dús nagyralebbentek (par
venus) kezében van , ’s az udvarbul tulajdonkép 
semmi nyilványos szellem sem terjed el. Az ország 
közepén oligarchiában élünk, pedig az igazgatás 
országszerte mindenütt erős. Az udvar az oligar
chiát le akarná békózni, az oligarchia viszont az 
udvarnál az udvar által óhajtana diadalmaskodni. 
Ez később félreértésekre adhat még alkalmat. Azon- 
közben az oligarchia erejét a’ mostani monarchia 
szolgalatjára ajánlja, ’s.minthogy gazdagsága miatí 
nagy befolyással bír a’ választó gyűlésekre, általa 
a’ kormány tetemes többséget fog nyerni a ka
marában. ) l’ kormány azonban függetlenségre tö
rekszik; ’s legjobb barátinak sem akar engedelmes 
szolgája lenni. Az idősb Bourbon-ág sajátlag ta
pasztald ezt. Az Orleans-ház annak megbuktatná 
tanúságot vont. Többnyire majd megmutatja a jö
vendő: úgy fog é az oligarchia Lajos-h ülöp alá 
simulni vagy illeszkedni, mint a’ sereg Napoleon
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alá. Hosszú időre nehezen: arra nézve nincs elég
gé fékezve ’s nem is fékezhető. Napoleon alatt 
katonai fenyítékhez tartozott az, mi ma csak igaz
gatási , tisztán polgári kódolás lenne. Ez, lelke
sítő ok nélkül, nem állandó. Eddig az udvar fá
radozott az uj polgári oligarchia után; cseréljük 
föl a' szerepeket most: jhizelegjen a’ polgári oli
garchia az udvarnak, ’s — bizonnyal meghűl. Ve
télkedések támadnak, ’s elégedetlenek. Mondják, 
hogy Montalivethez szít igen, noha ennek sem
mi befolyása az ügyekre. De épen abban áll fi
nom tapintása, hogy épen oliy férfiak által ural
kodik, kik nyomosbak, tetemesbek volnának, mint 
ellenségei, hogy sem liüvei. “ — Algíri levelek 
szerint bizonyos hatalmas arab-fő a’ pusztában a’ 
francziáknak barátsági szövetséggel kínálkozott, 
’s Ígérte, hogy szükség esetében 12,000 lovassal 
jöhet segedelmükre. — Strassburgban jun. 22kén 
Oesinger Károly kereskedőd« liauter jogtanitó, 
mindkettő ministen’ kijelölt, választattak el követül. 
Versenytársaik Voyer d'Argenson, ’s Odilon-Darrot 
voltak. Oesinger 121 d’Argenson 80 szózatot ka
pott az első választó kerületben ; a’ másodikban 
Hauter 103at, Odilon-líarrot 97et. — Voirol al
tábornagy ideigleni parancsnoka az afrikai sereg
nek tudósítást külde a’ hadministerhez jun. 6ikán 
Algirbui, mellyben jelenti, hogy a’ buflariki nagy 
sík lakosival békességre lépett, mit a’ gvarmato- 
zás fő elemének tekint; de egyszersmind oda nyi
latkozik , hogy a’ sereg eddigi számát csonkíttat- 
ian szükség megtartani. — A1 Temps azt rebes
geti, hogy Schw eiz kifáradván a’ külfölddel bajiód- 
tában, szükség esetén a’ négyes szövetséghez fog
na állani; mit azonban némelly schweizi lapok azon 
tekintetből, mert Schweiznak neutrális országnak 
kell maradnia, jóvá nem hagyhatnak. -— LaMen- 
nais „egy hivő szavai“ czimü munkája, mellyet a’ 
pápa már megtiltott, czáfolatán Görres dolgozik. 
A’munka azonban Parisban negyedszer, Belgium
ban nyolezadszor, Centben harmadszor nyomatott 
ki három hónap alatt. Londonban egy angol for
dítás is megjelent már; több német, olasz, ’s egy 
lengyel fordítása is van jelentve. Közelebb a’ Va
riété« „játékszínben e’ czimü csudás , vagy ször
nyeteg Vaudeville „A1 bábeli torony“ fog előadatni, 
mellyen h a r m i ncz  e g y  költő dolgozott, ’s köz
tük A. D u m a s Ancelot, M eles vilié ’s a’ t.

Táborütés végett már több ponton mozgani 
kezdenek a’ .seregek, ’s kitűzésre csak az aratás 
végit várják. A’ compiegnei táboron kívül egy St. 
Omer, ’s egy másik Bayonne körül lesz. Ezen utol
sóhoz fognak azon ezredek is csátlódni, mellyek 
Spanyolország mozgásit tartják szemmel. Mond
ják, Nemours hg foga’ két elsőre fölügyelni, Or
leans pedig a’ Pyrenaeusok mellettit látogatja meg.

— Az alsórajnai Kurír ezen telegraph« hírt közli 
Párisbuljun. 22ről estve 7 órakor: „Parisban a’ 
választások legnagyobb csenddel történtek meg. 
Szajna megye valamennyi (1 4 ) választó gyüleke
zetében mind a’ constitutionalis (ministen*) jelöltek 
részére ütött a’ választás ki. A’ 8ik ’s 13ik szaka
szának gyülekezetében még nincs vége a’ válasz
tásnak ; hol azonban csupán constitutionalis ver
senytársak a’ kijelöltek. Tbiers u r , a’ belminister, 
nagy szótöbbséggel választatott meg Salverte ur 
ellen.“ — Az alsórajnai Kurír erre azon panasz
kodik, hogy épen azon férfiak, mint Dupont de 
PEurc, Lafitte , Odilon-Barrot, Salverte, Arago, 
Berard, Daunou, Chardel uu., kik Lajos-Füíöp 
fejére tevék a’ koronát, maradnak a’ kamarábul ki 
a’ párisi választó gyülekezet által , és Jacquemi
not, Jacques Lefcvre, Odier, Ganneron , Thiers, 
Francois 1)(dessert, Delaborde, Dupin Károly ’s 
de Schonen urak tétetnek elejökbe. —- A’ Messa
ger szerint a’ fr. svéd ügyvivő ismét megjelent a’ 
tuillcriák udvaránál, ’s Villecoque svéd franczia ügy
vivőnek is ugyanaz napon kelle a’ svéd udvarnál 
megjelenni. A’ két kabinetet, mint mondják, an
gol közbenjárás békíté össze.

P 0 l i T U G Á L I A .
D. Pedro decretuma a’ szerzetes rendek és 

klastromok eltörlése iránt: „Az egyházügyi- ’s 
igazság-minister tudósítására, kihallgatván ez iránt 
a’ statustanács véleményét, ezéíszerünek találom 
finis. leányom II. d. Maria nevében határozni, a’ 
mik következnek: I. ez.) Minden szerzetespapi 
klastrom, gyülekezet, lakás, ’s egyéb hozzájok 
tartozó, bármilly nevű intézet, szabályaik ’s belső 
intézkedésikkel együtt, ezennel egész Portugá
liában , Algarbiában ’.s hozzájok tartozó szigetek
ben, mint minden más portugáli birtokban eltörül- 
tetik. II.) Ezen klastromok ’s a’ t. minden jószága 
’s vagyonúi a’ statusjószághoz kapcsoltatnak. III.) 
Szentelt edények ’s istentiszteletre szolgált egyéb 
szerek ’s készületek a’ megyebeli rendes egyházi 
elöljáróságnak fognak átadatni,hogy azáltal a’ szű
kölködő!)}) községi egyházak közt osztassanak ki. 
IV.) Minden szerzetes az eltörlött klastromokbul 
’s a’ t . , hogy élhessen, esztendei nyugpénzt kap , 
ha különben valamelly egyházi jövedelem, vagy 
nyilványos hivatal után már azon nyugpénzhöz 
hasonló vagy nagyobb fizetést nem huzna. Kivé
tetnek következők : a) mindnyájan, kik a’ törvény- 
szeres királyszék vagy nemzeti szabadság ellen 
fegyvert lógtak ; h) kik papi hivatalokkal a’ gyón
tató- vagy egyházi szószékben bitorlás-pártolásra 
visszaéltek; e) kik a’ bitorlóiul valami jövedelmet 
vagy nyilványos hivatalt fogadtak e l; d) kik pol
gártársaikat a’ törvényszeres kormány ’s consti
tutionalis chartához hiv ragaszkodásért elárulták
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vagy egyenesen üldözték ; e) kik a’ bitorló tábo
rát kisérték; f) mindazok végre, kik lakásuk 
kerületében a’ királyné kormányának visszaállit- 
tatása óta, klastroinaikbul vagy tartózkodásuk he- 
lyébül kiköltöztek. V.) Minden ezzel ellenkező 
előbbi rendelés vagy törvény eltörlesztelik. Az egy- 
házügybeli és igazság-ministerium megbizatik e’ 
de ere tűm végbehajtására, máj. 28. d. Pedro brag, 
hg. Antonio d’Aguirre.“ — A’ cortesek egybe- 
hivását illető decretum kezdet- szavaiban az aka
dályok számláltatnak elő, mellyek miatt az 1833 
aug. 15. költ decrctumoí mindeddig végrehajtani 
rém lehetett, névszerint pedig azon körülmény, 
hogy akkoron az ország nagyobb része ellenséges 
hatalom alatt volt. Most már azonban, miután isteni 
gondviselés, nemzeti akarat, ’s a’sereg vitézsége, 
mellvnek vezérletén d. Pedro büszkének vallja ma
gái, helyre álliták az óhajtott rendet.’s törvény
szeres kormányt: jónak találja regens ő íolsége, 
királyné leánya nevében a’ cortes összegyűlést el
határozni, ’s tagjai megválasztatását az 1826ki 
aug.ban kiadott rend és forma szerint meghagyni. 
A’ kamarák megnyittatása napja f. eszt.aug. löké  
lesz. Végzetül a’decretum a’felső kamarában meg
jelenést csupán azon paireknek engedi meg, kik 
a’constitutionalis chartának adott esküjökhez mind- 
ekorig hívek maradtak, ’s azon egykori, előter
jesztést, melly dón Miguel bitorlását megelőzte, 
alá nem írták , mivel másokrul, kik azt aláírták 
\olna, természetesen fölíétetik, hogy bírt pairi 
privilegíumikról az által önkényleg lemondottak. 
A’ többi pair, kik az országbul kivándorlottak, 
vagy. múlt 1833. juh £4kén áiioitak visszá a’ tör- 
vényszeres kormányhoz, ha kamarai jogaikat ke
resni óhajtják, ügyöket a’ majdan egybegyülendő 
uortescknek terjesszék elő.

S P A N Y O L O R S Z Á G :
Talley ralidnak ’s portugál követ Sarmento 

urnák, kik az aprih 22díki négyszerü szerződést 
Londonban aláirák, a’ spanyol királyné rendjele
ket küldőit , elsőnek III. Károly-, utóbbinak Izar- 
helia-i'end.nagy keresztjét; kivülök e’ két követ
ség! íitoknokok ’s követségi segédek is mindnyájan 
kisebb nagyobb kereszteket kaptak. Otthon Spa
nyolországban a’ kültigy-minister, némi jutalmul,, 
mint a’ kir. decretum mondja, ’s elismeréséül azon 
derék szolgálatinak és statusmunkáiati ügyességé
nek, mellyel az ország régi boldogító alaptörvé- 
ívviuekhelyreállítását eszközlé,’s melly után a'ki- 
jáiyné ő főlsége ’s íols. szövetségesei közt kötött 
szoros barátság! kapcsolatot neki köszönhetni,szinte 
ÜL Káról) rendje n. keresztjével tisztelteték meg; 
liydiinak eastiliai. czimzet juta ’s fővezérség az 
éjszaki seregen (juesada helyébe , ki proeerré emel- 
ULk.. Aranjuezhöi a’ királyné Carabauclid kas

télyba költözött közel a’ fővároshoz; okául ez el
költözésnek az Andalusiában újra kiütött cholerát 
tulajdonítják^ melly miatt az udvar nagy ijedelem
ben van, főkép mivel hallomás szerint a’ mondott 
tartománynak némelly helyein mint Andujarban 
a’ nyavalya iszonyú dühhel pusziit ’s terjeszkedik; 
e’ miatt rebesgetik immár a’ cortesülések elha- 
lasztatását ’s az udvar Rarccllonába költözését is. 
Mind e’ rettegősködés mellett a’ fővárosban jun. 
12kén nagy ünnepléssel ment végbe a’ kir. statú
tum- ’s cortes-egybehivó decretumnak népközti 
nyilványos kihirdetése. A’ statútumot heroldok vi- 
vék az utczákon fő kormány tisztek, corregidorok 
’s ayuntamientók kíséretében, utánok egy osztály 
lovas polgárkatonaság ’s tömérdek nép, mellynek ö- 
römlármája szakadatlanul harsogott. Délután a’ Pra- 
doban nagy szemle (revue) tartatott a’ városőrsé- 
gen ’s két osztály polgárkatonaságon; épen vége 
felé járul vala már ez ünneplés, midőn a’ királyné 
egészen váratlanul népe közepeit a’ kiállott kato
nai sorok előtt terem, ’s újra leírhatatlan örömzaj 
keletkezik. Más nap is folyt az ünneplés ’s estve 
a’ játékszinbenMartinez de la Kosának (külministcr) 
egy uj drámája ,,a’ Velcnczei összeesküvés“ cziniű 
adatván , a’ királ) né ismét megjelent népe között 
a’ játékszínben, ’s a’ darabot,- mellyet sokszoros 
éljen szaggata félben, egész végig hallgatta ki, 
miután egy csapat lovas polgárkatonaság égő fák
lyákkal kisérte a’ királynét a’ palotáig, honnan 
azonban tüstént visszautazott Carabanchelbe. A’ 
Deputation de los Iteinos név alatt Madridban rég 
idő óta fönálló tartományi választoitság eltörölte
tett, mivel az eltörlesztő decretum szerint mind fog
lalatossága, mind ezé íj a , a’ kiadott kir. statútum 
erejénél fogva, nélküle is tökéletesen teljesítve s 
elérve lesz már. Egy összeesküvésnek kellett vol
na e’ napokban Madrilban kiütni olly czéllal, hogy 
a’ királyné birassék reá Zeát ’s Bürgost a’ minis- 
teriumba ismét visszavenni, ’s ez által kormány
zásában az absolutismusra visszatérni; készen volt 
egy javaslat, melly szerint a’ királyné aláírása 
mellett a’ római udvar azonnal hajlandónak mutat
kozott volna Izabellát királynénak ismérni; a’ rc- 
gensné azonban, kihez e’ párt részérül az előké
születi beszinlés legnagyobb titokban intéztetett, 
nem tartózkodott a’ kormánynak ezt nyíltan elő
terjeszteni, melly aztán a’ dolognak gyökerére 
já r t , ’s mint állítják, igen fontos irományok birto
kába jött. Zeának, mint Laliik, ki kellene utazni 
az országbul.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nagy figyelemmel kísérik most Párisban a’ 

nápolyi király minden léptét, mivel azt hiszik, 
előbb utóbb ő is a’ négyes szövetségbe fog álíani. 
Országlási munkássága legalább azt mutatja, hogy
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a’ javítások ösvényén jár. Igen fiatal korában ve
vőn át a’ kormányt, a’ statust adóssággal találta 
terhelve. A’ kir. ház költségeiben tett tetemes le
rovással kezdvén uralkodását egész figyelmét a’ 
polgári ’s katonai igazgatásra fordította. A’ ná
polyi katonaság ezelőtt erőtlen ’s féktelen vala. 
0  most fárasztó járásokat tétet vele, ’s álharczo- 
kaí (manoeuvreket) űzet. Nem egyszer“"f8̂ z’tott 
meg vállrojttól (epaulette) tisztet, ha ezt helyén 
alva taTálíá, ’s ollyan közlegénynek adá azt, ki 
pontosan teljesíté szolgálatát. így a’ szinte asz- 
szonyos csordává fajult pulya korcsokbul igazi kato
nákat képezett. Gyakran könyvtárába zárkózik, ’s 
Napoleon viselt hadait tanulja. Ha hihetni a’ né
gyes szövetséghez hajlongását, méltó visszaem
lékezni arra, hogy midőn az olasz szövetség for- 
ga kérdésben, ő ahoz csatlakozni semmikép sem 
akart —

N É M E T O R S Z Á G .
Sziléziában az uj árverési (subhastatio) tör

vénnyel a’ végbehajtásokra nézve igen meg van
nak elégülve. Az eddigi törvények által ugyan 
a’ legbiztosabb zálogi bátorság mellett itt is, 
mint másutt, éhen halhattak meg az özvegyek 
’s árvák előbb, mint pénzükhöz juthattanak vol
na. Tudniillik, elsőben hirdetni, azután vádlani 
keile, ’s miután három helyen négy év múlva 
elítéltetett , mit a’ nélkül is tudtak , hogy az 
adósnak fizetni kell, bírói zárlatot kelle szorgal
mazni , ’s ha ez egy évig tartott, ődikben az ár
verést ; hatod évben a’ jószág-becslés történt; 
7dik az árverési határnapok kitüzögetésivel múlt 
el; Sdikban a’ vételi pénzszámolás pőre kezdődött; 
ödikben liquidáltak, ’s verificáltak, ’s ha kedve
zett az ön-v. vakkény, lOdikben classificáltak; 
Ildikben appeiláltak ; Ildikben revideáltak: 
13dikban, a’ fölosztási terv készíttetett, elfogad
tatott , ’s a’ fölosztás kitétetett, ’s ha különösen 
kedvezett a’ szerencse , végre 14dik évben a’ 
vagyon föl is osztatott azon szép igazság szerint: 
qui habet tempus, habet vitám. — Most azonban 
négy hét alatt is megtörténhetik minden.

Mint tudattuk már, a’ szardíniái követ azon 
achweiziak megbüntetését is kívánta, kik a’ sza- 
vójai lázításban részt vettek. A ’ főhely statusta
nácsa erre így nyilatkozók: „Waadt canton kor
mánya ezen ügy folytában semmi ollyas tett nyo
mára nem talált, melly ezen canton valameliyik 
polgárja ellen törvényes lépést kívánna, többnyire 
e’ cantoni hatóság is mint más kormány, rajta van, 
hogy a’ határiban elkövetett vétkek büntetlenül ne 
maradjanak; ennél fogva szomszéd statusok inté
sere szükségé nincs, midőn törvény ’s jog-föntaF- 
tásról van szó; ’s így soha sem engedhet idegen 
hatalomnak just hasonló intéssel vagy kívánattal 
fóhrpásre.“ — Genfi tudósításoknál fogván a’ szar

díniái király megköszontésére Chamberybe küldött 
követséget a’ király fényesen fogadd, asztalánál 
vendéglé ’s gazdagszelenczékkel ajándékozd meg. 
A’ király mint állítják a’ küldöttségtől vett föl- 
világításokra megnyugodnak nyilatkozott, ’s oda 
fejezé ki magát, hogy Schweizzal ismét azon ba
rátságos lábra óhajt jutni, mellyen az előtt állott, 
ha szövetségesei az ellen semmit sem gördítenek. 
Másunuan megint azt hallhatni, hogy e’ szövetséges 
hatalmak a’ szerint fogják magokat Schweizhoz 
alkalmazni, miként a’ szardíniái udvar. A’ kül
döttség világosan csak puszta tisztelkedés vala. 
Ez uraknak azonban bizonyosan komoly besze
dők Is volt a’ szardíniái ministerekkel.

A E G Y P T U S .
Hiedelmünk szerint, nem kedvetlen dolgot 

teszünk olvasóinknak, ha némi közelebb adatokat 
közlünk Kelet haladásáról Mehemed alatt. — Csak 
Aliéhoz hasonló Charakter vala egyedül képes Ae- 
gvptusban a’ mohammedanusok vak fanatismusá- 
vai szembe szállani. Midőn Ali uralkodáshoz kez- 
de, tömérdek babonát, tudatlanságot ’s erkölcsi 
elvetemülést talált benne, ’s könnyen meggyőző
dött, hogy ezen országot csak hatalmas vas-kéz 
emelheti ki a’ romlottság posványábul. Hogy te
hát parancsit végrehajthassa, fegyveres erőre vala 
szüksége. A’ sereg hűségét pedig csak gazdag 
jutalmazással biztosíthatta magának, honnan a’ 
nép adóját feljebb volt kénytelen emelni; a’ sereg ké- 
peztetése után, annak kim kelle 'munkát adnia, ne 
hogy ben veszélyt hozzon használatlanul. Erre 
csábító alkalmak is kerültek elő. így a’ szent vá
ros (Mekka) megszabadíttatása a’ vahabiták ke- 
zébül okot nyujta neki sziklás Arábiát meghódí
tani, mi Ibrahim basának minden muselman előtt 
nagy tekintetet szerze. A’ görög szabadító hábo
rúban a’ portának észrevett gyöngesége ismét arra 
határozá, hogy vagy Görögországban kapjon láb
ra , vagy legalább Caudiát tegye magáévá. Ez 
idő óta irigy szemmel kísérte a’ szultán Ali hala
dásit ’s örömest elvesztette volna őt. Ennél fog- 
vást Alinak a’ szultán ellen kelle magát védenie, 
’s e’ véd-törekvései, népére uj terheket halmoz
tak. Alig kezdé azonban Ali szabadon érezni ma
gát, nyomban minden erővel rajta volt, hogy népe 
vér- ’s könyözönét Kelet műveltsége forrásává vál
toztassa. Mehemed a’ békekötés óta számos isko
lát állíttata. Gisában O-Kairóval szemközt lovassági 
iskola készül egészen a’ saumurihoz idomítva.' 25 
európai tanító fog benne tanítani, ’s főigazgatója 
Soliman bey franczia gén. les?. A’ gyalogság szá
mára pedig Kaukán szándéka hasonló iskolát léte— 
sítni. Sequera spanyol ezredes, ki már több év óta 
pattantyús iskolát állita íöl 1 urán (falu a’ Nil jobb 
oldalán két órányira Cairo fölött) miután Ali az 
iskolát maga meglátogató, a mindennel teljesen
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megelégült, generállá neveztetett ki általa, ’s 
40 ezer frank évenkénti fizetést nyert; továb
bá egy nagy, Kasser el Ain nevű, elemi osko
la igazgatását is rá bízta. Az Abusabelben lé
tezett orvosiskolán kívül Alexandriában most egy 
tengeri intézet szerkezült. Kamarai ’s igazgatási 
tanulmányokra is állapíttatott intézet Kaukán. A’ 
tartományokban is mindenütt kezdő iskolákat nyit
tat, hol a’ gyermekek olvasni, írni és számolni ta
nulnak. Ali nem csak nyilványos épületeket adott 
e’ végre , ’s nem csak gazdagon fizeti a’ tanítókat, 
hanem még valamennyi tanulónak lakást, ruhát 
és tartást is ad , e’ fölött, rangjuk ’s érdemikhez 
képest hónaponként pénzsegedelmet is, meliy éven
ként 1000 frankra rúg. E ’ fölött Ali folyvást for- 
díttatja nyugat remek íróit arab és török nyelvre. 
Már számos hadi könyv jelent meg nyomtatásban; 
most a’ legjobb orvosi, gyógyszeres, mathemati- 
kai, földleirási, sőt philosophiai munkákon dolgoz
tat p.o.Montesquieu, Legendre,Malte-Brun ’s többe
kén. De a’ keleti literátura újjá születésére is re
ményt nyújt, minthogy sok arab, török és persa 
classicust nyomat, ’s e’ nyelveket az iskolákban is 
taníttatja. Az európai nyelvek közül a’ franczia 
nyert elsőséget, ’s a’ basa egy franczia nyelvta- 
nitónak (Turan) meghagyta, hogy franczia gram
matikát írjon törökök számára. De szintúgy gon
doskodik ar' aegyptusiak nem csak szellemi vagy 
elmei, hanem kelinei vagy anyagi (materiális) 
jóllétérül is ; dolgoztat már azon zsilipekén is 
(Schleussen) , mellyek az áradásokat Aegyptns- 
ban kártalanokká fogják lenni. A’ földművelésben 
helyenként már európai szerszámmal élnek. A’ 
gyárság naponként uj előmenést tesz. Sok ruhát 
már ben készítenek az országban, melíyeket ed
dig künről kell vala behozatni. Az adószedésben 
is több rend ’s egyenlőség kezd uralkodni, mióta 
Ali törökök helyett benszülött arábokra bizá azt, 
sőt azt is kezdik hinni , hogy Ali gyűlöletes mo- 
nopoliumi (egyedárosi) rendszerétől is el fog apró- 
donként állani. Legalább a’ gabona, pamut ’s egyéb 
termékkel kereskedést nem sokára föl fogja sza
badítani. Úgy szinte számíthatlan hasznú lesz a’ 
Kairó és Suez közt felállítandó vasút. Még tiz il- 
lyen évet, ’s Aegyptus messze halad. így festik 
Ali tetteit encoiniastáji, ellenei pedig nadály ecset
tel és zsarló vonalmakkal.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Damaskusból april 16ról jött levél jelenti, 

hogy napkelet minden részein, Asia minden kerüle

tében Chinától kezdve a’ Bosporusig orosz .kémek 
’s ügyvivők vannak elszórva, kiket Russzia ter
vei előmozdítására fizet. — Persia szintolly függe
lemben van Russziától mint Törökország. — Az 
orosz kormány arra szoktatja alattvalójit, hogy 
az orosz tartományokat egyetlenegy oszthatlan or
szágnak tekintsék. — Nagy hijánya eddig ten
geri utak voltak, ’s azért szeretné a’ Dardanel- 
lákat, ’s Beitet kezére játszani, ezért óhajtaná a’ 
persa öblöt is elérni. — Szándéka tudnillik megron
tani a’ britt telepeket (etablissement) Kelet-Indiá- 
ban, mi kétségtelen a’ czár azon levelénél fogva, 
mellynek eredetijét W. Bentinek 1. már két év 
előtt megküldé a’ kormánynak. Russzia pénzzel ’s 
ahoz hasonlókkal segíti Törökországot, mellyek- 
ből a’ porta színre hasznot lát, Russzia meg olly 
messze vágó föltételeket nyer, mellyek Törökor
szág halálát siettetik. így azon alkuban, mellyet 
Achmet basa köte Pétervárott, egy titkos czik- 
kely a’ czárnak biztosította egy a’ kaspiumi és 
fekete tenger-közt fekvő terjedelmes kerület bh- 
rásjogát, mi hatalmat nyújt neki Örményország
ra, ’s Persiát és Törökországot összefűzi. Ez uj- 
don megtámadtatása a’ britt Keletindia bátorságá
nak. — Konstantinápolyból jun. 6ról rendkívüli 
alkalommal a’ Tímestól vett tudósítás szerint a’ 
Saliha hgasszony menyekzői ünnepléseivel fogla- 
latos fővárosi közönséget egyszerre azon hir döb
bente meg, hogy egy részről az angol ’s franczia 
kabinet, más részről a’ porta és orosz kormány 
közt újra viszályok ütöttek ki, mellyek könnyen 
katonai demon&traiiókra bírhatják egyik vagy má
sik hatalmat, minthogy egy tetemes angol hajó
osztály vön parancsot a’ Da r d &n e l l á k h o z  kö- 
z e í i t en i ,  ’s ezen osztály maltai állomását el is 
hagyta már; ellenben az orosz hajók közeledte is 
felötlött (signalisirt) már a’ Bosporúson. Nem tud
ni ugyan, mi ok veheté a’ hatalmakat arra, hogy 
illy háborús állást vegyenek szemközt, de aggó
dással van mindenki a’ megtörténhető rendülés 
miatt. Az egész diplomatái kar mozgadoz ’s a’ 
franczia ’s angol követségi lakban szokatlan mun
kásság uralkodik. A’ levelező azt hiszi, Russzia 
ereje nem fog ezen háború által, sem befolyása a' 
szomszéd országokba csökkenni, minthogy majd 
kizárólag száraz hatalom,’s csak mint ollyanjátsz- 
hatik szerepet, sőt csak akkor fog igazán virágza
ni , ha osztatlan figyelmet fog szárazi erejére for
dítani, ’s a’ tengeri erő költségeitől megszabadul. 
Indiát bizonnyal nem orosz tengeri erő fenyegeti.

Szerkfiztpti H p 1111 a  c  i  T T . Wrmifntia I. a n d fi r e r.
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F o g l a l a t .  M ag y a r-  es E rdé lyország  (Pozsonyban fő R R .  ü l é s e i ;  Erdélyben itelőmesterek v á la sz tá sa ;  Ürmén}! Ferencz 
n ö v én y -g y ű j tem é n y e ;  uj p raela tusink  praeconisatiója .)  Anglia (Dnpin fogadtatása Londonban;  Evans indítványa az 
a l s ó - ,  ;s WharnclifTe és W estm inste ré  a ’ felsőházban.) F rancz iao rszág  (p o r tu g á l i  fevelek ; franczia-követválasztások ) 
P o r tu g á l ia  (Miguel hadi s o r s a ,  ’s ha jó ra  ü l t e ;  migueliek elleni bosszú ság )  Spanyolország (cortes-gyiilésre  ind ítvá 
n y o k ;  censurai re ndelések ;  carlosiak reményei .)  Olaszország. Görögország. Schweiz (Bom beliesjeg y z é k e i  a ’ főhely
h e z ;  a ’ nagy tanács végzete ezek, a ’’ vele rokonok ’s N eueuburg  i ránt .)  Belgium. Am erika.

M A G Y A R -  és É R D É L  Y O R S Z Á G .
Pozsony .  Az ország részeiben a1 kerüle

tiek helyett fölállítandó törvényszékeknek követ
kező pereket kivannak a’ fő RR. tulajdonítani, és 
pedig mint első folyamodási bíróságnak: iktatási 
tisztaságbuí indítottakon kívül, midőn az ellen
mondó minden örökös nélkül hal ki, mennyiben 
a’ pertárgy több vármegyében fekszik: öröködé- 
si és osztályi ingatlan vagy ingó javakban, osz- 
tály-helyesitö, uj osztályi, végrehajtás-igazitó, vi- 
szon-végrehajtási, ellenállás okát adó, v. pedig íté
let—ujitó minden ollyas pörben, mellyek ugyané’ táb
láknál Ítéltettek volna első folyamodásban cl; to
vábbá szerződést ’s ebből folyó kövctlésekct, va
lamint végintézetet teljesítő, gyámi v. gondvise
lési számadó, zálogváltó, zálogi föltételeket át
ruházó , összekapcsolt záíogbeli, leánynegycd- 
kiszakasztó, elmulasztott előintés miatti fölvallást 
sikeretlenitő, ’s végre csőditő (concursualis) pe
rek, ha a’ mássá v. pertárgy biztosítékja több 
vmegyében fekszik; ezekhöz járulnának még adós
sági perek 1000 frton felüli követelésekben a’ hitele
ző tetszése ’s választása szerint. Mint föíviteli székre 
ruháztatnak minden városi-, úriszéki ’s más vár
bírói hatóságu törvényszékektől fölvitt fenyitő per; 
továbbá tiszti ügyvédi perek ’s váltó-kereskedé
siek. E ’ tábláktul a’ polg. ügyek elsőbb királyi, 
ezután hétszemélyi táblára, a’ büntetők pedig 
egyenesen ez utóbbira vitetnének föl. Ugyané’ha
tározás lenne a’ horvátországi táblára is. Juh Iső- 
jén e’ czikkről átmentek a’ fő RR. a’ X ikre, (a ’ 
RR."szerkesztése szerint) vagyis a’ tárnokszék 
rendezésére. E ’ czikk jobbadán a’ RR. szerkesz
tése szerint fogadtatott el, jóváhagyatott névsze- 
rin t, a’ tárnokszék föíviteli bírósága minden vá
rosi polg. ügyben; a’ személynöki (pcrsonalitia) 
és 7 szövetséges bányavárosi szék megszűnése ’s 
a’ t. A’ mi változást szenvedett, erre megy: a’ 
2ik gszban „alelnök“ helyett jobban tetszett a’ he
lyettes v. helytartó (vicesgerens); 4ik gszban a’ 
tárnokszékhelyéül „Pest“ helyett „Buda“ ; ’söik 
gszban, hogy a’ tárnoki méltóság ’s tekintet fön- 
tartásaul, tovább is maga a’ tárnok nevezhesse a’ 
szék jegyzőjét ki. E’ közben küldöttség érkezett 
a’ RRtül, lOik üzenetet hozván a’ még egyesülést 
nem nyert fölirás tárgyában. Ezt a’ fő lill. más

nap vitatásba vevén, határozatjuk oda ment ki: 
hogy ámbár a’ RR, által a’ megintési ’s utasítási 
királyi jogrul üzenetjökben fölállított elveket nem 
hagyhatnák jókká a’ fő RR.: * valahára egyesül- 
hetés tekintetéből mindazáital, a’ kívánt törvény- 
czikkek idézését nem ellenzenék, (a’ diák textus
ban) illy módon: „illis, quae in hoc merítő leges 
1625. ’s 1723 praeseribunt, continuo intend es
se volumus.“ — Fölvétetett ezután az orsz. kül- 
döttségi szerkesztésnek Vilik czikkje ,,a’ té t-, 
dalmát- és horvátországi bántábláról“-, melly saját 
valóságában meghagyatni, ’s az 179(1: 56 t. 
czikkben foglalt eseteken kívül, a’ kir. tábláéval 
hasonló helyzetűnek, következőleg mind első fo
lyamodási mind föíviteli biróságbelinek, liatároz- 
taték, azon hozzátétellel, hogy közbiráji mostani 
száma szaporítására javaslóit 3 uj tag helyett a’ 
Fölség négyet nevezne. Ezután a’ kir. tábla rende
zése tárgyában (Tik czikk. az orsz. küldöttség! 
szerkesztésben, ’s Xlíik a’ RRkében) , e’ tör
vényszéknek , úgy mint föíviteli ’s első folyamo
dási bíróságnak is meghagyatván eddigi teljes 
hatásköre, sem az, hogy közbevetett törvényszék 
legyen, sem hogy egyszerre két tanácsban ítél
hessen, nem fogadtaték el, következőleg a’ RR. 
szerkesztésének 3. 4. és 5ik gszai egészen el
maradtak , a’ 2ikban pedig a’ mostani számhoz a’ 
Fölség által neveztetendő, ’s a’ többiekkel egyenlő 
hatással bírandó , uj előadó (referens) bírák szá
ma, kettőre határoztatok. Jun. Okán e’ <§szt tovább 
folytatták, ’s bevégeztetése után a’ hétszemélyi 
tábla jött elintézés alá. A’ RR. kerületi ülésében 
a’ végrendeletek tárgya vizsgáltatott.

Kolosvárott jun. 28kán a’ KK. és RR. orsz. 
ülésében a’ hátralevő két itélömester-választást 
érdeklő szavazatok vétetvén számba, mind a’ 
kettőre többséget nyertek: a’ r. katholikusok ré
sziről Horváth Fercncz idcigleni itélőmester (a’ 
2dikra: 131 , a’ Sdikra: 128), Horváth István 
érd. kir. táblai száinfeíettes táblabíró (125 , és 
132) , Cserei Farkas kincstári titoknok (115 és 
1 1 5 ); az ev. reformátusok közül Földvári Far
kas ideigleni itélőmester (126  és 1 2 6 ), b. Ke
mény Dénes (111 és 1 1 5 ) , Véér Farkas (93  
és 93) ; az unitáriusok közül Sala Sáaiuel ideig
leni itélőmester (158  és 1 5 4 ), Veress József
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thordai főjegyző (84  és 8 6 ) ,  Farkas Sándor 
kormányszéki jegyző (81 és 82). Mivel az érd. 
kir. táblán a’ szászok perei nem folynak , ez ok- 
bul a’ szász nemzetből itélőmesterek nem is vá
lasztatnak. — Érd. Hír.

Nmélt. Ünnényi Ferenczur Fiume ’s a’magy. 
tengerpart kormányzója, a’ magy. nemz. Museum 
gyűjteményei szaporításáról bölcsen gondoskod
ván, két év alatt, a’ magyar tengerpartokon ’s 
Quarnero szigeteken vadon tenyésző füveket bi
zonyos hires utazó Noé Vilmos ur által összegyüj- 
teté és szárittatá. így történt, hogy az imént é- 
rintett nagylelkű pártfogó, ezen intézetnek több 
mint ezerre menő fajta gyűjteményt ajándékozhata, 
két kötetben, legjobb rendben ’s legjobb Ízléssel 
fölkészítve , azon ígérettel, hogy a’ még ne talán 
hibázó ’s későbben gyűjtendő füveket is, toldalék 
gyanánt megküldendi. A’ nemz. Muzeum igazga
tósága, ezen valóban becses’s az intézet gyűjte
ményét jelesen gyarapító szedeményneka’ fentisz- 
tclt kormányzó ur által kegyesen történt megkül- 
detését, cs. k. Főherczeg Nádorunk ő Fensége 
kegy. parancsára ezennel köz hírré teszi

Haliczky A n ta l ,  a’ nemz. magy. Muzeum első érje.
A ’ jun. 23kán tartott titkos Consistoriumban töb

bek közt praeconisáltattak O Szentsége által birodal- 
munkbeli köv. ujdon nevezett praelatusok : L u s c h in 
Ferencz lembergi e'rsekke , L or. o v i c s  József Csa
nádi, O s e g o v i c h  Imre szegniai, S m i c z i k l a s z  
Gábor körösi görög-kath. püspökökké.

A N G L I A .
Ejszakamerikában a’ nyilványos telkekre 

ügyelő biztosság a’ statusnak egyhangúlag aján
lotta, hogy Illinois statusban Michigan környék
ben egy egész helység osztassák 285 lengyel 
menekvő között ajándék gyanánt föl. — Ujyorki 
lapok szerint máj. 24ről Jackson gen. a’ képvise
lőház eddigi elnökét nevezte ki követté Angliába, 
de a’ tanács , hatalmánál fogva, e’ kinevezést fél— 
reveté. A’ képviselőházban máj. közepén azon in
dítványt tevék , hogy halasztassék el a’ congres- 
sus. A’jacksoni, ’s jackson-elleni lapok azon czi- 
vóduak: elválasztatik e ismét elnökké Jackson?

D u p i n ur előtt Londonban nem rég a’ 
foíörvényszékbe léptekor valamennyi angol ügy
véd fölkelt, ’s Brougham lord maga mellé ülteté. 
Hicce honor et honorantis est et honorati. Tudni
illik Angol ’s Francziaországban mind a’ fel-, 
mind az alpörös ügyvédjeikkel egyetemben ülni, 
nem álíani szoktak’s csupán akkor kelnek föl, mi
dőn szólanak , mi természetesen nem mindenütt • 
van így. Jun. 18án vezeté Dupin urat a’ lord- 
kanczellár (Brougham) az úgynevezett kézmu- 
intézothe. 'Mind ketten megmaradónak a’ lecz- 
kén, \s vége után Birkbeck ur az elnök, tudata 
a.’ gyülekezettel , hogy az intézet küldöttsége a1

jeles idegent egyhangúlag tiszteletbeli tagjának 
választó, mire az eziránti diplomát Dupin urnák 
azonnal által is nyújtotta, ki ékes franczia beszéd
ben fejezé ki hálaérzetét ez iránta mutatott tisz
teletért. Ezután a’ lordkanczellár kelt föl, ’s örö
mét jelenté azon, hogy ez alkalommal jelen lehe
tett, örvendetesnek mondó, ’s az is valóban, mi
dőn valamclly felvilágosult nemzet népe , más, 
olly tisztes ország individuumit elismeri, ’s hogy 
az angolok és olly nép közt (a’ franczia), melly 
magas civilisatiója és szabad intéz vényei által más 
nemzetek tiszteletére olly igen igen érdemes, a’ ba
rátság kapcsai nyugottan ’s állandóan köttetnek 
meg. Reményli, a1 barátság ezen kötelékei nem 
csak tova főn fognak állani, hanem erősödni is, 
hogy egymást más hatalmak ezélzataik ellen 
védhessék, honnan igen fonáknak nyilatkozta
tó azon állítást, mintha két illy nemzetet egymás 
természetes ellenségének lehetne nevezni.

Az alsóházban jun. 19kén Evans ezredes azon 
indítványt tévé , hogy a’ reform - törvény azon 
czikkelyei, mellyek az adózásról ’s az onnan eredő 
választási jusróí szólanak, újra vizsgálat alá vé
tessenek 1) mivel a' választók száma félmillióval 
csekélyebb, mint a’ jelen kor hitte, ’s a’ nép vár
ta; 2 ) mivel az alsó házban szinte azon számban 
találni család-képviselőt, tisztviselőt, nyugpén- 
zest, henye-hivatalost (sinecuristát) ’s egyéb a' 
koronától függő személyt, mint a’ meg nem újított 
parliamentben; 3) mivel nem várhatni, hogy füg
getlenül fog azon ház munkálni, melly 169 ta
got számlál, kik a’nyilványos pénzekből 150,000 
ft. sterlinget húznak évenként; ’s végre 4 ) mivel 
a’ ház a’ közönség igaz várakozásának nem felel
hetett meg; de indítványa 124gyel 32 szózat el
len félre vettetett. — A’ felsóházban június 20án 
Winchilsea egy kérelem-nyújtást jelente az iránt, 

Jiogy a’ külső állomásokon szolgáló protestáns ka
tonák katholikus szertartásokon megjelenésre ne 
kényszeríttessenek. Kérdezte azután Londonderry 
marq.: Valljon rangjához illő tisztelettel fogadta
tott e d. Carlos Portsmouthban, ’s küldöttek e 
hozzá alstatustitoknokot a’ végre, hogy spanyol 
korona-vágyó követölésiről lemondásra bírja ? Grey 
gróf felelt: hogy valóban küldöttek, !s ha a1 ns. 
marq. eziránt indítványt teend, okát is megtud
hatja; többire d. Carlos mint kir. hg. fogadtatott. 
Ezután Wharncliffe tett indítványt egy fölirás 
iránt ő Fölségéliez, mellyben megkéressék az, 
hogy biztosságot nevezzen ki a’ fog- és fekhazak 
állapota megvizsgálására, annak kitudása végett: 
mi változásokra lenne szükség, hogy egyenlő bör
tön-fenyíték állapíttassák meg Nagybrittanniában. 
Az indítványtevő tapasztalásból mondhatja, hogy 
az ország börtönei a’ vétek iskoláji egyszersmind.



435
A’ büntetés ezélja nem boszuállás (vindicta) a’ 
gonosztevőn, hanem eszköz a’ társaság védelmé
re, hogy a’példa a’ gonosztétel ismétlését gátolja 
meg. Irományokat mutathatna ö a’ háznak föl, mel
lyenből kitetszik, hogy York megyében a’ gonosz
tevők száma 12 év alatt 260rói 960ra szaporo
dott. Különösen kikelt a’ gonosztevők fölosztatása 
ellen, minthogy eddig a’ fő gonosztévők ugyan 
külön választatának a’ kevésbé vétkesektől, de 
ezekhez olly személyek is csukattak, kik kezes 
hijánya miatt fogattak be, kik között tehát gyakran 
sok az ártatlan; vagy legalább nem érdemli, hogy 
valóságos gonosztévőkkel kevertessék össze. Kö
vetkezése ennek az, hogy a’ börtönt többnyire 
mint kitanult gonosztévök hagyják el. Az oktatás 
egyedül,’s úgy, mint az a’ népnél mostan divatoz, 
nem képes a’ gonosztetteket kiirtani. Javasolja te
hát, hogy a’ gonosztévök együtti bebörtönöztetése 
mennyire lehet, gátoltassék, hol pedig ezen elkülö
nítés "nem lehet, a’ raboknak legalább hallgatás 
parancsoltassék, mint Amerikában. Melbourne I. 
megengedő , hogy ezen indítvány az emberiség ja
vára czéloz, ’s vele abban kezet fog; de megjegy
z i, hogy mindig, ’s mindenütt voltak gonoszté
vők, ’s mindig és mindenütt (igyekeztek azok el
nyomatásán , még is mindig és mindenütt híjában. 
Arra kéri tehát a’házat: vaiamclly rendszertől 
•okát ne várjon. (Halljuk!) — Igaz, a’ gonosz
tevők száma épen azon időszakban Szaporodott 
meg, midőn leginkább törekedtek a’ nép erkölcsi 
javításán; de azért nem mondhatni, hogy az egy
házak, iskoláink, ipar-intézetink, ’s társaságink 
a’ nép erkölcsi javítására haszontalanok. El nem 
kell felejteni az eílenmunkáló erők ’s akadályok be
folyását, ’s a’ népesség szaporodtát. Igaz, az ok
tatás műveltségre vezet; de a’ műveltség olly ha
talom v. erő, melly magában se jó, se rósz, ’s jó
tékonnyá vagy károssá a’ szerint lesz, mikép al
kalmazzák. Műveltség nem kezesség erényre. Ha 
az oktatás az alsó osztályokat (minden embert) 
a’ munkától elszoktatja , veszélyes, ’s csupán ak
kor hasznos, ha egyszersmind a’ munkásság szük
ségével közelebb megismerteti azokat, ’s ekkor 
semmi kétség benne, hogy illy oktatás jótékony 
következéseket szül. Abban mindazáltal megegyez, 
hogy a’ börtönfenyitékbe egyenlőség hozassék. A’ 
kormány valakit Amerikába küldött az ottani bün
tetési rendszert kitanulni. Ez most visszatért ’s 
nem sokára tudósítást fog beadni; azt tehát be kel
lene várni, mielőtt a’ ház illy határozó lépést ten
ne. Már a’ múlt ülésben tett egy alsóházi biztos
ság vizsgálatot e’ tárgyban, ’s a’ dartmouri nagy 
épületet javaslotta ama’ rendszer megpróbálására. 
A’ kormány ezen javaslat elfogadását határozta, ’s 
még ezen ülés vége előtt pénzsegedelmet fog a’
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vegre kérni; reményíi tehát, nemes barátja indít
ványával fölhagyand. Mire Wharncliffe indítvá
nyát csakugyan visszahúzta.—Ugyanott jun. 23án 
Westminster marq. a’zsidó-fölszabadítási indítvány 
2dik olvastatását kívánta, ’s megjegyzé: a’ zsidók 
már csak számra nézve sem veszélyeztethetik az 
ország szabad intézvényit, ha egyenlőkké tétet
nek a’ britt alattvalókkal. Az sem igaz, mintha 
a’ zsidók magok e’ rendszabást nem is igen kíván
nák, mert a’ múlt ülésben is, mást is eleget ké.- 
relmeztek. Annyi bizonyos, hogy mig a’ zsidók 
polgári tekintetben így maradnak, mint most van
nak, keresztyénekké léteíöket még kevésbé re- 
méllhctni. — Malmesbury gr. vallásos aggódással 
elíenzé az indítványt; ’s elfogadtatását némi aka
dályokkal áüitá egybekötve; mert lenne p. o. zsi
dó, úgy mond, a’ ház szónoka, (Speaker) szom
baton össze nem ülhetne az, minthogy akkor a’ 
zsidóknak szabbathjok (sábeszök) van. (nevetség.) 
Javasolja tehát, hogy az indítvány 6 hónap múl
va olvastassék föl 2szor. Egy értelemben volt ve
le Winchilsea gr.,’s a’ canterburyi érsek is ; ki azt 
hiszi, illetlen volna nem keresztyéneket bocsáta
ni törvényhozásba, holott az angol törvények el
vökre ’s bélyegükre nézve keresztyének. A’ dis- 
senterek már részt vesznek a’ törvényhozásban, 
ez nincs egyedül az uralkodó egyház kezében, 
a’ katholikusok is bebocsáttattak, ’s igy az nem 
kizárólag protestáns többé, de legalább még min
dig keresztyén , mi meg szűnnék lenni, ha zsidók 
is részt vennének benne. (Halljuk!) „Szeretném 
tudni: mire építik a’ zsidók követelésüket; az or
szágos törvényre, a’ parliament szokásira, vagy 
közös jogra? Úgy tartom egyikre sem. Nem is hi
szem, hogy e’ rendszabásból nagy haszon háramol- 
jék rajok. Én a’ zsidókat derék népnek tartom, 
de hogy az ország törvényhozó gyűlésébe bocsát
tassanak, az ellen legyőzhétlen ellenvetésim van
nak. Keresztyén parliament szintúgy védi őket, 
mintha saját hitü tagok is ülnének abban , ’s annál 
inkább, minthogy a’ zsidók magok nem is igen 
látszanak azt óhajtani. Végre úgy tartom, jobb 
lesz őket nyugottan dolgaik mellett hagyni, véd
ve a’ gondviselés által, melly bizonnyal rájok i« 
kiterjed.“ Az indítvány 130 szóval 38 ellen fél
revettetett.

F l t A N C Z I  A ORSZÁG.
Százanként érkeznek most Francziaországba 

Portugáliából azon levelek, mellyek Miguel ural
kodása alatt le valáuak foglalva. Miguel, orszá
gából kimenő minden levelet a’ rendőrség ellenőrsé
ge alatt tartott ’s noha eleinte a’ levelek Anglián 
keresztül eljuthatíanak Francziaországba, később 
a’ szemes rendőrség ezen utat is elzárta. E ’ most 
érkező levelek, mellyek közül némellyek még

*
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1830ban irvák, spanyol bélyeg alatt jónek bs a’ 
spanyol nyelven rajok irt megjegyzés szerint Mi
guel bitorlása alatt bontattak föl, könnyen is ész
re vehetni, hogy nem régen pöcsételtettek be. — 
Az alsó rajnai kurír a’ választások miatt hangos 
panaszra fakad, hogy azoknak előtte ismért ^de 
csupa ministeri. ,,A’ választói monopólium, úgy
mond , mindenütt ugyanazon gyümölcsöket terme 
meg. Ama’ népbarát férfiak, ünnepélyes nevek, 
’s oily polgárok, kik hazafiságukról ’s..a’ nemzet 
érdekeihez szító buzgalmokról eléggé ismérete- 
sek, a’ választásból kimaradtak; ellenben a’ mi
nisteri tehetetlenségek (Unfähigkeiten) mellyek 
az utolsó kamarát eltöltők, újra föltámadtak, ’s uj 
gyávaságok, a’ sógorság uj notabilitászai’s politikai 
semmiségek emeltettek föl. — Alig látunk csak 
néhány népszerű vagy félig népszerű nevet e’ vá
lasztói hajótörésbül megmentve. A’ tisztes Dupont 
de TEure ismét meg fog a’ kamarában jelenni. 
Cormenin, Odilon-Barrot, Lafayette György, La- 
rabit, Petou uu., azon csekély számú nevek, mel
lyek eddig az oppositio részéről választattak. A’ 
legitimisták három hires névre tettek szert. Ezek 
Berryer, Sauzet, és Hennequin uu. Későbbi hírek 
szerint Lafitte ur, ki Párisban a’ követválasztás
ban megbukott, Rouenban választatott meg. 

P O R T U G Á L I  A.
Lissabonbul a’ Courier levelezője következőn 

írja le Miguel hadi sorsát: Midőn Bourmont el
szánta magát Miguel seregei vezérletének átvéte
lére, ezt azon kikötés mellett cselekvé, hogy a’ 
sereget olly karban találja, mint volt a’ félszigeti 
háborúkor; azzal hadi munkálatokra nézve saját 
akaratja ’s nézetei szerint tökéletesen szabadon 
parancsolhasson; más oldalrul pedig vizen, mun
kálatiban egy hajóhad által segittessék. De nem 
sokára magát mind a’ három pont iránt csalatva 
látta. A’ mi tengeri had volt, elfogatott; a’sereg, 
kivevőn néhány lovas csapatot, a’ legnyomorul
tabb állapotban; maga d. Miguel pedig erősen el
tökélve volt, mint mindig, úgy itt is egyedül saját 
akaratja’« véleménye szerint intézni mindent. Bour- 
mont legelső lépte volt, Larochejaquelin-t néhány 
ezreddel Lissabonba parancsnokul küldeni. Mi- 
guelnek ez nem tetszett, ’sLaroehejaquelin vissza
hivatott. Cadaval hg. üzenetre üzenetet kiilde, 
hogy mentenék föl öt a’ vezérségtől, mellyhez nem 
ért ’s mellyet csupa szükségből kénytelen viselni, 
küldjenek meunéielőbb valamelly generált, ki azt 
átvehesse ; előterjesztései nem használtak, ’s Lis- 
sabont ellenség foglalta el. Ez elfoglalás csak siet- 
teté a’ megtámadást, mellyet Bourmont jul. 25- 
kén 1833 Oporto ellen intéz vala. Tudta ö, milly 
lélekleverő befolyása lesz annak, ha katonáji ezen 
veszélyes hirt megtudják. Portót rögtön meg kel

le támadni; Bourmont ezt egyszerre egész had
lábbal akará cselekedni; ez nem engedteték meg, 
hanem néhány marok tirailleur küldetett mint más
szor, erre is amarra is a’ sánezok felé, ’s kudarcz 
lön a’ támadásbul, mint mindig az előtt. Innen Lis
sabon ellen kell vala menni a’ seregeknek; lehe
tetlen volt kellően haladni a’ biztosok gazsága miatt, 
ezek felét,-harmadát ellopdozák a’ megrendelt úti 
élelemnek, ’s a’ sereg kénytelen főn így majd itt 
majd amott megállapodni, nem csupán enni ’s pi
henni, hanem előbb messze vidékekrül újra tik— 
kadva ennivalót hajhászni össze. Lissabon még is 
megtámadtatok, pedig nem színre csupán, mint új
ságok liirlelék, hanem valódilag. E ’ megtámadás 
sok vérbe került és tetemes erőködésbe, piinden si
ker nélkül. Az egész, Bourmont akaratja ellen 
történt; ő 8600 fáradt gyalog emberrel illy hasz
talan erőködésbe nem bocsátkozék vala. Másnap 
a’ vezér Miguelhöz ment ’s következő tervet ter
jesztett elibe: Iluzassék a’ táborbul egy hosszú 
vonal külön külön vádpontokra fölosztva Santa- 
remtül kezdve Obidosig, vagy Tajotul a’ tenge
rig ; télen át szedessenek katonák az országban, 
hogy tavasszal 40,000 ember áll hasson fegyver
ben, ’s hivassanak egybe az ország Rendei tanács
kozásul a’ módok ’s eszközök iránt. Ez utolsó ja
vaslat által, gondolá Bourmont, látni fogja a’ vi
lág , hogy az ügyet, mellyért hadakoznak , nepn 
csupán egy katonai párt gondolá ki ’s támogatja, 
hanem a’ nép szivébül származik; látni a’ nép, 
hogy a’ rendkívüli adó, melly tőle szedetik, nem 
privát kény miatt, de szükségkép és saját hatá
rozatánál fogva kívántatik. Maga Bourmont e’ 
harezot, nem két magányos fél versenyalmájának, 
hanem az Európában uralkodó közönséges két el
lenkező elv (princípium) közöttinek, tekintvén, 
azt másokkal is szintezen szempontbul ’s nem csu
pán katonaibul kívánta nézetni. Végre javaslata 
azzal végződött, hogy valamennyi seregosztályt 
franczia parancsnokokra kell bízni. D. Miguel ki- 
kaczagta e’ tanácsot, ’s valamint baráti és ta- 
nácsadóji, úgy maga is utoljára csak e’ syllogis- 
rausban állapodéit meg : „Bourmont bevette Algiert; 
ki Algiert bevehette, beveheti Lissábont is , de 
ö Lissábont be nem vette: tehát Bourmont áruló.“ 
Bourmont leköszönt, ’s Macdonald, ki nemrég 
ezelőtt érkezők ’s azonnal parancsnoki hivatalt 
lesett, megnyerte, a’ mit talán nem is várt, t. i. a’ 
fővezérséget. Macdonald nyers és durva katona, 
hidegvérű ütközetekben, de vad és szilaj paran- 
csiban. Oct. lOkén a’ constitutionalisok kirohanást 
intézvén Lissabonbul, veszteségök kétszer annyi lett 
mint megtámadottaiké, ’s bizonyosan más nap is 
úgy történik vala, ha Miguel minden javaslatát 
Macdonaldnak föl nem forgatván, az a’ nélkül U
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csekély hadbul 2ÖG0et Sacavemhöz nem küld, 
attól féltében, hogy az ellenség e’ helyet eltalálná 
Taglalni, mielőtt a’ sereg dereka oda juthatna. 
Minthogy Macdonald további táborozás-terve 
ugyanarra mene ki, a’ mire Bo.urmonté, ’s ugyan 
hasonlókép félre vetteték, ő is csakhamar létévé 
hivatalát, ’s e’ pillanattól kezdve nem volt többé 
semmi fék a’ táborban, minden legnagyobb ren
detlenségbe oszlott föl. A’ biztosok meglopák a’ 
népet; a’ közkatonaságot vezéreik, a’ közember 
pedig mindent, ki elébe akadt. Iszonyú volt a’ pi
szok, szemét, mellyet Santarembenrakásra gyűl
ni hagyták, mi nyavalyákat szüle ’s ezrestül le
vének áldozati. A’ cselszövények egyre szapo
rodtak’s minden becsületes ember, ki még józa
nul gondolkozott, pártosnak tekinteték; szóval az 
egész, olly chaosszá vegyült, hogy magoka’már 
eszmélni alig tudók is csudálni kezdék, mi rendkívüli 
viszonyok hátráltalják végső fölbomlásukat. A’ tör
ténet vége isméretes.

D. Miguel testvére d. Izabella Maria Elvas- 
bul, hol eddig tartózkodók, jun. 2kán utazott el 
Lissabonba. Máj. 30kán a’ még migucli csapa
tokkal megrakva volt erőségek közül Elvas, Cam- 
pomayor, Ouguela és Juranienlia várak d. Maria 
kormányának önkénylcgi meghódolásokat jelenték. 
Terceira hgnek a’ spanyol királyné sz.Ferdinand- 
rendi nagykeresztet küldött; gcu. Rodil azonban 
d. Pedro részérül még semmi jutalmat sem nyert, 
mit Madritban nem panaszlanak ugyan, de szem
beötlő azon hidegség, mellyel az udvarnál a’ por- 
tugáli követ iránt viseltetnek. — Van szó felőle, 
hogy Pedro seregekkel ajánlkoznék a’ spanyol lá
zadás hamarébbi elnyomatására, de az udvar nem 
látszanék hajlandónak elfogadására. A’pedroi hajó
had katonaságának 130,000 font sterlinget vete 
ki a’ kormány zsákmány-osztalékul azon hajók 
értékibül, mellyek a’ jul. őkén 1833ban történt 
szent Yinczentfoki ütközetben elfogattak. E ’ men
nyiségből adm. Napier időt kap v. 16,000 fontot; 
kapitány és hajóparancsnok fejenként 2000  font 
körül; hadnagy 800 fontot; sebész ’sa’t. őOOat, 
hajómester 300at; minden hajókatona ’s legény 
két két százat. Ezenkívül az elcsipdezett keres
kedőhajók árábul is bizonyos mennyiség igérteték, 
az admiral, tisztek ’s hajónép közt az előbbihez 
hasonló arányú osztalékul.

D. Migueí, mielőtt Sínesbe, hol hajóra ült, 
elutazott volna, Evorai szállásárul proclamatiot 
bocsáta seregeihez, mellyben azokat vitézségükért 
’s annyi veszélyek közt személye iránt kitüntetett 
buzgó ragaszkodásukért megdicsérve, fölszólítja, 
hogy szükség ’s főkép a’ nagy hatalmak szövet
sége, mellynek intézetei szerint neki (Miguel nek) 
Portugáliát elhagyni kellene , úgy hozván magá

val , térjenek vissza hazájokba, engedelmeskedjem 
nek, ’s tűrjenek békével a’ haza köz javáért, ’s 
lecsöndesüléseért. —- Evorábol az infanst egész a’ 
hajóig, mellyre szállandó vala, kikötésnél fogva 
300 pedroi katona kisérte; midőn a’ parthoz ér- 
keztenck, az oda gyülekezett nép közül egy em
ber előtörvén d. Miguelre őt megölő szándékkal ro
hant , de a’ liget körülállók közül a’ hajókapitány 
által földre sujtatván, ez alatt Migueí épen hajóra 
kelhetett. Nem csupán Lissabonban, de másutt is 
a’ tartományokban igen fölbőszült a’ nép a’ Mi* 
gueliek eflen, ’s ha rögtön szigorú rendszabásokat 
nem teszen a’ kormány, a’dolog minden bizonnyal 
véres öldöklésre kerül. Mintegy 200 spanyol, tel
jes épségben eljutott egész Aidea-Gallcgáig ’s itt 
hajóra kivánkoztanak , mit meg is nyertek, a’ nép 
azonban bosszújában közülök négyet agyonvert; 
a’ fő városban is gyakorak a’ gyilkolások, legkö
zelebb az opera-ház közelében két agyonszurottra 
találtak. A’ belügy-minister erre fölszolitást bocsá
tott a’ népliöz, figyelmeztetőt a’ rendszabásokra, 
mellyek a’ hasonló csíny-követők ellen sikerbeho
zatnak; foganatja azonban még nem igen látszik. 
Szembeötlő, hogy leginkább oílyanok dühönge- 
nek,  kik a’ zsarnoki 6 év alatt, a’ legnagyobb 
méltatlanságértsem merékszájokat fölnyitni.Egyéb- 
iránt a’ migueli katonák használják a’ kiadott amne- 
stiát, ’s csapatostul lérengnek hazafelé ; az ínség 
és nyomorúság eléggé feltűnő bélyeg rajtok, milly 
háladatlan szolgálatban voltának, ollyanmindnyá
ja mint ágrul szakadt, ’s éhség miatt alig lézeng
nek. — Thomarban nagy szerencsétlenség tör
tént. Egyik klastrombán, melly az Asseiceiránál 
megsebesült pedroi katonák számára kórházul for- 
dittatott, a’ pinezében lerakva volt 700 hordó lő
port valamelly gonosz szándék föllobbantotta, ’s az 
épület nagy része 11 beteggel együtt levegőbe 
repült. — D. Izabella k. hgasszony Elvasból jun. 
6kán érkezett Lissabonba meg. Adm. Napier Bra- 
ganza fregáton Angliába utazott.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Indítványul a’ kormány résziriil a’ közelgő 

cortesgyülésben, a’ Globe szerint, főkép e’ követ
kező három fontos tárgy forog javaslatban : 1) 
Általányos kizáratása minden kormány-ellenes car- 
listának a’ status-igazgatás minden ágaiból. 2 )  
Elismerése azon követeléseknek, mellyeket a’ con- 
stitutionalis kormány alatt eladott statusjószágok 
megvásárlóji, ezen jószágokra tett javítások ’s 
investitiók fejében sürgetnek, miután a’ jószágok 
tölök elszedettek. 3) Végrehajtása azon decre- 
tumnak, mellyet Ferdinand 1823 sept. 30ka es
téjén Cadixból elutaztakor ön szántábul kibocsátott 
’s mellyben ünnepélyesen igéré , mind a’ mar fön- 
állott liberális institutiókat, mint az előhaíadt kor=
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szellem szüleményit, mind azok következésiben a’ 
const, rendszer alkotta hivatalokat ’s méltóságokat 
’s azok viselőit volt helyzetükben meghagyni ’s 
föntartani, de mingyárt másnap az angoulemi hg. 
’s Francziaország akori sugalmára levetvén álarcz- 
áját ígéretét megszegte és saját valódi charak- 
terében lépe föl. E ’ tárgyakon kívül a’ többi indít
vány többnyire a’ statusadósságok elismerése v. 
rendezése körül forganak.— Igen kedvetlen érzel
met okoztak a’ népben némelly uj rendelések a’ 
censura iránt, mellyek tartalma ez : Senkinek 
nyilványos lapot, melly művészet, természet-tu
domány vagy szép literatura körén tulvág, kiadni 
nem szabad, hacsak erre a’ kormánytul előbb kü
lönös engedelmet nem kap; ez pedig csupán azok
nak adatik, kik a’ f. észt. május 20kán kibocsá
tott decretumban előszabott tulajdonokkal bírván, 
egyszersmind corteskövetekké is választathatnak. 
Ollyan, ki nyilványos lap-kiadásra engedelmet 
kap,  ha Madritban adja ki lapját, 20ezer reált 
készpénzben, v. 40 ezret statuskötelezvényben, kü
lönben pedig az ország többi részeiben ennek fe
lét köteles, kezességi (V. túsz) pénzül letenni. 
Minden nyilványos lapok, a’ fenmondott tárgya
kon kívül, censura alá vettetnek. Madritban 4 , 
Barcelona, Cadix, Valencia, Pamplonában és min
denütt másutt, hol újság jő ki, egy censor lesz. A’ 
censor köteles, a’ hozzá fölterjesztett időszakirást 
24  óra alatt bírálva visszaadni, ’s általbocsátani 
nem csupán olly tárgyú czikkcíyeket, mellyek 
az 1834 jun. 4ki decretum 123 ’s 124 czikkj ei
ben foglaltatnak, hanem azokat is, mellyek, kor
mánydolgok , morális vagy politikáidul értekeznek; 
meg nem engedni pedig ollvakat, mellyek vallás, 
koronái jogok, az ország alaptörvényéi vagy kir. 
statútum fölforgatására ezélzanak, vagy törekvé
sűk oda hat, hogy az országban lázadás és nyug
talanság gerjesztessék; nem továbbá engedetlen
ségre nógatókat, hatóság-gyalázókat, erkölcs
sértőket , magányos vagy hivatalbeli személyek 
hire ’s nevében gázolókat, sem külföldi hatalmak 
ellen feltűnő észrevétel-intézőket, vagy azok a- 
lattvalóit zendülésre ösztönzőket ’s a’ t. Prospec- 
tusok szinte censura alá terjesztessenek. Hírla
poknál tilalmas a’ szeletek v. sorokban nyomtatat- 
lan üres helyeket, úgy nevezett censura-hézago- 
kat, hagyni, különben a’ kiadó ki illyetén módon- 
t. i. üresség, vagy a’ helyett pontok, egymásután 
tűzött gondolatjegyek (jpausák), hosszú vonalok 
’s a’ t. által törekednék a’ censura törleményit elő
tüntetni, első Ízben csupán 2000  real, de bezzeg, 
2dikban kétszer annyi fizetéssel büntettessék, 3 - 
dikban pedig egyenesen újsága tiltassék el, ’s 
kiadója vagy kiadóji a’ helytől, hol hirlapjok kia
datni szokott, legalább is 20 mérföldre távolittas-

sanak el. Ha látná valamellyik polgári kormány
zó, hogy e’ vagy ama’ hírlapi czikkely, tarto
mányában a’ nyugalmat megháborithatná, saját 
felelősségére azon újságszám forgását v. szétkül— 
döztetését eltilthatja; de illy esetben tartozzék két 
példányt azon számbul tüstént, ’s az elnyomatás 
okait is , a’ belügymiuisterhez fölküldeni. Ivönyv- 
nyomtató vagy kiadó, ki irtott hírlap számait árul- 
gatná, annyi büntetést fizessen, a’ (mennyire 500 
ollyan hírlap számnak ára megy. Minden esetben 
szabadon (önmarad a’ 3dik személy követelése. 
Az eíéle büntetésekből bekerült pénzek, minden tar
tományban valamelly jóltevő intézet legsürgetőbb 
szükségei pótlására fordittassanak. A’ Globe előtte’ 
decretum, ha mingyárt minden előgondos rendsza
bást megenged is, úgymond, egy ollyatén ország
ban , hol nyomtatási szabadság soha sem létezett, 
ez még is épen minden szükség nélkül túlságo
san korlátozó különösen az időszakirásokra, mel- 
Iyekct legnyommasztóbb censurával sújt. D. Pcdro 
Angol ’s Francziaországban szerzett tapasztalási
nak, mond tovább, hihetőleg tanúságosb gyümöl
cse lesz. Sokat lehet ugyan tekinteni Spanyolor
szágban a’jelenleg olly hatalmas pártelemekre, de 
ennél már csak még is okosabb valamit vártunk 
volna. A’ Messager szerint jobbára mindnyájan , 
kik e’ rendelések következésiben censorokká ne
veztettek, vonakodnak hivataljokat elvállalni. — 
Künn a’ tartományokban folyvást erősen forrong 
a’ carlositaság , naponként történnek csaták köz
tük ’s a’ királynénak közt majd itt majd amott, a’ 
hogy érik egymást változó szerencsével; foganat 
semmi. Érdekes egy levél a’ Morning-Héráidban 
Verabul (Tranczia szélek mellől) jun. 9ről köv. 
tartalmú: A’ carlosita fél egyik előkelő kormány- 
zójátul, állapotjok felül nevezetes adatokat hallék. 
I). Carlos elhajózta Angliába, mint látszik, határ
zott szándékbul ’s régi előkészületből történt; hal
lottam valamit egy leveléről is a’ hgnek, mellyben 
pártfeleit e’ léptéről előre tudósitá, biztatá hogy 
ne csüggedjenek el, sőt kezdett munkálatikat a’ 
sereg-szerkesztésben szilárdul ’s kettős lélekkel 
folytassák ; bizonyossá tevén őket hogy trón irán
ti jogairul soha sem mondand le. A’ junta tehát 
ehözképest a’ történetek folyamát előre látván, 
elhatárzá a’ trónt addig, mig egy utód választat
nék, megörültnek nyilatkoztatni, erős szándékkal 
hogy később csakugyan ismét d. Carlos választas- 
sék , ’s ekkor aztán ünnepisen hivassék meg or
szágába vissza. Mind e’ közben a’ különféle tarto
mányok összegyűlt delegatusi nem győzik magasz
talni a’ nép vonzódását ’s tiszta szellemét d. Car
los iránt, ’s azon elhatárzott akaratját, hogy min
denkor fegyvert fogni kész, mihelyt a’ hg. párt- 
fölei ellen valami nyomosb demonstratio intéztet-
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nék. Mindenek előtt, hogy a’ föltett szándék ki
vitele könnyítessék, lovasságra van szükség; en
nek közre munkálása alatt O-Castiliát azonnal 
megliódithatni reményük. A’ többi katonaság már 
is 35ezer gyalog és 600 lovagra megy; vala
mennyi jól fegyverzett ’s ruházott vitéz. Most a’ 
közel ez él még egyedül a z , hogy e’ katonaság 
taníttassák ’s gyakoroltassák ; ezért a’ carlositák 
magokba húzódva szemesen őrizkednek minden 
magok felöli hiú lármaütéstől, dicsekvéstől, sőt 
koholt híreket közöltéinek újságok által Bordeaux 
és Bayonneban újabb újabb veszteségeik felől 
szökdözések, ’s betegségek miatt. E ’ hírek meg- 
itéléséhöz sem kell több commentar, mint csupán 
az , hogy a’ Morning-Herald hírei.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyba még semmi tudósítás sem érkezett 

a' marokkai expeditiórul, mellyről áltáljában hi
szik , hogy szintolly szerencsés lesz mint tavaly 
a' tunisi, 's hogy e’ rabló status telhetlen kivána- 
tit egy időre megfékezendi. Egy szardíniái hajó
csapat a’ nápolyihoz csatlakozott ugyan e’ végre. — 
Nápolyban mára’ júliusi napokban, különösen a’ 
király székfoglalása után (Thronbesteigung) akar
tak gyalog és lovas nemzeti őrséget (guardia d’ 
onore, vagy guardia civica) névvel fölállítani; a’ 
terv legalább gyakran szóba jött; most tehát, 
a’ szükséges rendszabásokat teszik meg létesíté
sére. Az előkelő fiatalság a’ fővárosban eleinte 
igen buzgóit e’ guardia d’onore-be fölvétetni; de 
buzgalmában alább hagyott; ’s a’ gazdag, Ízletes 
formaruha daczára is, noha különösen ki szokta e’ 
kart a’ király tüntetni, alig számlálhatni benne kö
zülök 40et.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Naupliából máj. 30ról írják, hogy Armans- 

perg gr. a1 kormányság (regence) feje az elnök
séget, mint hirlclték, nem veszté el, hanem csak 
a képvíselést, mennyire az a’ kormánysági pénz
tárbúi vévé költségeit.' A’ pénzeket és számadáso
kat , a’ vizsgálatkor rendben találták. Eleinte 
ugyan hire volt, hogy a’ kormánysági titoknok, 
ki azon pénztárt kezeié, egyszersmind a’ grófnak 
saját titoknoka vala, helyéből clmozdíttatott, de 
e’ hirt oda kell megigazítani, hogy a’ történtek 
szerint, miután ügyvitele ismét teljes szabálysze
rűségbe hozatott, hivataláról önként mondott le, 
és semmi más szolgálatba lépni nem akart. A’ 
képviselés sem szenvedett ugyan magában, mert 
most kettős az, egyik a’ kormánysági lakáson, 
hol a' pénztár költségein történik a’ képviselés, 's 
Armansperg gr. lakán, hol a’ társaságok ’s. rnulat- 
ságok, különösen a’ soiréek még fényesbek mostan 
mint eddig.—A’ nyilványos szolgálat néaielly ágai
ban előbb szokatlan szabályszerű munkásság ural
kodók. Mióta Lcsuire, az uj hadiminister, hivata

lába lépett, osztályában sok igazítást tett, ’s a’ 
folyó ügyek vitelében ojly pontosság ’s gyorsaság 
uralkodik, hogy a’ Sotir, (naupliai újság), méltán 
például ajánlá ezt a’ többi ministernek. A’ tenge
ri seregben is több élet mozog, mióta ismét Mau- 
roeordato viszi azt.

S C H W E I Z .
Schweizi lapok szerint Bombelles gr. ausz

triai követ Schweizban újra jegyzéket bocsátott a* 
főhelyhez , mellyben sajnálva említi: mikép óhaj
totta volna a’ cs. k. udvar Schweizzal szomszéd
baráti viszonyait csonkulatlan fentartani; ’s mikép 
került ki mi-;dent, mi azt megzavarhatta volna,

" reméllvén, hogy Schweiz is hasonlót fogna tenni; 
miként kívánta továbbá az ausztriai kormány martz. 
12ki ’s april 23ki jegyzékeiben nemcsak azon 
fondorlások elnyomatását, mellyek Schweizban a5 
szomszéd statusok bátorsága ellen intézvék, ’s nem 
csak azon vakmerők megbüntetését, kik a’ szavó- 
jai megrohanásban vettek részt, hanem egyszers
mind annak biztosítását jövendőre, hogy se sajtó 
se nagy ter jedelmű'kapcsolatok által, mel
lyek Schweizban különös munkássággal bírnak, ’s 
mellyekről a’ főhelynek szintúgy lehet tudomása, 
mint a’ kül hatalmaknak, a’ szomszéd statusok bá
torságát ’s nyugalmát koczkáztatni vagy hábor- 
gattatni nem hagyja. E ’ kettős kívánatra azon
ban csak azon választ vévé a’ főhelytől, hogy a’ 
menckvésjoggal(Asyirecht) visszaélő szökevények 
ellen fenyítéssel leend, mit a' szomszéd hatalmak 
elégtételnek nem nézhetnek. Előadja ezután, hogy 
ha Schweiz a’ szomszéd statusokkal barátságos vi
szonyokban akar maradni, ama’ föltételeket ha
ladéktalan fogadja js intézze el; különben az ön
védelem a’ szomszéd országokat oíly rendszabá
sokra kényszerítendi, mellyek Schweiz nagy ár
talmára lesznek. Végre azt is kívánja, hogy minden 
ollyatén személyt, mellyek közvetlen v. közvetve 
veszélyesek a’ szomszéd statusoknak, Schweiz 
végkép parancsoljon ki, azaz semmi politikai szöke
vénynek menekheíyet ne adjon. — Az uj zürichi 
újság szerint a’ nagy tanács azon jegyzékek kö- 
vetkezésiben, mellyek a’ szomszéd német ’s olasz 
statusoktól ’s Prussziától érkeztek, jun. 23kán 
gyűlt össze. Indítvány tétetett, 's fogadtatott el, 
hogy azonnal biztosság választassák, melly az út
levelek ügyét, a’ jegyzékekben előadott kivána- 
tokat ’s a’ kormánytanácsnak a’ külső fejdelmek 
’s a’ német szökevények iránti viseletét tárgyazó 
irományokat vizsgálja meg. Ezen biztosság indit- 
ványit 24én közlötték a’ nagy tanáccsal. A’ biz
tosság szavazati többséggel azt javaslá, hogy a’ 
iexrvzékekbeli kivánatoknak ni e g f e 1 e 1 ő 1 e g adas- 
sék utasítás. A’ kormanytanacs viseletere nezVe 
azt találta a’ biztossági többség, hogy történtek ál
fogások ugyan, de a’ főhely állása súlyos vala. Hirzei
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polgármester előadd ezután az indítvány okait: 
Schweiz becsülete nem abban áll, hogy követelése
ket, mellyekre alkalmat nyújtott, visszautaljon, az 
atyáskodó kormány kötelessége pedig inkább saját
jai javát hordozni szivén, mint idegenek védel
mét, kik arra méltatlanoknak mutatkoztak. Azután 
abban állapodtak meg, hogy a’ jegyzékbeli kivá- 
natoknak eleget tegyenek.

Schweizban ugyan mindenütt óhajtják a’fen- 
álló állapotot megtartatni, de semmi további in
gerlést , anarchiát, v. ellenkedést a’ külfölddel. A’ 
radiealok legföljebb Bernben ’s részint Luzernben 
bírnak túlnyomás ággal. Ha Zürich elég erős lesz 
Schweizban a’ mérsékleti szabadelmüség képvise
lésére’s megállapítására ; ha Zürich a’radicalismus- 
sal szembe mer szállani, ’s Berntől meg nem ijed, 
befolyása is el lesz határozva. Az uj zürichi új
ság, jun. 25ről jelenti, hogy a’ nagy tanács a’ 
biztosság többsége javaslatát, mellynél fogva tud
tára adatnék a’ külső követeknek, hogy Schweiz 
azon elvet, mellyhez képest a’ lazító szökevények 
Schweiz földéről kiigazíttassanak, elismeri, való
ban elfogadta, ’s Keller dr. ur azon hozzátételét, 
hogySchweiz föntartja magának önállásánál fogvást 
azon jogot, melly az előkerülő esetekben a’ kí
vánt kiigazítás alaposságáról ítélhessen, 114 szó
többséggel 61 ellen félreveté. Ilirzeí ur polgár- 
mester tudnillik előadta, mikép a’ népek közt kö
tött alkuk jogviszony inak magyarázata ’s végrehaj
tása kizárólag- se egyik se másik alkuvó felet nem 
illetheti, hanem az, önállásuknál ’s jogegyenlősé
güknél fogva, mindeniknek sajátja. 11a már most a’ 
szomszéd tartományok, mellyek a’ jegyzékeket 
küldötték, ama’ hozzátételben megegyeznének, az
által aikulag egyedül minket ismernének el bírák
nak. Illy rövidlátást pedig azoktól nem várhatni, 
— noha még azt is meg kell vallani, hogy hae’ 
hozzátétel kimarad, a’vétkességet maga e’ kívánt 
kiigazítás ítéli el. Kellner dr. azután oda nyilat
kozik, hogy a’ többségben félelem győzte le a’ be
csületérzést. — A’ délutáni ülésben Neuenburg v. 
Neuchatel ügye jött szóba, melly tárgyról a’ kor- 
anánytanács azon javaslata fogadtatott e l, melly a’ 
kívánt elválás félrevetését ’s az alkuszeres viszo
nyok föntartatását aj'ánlá. Azon indítvány pedig 
melly Neuenburgnak Prussziától teljes elválására 
diplomatái értekezéseket javasla, félrevettetett. 
Úgy szinte elfogadtatott a’ kormánytanácsnak a’ 
szövetségi alkotmány vizsgálatát tárgyazó indít
ványa is , melly a’ szövetségi alkotmánynak or
szágos gyűlés által vagy teljes, vagy részes vizs
gálatát akarja azon világos értelemben, hogy előbb, 
mint illik, a’ képviseleti vísszonyok másoltassanak

bocsátott, mellyben jelenti, hogy aZ' útlevelek 
ezentúl is úgy fognak láíomásoztatni, mint eddig, 
csak hogy a’ személy azonsága bizonyíttassék. — 
Jun. 27röl pedig ugyanazon lap jelenti, hogy a’ 
fő helyhez a’ piemonti kabinet is igen barátságos 
jegyzéket külde, mellvbcn hírül adatik, hogy a’ 
határszéli hatóságok utasítást vettek, a’ schweizi 
útlevelek elfogadásuk iránt, az april lök i ren
delést megelőző mód szerint.

B E L G I U M .
A’ b. Moniteur kir. rendelést közöl, melly

nél fogvást az eperfa-ültetés és selyem-tenyésztés 
előmozdítására Belgiumban nemcsak több ezernyi 
eperfa, hanem egyszersmind tetemes becsű és ér
tékű jutalmak osztassanak évenként ki. — Brüsseli 
hir szerint £t. Miklós határán több férfit és asz- 
szonyt fogtanak el ’s Antwerpbe hurczoltak, hol 
mindaddig foglyul tartatnak, inig Hollandia a’ fo
goly belgákat szabadon nem bocsátja. — Junius 
Síről jelentik, hogy a’ király Antwerpbe fog u- 
tazni, ’s ott a’ tábort megszemlélni.

A M E l l I K  A.
A’ brazíliai ifjú császár székfoglalása évnap

ját (april 7.) ünnepélyesen üllték meg. Reggel 
á'gyudörgés adá ez ünnepet hírül, délben az egy
házban nagy mise tartatott, mellyen az ifjú csá
szár kévéssé roszul érezvén magát meg nem je
lent. 1 órakor az ünnepi lobogókkal fénylő idegen 
hadihajók tették durrogó üdvözleteiket, mire tisz
teik a’ diplomatái karral egyetemben az udvarnál 
ebédeltek, hol őket az ifjú császár személyesen 
fogadá. Estve a’ Sociedade defensora fényes bált 
adott, mellyen a’ császár csak 8 óra után jelent 
meg. — Ujyorki lapok jun. lőjeig érkeztek Lon
donba. Szerintük Washingtonban a’tanácsban máj. 
28ána’Clay ur által javaslóit végzések a’ deposi- 
tumoknak az egyesült statusok bankjából lett ki
vétele ellen 25 szóval 18 ellen másodszor is föl
olvastattak. E ’ végzeteknél fogva 1834 ev jul. 
1 tői fogva minden depositum az egyesült statusok 
bankjába, vagy fiókbankjaiba adatnak. Ellenben, 
a’ képviselőház a’ bank vonakodását, a’ könyvek
nek a’ ház meghatalmazotti előtt elömutatása iránt, 
keményen korholta. Egyik végzés azt állítja, 
hogy jusa van a’ háznak a’ bankot illy elömutatás- 
r a , ’s a’ háztól kívánt minden megfejtésre kény
szeríteni ; másiknál fogvást a’ ház szónoka (spea
ker^ vagy elnöke parancsot adott Biddle Miklós (a 
bank elnöke) úgy szinte a’ 13 bankigazg&id 'íáío- 
gatására, hogy őket feleletre vonják a’ ház elé 
Erre Quincy Adams ur elleninditványt teli, nogj 
a’ fölebhi végzetek alkotmányellenieknek nyilvá- 
nyíttassanak, de az 146 szóval 65 ellen félrevet
tetett, ’s az ülések 130 szóval 83 ellen jun. 7i| 
halasztatíak cl. —

meg. — A’ főhelyhez Bombelles ur (ausztriai követ) 
jun. 25Lén, ennek tegnapi jegyzékére., választ

Szerkeztet! H e 1 m e c z y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M A G Y A R -  és E R D E L Y O K S Z A G .
Pozsony.  Megállapítván a’ fő RR. hogy a’ 

kir. tábla polgári ügyekben első folyamodási bíró
ságul is megmaradjon , erre nézve a’ neki tulaj
donítandó perfajokban jobbadán az orsz. küldöttsé- 
gi szerkesztés javaslatát fogadák el. Ugyan ezt 
a’ bántáblára nézve is. — Jul. 3kán a’ hétszemélyi 
táhla iránt azon , minden itélőszékre kiterjesztett 
elvet fogadták e l, hogy a’ ki alsóbb itélőszéknél 
bíró volt valamelly perben, abban a’felsőbb itélő- 
széknél ne biróskodhassék; az innen eredhető hi- 
jánypótlás tekintetéből a’ hétszemélyi tábla tagjai 
számát kettővel megszaporittátni határozván. Ez
után átmentek a’ szóbeli perekről rendelkező 14ik 
törvényezikkre is annak 1. 2. ’s 3ik §szát elfoga- 
dák azon változtatással, hogy rendezett tanáccsal 
még nem bíró községekben a’ biró két tanácsbeli
vel 12 ftig ítélhessen ugyan, de ezenfelül 60 . 
írtig az uraság engelmébül se. — A’ Rlt. kerü- 
letileg a’ végrendeletek íárgyazatit folytaták.

Kolos váróit a’ június 30kán és julius i -  és 
2űikán tartott országos ülésekben, az eddigi or
szágos gyűlésekről vitetett jegyzőkönyv fölulvas- 
tatván, megállíttatott.

0 cs. kir. Fölsége méltóztatott ns. Alsó-Fe
jér vmegye igazgató főbíróját Lázár Benedek gró
fot, ugyanazon ns. megye főispáni helytartójává 
kegyelmesen kinevezni.

Apóst. Királyunk ő Fölsége a’ m. kir. udv. 
Kanczellariához jun. iőjérül bocsátott legfensöbb 
határozata szerint zágrábi kánonok ’s püspöki sc- 
minarium-igazgató Mihalicz Józsefet „s. Irénéi 
de Syrmio“ czimzetes prépostsággaí; jun. 20kiha
tározata szerint pedig rozsnyai székesegyházi őr
kánonok Pogány Adalbertét „B. M. V. de Candeíis 
▼agy Shavnika apátsággal; iskoláskánonok Mar- 
sovszky Andrást pedig „B. M. Y. de Lucentia“ 
apátsággal méltóztatott kegyelmesen fölruházni.

A’ magyar tudományos Akadémia által e’ na
pokban közre bocsátott „Tudomány tára isö köte
téből közöljük lelkesítő például e’ hazafi szép 
tettet: Nagytiszt. Beke  Kr i s t ó f  a’ veszprémi 
árvanevelő intézet igazgatója azon alkalommal, mi
dőn 1833 apr. 11 kén a’ megyei küldöttségnek 
a’ tudománybeli rendszeres munkálatra tett észre
vételeit a’ közgyűlés vizsgálná , a’ nevelés ügyé

ben, főkép a’ köznépére nézve lelkes beszédet 
tartott, melly a’ RRek közkivánságára sajtó alá is 
ment. Ez úttal a’ nemeslelkü pap ’s emberbarát 
egy iskolamester-készítő országos vagy megyei 
intézet hasznára 400 pengő irtot ajánlott alapít
ványul (1833  apr. ISkénkölt) kötelezvényesza^- 
vai szerint a’ köznép helyesb neveltetésének elő- 
mozdíthalíísára olly formán , hogy ha ezen intézeb- 
fclállitást az ország atyjai közakarattal pártolni 
kegyesek lesznek, ezen sommácska a’ mesterké
szítő országos intézet pénztárába folyjon ; ha pedig 
ezen nagy ’s édes reménytől el kellene esnünk, de 
a’ javaslat megalapításával Veszprém nemeslelkfi 
Iliidéi egy illy iskolamester-készítő intézet-felál
lításra saját megyéjük keblében nagylelküek lesz
nek: az ajánlott pénz ezen megyei intézet javára 
’s csak egyedül erre , legyen ajánlva úgy, hogy 
melly napon a’ kérdésbeli intézet-felállításhoz csak 
sikeres ’s bizonyos remény tűnik is föl, azon nap
tól kezdve az intézet javára kamatoljon ezen toka, 
v. magpénz, ’s mindenkor e’ czélra fordíttassék 
ezentuli gyűmölcsözése is.

Kül önf é l e .  Az ausztr. nemzeti banknak a* 
lefolyt jun. 30kán nyilványitott számadása szerint, 
váltó papiros pénzben a’ mondott napon forgásban 
marad még mindössze 24,817,503 fr. — Méli 
Ghyczy Péter kir. tanácsnok ’s a’nagyszombati ke
rületi tábla elnöke, néhai alnádor, elecskei jószágán, 
hová Nagyszombatul csak egy nappal előbb érke
zett, jul. Esőjén gntaüíésbenmeghalálozott. A’boldo- 
gultat, hátrahagyott derék fijain ’s vérségén kívül, 
méltán sajnálhatja jeles érdemeiért a’ Laza mint 
hű fiját ’s méltóbban Nyitra, mint tagját ’s egy
koron nagyérdemű alispánját. — Mint Torontalvár*- 
megyébül hitelesen Írják, ott az idei gabonater
mést altaljában középszerűnél jobbnak mondhatni. 
A’ kukoricza szép reményt nyújt. Egy két erő: 
ls a’ dohány és gyümölcs, valamint a’ szőlő is, te
temes áldást nyer általa. A’ búza árában hirtelen 
azért csökkent meg, mert a’ vidéken az ngy ne
vezett háti németek, a’ szép termés reményéra 
tartalék gabonájokkal csoportosan tódultak a’ be
csei révpart felé. — Olvassunk már most ehez egy 
más, fölvidéki megyebül irt levelet ismét az ottani 
termés minőségérül: Egész Cömör sínyli még a’ midi 
évi nagy szárazság ’s őszi áradások által szer«*-
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dett kárait, ’s íme az idei időjárás sem látszik semmi
vel is jobbnak , ráért rendkívüli rekkenő melegünk 
a’ földet meghasadoztatá, így tápláló nedv nélkül 
szénánk csak igen kevés termett, sok helyen mit 
se takaríthattak, legelőink kopáron vannak, szal
mánk is csekély lesz, sarjunk ’s tavaszink mosto- 
1 iságát már előre látjuk, az erdei fák zöldelő éle
te lankad ’s őszelgő sárgára fordult, káposztánk 
se biztat. — Jolsván’s vidékein emberi emlékezetet 
haladó idők óta minden tavasszal számosán szok
tak megjelenni az alsó sl&voniai vidékekről, ’s ott 
legalább is három hónapot töltvén, a’ vidék készít
ményt mint vászon, pakróczok, fésűk, vasakat’s 
&•’ t. sok ezerért összevásárlani, ’s ez által a’ me
gye adófizető népe nagy részének kercsetmódot 
nyújtván, a’ megyei ipart, műszorgalmat ’s keres
kedést nem kis részben előmozdítani: azonban ez 
idén sajnosán kelle érzeni e’ hasznos jövevények 
számos elmaradtát, csak igen kevés jelent meg ’s 
azok is fejér vászonnál egyebet nem vásáríottak, ’s 
e’ vala fő oka, hogy a’ jolsvaisz. János napi, kü
lönben nagy vásár, jelenleg igen szapora eladó 
mellett is ritka és silány volt. Különösen tapasz
talni íehete az eddigleni sindely-kereskedés egy
szerre csökkentét; sok idegen, ki ide siudelyvá- 
sáriás miatt fáradt, hasztalan koptatá kocsikere
két,  mert sindelyt árulva láthatni tünemény volt. 
— Bács-Bodrog t. e. vármegyében Bogojeva,- 
Karavukova, Hodságh sőt Eszék körül is jón. 12ke 
éjjelén iszonyú förgeteg uralkodott, jégzáporral 
vegyest, melly minden termést, még nádasokat is 
levert, az orkán 40 esztendős-fákat döntögetett ki 
tövestül, házakat ’s a’ t. bontott; a’ szőlőtőkén még 
levél sem maradt. A’pusztítás másutt is, merre hú
zódott e’ förgeteg, iszonyú. — Most újólag az égé
sek ismét több helyen nagy pusztítást tevének: 
Bolyok helységben (Borsodban a’ sz. péteri járás
ban) máj. 30kán egy sövény mcggyuladtától olly 
hirtelen terjedt el a’ tűz, hogy félóra alatt az ólakon 

egyéb gazdasági aprólékos épületeken kívül 73 
ház ’s 23 csűr égett porrá. Neveié a’ szerencsét
lenséget az azon nap’s következett éjjel olly rend
kívül uralkodott szél, hogy az üszköket magával 
földön sodorván e’ miatt a’ tüzet oltani leheíienné 
lön , melly ha valamelly udvarba bekapott, ott ha
munál egyebet nem hagyott; még a’ tótágasok 
’s kertek keritési is mind összeégtek. A’ károsul
tak sesedelmire enyhítő adakozással siettek a’ szom- 
szód helységi plebáuusok és uraságok, valamint 
atf egri fő káptalan, melly 75 pozs. m. életet ’s 10 
öl szalmát küldött egyes tagjainak külön adako
zásai felül. — Székelyhidon jun. Okán kevés pil
lanat alatt 15 udvar ’s köztük a’ cs. k. postahiva
tal épületei; Esztergomban pedig jun. 25kéa 17 
ház hamvadt el. — A’ lipcsei újság tudósítása után

Tharandban, nem messze Drezdától, jun. 19kén 
tartá legelső nagygyűlését a’ szász mezeigazdák ’s 
természetvizsgálók társasága, melly alkalommal 
élénk vitatásra kerülvén a’ selyem-termesztés ’s 
eperfa-tenyésztésnek Szászországba behozatala, & 
tárgyban egy, Magyarországbul érkezett vendég, 
Bercsényi János Hr, igen velős értesítést adott, az 
egész gyülekezet általányos tetszése’s jóváhagyá
sával. A’ selyem szabadon termesztésével az idén 
próbát tétetett della Porta grófné felső st. Veit! 
jószágán Ausztriában, ’s az teljesen sikerült, ámbár 
a’ vidék hegyes ’s ehöz képest eső és zivataroknak 
van kitéve. A’ beszőtt bogár-gombolyagok száma 
e’ jószágon, többre megy 80 ezernél; a’ szabad 
ég alatt termesztett selyem mennyiség e’ számba 
még tudva nincs. Millyjövedelmesen pótolná ez kt 
a’ többi termék hijányát nálunk, illy száraz eszten
dőben , mint az idc-i.

A U S Z T R I A .
Folyó év jun. 8án iszonyú égés károsította 

meg, vagy inkább tette tönkreStranzendorfhely
ség lakosit untermankartsbergi kerületben Schön- 
born uradalomban. E ’ nap mintegy délutáni három 
órakor ütött ki a’tűz, ’s minden erőködésés össze
ható segély ellenére 59 ház, 33 csűr ’s 33 paj
ta borult hamuba. Híjában sietett oda maga Har
degg gróf személyesen, Injában adta Scherer ux 
a’ schönborni főhivatalnok (Oberamtmann) a’ leg
derekabb rendeléseket, a’ dühös szél minden ügye- 
kezetet semmivé tett. Minthogy vasárnap vala, 
mellyen a’ marha már három órakor az ólakba szo
kott térni, ez majd egy lábig oda veszett a’ La
kosság minden vagyonával. A’ cseréppel födött 
plébánia ’s az egyház csak nagy bajjal maradhat
tak meg, Kreitmayer Sebestyén majd 80 éves 
ősz, ’s a’ helységnek negyven év óta bírája, a’ 
községtől és uraságtól közönségesen becsült férfi 
a’ szó legszorosabb értelmében mindenét elvesa- 
té; lovai, szarvas marhája, sertései, juhai, és 
baromfija, valamennyi gyümölcsfájai, ’s még pín- 
ezéjében hordóji is mind elégtek. A’ szolgák utol
só köntösig mindent elvesztettek, a’ testükön va
lót kivéve, ’s a’ kik oda haza nem voltak, kevés 
pénzöket is. — A’ kárt a’jegyzőkönyv után 35,390 
pengő fra és 30 kra teszik. —.

A N G L I A.
A’ Times ’s egyéb londoni lapok igen kikel

nek az angol kormány ellen, hogy d. Carlos kísé
retében érkezett Moreno spanyol generálnak meg
engedi az angol földre lépést, ’s felelésre nem vo- 
ná, noha ezTorijossal’s bajtársival egy Boyd nevű 
angolt lövetett agyon a’ nélkül, hogy azt előbb 
törvényes nyompzás alá vetette volna. E ! miatta 
Globe azzal mentegeti a’ kormányt, hogy Moreno 
generált vlselete végett, mellynél fogva Spanyol-
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országban, mint helytartó, törvényes fölsége pa
rancsát teljesítés Angliában feleletre nem szorít
hatja, a’ vemlégjus tiltván azt.

Igen szembe Ötlött, hogy az alsdház junius 
ÖOiki ülésében G. Murray Perth skott megyei par- 
liamenttag a’ dissenterek doctori lépcsőkre fölvé
telét tárgyazó indítvány e l l en  szavazott, noha 
választatásakor azon bizonyítást adá, hogy mel
lette szavazand. A5 politikai lapok ezt hallatlan ’s 
eddig példátlan árulásnak bélyegzik. — O’Connell 
or a’ wexfordi választókhoz Irlandban jun. 18án 
levelet irt, mellyben élesen, sőt epésen kikelvén a’ 
whigministerek ellen, arra inti és szólítja fel őket, 
hogy repealert (unió-ellenest) küldjenek követül. 
Irlandban az ingerleti^ég, melly onnan eredt, hogy 
Althorp 1. a’ kénytető törvényt (csendbillt) meg- 
akarja ujittattíi, azon hírre, hogy az orangista párt 
Dublinban gyűlést fog tartani, még inkább üreg- 
bült. — A’ Hampshire telegraph azt mondja dón 
Carlosróí, hogy a’ tiszteleti őröknek megköszönte 
szolgálatokat, ’s elbocsátotta őket. Ügy látszott, 
hajóra ültékor semmi pénze sem volt, de Angliába 
érkezvén tetemes summákat kapott. Családja hit
veséből, annak nénjéből, ’s három fijábol áll, kik 
közül a’ legidősb 16 éves. A’hg magányos élete igen 
példás, ’s mint állítják, környezete őt igen sze
reti. Azt tartják London mellett akár letelepülni, 
’s ott várni be a’jó alkalmat, mellyel ismét hazá
jába térhet, mit nagy bizonyossággal hiszen. — A’ 
király beszéde a’ püspökökhöz, úgy mond az Exami
ner, mellyet a’ toryk ő Fölsége érzeti nyilatkozá
sának állítanak az egyházi biztosság iránt, mint 
halljuk, három év óta, minden kir. születésnapon 
elmondatott.

A’ felsőházban jun. 24éii a’ LlandaíTi püspök 
néhány kérelmet nyújtván be a’ dissentereknek 
akadémiai méltóságokhoz bocsáttatása ellen élénk 
vitára nyújtott alkalmat a’ íordkanczellár ’s Wel
lington hg közt. A’ püspök tudnillik az egyetemek 
’s egyház közti összefüggést lényegesnek (essen
tial is) ’s feloldhatíannak nézi, a’ vallásoktatást pe
dig a’ nevelés legíontosb részének; mi azonban 
elmellőztetnék, ha más egyházi tagokat is bocsá- 
tanának az egyetemekbe, mint ez a’ londoni egye
temben világosan előtűnik, hol még eddig a’ val
lásoktatásra semmi rendszert sem tudtak föltalálni. 
A’Íordkanczellár szükségesnek hitte megjegyzem*, 
hogy egyetemnél, melly mindenki elfogadásara 
van szánva, nem állíthatni fel határozott vallás- 
oktatási rendszert. Azt kérdezé azután a’ szó
nok: valljon nincs e joguk a’ dissentereknek egye
temet alapítani magok számára, 7s mivel Oxford-- 
ha és Cambridgebe nem bocsáttatnak be, épen 
semmi egyetemük se legyen é tudományos mü- 
veltségökre? Erre Wellington hg megjegyzi, hogy

minden szokás ellen van, kérelmek átnyujtásakor 
vitába ereszkedni illy fontos tárgy fölött, ’s hozzá 
adá, hogy azon hang, mellyen a’ Íordkanczellár 
az oxfordi egyetemről, ’s a’ Kings-Collegeről em
lékezett, őt még inkább csudálkozásra bírja. Föl
indulva viszonzá a’ Íordkanczellár, hogy a’ ns her- 
czeg őt egészen félre értette, ’s hogy ugyanő Ox- 
fordban a’ Logikában nem sokat nyerhetett To
vábbi beszédében a’ hg állítását ügyekezék meg- 
czáfolni ’s megmutatni, hogy ő legnagyobb tiszte
lettel van az említett egyetemek iránt. Ugyané’ 
nap az alsóházban Williams ezredes a’ ház privi
légiumai megsértése iránt tett panaszt, mivel a’ 
Westminster apátságban tartott hangászati ünnep 
végett annyi katonaság vala szomszédjában fölál
lítva, hogy a’ tagok a’ házba alig juthatának. E' 
végett felírást javaslóit ő Felségéhez, ez és ha
sonló történet miatti panasz-tételül. De minthogy 
Howick lord jelentése szerint, eziránt már nyo
mozás van rendelve, ’s ezután gondos figyelem 
lesz az illyek elhárítására, indítványát visszavette.

A’ felsőházban jun. 25kén felírást javaslóit a' 
Íordkanczellár ő Felségéhez, hogy az angol bün
tető (criminal) törvények rendezett gyüjtésmód- 
jai vizsgálatára kinevezett biztosság első tudósítá
sát előterjesztesse. — Megjegyzé, hogy soha biz
tossági kézből derekabb tudósítás nem került még. 
Szándéka, mihelyt előterjesztetik e’ tudósítás, ki
nyomtatását javaslani, hogy a’ törvénytudóka’jö
vő pariiamentülésig illően áitalnézhessék azt. Jö 
vő ülés kezdetén azután, mikor a’ 2dik tudósítás 
is készen lesz, majd indítványt teend, mindket
tőnek különös vizsgáló biztossághoz utasíttatása 
végett. Azután azt kérdé a’ Cumberlandi hg .. 
valljon Brougham lord a’ lelkészek tiszthelyökrülí 
távollétét, ’s a’ jövedelemhalmozást illető két in
dítványát még ez ülés alatt kívánja é előmozdíta
ni? mert lia igen, akkor annak legalább addig 
kellene megtörténnie, míg a’ püspökök Londonban 
vannak. Azt is óhajtaná a’ hg. tudni: nem szán
déka e záradékot javaslani a’ lelkészek íiszthelvük- 
rüli részintes távolléte miatt fenálió törvény eny
hítésére. A’ Íordkanczellár ez utolsóra nézve azt 
viszonzá, hogy igen is szándéka, ’s talán már In-U
fón fogja ő kir. magasságával er záradék másolatát 
közölhetni. Most, úgymond, ha vaíamelly lelkész 
két nap távol van, ’s a’ hét egyéb napjain tiszt- 
helyén van is, ’s következő héten ismét két napot 
tölt másutt, úgy tekintetnék az, mintha négy nap 
lett volna egymás után távol, ’s ha az ember ezen 
elv szerint tovább menne, hamar oda juthatna, hogv 
a’ lelkész a’ törvényes 9G. napot íúlhágta, melly 
esetben jövedelme Idát tartoznék bírságul fizetni, 
mi hasztalan szigorúság lenne só lelkészség elk
s’ mii örömest mellőzni óhajt, noha igen elfem*

*
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ran ar tiszthelyekrüli valóságos távollétnek. Az 
erre czélzó indítványt , mihelyt teheti, a’ ház eli
te  hozandja. A’ tiszthalmozási indítványra nézve 
majd igen egy : a’ mostani ülés végén e, vagy a’ 
jövő elején fordul az meg a’ ház előtt. — Az alsó 
házban jun. 25én ’s 27én helybeli érdekű tárgyak 
forgottak szóban. A’ felső házban pedigjun. 27én 
azon panaszkodott a’ lordkanczellár, hogy őt a’ 
Morning-Post (torylap) bírói tekintetében igen 
durván sértegette, ’s az e’ tárgyi vita olly képet 
Öltött, mintha a’ ház privilégiumai sérelméről lett 
volna panasz.Maga Wellington hg., a’ toryk feje sem 
röszalhatá e’ lépést, ’s elhatároztatott, hogy a’lap 
nyomtatója a’ ház korláti elé idéztessék. — Napier 
adm. jun. Sokén érkezvén Lissabonból Portsmouth- 
ba, itt köz örömzajjal fogadtatott. Visszatérte oká
ul azt mondják, hogy mivel Barringur (portsmou- 
Éhi képviselő a’ parliamentben) némi hivatalt készül 
cSvállalni, ’s e’ végett uj választásnak kell majd tör
ténni; Napier adm. óhajtana jelöltül (candidatusul) 
föllépni a’ portsmouthi képviselőségre.— D. Carlos 
kisérőji, a’ Times szerint, Moreno generált Ports- 
mouthban szóra sem méltaták, a’ nép haragja pedig 
annyira nőtt, hogy Londonba volt kénytelen illan
n i, de nem tudni még hol lakik ott. Ugyanezen 
Moreno védirást bocsátott a’ Courier kiadójához, 
mellyben az ellene tett vádakat megczáfolni (igyek
szik. Hogy emberi érzelmeiről bizonyságot adjon, 
azt állítja, hogy Lacy gén. összeesküvésekor Ca- 
taloniában 87. személynek tartotta meg életét anél
kül azonban, hogy mint tiszt, v. hadi törvényszéki 
tag, kötelességét sértette volna m-eg, ’s ezáltal a’ 
Cour. azon állítását ügyekszik megczáfolni, mellyel 
Ferdinand király meghittjének vádolja őt. A’ Cou
rier mindezzel nincs kielégítve, hanem vádjait ismé
telve azon reményét fejezi ki, hogy valamellyik par- 
liamenttag az ezen ügyet érdeklő papirosokat majd 
elő fogja kérni. Maga a’Standard (torylap) is azon 
van, hogy nyomozás rendeltessék ez iránt, minthogy 
ezen ügy minden angolt egyiránt érdekel, bármi 
párthoz szít is. E’ lárma d. Carlost arra birá, hogy 
minélelóbb induljon Londonba.

Az alsóházban jun. 28kán ü*I)wycr ur in
dítványt tett Boyd angol kivégeztetése miatt Mo
reno spanyol general által Palmerston lord ví- 
szonyzá , hogy ezen ügyet a’ korona ügyészei
nek már előterjeszté, de azt hiszi, véleményük 
oda menend, hogy a’ szerencsétlen Boyd kivé
geztetése nem volt népjog-elienes, mivel egy cso
porttal vallomása szerint lazító szándékban szál
lott ki. Jelenté azután, az angol kormány, men
nyire lehet, meg fog szólalni azon szigorúság vé
gett, mellyel a’ portugál kormány a’ klastromok 
jószagit lefogíalá, ’s azt enyhíteni ügyekezend, 
minthogy e’ bánásmód az alka egyik, záradékával

nincs öszhangzasban, mellyben általányos bocs. 
nat van kikötve. A’ íelsőház e’ napi ülésében me; 
jelent a’ ház korláti előtt a’ Morning Post kiad 
ja, az e’ lapban a’ 1. kanczellár ellen kijött czi! 
keíy végett, ’s minthogy a’ szerző nevét Peei 
lestone urat, roegnevezé, ismét szabadon bocsá 
tatott. Ez utóbbi pedig junius 30ra iudéziciék 
korlátok elé.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Journal des Débats közli a’ lengyel ko 

mány biztosság által jun. lOkén kibocsátott hi 
leményt, melly óvakodásra inti a’ kereskedői ki 
zönséget, nehogy Jelski gróffal a’ lengyel bai 
egykori elnökével, ki most Parisban saját jelnek 
(firma)  ’s társáé alatt nyita kereskedést, ’s lei 
gyei kereskedőházakkal keres szövetkezést, kaj 
csolatba lépjen.

Midőn a’ párisi választók előtt Thiers és Sa 
verte uu. egy mással szemközt politikai hitvallí 
sukat fejték, Thiers úrtól többek közt azt is kél 
dezek: mi véleményben van az örökös pairségrő 
meliyet mind a’ nemzet, mind a’ többség félrevc 
tett. Thiers ur nem tagadá, hogy ó az örökössé 
mellett van, de a’ kérdést már eliutézettnek nyj 
latkoztatá, minthogy a’ chartának egyik czikkc 
lye az, ’s a’ kormány soha sem fog példát chart 
megtámadásra adni, melly iránt mindenki mél 
tisztelettel tartozik, a’ király és ministerek úgy 
mint az alattvalók, v. jobbágyok. Itt köz morgá 
szakasztá félben, ’s minden oldalról ellen mon* 
dottak a’ választók azon kiáltozás közt: mi nem va 
gyünk jobbágyok, hanem polgárok! Thiers ur er 
re kifejezését visszahúzván azt függeszté szavai 
hoz: „Igen is valamennyi franczia polgár, mir 
„derekasan !a következett. — Lyonban nemrég há 
rom vasas, a’ 7d, ezredből, kikaz ottani zendülé 
alatt magányos házbul 2000 frankot ’s egyéb drá
gaságokat loptak el, a’ hadi törvényszék által eg] 
évi fogságra Ítéltetett, mint legalsóbb lépcsőjén 
a’ büntörvény 401ik czikkelye által tolvajság el
len szabott büntetésnek. Ez ítéleten itt igen föl 
indultak, mert azon hiedelemben van mindenki, 
hogy a’ katonai bélyegnél fogyást, azon környfe
letek közt, meílyekben a’ nyilványos rend fönta#- 
tása katonákra volt bízva, á’ büntetés nem legal
sóbb, hanem legfőbb fokát érdemiették volna. Ma> 
seilleben Berryer, Laboulic (nagy eszü fiatal ügy* 
véd) ’s Reynard uu. választattak el követül. A’ kél 
első a’ carlo-republicanus párt jelöltje, Reynard ur 
pedig a’ ministeriumé volt. — Egy párisi levelező a’ 
ír. választásokról igy elmélkedik: „A’ választások
ban a’ kormány győzött, mi ismét Lajos-Fülőp 
finom tapintatának bizonysága , ki ministeriuma el
len illy sokáig szenvedé a’ kamarákat, mellyeket ha 
előbb föloszlatott volna: ismét csak azon tagokat
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nyerte volna vissza; holott most az oppositio tag
jai száma megcsökkent» De más kérdés az : biz
tosítja e a’ királyszéket e’ választási győzelem több 
évre’s tartósak lesznek é következései? rendület
len meg van é ezentúl alapítva Lajos-Fülöp dy- 
nastiája? — A’ király politikai talentumának va
lódi terjedelme, ha nagyszerű ’s messzelátó e, 
most fog majd bebizon) ülni. A’ mi eddig történt, 
azt minden kétség kívül okos családfő gondosko
dásának tulajdoníthatni, ki ha nem egy hónap
ról másikra, egy évről él a’ másikra. Úgy tartom 
tni a’ franczia újabb történet újabb ’s igen elhatár- 
eó korszakába léptünk, Lafayette eíhunytával lett 
világos előttem ’s ott is kezdődik az. Azonban La
jos-Fülöp még mindig ugyanazon nagy dilemmá
ban szorong: előmozdítsa e őszintén az intézvé- 
nyek (institutiók) Ígért fejlésit, ’s azon tetemest, 
mt az igazgatásban még önkényes eddigien? el- 
tnellőzze é, mit eddig olly ügyesen lehetett a’ 
inagas költségekre, monopóliumokra, hivatal-hal
mozásokra , annyi tisztviselő-letételre ’s a’ t. róni? 
vagy a’ visszahatásban haladásra vagy legalább 
megállapodásra bírja é az engedékeny követházat? 
Annyi bizonyos, hogy az igen megtizedelt oppo
sitio, melly az uj kamarában a’ király ellen lépend 
föl, idővel neki veszélyest lehet, mint ama’ számos 
volt. — Nagy tanúságot nyújthat erre a’ restau- 
ratio parlamentaris története. A’ restanratio leg
gonoszabb idejében csak i  7 tagot számlált az op
position — Azon cselek, úgymond egy párisi le
vél, mellyekkel a’ ministerium különösen Thiers ur 
megválasztatásában élt, olly környülmény, melly 
már előre is képes elnépszerütlenitcni (depopula- 
riser) a’ többségét. -— De Párison tol a’ kormány 
nem volt mindenütt olly győztes mint Párisban, 
A’ vidékről nem csak Bignon, Odilon -  Barrot, ’s 
Lafitte uu., hanem Dupont de l’Eure, ’s Lafayette 
György au. is jöni fognak mint említők. A’ repub- 
Jicanusok azonban távol sem lesznek olly számo- 

* «an , mint a’ múlt ülésben, A’ Journal de Paris 
igy osztja föl a’ jövő kamara szózatit: 459 tagból

Ímár 448 van megválasztva. Az előbbi többség 
mintegy 250, az oppositio 150 szózatot számlált, 
50 kétes vagy ingadozó vala. Most ellenben a’ 
többségre 320at, az oppositiora 90et, ’s 50 ké
tes szózatot számíthatni, ’s így 2 5 0 , 00 és 150 
•zámok helyett ahozképest mostan 220at, 50et 
és ÖOet tehetni. Ezek között a' legitimisták, vagy 
tikét úgy neveznek, mintegy 15 lehetnek, ’s az 

; °ppositióhoz vannak véve.
A’ provinsi választáskor bizonyos Génoude orra 

terülvén a’ szavazási sor, azon nyilatkozással állott 
°1, hogy ö Lajos-Fülöp iránt semmi hódolási kö
dösséget sem ismér el; ha azon értelem iránt 
adlyben 0 veszi az esküt, nincs ellenvetés, kosa

azt letenni; de a’ mellett egyszersmind ellenmond 
a’ választói törvénynek, melly nyolez millió fran- 
cziát foszt meg politikai jusától. Az ideigleni el
nök viszonzá: a’ statustanács rendeleténél fogra 
semmi szavazást sem fogadhatni el eskü-magya
rázattal; a’ kormány részéről jött utasítások tiltják 
kérdezni eziránt a’ gyülekezet egyéb tisztviselő- 
jit. Génoude ur tehát erre azon nyilatkozással tá
vozott el, hogy illy körülményekben nem szavazhat.

A’ Moniteur szint azon idomban adja elő a’ 
szózatokat, mint a’ Journal de Paris. Hozzá füg
geszti azután, hogy ezen fölszámítás csak közeli
tő , ’s azt változhatlannak nem állíthatni. Annyi 
bizonyos, hogy a’ többség tetemesen öregbült. Ea 
azonban nem fog arra nyújtani alkalmat, mit a’ 
kormány ellenségei olly örömest hisznek, hogy az
zal a’ kormány visszaéljen, mert tudja, hogy visz- 
szaéléssel e’ többséget elvesztené. Sőt inkább mér
sékléssel ’s bölcscséggel fogja ezt használni a1 
rend és szabadság érdekében, mellyek elválhat- 
lanok. A’ kormány jól tudja, hogy csak ezen föl
tételek alatt tarthatja meg azon szózatokat, meL- 
lyekre szüksége van. — Mint mondják, Joinviile 
kir. hg. aug. elején Brestbe menend, ott a’ ten
geri ügy növendékei próbáját letenni. — E’ pró
ba után Lorientba menend, bogy Sirene 50 ál- 
gyus fregátra száPjon. — A’ Sirene rövid gya
korlási hajózást teend a’ canári szigetek ’s az Azú
rok felé. Mondják azt is , hogy a’ király, íiját a* 
jövő tavaszon a’ brazíliai ’s antillei franczia kél 
állomásra szándékozik küldeni. — Y óiról general 
Algierból jun. 13ról (a’ Moniteurbcn jun. 29én) 
igen kielégítő tudósítást adott a’ gyarmat állapot- 
járók A’ gyapjú-kereskedés ismét elkezdődött. A’ 
síkon kíséret nélkül leliete járni. A’ kórliázakbeE 
katonaság száma csak fél annyi számú a’ tavalyi
hoz képest ugyanezen időrüh

B E L G I U M .
A’ belga képviselőház újabb időkben ismere

tessé lett két követe Brouckére és Gendebien igen 
különös vélctlenségből ugyanazon nap, szinteazon 
órában (jun. 21. estve) az egyik szekerezésben, 
másik lovaglásban sérült meg veszélyesen, de re
ményük mind a’ kettőnek életben maradását. Az 
első (Brouckére) tilburyját (két kerekű csézáját) 
az elvadult ló zúzván össze, sérült meg; a’ mási
kat pedig a’ ló vetette le. — Centben két csoport 
pórasszony, számra mintegy 150nen, iszonyú 
harezra kelt egymás ellen, mellyben számos fej- 
kötő, fül és konty összeroncsolva tépve repült szer
te széllyel. Czivódásuk oka volt, hogy egyik fél a’ 
másikat magasb munkabér-csikarást ezélzó egyesü
letre akarta bírni.

A’ jninisteri Indépendant jun. 24ről megjegy
zi, hogy Berlinben’s Becsben csakugyan azon vök-
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tak , hogy a’ belga ügyet illető alku ismét vétessék 
föl, ’s a’ luxemburgi kérdés előlegesen külön vá- 
lasztassék; de mivel a’ luxemburgi kérdés a’ lirn- 
burgival szoros kapcsolatban all, ’s egyiknek el- 
lialasztatása a’ másikét vonná maga után, a’ belga 
kormány ezen elkülönítésre nem állott, ’s vona
kodásában Anglia ’s Francziaország pártját fog
ta. — A’ Moniteur Rogier mint beiminister fölszó- 
lítását közli, Belgium költőji’s művészeihez, hogy 
Belgium függetlensége 4dik év-ünnepe dicsőíté
sére egy költeményt ’s egy karéneket készítsenek. 
A’ költemény tárgya a’ nemzeti függetlenség le
gyen. írhatni franczia vagy ílamandi nyelven, de 
kevesebb 1 0 0 ’s több 200 versnél nem lehet. Csak 
benszülöttek ’s oily idegenek, kik 10 év ófa lak
ják Belgiumot, versenyezhetnek a’jutalomért, melly 
kettős: az első 600 frankot érő arany emlékpénz, 
a’ másik 300 fr. becsű. .

N É M E T O R S Z Á G .
A’ bajor követház jun. 28kán bevégezvén 

minden dolgait, Schrenck báró rövid beszéddel 
rekeszté be az üléseket, hol különösen azon ör
vendett , hogy a’ királyi ház költségeit olly kész
séggel ajánlotta meg a’ kamara, ’s a’ vitákban 
nyugalmat, józanságot ’s méltóságot bizonyított. — 
Sachsen-Meiningen herczegség országgyűlése, 
úgy mond egy német hírlap, már husvét óta együtt 
van, de senki sem tudja, min tanakszik. — Wie- 
beking titkos tanácsos nem rég röpkeirást adott 
ki, mellyben Pechmann báró (a’ Dunát Majna folyó 
által Rajnával összekötő csatorna szerzője) ellen 
hevesen kikel, ’s arra ajánlkozik, hogy kész ki- 
lencz állítványra 1000 , 5 0 0 , 3 0 0 , ’s a’ t. fo
rintot valamelly pézváítónál lefizetni, ha ezen 9, 
csatorna-vonást illető czikkely helyesnek, ’s 
altaljában a’ csatorna-építés Pechmann terve sze
rint , mellyet a’ kormány már elfogadott, létesít— 
hetének bizonyittatik be. — A’ Sehiller-egyesület 
választottsága (a’ Morgenblattjun. 20ki számában) 
ismét segedelmet, ’s már hányadszor! kér a’nagy 
költőnek emelendő emlékre. Az emlék, óriási szob
rát fogná a’ költőnek ülve képezni, lejeDanecker 
szerint, a’vázlat ’s minta kivitele Thorwaldsentól. 
A’ segedelemre foíszólítás közönségesen a’ német- 

'  ség minden osztályához van irányozva, különösen 
pedig Németország játékszínei ’s művészeihez, 
úgy szinte „Schiller Albuma“ (emlékkönyve) ala
pítására a’ német asszonyokhoz, kiknek a’ halha
tatlan olly gyakran emelt dalaiban emléket. Bár 
sükere legyen a’ felszólításnak!

S C H W E I Z .
Hirzel ur polgármester beszédében, mellyel 

a’ zürichi nagy tanácsot a' biztosság többsége ja
vaslatára óhajtotta bírni következő, Schweizban 
ritkán hallható helyek jőnek elő: „Bennünket a’

sajtó, ’s más magas szózatok kábítottak e l Ha mi 
nem bírunk v. bírni nem akarunk a’szökevényekkel, 
a’ külföld kénytelen lesr magát védelmezni elle
nünk. ’S erre joguk van. Az urak csak nem akar
nak rejteket csinálni Schweizból, honnan a’ szom
szédokra annál biztosabban lőhetni. Az uraknak 
a’ sajtóra jobban kell vigyázniok. Az alkotmány 
tiltja a’ censurát; de tiltja egyszersmind a’ sajtó 
visszaéléseit. ’S ha látjuk, hogy a’ fönálló törvé
nyek e’ visszaéléseket meg nem büntethetik elég
gé , el kell magokat az uraknak azok megmásí- 
tására szánniok. — Mi adtunk gyanúra okot ’S 
gyanúnkat nem azok gerjeszték e mesterségesen 
(armányosan), kik a’ menekvésjoggal, és sajtóval 
visszaéltek —

P O R T U G Á L I A .
A’ liadiministernck Evorábuljul. 1 sójáról költ 

hivatalos tudósítása szerint, e’ napon a’ migueli ka
tonák már valamennyin le valának fegyverezve; 
valamint a’ spanyolok is, kiknek száma, a’ 13S 
tiszttel együtt, mindössze 670.—25 álgyu találta
tott a’ várban, 1300 ló és 288 öszvér. Valamen
nyire csöndesülni kezd a’ nép bosszúja a’ hazatérő 
migueliek ellen; Lissabonban eddig hatra megy 
számuk a’ közülök megöletteknek, ’s köztük kettő 
szerzetesnek találtatott ; Lourenzo gróf kocsi
ja, mellyen a’ városba jött, izre porrá töretett, la
kása pedig Belemben fölgyujtatott. D. Izabella k. 
ligasszony elég díszesen fogadtatott; d. Pedro, mi
nisterei ’s az egész hadvezéri test a’kikötőig men
tek elibe, ’s onnan lakásáig a’ Bemfica palotáig 
kisérék. A’ ligasszony kiszálltakor sziv-elfogó érzé- 
kényüléssel borult Pedro karjai közzé, kit 13 év óta 
nem látott. — D. Miguellel 24 pair ment az ország- 
bul k i’s köztük Cadaval és Lafoens ligck is. A’már 
említett eseten kívül, hogy Miguelt, midőn Sínes
ben megjelent, egy ember gyilkoló szándékkal 
rohaná meg, említik még későbbi újságok, hogy a’ 
nép, melly egyébiránt valaha Miguelnek egyik 
leghívebb városi népe volt, gyakran barsogá e1 sza
vakat: „éljen a’ constitutio! halál a’ zsarnokra !a 
végre pedig midőn az infans hajóra lépett, ezer 
meg ezer kődarab röpült a’ népcsoport kezeiből 
utána. — D. Carlos hajóra szálltánál, mellynél gén. 
Rodil, és Tejeironak mint spanyol részrül tanubiz- 
tosoknak jelen kell vala lenniük, az infans gyöngéd 
érzete kiméltetésébül, említett biztos urak kéz alatt 
kérettek meg: ne jelennének meg formarubájokban, 
hanem csak amúgy a’nép közt elvegyülve, mitök. 
teljesítettek is. — A’ közelgő portugál cortesgyü- 
lésre, aug. 3kán már valamennyi követnek meg 

' kell választva lennie; általányosan minden 25,000 
fő népségre egy képviselő esik, ’s így az ország- 
bul mindössze 133 küldött gyűlhet össze követke
ző arányban: Síinho tartomány, fővárosa Braga,
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küld 16 követet; Duoro, fővárosa Porto küld 
27et; Tras-os-Montes, fővárosa'Villareal 12őt; 
felső Beira, fővárosa Viseu 14et; alsó Beira, fő
városa Castellobranco 14et, Estremadura, fővá
rosa Lissabon 2 0 a t; Alemtejo, fővárosa Evora 
9et; Algarbia, fővárosa Faro 9et; Azorok első 
osztálya , fővárosa Ponte Belgado 3 a t; 2dik osz
tálya, fővárosa Angra 5öt; ’s végre Madeira, fő
városa Funchal 4et. E ’ választási mennyiség után, 
könnyű kivetni Portugália összes népsége számát 
körül belül mintegy 3 ,325,000 lélekre; hozzá nem 
tudván az ázsiai ’s afrikai gyarmatokat, mellyekre 
a’küldendő követek száma következőn vettetett ki: 
Zöldfoki szigetek, Bissan és Caclieu küldenek ket
tőt; Angola királyság Benguelával együtt egyet; 
sz.Tamás és Principe szigetek egyet; Goa statusai 3 - 
mat, Macao, Timor és Sula gyarmatok egyet. Ki kö
vetté választatik, hivatalát el kell fogadnia, hacsak 
kimerítő bizonyságai nincsenek, hogy annak viselé
sére teljességgel alkalmatlan.Hogy valaki elválasz- 
tathassék, elég ha 200 miireis (valamivel 300 
tallérnál több) eszi. jövedelme van, ’s ha mingyárt 
távol van is azon helytül, hol követté választatott, 
ülését a’ kamarában mindenkor szabadon foglal- 
hatja el. Mint látszik, a’ választások nagyobb ré
szint a’ fenálló kormány részére fognak kiütni; 
Terceira hg. Angliába utazott, hogy jelenléte a’ 
választások alkalmakor, a’ kormánynál gyanút ne 
támasszon*

S P A N Y O L  O R S Z Á  G.
Gróf Torrenónak olly régtül rebesgetett mi- 

nlsterium-vállalása, mintjun. 29kérül költ párisi 
levelek írják, valahára teljesült; ö a’ financz-mi- 
nisteriumot viendi Imaz helyett; a’ királyné egy 
úttal 86 országos procert neveze ki’s köztük Imazt 
is, a’ cortesi felső kamarába. Kormányrendelésnél 
fogvást a’ gyorskocsik járása Madritból Sevilláig 
egy időre fölfüggesztetett a’ cholera terjedése miatt, 
melly már Xeres és Carmonában is dühöng; Mau- 
zanaresbe orvosok küldettek a’ nyavalyának ottani 
állapotját kitudni, Madridejosban is mutatkozik e’ 
járványmirigy. — Az índicateur de Bordeaux két 
újabb ütközetet jelent a’ carlosiak ’s királynéiak 
közt: egyike jun. 16kán történt Erice mellett Pam
plona körül, mellyben a’királynéiak részéről 5000 
vön részt a’ biscayai és alavai insurgensek hat 
osztályi ellen; ezek közül hosszú csatázás után 
kettő a’ csatahelyen maradt, a’ többi.szaladással 
menekedett meg. Másik ütközetet Quesada uyeré, 
"'s mint hallik az ellenség vesztesége ezernél több
re megy. Zumalacarreguy Navarrában gyanúba 
asett saját felei előtt, ’s meggyilkoltatására már 
másod ízben tétetett kísértés; a’ gyanú alapja on
nan származék, hogy hir szerint a’ vezér pénze- 

i kot küldözget Angliába, mellyek után nem sokára

titkon maga is menni fogna, ’s az ügyet, melly miatt 
a’ népet föllármázta, végképeu abban hagyni* — 
Gén. Rodil seregeinek táborszemei Madritba meg
érkeztek. Martinez de la Itosát Lajos-Filep a’be
csületrend nagykeresztjével, d. Pedro pedig Krisz
tusrenddel tisztelék meg. Az orosz követ Outril ur, 
példáját követvén az ausztriai követ gróf Brunct- 
t i , és porosz minister Liebermann uraknak, Mad
ritból elköltözött.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Kolokotroni ’s Koliopulo vallatása jun. 12én 

kezdődött. A’ kormány tanujinak kihallgattatása 
12 napig tartott, ’s mint hallani, a’ vádlottak 
ellen nem sokat bizonyítottak. Úgy tartják, a’vád
lottak tanuji vallatása is el fog szintannyi ideig 
tartani, mivel számuk löOat halad meg. Koliopu- 
lót az ügy folyama inkább érdekli, mint Kolokot- 
ronit, ki azzal keveset látszik gondolni. A’ vád
lottak kihallgatása, minthogy p’ törvénykezés Na
poleon codexe szerint foly, nyilványosan történik 
egy nagy, karzatos teremben, hol öt biró ül egy
más mellett, a’középső mint elnökmagasb karszé
ken. A’ bírók balfelén a’ nyilványos vádló áll, jobb
felén a’ vádlottak védjeikkel, a’ terem többi ré
szét ’s a’ karzatot nézők ’s hallgatók töltik be. Ko
lokotroni, az atya, igen szép ’s jeles külsejű fér
fi. A’ viták görög nyelven folynak. Következő a’ 
vallatás menete: Az elnök az ülést beszéddelnyi- 
tá meg, mellyben a’ védőknek mérséklést, a’ né
zőknek hallgatást ’s csöndes viseletét ajánlott. A’ 
közönséges előkérdések után fölolvasá a’ törvény- 
írnok a’ vádat, melly alatt a’ vádlottak mindvégig 
földre szegzék szemeiket. Az elnök ezután Kolo- 
kotronin kezdé a’ vallatást, ki következőleg nyi- 
latkozék: „Én 177üben april 30án Limpovisiban 
Gortyna tartományban születtem. Tavaly július
ban Tripolizzában voltam, honnan az oda 7 mér- 
földnyi távolságú St. Mónimé klastromba mentem. 
Ezen idő alatt jött Roma gróf is Tripolizzába, ’s 
én egy vagy kétszer ebédeltem is vele; politikai 
ügyekről vele nem szólottám; ő nekem a’ naupliai 
nyugtalanságokról beszélt ugyan, de én a’ dolog
ról semmi további kérdést sem támasztottam, ’s 
hogy magamra gyanút ne vonjak, szántszándékkal 
mentem az említett klastromba. Semmit sem tudok 
ama’ bizonyos külső hatalomhoz intézett iromány
ról. Az utonállókkal v. zsiványokkal soha kapcso
latban nem állottam, sót inkább mindig üldözőjük 
voitam.Nesselrode gróftól ügylevelet kaptam, melly- 
beu ő nekem magányos ügyben irt levelemre vá
laszol ; tudnilíik én neki Ricord urat ajánlottam, 
kinek Görögország iránt jeles érdemei vannak. 
Oka Nesselrode grófhoz irtomnak az volt, mert 
Ricord admiral tói én az orosz tengeri sereg vala
mennyi kapitányaihoz ajánló levelet nyertein. Nem
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emlékezem többé e’ levél tartalmára, de a’minister 
válasza talán kifejti értelmét, minthogy arra szó
lít föl, hogy atyáim székéhez és vallásához hű 
maradjak.“ Ezután az elnök Koliopulót kérdezte, 
ki így válaszolt: „Palumpában Caryteneben egy 
faluban születvén, életem 50 évű, hazámat mint 
katona szolgáltam. 1833. april. 17'kén hagytam el 
Naupliát, hogy szülőföldemet meglátogassam ’s 
öcsém menyekzöjén lehessek jelen. Leondariban 
voltam, midőn a’ bajor koronahg. e’ várost meglá- 
togatá. Öcsém menyekzöjén láttam Kondurinitzio 
rablót, kit előbb Capodistria János elnök paran
csára üldöztem. 0 azon üldözések felől panaszko
dott, mellyeknek ki vala téve.- Én erre azt vá
laszoltam : ne féljen, mert a’ köz bocsánatban ő is 
értve van. Midőn Palumpát elhagyta, egy lovat 
ajándékozott nekem. Argosban ismérkedtem meg 
Roma gróffal, ki aztmondá, hogy Naupíiában va
lami komoly készül; ’s tartanám ezt szemmel; én 
azonban ez értekezést tovább folytatni nem aka- 
rám, ’s a’beszéd fonalát másra fordítottam. Naup- 
liába visszatértemkor Heideck generálhoz men
tem tudósítani ót arról, a’ mit hallottam, ’s rend- 
szabásit a’ szerint tanácsiám tenni.“ Heideck gén. 
válaszát a’ vádlott semmikép sem akará közleni, 
azt vélvén: a’ general maga is megmondhatná mit 
válaszolt. Ismételve kérdcztetvén, mikor ment Hei
deck generálhoz, viszonzá: „Xem emlékezem töb
bé szorosan, Franz ur kormánysági (jrégcnce) 
titoknok elfogatása előtt, vagy után volt c.“ Je
lenté továbbá, hogy a’ zsiványokkal közlekedés
ben nem volt, ’s hogy az idegen hatalomhoz kö
vetelt írásról semmit sem tudott, ’s ártatlansága 
emiiíésévcl zára beszédét.

O L A S Z O R S Z Á G .
Sziczilia királya ’s királynéja jen. 8án indult 

cl gőzhajón Xápolybóí, ’s másnap Palermóba kívánt 
épségben érkezett. — A’ Gazctta di Firenze bi
zonyos barátsági ’s kereskedési alkut tesz közzé, 
inelly a’ toscanai nagyiig, ’s a’ Nagyur közt köt
tetett. Az alku 21 czikkelyból áll, ’s az előbbi, 
e’ két ország lakosai kölcsönös kereskedését sza
bályozó, egyességetujitja meg, efölött engcdelmet 
ad a’toscanai kalmár-hajóknak a’ dardanellákon be
futásra, ’s biztosítja a’ szabad hajózást a’ líospo- 
ruson ’s fekete tengeren. — A’ Gazetía di Geno
va jelenti, hogy jun. 25. Stag angol fregát tisz
tálkodó lövései közt szállá ki d. Mígüel partra, 

azonnal a’ szentegybázba ment szerencsés utaz-

taért hálát adni. Szállása Albergo di Londra. Va
sárnap estve kíséretestül a’Carlo Felice nevű szín
házban daljátékon volt jelen. Ugyan oda (Genevá— 
ba) érkezett a’ luccai hg is ’s d.Miguelt mcglátogat- 
tamingyárt.— Garibaldi ésMascarellikétszardiniai 
kalmár hajókapitány, ’s Caorsi nevű genuai lakos, 
mivel a’ január ’s februárban fölfedezett, kormány 
megbuktatásra és sereg-elcsábításra ezélzó össze
esküvésben részt vettek, a’ genuai hadi törvény
szék áitaJ halálra Ítéltettek.

HANNOVER A.
Az országgyűlés utóbbi napokban majd ki

zárólag a’ lovasság lakhelyéről tanácskozott. A’ 
lovasság szállása terhét eddig mindenik tartomány 
külön egyenetlen elvek szerint viselte. A’ király
ság régibb tartományiban e’teher csak egyes tel
keken 1‘ekütt. Minthogy azonban az alap-törvény 
e’ terhet is a’közterhek közé számolja, annak ezen
túl az ország miuden lakosai közt egyenlően föl is 
kell osztatni. Azonban meg nem egyezhettek azon: 
valljon az ország és katonaság érdeke kívánja e, 
hogy a’ lovasság a’ falukon feküdjék, vagy talán 
tanácsosabb lenne általányos laktanyázást (jKaser- 
nirung) hozni divatba? A’ kormány azt javaslá, 
hogy a’ lovasság-tartási teher köz pénztárból pó
toltassák, mit a’ kamara ideigleni rendszabályul el
fogadott, azt tevén hozzá, hogy a’ puszta szállá
sért is pótlás járjon, mivel nem tudni: a’szállásadást 
kívánják c áltáljában, vagy az ország érdekében van 
e , mig az fönáll, illő kárpótlást adni érette. A’ kor
mány általányos laktanyázást semmikép sem óhajt, 
nem is óhajthat, minthogy nincs elég pénze azt már 
1837ben létesitni, minta’ kamara kívánta volna.— 

ÍJ )  R Ö K ö 1! S Z Á G.
Trapczunti hírek máj. 9röl Anglia ’s a’ per- 

sa schali között egy kereskedési alkut említenek, 
mellynek szintazon alapja van, mint az orosszal 
kötöttnek. Egy stambuli levél, a’ Timesban elko- 
rülhetlennek állítja Aegyptus összeütközését a’ 
portával. Mehetned Alinak a’ szultánhoz intézett 
levelére a’ díván azt feleié: hogy a’ porta két 
évi maradék-adót illető követlésével, mellyel Ae
gyptus a1 császári kincstárnak tartozik, soha íol 
nem hagy, ’s abban sem fog megegyezni, hogy 
Ibrahim basa Orfa és Rana kerületeket megrakva 
tartsa, mellyeket elfoglalt, noha nem Syriához, 
hanem Diarbekir basamegyéhez tartoznak. A’szul
tán tehát e’ két helyről minélelöbbi eltakarodást, 
’s minden hátralevő adó-lefizetést sürget.
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M A G Y A R - és E R D E L Y  O R SZ Á G
P ozsony . Jul. 8kán a’ fő tábla folytatván a’ 

mait ülésben fölvett XlVik czikket „a5 szó-pörbeli 
feiróságrul“ , ennek hátra volt részein kívül, e’ * 
napon a’ következett XVik czikket is „a! vásár- 
biróságrul“ elvégező. A’ két czikkben tett módo
sítások ollyanök , mülyeket a’ már megállapított, 
többi itélószék iránti határozások kívántának. 9kén 
a5 XVIik „különböző törvényhatóságok közt fen- 
forgó határi ’s más ef. pörökbeli biróságrul“ , — és 
XVJlik a’ „k. kamarai biróságrul“ szóló czikkeket 
végzék el. Az elsőben továbbra is megállapittatott 
a; nádori hatóság, azon határozattal: hogy bírás
kodó tagokat, magok a’ viszálkodó megyék keblé
ből is lehessen választani, mivel ezek legjobban 
érthetik fenforgó kérdése ügyeik mibenlétét. 2 - 
dikra nézve : a’ kir. kamara bírósága szinte. meg- 
hagyatott, fentartván a’ kir. k. resolutioban váran
dó elhatározást is. — Ugyanez nap: a1 múlt 1833 
máj. 2(*k n tett országos fölírás következésébe» 
f. észt. január 31 án költ kir. válaszra feleletül a- 
dandó ’s a’ két tábla között mindeddig egyesülés
re nem juthatott fölirás is, valahára csakugyan 
mind a két tábla hozzájáridtával, elkészült. E rt- 
hetőbbség végett bár röviden, ismételjük itt azokat 
miket e’tárgyban a’pozs.lapok részletig töredékei 
ben már több Ízben jelentének: A’fölirásbul t. i. csu- 
páu a’ 7ik 2ik része volt oliy sokáig, egyesülés In
jával. Ezen szakasz a’ RR. javaslata szerint igy szó
lott: „A' tartozó mérséklettségnek az országgyűlési 
tanácskozások közben való megtartására ismételve 
lelt megintetésünket annál fájdalmasabb érzéssel 
vesszük, mivel saját ohajtásink is abban sarkalván, 
hogy az országos tanácskozások méltósága ’s a’szó
lásnak attól el nem szakítható teljes szabadsága szent 
®s megbánthatlan maradjon.“ Ezen sorokat is már 
régen elfogadák a’ tő RR. és csupán a’ szakasz
nak következő szavakbul álló záradékát ellenzék: 
„Mindazokat, mellyeket e' részben a’ törvény meg
szabott, az 1625: 62 és 1723 : 7 t. ez. által tu
lajdonított jogainknál lógva tettlog is gyakorlot
tak, ’s az eddig divatozott szokás szerint ezután 
is gyakorolni fogjuk.“ — Minthogy pedig a' RR. 
ime’ törvények idézéséhöz folyvást ragaszkodtak, 
végre a’ fő RR. (mint közelebb is mondva volt) a’ 
lOik viszonüzenetben, annak kijelentésével, hogy 
a RR. elveiben teljességgel nem o.óztuzuak, egyez

ség ’s időnyerés tekíntetébül illy módosítást javas
lónak: „Mind azokra, mellyeket e’ részben a’ tör
vények, különösen az 1 6 2 5 :6 2 , és 1723: 7 
t. ez. rendelnek, folyvást tartó figyelemmel lenni 
kivánun-k (continuo intenti esse velimus).“ — E* 
módosítást a’ RR. jul. őkén tartott kerületi ülésük
ben , azon változtatással fogadák el, hogy a’ „con- 
tinuo intenti esse velimus“ helyett tétessék „conti
nuo inhaereamus“; melly változtatást üzenetbe fog
lalván, a’jul. 8ki országos ülésből a’ fő RRnek meg
küldik. A’ fő RR. nyomban tanácskozásba vevén 
az üzenetet, azt köz értelemmel elfogadák ’s meg
egyezésüket a’ Rilkéi szóval azonnal tudaták is. mi 
hangos éljennel fogadtatok. E’ szerint tehát jul. 
©kén, bevett szokás szerint a’ fölirás még egyszer 
területileg, utóbb pedig mind a’ két tábla országom 
üléseiben áltnézetvén, végre elegy ülésben föl— 
olvastatott’s megpecsételtetvén utnák indíttatott, -r— 
Jv.i, lökén folytatván a’fő IlR.a’ törvényszék-ren
dezési munkálatok vizsgálatát, a’ szentszékekről 
szólóXViliik czikk két első gszát, a’ szerint, mint 
az országos küldöttség szerkesztése javaslá, foga
dók el. E ’ szerint a’ végrendeleti (külső solennitá- 
sokra nézve,) és hit- v. esküszegési perek (vall
jon t.i. hamisan eskütt é a’vádlott?) ezentúl a’ szent- 
székekről világi törvényszékre vitetnének által, — 
A’ RR. a’ végrendeleteket folytatták.

Felséges Urunk ’s a’ dán király közt f. évi 
febr. 12kén e’ két birodalom kereskedési ’s hajó
zási ügyét viszonyosán intéző szerződés köttetett, 
mellynek eredeti másai mind két részről juniua 
1 sóién megerősítve ’s aláírva kölcsönösen ki is 
cseréltettek.

Nagy-Enyed jul. 4kén: Xs. Alsó-Fejér vme- 
gye Réndei mai nap tartott közgyűlésükben lelke« 
író gróf S z é c h e n y i I s tv á n n a k ^  a’ magyar 
nemzet iránt tett jeles érdemei tekintetéből, egye* 
akarattal meghatározták: hogy e’ nagy hazafit 
egy a ra n y  író to lla l  tiszteljék meg. Valóban 
arany gondolat. Érd.* Hír,

Wöruhardt ur az uj katona-parancsnok Er
délyben, jul. 4kén érkezett Kolozsvárra meg. E. II.

A' zágrábi újság jul. őrül jelenti: hogy a 
török, horvátországi bosnyákok, kik múlt hónap 10 
’s I lik közti éjjel — határiakra ütöttek , nem csak 
csöndesen viselik azóta magokat, nemcsak bánják 
vétkes meriayletjöket, hanem, mivel komoly roud<-
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»zabások tétettek márellenök, nagy rettegésben is 
vannak, ’s kérelemmel járulván hozzánk az érdem
lett büntetés elengedése végett, alkudozókat is 
küldöznek, kik az elrablottmarha visszatérítését, ’s 
minden kárpótlást ígérnek. Bán ő excja ennek kö
vetkezésében az érdeklett határszéli helyekrüljun. 
29kén ismét Zágrábba tért vissza.

Pilis jul. 13kán: Sietve buzgunk szives há
lánkat a’ két nemes magyar Haza előtt közleni azon 
kegyességért mellynél fogva mélt. Beleznay János 
gróf tekintvén e’ szinte példátlan szárazsága miatt 
szűk termésű esztendőt, hogy alattvalóji szorongó 
sorsát ez életre és takarmányra nézve mostoha 
körülményink közt enyhítse, azoknak az idei min
den őszi ’s tavaszi gabonafajbul járuló kilenczedet 
segedelmi ajándékul oda engedte. Melly emberisé
gi szép tettet minthogy környékünkben több ne
mes lelkű uraság is érezteti hasonló ínségben csiig- 
gedező jobbágyival, mi elsők részesülvén e’ tájon 
abban, elsők is óhajtunk lenni édes Hazánk előtti 
nyilványos köszönetünk kifejezésében.

Szécsény jul. 8. Nógrád’ helységeit egymás 
után éri a’ tűzveszély. Halászit is jun. 28kán ez 
dönté hamuba gyászesetre gyászosbat halmozva. 
Ugyanis egy paraszt dohányozgatva készíté csű
rében az aratásra szükséges szalmaköteleket, mi
dőn hírül veszi fijának a’ falu melletti tóba íultát. 
A’ véletlen csapáson megrémült atya, pipáját el
dobva , fut a’ kedvelt lelketlenhez ’s mig házához 
vitelével ’s kiterittetésével íoglalatos, a’ keletke
zett szél a’ pipa’ tüzéből lángot gyulaszt, melly 
14 házat ’s 11 csűrt a’ vizbeíulttal együtt ham
vasztott el.

E p e r je s rő l :  Kerületi iskolánkban a’ hazai 
nyelv mivelése ezidén nagyot lépett kitűzött czél- 
ja felé. Ugyanis az 1829ben Nemessányi Károly 
létre hozta, Benczúr, Kengyel, Vandrák ápolta 
’s élesztette magyarodás, mostan virágzásra fej- 
ledez Székács József ur, lelkes fáradatlan töreke- 
dései által, ki a’ m. literatura tanításán kívül, egy 
m. Társaságot alkotott a’ sopronyi’s pozsonyi pél
dájára, mellynek elintéztetése czélirányos, rend- 
hentartása szoros, haladása jeles ’s jun. 30kán 
üllőtt Örömünnepe, belső tartalomra és hallgató
it számára nézve, fényes és meglepő volt Hogy 
pedig el ne ijesszük a’ törekvő kezdőket, ’s ne 
bízassuk el az előbbre haladottakat, csupáu név- 
szerint közöljük őket, a’ kidolgozott munkatárgy- 
gyal együtt e’rendden: KramarcsikKároly (könyv
tárnok) : Előszó. Folyó beszédben; Vörös Pál 
(könyvtárnok) : Tájam. Sappho m.; Fogarasy Pál: 
A’ csalogány, dactilicon rim.; Fogarasy Gáspár, 
Nyaláb várának nevetséges elnevezése. Fb^—Ben
czúr Adolf: A’ hon. Alagya.; Rutkay Endre : A’ 
hitszegő, rím.; Sztehlo András: Az érzés boldog
ságunk’ fő eszköze. Fb.; Kovács Sámuel (kincs

tárnok): A’ közép. Fb.; Papp Aloiz:A’ megelége
dés. Sappho m.; Sárosy Lajos Gyula: A’ honleány. 
Dact. rím.; Radványi Gusztáv: A’ harcz. Vitézi vs.; 
Nicpliis Péter: Semmi. Fb.; Kovách Ágoston: Honi 
nyelv. Alkaeus in.; Smitz Sándor: Panasz. Ugyan 
úgy.; Kalmár Lajos (titoknok egyszersmind a’ m. 
grammatika ’s írásmód i. tanítója az alsóbb osztá
lyokban) : Végszó. Alagya.

Ezen ifjú szónokok és költők elnöke azzal 
öregbíté érdemeit, hogy a’ könyvtár nemcsak sza
porodott keze alatt, hanem belsőleg értékesült is, 
főkép több magyar tudós megköszönt küldeményei 
által. Halmozá pedig a’ közjóért tett áldozatokat 
azon nemes tettével, hogy fáradozása csekély ju
talmául járó 100 ftnyi dija felét az említett könyv
tár szaporítására, más felét pedig egy később 
kijelelendő nemes czélra szánta.

<3 cs. kir. Fölsége Zsarnoviczra kohellenőrré 
Szentpétery Imre Beszterczén volt ezüstkoh-pró- 
bálói segédet, ’s az, ez által megürült próbálói 
segédségre Beszterczén Aerberth Ferencz kör- 
möczi próbálói segédet méltóztatott ideigleni ellá
tásképen kinevezni. — A’ nagymélt. m. k. udv. 
Kamara a’ keblebeli levéltár-hivatalnál megürült 
irnokságra Sztupiczky Imre accessistát, helyébe 
pedig accessistává Várady József fizetésiden conc. 
practicanst alkalmazd. (Kir. kam. tud.) ,

Berlin: „Az idén mintegy 36,000 mázsa gyap
jú t, tehát 14— 1500 mázsával többet hoztak a’ 
vásárra mint tavaly. Jun. 17. ’s 18án majd sem
mi eladás sem történt, mivel az árulók mázsájától 
20  tallérral kívántak jtöbbet; a’következett napokon 
azonban mohón vásároltak, ’s a’ gyapjat első kéz- 
bül majd mind fölszedték. A’ 8 0 — 100 talléros 
gyapjúnak megmaradt tavalyi ára, de néhány tal
lérral drágább ’s olcsóbb is jvala minőségéhez, vagy 
mosatásához képest. A’ 100— 110 talléros tiszta 
gyapjú 1 0 —15 tallérral olcsóbban kelt mint ta
valy, szintúgy a’ 6 0 —80 talléros is. 130 tallé
ron felül senki sem adott el. A’ hires Thaer mög- 
lini majorjabeli, melly tavaly 150 talléron adatott 
el, most 132 talléron kelt. Semmi lengyel gyap
jú (mintegy 5000 mázsa) sem kapott vevőt. E ’ 
fölött azonban az alkuvó felek kezeiben még tetemes 
gyapjú-mennyiség van minden eladás mellett is. A’ 
jó gyapjú ára-nem fog csökkenni, ha az ausztriai 
kereskedők a’ vásárt erőszakosan nem nyomják le.

A N G L I A .
A’ szegényi törvény vitája alatt fontos kér

dés támadt a’ zabgyermekek (házasságon kívül 
születtek) fölött. Jun. 18kán Robinson ur a’ tör
vény 69 czikkelye kihagyatását javasba a’ 73íg, 
különösen pedig a’ 71ik czikkelyét, melly az anyá
nak teszi a’ gyermek -(eltartást kötelességül, és 
pedig olly időben, midöö az legkevésbé képes csak
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magát is táplálni. Ennek következése szülés-tit- 
kolás ’s gyermekölés lesz. Javaslaná tehát, hogy 
a’ zabgyermekeket illető törvény egészen hagyat
nék ki ’s aziránt inkább saját törvényjavaslat a- 
datnék be a’ jövő ülésen. A’ gyöngébb nemnek, 
kire itt törvény hozatik, a’ nélkül sincs képviselője 
a’ házban , ’s a’ választásokban sincsen szózata, 
mint becsületérző férfiak tehát emberiségre köte- 
leztetnek. Althorp ellenszegült, mondván: a’ ta
pasztalás bizonyítása szerint veszélyes a’ nőnem
nél a’ szemérem inditóokait kevesbíteni, mért az 
által könnyen kisértetbe jő megesés által tenni 
szert házasságra, ’s igy a’ bűnre kisértés sokkal 
öregbül, az erkölcsi érzés kihal. Az eddig fönállott 
törvény segité a’ megesteket, akár volt rá szük
ségük, akár nem. Honnan hit- v. esküszegésekre is 
(Meineid) adaték alkalom, mert az anya azon fér
fira esküvé gyermekét, ki legképesebb volt fizet
ni, ’s a’ felsőség azt minden tétova nélkül fizetés
re kényszeríté. Továbbá ollyan nő, kinek két há
rom zabgyermeke (fattya) van, jobban áll, mint 
a’ ki csak egyszer esett meg. Fájlalva mondja, de 
az alsó néposztály nejeiben (Angliában) a’ sze
mérem gyönge (vézna) eszköz az erkölcstelen
ségtől óvakodásra. Az eddigi törvény egyedül a’ 
férfit bünteti. Nincs azonban ellene, hogy a’ férfira 
is jusson büntetés, de nehéznek találja módját; mert 
ha a’ házasság-kívüli atya nem fizethet, ’s az el
csábított nőt sem akarja elvenni, nincs egyéb vá
lasztás, mint a’ fogházba tenni őt, mi azonban igen 
hijányos mód. Jobb lesz tehát, ha e’ törvényja
vaslat úgy m ad mint van. Whitmore W. ur a’ 
kormány záradékai támogatására az egyesült sta
tusok példáját hozta föl, hol különböző helyeken 
mind a’ két rendszer, az előbbi, ’s mellyet a’ kormány 
most ajánl, divatoz. — Bostonban 1826ban csak 
két zabgyermek született, Salemben egy sem; el
lenben Philadelphiában 272. Ennek oka, mert a’ 
két első helyen a’ gyermeket az anyának kell tar
tani, az utóbbiban pedig a’ zabgyermekeket nyil- 
ványos költségeken tartják. Evart ur megjegyzé, 
hogy Németalföldön ’s Francziaországban is az 
anyák tartoznak zabgyermekeiket tartani. Cobbett 
a’ záradék ellen nyilatkozók. Minden gonosz és 
vétség, minden roszaság az alsó osztályokban a’ 
szegénység következése. Ezen okot kell előbb el— 
törleni, ’s az okozatok is elenyésznek., Robinson in
dítványa minde mellett 112 szóval 17 ellenfélre 
vettetett, ’s a’ 7 ü k  záradék elfogadtatott; két nap
pal azonban e’ vita után Miles ur indítványát el
fogadván a’ ház, a’ följebb megállapított elvet is 
csakugyan félig megdöntötte; Miles ur javaslá 
tudnillik: hogy ha az anya zabgyermekét eltarta
ni nem képes, ’s annak eltartási terhe“ az egyház— 
körre esik, az anya gyermekestül a,’ dologházba

jőjön; azután az egyházkor két szegény! felvigyá
zójának felszólítására nyomozza ki két törvénye,« 
személy, ki az atya, ’s hétenkénti fizetésre szo
rítsák. E’ fizetéseket munkabéréből kell leróni, 
különben az atya fogházra, ’s kénytető munkára 
ítéltetik a’ fékházban (Correctionshaus) , hat hét
től három hónapig. E’ héti fizetések csak addig 
járnak, míg a’ gyermek a’ dologházban tartatik, 
’s abból az anya semmit sem nyer.

A’ felsőház junius 27iki vitája, mellybcn a’ 
lordkanczeliár a’ Morningpost ellen vádat tett, 
érdekes volt. A’ nemes lord igen fel volt indulva, 
’s lényegesen igy szólott: „Olly különös lépést 
szándékom most tenni, millyet, noha 24 év-óta 
ülök törvényhozó gyülésinkben, még nem tettem; 
törvényes megpörletését kívánom t.i. egy hírlapnak, 
melly engem alacsony ’s gyűlöletes szitkokkal rá
galmazott, -engem, kinek szerencsém van e’ ne
mes gyülekezetben az elnökséget viselnem. Nem 
szükség mondanom, mi akaratlan ’s kedvetlenül te
szem e’ lépést én, ki mindig a’ sajtó jogai, ’s a’ 
vitázat szabadsága mellett buzogtam, ’s irántok 
tisztelettel voltam. De azon megtámadás, melly 
ellen itt panaszt teszek, nem csak nyilványos és 
magányos charakteremben, hanem még e’ nemes 
házbeli elnök-helyzetemben is becsületsértő. Ha 
kétsége van valakinek személyes sérelmeket el
viselő türelmemben, csak nézze meg a’ Morning
post (tory szinü) lapokat ’s könnyen meg fog ar
ról győződhetni. Három év óta talán egy nap sem 
múlt e l, mellyen személyem, tetteim, szavaim a’ 
leggúnyosabb csipdelések, legfondorlatosabb pél— 
dázgatások ’s elcsikarások czéllapjai nem lettek 
volna. így régóta lomhaságról ’s tehetlenségről 
vádoltak a’ főtörvényszék elnöksége vitelében 
mondván, hogy az igazság-kiszolgáltatás szenved 
alattam. Csak egyszerű tudósítással feleltem én 
erre a’ főtörvényszék ügyeiben hivatalkodásom 
óta, hol a’ bevégzett pörök számával megmutat
tam, hogy az igazság kiszolgáltatása soha nagyobb 
buzgalommal ’s gyorsasággal nem történt. így tá
madtak meg azon módért, mellyel ezen nemes ház 
vitájit viszem : Lordságtok bizonysága kiigazlott. 
De ismétlem, hogy, nem tekintve ar kifejezés több 
v. kevesb Hiedelmére, a’ sajtó csak jogával élt, 
midőn e’ pontokra fordítá bírálatát, mert minden 
status-férfinak politikai és magányos élete  ̂ bírálat 
körébe tartozik; ’s e’ jogtalan szemrehányásokra 
hallgatással ’s kettőztetett tiszti buzgalommal valók 
felelendő ezentúl is, ha a’ megtámadások minden 
illedéki korláton túl nem hágtak volna; Ar nemes 
lordok a’czikkely fölolvastatása után magok Ítélhet
nek.“ — Itt felolvasta Brougham L a’ MörningposS 
czikkelyét egészen. Tudnillik bizonyos a’ felsöíláz— 
hoz, mini fő* felviteli törvényszékhez^ elömnardüfe.^

%



?őr elitélíetése forog szo'ban. A’ Morningpost állítja, 
hogy a lordkinczeilár, mint a’ udsőház elnöke, ez 
ügyben az alsó törvényszék ítéletét helyben hagy
ta, noha a1 főtörvényszékben ellenkező vélemé
nyű volt, ’s valaha mint ügyvéd, egészen más ér
telmű véleményt adott. .A’ ;VL írningpost ezután azt 
toldjaehez: h >gy a’ lordkanezellár, viselete tör- 
vényszerütlenségét ez esetben maga is érzette, 
mert nem akarta, hogy okkal támogatott vélemé
nye a' felsőház jegyzőkönyvébe irassék. A’ czik- 
kely vége így szól: „M:nt látszik, Brougham 1. 
eselekvényei olíy gyalázatosak, olly méltatlanul 
nyomasztók, hogy azokkal a’ ház jegyzőkönyveit 
bemocskoini nem meri. — Ha van a’ nemes gyüle
kezetben, ki valamit tart a' pair méltóságra, nyo
mozást kell kívánnia ezen általunk megrótt bot- 
ránkoztató viselet ellen. Mert ha mind az, mit e’ 
tekintetben mondottunk, való, úgy Brougham L 
ezentúl nem méltó a’ főtörvénys :ék elnökségét vi
selni, mint pair a’ parliamentben ülni, sőt becsü
letes emberek társaságába bocsáttatni sem. Ha pe
dig az általu; k felhozott tett dolgok nem valók, pö
rölyének meg bennünket, mint a’ felsőház privilé
giumának méltatlan megtámadtok miatt vétkeseket“ 
(csodálkozás és halljuk! halljuk!) „Mit gondol
nak, Lordságtok! folytatá Brougham lord,— tűr
het é a’ legkorlátlanabb szószabadság barátja is 
fllyes megtámadást? Szabad é hallgatásommal gu- 
nyolóimnak jogszint nyújtanom, ’s olly becsület- 
sértő gyanút hagynom fejemen ? Yem! itt a1 hallga
tás gyávaság lenne , ’s ha hallgatnék, méltatlan
nak kellene magamat tartanom még tovább ülni a’ 
gyapjuzsákon, ’s még tovább viselnem, e’ ház el
nökségét.“ A’ nemes lord ezután környuletesen 
elöadá a’ dolog mibenlétét, ’s megmutató: mi haza
gok. a’ Moraingpost előadásának minién pontjai. — 
Tudjuk, a’ lap kiadója Pay no Tam is a’ ház korlát! 
elé idéztetett, de minthogy ez a’ Moruiugpostnak 
csak névszerinti kiadója, "a a' czikkeiyeket eaak 
akkor cd vassa, mikor azok már kiuyomtatvák, va
lóságos szerkesztője pedig Bittleston ur, a’ lord- 
kanezeUár ázón"nyilatkozására, — hogy noha a’ 
törvény betüértelménél fogva Payne ur minden 
©ztkkelycrt felelős, de itt erkölcsileg ártatlan, te
hát Bittieston szerkesztőt kívánja előidéztetni, 
— elboesáttatoü, ’s itíttiestou a' következő hét- 
főre jun. 30ra a’ ház koriati ele idéztetett.

Jun. 2 6 kán egy tisztes külsejű fiatal ember, 
fogatott be, ki magát Steward Jamcsnek nevezé, 
de lakását megmondani ’s magát közelebb megis
mertetni vonakodék, ’s Harret rendőr-birohoz ho
zatott vallatás végett. Midőn tuduillik Perry ur 
jun, 26káu az alsóházban vala, figyelmessé téte
tek, hogy valaki ernyőjével szándékozik eltávoz
ni. 0  követte azt, ’s el vevőn tőle az ernyőt elbo

csátó, de egy odaérkező törvén yszolga arra kért© 
Perry urat, ne eresztené ei a foglyot, mivel mint- 
egy 10 nap óta már több tagnak lopták el kalapját 
s ernyőjét, mi miatt itt ezennel vádolja őt. A’ vád
lott a’ vallatás alatt igen szemtelenül viselte ma
gát, ’s védelmére azt állította, hogy a’ terembe 
jövet kalap is ernyő is volt náU, ’s csak az er
nyőre nézve tévedt meg. Ha á’ vádló követeli azt» 
visszaadja ’s bocsánatot kér tőle. A’ kalapra néz
ve semmi törvényes bizonyság sincs ellene, mert 
a’ kalapon sem név, sem bélyeg, és szeretné lát
ni, ki fogna olíyanra megeskünni. Mikép fogna ó 
zsebében pénzzel kopott kalapot lopni? Vélemé
nye szerint ez leghelytelenebb vád, millyet még 
életében hallott. Barret ur megjegyzé , hogy az 
esküttszéket rá nem fogja bírhatni, hogy elbeszé
lésének hitelt adjon. — ő vétkesnek tartja őt. — 
Midőn a’ vádlottat kivezeték, uj panasz jött elle
ne, hogy ugyanazon délután az alsóház biztossá
gi teremében egy másik kalapot csent, ’s a’ törvény- 
szolga jelenté, hogy ez utóbbi napokban több ka
lap tűnt el a’ teremből a’ nélkül, hogy tudhatnák, 
hová lettek. A’ fogoly azon véleményben volt, 
hogy itt bizonyosan tévedésnek kell lenni, de által- 
látta, hogy minden szabadkozása haszontalan len
ne , ’s vétkesnek Ítéltetett.

Jun. 23án az alsóházban, mint említők, 0 ’-  
Dvvyer ur indítványa forga vitában M >reno spa
nyol gén. fölött. — „Indítványom úgymond a’ szó
nok, azon oklevelek előadatását kéri, mellyekből 
kitetszik, mikép csalta M >reno a’ vitéz T irrijo© 
generált kelepezébe több társival Malagára szive» 
barátság örve alatt, ’s mikép veszté őket ott el, 
Boyd angollal együtt. U^y tartja tehát, hogy az 
ország méltósága, ’s jövendőre nézve az angol 
alattvalók bátorsága Moreno megbüntetését kíván
ják. Tudva van, hogy a’ maiagai britt ható ;ág »k 
B »yd életben hagyatása mellett hathatósan köz
be járultak, de siüeretlenül, ’s azt is bebizonyít
hatni, hogy M >reno Torrijost társival együtt nem 
csak. meghítta, hanem sürgetve kérte is : jőne a‘ 
szigetre, mivel ők is égnek a’ constitutional« ügy
höz csatió dús óhajtásától. A1 levél, melly e’ szó
kat magában foglalja, valamellyik kormánytag ke
zeiben van. — Palmerston tagadó, hogy nála vagy 
valamellyik kormánytagnál hasonló levél találkoz
nék. Elmondó ezután: mikép szállt Torrijos An
gliában iS 3 iben  több társival hajóra Spanyol- 
ország felé, ’s előbb Gibraltárba kötött ki. A’ spa
nyol kormány megtudván szándékát, ’s Gibraltár
ba jöttét, kikelt kormányunknál az ellen, hogy 
angol őrfokon helyet .engedünk olly eta bereknek, 
kik onnan ellenséges szándékkal készülnek barát
ságos országba ütni. Kormányunk azonnal parancsot 
is adott a’szükségesek megtétele végett. Mi azan-



hau már késő Yolt, mert Torrijos lársival Mala
gába vitorláz ott, hova őt több ottani lakos hifta vala 
meg (halljak!) azon nyilatkozással, hogy majd 
nzivesen fogadják őket. De kiszálltukkor mindnyá
jan elfogadás helyett elfogattak, ’s a’ spanyol kor
mány parancsára agyonlövettek. A’ britt hatósá
gok ugyan visszakivánták Boyd urat, de arra 
semmit sem ügyeltek. — Illy állapotban nem lehc- 
te mást tenni, mint Spanyolország bánása-ellen 
kikelni, a’ mi meg is történt. Ez az irományok
ból is kitetszik: honnan óhajtaná, hogy az indít
ványtevő ezen okleveleket is előterjesztetni kér
né. Emlité azután, hogy a’ korona ügyvédeivel is 
közli a’ dolgot, de véleményök hihetőleg oda 
járulanü, hogy Boyd urat népjog szerint lőtték a- 
gyon, mert Spanyolország ellen fegyveres kéz
zel kiszálltában fogatvitt el. — O’Dwvcr ur indít- 
ványa, miután még O’Connel ur is hevesen kikelt 
mellette , elfogadtatott.

Jnn. 30án megjelent a' felsőház korláti előtt 
Bittleston ur a’ M írningpostban foglalt gúnyczik- 
kely végett a’ lordkanczellár ellen. Megvallotta, 
hogy ő kiadója e’ hírlapnak, ’s a’ lordkanezellár * 
hozzá intézett kérdéseire azon választ adá, hogy 
ő minden czikkelyt, mielőtt sajtó alá jut, megvizs
gál, önkénye szerint javíthat, v. másíthat, vagy 
félre is vethet. Látta tehát e’ kérdéses czikkelyt is, 
sajtó alá jötte előtt, ’s közzé tételét meggátol
hatta volna. Ázó utasítására jött az bele, ’s tud- 
ja , hogy a' ház e’ czikkelyt privilégiumai vastag 
sereimének nyilatkoztatá. Lordkanczellár: „Önma- 
ga irta e az ur ama’ czikkelyt, vagy másvalaki
től kapta?4 Bittleston minden további nyilatkozást 
elmellőzött, csakhogy magát áitalányosan felelős
e k  ismerte. Grey: „A’ czikkelyből nem vehetni 
ki j valljon tartalmát a’ Morhinggosttal nem va- 
lavoeily pair közlötte é Bittleston újólag teljes 
felelősseget vállalt magára minden beiktatott czik- 
keiyért. Azt hiszi tehát, felelnie kell, aiagaszer- 
*ette é a' czikkelyt , vagy más 3 liktói kapta V 
A lordkanczellár m -gjegyzé : Bittleston ur ugyan 
az e kérdésre tartozó feleletet nem háríthatja el, 
de az fenyitesi esetben ártalmára lehetne, ’s azon 
vall »mása, hogy a1 czikkelyt ó maga irta, minden- 
képén csak vétkét súlyosbítaná, mert a’ szerző 
gonoszabb a hirlönél. Ha pedig azt mondaná, hogy 
a cziukelyt mástól kapta, azt bizonyítaná, hogy 
ő egy Bdikkal a’ ház jogai ellen esküszik össze.
D tehát (a’ lordkanczellár) azt véli, hogy a’ ház 
Bittleston urat e’ kérdésben kimerítő feleletre nem 
szólíthatja föl. Erre Bittleston azt nyiíványítá, 
hogy a ház iránt nem gonoszságból v. megvetésből 
cselekedett igy, ’s mindig kész felelni, hol köte
lessége a’ felelősség. Ezután áitalment a’ kérdéses 
jogé ,at történeti alőadásara. unity avádbeli ezüfe-

kelyre nyújtott alkalmak A’ lordkanczellár jegyzé
seket tőn a’ czikkelyre, egyébiránt pedig a’ dol
got a’ lordokra bízta. Mire Denman lord megbün
tetni, ’s azért azonnal elfogatni javasló a’ kiadók 
Mit a' ház el is fogadott. A’ lordkanczellár ellen
ben reményét fejezé ki, hogy a’ ház ezen indít
ványt tovább űzni nem fogja, ’s megelégszik az 
idéztetettnek dorgáltan elbocsáttatásával. Grey a’ 
czikkelyt olly undoknak véli, hogy szerzője va
lódi büntetésre méltó.

Későbbi hírek igy írják le a’ lordkanczellár 
ügyét a’ Morningpost elien. A’ lordkanezellár ma
ga arra intette Bittlestont, hogy semmi ollyast ne 
adjon elő, mi helyzetét terhelhetné. Bittleston 
menté inasát Brougham lord ellen használt kite- 
jezéseiert, ’s azt nyilványította, hogy félreértés 
nyújtott alkalmat vádjaira ’sa ’t. A’ lordkanezellár 
még egyszer fölvilágítá a’ dolgot, ’s kérte, ne iiU- 
dözuék tovább a’ vádlottat. Azonban Denman in
dítványára még egyszer őrizet alá tétetett, de olly 
hallgatag példázgatással, hogy szabadon .fog bo
csáttatni, ha kérelmet nyujtánd be. A’ kérelem 
jül. lén Wyuford lordnak adaték által, ’» ez a’ 
következő estve vitába is fogott jőni. —

Az alsóházban jun. 3üáu jelenté Palmerston 
lord, hogy az irományok közt a’ külhivatalban 
ama’ fontos levélmásolatját is megtalálták, ruelly- 
ben Moreno Torrijos generált Malagába hítta meg. 
( A’ Courrier azt mondja , hogy Moreno Londont 
titkon elhagyta, ’s a’ spanyol carlositákkal Ham
burgba vitorlázott.) Don Carlos Portsmouthból égés« 
családostul Bromptonba utazott. Elindultát királyi 
űdvezlő lövések jelenték.

Az alsóházban jul. lén a’ szegényi törvény, 
miután annak 0 Connell, Stanley, Attwood ’s Pot
ter és Hodges urak elhalasztaíását, Grote és Litt— 
letört (iidandi statustitoknok^ uu. pedig felolvas- 
tatását óhajtották , 3adszor is fölolvastatott , ’« 
ití7  szóval 50 ellen elfogadtatott.

F 11A N CZ IA  0 11 S Z Á G.
A: Moniteur jul. iéu kir. rendelést közöl a» 

előbbi napról, amilyben a’ kamarákat aug. 20ca 
meghívó kir. rendelés eltörlesztetik, ’sazokjul. 31re 
hivatnak egvbe. A’ hivatalos lap nem hivatalos 
részében e’ határozat-változtatásnak azt adja okául, 
hogy a’ király, auguszt.ban a’ déli tartomáuyokat 
készülvén meglátogatni , a’ kamarákat személye
sen kívánja megnyitni. Többnyire a’kamarák egybe- 
hivatása csak a charta 42ik czikkelye következé
sében történik, melly azt parancsolja, hogy az 
előbbi kamara feloszlatása után, az uj múlhattau 
össze hivatása 3 hónapra tűzessék. Ekkorpedig még 
semmi dologba sem kezdhetnek, mert részint a tör
vényjavaslatok nem készek, részint szokásuk a 
kamaráknak, hogy ne nyáron, hanem télen (de-
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eembertől kezdve) dolgozzanak. — A’ Courier 
fran^ais erre megjegyzi, hogy a’ chartának, az 
uj kamarák mulhatlan összehivatását kitüztében, 
világosan az volt szándéka, hogy az ország 3 hó
napnál tovább ne maradjon országgyűlés nélkül, 
az illy egybehivás pedig, mellyre van is kamara 
nincs is, kijátszó. 0  részéről azt hiszi, hogy az 
elhalasztás azért történik, mert addig a’ pairtör- 
vényszék előtt függő (lefolyó) por bevégeztét hi
szik, mellynek következményeitől csuda dolgokat, 
’s attól a’ kamarára hasonló benyomást várnak, 
mint a* híres pisztolylövéstől. —

A’ Temps (oppositioi lap) hiedelme szerint 
már a’ trónbeszédhez készülnek. Tartalma szép 
lehet: az anarchia lefegyverezve, a’ nyilványos 
béke újra megerősítve, az aratás bő, ’s talán még a’ 
bevétel is virágzó, a’ statushitel kimerithetlen. — 
E’ fényes szójárások majd elfödik a’ sok nyomorú
ságot, De lesz e könnyítés az adózó népen, adnak 
é elő financzjavítási tervet, jelentenek é majd min
den hijánytól és pótlékhiteltől ment költséget? 
Fogják e bár egy szóval érinteni ama’ nagy ter- 
jedékü törvényes nyomozást, melly miután 4 — 500 
család szivében rettegést, fájdalmat, ínséget oko
zott, végre is oda megyen majd k i, hogy ezen 
ezimbora rendszer, annyi félelemtárgynak, ’s a’ 
szabadság annyi bántalma ürügyének semmiségét 
megmutassa? Fogják e legalább lehetőnek mon
dani a’ lefegyverzést? Ha a’ belbéke biztosít
va, a’ kül politika győztes, minek akkor 400,000 
fegyveres ember? A’ külminister kész lesz a’ kir. 
nyilatkozás nagy részét csak a’ négyes szövetség
gel betölteni. Talán hallhatunk majd minden dip
lomatái kímélés mellett is éjszak ügye állapotjárói, 
’s a’ hatalmak értekezése következményiről vala
mit. — Chateaubriand ur a’ Gazettehez bocsátott 
iratában, minthogy ez a’ pótló választásokra ismét 
javaslatba hozá vala nevét, azt nyüványítja, hogy 
ő semmi választást sem fogad el. „Én már kijelen
tén», úgymond, hogy eskünni nem fogok. Én se 
helyzetemet, se elveimet nem másoltam meg.“ — 
Párisi levelezők úgy festik a’ legitimisták föllép
tét a’ választásokon, mint valami különös tüne
ményt. A’ legitimista pártnak három árnyéklata 
van; 1 ) Algier, Bordeaux, Jacquinot, Pampelune 
szakadása (cotterie), melly örömest a’ ministeri- 
umhaz hajlik. 2 )  Lamartine, ki a’ toryk szere
pét viendi, ’s elveiben a’ kormánynak hódol. 3 ) 
A’ Berryer párt, melly semmi alkura sem kész. 
Ha ezek mind egyesülnek, zavarba hozhatják idő
vel a’ ministeriumot.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Jun, 21 kén Madritban a’Portugálból vissza

tért seregek fölött nagy szemlét tartott a’ király
né, melly alkalommal a’ vitézebbeket diszjelekkel

vagy előléptetéssel jutamiazá meg. Két nappal 
ezután e’ seregek, mind összesen a’ mint Portu- 
gálbul jöttek, a’ biscayai tartományokba indultak. 
Laradoc angol ezredes és parliamenttag, ki Ant
werp ostromlatánál mint angolkormányi biztos volt 
jelen, most közelebb pedig Portugálbán szinte né
mi hivatalos küldetésben járt el, Madritba meg
érkezett. Az angol követ Villiers ur, tüstént be- 
mutatá őt a’ kormánynál, ’s javaslatot tőn, hogy 
ezredes Zumalacarreguyhoz küldetnék, ezt né
mi alkudozásokra bírni, vagy a’ további hada
kozás hasztalanságáról meggyőzni, miután a’ nagy 
hatalmak czéljokul tüzék ki a’ félsziget nyugal
mát bármilly utón és eszközökkel is visszaállítani. 
A’ spanyol kormány elfogadd az ajánlást ’s Lara
doc ur készülőben van Madritból elutazni a’ bisca
yai tartományok felé. — A’ 18kán történt, ’s mult 
lapunkban érintett egyik ütközetben, mind a’két 
fél vesztesége tetemes, ’s mint kibocsátott napi 
hirlelésükből kitetszik, a’ győzödelmet mindketten 
magokénak sajátítják. A’ királynéiak részérül 23 
tiszt kapott nehéz sebet, 11 könnyebbet, 34 köz
vitéz maradt halva’s 419 nehéz sebben van. Az 
insurgensek holtaik száma százra, sebesülteiké 
800ra megy, ezek közt van négy főtiszt, név- 
•zerint Garcia ezredes, Irzalbé, Ripaldo és Se- 
gastibelza, ’s ez utóbbi mint hirlelik, azóta sebeibei 
meg is halt. A’ carlosiak ez ütközet után Losber- 
rios felé vonultak. — Coreellában (Gallicia) jun. 
14kén a’ kir. statútum fölolvastatása alkalmakor, 
sokan kiáltozni kezdék „le a’királynéval!“ de ma
gok a’ lakosok, kik ez alkalomkor a’ szomszéd 
Cerbara és Aquilar várasokbul is összegyűltek va
la, összefogdozák a’ kiáltozok vezéreit ’s vivék az 
elöljárósághoz, mire a’ többi apró zajongó mind 
elhalgatott. — Isaba helység (Navarrában) régó
ta mintegy fegyverműhelyül szolgált az insurgen- 
seknek, naponként dolgozott 30—40 ember fegy- 
verkészitésen ’s kiigazításon , mellyeket aztán a’ 
hegyes vidéken keresztül éjszakánként szállítot
tak a’ táborba. Minden ellenök intézett nyomozá* 
sikeretlen volt. 24kén azonban egészen véletle
nül, az erdő felől éjjel , két osztály kir. katonaság 
meglepé a’ falut ’s a’ munkás fegyvercsiszárok kö
zül 2 9 e t, valamint a’ bírót is fogva hurczolák 
Jaeoba: 210  puskát találtak készen a’ műhely
ben, mellyeket szinte magokkal vittek el. E ’tar
tományban nagy erővel dolgozik a’ junta uj kato
na-szedésen a’ 18ki veszteség pótlásául, de a’ 
nép már csüggedni kezd tüzében d. Carlos iránt, 
unni e’ szünetlen zaklatásokat,’s nem engedelmes
kedik. — Lissabonbul a’ kormányhoz Madritba 
jött hivatalos tudósítások szerint: Madeira, szige
te is elismerő d. Maria királyné kormányát, ’s a« 
Igazgató hatóságok valamennyin letevék hódolat
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esküjüket. D. Pedro decretuma, a’ klastromok el- 
törlesztése iránt, már végrehajtásban van ’s két 
tartományban, Estremadura és Minhoban, teljesít— 
tetett is. Lissabonban a’ 7000 főre ment nemzeti 
őrséget d. Pedro föloszlatá ; lelkes ajakkal köszön
vén meg nekik a’ buzgó hűséget ’s fáradozást, 
mellyel a’ constitutio megalapításában közre mun
káltának,’s büszkének nevezé magát, hogy olly ne
mes szellemű ’s példás vitézségül testület feje ’s vezé
re lehetett, elváló végszavában pedig őket barátinak 
’s bajtársinak köszönté. A’ nép hosszasan vivázott.

Rodil, mint tudva van, Quesada helyét, az 
éj^zaki sereg vezérletét nyerte meg, ezen kívül 
Xavarra vicekirálya is lett. (juesada visszajő Mad- 
ritba ’s előbbi tisztjét, a’ gyalog őrség parancs
nokságát, folytatamíja. Sarsfiehl, eddig Xavarra 
vicekirálya, Granadába megy főkapitányul. így 
tehát e’spanyol vendée-háboruban már három nagy 
liirü táborvezérnek sötétült el hírcsillaga, melly 
előbb olly sugárzólag diszlett. Az idő megmutatja 
nem sokára: ha d. Pedro szerencsés segédtársának 
több tehetsége ’s hadi szerencséje lesz é megbukott 
elődjeinél? — A’ cholera miatt, folyvást nagy a’ 
rettegés; jun. 22kén Andalusiára nézve is elzárás 
rendeltetett, őrkorlát vonatik a’ tartomány szélein 
’s külön pontin egészségi junták állíttatnak, oital- 
mazandók hiedelem szerint az ország többi részeit 
a’ ragadvány elszármazásától. A’ ministerium iránt 
újra változást rebesgetnek, mivel Rosa ur a’ pro- 
cer-kamara elnökségét kívánná vinni, ’s ez okbul 
külügyi tárczáját (portefeuille) ’s a’ ministeri ta
nács elnökségét Torreno grófra akarná ruházni, 
ez pedig a’ magáét Uriarte urra; gen. Valdes had- 
minister, Calatrava ur pedig belügyi fogna lenni; 
és Garely ur megmaradna az igazság-osztálynál. — 
Madritban a’ cortes-választók neveit már tudják, 
12 közül, kik többséget nyertek, csupán 3 nemes, 
a’ többi kereskedő vagy műszorgalom-osztálybeli; 
mindnyájan szabadelmüek ’s ezek közt is azok so
rába tartozók, kik cselekvöleg szabad nézeteik
nél fogvást mozdító szabadpártnak neveztetnek, 
mivel a’ kormányt lassúdad lépéseiben előbbre 
mozgatni szokták, ’s elszánt meggyőződéssel tör
nek a’ szabadság általányos behozatására. Procu- 
radoroknak a’ főváros részére Balmasedát ’s Gar- 
gollót emlegetik. Marsai d. Cordova, hajdani spa
nyol követ a’ portugáli udvarnál, egy osztályra 
parancsnokságot vállalt Rodil seregénél. Közön
ségesen nem hiszik, hogy a’ navarraiak, ez el
lenük czélba vett legújabb hadi csapást kiállhas
sák, ők bizonyosan kénytelenek lesznek franczia 
szélekre menekedni, hol ismét szinte bizonyosan 
már előrendelések vannak téve azonnali tovább 
szállittatásukra nézve az ország belsejébe, hogy a’ 
harezot ne újíthassák meg, mint 1822 ’s 23ban, mi

dőn alig gvőzc a’ szabad párt ’s alig űzte a’ pár
tosokat idegen (lranczia) szélekre k i, ’s ott újra 
megengedteték, hogy erejüket összeszedjék ’s or
szágukba ismét visszaronthassanak.

P O R T U G Á L I A .
Nevezetes változásokat szándékozik a’ kor

mány tenni mind szárazföldi mind tengeri hadára 
nézve; az elsőnek állandó száma 25 ezerre vonatik, 
’s az eddig külön név alatt katonáskodott franczia, 
angol, skott és irlandi osztályok a’ többi hadtest
tel egygyé olvasztatnak; a’ másik vagy is hajó
sereg iránt még nagyobb kevesítés forog czélban, t. i. 
valamennyi idegen nemzeti hajókatona clboesát- 
ta tik’s csupán benföldiek tartatnak meg; kárpótlá
sul az idegen tisztek, kik különben otthon is ten
geri szolgálatban állottak, négy, a’ többiek két 
egész esztendei fizetést kapnak; hajólegények ’s 
tengeri katonák pedig félesztendeit.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Anconába Corfuból jun. 28kán azon hirt ho- 

zák , hogy a’ bajor seregeknek a’ majnottákkal 
(Spárta ivadékinak tartják magokat) heves csa- 
tájok volt. A’ bajorok holtban két tisztet, ’s több 
köz legényt vesztének, sérülljök számos. A’ maj- 
nották veszteségét nem tudni. A’ kormányság (ré- 
gence) azonnal 2500 bajort kiddé oda. Későbbi 
hírek szerint a’ kir. seregek máj. 27ig 8 megerő
sített tornyot (majnotta várlakot) vettek b e , ’s 
romboltak össze. Marseillebe jun. 30án jött hírek 
is erősítik e’ történetet, ’s azt hogy a’ kormányság 
hathatós szabályokhoz fogott, ’s a’ majnai he
gyekre uj sereg osztályokat küldött. Említik to
vábbá, hogy Görögország vesztére a’ kormányság 
tagjai közt is viszálkodás uralkodik. A’ görögök, 
kivált a’ józan érzelmüek, alig várják, hogy a’ 
király maga kezdjen az uralkodáshoz.—Egy hírnök 
érkezett Corfuba az angol ministeriumtól fontos 
küldeménnyel Londonbul a’ görög kormányhoz, ’s 
azonnal tovább utazott Patras felé. — Az Isar 
mellől (München mellett) jul. 6ról hírlik, hogy 
Kobell statustanácsos Münchenből már elindult Gö
rögországba kormánysági tagul Maurer statusta
nácsos helyét elfoglalandó. Úgy szinte Abel tit
kos követségi tanácsnok is visszahivatik , ’s he
lyébe Grainer ministeri tanácsos menend. E’ vál
tozások Armansperg gr. hatását könnyíteni ’s erő
síteni fogják; ’s Görögország ügye illy közreható 
igazgatás alatt bizonyosan virágzásba jövend.

S V É D O R S Z Á G .
Christianiából (Norvégia) írják: hogy a’ 

kongsbergi ezüst bánya múlt héten ismét olly nagy 
darab termés-ezüstöt adott, melly talán valamen
nyinél nagyobb nemcsak itt, hanem az egész föl
dön. Nyom 1443 márkát tiszta ezüstben, vagy 
mintegy 7 mázsát, ’s jó teher egy lóra.
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Nyilványos levelek szerint Stokh óimból, jun. 

19ről: Ankarswärd báró néhány nap előtti udva- 
roltakor a’ királynál engedelmet kért több rendű 
kérelem át nyújtásra , a’ svéd képviseleti mód meg
másít tatása iránt. Mint haitik, a’ király e’ kérelme
ket a1 constitutiói biztossághoz utasító. A’ consti- 
tütioi biztosság, melly jegyzőkönyvei kiadatását 
a’ hírlapokban megtagadá, a’képviseleti másítás- 
ra bejött javaslatokkal foglalkozik, ’s két javas
latot készül tenni: I )  bogy bizonyos tartományi 
országgyülés-féle állíttassák föl, gazdasági tanács
kozásra: 2 ) hogy azon telekbirtokosak, kik sem
mi más állapothoz nem tartoznak, a’ parasztok kö
zé számíttassanak. — Lindenberg kapitány bizo
nyos folyamodása végett az országos jogbiztoshoz 
y. főügyvédhez, mellyüen, mint állítják , a’ ki
rályt személyesen vádolja játékszín iránti mono
pólium- (egyedárosság) üzés miatt, egy ollyan tör
vénynél fogva, meíly már 200 év óta elavult, 
fő vételre'ítéltetett. Az ítélethirdetés nyitott ajtók
nál történt, számos hallgató előtt. Lindenberg az 
ítélet felolvastatása után, legkisebb nyugtalansá
got sem árulván el arczán, szilárd szózattal mon
da: „Sajnálom a’ kir. udvari törvényszéket.“ Köz
vélemény azonban, hogy vagy a’ kir. főtörvénv- 
tizék megsemmisíti ezen ítéletet, a’ törvény értel
mét ama’ régi időkre magyarázván , vagy a’ király 
kegyelmez meg neki. — Lindenberg azután álía- 
potja megfejtésére következő írást iktatott egy 
nyilványos lapba: „Ügyem megfoghatóvá tétele 
végett országiásunk formájára kell egy kévéssé 
bitérpem. Nálunk nincsenek tulajdonképen minős- 
terek. Az igazgatás testületek kezeiben van, melly - 
nek elnökei nem tagjai a‘ statuslanácsnak. Ez utób
bi statustanácsnokokbul áll, kiknél semmi hatalom, 
de mindegyiknek szava van a7 nyilványos ügyek
ben, és statustitoknokukbul, kik tudósításokat 
szoktak beadni, ’s a’ végzéseket aláírni. A’ ki
rály egyedül az országló személy; egyedül ö ad 
be javaslatokat az ország Kendőihez. Az alkot
mány, ’s polgári törvény a’ status és országi ás ki
jelentésére nem ismér egyéb kifejezést a' király ne
vénél. De azért a’ király személye sérthetlen ma
rad, és személyesen nem vádoítalhatik. Végzé
seket azonban csak statustanácsában hozhat, melly- 
nnk tagjai felelősek. Ha a’ király ollyan végzést 
akarna tenni, melly az alkotmány, vagy törvény 
ellen vart, minden statustanácsnok köteles ellen- 
mondán: , minden statust!toknok pedig megtagad
ni az aláírást s elbncsáttalásuknt beadni, különben 
a Rendek törvényszéke elé idéztethetnek,’s hiva
talok, szabadságuk, sót éltük elvesztésére is Ítél
tethetnek. így nálunk a' statustisztek felelőssége 
szarosabban meg van határozva, és szigorúbb, mint 
<i>gyéb országokban, hol képviseleti alkotmány di-
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vatoz. A’ Rendek által választott foügyvéd a’tör
vények megtartására ügyel, ’s ő teszi a’ uyilvá- 
nyos vádat, ha a’ Rendek a’ király valamelyik 
tanácsnokát töryényszékjök előidézik. Még az ülé
sek alatt is megpörölheti a’ statustanács tagjait, 
ha vétkeseknek találja azokat. Efölött sajtótörvé
nyünk van, melly megenged „mindent, a’iniazem- 
rí tudalora országába tartozik, irni ’s kinyomtatni, 
mint szinte mindent, mit a’ törvény világosan meg 
nem tilt.“ Továbbá, azt mondja ugyanez, hogy sem
mi írást sem ítélhetni vétkesnek azon ürügy alatt, 
mert a’ nyilván^ os ügyeket bírálja , v. ócsárolja, 
íoltevén, hogy a’ kifejezések nem becsületsértők, 
sem káromlók. Én egykori katona 18l4ben ha- 
gyám a1 katonaságot el, ’s előbb a’stokholmi Post 
szerkesztője ’s kiadója, azután az Abendblatt szer
kesztője lettem, melly lapnak számos olvasója 
van. IS íöban  a’ király 800 ftos nyugpénzzel ki- 
náitatott meg; ’s én elég gyönge voltam azt el
fogadni. Függetlenségemről azonban le nem mon
dottam. Két év előtt egy czikkelyt írtam e’ czim 
aia.lt: „Svédország 1809ben és 1821 ben.“ A’ 
czikkelyt egy év alatt 3szor nyomtatók ki. Ez irtás
ra a’ király azt tudató velem, hogy, vagy nyom
jam el azt, vagy nyugpénfcemet vesztem el. Válasz
tásom ez utóbbi vala. — Nekünk Stokholmban 
egyetlen játékszínünk van , a’ király játékszíne. — 
Minthogy azelőtt több játékszínünk volt, ’s a’ tör
vény m-ndeu monopóliumot tilt, gyakran kértem 
engedelmet újnak fölállítására: de kérelmem min
dig megtagadtatok. Már most kénytelennek hívéin 
magamat az országos'főügyvödnél e’ törvénytelen 
megtagadás végett panaszt tenni, de igen mérsé
kelt kifejezésekben. Ahozképest, mit alkotmányunk 
természetéről mondottam, kénytelen voltam e tör
vényes szót „király“ használni, hol más országok
ban „ministerium-ot“ szokás mondani. Ez Írás ki- 
nyomatott, ’s fölségbántás vétke vádját vonta rám. 
K' vétek: „káruinló szókban \s Írásokban áll a ki
rály, a’király né, és székörökös ellen.“ — E tör
vény mai napig soha sem jött alkalmazásba s lü . 
Gustav 1777ben rendelést bocsátott ki, mellynél 
fogva törvényes vádkezdés előtt, mindezen vét
ket a’ király elé kel! terjeszteni, ’s a pörre tőle 
engedelmet kérni. Arra számolnak, hogy halálra 
ítélnek, mire én kegyeimért esedezem majd, s 
azután a’ halálos büuteíés v. száműzésre, v. éltem 
fogytáig tartó börtönre fog változtatni. Ez azegy- 
begyült Rendek színe előtt történik, kik függetle
nek, kik több, a’ kormány által javaslóit, tör
vényt féircvctettek, és két statustitkost vád aláis 
tettek, mert törvényellenes kir. végzéseket írtak 
alá. Nyilványitom tehát, hogy kegyeimért ese
dezni neai fogok. Stokiioiin 1831. aprilben. Liii- 
denberg. A.
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58. szám Pest szombat julius’ líMikén 1834.
F » g l a l a t :  M agyar-  és Erdtüy ország  (pozsonyi őrs/., ülések jul.  14,  — és erdély iek  jtil. lOkeig A/, á lla ttenyész tő  t á r 

sasai;; ügyében. Különféle .)  Anglia (öklö/.ések ; k i rá lyné  u tazása ;  W ell ington b á l ja ;  két főügyréd  véleménye M ore
no ellen ) Franc/. iaország ( h i i l t p a k  a’ kam arák  korábbi öss/.eliiv,»tásuk ellen és mellett.)  Svédország (A n k a rsw ärd  
fo lyam odása;  censurai hatás ' s a ' t . )  Spanyolország (a ’ spanyol tar tom ányok  szelleme o sz tá ly o zv a )  Kelétindia ( r a b 
szolga szabaditás-m ód ) Oroszország (nevelő-intézetek ) N ém etország ;  G abonaár .  Pénzkelet.

mm— — * - r- — ■ y w e w m iM W . wmsmmm- w r e i» u w iw * » i - • * * » * * > * ' « > . • * - a ) »n.’. ttrnttci*  m jwsr.Tm eB—a f

M A G Y A R - és É R D É L  Y O R S Z  A G.
P o zso n y . Jul. 11 kén a’ fő RR. orsz. ülé

sében tanácskozásba vétetvén a’ szentszékekről 
szóló törvényczikk 3 ik ’s 4ik §sza, inellyek által 
a’ házassági pörökben előforduló jegydfj, hozo
mány, menyekzői v. nász-ajándék, köz v. együtt- 
szerzemény ’s éleleinbeli tartás kérdései, szintén 
-világi bíróság elitélése alá terjesztetni javasol
tattak, elhatároztatott: hogy kivevén a’ férj 
jószágába fektetett hozomány ’s a’ köz- v. együtt- 
szerzemény kérdését, a’ többi, mint házassá
gi hitet közelebbről érdeklő, ’s következőleg el- 
válási perekhez képest mint járadékos (accesso
r i a l )  tárgy, a’ szentszéknél hagyassék. A’ két 
kivett tárgy pedig világosabban polgári, mintsem 
hogy járadékosakul tekintethetnének. Követke
zett az 5ik §. melly igy szól: „a’ botránkoztatás 
büntetéséről azt javasolván, hogy ennek színe 
alatt az egyházi bíróságok se testi vagy pénzbeli 
büntetéseket, se bezáratást nem rendelhetnek.“ 
Az országos szerkesztés annyiban különbözik, hogy 
pénzbeli büntetést nem említ ’s a’ bezáratás tilal
mát is csak nyilványos javulási v. fekhelyek
re (ad publica corrections loca) szorítja. Erre 
a’ fő RRdek nem a’ KKok- és RRdeknek szer
kesztését, hanem az orsz. küldöttségét foga- 
dák el, végét ennek is elhagyván, mellyben az 
áll, hogy a’ botránkoztatás fenyitékérül a’ bünte
tő törvénykönyvben lesz rendelés; e’ helyett azon
ban oda ragaszták a’ 7ik §. (orsz. küld. szerkesz
tés) tartalmát: „hogy egyébiránt a1 szentszékek 
előbbi hatásukban meghagyatván, ítéleteik a’ vi
lági törvényszékek által hajtassanak végre.“ E ’ 
fölött a’ RR. szerkesztéséből a’ 6ik gsz., melly 
azt rendeli: „hogy azon személyek, kik legfőbb 
törvényszéki Ítélet által nősparáznaság (adulte- 
rium) miatt egymással kötendő házasságtól eltil- 
tatnak, a’ szentszékek által egymással egybeke
lésre nem bocsáttatnak,“ — nem e’ czikkheztar
tozónak , hanem polgári törvénysorba jegyzendő
nek ítéltetett: hasonlón elmellőzteték a’ 7ik is. 
Jul. 12kén, minthogy a’ RR. szerkesztésinek to
vábbi gszai a’ szentszékek belső rendezését is el
intézés-tárgyul foglalák magukban, az országos 
küldöttség! munkálatban pedig e’ tárgyról javas
lat nincs, azon nevezetes kérdés támadt: valljon 
tanácsos é törvényhozásnak e’ tárgyba ereszkedni

’s a’ consistoriumok belső ujdon rendezését felfog
ni? mire, minthogy ezen beboesátkozással lehe
tetlennek Iátszék a’ vallás némelly elveibe nem 
ütközni , a’ polgári ügyek pedig már különben is 
világi törvényszékekre határoztalak szállíttatni, 
egyébiránt tekintvén a’ vallás-szabadság elvét, 
óvatos lenne különböző vallásiaknak egvmás szent- 
székei elrendezésébe avatkozni, közös lett a’ fő 
RR. áliapodása: ezen tárgyat egészen elmellőzni, 
’s tön hagy van a’ kir. Fölség legfensöbb felügyelési 
’s pártfogási jusát, a’ törvényhozásnak csupán 
arra terjeszteni ki figyelmét, hogy szentszékek
nél alkotmány vagy ország java ellen, sem pedig 
különböző vallások ártalmára valami ne határoz- 
tassék. Hasonló vélemény nyilatkozván a’ többi 
vaHásbeliek szentszékei elrendezése iránt, mel— 
I) ékről különben is váratik a’ Fölségtül mint fe- 
jöktül kegy. rcsolutio ; efölött a’ karloviczi érsek 
’s bácsi g. n. egy. püspök is ellene lévén az ügy
nek: nemcsak a’ mondott szakaszok, hanem a’ 
következett XIXik és XXik czikkek is , amaz az 
evangélikusok, ez pedig a’ görög n. egyesültek 
consistoriumi elrendezéséről, elhagyatni rendel
tettek. Ezután a’ XXIik czikk, melly által a’ho
zandó uj törvények kihirdetésekor, még az első 
bíróság előtti folyamatban leendő perek uj tör
vényszékekre visszavitetni, az első bíróságnál már 
lefolytak ’s fensöbb törvényszékre föl is vittek pe
dig eddigi szokás szerint rendesen tovább vitet
ni, ’s az akkorig kimondott ítéletek az ujdon alapí
tott első folyamodás! törvényszékektől kiküldendő 
bírák által végrehajtatni javasoltatnak, — elfo
gadtatott. Jul. 14kén a’ rendre következett XXIlik 
czikk „törvényszéki parancsok megszüntetéséről“, 
ámbár azt az orsz. küldöttség is e’ munkálat-sor-*- 
hoz kapcsoiá, a’ pörlekedést rendre halasztatni 
határoztaték, azon oknál fogva, mivel a’ bírósá
gi parancsoknak nem lévén más czéljok , mint a’ 
pörfoíyamban történt hijányokon ’s tévedéseken 
igazítani, az, hogy miilyen hijányok v. botlások 
jöhetnek a’ pörlekedésben elő, és így ki, ésmilly 
parancsot adhasson ki? egyenesen „a’ törvény- 
javítási és pörlekedés-rendi“ munkálatban fog elő— 
világlani. Különben pedig most mingyárt előre 
azért sem lenne tanácsos minden bírósági paran
csot eltörlcni, mivel törvényszékinknél azok he
lyett kiegészítő más valami pótolék nincs, mint
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például külföldön az úgy nevezett cassatioszékek 
’st. ef. Ugyan ez ülésben vitatásba került még a’ 
XXIIIik czikkely is „az ügyvédekről“, mirüljövö 
levelünkben. E’ közben küldöttség érkezett az al
só táblától, javaslatot hozván a’ véghelyi törvény
székek rendezese iránt, mellyet a1 HR. szinte ez 
nap fogadtak el orsz. ülésükben, miután előbb szo
kás szerint kerületileg megállapiták.

Tek. Békés vmegye KK. és RIl. jul. 14kén 
tartott közgyülésökben országgyűlési követnek 
ezen tiszti megbizásrul lemondott Novák Antal 
főjegyző és táblabiró ur helyébe egyhangú fölki
áltással , Szombathelyi Antal táblabiró urat vá
lasztották. .

Kolosvárott a’ jul. *7kén tartott orsz. ülésben 
a’ naplókönyv-szerkeztetésre ’s bírálásra jtitkos 
szavazás utján biztosság választatott, a’ más napi 
ülésben ezen szózatok számba vétetvén a’ napló- 
könyv-szerkeztetésre szózattöbbséget nyertek ma
gyár nemzetből: Kovács  I s t v á n  kraszna vme- 
gyei és S z a b ó  J ó z s e f  vízaknai követek; s zé 
k e l y  nemzetből: C s e r e i  F a r k a s ,  kir. hiva
talos ’s T ö r ö k  I s t v á n  kézdi-vásárhelyi követ; 
a’ s z á s z  nemzetből: Re g i u s  J á n o s  beszter- 
eze-vidéki ’s T r a u s c h  J ó z s e f  brassai követek. 
A’ naplókönyv-birálásra a’ m a g y a r  nemzetből: 
gr. K o r n i s  Mi h á l y  kir. hivatalos, ’s gr. I) e- 
g e n f e l d  O t t o  k. szolnoki főispán, T u n y o g i  
J ó z s e f  k. szolnoki és Z e j k  J ó z s e f  k. fejér
vári követek; a’ s z é k e l y  nemzetből: D i n d á r  
An t a l  aranyszéki, báró Ap o r  J ó z s e f  három- 
széki, ’s gr. K un Go t h á r d  s. szt. györgyi köve
tek; a’ s z á s z  nemzetből: S c h r e i b e r  S i mon 
szebeni-, D i e t r i c h  J á n o s  szász-sebesi, E fa
re  nf é ld  K. A n d r á s  medgyesi és S c h e r e r  
G y ö r g y  szerdahelyi követek. A’bírálat részve
vői lesznek még ezeken kívül az országos és nem
zeti tollvivők, és az itélömesterek helyeik betöl
tése után leendő rendes itélömesterek. Jul. Okén 
volt országos ülésben az országos elnök (statuum 
praeses) ’s három itélömesterek választatások i- 
ránt ő Fölségéhez felküldendő alázatos felírás meg
vizsgáltatván, megállapíttatott. Ju l lOén ezen föU 
írás az ideigleni elnök’s a’ három nemzet tollyivoji 
által aláíratván a’ 3 nemzet peeséteivel lepecsél- 
tetett, ’s az ő Felsége eleibe leendő juttatás vé
gett egy küldöttség által országgyűlési királyi biz
tos föherczeg F e r d i n a n d  ö kir. Fenségéhez 
általvitetett, Doboka vármegye főispánja gr. Rhé-  
dey Ad ám ö excja vezérlése alatt. — Ezután 
az elnök ur jelenté , hogy jul. 2 3 ig országos ülés 
nem lészen. E. H.

0 cs. kir. Fölségeik Weinzierl fels. nemzet- 
ségi 'urodalmokbul jul. 14kéu visszatértek Schön- 
brunnba.

Ar Állattenyésztő Társaság ügyében.
Az idei pesti lóversenyek sorát ’s kimenetét 

már közié hírlapunk. Nem lesz azonban érdektelen 
a’ Gyepkönyv sajtó alul kiszabadulhatásaig is az 
egészre még egy tekintetet vetnünk, hogy lássuk; 
valljon haladtunk e, és mennyiben?

Az idei pesti gyülekezet alkalmakor történtek 
közt legelső ’s legfényesb helyet foglal ifjabb kirá
lyunk ő Felségének azon kegyelme, mellynél fog
yást a’ Magyarországi Állattenyésztő Társaságot 
legfelsőbb pártfogása alá venni ’s hozzájárultával 
megtisztelni méltóztatott. Miből áll ez, mikor’s 
miként tétetett előszer nyilványossá az ez iránt 
érkezett kegyes határozat? tudattuk ugyan már, 
mert kötelességünknek tartottuk, ezen örvende
tes fairben a’ Társaság’ távollevő tagjait’s egyéb 
hazánkfiait is minélelőbb részesíteni; de a’ Tár
saság e’ kir. kegyelmet az intézet’ elömenelére 
nézve oily nagy következésünek véli ’s általa el- 
annyira lekötelezve érzi magát, hogy hódoló há
lájának nem adhatja eléggé nyilványos jeleit 
Ugyanis e’ fejdelmi részvét az eddig aránylag 
csak kevés egyes által pártolt intézetet egészen 
uj fénybe helyezi, ’s annak nem sokára leendő 
tökéletes kifejlődése iránt bizonyosbreményt nyújt; 
minthogy lehetetlen ezentúl a’ köz részvétnek 
még inkább nem növekednie, miután, valamint gr. 
Kegfevich László Elnök ur a’ közgyűléskor e’ 
tárgyról tartott beszédében megjegyzé, az intézet 
gyámolása ’s illő fentartatása, melly eddig ízlés 
dolga vala, most minden Magyart egyiránt érdeklő 
becsület dolgává lett.

Hogy a‘ lóverseny hasznairól való meggyő
ződés hazánk’ lakosi közt is mind inkább terjedez, 
igen örvendetes bizonyság erre a’ 6 esztendőre 
ajánlott, ’s az Idén először kitett „Somogy v á r 
me g y e i  d ij,“ melly, noha az aláírás még nincs 
bezárva, már-is az idén 110 aranyból állott egy 
ezüst tokban. Ez által ns. Somogy vármegye, meily 
több jeles lónemesítőt számlál keblében, úgyhogy 
a’ simmeringi gyepen az idén kitéve volt első 
királyi billikomot is keblebeli birtokos ugyanott 
nevelt lovával nyeré e l, a’ gazdaság e’ neveze
tes osztályának előmozdításában újabb érdemmel 
diszesíté nevét. Somogy pedig csak egyike honunk 
számos megyéinek. Az Állattenyésztő Társaság kö
telességének tartja mind gr. Festetics Miklós urnák, 
ki az aláírás terjesztésében fáradozott, mind a’ többi 
somogyi uraknak, kik azt adakozásaikkal létre 
hozák, ezennel nyilványos köszönetét tenni. Aa 
eddigi ajánlók nevei ezek: Appel József, Barcza 
Lajos, Bogyay Elek, Bogyay Miklós, BogyayPé
ter, Bosnyák Ferencz, Csapody Pál, Czindery 
László, Festetics Ágoston, Festetics Dienes, Feste
tics Miklós gr., Gaal János, Gaal István, Gaai
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Pál, Gludovácz Ferencz, Herrmann Antal,» Herte- 
lendy Ferencz , Hochreiter Ambrus, Hunyady Jó
zsef gr., Inkey Imre, Jankovids Is*tván, Kund Dá
niel, Kund Vincze, Márfy Dienes, Mérey József, 
Mérey Sándor főisp., Puteáni Józs. b., Sárközy 
István, Sárközy Lajos, Schmidegg Józs. g r ., Se
be , buzsáki plebánus, Siklósy József, Somssich 
Pál, Spissich Ignácz, Svastits István, Széche
nyi István gr., Széchenyi Pál gr., Szegedy Sán
dor, Tallián István, Tallián József, Thassy Ká
roly, Tulman Pál, Xantus Ignácz, Záborszky Im
re, Záborszky Miklós, Zichy Ferencz, Zichy Já
nos, Zichy József. — Továbbá ns. Pest városa a’ 
pesti díjat az idén megnyitotta ’s az aláírás foly- 
vásti szaporítása által azt saját helyzetéhez illő 
mennyiségre kívánja emelni. — Minden honi kan- 
cza és mén számára továbbá egy nagy dij alakult 
12 esztendőre, melly egyszer Pesten másszor Sim- 
meringen fog felváltva kijárni. Az aláírás, mellyet 
gr. Károlyi István nyitott meg 200 arannyal, még 
folyamatban van, és az idei pesti verseny vége
kor már esztendei 900 aranyra ment. Ez olly dij 
lesz, melly nevezetes nyereségi reménynél fogva 
bizonyosan igen jeles tenyészlovakat fog hazánkba 
idézni. B. Mesko Jakab 100 aranyat küldött be olly 
ajánlással, hogy a’ Választottság annak évenkénti 
kamatját valamelly díjra fordítsa. — Egy hazai 
intézet, mellyet fejedelem, hatóságok ’s egyesek 
igy kezdének pártolni, nem maradhat sokáig a’ 
középszerűség homályában! -— De a’ növekedő 
részvét az idén nemcsak ujdon ajánlatokban, ha
nem az által is mutatkozott, hogy habár a’ két 
országgyűlés sokat meggátolt is, még is számos 
urak, kivált lókedvelők látogatók meg a’ pesti 
versenyt; és sokkal több pályás ló lévén bejelent
ve mint tavai, néhány érdekes futásnak is valónk 
tanóji; noha a’ pályatér gr. Keglevich László El
nök urnák, ki e’ végre a’közpénztárt saját költsé
geivel is segíté , a’ gyepigazitásra fordított minden 
«igyekezete mellett is, a’ múlt tél és tavasz szá
raz volta miatt poros és nem legalkalmasb vala. — 
A’ jun. 8ki közgyűlés olly számos volt, millyet 
a’ Társaság felállása óta még nem láttunk, ’s azt 
mindenek előtt a’ fenemlített k. királyi határozat
nak köz örömmel fogadott nyilványosítása, továb
bá a’ szolnoki ekével tett próba’ kimenetelének 
előadása ’s egyéb a’ Társaság’ előhaladását tár
gyszó előterjesztések igen érdekessé tették.

}  (A ’ többit  máskor.)

A ’ nm. m. k. udv. Kamara Budára 30adossá 
Trexler Antal Pinkamezön volt 30adost és vám
szedőt nevezé ki.

Jul. lökén Bécsben a’ Neuling Vincze-féle 
sörház nagy lotteriáján kihúzott nyertes sorsszámok
kővetkezők : 30198 nyeri a’ sörházat v. 300,000

frtot; — 126,345 nyert 25 ,000 frtot;—137,181 
ny. 10,000 fi*.; — 23,881 ny. 5,000 fr.; —- 
139,381 ny. 4,000 fr.; — következnek a’ vörös 
szabad sorsok: 128,414 iiyert 15,000 fr. ’s 3000 
sorsot; 72,334 nyert 6000 fr. és 2000 sorsot; 
100,329 ny. 3000 fr. és 1500 sorsot; 137,917 
ny. 2000 fr. és 1200 sorsot; 72,459 ny. 1600 
fr. ésJOOO sorsot; 100,831 nyert 1500 fr. és 
500 sorsot. — 8z. kir. Pest városában a’ most 
lefolyt első félesztendő alatt, vagy is 1834 ja
nuár lsöjétül jun. utoljáig történt halálozások szá
ma mindössze 1603; e’ számbul 195 tüdősorva
dásban, 68 elgyöngülésben, 65 ideglázban, 50 
tüdőszélütésben, múlt ki.

Jul. lökén a’ Pestre érkezett külföldiek közt 
nevezetesbek Bécsbül: a’ szardíniái kir. követ gr. 
Pralormo családostul, gr. St. Marsan szardíniái 
követségi titoknok, marq. d’Oria ugyanazon kö- 
vetségi attaché; báró Drachenfels Hess nhgségi 
köv.titoknok; Bukarestbül a’ hosp. fejdelem testvére 
Ghika Gergely; és szinte Bécsbül a’ spanyol ki
rályi követ.

A N G L I A .
Bostonbul ’s másunnan. érkezett lapok május 

4kéig jelentik, hogy a’ nép, melly az elnök mel
lett, ’s a’ tanács ellen van,  kérelmek által kezdi 
véleményét kifejezni, mellyek^t a’ tanács rágal
mazó gunyirásoknak akarna ismét nyilatkoztatni. 
Még messziről sem gyaníthatni, mikép fog ezen 
vita Jackson general, ’s a’ tanács és bank közt elin- 
téztetni. Ujyorki levelek szerint jun. 9ig sem volt 
a’ bankkérdés még eldöntve. Hiszik némellyek, 
hogy Clay ur indítványai a’ statusdepositumok vis- 
szaadatásuk iránt az egyesült statusok bankjába, 
mellyek a’ képviselő ház előtt forganak mostan, ott 
keresztül is fognak menni, de az elnök vétója által 
el fognak meílőztetni. Stevenson ur a’ ház szóno
ka, tiszthelyéről lemondott, utódjának (successor) 
tennessee-i Bell urat állítják, ki buzgó hive 
Jacksonnek.

Angliában mint tudva van szeretik az öldő- 
zést (Boxen). A’ küzdés e’ neme többnyire veszé
lyes a’ viaskodókra nézve, kik gyakran halva vi
tetnek el a’ küzdhelyről , vagy nem soká élik a’ 
harczot túl. E’ napokban is két ökölbajnok mulatta
tó, vagy iszonyitá a’ nézőket Andover szomszéd
jában , a’ korábbi híres viadalok helyén. Két pár 
(Sam és Tom Gaynór, és Swift ’s Noon) vitt meg. 
Sam 300 font sterlingben fogadott 200 ellen ; 
Swift pedig Noon-nal kölcsönösen 50 ftban. A’ 
küzdés a’ várostól 4 angol mérföldre történt, ’s 
több év óta nem volt ennél szebb, tekintetest, ’s 
mesterségesb. A’ kört sok ezernyi minden rangú 
személy képezé. Először Sam és Gaynor küzdött, 
’s két óra és 5 perez múlva Sam lett győztes, no-

*
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ha jobb kaija, mindjárt a* küzdés elején, kificza- 
mult; Gaynor meg nem adta magát, mig egészen 
ki nem fáradt, ’s különös vitézséget mutatott. Sam 
nem igen sérült meg, ’s még azon éjjel a’ város
ba tért vissza. Gaynor pedig egy andoveri ven
dégházba vitetett. A’ nézők oíly magas hiedelem
mel voltak iránta, hogy azonnal 22 ft. stget ad
tak össze ’s még számos aláírásra vala remény. A’ 
2dik küzdés is jeles volt Swift én Noon közt mind 
ügyességre, mind tartósságra nézve. A’ győze
lem soká ingott, míg a1 71dik menetkor Noon fő
vel bukott földre. Baráti a’küzdésnek végét ohaj- 
ták, ’s Noon-t elvitetni, de ő nyakasan a’ foly
tatást sürgeté. A’ közelebbi menetkor annyira el
bágyadt már, hogy baráti veszteségjelül kalapjaikat 
a’ levegőbe dobálák. Erre Noon úgy föiie lult, 
hogy egyik barátját megütötte, ’s könyezve hagyá 
el a’ kört, noha azon emberi bánásmóddal mindenki 
megelégült, ’s előre láttád , hogy ha megenged
ték volna Noonnak a’ küzdés folytatását, ez csak 
haszontalan sérüléseknek tette volna magát ki. 
Andoverben hamar orvosi segélyre talált; de még 
azon éjjel meghalt. Noon folyvást azt vítatá, hogy 
ha a’ küzdés folytatását megengedték volna neki, 
ó lett volna győztes. Veszteségén igen szomor- 
kodott , és szüntelen reményei felsültén panasz
kodott. Egy özvegyet ’s egy árvát (!) hagy ma
ga után, ’s mint az angol lapok szenvedélyesen 
említik, jobb sorsot vala érdemlő. Noon az öklész 
körben v. gyűrűben „Zseb -herkules“ néven volt 
isméretes, ’s egyszer már meggyőzte Swiftet, mi
dőn egykor ezt szerencse-csillaga elhagyd, de ál 
ütéssel.— (O’Connell a^ alsóházban indítványt je
lentett az ökiendésből származó öles iránt ’s mél
tán !) — A’ londoni udvari hírlap jelenti, hogy min
den kir. alattvaló, midőn a’ királynak bemutattatlk, 
ö Felsége előtt jobb térdére bocsátkozzék, a’ ki
rály kezét csókolja meg, azután keljen fel, hajtsa 
meg magát,’s vonuljon vissza. — Londonban a’ ki
rályné elutazására nagy készületek tétetnek, ki 
jul. 6án reggel vala indulóban. A’ királyi yacht 
(könnyű hajó) drága kelmével (Stoff) vonatott be, 
hogy a1 királynét a’ lordmayor kíséretében Wool- 
wichbe vigye, hol Royal George-ra szálland. 
Denbigh, Errol, Eowe és Brownlow grófok hit
veseikkel ’s 3 gőzhajó, és a’ 36 álgyus Castor 
lógják őt kisérni. Rotterdamban kiszáll, ’s útjában 
Szászországba egy kis rövid kerületet tesz, hegy 
testvérét, Ida weimari ligasszonyt Bextelben, meg
látogassa. — Az admiralisság első lordja kir. gőz
hajót rendelt Woolvviclibe, Lieven hg (oroszkö
vet) hitvese ’s kíséretének Hamburgija szállíttatá- 
sára. A’ hg jul. San vett búcsút a’ királytól; leg- 
idősb íija másod követségi titoknokul marad itt. 
Wellington hg juj. 8 kán (alkahuasLit a' böűsuz®

Lieven hg tiszteletére) Apsleyhouse-ban fényes 
bált adott, mellyre 1300 belépti-jegyet osztatott 
ki; a’ bálban több volt 1000 személynél a’ leg
főbb nemességből; 8 nagy terem nyittaték meg 
számukra. 0 FFgöket is várták, de a’ királyné kö
zel indulása Németországba meggátolta őket. — A’ 
király a’ királyné távolléte idejét (aug. SOkaig) 
(Gloucester hgasszony társaságában toltendi. — A’ 
Globe két főiígyvéd véleményét adja Moreno gen. 
törvényes üldöztetéséről. Hoveuden ur igy fejező 
ki azt: „Minthogy hamar feleletet kívántak tőlem, 
föntartom magamnak azon just, hogy válaszom t 
megigazítsam, vagy helybenhagyjam, ha köze
lebb vizsgálat után szükségesnek hinném azt. Ha 
Moreno gén. 1831 dec. 5ki tudósításában az ak
kori spanyol kormányhoz, csak spanyolok elfoga- 
tását jelenté, ’s a’ vett parancs csak spanyolok 
kivégeztetésérül szólt, akkor azt hiszem, hogy 
Moreno, Boyd urat megöletvén, a’ kit angol alatt
valónak ismért, gyilkossági vétkes. A’ tett saját fe
lelőssége alatt történt, nem pedig engedelmességből 
kormánya parancsa iránt. Ha úgy állanak a’ dol
gok mint mondám, úgy vélem, Morenot tulajdon
kép hazájában kellene egy biztosságnak kihall
gatnia, de mivel népjogos kérdés is van az ügy
be szőve, azt tartom, folyamodásban kérni kell előbb 
ő Felségét, hogy ezen ügyet a’ titkos tanács bí
rói biztosságának terjessze elé. Semmi egyéb tör
vényszék sem látszik előttem olly igen alkalmas
nak ezen előleges kérdés eldöntésére; a’ biztosság
nevezés tekintetében, melly a’ vádlott gyilkost ki 
hallgassa, nem kétlem, ő Fölsége e’ kérelmet nem 
tagadja meg. Önhittség volna tőlem a’ bírói biz
tosság véleménye c-fíbe vágni, de úgy hiszem 
hogy Grotius és Vatel után Ítélve, ha Moreno 
Spanyolországban volna, a’ britt kormány azon 
ország kormányát kérhetné meg idéztetése végett; 
minthogy azonban itt van, (Hamburgba surrant 
már!) itt kell megítélni is.“ Gordon ur véleménye 
következő: „Valljon gyilkosságban vétkes e Mo
reno ? az esküttszékre tartozó kérdés ; én azt tar
tom, hogy bárkinek kivégeztetése azon meggyő
ződéssel , hogy a’ parancs arra jusképen nem áll, 
csak annyi, mint parancs nélküli kivegeztetés, s 
úgy hiszem , hogy illy cselekvény , nem tekintve 
a‘ hivatalos hatóság kikelésére is, azon elszánt 
gonoszságot teszi 1ÖI, melly a’ gyilkosság lénye
ge. Véleményem szerint Morenot a’ király által 
nevezendő biztosság megítélheti, mert ámbár nem 
Anglia jobbágya, de mivel angolt ölt meg, a’ ki 
britt törvény, ’s britt kormány képviselőjének vé
delme alatt állott, ugyanennek törvényhatósága alá 
is esett, s kifogása, mint külföldinek, nincsen.

F R A N C  Z I A  ORSZÁG.
TouLmba Párisiül jun. 26róí érkezett tele-
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graphi parancs Palinure bringet vitorlakészen (in
duló félben) rendeli tartatni, hogy adandó első 
jelre Levante felé szárnyalhasson. Azt hiszik, hogy 
a’ touloni révben tanyázó hajósereg-osztály sem 
sokáig fogna Palinure után késni. — A’ Temps he
vesen kikel a’ kamarák megmásolt összehivatása 
ellen, ’s megjegyzi, hogy X. Károly ministerei 
ellen is az volt lo vád, hogy a’ követházat előbb föl
oszlatták, mintsem az összeállóit volna. A’ Courrier 
fran9 ais, Gazette de France, Impartial, Journal du 
Commerce szinte kikelnek e’ rendszabály ellen, ki a’ 
National is ’s arra emlékeztet, hogy 1803ban Thiers 
ur ellenmondást készített az újságírók részéröl, 
mellyben^e’ helyet olvashatni: „A’ király a' követ
házat föloszlathatja; de arra összegyűltnek és ;sz.ér
kezüknek (constituirt) kell lennie, az összegyűlés 
és sz érkezőié.? előtt még nincs kamara, hanem 
csak bevégzett választások. A’ charta pedig se
hol sem mondja, hogy a’ király a’ választásokat 
megsemmisítheti“ Innen az következnék, hogy a’ 
király az egybehítt kamarák elhalasztatása által, 
a’ jun. 30ki kijátszó egybehivás után, nem a’ ka
marát, hanem a’ ministerré lett újságíró saját sza
vai szerint a’ választásokat halasztaná el. E ’ te
kintetben Thiers ur rendelése ócsárolható. A’ ki
rály hat hónapig egyedül kormányozna ’s a’ t. A’ 
Constitutionnel is ellennyilatkozik. A’ Journal de 
Paris ’s a’ Débats jul. 2ig hallgatott e’ tárgyról; 
de jul. &3kán a’j. Débats, 4én a’ Journal de Paris 
megszólamlának. A’ j. des Débats azzal ügyekszik 
a’ kormány rendelését menteni, hogy a’ charta e’ 
tárgyrul szóló czikkelye parancsolja ugyan a’ ka
marának fölöszlatása után három hónap múlva ös- 
szehivatását, de trónbeszédről, a’ követek minő
sége vizsgálatáról, fölirás vitájáról, költség-elő
terjesztésről ’sa ’t. épen semmit sem mond. A’j. de 
de Paris pedig más nap egészen megfordítja a’ 
kérdést, ’s bő czikkelyben azt törekszik megmu
tatni, hogy midőn a’ kormány augusztus helyett 
júliusra határozd a’ kamarák összehivatását, ’s 
ezen másítás okait a’ Moniteurben egyszerűen adá 
elő, koránsein volt szándéka, meggáílani a’ meg
hatalmazások megvizsgáltatását ’s a1 kamara szer- 
kezkedését. A’ kamara össze van híva,’s ha több
ségi számra jövend össze, a’ meghatalmazások vizs
gálat alá fognak vétetni, a’ ház teljesen szerkc- 
zülni ’s úgy eJhalasztatni. Ha pedig többes szám
ra nem gyűl egybe, a’ vizsgálat is el fog halász
tatok — Mivel azonban a’kamarai többség a’ mi- 
nisterium részén van, könnyen eszközölheti a’ mi- 
nisterium az ő követeinek nagy számban elmara
dásukat,’s ekkor halasztja majd el a’kamarát, mie
lőtt a’ kir. megnyitó beszédre fölirást szavazhatna, 
vagy azt vita alá vehetné. — A’ Temps Brougham 
Urának a’ fetsőházban a’ Morningpost ellen előjött

vádjárói megjegyzi: hogy világosan ki Jehete ven
ni , mi kedvetlenül vádolá a’ nemes lelkű whig a’ 
tory (ellenséges) lapot. A’ vád nyugalmas nyel
ve, a’ megsértett minister nyilatkozása a’ sajtó sza
bad« ág iránt úgymond, ’s ezen egész parlaracntarls 
dicső jelenet egyszerűsége szép leezke ’s példa le
het ránk nézve. Az angol parliamentben tanul
hatni meg, mikép kell constitutionalis szabadságot 
tiszteletben tartani.

S V É D  és DÁN O R S Z Á G .
Következő Ankarswärd báró által a’ király

hoz benyújtott ’s a’ svéd képviseleti alkotmány- 
másítást kérő folyamodás tartalma * „Kegyelmes 
király! A’ RRek alkotmánya a’ műit idők társas 
viszonyaiból támadt, ’s az volt a’ képviselésalap
ja Europa minden országiban , hol a’ nép is részt 
vön a’ törvényhozásban. Ama’ viszonyok megszűn
tek. A’ testületek lassankint kénytelenek voltak 
felolvadni a’ statusba. Ez utóbbiban az ember pol
gárrá növekedett, a’ helyett, hogy az előbbiek
ben (testületi) rendtag vala. Azonban e’ mai na
pig is azon iigyekeznek még sokan , hogy a’RRek 
alkotmánya föntartassék, nem gondolván meg azt, 
hogy ha ez azon társas rendre nem talál, melly- 
ből eredetét veszi, mellyel összefüggésben állott, 
’s ha következőleg azon gyökere hijányos, mel- 
lyet eddig a’ népek erkölcseiben, gondolkodásában, 
’s egyéb életkörnyületeiben bírt, az csak egy már 
elhaladt ’s elhanyatlott műveltségi lépcső üres és 
nyomasztó maradékaképen áll még fen. IHyennek 
éreztetimagát a’RRek alkotmánya a’ svéd nép előtt 
is. Gyakran a’ testületek érdekei győztek eddig is 
a’ nemzetéin. Az iparkénytetés, hiteli zavar, a" 
nyilványos terhek egyenetlensége, ’s több eféle 
mutatják, hogy az egész java félszeg befolyások 
alatt szenved. Annyira jutánk, hogy az ország- 
gyűlés hirlelése aggódást okoz inkább, mint re
ményt, ’s költségre emlékeztet előbb, hogysem 
h' zonra!  Régótatévelyegmár a’ svéd nép szenve
dései forrásán. A’ helyett, hogy az a’ törvényho
zásban saját munkás részvétele alapját másította 
volna meg. több v. kevesb erőszakkal a’ kormányo
kat , ’s országlást változtatgatá. Míg végre abban 
győződött meg, hogy a’ javítások ösvényén egy 
tapodtnyit sem haladhat, mig a’ törvényhozást az 
országgyűlés úgy gyakorolja, mint most. Mi nem 
csak törvényes jogunknak, de mint polgárok ’s 
alattvalók kötelességünknek is tartjuk e’ meggyő
ződésünket kir. Fölséged elé terjeszteni. Hogy a’ 
gondolkodó ’s becsületes svéd férfiak nagyobb ré
sze is igy van meggyőződve, becsületünkre ’s hi
tünkre mondjuk. Ennél fogva mi azok közönséges 
óhajtását fejezzük ki a’ haza javára, midőn azért 
esdeklőnk alázattal : méltóztas^ék Fölséged a’svéd 
népnek az alaptörvényben kitűzött renden ezéi-
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szerű ‘s a’ mostani társas viszonyokra illő képvi- 
selést szerzeni. Fölhatalmazva nem érezzük magun
kat illy képviselési indítvány-tételre. Hanem teljes 
bizodalommal Fölséged bölcseségére bízzuk azt. 
Mi a’ másítás sürgetősségére akartuk Fölségedfi
gyelmét fordítani, bizonyosítva hívén magunkat, 
hogy Fölséged előterjesztésünkben a’tiszta szándé
kot félre nem értendi, mellyel azon veszélyeket óhaj
tanék elhárítani, mellyek korhadt status alkotmá
nyok megtartását követik. — Hódoló mély tiszte
lettel , hűséggel ’s buzgalommal maradván ’s a’ t.

Koppenhága, jun. 28. A’norvegiai Morgenblatt- 
ban (Reglap) némi czikkely állott a’ dán tartományi 
Hitről ’s országgyűlésről, melly nem épen különös 
figyelmet érdemel, ’s arra bizonyosan szert sem 
tehetett volna, ha e’ számot szétküldöztetése után 
több nappal le nem foglalják. Az által figyelmessé 
tétetve, most e’ csekélységre fordult a’ nyilványos ér
dek, ’s immár számos másolatban kereng is. Majd 
ugyanazon időben jelent meg a’ Kiobenhavnspostban 
némi czikkely e’ czim alatt: „Politikai biztosítékok“ 
(Garantien) , melly nem rósz ugyan, de nem is 
igen jó, de mivel folytatása megvitatott, a’közönsé
get néhány napig elfoglalta. Dániában a’ király újí
tásai folyvást tartanak. Néhány lelkész vitájának 
azonsükere lett, hogy az egyházi (evang.) szertar
tásokat a’ jelen időhöz illesztve, másítani fogják. 
Megparancsolta t.i. a’ király valamennyi püspök
nek, hogy minden lelkésztől gyám-okolt (moti
vált) nyilatkozást kívánjanak arról: valljon az egy
házi szertartáson és agendán saját nézete szerint 
kell e másítani , ’s ha igen, miben álljon azon 
módosítás? E’ nyilatkozásokat a’ püspökök azután 
saját véleményadásukkal küldjék a’ dán kanczel- 
láriához. — Svécziában a’ most múlt év 6ik bá
nya-hónapjában a’ bányák mindössze 3515 már
ka ’s 4 lat tiszta ezüstöt adtak az olvasztókba. 
Az általányos nyereség az előbbi 5 hónapban 
8636 m árka3 | lat volt, ezen esztendőben tehát 
eddig 12,151 márka lat tiszta ezüst 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Constitutionel egy madriti levél uíán kö

vetkezőleg jeleli ki Spanyolország egyes tartomá
nyinak jelen állását erőre ’s véleményre nézve a’ 
két viszongó párt között: „Andalusiában, úgymond, 
melly 4 különböző tartományra, Sevilla, Cordo
va, Jaen és Granadára oszlik föl, ’s mellynek nép
ségét most ama’ rettenetes nyavalya, a’ görcsmi- 
rígy zaklatja, tökéletes szellemi nyugalom uralko
dik. Népsége a’ tengerszéli várasokban, Grana- 

v dában és Sevillában majd kivétel nélkül az iíju 
királyné hive,’s azon csekélyded befolyás, mellyel 
a1 belsőbb várasokbeli papság a’ véleményre hat
hat is, a’ nagy közöshöz képest egészen eltűnik.

Andalusia tehát, szelleménél fogva nem csak nem 
készül fenálló kormányát háborítani, sőt bizonyos 
felőle, hogy szorongás idején ő egyedül mindig 
legbiztosabb menedék marad a’ királyné részire. 
Hasonlót állíthatni a’ többi, úgy szólván egész dé
li , Spanyolországról, melly különös helyzeténél 
fogva is, csakugyan politikai fontosságot magában 
nem rejteget. Estremadura, e’szabadság-kedvelő 
tartomány a’ királyné ügyét inkább sajátjának te
kinti ; ugyan is e’ tartomány csak néhány, igen 
csekély számú nemesi jószágosak’s juhos gazdák 
birtokában lévén, kik alattvalóikra hasonló befo
lyással bírnak mint másutt a’ papok, mivel ma
gok mindnyájan mérsékes szabadelmüek, a’ többi 
nép is csak ez osztályhoz szít. Galicziában, melly 
egyik a’ legnépesb ’s következőleg földjére nézve 
legmiveltebb tartományok közül, a’ tengermelléki 
várasokban jeles szellem uralkodik; belül azonban 
a’ tartomány dereka felé , hol a’ szerzetesek tö
ménytelen jószágokat bírnak, valamint fővárosa 
San-Yagoban, hol egy carlosismusról fölötte gya
nús érsek ’s nagy számú papság lakik, nem kis 
erővel forrong a’ carlositaság. Méltó még is meg
jegyezni, hogy Galiczia papsága nem úgy nevezett 
frayles vagy kolduló barátok, hanem Bernarditák és 
Benedictinusok, kiknek szerzeteik általányosan in
kább fölvilágosultak. Ezen gazdag coenobiták Két
ségtelen elsőbbséget tulajdoninak ugyan Carlosnak 
a’ kis Izabella fölött, nyíltan azonban össze nem 
esküsznek; a’ többi nép igén szorgalom-kedvelő 
munkás osztály, mellynek guerilláskodni se ked
ve se ideje annyi mint egyébütt. Morillo, ki itt 
főkapitány, szilárd ’s mérsékleti viselete által, kül
sőleg mindekorig föntartá a’ rendet. Ugyanezeket 
mondhatni a’ szomszéd, egyszersmind Portugállal 
határos Leon királyságról, melly keblében hason
ló sok carlositát rejtenget, de Quesadarendszabá- 
si mellett nyilványosan a’ rend még nem háborit- 
tatott meg. Asturiában, melly mint Leon, O-Cas- 
tiliának egyes tartomány-része, a’ köz vélemény 
kevésbé ellenkezik az uj kormány-renddel. Voltak 
e’ megyének mindig tündöklő férfiai ’s vannak je
lenleg is , mi nem rósz szellemét bizonyítja. A’ 
hires Joveílanos asturi fi volt; Torreno gr. és Ar- 
guelles, az t.i. ki az 1812. cortesben ritka szónoki 
tehetsége miatt „el Divino“ nevet nyert, szinte 
asturiak. O-Castilia többi része, Segovia, Valla
dolid, Burgos, Avila, Santander és Soria, bizo
nyos okoknál fogva, mellyeket alább érinteni fo
gunk . alkalmasint hajlott volna Navarra és Biscaya 
példáját követni, hamás csak kevéssel is engedé
kenyebb vagy tüzetlenebb kormányzót nyer vala, 
mint a’ szigorú Quesadát. Nemesek , kereskedők, 
’s némelly része a’ papságnak szabadályos elvek-
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hőz szítanak. Uj-Casti!ia, mint széke az ország 
fővárosának ’s kir. udvarnak, valamint műveltség
ben jóval fennebb áll az országuagyobb részénél, 
úgy közvélemény-intéző befolyása is szétsugárzik 
többi tartomány testvéreire. Toledo, Mancha, Cu
enca lennének egyes, a’ ministeriumnak némi ag
godalmat okozható részei, ha olly közel kéznél 
nem volna minden eszköz, illő féken tartatásukra. 
Magában Madritban elég nyugtalan elme lappang 
az alsó néposztály közt, minthogy előbb ebből 
szedettek a’ kir. önkénytesek, de nem tarthatni 
tölök, mióta a1 vagyonos és szabadelmü közép osz
tály nyilványos rend-biztositásul fegyverben van. 
Murcia és Valencia királyság valamint Arragonia 
egyenlő számban bírna mind egyik mind másik fele
kezeti vélemény«eket, ha a’ liberális fél társas 
állodalma ’s lelkesedése a’ másik pártot mind phy- 
sikai mind szellemi erőben jóval felül nem halad
ná. Ebrotul kezdve egész a’Pyrenéekig hasoniit- 
batianul többek a’ kormányhivek mint a’ earlosiak, 
Saragossa mindig eltökélt az uj rend mellett föl
kelni; ’s említésre méltó azon ritka kivétel, hogy 
itt a' hegyi lakosok Jaca, üarbastro és Huescá- 
han , a'caríüsitáknak legnagyobb ellenségeik. Fel- 
ső-Arragoniáhan a’ clerus befolyását számba sem 
vehetni. Cataloniában , vannak ugyan a’ fönáiló 
igazgatásnak elég ellenségi, de anuál isméretesb 
a’ többi népség gondolkodása. Gén. Llauder itt 
némi polgár-katona testületet alkotott össze, melly 
tiszta szelleménél ’s elszántságánál fogva bárminő 
ellenséggel mérkőzhetnék; Barcellona pedig szi
lárd intézetinéi maradna még akkor is, midőn Spa
nyolország többi része felfogott constitutio-ügyében 
már megbukott. Magok a’ caiiosiak más nézetüek e’ 
tartományban, ;öket is .bizonyos szabad szellem, 
bizonyos intézkedési biztosíték (garantia) után 
vágyás vezérli; mi kimetszik onnan, högy d. Car
los megbízotti nálok örökké hasonló föltételek ígé
re té t’s biztosítását bocsátják előre, midőn kor- 
mány-száiidékjukat ’s javaslatikat tudatják, v. azok 
kivitekét sürgetik. Hasonló szempontbul, de fo
nákabb eredetből ’s nagyobb mértékben tekinthet
ni a’navarrai ’s baski tartományokbeli carlismust is. 
E’ vidékeken a’ lázadást , melly mindenütt, csak 
a1 királynéi seregek telep-helyein nem, egyiránt 
hatalmasan lobogtatja zászlóját, a’ papság tartja 
fön, ’s vele azon néposztály, melly másutt áltáljá
ban leghívebb őre a’ szabadságnak. E’ rendes 
szellem-változásnak nem más oka, mint azon ala
pos aggodalmuk a’ baskiak ’s navarraiaknak, hogy 
emlékezet-haladó időktől bírt privilegiumikat a’ 
fenálló kormány mellett veszteni fognák , d. Car
los pedig azokat biztosítani igére. Valóban a’kor
mány, eltökélt szabad nézetei ellenére, e’ lart<- 
a*aayi rendszer további íöaáilását nem erősítheti

meg se egyik se másik megyében, Biscayábanfökép, 
hol semmi adó sem fizettetik, ’s a’ nép még is ma
ga választja tiszthatóságit, a’ sereghöz pedig ön
kénye szerint szolgáltat katonát. D. Carlos nevé
ben , ennek párthívei ’s a’ papság igérék meg ezen 
privilégiumok sértetlen fönmaradását, ’s igy val
lás, közös és személyes érdekek fonódnak össze 
a’ zendülés tüzet gyulasztani. Hasonló utón’s épen 
ezen okokbul kelt ki 1820ban is az első politikai 
mozgás Biscayában ’s utána Navarrában. A’ pap
ság már akkor használta e’ hatalmas lazító szert, 
’s minthogy a’ franezia kormány előbb ugyan tit
kos de utóbb nyilványos segédül lépe föl, az in- 
surgensek erőködése valóban sikerült is. Most azon
ban, midőn hasonló pártoltatásra semmi kilátás, ’s 
a’ praetendens hg távol ’s idegen tartományban, 
a’ meghódulás kikerülhetlen. Be mi megnyugvást 
lelhet majd ebben is a’ kormány, hacsak közükbe 
számos katonaságot nem szállít ’s ingó csapatokkal 
nem biztosítja a’ rendet. Minden mellékes elnézést 
kerülnie kell a’ kormánynak, ha az ország közjavát 
akarja. Erő keli ’s lelkesedés, ’s most, midőn még 
ideje van, így a’ dolgon segíthetni. Elöljárói ’s igaz
gatási tisztpolezokon általányosan, hogy mondjunk 
igazat, gyanús emberek ülnek; ellenben a’ főka
pitányok mindannyi jeles férfiak. Nevüket nevezni 
annyit tesz, mint dicséretüket kimondani: Llau
der, Ouesada, Morfllo, Rodií, Espeleta, Martinez 
de San Martin, mindnyájan elhirült vezérek, ’s 
kik viselt fontos hivatalaiknál fogva eléggé bizo- 
nyiták, hogy ismereteik ’s tehetségeik nem csupán 
hadi körbeliek. Midőn magokra váilalák a’ minis- 
teriumi parancsoknak, míg azokat Zea osztogatá, 
nem engedelmeskedni, egyszersmind jeles tartóz
kodást iüntefének elő, túl nem hágván a’ határo
kon, mit tenni könnyű vala. Hlyen a’ többi szol
gálattevő vezér is, különösen Valdes és Lorenzo. 
Nem magasztalhatni kellőn a’ tábor derék szelle
mét, ’s bizonyosan lesz gond a’ fenálló példás ka
tonai fék mellett, annak szoros m egőrzésére is. Ta- 
gadhatian, hogy e’ seregek már most egészen a ’ 
franezia tábor foi’májáraszerkeztetvék, ’s ez egyen
lőséget mindinkább tökéletesitni, folyvást egyedü- 
les törekvései a’ nagyobb vezéreknek. Hasonló ér
zelmeket táplál maga még a’ nagy nemzet is , hol 
.eltűnvén a’ régi nemzeti gyühiíség ’s gyermeki 
féltékenység, a’ helyett nemes vetélkedésre buz- 
dul, melly az érdekek rokon ’s teljes egyszerűsé
gét hosszú időre biztosítja. Oster. Beeb.

K E L E T I  N D I A.
A’ kelefindiai gyarmatokból érkező levelek 

telvék aggódással a’ raUszoIga-főlszabaditó törvény 
végett. Jamaicában arról látszanak meggyőződve, 
hogy a’ törvény azért nem akadt ellenszegülésre, 
mert az Angliától rabszolgaváltságul fizetett pénz
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zel a’ telekbírlokosak ön adósságaikat fizették ki, mit 
különben nem tehettek volna. Jövendőre nézve 
azonban nem oliy kedvező a' kilátás, mert az ül
tetvényesek v. termesztők (Pflanzer) azt hiszik, 
hogy a’szabad négerek nem fognak dolgozni, ennél- 
fogvást a’szabad munka mindenesetre sokkal drá
gább lesz, mintsem azzal a’ cubai ’s brazíliai rabszol
ga munka ellen versenyre léphetnének. A’ spanyol 
termesztők azonban Portoriccoban egészen ellen
kező tapasztalást tettek. Portoriccoban tudnillik 
nagyszámú genuai fehér nép települt le, ’s mint
hogy elég pénze rabszolga és telek-vásárlásra 
nem volt, kis társaságokba állott össze, közösen 
szekeret ’s vonómarhát vett, ’s aratáskor a’ ter
mesztőket munkájával kínálta meg a’ czukornád- 
learatásra és malomba-takarításra. Minthogy a’ 
négereknek illyenkor sok dolguk van, efölött a’ 
termesztvény nagy része gyors elhordástól függ, a’ 
termesztők édes örömest kaptak az ajánlott mun
kán , ’s azóta uj osztálya támadt itt a’ fehér munká
soknak, kik jobb készületeik és szerszámaikkal, na
gyobb pontosságuk- ’s több értelmességöknél fog
va kedvesek a’ termesztők előtt, ’s noha drágáb
bak a’ fogadott négereknél, és sokkal többe ke-' 
rülnek mint a’ rabszolgák, a’ termesztők még is 
hasznukat látják, mert e’ miatt nem kénytelenek 
egész éven által nagyobb számú négert tartani, hogy 
aratáskor elég munkások legyen. Némeííy ültet
vényekben a’ négerek számát felényire szállítot
ták, mert e’ fehérek a’ földforgatáson, ’s a’ nö- 
vény-töltögetésen kívül minden munkát elvállaltak. 
Különös, hogy emberi gyarmatpolitika legjobb pél— 
dájit mindig spanyol gyarmatok adák, ’s nagy sze
rencse lett volna angol Keletindiára nézve, e’ pél
dának előbb ott is haszon’s divatba vétele. Négy év 
előtt Goderich lordnak, ki akkor gyarmat-minister 
volt, tervet nyújtottak be , az angol gyarmatok
ba a’ spanyol fölszabadítás elvének behozatása 
végett. Ezen elv szerint minden rabszolga tör
vényesen megbeesültetheti magát, ’s ezen beeső
ért apródonként leróhatja, úgy, hogy azonnal meg 
is nyeri arányos szabadságát. Például: ha vala- 
meíly rabszolga különmunkával, akár kertében, 
akár másnak, értéke v. becsára hatodrészét pénz
ben leszolgálta, e’ pénzzel minden héten egy sza
bad napot vesz magának, mellyen egyedül ma
gának dolgozik, ’s igy fokonként napról napra 
egészen szabaddá teheti végre magát. Már első

tekintetre is világos, mennyivel helyesb ez az an
gol fölszabadító törvénynél, mert igy munkásság
ra szorittatik a’ rabszolga, ’s minél tovább juta 
szabadulásában, annál több ösztönt is kell érzenie 
teljes szabadsága megnyerésére; ’s föltehetni, hogy 
ha egyszer egészen fölszabadult, megszokta dol- 
gosságában megmarad; mig azok, kiket az angol 
törvény, minden saját fáradozás nélkül, készület
ien uj állapotba vet, annak hasznát sem tudják ven
ni. Igaz, a’ spanyol törvény a’ rabszolgától tartós 
munkásságot kíván, mit talán nem is reméllhetni 
a’ többségtől; de ha már Anglia áldozni akart e’ 
czélra, a’ spanyol törvény elve mellett segíthette 
volna a’ fölszabadulást a’ tartozási mennyiség egy 
része megadatásával. Azonban az ültetők saját 
idegenkedése minden változtatástól, volt oka, hogy 
Anglia e’ mostani tervet fogadá el. De a’ koczka 
meg van már vetve.

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ pétervári lapok leírást (Rescript) közié

nek, mellyet 31iklós czár 1834 april 23án (máj. 
5.) Kisseleff general segédhez a’ moldvai ’s oláh 
fejdelemségek volt kormányzójához bocsátott. E* 
levélben megelégültét jelenti a’ czár ennek a’ fej- 
delemségekbeli igazgatásával, melly magas vára
kozásának teljesül megfelelt. A’ general-segéd 
érdemeit a’ czár elismervén egyszersmind magas 
kegyelméről teszi őt bizonyossá. — Moszkvában 28 
Pétervárban 94 férfi nevelő intézet van, mellyek- 
ben mintegy 3400 gyermek tanul, többnyire a* 
nemesi és tisztviselői karból. Efölött a’ kormány 
mindenütt, uj meg, uj ifjoncz-iskolákat, gymnasiu- 
mokat, ’sa ’t. állíttat a’ fiatalság tanítására. Ezen 
előadással akarná az orosz ministeri újság' a‘ nép
oktatásra nézve a’ franczia lapok azon megtáma
dását megczáíolni, mellyet azok a’ kormány tiltó 
rendszabási ellen (külföldi nevelők, külföldiek ál
tal emelt nevelő intézetek , ’s a’ külföldön tanulás 
ügyében) irányzottanak.

N É M E T O H S Z A  G.
A’ bécsi husáros ezéh ellen nyomozás van 

rendelve. Okul azt mondják, hogy a’ bevásárlóit 
marha árát, mellyhez szokás a’ hús árát szabni, 
mindig magasabbra tették, mint igaz volt. 's hogy 
az eladók is mindig magasb árról adtak nyugtat-
ványt, mint a’ mennyiért eladták a’ marhat, honnan 
a’ húsárnak természetesen följebb kelle rúgnia.

A’gabona pesti piaczi ára julius 1 8 k án l8 3 4 : P é n z k e l e t
! > w ■ i í  R*r iegjobbT lözéc C>ykei\|looz5 nj vál ga: legjobb közét- c3ei**i v Be-.« julius ladikén középár penge*

Tisztabuza 120 |113| 100 jZab 80 76* 734 Status 5 pC. kötél. 99 A 1 8 3 4  ; status köles. 5 6 7 4

Kétszeres 934 j 86i — ([Köles — „  4  pC. 8 8  * K i n  2 4  p C . kötél. —
Rozs 80 76{ 'Köleskása — — — „ 1820 köles. 20ő B a n k r é s z v é n y 1 2 5 4

Árpa 90 1 8 6 f — jjkukoricza 90 86* 8 3 4 „  1821** „ 1 3 8  4 | C. sraany pCt. agio
Szerkeztet! H e 1 m e c z y. Nyomtatja L a.n d e r e  ív
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F o g l a l a t  Magyarország (Pozsonyban fő Kit. ü lése i; jutalmazás; Kiuevezos; Harlaiy Károly es gr. Kegle»,eh Isti au r ; 
6 szarvasi és mezőbe. é.,yi eynu.asiun.ok; Különféle; közlemény az Állattenyésztő Társ. ügyében.) Angira (,. királyné 

útnak indulása; Grey és Alti, orp a’ ministerinn.ból kilépnek; d. Carlas a’ Mór. Postban ) F. ancziaorszag (körlevél a 
püspökökhez ; minis»erek állása W t )  Spanyolország (Kosa felelete az éjsz. a ^ k o v e t jegyzékére; cholera, zsaruk; 
L Carlos nem akar alkudni 'sa ’ t.) Portugália (Pedrn. ak cmlea ; két nirdetes ; Goa és Macao áruban s a t ) l o m , ,  
ország (angol hajók Kúriánál, Huss/.ia keleti politikája ; Hametsje fcffendi ; s egyveleg ) Olaszország. Líegylurek.

M AGYAI IORS Z AG.
P o zso n y . Azokhoz, miket a’ RR. a’ XXIII. 

czíkkben az ügyvédek iránt megállapítottak, pó- 
tolékul liatározák még a’ fő I lit.: hogy ügyvéd
ségre kivánkozóknak törvény-tudományi előmene
telük „jeles“ — erkölcsük legajáhlatosb,— ’s tanulás 
utáni törvény-gyakorlásuk két esztendei de szorgal
mas, legyen, mellyekrül bizonyság-leveleket tar
tozzanak előmutatni. A’ többi, jobbadán a’ Ilit. ’s 
orsz küldöttség szerkesztése szerint állapíttatott 
meg. Kerületi ülésekben a’ UH. elvégezvén a’ ma- 
joratusi (első szülöttsegi) és seni óra tusi (idősbsé- 
gi) fontos kérdést, átmentek a’ következett XIII. 
czikkre „az egyenes örökösödésről.“

A’ cs. kir. FFgek jul. íökán Scbönbrunnbol 
Badenbe költöztek át: hová ifj. magyar király 's 
királyné ő Fölségeik már két nappal előbb utaz
tak el Mária-Ludovica pármai főhgasszonnyaí.

0 cs. kir. Föl.sége az udv. haditanácshoz_ n? 
h. 5 kér ül bocsátott legfensőbb határozata szerint: 
Karansebesen az oláb.-iilyr véghelyi kerületben g 
n. egy. főpap (archipresbyter) Tbomics Jánost, a 
lelkipásztorkodás és népoktatásban szerzett több 
esztendei jeles érdemei tekintetéből, szalagrul füg
gő, polgári nagy arany diszpénzzei méitoztatott 
kegy. megjutalmazni.

H a d a ly  Károly kir. tanácsnok, Leopold es. 
rend kiskeresztcs vitéze, SS. MM. ’s Bölcselkedés 
dactufa ( tanárja}, a' pnsü in, k, indám, egyetem
ben egykor á’ mathesis és architectura r. profes- 
sora, Pesten f. b. iOkén életének 9 Ükében vég 
elgyöngülésben meghalálozott. Félszázadnál több
re hat az idő, meliyet e’ boldogult dicső férfi nyit— 
ványos tanításban érdempályakép töltött e l , mint 
rendes oktató 1777tiil Nagy-Szombatban, 178Í-- 
tűi Győrött, 1785tül Pécsett, l>86tul Pozsony
ban, ’s Í809tül Pesten a’ magyar kir. Egyetem- 
uél, mindenütt kedvelt tudományában a’ mathe- 
sisben, mellyben több rendű jeles munkát is b - 
esátott közre, ez egyedül valódi tudománynak ho- 
nosinknál nem csekély fogamzására; nevezetesb \  
többek közt a’ Pozsonyban 1783bán kiadott, 4 
később hét kiadást ért „Eíementa Hydrotechnik ,“ 
—„Elements Matheseos purae“ Pozsonyban i 79 
„Mecbauica So 1 idő rum“ ’s 1820ban: „Toxotoná 
Budán. A’ pozsonyi akadémiánál voltakor feusö e

parancsnál fogva sokáig vitte a’ könyv - vizsgáld» 
’s ccnsori hivatalt is, mellyrol később lemondott. A’ 
pesti egyetemnél a’ bölcselkedést karnak két ízben 
volt dékánja; mig 1814ben 0 Fölségének Paris- 
bul költ legfensöbb határozata szerint kir. tanács
noki czimzettel ruháztatott fel, későbbi nyugalmaz- 
takor pedig félszázadnál tovább ’s mindenkor ra 
gyogva futott oktató pályájáért Leopold rendje kis 
keresztjével íisztelíetett meg. Születeti Somogy
bán, ott hol nagy Zrínyink hős halált halva Epa- 
minondaszunkká lett, t. i. Szigetvárott. E’ lapok 
szerkesztője annyi ezer tanítvány nevében, kiket 
az üdvezült hamvadó a’ hazának neveit, mint 
azoknak egyike c’ gyöngédé szives Iiá'anefelejíset 
bátor függeszteni a’ dicsőült szendergőnek sírke
resztjére. — K.eg 1 ev i ch  I s t v á n  gr. f.jul. % tLén 
hosszú sorvadásbul élete 38 évében Pesten elhunyt 
Gizela kisded árvát hagyván maga után. A" lunii«- 
ze iségi sírbolt NKátán fedi tetemeit

S z a r v a s r ó l .  Az ág. v. Békés-Hár.'ágt Es— 
peresség jelenti a’t. ez. szüléknek, hogy az t űdig 
Mez.d-Berényben fezékezett de már Szarvasra szál
lítandó esperes! gymnasium uj isk las esztendejé
nek kezdete f. észt. September 15ke lészen; még* 
pedig Szarvason. — A’ gymnasium helyzete Szar
vason szerencsésb lévén, lehető lészen az Alum- 
neum jótéteményiben több szegény tanuló ifjat f:-

’ F» Ó O  *0* O C- » A / '  » \  r* * • '  . ? í *
.  l A / u r j v v t v e i i N  \ > » v i n i y w i c #  » ^  t ‘. . m i  i / u

Szarvas városa környéke kellemét, melly a’ tanu
lókra nézve megbecsülhetlen ; tekintvén azt, hogy 
sok miveit 's megkülönböztetett karú íakoti vágy
nak, kiknél a’ tanulók szállást, tartást ’s jó gond
viselést találhatnak; megfontolván végre, hogy 
az eddig rendes oktatóban szűkölködő rhetorika- 
philosophiai osztály, immár l. tud. Magda Pál pa
taki prof ssor ur, osszágszerte ismeretes, mive it, 
tudós, és szerencsés tanítónak személyében, egy 
kívánatos oktatót és kormányzót nyert , ki a' töb
bi tudós és sereny professor urrai oktathatni fog
ja az ifjúságot: mindezekre nézve erősen hiszi a 
fenuevezett /Senioratus, mikép a? gymnasium nj* 
hazájában, jobban gyarapodni, s édes Hazánk 
buzgó várakozásának megfelelni fog.

M e z ő - B c r e n y h ü l : Békésv;»egyében keh- 
Jezett Mező-Berény hegységben, már 32  év óiü 
fejiálló evang. tanuló-intézetnek, helybeli elöfja—
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rőji szükségesnek tartják, mind azoknak kik nö
vendékeiket továbbra is, itt Mező-Berényben,—- 
mint hol ezek a1 hazában leginkább divatozó ma
gyar, német és tót nyelvbeli jártasságot is saját
jukká teli étik, — továbbra is taníttatni óhajtanák, 
— szives birodalommal tudtál adni: hogy ámbár 
Szarvason seniorale gymnasium alapittatott, mind 
a’ mellett a’ mező-herényi iskola-intézet is a’ bir
tokában levő eredeti alapítvány, — ’s most leg
újabban hozzájárult jövedelmi források segedelmi- 
vel, ezentúl is fenálland, ’s benne a’ gymnasiumi 
grammatikai osztályok a’ Rhetorikaigczélnak meg
felelő ügyes férjftak által taníttatni fognak: — a’ 
tanítások elkezdésere jövő iskolai esztendőre kö
vetkező sept. 8ika lévén kitűzve,

A’ múlt levelünkben említett békési követ- 
választó gyűléskor, némelly időközben megürült 
megyei hivatalokra egyszersmind több rendű főis
pán: kinevezés olvastatott föl, u. m. a’ csabai já
rás fobirájává Stummer János ur helyébe, ki a’ 
múlt hónapi gyűlésen Tomcsányi Kristóf fizetéses 
tábiabiró halálával megürült hivatalra mozdittatott 
elő, békési járás albirája Simay Kajetán ur: 2\k 
fizetéses táblabiróvá Kornéli Ambrus elhunytával 
üresen maradt helyre czimzetes főbíró ’s úti biz
tos Lehóczky Lajos ur; továbbá esküttségről le
mondott Novak Ferencz ur helyébe Kis Péter ur; 
Csabára katonai biztosnak Szucsu Mózes-, selyem 
és hídépítés inspect or rá Birizdó András urak.

K ü l ö n f é l e .  A’ sörházfóle nlotterián jul. lö 
kén kihúzott apróbb nyertes sorsszámok következők: 
a' feketék közül 1000 vtó fr. nyereségíiek: 158 31, 
23880, 30197, 49403, 66671, 82467, 82883, 89952, 
120445, 126344, 137180, 139380, 152208, 161749, 
174257; — 500 vtó fr. nyertesek: 22025, 23882, 
30199, 41478, 47335, 474S0, 67979, 72636, 78432, 
Q £*iS; FISSfíT, 1 2 6 3 4 6 . 1 3 7 1 8 2 .  1 3 9 3 8 2 .  1 6 6 0 4 0  3—  
100 vtó fr. nyertesek: 8374, 15386, 21969,  23878, 
23879, 23883, 238S4, 26314, 30195, 30196, 30200, 
30201, 35906, 49537, 51205, 55436, 56205, 68189, 
69918, 78163. 78888, 80069, 82709,93303,111499, 
114841,  126342, 126343, 126347, 126348, 129348* 
137178, 137179, 137183, 137184, 139378, 139379, 
139383, 139384, 165169, 166695, 175011, 182907, 
183061, 185089;—a’ vörös sorsok közül 75271 ny. 900 
vtó frtot, 165566 ny. 700 v. frtot, 109503 ny. COOat, 
5 1436 400at. — Konstantinápolybul a’ kereskedpseg 
írja, hogy Bécsbül a’ gőzhajózási igazgatósastul hoz- 
zaja intézett körlevél szerint, a’ hajó, mellv Kon
stantinápolyi a’ dunai gőzhajókkal összekötné.’s most 
Triesztben készül, ez idei aug. utolján már tengerre 
szálland. A’ stambuli kereskedők e’ hajónak egy egy 
útját 36 órára számítják ; igen örülnek ez uj válla
laton: ’s Europa Erének (mint ők a’ • Dunát nevezik) 
nem sokára hatalmas befolyást Ígérnek az egész ke
reskedésre. — Füred, a’ dicső táj11 Baiaton-Füred, 
a’ kedves fürdőhely jul. ISkán délután nagy részben 
elégelt. A' pompás Horváthház , Taliiánbáz , posta
épület, plébánia, a' nagy és kis vendégfogadó (meliy-

nelc szobáji ’s termei is jobbadán beszakadoztak), ’s 
így a’ Tihany felé fekvő egész sor, hamuváj lett. A’ 
fürdőház, gyógyszertár, játékszín ’s a’ t. épen ma
radtak; a’ vendégek azonban számra nem igen csök
kentek , mert részint az ott sértetlenül hagyott lak
helyekbe , bár kisebb kényelemmel, vonultak össze, 
részint a’ szomszéd helységek ’s közel szőlökbeli 
épületekbe települtek.

Ilaulik György püspök, m. kir. kancz. refo- 
rendár ’s a’ t. tavali jeles alapítványán kívül, melly 
által esztendőnként 6 tanuló fejenként nyolczvan 
pengő ír. stipendiumot kap, az idén ismét a’zágrábi 
iskolai*kerület főigazgatósága részérül hozzá in
tézett bizodahnas megkeresés következésében, Zág-f CJ 7 c?
rabban egy másod leánylaniíóué fizetésére esz
tendőnként 60 pengő frtot ajánlott meg, azon nyi
latkozással , hogy mihelyt körülményei engedik, 
ezen fizetést, tőkéjét letevén.örökre alapitandja meg.

A< Állattenyésztő T á r s a sá g  ügyében.

Az árverésen ló elég volt kiállítva, valamint 
az alább következő jegyzékből kitetszik , de ve
vő kevés jelent meg; a’ mit, úgy látszik, annak 
tulajdoníthatni, hogy e’ tárgy valódi mibenléte 
még nem eléggé ismeretes. Az Állattenyésztő Tár
saság lassanként rendes és nagyobb kiterjedésű 
lóvásárt reméli eszközölhetni a’ lóárverés által, 
meily valamint az idén úgy jövő esztendőben is és 
évenként a’ verseny után jun. elején tartátik mulhaí- 
lanul a’ köztelken. Alkalom nvujtatik ez által a’ 
venni kívánónak mind tenyésztésre mind haszná
latra alkalmas , megkülönböztetett fajú , ’s külön
féle lovakat, mellyeknek származása ’s tehetősége 
tudva van, legrövidebb utón vásárolhatni, a’ nél
kül hogy keresés végett He ’s tova utazásra köl
tekezni legyen kénytelen. Ezen árveréseken ere
deti angol lovakon kívül, hazánkban pénzért hágó 
e’ következő mének ivadékai fordultak ’s forduland- 
nak elő: Allegretto, Altitude. Ariel, B hurt po
re, Billow, Bolivar, Carthago, Cato, Cham
pignon , Cleveland, Cromarty, Despatch, Diamond, 
Ditto, Doctor Oloroso, Emelino, Forfeit, Y. 
Grimalkin, Hydra, Jonas, Magister, Manfred, 
Murphy, Netherby, Prodigious, ilattlev, Rich
mond, Sancho, Sir Gray, Splinferbar,  ̂idino, 
Whiskey, Whitewall. L. Gyepkönyv 1833. 5!. 1.

1834ki jun. 9. ’s lOkén a’ köztelken tartott 
árverésre bejelentve volt lovak: 1) F o r g á c s  
J  á nos gr. 4 kocsis lova. — 2) Z i c h y  E d u á r d 
gr. 11 észt. 15 markos angol fajú sárga ménje 
Phantom, apja Phantom, anyja Julia Manering. -— 
3 ) K e g l e v i c h  L ászló ' gr. 4 észt. 16 mar. tél- 
vér szürke ménje, Tigris, apj. Cleveland, any. \  i- 
czav kanoza. — 4) A 1 m as s y  J anó  s gr. 7 észt. 
szürke m. Koheil, mezőhegy esi nevelés. 5 ) Ugyau- 
azé: 6 észt.fekete m. Suliman , török-szent-miklósi 
Csákyfele faj. ö) Ugvanazé: 6 észt. pej m. Büszke,
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török—szent—iniklosi Csákyféle faj. — 7) S a h l e n -  
d e r T a m á s  7 eszí. 15 mar. és 3 aj pej kanczája El- 
ma, angol faj, Széchenyi 1st. gr. méneséből. 8 ) 
ugyanazé: 7 eszi. 15 mar. 2 nj pej kancza Tuso, Ká
rolyi Gy. gr. méneséből.9 ) ugyanannak: 7 észt. 15 
mar. 3 uj pej kocsis-lova. 10) ugyanannak: 8 észt.
14 mar. aranysárga ménje, tőrök faj. 11) ugyanazé: 
7 észt. török fajú fekete pőni. 12) ugyanannak 7 
észt. 15 mar. lengyel fajú pej paripája, kocsis ló. —
13) Csip ke S á n d o r  G észt. szürke ménje. —
1 4 ) H u n y a d y J ó z s e f  gr. 5 észt. 15 * mar. pej 
ni.Emelino, angol telivér; apj. Emelino, any. Bar- 
tonia. 15) ugyanazé: 12 észt. 15^ mar. sárga m. 
Sade, aráb telivér; apj. Tajar, any. Sade. 16) u- 
gyanazé : 5 észt. 15 i  mar. pej paripa Cyrus, angol 
telivér; apj. Grimalkin, any. Election. — 17) 
T r a u t m a n s d o r i  gr. 7 észt. 15^ mar. sárga m. 
Barlboro, angol telivér; apj. Figaro, any. Thomasi- 
na. — K á r o l y i  G y ö r g y  gr. tökéletesen kitaní
tott négy piros pej liámos lovau. m.: 18) a) 5 észt.
15 mar. egy uj, paripa, a’ménes-jegyzőkönyv sze
rint apj. Caspar, any. Sorcerer-Mare. 19) b) 5 észt 
15 mar. egy uj, paripa, apj. Caspar, any. Preciosa. 
2 0 ) c) 5 észt. 15 mar. kancza, apj. Caspar, any. E - 
geria. 2 1 ) d) 5 észt. 15 mar.kancza; apj. Caspar, 
any. Bruta; — továbbá színtannak négy barna pej 
tökéletesen kitanított hámos lova u. m.: 2 2 ) a) 6 
eszt.!6mark. paripa; apj.Tallyho, any.Preciosa. 23) 
b) 6 észt. 16 mar. kancza; apj. Tallyho, any. Ceres. 
24 ) c) 6 észt. 16 mar. paripa; apj. Caspar, any. Do
ris. 25 ) d) 6 észt. 15 mar. 3 uj, kancza; apj Caspar, 
any. Aline. — Ezeken kívül angol fajú tökéletesen 
kitanított két világos pej hámos lova u. m.: 26) a. 
6 észt. 16 mar. paripa; apj. Caspar, any. Flora 
(neve: Flora-Caspar). 2 7 ) b) 6 észt. 1-6 mar. kan
cza; apj. Caspar, any. Spadille (neve: Caspar-Spa- 
dillc). 28 ) ugyanazé: 7 észt. 15 mar. 3 uj, piros pej 
kitanult hátas ló; apj. Caspar, any. Restless. — 29 ) 
W a r t e n s 1 e b e n S án d o r gr. Fechtig Ferdinand 
b. által hozott eredeti aráb szürke ménje Szyrak, ’s 
30) ugyanannak 6 észt. pej ménje, apja Gawdy, an
gol telivér ; any. Palmira, Károlyi Istv. gr. ménesé
ből. — 3 1 ) H u n y á d y  F e r e n c z  gr. 6 észt. szür
ke paripája 12 mar. 2 uj, lengyel faj, Sangusko hg 
méneséből. — 32) F e s t e t i c s M i k 1 ó s gr. 4 észt. 
15 mar. félvér pej paripája Chance, apj. Chance, any. 
Széchenyi Pál gr. méneséből. — 3 3 ) L a m b c r g  
11 udől f  gr. 10 észt. 16 mar.sárgám. Billow, angol 
félvér, hágó mén és hátasló. 34 ) ugyanannak 7 
észt. 15 c mar. szürke kanczája, angol félvér, hátas 
ló.— 35) Ro h o n c z y  I mr e  ur2 észt. fekete kan- 
czacsikaja, apj. Election, any. Mistry, Vrczay gr. 
méneséből. 36) ugyanannak 2 észt. sz. kanczacsi- 
kaja, apj. General, any. ozorai ménesbeli kancza.- 
37) ugyannak 4 fekete kocsis kanczalova, az ozorai

ménesből. — 38) IIohm e s 4 észt. sötét pej íeíivér 
angol kanczája; apj. Guerilla, any. Whitworth kan
cza. 39) ugyanannak egy 6 észt. pej póni hátas lo
va. — 4 0 ) S i l v e s t e r  ur angol telivér pej kancza 
Matilda, apj. Blacklock, any. llaphael-kancza. 41) 
ugyanazé: 12 észt.sötét pej angol telivér kancza 
Jane, apj. Ardrossan, any. Sheba’s Queen. — 42) 
K i ns ky  hg 8 észt. angol teli vér sárga kancz. Lucy, 
apj. Tramp, any. Harpham-Lass. — 43) E r h a r d  
ur 6 észt. sötétsárga kancz. Balafox, 15 mar. 3 uj, 
angol származás. 4 4 ) ugyanazé: 5 észt. pej kan
cza, Habite, 15 mar. 1 uj. 45) ugyanazé: 6 észt. 
pej kancza Gerly, 15 mar. 2 uj, apj. aráb, any. an
gol származás. 46 ) ugyanazé : 5 észt. aranysárga 
kancza Conductor, 15 mar. 3 uj, angol származás. 
4 7 ) ugyanazé: 5 észt. fekete kancza Koheil, 15 
mar. 2 uj, aráb származás. 48) ugyanazé: 5 észt. 
pej kancza Arandeka, 15 mar. 2 uj, angol szárma
zás. — 49) ugyanazé: 5 észt. aranypej m. Turk- 
mandy, 15 mar. 3 uj, aráb származás. 50) ugyan
azé: 5 észt. sárga paripa Hector, 16 mar. — 5 i )  
Huck l e  6 észt.paripa hátas lova, apj. Sade, any. 
Pepi, Hunyady gr. méneséből ’s több más, az árve
rési napokon elöállittatott hátas és kocsis ló, p. o. 
Vécsey Pál báró 4 szürkéje, Dráskóczy Sámuel 4 
kocsis lova ’s a’ t.

N É M E T O R S Z Á G .
Göttingából jelentik jul. 3ról, hogy Bőven- 

denben (közel Góttingához) a’ parasztok és tanu
lók közt véres verekedés tértént, mellyben cse
kély v. épen semmit jelentő okért a’ parasztok vol
tak a’ megtámadok, ’s a’ védelemre teljesen készü
letlen tanulókat igen összetörték. Ennek követ
kezésében lovasság iramlott Bovendenbe, ’s már 
néhány parasztot el is fogott. — A z uj zürichi 
újság jelenti, hogy a’ schweizi szövetséggyülés 
(Tagsatzung) Hirzel szövetségi elnök előlülte alatt 
jul. 7kén tartá a’ fő egyházban ünnepélyes meg- 
nyittatását. A’ diplomatái kar Dusch uron kívül 
teljes számban volt jelen. Az elnök beszéde első 
részében a’ külső viszonyokat érintvén azon gon
dolatot fejezé ki, hogy Schweiz tetemes drága 
javakkal bír, mellyeket oily emberekért, kik ar 
vendégjust meg nem tudták becsülni, ’s azzal vis
szaéltek , köczkára vetni esztelenség volna. AT 
gyűlés a’fontósb, ’s külviszonyokat illető kérdése
ket nem veszi mindjárt elő, hanem bevárja a’ kül
döttek értekezésit egymással. A’ főhely két diplo
matái jegyzéket közle a’ IUtkel, az ausztriai kö
vettől t. i. mellyben a' barátságos viszonyok hely
reállásáról tétetik említés ’s a’ szardíniái királytól, 
mellyben ez a’ sehwéizi küldöttek látogatásáé 
örömmel említvén őszinte óhajtását fejezi ki a’ kés 
status kölcsönös barátsága megújulása iránt, — 
Ny kíván yos lapok szerint Gruifhuisens omac&sesi
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éanitó fölszámítván: mióta áll e’ világ ? úgy talá
ló hogy az 1,440,301 év óta áll, de fölveté azt 
is: meddig ^og még állani, míg V napba ismét 
visszaesikY&s úgy véli: hogy még 1,050,000
é v ig . —  % .

A N G L I A .
A’ királyné jul. okén indult Londonból Né

metországba. Már reggel 6 órakor számos kocsi 
vonult Greenwichen által. Valamennyi csapszék ’s 
a’ Temzére kilátást nyújtó minden hely tömve volt 
tisztes öltözetű néppel. Kevéssel 10 óra élőit ér
kezett ő Felsége Woolwichbe. Tengeri katona 
csapatok valának sorban fölállítva, ’s az ut a’ csol- 
uakíól, zöld posztóval bevonva. A’ királyné zárt 
kocsiját egy csapat láncsás fődé. Megérkezvén ő 
Fölsége hangos örömzajjal, ’s kalapok és zseb
kendők legyintésével fogadtatott. Azonnal csol- 
makra szállott asszony kíséretével ’s a’ kir. yacht 
felé indult. Sir T. Hardy kormányzá e’ esolnafcot. 
A’ folyó igen érdekes vidor tekintetü volt. A’ 
yacht emberei talpra kelének, Anglia diszlobogó- 
ja föl huzaték, és számtalan szalag lengett le az 
árboczokrói. Sok más csillogó ladik is lebege még a’ 
folyón, többnyire asszonyokkal rakva meg.Hangász- 
karok emelek a’ látvány elevenségét. „A’ God sa
ve the King“ (Isten tartsd meg a’ királyt) kábító 
zajjal.zehge. A' lordmajor ’s a’city kereskedő tár
sasági fő tagok nőjeikkelMagnét gőzhajóra ültek. E ’ 
hajón kísérte a’ lordmajor a’ királynét mint „a’ 
Temze űrje“ hatásköre határáig. Midőn az indu
lásra jel adatott, a’ kir. yachtot Phönix a’ legerő
sebb gőzhajó e’ folyón, íTizte aladságához, ’s har
sány „éljen-kiálíások közt siklék le a’ Temzén., mig 
a’ hangászkar „Rule Brittannia“ nemzeti dalt (or- 
szágolj Anglia) játszotta, ’s a’ közelálló vadítok 
üdvözleteiket dőrgedezék.A’ Phönixenkivül még.Sa- 
lamander gőzhajó is kisére a’ királynét, szükség 
esetén segítségre leendő. A’ királyné jó egész
ségben , ’s az őszinte szives hódolás annyi jelein 
kétség kívül örvendeni látszott, jul. 9kén érkezett 
Kölnbe Meiningen felé utaztában hova 71 észt. 
anyja látogatására siet ’s Ilikén Koblenzbe.

A’ feLsőházban jul. 2kttu Wynford elfogadott 
indítványára Bittlestcn a’ ház korláti előtt megje
lenvén a’ lordkanczellár által szelíd mérséklet«, ’s 
még is nyomadékos méltósággal megkorholtatott, 
fogságából kibocsáttatott, a’ költség-megtérítésre 
kötelezte téggeL

A’ felsóházban jul. 4kén az írlandí kénytető 
törvény megújítás jővén 2«lik főlolvasás alá, Bur- 
ham gr. ellenszegült azon tekintetből, minthogy 
az indítvány tiltja a’ politikai gyűléseket, mi a’ 
constitutiót bántja. A’ lordkanczellár pedig védte 
mondván, hogy csak azért egyezett az indítvány

ban meg, mert nem messze hiszi azon időt, meKy- 
ben Irland jusai teljes élvezetébe jutand. Welling
ton hg is védte azt. Grey gr. megfejté azután az 
indítvány okait bővebben, ’s irányzatát különö
sen. Szóba jött azután Littleton alkuja O'Connel- 

' le l, a’ csend-bili meg nem ujíttatása iránt, mire 
Grey gr. megjegyzé , hogy, ő ha illy alku tör
tént volna is, arról semmit sem tud még. Sza
bálya neki oily személyekkel soha sem értekezni, 
kik nézete szerint illetlenül cselekesznek. (O’Con- 
ncllel) A’ 2szori fölolvasás elfogadtatott.

A’ Grey ministerium föloszlása beteljesült. 
A’ Journal de Paris jul. 1 Írói köv. telegraphi hirt 
közöl Calaisból jul. lOről. London, jul. 9éo : „A’ 
franczia követ Londonbaa a’ ki lministerhez. Grey 
és Althorp lordok benyúlták elbocsáttatási kérel
müket a’ királynak , mellyet azt el is fogadott ő 
Fölsége Melbourne lordra (belső statustitoknok a’ 
múlt kabinetben) bizta, hihetőleg az űj kabinet 
alkotását.“ E ‘ hirleményt a’ kormány tegnap (1 0 ) 
déiután 4 órakor vette. — Igen érdekes volt mind 
a’ két ház ülése 8án , mellyen Grey gr. a’ felső, 
’s Althorp az alsóházban jelenté a’ ministerium föl- 
oszlását. O’Connell annyira megindult rajta, hogy 
indítványát az irlandi lordhelytartó (Wellesley) 
minden közleményei elömutatása iránt visszahúzta.

Sok dicséretest említ a’ Morningpost d. Car- 
losról, családjáról ’s különösen Beira bgasszouy- 
róL Ez utóbbiról különösen John Bull: „Midőn azt 
kiváná az angol kormány d. Carlostól, hogy ő Al- 
dea-Gallegában üljön hajóra, hívei pedig Portugá
liában maradjanak bizonyos kitűzött helyeken, 
Carlos azt válaszold, hogy önmagával ő ugyan 
szabad, ’s nem bánja, bárhol üljön is hajóra, dx* 
híveiről kötelessége gondoskodni, ’s biztos mene
dékre küldeni őket. A’ lépések ugyan két hajó-föl
vételre meg is történtének , de dón Carlosnak nem 
volt pénze a’ hajóbér-kifizetcsre, ’s híveinek úti 
költségre, mert, úgymond a’ szeszélyes John Bulk 
vitéz Bodil gén. a’ kir. család pogyásza elzsákmá
nyolta által repkény koszorúval födözte magát. E’ 
kőrnyülmenyekben Beira hgasszony 2000 piac
iért ajánlott, mellyet egy lissaboni háznál hirt valá. 
E ’ summa azonban nem volt elég ’s még 200Ore 
vala szükség. Váltó-levelet akara tehát írni egy 
másik Madridban levő summára, de az nem fo
gad taték eh „Jól van, mond a’ hgasszony , még 
vannak ékességeim, fogadják azokat zálogul. Soha 
nem engedhetem azt meg, hogy illy hú jobbágyok 
a’ mostani lissaboni ’s madriti kormánynak boszú- 
czélul tétessenek ki ’s mivel a’ mint látszik egye
dül én segíthetek rajtok, enyém is a’ kötelesség 
utazásuk kölíségit viselni.“ E’ ns cselekvény által 
lettek azok képesek Hamburgba vitorlázni.
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F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ helyettes financzminister (üuchatel) kör

levelet bocsátott a’ megyeispánokhoz, mellyhen 
jeleuti a’ kormány nevében, hogy a’ szegényebb 
néposztályra nézve olly igen ártalmas és erkölcs
telen befolyású lotteriát el fogja törleni. Arra buz- 
dítgatja ezután a’ munkás nép-osztályokat, hogy 
félretett kevés pénzecskéjüket a’ takarékpénz-tá- 
rakba (Sparkassa) tegyék le, mi által csekély va
gyonukat nem csak megtartják, hanem szaporít
ják is. Ezáltal a’ közép polgárosztályok, ’s alnép 
is oda jut majd lassanként, hogy ollyan ország
ban, hol a’ politikai jusok gyakorlása vagyontól és 
adótól függ, ezenj ok gyakorlására alkalmas leend. 
A’megnyitó ülés után Lajos-Füíöp azonnal déliFran- 
«ziaországba szándékozik utazni’s a’ Rhone és Var 
megyében egy hónapnál tovább mulatni. Azt is 
beszélik, hogy a’ nápolyi király ez úttal Marseil- 
leben fogna találkozni Lajos-Fülöppel ’s vele Pá
riába jőni. — Brüsselben e’ pillanatban aláirás-iv 
kering egy szabad egyetem megalapítására, melly 
ellentétele, vagy inkább versenytársa legyen a‘ 
katholikus egyetemnek. Már számos igen jeles 
követ, orvos, ügyvéd, tudós ’s a’ t. írt bizonyos 
számú részvényt alá.

Lyonban a’ katonaság és polgárság mind in
kább idegenül egymástól, majd a’ polgárság tá
mad meg némeliy őrhelyeket, majd a’ katonaság 
boszulja azt meg egyeseken ’s így surlódnak tör- 
zsöngenek egymással folyvást Az el fogat ások még 
mindig gyakoriak. A’népben közönséges vélemény, 
hogy e’ czivódásoknak a’ rendőrség oka. A’ restau- 
ratio alatt igaz, gálvarabok is voltak a’ titkos po- 
liczia szolgáji közt. De e’ zenebonák alatt is gyak
ran lehete sérült munkásokat találni, kiknél rend
őrségi jegyeket leltek, másokat pedig, kik a’ policzia 
lőrében vfannak, ’s valamint a’ munkások vezéreit 
üldözik a’hatóságok úgy, többen ismét zavarba jött 
munkásokon segítettek jegyeikkeL Illy példák el- 
mlrígyeznek minden nyilványos erkölcsöt. Jegy
zésre méltó, hogy 4 kármentesítő intézet álla tol 
minden háború, foldings vagy zendülés által oko
zandó kárpótlásra. a; mi természetesen nem nagy 
kezesség a’ béke-tartósságra. A ’ iieparaleur hírlap 
ebben jósul azon jelenséget látja, hogy a’ nyilvá- 
nyos vélemény a’ zendülést olly visszakerülhető 
eseménynek tekinti, mini egyéb időszaki kárt, 
egyszersmind kikel a: négyes szövetség ellen, melly 
alatt többet vél lappangani , mini első tekintetre 
látszik, ’s különösen a’ pápa ellen hiszi azt irány
zottnak. — A’ Temps szerint még is bizonyos , 
hogy Humann ur előbbi elszántában megmarad . ’s 
a választások után a mínisteriumot elhagyja, ’s 
ekkor Duchatcl ur elhatárzólag finanezomnsler le

end. Nem tudni azon esetre, ha a’ kereskedő*,rgi 
rainisterium uj személynek adatnék e , vagy a 
behninisteriumhoz csatoítatnék. — Egy pár s le
velező igy elmélkedik: A’ ministerek engedelmes
kednek a’ királynak, a’ király keresztüllál minis
terein. Tudja ő, hogy némellyek közülök szüksé
gesekké akarnák magokat tenni, hogy öngondcl- 
kodók ’s öncselekvők lenni óhajtanának; még is ö 
vezérli őket bizonyos pontig, míg t.i.a’ feszegüknek 
hasznukat veheti. Soultnak van még tekintete ff 
seregnél, ő egyetlen parancsi szózat még Fran- 
cziaországban; de Soult nem érti a’ királyt, mi
vel ő bonapartei emlékezésekben él. A’ király a’ 
vén marsallal rég fölhagyott volna már, ha tudna 
helyébe mást, ki személyes tekintettel a’ seregnél, 
’s több belátással bírna a’ mai polgáriság elveibe. 
Guizotnak van tekjníete as közép osztály legrnn- 
veltebbei előtt, ö érti a’ királyt, hozzá is illesz
kedik; a’ király is érti őt. De Guizot fegsajátabb 
természetéhez, önmagához tartozik. Mint valaha 
XIV. Lajos a’ nemességet udvaribbá tette , ugv 
Lajos-Fülöp a’ polgárságot szeretné azzá tenni. 
Thiers fényes elmés ékesszólással bir a’ kamará
ban; teli becsvágygyal; hajlékony, de minden 
testi pöttünsége^piczinysége) mellett is örömest ját
szana első szerepet; ő bár szikra, még is Jupiter 
tonans a’ polgárok közt, hangicsál, zengicsél ne
kik mint Apollójuk, gyeplőzgeti őket jobbra balra, 
’s nagy ügyességgel gyúrja dagasztja a’ ministe- 
ri tésztát. Ha valami rendkívüli esemény közbe 
nem üt, ezen i z é még eltarthat néhány esz
tendeig. A’ polgári osztály meg fog gazdagulni, 
’s azután sybaritaként pazériani. A’ világon azon
ban nincs tartós nyugalom. A’ Nemesis majd át
kalandozza v. lézengi a’ halandók országit; az em
ber szellemileg ’s erkölcsileg cselekedjék, ne pe
dig anyagilag merüljön el. Az alsónép mint vala
mi kísértet, vagy sápadt lélekisraéret kullog szer
te az országban. Messzéröl már sírba harangoz
zák a’ mai országlást, még eddig csak szellem- 
szózatok

A’ király következő levelet bocsátott a’ püs
pökökhöz: Paris juh ő. 1834. Püspök u r ! Fran- 
cziaország az 1830ik jul. 27. 28. 2d napjai év- 
ünnepét meg lógja üilcni, s e’ nemzeti ünneples al
kalmával első hódolás azon polgárok emlékezetét 
illeti, kik a’ törvények és szabadság védelmczé- 
siben hunytak el. Méltólag hisszük mi óhajtását 
magvarázni, midőn e híres áldozatokért azon köz
benjárást keressük, mellyet az egyház minden 
keblében elhunyt keresztyénnek adni szokott. Ön 
tehát f. h. 2Sán gyász isteni-szolgálatot fog me
gyéje minden egyházaiban ünnepleni, ’s e ’ végre 
az illető szemelveket értesíteni. Jóakarója La— 
josiFuiőp 's a'többi aláírás-. — Az í 78íífei párisi
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választók jul, 14én a’ revolutio 45ik évnapját ün- 
iiepleni óhajtván a’ kir. Rousseau urnák, Franczia- 
ország pairjének, amazok egyikének megengedé, 
hogy mutassa he neki őket, ö Fölsége számjokat 
kérdezé, ’s ezek 550röl nyolczra vagy tízre ol
vadtak már. Hírlik, hogy valamennyi megye-ispán 
’s alispán, kiknek megyéjében a’ választások a’ mi- 
nisterium ellen ütöttek k i, le fognak tétetni, ’s 
másokkal pótoltatni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Febr. 24kén jegyzéket külde a’ spanyol ud

varnál levő éjszakain epikai statusok követe , Rosa 
úrhoz a’ külügyministerhöz, fölszólítván benne a’ 
spanyol kormányt alkudozásba ereszkedésre az ame
rikai uj statusok elismerése iránt. Rosa ur a’ most 
lefolytjun.l2 kénküldée’ jegyzékre válaszát ’s tartal
ma ez: Spanyol királyné ő Fölsége szívesen óhajt
ja az említett kérdésnek mentülelőbbi eldönteté- 
sé t, ’s e’ végből ezennel felhatalmazza a’franczia 
és angol udvarnál levő spanyol diplomatái ügyvi
vőket, hogy azon esetben, ha nálok e’ tárgyra 
nézve Spanyolország iránt illő ’s érdemes föltéte
lek mellett kiegyenlítés okáért fölhatalmazott vagy 
utasított biztosak jelentendik magukat, velők az 
említett alku ügyében szabadon értekezhessenek, 
’s királynéé Fölségének a’ kérdés megfejtése iránti 
teljes készségit jelentsék. Corrancában gén. Iriar- 
ténár 500 irsurgens jelenté magát fegyverestül 
’s-minden hadi készületestül meghódolásra; mind
nyájan amnestiát nyertek. Zumalacarreguy Ber- 
gara városához parancsot küldött, hogy magát az 
insurgenseknek azonnal adja föl, de a’ lakosok fe
leletre sem méltatták. — Murcia tiszthatóságai, 
a’cholera-rebesgetés miatt, jun. 17kén decretu- 
rnot hirdettettek azon nyilatkozással, hogy a’ kik 
gonosz szándékbul e’ nyavalyát tovább is hirlel- 
nék,  zenditők gyanánt fognak tekintetni. — Mad- 
ritban a’ követválasztások szabadabban ütnek ki, 
mint talán a’ ministeriumnak vagy magának az 
angol ’s franczia követségnek tetszenék ; már csak 
azon föltételük a’ választóknak, hogy tisztviselőt 
senkit sem fognának választani, elég aggodalmat 
okozott ar kormánynál, többet a’ rebesgetett vá
lasztások; ezek közül az első Gargollo urra esett, 
másik lenne Gaudarra marq. ’s 3dik Caballero Fir- 
min ur az elnyomott „Boletin del commercio“ új
ság kiadója. A’ cholera miatti rettegés mindinkább 
aö; annak hírére , hogy már a’ főváros körül is 
mutatkoztak volna e’ kórság jelenségi, sebesen 
elhagyd az udvar Madritot, ’s i2  mérföldre.Rio- 
Frio kis kastélyba vonult, hol minden további köz
lekedésiül elzárkózik- Az udvari orvosok vala
mennyin a’ nyavalya—ragadossagát hiszik, ’s a’ 
kormány az ő tanácsitkon indul- Rio-Frioha egy 
lélek se bocsátlatik- Kern képzelhetni, így ir egyik

tudósító jun. 28rul, mennyi zavarra ’s elégület- 
lenségre nyujta ez alkalmat á  fővárosban, most 
már mindenki szaladni ’s takarodni készül, a’merre 
menedéket gondol; ma délutáni 2 óráig 9G00en 
kértek útlevelet; az itt maradók szitkozódnak ’s 
átkozzák a’ rendeléseket. Toreno ’s még egy pár 
minister megmaradt a’ városban,’s ellökélék, bármi 
történjék is, a’ kormányt innen folytatni. E ’ kö
rülmények közt sokan kételkedni kezdenek a’ cor- 
tesgyiilés megnyithatása felől. Procerek, kikter- 
mészetesen gazdagok ’s igy legtöbb módjuk van 
szaladni, nem hogyjönének gyűlésre, de a’ kik 
helyben vannak is, elillannak; követek elzárt vi- 
dékekrül különben se jöhetnének, egészséges vi
dékekről pedig jőni nem akarnak. D. Francisco de 
Paula infans nem ment el az udvarral. Nevelik a’ 
hajt némelly uj kinevezések is, mellyekkel a’ nép 
épen nincs megelégedve ; igy a’ külügyi hivatal
hoz alstatustitoknokká bizonyos ember neveztetett, 
ki, mint mondják, írni sem tud; neve Villáiba, s 
eddig követ-bevezető volt az udvarnál, melly hi
vatalra inkább alkalmas lehetett. Gibraltárban is 
kiütött a’ cholera. Andalusiábul még szomoritóbb 
hírek jőnek. E ’ szerencsétlen tartományt egyszer
re több gonosz látogatja, cholera, melly napról 
napra dühösben pusztít; rablók, kik miatt a’szom
szédig is alig mehetni bátorságban; és éhség, melly 
a’ szörnyű szárazságot és semmi termést követi. E’ 
nyomorúság azonban a’ rósz termés miatt még sem 
látszik annyinak, mint miilyent Portugál felöl az 
onnan visszatért tisztek beszélnek. Ott a’seregek 
kénytelenek voltak minden élelmetSpanyolország- 
bul hozatni, még kenyeret ’s abrakot is. A’ földek 
parlagul hevernek, a’ faluk cldulatvák ’s laktalanok, 
se marha, se vetés a1 vidéken a’ merre jártak.
Ha városba jöttek, ’s valamclly kívülről előkelő
nek Játszott házba meg akartak szállani, henne 
a’ puszta falaknál egyebet nem találtak. A’ sere
gek zaklatási minden vagyont ’s élelmet kimerí
tettek. Alig van gazda, kinek éléskamaráját ki nem * 
rablották volna, ’s ők magok jöttek a’ spanyol ka- 
tonáktul kéregetni valami ételmaradékot. — A’ 
kormánynak azon rendelése következésében, hogy 
minden klastrom, mellyet a’ szerzetesek hatodré
sze elhagyna, azonnal bezárassák, El-Pastor ugyan 
e’ sorsot mondá ki az arewzazai klastromra; a 
szerzetesek 4 órai várakozást kértek, melly alatt 
magokat összeszedhessék ’s másává költözhesse
nek, mit meg is nyertek, ezek azonban ez idő 
ahíc egész seregestül az insurgensekhöz. szöktek.

Alkalmasint hallották már Parisban, igy ir 
a’ National levelezője Madritból jun. 28kárul, mi
kép kormányunka’ d. CaríossalLondonban kezdett 
alkudozásokban épen semmire sem mehetett. Flo
rida Bianca r kire bízatott e’ dolog,, fölvolt hafal—

j
I
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mazva kormányunk nevében a’ hgnek 30.000 fnt. 
st. észt. jövedelmet ígérni azon föltétel alatt, hogy 
követelt korona-jogairul önkényleg mondjon le, a’ 
királynéét pe lig ismérje meg, ’s esküvel kötelez
ze magát, a’ félsziget nyugalmát soha többese 
belülről se kívülről nem háborgatni. E ’ inegkiná- 
lással még Portugálban kellett volna őt körülfog
ni, hol se ideje se bátorsága nem volt, azokat 
nyomban alá nem írni. Most azonban , mikor már 
az angol földön szabadon lélekzik, mint természe
tes, nem is igen hallgat illyes ajánlásra. A’kínált 
évi tartást visszavető, ’s meg akar maradni, habár 
csak szobája négy falai közt is , a’ „király ’s ka- 
tholikus felség“ czimzet mellett. Itthon fMadrit- 
ban) ez nem igen látszik tetszeni az udvarnak. 
— A1 carlosiak megint uj tervet forralnak (pe
dig még az eddigieket sem létesítők). Ismere
tes, úgymond egy julius 6ról költ bayonnei le
vél, hogy a’ fölkelt tartományokat külön külön 
junták kormányozzák, egy fő juntának, mellvEIi- 
sondoban székez, igazgatása alatt. Ezen apró jun
ták eddig nem mindenkor egyezhettek egymás 
között meg, ’s Zuiriálacarreguynak örökös baja volt 
velük, hogy őket saját czéljaira munkálásul bír
hassa. Zavala senkinek sem kívánt engedelmesked
n i, soha dolgaiban senkitől tanácsot nem kért, ’s 
vezette a' tábort, mint neki jónak látszott. Most 
azonban, mióta d. Carlos Angliában kiszállt VZu- 
maíacarreguyt minden seregei iölött első vezérül 
nevezte ki, Zavala pedig az o felséges ura iránt 
végbe teilen hódulással van, reményük, hogy e’ 
kinevezésben is megnyugodni fog ’s Zumalacarre- 
guynak valamint a’juntáknak szót fogad a^on uj 
hadi terv Kivitelében, mcllyet imezek közelebb 
készítőnek. E’ terv szerint legelőször is a’ 4 föl
kelt tartománybul valamennyi eristinost ki kellene 
hajtani, s erre a’ további intézkedések után látni. 
Megválik^ ir.inő serenes éje lesz ez uj tervecské- 
n'ek. — A its go ni: főkapitánya hivatalos tudósítást 
küld a’ hadministerhöz, hogy alsó Arragoniában 
a czirkáló seregek már több nap óta egyetlenegy 
gneriliára sem akadnak ’s bizonyosan tudni, hogy 
S —9 emberen kívül, kik a’ hegységben bukdos- 
nak,1 több a tartományban valóban nincs. — Ouesada 
e: napokban egy csapat insurgenssel ütközvén még, 
közülök 71 közembert ?s 9 tisztet fogott el.

P 0  R T U G Á  L I A.
* Terceira hg egy általa Lissabonban közelebb 

tartott fényes tánczmulatságkor javaslatba liozá 
vendégei előtt,hogyd.Pedronak Portónál szabad alá
írás utján fényes emlék állíttatnék; e’javaslatot 
mindnyájan örömmel fogadák ’s létesítésére ott 
helyben mingyárt 1000 font stget Írtak alá. Más- 

1 nap Terceira további aláírások miatt fölszóüíáso- 
kat küld őze szét az országba minden hatósághoz,

’s katonai főnökségekhez. — D. Pedro gen. Ro« 
dilnak torony- és pallosrendi nkeresztet küldött; 
Saldanhának 3ik Károly-rend nkeresztét. — Juli. 
17 ' én az uj spanyol követ d. Evaristo Perez de 
Castro első fellépési udvarláson volt az iíju király
nénál, igen fényesen ’s mondhatni hízelgő pom
pával fogadtatva ; a’ követ a’ kis királynénak nyúj
totta át bizomány-levelét egyszersmind királyné
jától ő felségük t. i. az iíju királyné ’s császárné 
bragauzai hgné számára küldött Maria-Luiza-rend 
nagy szalagjait. Igen figyelemre méltó , ámbár az 
országot közelebbről ismerőknek nem épen különös
nek látszó, körülmény Portugálban, hogy ámbár 
a’ kormány valamennyi férő szerzetes monostorra 
anatliemát mond, az alatt még sincs példa, hogy 
vagy egy apácza-klastrom eltöröltetett volna. 1). 
Pedro a’ iissaboni cardinal-patriarchát ’s többi ér
seket közelebbi deeretumában fölhatalmazá há
zassági dispensatió-adhatásra, még azon fokokban 
is, mellyekben eddig a’ pápai nuntiatura eztmin- 
dig magának tartá fen. Az ettől járulni szokott 
nevezetes sportulákat szegényektől nem lesz sza
bad követelni; a’ mi pedig gazdagoktul jó, az 
egyenesen árva- és talált gyermek-házak javára 
fog fordiüatni. — Mendizabal ur mint portugált 
ágens Londonba megjött ’s a’ következő két hatá
rozatot hirdetteté ki: 1) Azon pénz, mellyet Bra
zilig császárság az 1825 : aug. 29ki szerződés 
erejénél fogva Portugáliának lefizetni köteles 
{7..kd5ssze 1,600,000 fn tst.), egyedül-’s kizá
rólag külföldi .status-hitelezők, vagyis angolpor- 
tugáíi kölcsönzők kielégítésre fog fordittatni. 2 ) 
Portugálban az eltörlött klastromok 7s ma» é lS S  
zás utján a’ statusra szállott jószágoknak ntár el
kezdett eladatásukban, fizetésül elfogadtatnak min
dennemű, 1823 óta kiadott statuspapirosok, és 
pedig névszerinti értékben. — Kire van, tigymond 
a’ Standard, hogy kormányunkat (az angolt) a’ 
portugáii kormány megkínálta volna Goaés Macao 
szigetekkel. Mi nem tudjuk, ugymond, mennyit 
kérhete értük d. Pedro; mivel azonban őe’ helye
ket különben is csak úgy bírja, ha — mi meg
szenvedjük, nem gondolnék hogy értük valami 
tetemes árt kívánhatna. — Lissabon csöndes, ’s a’ 
közelebbi napokban már nem volt hallani, hogy 
valamelly miguelitát bosszantottak volna. 

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Smyrna! hír szerint az angol hat liniahajó 

négy fregát ’s több.brigg és corvettből álló tenge
ri sereg Kúriához érkezett. Ezen egész mozgás 
nem e<rvéb demonstratiónál Russzia ellen. Samos 
szigeten szinte smyrnai tudósítás szerint semmi 
remény többé a’ békés meghódolásra; a’ Beobachter 
szerint ellenben nem sokára a’ sziget meghódolá
sát várhatni. A’ szultán európai tartományit készül
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beutazni, ’s e’ végre kormány-tanácsot fölállítani, 
’s fejévé vőjét, Haül basát tenni. Algier végett 
ismét aikudozni készül a’ porta a’ fr. kormánnyal, 
mint hiszik a’ fr. kabinet unszolására , meíly örö
mest megszabadulna e’ költséges szerzeménytől. 
Zogographos, görög követ, noha elvan ismérve, 
még sem fogadtatott el a’ szultántól.

Konstantinápolyból hírük, hogy Hametsje 
efíendi a’ porta különös küldeményével Parisba 
készül. Útja ózdijának Algier visszakívánását mond
ják, 's mint állítják, e: végzést a’ díván orosz be
folyásra hozta, melly e’ kérdés fölött Angliát Fran- 
eziaország ellen szeretné fölingerleni, v. legalább 
a’ fenálló szövetséget gyöngíteni; mert egyedül e’ 
szövetség akadály tervei kivitelében e’ világrészen. 
Odessai levél szerint minden nyugtalanság meg
szűnt a’ gabona-aratás végett. Eső mindenütt elég 
volt, ’s bő aratást várhatni a’ csüggesztő félelem 
helyett. Örömest elhitetnék a’ franeziákkal, hogy 
az Angolok csak eszköz gyanánt akarják őket 
esatájik kivivására használni. Ha ezt Francziaor- 
szág hinné , saját kárával tenné, mert mihelyt el
foglalná az orosz a’ fekete’s középtenger most tö
rök réveit, vége lenne a’ franczia hajózásnak is 
Levaiiteban. — Az angol hajósereg horgonyzata 
Naupliánál egy kis zajt okozott, ’s annálinkább, 
merjt tudják, hogy rendkívül számos tengeri ka
tonasággal, sok pattautyussággal, ’s 6  hónapi eíe- 
séggel van ellátva. —

Jassyból jelentik, hogy több döghaiálos eset vég
ett, melly Konstantinápolyban történt, a’ gaíaczi 
moldva veszteglés (quarantine) 14 napra tétetett. 
— AleáiuHrísFöí írják, hogy az aegyptysi seregben 
a’ karawani és meraschei határszéleken nagy moz
gás uralkodik. A’ katonaság igen gyakoroííaíik, 
mi valamelíy tetemes szándékra mutat. Hova czé- 
loz mind e' titok, még Alexandriában senki, de 
annyit mindenki tud, hogy Ali valami nagyot for
ral. Az angol hajósereg mozgásit a’ földközitenge* 
ren kapcsolatba hozzák némellvek e’ készületek
kel. — A’ fr. hajósereg még nem mozdult meg. — 
Belgrádbóí írják: a’ porta komoly ügyekezeítel 
szándékozik Boszniában helyre állítani a’ rendet. 
A’ tartomány tőrök lakosi a’ zendülő nyugtalanok, 
mert a’ keresztyének a’ portával tartanak. A’por
ta tehát alkalmasint saját hatóságokat f. g a’ ke
resztyén lakosságnak engedni, fölszabadítván azo
kat, »Hot Hercegovinában, hogy független bí
rákat válasszanak magoíuiak saját jósaik védelmé
re. közvetlenül a' helytartó felügy elésé tői függen- 
dóket. Ez a’rendet leginkáoo biztosíthatná, ’s így 
nemcsak szii íség- nem- volna sereget küldeni Bosz
niái,a. hasem inkább ott lehetne sereg-képezen- 
nő s#ioaczjokat szedni.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyi hírek szerint Leopold hg egybeke

lését a’ francziák királya leányával, még nagy 
akadályok gátolják. Már azt is rebesgeték, hogy 
ezen összekelés hátra felé halad, mi azonban nem 
igaz. Sőt azt is hogy Lajos-Fülöp immár elszánta 
magát leányának a’ három milliónyi jegyajándékot is 
megadni. Néhány nap óta azon hír szállong, hogy 
a’ szentségcs Atya általányos bocsánatot készül 
adni; mit valamelíy barátságos nagy hatalom ja
vaslóit. —

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Naupliából jun. 19rol hír jö tt , hogy a’ hadi 

törvényszék az árulásról vádolt Kolokoíroni Tiva- 
dort, ’s Plaputa Dömötört- jun. 7én halálra iíéíte, 
’s ez ítéletet a’ király hosszas börtönre valtoztaíá. 
Ártatlannak találtatott, és szabadon bocsáttatott: 
Griva Ti vadőr, Grisotti, Mamuri, Tschavella, 
Milliós, Karastassa, RuMoti, és líukis. A’ többi 
13 vádlott ellen még foly a’ pör. Jun. 12ki kír. 
rendelés Maurocordatoí a’ minister-tanács eddigi 
elnökét, a’ kir. ház, a’ kül és tengeri ügy mi
nisterét a’ berlini és müncheni udvarokhoz nevező 
rendkívüli küldöttnek’s meghatalmazottnak. A' kir. 
ház, és a’ küiügymmistarség ilizos Jakabra a" 
cycladí szigetek eddigi nomarcliájára bízatott. Kő- 
leit? a’ belmiuister ideiglen a’ tengeri ügyeket vi- 
endi. A’ tanács elnöksége üresen marad. — Re
ményük, hogy Mainát a’ kir. seregek minden to
vábbi vérontás/nélkül efoglalják, minthogy e’tar
tomány eddigi feje Mauromichalis Bey Pietro a‘ 
a’ megváltó kir. nagy keresztét nyervén el, min
den be folyását meghódolásokra fordítandja. Számos 
hivei az ellenszegülőktül már el is váltak. Későb
bi félhivatalos hírek után a’ mainották már kez
dek tornyaikat részint lerontani, részint közön
séges lakházakká változtatni, ’s fegyvereiket Ííi* 
tenni.

E L E G Y  HÍ REK.
Undaunted britt fregáton , melly Bentink lor

dot vivé C’antonba, ’s mellyen később a cholera 
kiütött, azt tapasztalak, hogv e' mirigy nőtten 
nőtt, míg a' hajó széllel szemközt vitorlázott, eny
hült ellenben azonnal, sőt megszűnt, mihelyest a 
hajóorvos tanácsára a’ fregát megfordult, és szél 
mentiben futott — Wiebekind titkos tanácsos ker
tében MünchenbenViégyszái 40 íábnyi magas tu
lipán á virágzik most; ’s a’ mandersíoni kertben 
Angliában egy baraczkfa áll, melly 6 i  láb magas, 
1 5 láb vastag ’s 893 küblábnyi tért foglal. Igeu 
termékeny: a’ kertész nem régen 9000 baracz- 
kot szedett le róla, hogy a’ még hátralevő, mint- 
egy 50QQnyinek tért nyisson megernetesie. —

£zei:kezteti B e l m e c z y ,  Nyomtatja L ä n d e r e n
/
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F o g l a l a t .  M agyaro rszág  (uj dékánok a '  pesti eg y e tem n é l;  Különféle ;  pestbudai  assz. eg y esü le t ,  ’s magy. tud. Akad. 
je le n té se )  Anglia (G re y  ’s A lthorp  nyila tkozásai a ’ felső és alsóházban j u l . 9 k é n ;  lehető uj m inisterinni ’s a ’ t )  F ra»-  
cz iaország  (Algier  ig az g a tá sa :  franc/.ia-ango( lóverseny.: D u p in ,  l ambert ’s egyveleg ) Spanyolország  (d. Carlos 
Spanyo lo rszágban ;  Rodil seregei ; cholera.)  P o r tugá lia  Pedro  b e te g ;  Madeira sziget m eghódulása  ’s egyveleg j 
China (korm ány  elleni egyesületek ) Németország. T örökország  ( jerusalem i husvétünnep.)

M A G Y A I I O R S Z Á  G.
Pozsony .  A’ felső tábla jul. 14ke óta nem 

tart üléseket. Nádor ő fensége Becsben van. A’ 
RR. kerületi ülésekben a’ majorátus és senioratusi 
ezikkek szerkeztébe rostálgatásival foglalatos
kodtak.

4 8 3 |re  tegnap a’ pesti m. k. tudom. Egye
temnél következőket választottak az illető karok 
dékánokká, a’ tbeologiai: Ozvald Ferenczpr. urat 
’sa ' t.; a’ törvényi: Mi ksó  Pál hites ügyvé
det; az orvosi: Cs u r gó  v i e s  Sándort; a’ böl- 
cselkedési végre D e g e n  János prof. uu.

B u d a p e s t :  A’ budai és pesti jóltevö Asz- 
««onyegyesületek áldásteli munkálkodása, melly 
szakadatlanul ’s csüggetlcn erővel, de igazi ke
resztyén módra csöndesen és zajtalanul, ’s azért 
esik a’ figyelmes vizsgáló emberbaráttól közelebb 
*s egész kiterjedésében ismérve, azonban számos 
nyomorultat ápolva ’s valódi ügyefogyottakat gyá- 
molítva folyvást tart, — legközelebb tiszt. B r u n 
ner  J. B. urnák, a’ budai sz. Anna egvházabeli 
káplánnak, mint szónoki’s lelkészi jeles tulajdoni 
miatt becses hírű férjfiunak emberszerető szivét 
is megindító annyira, hogy ezen tiszteletre méltó 
pap az e. f. évi böjtidő alatt a’ budai fő pleb. tem
plomban tartott, ’s épen sajtó alul kiszabadult je
les egyházi Beszédeit a’ nevezett budai ’s pesti Asz- 
szonyegyesületeknek áltengedte olly végett, hogy 
azok eladásából bejövendő pénz az érdeklett Egy
esületek szép czéljai elősegítésére fordíttassék. 
Ezen derék ’s a’ keresztyén közönségnek figyel
mét méltán megérdemlő beszédek, mellyeknek kül
seje is igen csinos és tetsző , pesti könyváros 
Eggenberger J. urnái találhatók, áruk 40 xr. e- 
züstben. — Hasonlóan küldött a’ pesti jóltevő Asz- 
szonyegyesíiletnek, folyvást! czélirányos jótékony
sága tiszta méltatásából, ugyanazon városi nke- 
reskedő izraelita S t e r n  ur is legközelebb némi 
segédeimül 75. v. for.

Kül önfé l e .  Az országos szemorvos, mint 
fensőbb közlésnél fogva teljes hitelességgel tuda- 
tik, múlt 1833. év folyta alatt, Abauj és a’ ve
le szomszéd vármegyékben r 82 szembeteg közül 
6 8 at előbbi tiszta látásukig^ névgyet pedig tete

mes javulásig gyógyita ki. A’ többi tíz beteg gyó- 
gyittathatlan volt. — Nagy-Surány mvárosban Jul
iik é n  tűz támadván, néhány perez alatt nyolca 
ház hamvadt el. De nagyobb szerencsétlenség voli 
ezen kívül az, hogy egy kath. asszony, egy 
izraelita ’s ennek két magzata is tüzbe égtek. — 
A’ felsőturi olvasó társaság felöl közlött tudósítást 
oda kívánjuk igazittatni: hogy a’ társaság valóban f, 
észt. máj. 29kén állott föl, ’s mint a’ többi hasonló 
szerkezetű egyesületek, olvasás utján czélja ’s tö
rekvéséül tűzte ki az értelmi miveltség közösbulé- 
sét; de alaptőkéje még most se külön épület-emelés
re, se gazdag könyvtár gyűjtésre ki nem terjeszke- 
dék, tagjai se mind azonok. — A’ Dunában fürdés e’ 
hő nyáron nagyobb divatba jőve mint valaha, Buda
pesten. 8 zomoritó azonban, hogy e’ különben olly 
hasznos sőt illy hőségben szükséges dologra olly 
tevéssé ügyelnek. Csütörtök óta múlt héten teg
napig majd minden nap fűlt a’ fürdők közül valaki 
a’ Dunába. Ennyi szerencsétlenség a’ közfigyelmet 
teljes mértékben megérdemli. — Ezért is mindenki 
örömest kecsegteti magát azon hir valósításával,. 
hogy Mayer ur,ki már néhány év óta czélszerü fürdő 
intézetet állított a’ Dunán , esztendőre azon inté
zetét nagyobbítani, ’s azt egyszersmind úszók szá
mára illeszteni szándékozik.

M agyar  tudós társaság i  jelentás.

A’ társaság eszközlése által kijövő folyóirat 
első kötete e’ napokban hagyta el a’ sajtót illy 
czimmel: Tudománytár. Közre bocsátja a’ magyar 
tudós társaság. Szerkczteti Schedel Ferenez, or
vos dr. rendkiv. kir. professor , a’ in. t. társaság’ 
rendes tagja. Három kőmetszeítel, meJIyek közül 
egyik ez erőmüvek’ alkalmazásáról szóló czikkeíy- 
hez; a’ másik, Zamboni’ örök mozgójához tarto
zik, a’ harmadik pedig Zent Lazlo kyralnak le
gendává kezdetet mutatja fac sinsileben. Budán 
1834. —• Ezen nagyobb Srétben lévő ’s 250 lap- 
nyi Iső kötet’ tartalma következő:

É r t e k e z é s e k :  A’ philosophia’ tárgya’, czeí~ 
ja’ ’s hasznainak fő vonalai. K ál 1 ay F e r en  ez. — 
Lander’ fölfedezései Afrikában a’ Nigeren. Angolból,. 
Ta s n  er Antal , .  — Franczia költészet a’ XIX~ 
században. Franczia után. Cs a t ó  P á k  — Az eső- 
sa&vek alkalmazásáról \  n&sakatótelewml. Gy á v y
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vUrb dor. — Törvényhozás’ és erkölcsök’ kölcsönös
hatásaik a’ régi népeknek Ampere után. L. ezikkely. 
Kelet. J a k a b  I s t v á n .  Zamboni’ örökmozgója. 
C z a m b e r t  János .  Észrevételek. G y ö r y  S á n 
dor.  — Az arábiai beduinok és wahabiak. Francziá- 
bol. P e t r o v i c s  F r i d r i k .  A’ tapasztalati lélekis- 
Bieretból lehozott széptudomány. N y i r y  I s t v á  n.— 
A’ föld’ theoriája Ampere szerint. S c h e d e l  1 V.

V e g y e s  k ö z l é s e k :  Fölfedezések. A1 dél- 
sarki szárazföld. Levelezések. Petrovics1 két levele 
Berlinből. Régiségek. A1 nagyszombati codex 1490— 
1527. L u c z e n b a c h e r  J á n o s .  — A1 müncheni 
magyar codex 1466. F e j é r v á r y  M i k l ó s .  Ma
gyar nyelv1 udvari divata. C z e c h J á n  o s. Magyar 
nyelv1 ügye, Honiban, Verőczében. Népnevelés. 
Beke Kristóf1 nézete ’s alapítványa. Marczibányi La
jos kérdése, érdekelve. Jutalmak. A1 magyar tudós 
társaság1 folyó jutalmai. Marczibányi Lajos1 jutalom- 
tétele. A1 Marczibányi-intézet1 3d. jutalomosztása. 
Alapítások. A1 magyar tudós társaság1 pénzalapjának 
íögujabb növekedései. Művészetek. Játékszín (ma- 
oyar). Festészet. Szobrászat. A1 m. tud. társaság1 
könyvtára1 gyarapodásai (hivatalos czikkely).

Előterjeszti ugyan a’ Szerkeztein vezérsza
va , a’ társaság’ nézeteit, óhajtását, e’jelentés 
azonban előre is hirt ad felőle, azon ígéret sze
rint, melly az igazgatóságnak a1 társaság’ 1832- 
heii munkálódásairól szóló jelentésében az 1833- 
beli Névkönyv’ 33d. lapján áll. — A’ társaság’ 
4 dik nagy gyűlése 1833ban Novemberben, azt 
találta a’ magyar literatura’ mostani állásához ké
pest legczélirányosabbnak, hogy e’ folyóirat ek- 
képen jelenjen meg- 1) Tartalma tudományos, en
cyclopaedia! legyen, kiterjeszkedjék az emberi 
tudás’ minden ágaira, leginkább azonban a’jelen 
idő’ haladásaira, ’s az előadás’formája nebirálga- 
tó és vitatkozó hanem inkább értesítő ’s közié len
ne : irányul pedig az vétessék, hogy azon hazánk
fiai kik külföldi folyóiratokat nem tarthatnak, naí- 
veítségi szükségüknek ebben némi pótlékát leljék. 
2 )  A’ megjelenendő kötetekbe tehát ezen kitű
zött ezélnak megfelelő , akár eredeti, akár fordí
tott czikkelyek vétessenek. 3 ) Mivel pedig a’ tár
saság’ tagjai, vagy ülésekbelr egyéb tárgyakkal, 
vagy külön dolgozással vágynak elfoglalva, ide 
való munkálódásra minden tag nein köteleztethe- 
tik , ’s így a’ folyóiratot az egész társaság nem is 
a’ maga saját munkájának nyilatkoztatja, hanem 
a1 szerkeztednek csak úgy leszen segédére, a) 
Hogy ő , a’ kezéhez jövő eredeti dolgozatokat 
héti ülésben bemutatván, azok közül mindenik 
megvizsgálására az ülés, tagot nevez, kinek ja- 
valtára a’ kéziratot a’ szerkezted kiadja, vagy 
ellenkező esetben az elmarad, b) A’ társaság ál
tal járatandó külföldi folyóiratokból az érdekesebb 
czikkelyek’ lefordítására a’ szerkeztetö, társaság
beli tagot vagy nem tagot megbíz , ’* e^cn segé

dek’ nyelvben előadásáért is írójukkal együtt &
kezeskedik. 4. A’ könyvismertetési ’s minden egyéb 
miveltségi tudósítások’ összegyűjtése, egybeállí
tása a’ szerkezted gondja. Egyébiránt: 5. A’ ül 
felügyelés folyvást a’ héti üléseké. Illy értelem
ben levő utasítások mellett hagyta meg a’ 4 xL 
nagy gyűlés Ls a’ szerkeztetést Dr. Schedel Fe- 
rencz rendes tagnál, ki szerkeztednek az 1832- 
ben volt 3d. nagy gyűlésben választatott, őhozzá 
ne sajnálják tehát a’ Tudomány tárba dolgozni kí
vánók eredeti értekezéseiket, vagy annak tárgyai
hoz számítható fordított apróbb czikkelyeiket tisz
tán készült kéziratban megküldeni. Bírálat alá 
lesznek illyenek véve, és ha jók, elfogadva, akár 
tagjától a’ társaságnak akár nem tagjától, mivel 
a’ felébb érintett elrendelés szerint e’ folyóiratban 
nem egyedül a’ tudós társaság kíván előlépni, ha
nem mint középpont óhajtja eszközleni a’ külföldi 
mivelíség’ haladása megismertetését, ’s ébreszte
ni a’ honi jobb elméket, tudományos miveltség’ 
közebb terjesztésére. — Felvehető dolgozatok kö
zött a’ társaság’ igazgatósága határozatához ké
pest, egyegy ívnyi eredetiért az írónak járandó 
tiszteletdíj 8  pengő ; fordításért ö pengő forint.— 
Meg fog pedig jelenni évenként négy kötet, a’ 
mennyire csak lehet, mindig pesti vásárkor, ’s 
nagysága mindeniknek 15 ívnyi körül leszen,szük
ség kivántával réz vagy kóinctszetekkeL Az elő
re fizetni kívánó, négy kötetet közönséges papi
roson 4 finomon 6  pengő forintjával vehet meg; 
egyes kötetek ára közönséges papiroson 1  fr. 2 0  

xr. finomon 1 fr. 50 xr. pengőben, Pesten Eggen- 
berger József könyvárosnál, kihez minden más 
könyvkereskedő is utasíttatik. — A’ magyar tu
dós társaság’ igazgató, tiszteleti, rendes és leve
lező tagjai, 4 fr. 48 xron kaphatják meg előfize
tés utján a’ finom papirosu 4 kötetet, a’ közönsé
ges papiroson levőt 3 fr. 12 xrért pengőben, ’s 
így, külön is a’ köteteket százától húszával olcsób
ban a’ társaság’ pénztárnoki hivatalánál. Mert a’ 
melly példányokat itt szerzenek meg a’ tagok, 
azok’ előadása körül az említett középponti könyv- 
áros nem fáradván, érettek a’száztól húsznak nem 
kell kijárni. Pesten, a’héti ülésből jul.21én 1834.

A’ titokuok altul.
A N G L I  A.

Kővetkező volt a’ felső ’s alsóház vitája jul. 
9kén, mellyen Grey gr. a’ felső, Althorp 1. pedig 
az aísóházban lemondásukat, ’s ennek okait elú- 
adák. Grey már előbbi napon elhalasztatá az ir- 
laodi csendbill-indítványt egy napra. Szokatlan 
volt e’ lépés már magában is , de Grey 1. belső 
háborgása, mellyet viselete árult e l, még inkább 
elhitető a’ lapok által elterjesztett bírt a’minister-
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változásról, főkép mivel más nap is erősítek azt. 
Nagy megindulás uralkodók a’ parliament egész kör
nyékén estve felé. Már jóval a’ szokott óra előtt 
tömve valónak a’ termek. A’ íelsőbázban különö
sen az oppositio (tory) padjai sűrűn megteltek, 
v£ királyszék körüli, ’s a’ korlátok előtti tért pedig 
alsóházi tagok foglalók el. 5 órakor helyt fogott 
a’ lordkanezcllár a’ gyapjuzsákon. Kérelmek nyuj- 
tattak be az egyház föntartatása iránt. Nem so
kára megjelent Grey. Közös suttogás futá végig 
a’ termet, de mély csöndre változókat az, midőn 
fölemelkedők. Előbb a’ négyes szövetség másola
tát tévé a’ház asztalára. Valamennyi szózat „napi
rendet“ kiáltott. Az irlandi csendbill-inditvány tu
dósítása hozaték elő. Grey ismét fölállott. Szem- 
betünóleg meg vala belsője indulva. „Felállók My- 
lordok, így kezdi, de elérzékenyülte folytatni nem 
engedé. Az oppositio-részbeli lordok biztatva ki- 
áltoztanak feléje. E’ kiáltozások czélja most az volt, 
hogy azalatt a’ ns lord magához térjen. Többször 
erőködöít szólani, de híjában; ellágyulla elfojtó, ’s 
teljes 3 pereznyi állás után ismét'leült közös hely
benhagyó kiáltozás között. Az érzékenyitő jelenet 
mindenkit meghata. Wellington használó ezen idő 
közt néhány kérelem-benyújtásra az egyház-fön- 
tartása iránt. Ekkor újra fölkelt Grey, ’s noha ki 
tetszett szokott nyugalmas állapotra még vissza 
nem térte, szavait még is így kezdé: Mylordok! Va
lóban pirulok, (tetszés) az elérzékenyülés tulhatai- 
mazásán, mellyet e’ pillanatban mutatók, (hangos 
tetszés) Mylordok, épen ő Fölségével szólottám,
’s azon elbájoló nagy szívesség, mellybcn kegyelme 
részesített, magamon kívül ragadott (hangos hos
szan tartó tetszés.) Azonban, Mylordok! köteles
séget kell teljesítenem, mellytól, bármi kedvetlen 
is az, meg kell szabadulnom, (halljuk! halljuk!) 
Midőn javaslom az Urakrtak, hogy ezen előhozott 
tudósítást (az irlandi csendbill-indítványról) fogad
ják el, nem úgy teszem azt többé, mint a’ koro
na ministere, hanem mint a’ törvényhozás egyes 
tagja, mélyen érezve annak szükségét, hogy erő
vel bírjon a’ kormány Irlandban. Lordságtok ter
mészetesen némi fülvilágítást fognak azon körnvü- 
letek felől óhajtani, mellyek mostani helyzetembe 
juttattak. Emlékeznek még, hogy kérdeztek né
hány nap előtt: vettem e részt azon közlemények-- 
ben, mellyek azon embernek tétettek, ki Irland 
ügyeiben erős (igen nagy) részvételéről ismeretes. 
(O’Connell) nem akarok rá nézve más kifejezéssel 
élni. Ismétlem, hogy e’ közlemények nem csak köz
re munkálásom, de minden tudtom nélkül történtek, 
(nagy tetszés) Ha tudtam volna rólok valamit, 
miudenkép ügyekeztem volna meggátlani azokat. 
A’ tapasztalás megmutató, hogy ott semmi közle
ményt sem tehetni bátorsággal, (nagy tetszés.) 1

„Előadja ezután: mikép jun. 23ig mindig hiede
lemben volt, hogy szükséges az indítvány meg- 
ujittatása. Jun. 23án azonban az irlandi lordheiy- 
tartó (Wellesley) levelet bocsátott hozzá, melly 
egészen más szempontból adá a’ dolgot elő. Grey 
azt vélvén, hogy e’ nézet talán nem sajátja lesz 
a’ lordhelytartónak, azonnal irt hozzá, miután a’ 
levelet többi minister társaival is közlötte; hogy 
a’ dolgot velősen fontolja meg. Újra érkeztek le
velek, mellyekben a’ ns marquis azt tanácsolja: 
maradnának ki az indítványból némelly záradékok. 
Grey a’ haditörvényszék záradéka kihagyatásában 
megegyezett. Az igy fölkészült indítványt a’ lord
helytartó is elfogadó. A’ másik (vagyis alsó) házban 
szelét vevén egyik tag e’ bizodalmas és magá
nyos közleményeknek, azok elöadatását kívánó. 
(O’Connell). Fájdalommal láttam, hogy oily ta
gok is (P eel, Murray ’s t.) támogatók indítvá
nyát, kik tulemcikedve minden pártnézeten, egye
dül Irland békitésén ügyekeznek. Tudván ama’ 
tag e’ közleményeket, azon kormánytagot, kitől 
hírül vévé azokat, következetlenséggel vádoló, mi a’ 
parliament egész eddigi tartásával ellenkezik. Kö
vetkezése az lett, hogy a’ kincstár-lord (Althorp) 
tisztérül lemondott, ’s e’ lépés őt is (Greyt) le
mondásra bírta, mit már régen tett volna, ha tár
sai nem kérték , ’s az alsóház számos tagjai még 
utóbbi időkben is maradásra nem késztették volna. 
„Múlt martziusban léptem TOdik évembe, ’s érzem 
hogy, ámbár a’ szolgálat közönséges dolgai vite
lét megbirom, erőmre, bátor egézséggel vagyok 
megáldva, ’s minden betegségtől menten, (hall
juk! halljuk!) még is sok és súlyos lesz az, ’s 
hogy nehéz körühnényiinben, meliyekbe jutottam, 
mindenki helycslette ’s igazíotta volna eddig is hi
vatalomból kiléptemet. Megmaradtam tehát. De 
most, midőn a’ kincstár-lord segedelmétől is meg- 
fosztattam, ki a’ kormácy intéző tagja volt az al
sóháziéin, ’s kiben teljesen bíztam, — a’ kormányt 
tovább is folytatni nem hihetém. Lemondottam te
hát én is. ’S elbocsátíatási kérelmünket 6 Fölsége 
elfogadta, ’s tisztemet, még csupán addig folyta
tom, mig ő Fölsége utódomét (successorom) ki
nevezi. Én mindent kimondottam, és semmit sem 
hallgattam el. Ha hibáztam tévedésből, bocsána
tot kérek a’ háztól, ’s meg vagyok győződve, 
hogy igaz és barátságos tekintettel is lesz azon 
nehézségekre, mellyekben valók.“ (Rekeszíésüi 
előábrázolá mind azt, mit ministeriunia tett. (adjuk* 
később) A’ ház rövid vita után elhalászhatott.

Az alsóházban a’ terem ’s karzatok tömve 
valónak háztagok ’s hallgatókkal. A’ gyülekezet 
feszülten várakozók. Palmerston 1. a’ négyes sző- * 
vétségét asztalra tevén Althorp 1. fölkelt; ’s imígyV 
szóit: „Helyzetemben szükségesnek tartom íölvi^-
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Tagosítást adni a’ háznak, mire en^edelniet is kér
tem ő Fölségétól. (halljuk!) Midőn a’kabinet azon 
tanácskozott: meg kellé a’ csendbillt újítani vagy ' 
sem? azt hívéin, hogy a’ hadi törvényszékeket il
lető záradékokat kivéve igen is megkellene. Nem. 
szükség, úgy tartom, még mondanom, hogy aka
ratlanul , ’s csak a’ dolog sürgetősége miatt győ
ződtem igy meg. Titkos és bizodalraas közlemé
nyek Irland lordhelytartójától azonban az ügyet 
még egyszer a’ kabinet vizsgálata elibe terjesz
tek. Ekkor jelenté azirlandi statustitoknok, mi czél- 
szerü lenne a’ tisztes és tudós úrral szemközt 
( ö ’Connellel) tudatni, hogy «az indítvány még vi
ta alatt van. En abban semmi veszélyest sem lát
tam, de arra kértem, hogy közleményiben fölöt
te óvakodó legyen, ’s az ügyet mértéktelen nyílt
sággal ne koczkáztassa. (Nagy tetszés.) E ’ köz
lemények tartalma azt hitetek velem el, hogy az n- 
ditvány 3 első záradéka (a ’ népgyülésekeír illető 
t. i.) nem épen lényeges vagy sarkalatos ; ’s abból 
kimaradhat. E ’ véleményben ama’ záradékok meg
újításának ellenszegültem, (halljuk! ’s tetszés.) 
Ellenzésemben az inverneszí, cambridgei, edin- 
burgi ’s coventryi tisztes tagok is (Abercromby, 
Murray, Littleton, és Russel (v. Ellice) urak) 
támogattak, (iszonyú tetszés.) A’kabinet ellenünk 
végze. Mi tehát kevésb számuak, fontölatra ve
vők: kilépjünk e a’ ministeriumból ? de kötelessé
günknek találtuk megmaradni abban. Érzettem 
azonban, hogy illy körülmények közt e’ rendsza
bást a’ házban nehezen védhetem. De miután csü
törtökön tisztes barátom az irlandi statustitoknok 
nyilatkozását haliám, ’s közleményei terjedelmit 
észrevevém, meggyőződtem, hogy azon nehéz
ségek meggázolhatatlanok. (halijuk! halljak!) A’ 
hétfő-éjjeli vita O'Connell ur indítványáról megmu- 
tatá, hoy én ez indítványt ’s 3 z országiás dolgait 
is rám nézve becsülettel, az országra nézve pe
diglen haszonnal e’ házban tovább nem vihetem. 
fNagy tetszés.) Még azon éjjel Írtam Grey gróf
nak, kérvén őt: nyújtaná elbocsáüaíási kérelme- 
met a’ királynak be, mit ő Fölsége kegyesen el 
is fogadott. Tisztes barátim részéről fel vagyok 
hatalmazva mondhatni, hogy e’ lépésemet teljesen 
jóvá hagyják. így áll a’ dolog, mennyire engem 
’s tisztes barátim,at illeti. Végtelenül fájlalnám, ha 
honfi-társim viseletemet nem helyeslenék. (hall
juk! halljuk! ,‘s tetszés.) De még inkább fájlal
nám, ha e" ház tagjai többsége nem javalná azt, 
kik .annyi bizodalommal tiszteltek meg eddig, ’s 
őszinte tartós segedelmükkel helyemen állhatásra 
képessé tettek , mellyre különben tehetségim olly 
kévéssé tesznek méltóvá. Valóban igen fájdalma
san érzeném, ha viseletemet helyben nem hagy
nák! (isméílett tetszés.) En megtettem a’ nyilat

kozást, mellyre kötelesnek érzém magamat. Egye
dül azt adom még hozzá, hogy tisztemet csak 
addig vipndem még, míg utódom kineveztetik, ’s 
ho'gy addig természetesen kötelességemnek nézem 
a kormány szokott dolgait e’ házban tovább is 
folytatnom.“ A’ ns lord kábító ’s hosszas tetszés! 
lárma közt ült le. — Utána Littleton az irl.mdi 
statustitoknok szólott: ,,A’ há'z ns barátom nyilat
kozás ra bizonnyal nekem is enged néhány meg
jegyzést. Senki e’ házban valaha kinosb helyzet
ben nem volt mint én most. (halljuk!) En két hi
bát követtem e l: 1 )  hogy a’ tisztes tudós taggal 
szemközt (O’Connell) közleményekbe bocsátkoz
tam az első minister engedelme nélkül. De 2 ) még 
inkább hibáztam, hogy oliy férfiban lielyzék bizo
dalmát, ki arra olly kévéssé mutatá magát méltó
nak, (halljuk! és tetszés) nincs könnyebb mint 
később látni által, mit ’s mint kelle vaia legokosabbaa 
cselekedni. Charakterem ’s érdekimre nézve leg
okosabb lett volna tisztbelyemet azonnal odahagy
nom, mihelyt megértéin a’ kérdéses záradékoknak 
az indítványból ki nem maradhatásukat. Megtet
tem volna én ezt , de azon gondolat tartóztatott 
vissza, hogy viseletem a’ kabinet többi tagjaira is 
befolyással lehetne, ’s a’ mostani ministerium föl
oszolhatnék, mire, megvallom alkalmat adni nem 
mertem. Bátorságom sem volt olly lépésre, melly 
e’ veszélyt okozliatá. (hangos tetszés.) Arra szán
tam tehát magamat el, mit böcstelennek nem rc- 
ménylettem. (tetszés ’s halljuk!) Azt hittem én, 
hogy O’Connell ur , ’s a’ közöttem történt beszél
getés tovább nem jutand, valamint arról is meg 
voltam győződve, hogy ama’ záradékok kimar,ad
nak; azért nem is véltem szükségesnek ns bará
tommal többet tudatni a’ közlőiteknél.(halljuk! hall
juk!) Csak azt kívánom a’ háztól, higye el, hogy 
egyetlen óhajtásom volt o!*y ország megbékülését 
mozdítani elő (zajló tetszés), olly országét mon
dom (Irlaudéi), melly mióta nyilványos ’életbelép
tem, leghőbb, legöszintébb érzelmimet bírja (tet
szés), ’s mellyért most némileg felelős valék.“ A' 
szónok iszonyú tetszés-kiáltások közt ült le. Föl- 
keit utána O'Connell mondván, hogy ő kétszeresen 
kárhoztatja, ’s épen nem szándéka mentegetni ma
gát. Megvan győződve, hogy Littleton ur böcsü- 
leltel bánt vele, ’s képesnek nem hiszi ót más bá
násmódra. (tetszés.) „De, úgymond, a ház igaz
ságos ítéletére hivatkozom, tehettem é Irland iránt 
másképen. Irland iránt, melly annyi bizodalmát 
helyzi bennem. — Midőn másokkal szótőttam. el
hallgattam , honnan tudám a’ mondottakat. Sziní- 
olly buzgón óhajtóm én is^ mint más akárki oliy 
ministerium tovább fönállását, mint szabadelmü ér
zelmeivel, a’ mostani. — Dk teljes bizodaimomat 
bírják (halijuk!) , ’s úgy hiszem, az országét m
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(hangos tetszés). A’ legerősb kormány, vélemé
nyem szerint, csak javítás ’s újítás elvén épülhet. 
Kérem tehát, hogy indítványomat a’ Jevelezések 
glőadatása iránt visszahozhassam.“ Azután Hinne 
nr jelenté sajnálatát azon, mit a’ ns. lordtól imént 
hallott. — Althorp még egyszer fölkele nyilatkoz
tatván, hogy míg ő, ’s tisztes barátja kiléptüket 
hírül adják. Grey azalatt másutt kijelenté, hogy 
a! mostani igazgatásnak vége. (mély megindulás.) 
Hume ur hirtelen felszökve harsányon azt kérdi: 
rKi állíthatja, hogy fenállhat mftiisterium más el
veken , mint a’ millyekhez a’ us lord ’s társai szí
tanak? Megpróbálhatják, de nagyon kellene té
vednem a? ház ’s nemzet érzelmeiben, ha teljes 
lehetetlenség nem volna tory kormányt tolni An
gliára. (hangos tetszés.) Én még egyszer kimon
dom sajnálatomat e’ történet fölött.“ Az ülés Hű
in» indítványára ezután 11 ig elhalasztatott.

A’ Globe szerint a’ király Melbourne lordot 
nem ministerium-szerkesztés, hanem tanács végett 
hivatá magához. — Mint mondják Grant, Ellice, és 
Abercroniby un, is lemondottak. — Folyvást hírük, 
hogy Althorp leend az első minister, a’ börzén Dur- 
karn-ot, Palmerston-t, Stanley-t, Peel-t rebesgetik 
annak, sőt Broughamot is , melly esetre Denman 
lenne a’ lordkanczellár. A’ torylapok sőt a’ Times 
is élesen kikel Brougham ellen azon nyilatkozásáért, 
hogy ő hivataláról nem mondott le, állitván, hogy 
ha az első minister lemond, az egész ministerium 
fel van oszolva, ’s ez úttal annálinkább, mivel 
Althorp 1. az alsóházban egyenesen kimondotta, 
hogy Grey igazgatásának vége. A’ True Sun sze
rint nagyon lehetséges, hogy ismét toryministe- 
riummal tesznek próbát, ’s a’ királyné ezen elő- 
látásban v. sejtésben távozott Németországba. A’ 
lapok már rég panaszkodnak a’ királyné befolyásán 
az ország ügyeibe és pedig a’ nemzet kijelentett 
iránya ellen. — A’ ministerium-képezésről jul. 12- 
kéig még semmi bizonyost nem tudtak, de az való. 
hogy a’ király Melbourne lordon kívül még semmi 
egyéb statusíérfival nem értekezett. 12én reggel 
Wiudsorból küldeménnyel a’ lordkanczellárhoz siet
ve érkező hírnök azon szóbeszédre adott alkal
mat , hogy Broughám lordra bízatott az uj miáis- 
terium szerkesztése. Délután Síkor következő tar
ka hírek szárnyaltak: Melbourne 1. ő Felsége,ne
vében Wellington hgnekSir II, Fednek, és Stan
ley urnák tett ajánlatokat. E ’ hirt az Albion (tu- 
rvlap) nagyo.n hiiiető ’s valószínűnek tartja * — 
Palmerston í. tiszta lapot (carte blanche) nyert 
ministerium-összeállításra; — Durham 1. az első 
ministerségre hivatott meg; ki a'Timesnak nagyon 
tetszenék; Az eisó minister helyével Brougham 
lordot kínálták meg, melly esetben a’ lordkan- 
ttzellár dolgait biztosság vinné; - - Althorp 1. al

kalmasint engedni fog, ’s ismét a’ ministerittmbA 
lépend, melly esetben első minister lenne — a* 
régi állató részekkel; — végre: Sir Robert Peel 
intést vön, hogy kész legyen udvariam a’ király
nak, ki az uj kabinet szerkesztését rá szándékozik 
bírni. E’ hir nagy benyomást okozott.— Éjszak- 
amerikában a’ Clay ’s bankpárt ellen junius 16án 
J 'ackson  győzöt t .

Wetford irlandi grófságban Waddy ur, (re
pealer vagy unió bontó) 25 szótöbbséggel parlia- 
menttaggá választatott. — A’ Courier francai* 
szerint a’ franczia kormány által vett hir után az 
angol flotta Naupüából ismét Máltába tért vissza. 

F H A N C Z I A O R S Z A G .
Mint mondják Decazeshg Algier kormányá

tól Souit vétója által végkép elmozdittatott. Kér
dés már most: valljon létesíti é Souit Molitormar
sai kineveztetését ? E’ tárgy fölött következő el
mélkedésre fakad az Alig. Z. egyik levelezője: 
„Algier igazgatása szövevényes kérdés. A’ fran- 
cziák nem értenek az idegen individualitásokba 
’s nemzetiségekbe alakuláshoz, illeszkedéshez. A’ 
mórokat (maurus), törököket, ’s arábokat kitanul
n i, eszökbe sem jut. Bonaparte sem sokat törődött 
Európában a’ németek, olaszok, lengyelek, ’s 
oroszok kitauulásán, ’s ez egyik fő oka megbuk- 
tának is. így akarnák most egyszerre a’ franczia 
igazgatást olly országra kiterjeszteni, hol okosabb 
volna, a1 bensziilötti szokásokat kifürkészni , sa
játtá tenni ’s beíőlök és általok javítani. Eddig 
még cs;ík egyetlen ügyes, de félénk, embert kül
döttek Algierba, ’s ez Piclion volt. Savary nehéz
kes elfogultsága nem szivelheté őt. Utána közön
séges kormányembert utasítottak oda. Ellene azon
ban sok panasz támadt, ’s mint hire fut, vissza 
fogják híni. Már most az a’ kérdés: Algier kor
mányzója polgárságból, vagy katonaságból válasz- 
t áss ék e? A z angolok Indiában a’ íőbatalmat tapasz
talt generálok kezébe teszik, ’s okosan. Keleten 
a’ hatalmak (az igazgatásiak) nincsenek külön
válva, ’s a’ tekintet a’ fegyveres erő részén v,an. 
Természetes, hogy keleten a’ hadiembernek diplo
matának ’s igazgatónak kell lennie. Clauzel eléggé 
ügyes volt. de nem bíztak benne, ’s attól féltek, 
hogy a’ becsvágyó ember kezében távol sok há
ti Imát hagytak. Parisból akarónak tehát igazgat
ni, ’s a’ főemberrel Algierban mint valami ispán
nal bánni. Csupa képtelenségek! Fő szükség Al- 
gierbau önálló férfi, alkirály-féle, szükséges se
reggel, de a’ kinek mennyire csak lehet jó gene
rálnak, diplomatának, ’s igazgatónak kellene egy
szersmind lennie. A’ bureau mázolásoknak legyen 
már végok, ’s eleven fő állíttassékhelyökbe gyors 
éles belátással és sugallassál.“ —

Párisban a’ laptőzsérek mivel „Le boas sens,“
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(ép értelem) nevű hírlapot az utczán hordoztak a’ 
nélkül hogy árulták volna azt, 1. fr. bírságra ’s 
költség-megtérítésre ítéltettek. — Maloban a’ íran- 
ezia ,’s angol lovak közt verseny volt. A’ lobogók 
mind két felől egyenközleg (parallel) voltak ki
tűzve, de mivel a5 franeziák alantabbak voltak, a’ 
lovak ijedeztek, miért az egyik bíró a’ kiszegzett 
szál v. póznára tekeré azokat; sok azonban fölakadt 
rajta, ’s a’ lobogók megint lengtek. Szóba jővén 
pedig miért vannak az angol lobogók magasbra 
tűzve a’francziákénál, az egyik angol bíró levétcté 
mind a’ két lobogót, mondván: angol vagy fran- 
ezia, franczia v. angol, mindnyájan barátok, ’s ös- 
szegöngyölé azokat. Mindünnen hangos tetszés ri- 
valt feléje, ’s a’ versenyfutás rendesen tovább folyt.

A’ Temps magasztalólag emlité Dupiu ur fo
gadtatását Angliában, a’ National azonban sok 
furcsát beszél azon módról, mellyel egy koros 
követ (Talleyrand) királyának a’ jul. revolutioóta 
gombaképen felszökkent polgári barátiról szólani 
szokott, ’s azt felső helyre is béjelenteni. így je
lenté azt is, hogy a’ követház egykori ’s jövendő 
elnöke (Jíupin) az angol alsóház biztosságában 
a’ gunyirási törvény, a’ sajtó átlapolja, ’s egyéb 
ide vágó törvények miatt megkérdezhetvén, a’ 
tisztes urak nagy csodálkozásukra tolmács által azt 
feleié: a’ törvények csak jók volnának, de a’saj
tó undok. Hozzáteszi a’ National az illető felek 
megnyugtatására, hogy ő ezen adatokat nem a’ 
tüiüeriákból kapta, sem pedig a’ követségi lakból. — 
Lambert ur, az Isere-megye békebirája, mint
hogy a’ kir. ügyvéd kívánságára az ember jogok 
társaságában részvevők névjegyzékét elkészíteni 
vonakodott, mondván, hogy ő sem több, sem ke
vesebb mint békehíré, hivatálából kilétététt. — A’ 
Temps szerint a’ kormány a’ párisi erösitvények- 
iránti tervével lölsülvén, azzal akar most kármente- 
sülni, hogy a’ Palais-royal ’s a’ tüilleriák közelé
ben megerősített laktanyákat (kaszárnyákat) ké
szül építeni. Névszerint a’ kereskedői törvényszék 
helyét választották arra, mert a’ kiütendő láza
dásokkor nagy hasznot ígérnek. A’ St. Antoine- 
külvárosra szolgáló magtárokra is gondot fordítot
tak. — A’ St. Pelagie-be (hol az elitéit republ. 
fogva tartatnak), csak a’ Moniteur-t, Journal 
des l)éb&ts-t, Constitutionnel-t, lmpartial-t, ’s 
n’ Journal -de Paris-t szabad beboesátani, egyéb 
^ppositiói lapokiiltvák, noha még a’ jun. lázadás- 
kor is (1 8 3 2 ) még a’ Revolutio-t ’s Tribünét sem 
véve ki, minden újságot, bebocsátottak. .

Az i&ei franczia ipar-mu mutatvány - tár
ban egyéb készít vények között, 15,000 óra van 
kitéve (3 ,750,010 frank értékű) , 40,000 pár
jryertyatartó, (középárban 20 frankkal, 800,000
i t , ) '  3000 pár karos nagy gyertyatartó, (200 .

*
frank értékkel 600,000 fr.); 60,000 üveg gömb 
koszorú- v. függő gyertyatartók v. lámpák (1 millió 
értékkel) ezen tárgyak 11 millió értékűek. Árk
iakat (í'üzettyúket) is szemlélhetni közöttük, né- 
hányatpcdig 4 —500 frank becsűt is. Páris éven
ként 60,000 vállat küldöz a’ tartományokba szerte. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Jul. 4keig, meddig a’ j. d. üébats madriti le

velei terjednek, már a’ tartományi cortcs-követek 
is jobbára mind meg valának választva, ’s a’ mint 
reményleni lehete , liberális szellemben. A’madriti 
négy követ közül csakugyan egy sem visel kor- 
mányi hivatalt, ’s valamint a’ barcelonai követek, 
részint kereskedők, gyáraokek vagy, részintjószág- 
birtokosak. Torreno gr. uj ministert, Cuencábau 
választák meg, ’s hihetőleg még Asluriában is 
mint szülőföldén elválasztandják. Elnökül a’ pro- 
ceri kamarához, már nem annyira emlegetik Ro- 
sát,  mint d. Francisco infanst, ki jelenleg a’ cho
lera közepeit is, családostul Madritban tarlózko- 
dik. A’ cholera ugyan még privát házaknál a’ fő
városban nem jelentkezők , hanem csupán a’ kór
házakban, Minden elmét csupán e’ mirigy fogla
latoskodtak A’ déli tartományokban egyre terjed 
és pusztít. Madritból a’ franczia követ is kiutazott 
a’ királyné udvara után. liodil seregei jul. 2kán 
érkeztek meg Vittoriában; Zamalacarreguy hada 
csupán léi órányira fekütt a’váróstul, azonban alkal
masint gondosan kerülni fog minden összeütkö
zést. Rodil megérkezte hírére, az elisondói junta 
(carlosita) azonnal elhatározd a’ tartomány min
den fogyverfogható lakosát 17 esztendőstül kezd
ve 45ősig fegyverre szólítani. Azonban az alcal
de , kire e’ határozat teljesítése bízatott, megszö
kött Francziaországba. — Navarrában kevés nap 
múlva nagy vérengzések történhetnek, miért is a’ 
vagyonosabb lakosok valamennyin eltökélve vannak 
szinte Francziába vagy vaiameliy, kir. seregek 
által megrakott közel városba futni. *— Rodil mint 
újabb hírek jelentik, 6kán Pamplonába jött 6000 
emberrel; tehát igy seregének másik felét alkal
masint Vittoriában hagyta. Segastibelza e hírre 
sietve vonult el Pamplona környékirüi. — Neveze
tes a’ Courrier tudósítása jul. 12kérül: „Igen fel
tűnő hir kereng a’ cityben, úgymond, t. i. hogy 
d. Carlos néhány vele jött tisztestül, United King
dom gőzhajón S p a n y o l o r s z á g b a  h a j ó z o t t  
vo l na  éli — Épen midőn lapjainkat mond tovább, 
sajtó alá bocsátanók , teljes hitelességű forrásbul 
értjük, hogy a' mondott h ir  igaz. A’ hajó, mel
lyen az infans indult, hadi módra volt fölkészülve.“ 

P O R T U G Á L I  A.
Carolina orosz brigg 200 spanyolt hozott e’ 

napokban Portsmouthba Portugáliábul, de a’ ki
szállás meg nem engedtetvén, azonnal tovább vi—•
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torlíÍBoít ’s mint hivék, vissza Lissabon felé vagy 
talán inkább Spanyolország felé Carlossal egyet
értve. Szint ekkor jőve meg Lissabonbul „City— 
of-Edinhurgh“ hajón 300 angol matróz és tengeri 
katona, kiknek, a’ pedroi hajóhad kevésbre szál
lítása következésében, szolgálatok Portugálban ki
telt Mindnyájan igen megelégülve voltak,hogy d. 
Pedro adott ígéreteit a’ fizetésben pontosan meg
tartotta; 8 nap múlva ismét egy sereg uj szállí
tás jő. A1 cholera Portugálban is jelentgeti magát, 
de mindeddig csupán egyeseknél, és szemelgető- 
leg. D. Pedro igen beteg; tüdő fájdalmai, mel- 
lyeket már Brazíliában bizonyos lórulesés óta érez, 
mindinkább nehezülnek. Palmella és Carvalho 
gyakori conferentiát tártának e’ napokban: hogy 
mi tevők lennének a’ kormánnyal, ha d. Pedro 
megtalálna halni. Valóban ez nem kis zavart okoz- 
hatna, a’ még zavarokbui egészen ki sem tisztult 
Portugáliában. — Madeira sziget meghódolásáról 
kővetkezőt irt a’ Mor.-Ilcrald: Már néhány nap 
óta folyvást közel tartott a’ szigetköz d. Mariának 
egyik hajója „d. Pedro“ , midőn egyik reggel a’ 
magas tengerről egy másik kékfejér lobngós hajó 
közeledék hozzá ’s egymást üdvezlő lövésekkel 
tisztelék. A’sziget partjára constitutionalisok gye
iének össze, ’s a’ látvány miatt reményök ujra 
éledni kezdett, mert ben a’ szigeten már közös 
vala a’ hi r , hogy d. Miguel nevezetes segítségre 
tett szert, melly által a’ háborút bízvást folytat
hatja. Más nap az első fregát közel jőve a’ part
hoz, ’s beszéd-csöven jelenté: hogy immár a’há
borúnak vége, Miguel megadta magát, seregei 
«’ fegyvert lerakák, ’s hogy a’ hajón kormány! 
parancsok vannak a’ szigetkormányzóhoz. A’ kor
mányzó eleinte nem akart e‘ hírnek hitelt adni, va
lamint nem a’ hozott parancsokat elfogadni. Rá bő
szt lék a’ népet: mikép a’ hir csupán költemény 
volna, d. Miguel birná Lissabont’s a’ t. ’s a’ con- 
stitutionalisokat, kik ama’ híreket terjesztgették, 
Htczákon ’s egyébütt piszkok ’s mocskokkal illet
ték. Az angol consul bírta rá végre még is a’ kor
mányzót, hogy legalább a’ hivatalos irományokat 
fogadja e l, mellyek számára a’ hajóról fegyver- 
nyugvási lobogó alatt azonnal el is hozattak. Ez 
jun. 3kan történt. A’ kormányzó tüstént egybehi- 
vatá a’ tanácsot, az irományok fölolvastattak, 's 
határozat lón: más nap a’ chartát és királynét ki
kiáltani. Erről tudósiták a’ fregát kapitányát, ki 
egyszersmind meghivatott, más nap reggel 10 
órakor megjelenni a’ kihirdetésnél. Délután azon
ban némclly katonák, már nem várhatván a'hir
detést, utezákon és nyilványos tércken vivázoi 
kezdenek a’ királynéra és chartára, mit mások, 
kfilönősen a’ vadászosztályiak nehezeu tőrének, 
sőt a’ szerzetesek által íölbizgattatván , amazok

kal czivakodni kezdenek, mi egész éjjel tartott. 
Heggel megjelent a’ hajókapitány, de már ekkor 
a’ kormányzó eladott szavátul, ’s a’ hirdetést el- 
lenzé, okul vetvén a’ sereg egyik osztályának 
átalkodottságát, melly a’ hir valóságát hinni nem 
akarja; mivel pedig erre ellenvetések hozattak 
föl, a’ kormányt kész vala egyik osztálynoknak 
adni áltál, ki azonban ezt nem fogadá el. A’ kapi
tány protestált ’s visszatért hajójára. Végre a’se
regből egy őrnagy, neve Abreu, állott elő, ’s 
kiinondá a’ generálnak, hogy ha csupán a’ sere
gek kéteskedése gátolná az uj kormány elfogadta
tását, ő a’ maga ezrede hozzáállásárul jót áll, 
a’ többit pedig szinte rá fogja bírni az elfogadás
ra, mi csakugyan két ezrednél azonnal meg is 
töidént. Alig hallá ezt meg a’ városi nép, nyugta
lankodni kezdő, a’ tisztek pedig rakásra tódultak 
a’ kormányzóhoz és sürgeték a’ kihirdetést. A’ 
kormányzó tehát ujra meghivatá a’ kapitányt. Ez 
volt őkén délben. A’ nép már nem tőré a’ vára
kozást, mindinkább zajongni kezde, ’s 2 órakor 
egyszerre az egész város (Funchal) kiáltozni 
kezdé „éljen a’ charta, éljen a’ királyné !“ A’ vár 
álgyuji megdördültek, ’s a’ nép fejérkék lobogók
kal ment a’ kapitány elébe, kinek meg nem en- 
gedé hogy saját lábain jöhessen, hanem vadakra 
emelé, ’s örömkiáltozások közt hozá föl a’ várba. 
Itt azután minden rendesen ment véghez. A’ kor
mányzó ’s hivatalok aláírók a’ hódulás-irományt ‘s 
esküjöket letevén , az irományokat a’ kapitány
nak áltadák. Ismét örömkiáltások a’ nép részéről. 
A’ hajó üdvezlő lövésekkel távozott el a’ szigettől, 
mellyen azután a’ kihirdetési ünneplés még 4 napig 
tartatott. A’ hódulási iromány aláírásában a’ szi
getkormányzó egy gondolatban hibát követett el, 
magát „maderai gróf“-nak Írván , melly czimzetet 
Migueltől nyerte. Ezért a’ hozzá ment válaszban 
azon feddést kapta, hogy másszor hasonló czirn- 
zetektül, mellyek hozzá nem illenek, tartózkodni 
méltóztassék.

C H I N A .
A’ ehínaiak nagyon hajiadók zendülésekre 

a’ kormány ellen. 1832ben Peking éjszaki részé
ben „csudálatos egyesület“ nevű titkos társaságot 
födöztek föl. Ezen egyesület feje egy öreg embert 
küldözött Pekingbe, kinek ganéjszedő ezondrában 
kelle megjelenni. Ez öreg embernél azonban pénz 
volt ’s azt ő szegény katonák és szükölködők közt 
osztá ki, hogy hajlandóságokat megnyerje a’ csu
dálatos egyesületbe lépésre, ’s a’ megkívánt eskü 
letételére bírja. — E’ czimboraságok terve oda 
ezélzott, hogy 1833 elején Pék ingre rohanjanak; 
tér vök azonban kitudatott. E ’ fölött még más két 
hasonló egyesület is fényre jöit, 's tagjai elfogat
ván önjáró törvényszék előtt állanak.— A’ ebi-
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aaiakközt nagy vágy uralkodik most a’kiköltözésre 
is ’s ez oka, hogy az indiai archipelagus legtöbb 
szigetei chinaikkai tömvék. Ezek azonban helyze- 
tökkel nem igen látszanak elégülve,’s hihető egye
sületre léptek a’ chinai dynastia megbuktatására, 
E ’ társaság fő törzsöké a5 Triades-társaság; tag
jai titkos jelekkel és szólásmóddal élnek. Legújabb 
időkben e’ társaságba számos férfi állott, ’s most 
egyiknek „tengeri- ’s szárazföldi“ másiknak ,jogos 
iölkelő társaság- a’ neve. E ’ két társaság valamen
nyi gyarmatra terjed, ’s „a’ nagy testvéreknek“ 
engedelmeskedik. A’ főtársaság 4. 8. 12. kisebb 
társaságra, ’s ezek ismét más ágakra oszlanak. 
Mindenik ágnak feje van, kinek „idősb testvér“ 
a’ neve. A’ kiköítözők, kik' a’ Tangi halmoktól 
(China) érkeznek, uj érkezőknek, rókáknak«pe- 
veztetnek. Mihelyt valarpelly gyarmatba érnek, a’ 
titkos társaság azonnal követeket küld hozzájuk, 
fölszólítani őket a’ társaságba lépés iránt. Jaj ne
kik! ha megtagadják ezt, mert szabályszerű ül
dözésbe vétetnek. E’ társaságok azonban egymás 
közt is gyakran czivakosznak, ’s megtörténik, hogy 
az uj érkező ha egyik társaságba beáll ’s a’ másik
ba nem, még üldöztetik is. Azon ehinaiakat, kik 
pénzt szerzettek magoknak, ’s Bengálból jőnek, 
a’ halmokra csalják mulatságra, ’s ha magányos 
helyre jutnak, megölik őket, ’s pénzüket elszedik, 
mellynek felét a’ társaság kapja, felét azok, kik 
oda csalták. Ha a’ helyhatóságok illy esetekről hirt 
vesznek, küldenek ugyan embereket a’ tettesek 

, elfogatására, de elgondolhatni, milly hijányos e’ 
gyarmatokban az igazság-szolgáltatás. Hogy a’ 
gyilkost meg lehessen büntetni, tanuknak kell el
lenük fölátlani, kínszereket (Folter) nem mernek 
alkalmazni, ’s ha egyik részen csak két tanú áll is, 
a’ másik részen pedig a’ vádlott mellett sok kezes 
van, soha sem büntetik meg. Az uj érkező min
dig elhagyatva áll itt; ’s ha chinai honfitársai se
gíteni akarnak is rajta, ’s egyik az elöljárósághoz 
megyen vádra, száz sőt ezer kezes is kel a’ tit
kos társaságbul elő a’ vádlott részire. Az idegen 
mellett föllépő vádlók pedig azonnal kénytelenek 
a’ gyarmatot elhagyni, különben a’ testvérség ül
dözésit ki nem kerülhetik.

N É M E T O R S Z Á G .
Junius 2dik tizedében számos német tért 

háromévi szolgálat után Algierból Marseillebe vis
sza, Többnyire néhai göttingai, marbu/gi, tübin- 
gai ’s a’ t, tanulók, kik tiltott szövetkezések miatt 
megszöktek. Várakozásaikban rútul csalatkozva 
térnek vissza. Arczaik eleven tanúja kiállott szen
vedéseiknek. A’ franczia kormány mindnyájának 
útiköltséget fizetett Strassburgig.

Szerkeztet* II e 1 ni e c z y.

Flandriából megnyugtató hírek jőnek a’ ter
mésről, minden, gabona jó aratást ígér. — Frankfur
ti levél szerint a’ franczia és schiveizi lapok, mi 
előtt a’németországi előfizetők, olvasó társaságok, 
vagy újság-szerkesztéseknek kiosztafnának, cen- 
sura alá vétetnek. Egyik müncheni lap szerint 
Bavariában e’ rendelés már végre is haj tátik. — 
Az angol királyné test vére a’ szász - meiningeni 
uralkodó hg kíséretében jul. ü k é n  Frankfurtba 
’s ugyan e’ nap érkezett oda a’ bajor királyné is '* 
a’ hessz örökös nagyhg hitvesével.

Monthyon-Franklin társaság Parisban Triest 
kánonokot ajánlotta Gentben arany emlékpénzre, ki 
sz-ámtalan sokat fáradozik a’ szegények és szüköl- 
ködők, ugyszinte a’ gyermekek és süketnémák ok
tatása körül. Ez nagy megtisztelés volna, mert 
a’ társaság még eddig csak 3szor osztá ki emlék
pénzét : ’s az egyszer Angliába, egyszer Franczia- 
országba, egyszer Németországba jutott. 

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Syriából jött hírek Jerusalemben történt szo

morú eseményt beszélnek el. A’ görög husvétre 
oda tóduló zarándokok száma ezidén nagyobb volt, 
mint valaha. Ibrahim basa tartván a’ keresztyén 
külön felek közt eshető czivakodástól maga is Je- 
rusalembe ment husvétre. Nagy szombaton (máj. 
3.) mintegy 20ezer zarándok seregle a’ szentegy
házba. Ibrahim basa maga is oda ment mintegy 
300 katonával, ’s azokat rend-föntartás végett 
több ponton állítá föl. Az isteni tisztelet alatt leg
kevésbé sem zavartaték meg/ a’ csönd, de vége 
felé néhányan, kik a’ nyomasztó hőséget ki nem 
állhaták, a’ kijárás felé omlottak, melly azonban 
tévedésből be vala zárva. Azon szűk közben , a’ 
melly felé vezet, számos személy ájulva rogyott le 
’s azoktól, kik utánok siettek, összetiportattak, v. 
agyon nyomattak. Ez ki magyarázhatlan zavart 
okozott. Ibrahim basa a’ tolongásba nyomult, hogy 
nyílást szerezzen, de a’ tóduló ártól elragadtatva, 
’s a’ hőséglül lenyomasztva, eszméletét veszté, 
’s tisztei csak iszonyú fáradsággal mentheték ki e’ 
zajongásból a’ szabadra, hol azután magához tért. 
A’ legszörnyübb zavar három órája után szabadul
hatott ki és meg a’ sokaság, de az egyház pitvara 
telve lett holtakkal, 125 személy veszté el e’ to
longásban életét, közöttük 32 görög, 91 örmény 
és 1 aegyptusi katona. — Mások szerint Ibrahim 
basa nem volt az egyházban, hanem a’ nagy to
longás hírére jött oda, ’s az ajtókat árkászok 
(sappeurs) által hányatta szét, hogy a’ sokaság
nak utat nyithasson, mi által tán ezernyinek men
tette meg életét, kik különben a« egyházban holt
ra nyomattak volna. _____
Nyomtatja Lä n d e r e r .



61. szám 1834.
J E L E I K O R .

Pest szerda julius’ 30dikán

F o g l a l a t :  M agyar-  és Krdélyors/ .ág (k inevezések ;  Pest városa  t isz tu j i tása) .  Ausztria (katonai t isz tvá ltozások) .  Spanyol- 
ország  (d. Carlos Spanyolországba  érkezése  ; vélt  fölszóli tása s a ’ t .) .  Anglia (G rey  beszede a felsőbazban ju l.  lü
k é n , W ellington megjegyzése  ’s Brougham visszatorló sz a v a i ;  az uj ministerium ; d Carlos) .  Francz iao rszág  (belső 
fo r rongás ;  L a b o u l i e ; Jauge  e l fo g v a ; d. Carlos ú t j a ;  ministerium lehető változása). T ö rö k o rszág  (angol-francs fa 
hajósereg mozgásai ; dardanellák  ’s a ’ t.). E jszakam erika  (Jackson győzödelme). Portugá lia  (Mór.  Herald levele ; d. 
Pedro  egészsége javu lj  E legyhir .  Gabonaár.  Pénzkelet.

M A G Y A R - és E R D É L Y O R S Z Á G .
Pozsonyban a’közelebbi napokban csupán ke

rületi gyűlések tartattak.
Ó cs. kir. Fölsége az erdélyi kormányszék

nél eddig tiszt, concipista gróf Miké Imrét tiszt, 
titoknokká; — július í)iki legfensőbb határozata 
szerint pedig az erdélyi udv. Kanczellariánál tiszt, 
concipista Conrad Mihályt szinte tiszt, titoknokká 
méltóztatott kinevezni.

Szab. kir. Pest városa hétfőn jul. 2Sikán 
kezdé tisztujitását tartani, ’s folytatá más nap is. 
Kegyelmesen kinevezett királyi biztosul m. báró 
Mednyánszky Aloiz magy. királyi helytartó ta
nácsnok, magy. akadémiai igazgató tag ’s a’ t. 
ur volt jelen, ki a’ gyűlést derék magyar ’s né
met beszéddel nyitá meg; a’ magyart Roráros Já
nos legidősb tanácsbeli ur a’ főbíró ur beteges
kedése miatt, a’ németet Seeber Károly polgár- 
mester ur viszonyzá. Első nap , vagy is 28ikán, 
a’ százados v. választó polgársági ürült helyek töl
tettek be, mindössze tizenhat. — Más nap a’ megü
rült három tanácsbeli helyre választattak uj ta
gok, névszerint Patacsicli József előbb kiadó ’s 
legközelebb helyettes alkapitány, Yojdisek Jó
zsef volt főjegyző és Pisztory Jakab volt alkii- 
pitány. Bírónak újra elválasztatott Makk Antal 
u r , ’s polgármesternek Seeber Károly ur, vala
mint népszószólónak is megmaradt Kolb János ur, 
és kapitányul Eichholtz János ur. Ezt elölegesen, 
a' lobbit jövőre.

A U S Z T R IA .
Tisztváltozások a’ cs. kir. hadseregnél: Alberti 

de Poya Bertalan gr. altábornagy ’s osztálynok a’ 
haditanácshoz alkalmaztatott; Loen József b. gén. 
őrnagy várparancsnokká rendeltetett Károlyfcjérvár- 
rn. előléptettek: gén. őrnaggyá ezredes Lichtenstein 
Károly hg. a’ porosz király 10 sz. huszár ezrednél; 
ezredesekké köv. alezredesek: IliblerMnrk, b. Flei
scher 35 sz. s. ezr.; Niesner József, Fridiik szász 
lig. 3 sz. könnyű lovag ezr.; Kukletta Mátyás, lső  
Miklós orosz czár 9 sz. huszár ezr.; Hauszegger 
János, Károly Férd. főhg. 51 sz. s. ezredtől, Li
lienberg gr. 18 sz. s. ezredhez; Schaílgotsche Fe- 
rencz gr. Schwarzenberg hg. 2 számú ulán ezr.: b. 
Drechsel Antal, Vilmos király 26 sz. s. ezr.; é sW i-  
d n k ő v i c h  Jakab, b. Wacquant 62 sz. sorezred- 
nél; — alezredesekké őrnagy Schwabel Mihály,

Hoch- és Deutschmeister 14 sz. s. ezr. ; Andrée Jó
zsef , gr. Nugent 30 sz. s. ezr.; különben pedig mint 
gén. parancsnoki segéd Erdélyben ; Kurzrock Kele
men gr. , Vilmos király ezr. grán. osztaly-parancs- 
nok; Coliin Lajos, b. Wacquant ezr. grán. oszt. 
par.; Gollenhoíi’er Ignácz, Károly Férd. főhg. ezr.; 
Nagel János, Fridiik szász hg. 1. ezr.; Schwarzen
berg Edmund hg. gr. W állmodén 6 sz. 1. ezr.; T a- 
k á c s  Gábor, 1 Miki. czár húsz. ezr.; Hollner A- 
lo iz , Schwarz, lig. ulán ezr.; Schulzig Ferenc/., b. 
Geppert 43 sz. s. ezredtől , L. Fleischer 35 sz. a. 
ezredböz; Karaisl Károly, b. Lattermann 7 sz. s. 
ezredtől, Söldenhofen 23 sz. s. ezredböz; Ifentzy 
Henrik az ingenieur-testnéj ; s Hitler János a’ gén. 
szállásmQster-karnál. — Őrnagyokká lettek követ
kező kapitányok: Baron Sándor a császári 1 szánin 
s. ezrednél; llouland Ferenc/., Lajos főhg. 8 sz. s. 
ezrednél; Halme János, gr. Baillet de Latour 2§ 
sz. s. e/.r.; b. Schirnding Ferdinand, főhg. Károly 
Férd. s. ezr.; b. W allisch József Fridi ik szász hg. 
1. ezr.; Schaílgotsche Rudolf gr. gr. W állmodén 6 
sz. 1. ezr.; F ö l b e y  Ferenc/. 1 Miklós czár húsz. 
•zr .: Swoboda Miksa, hg. Schwarz, al. ezr.: Zeid- 
ner Ferenc/., b. Máriássy 37 sz. s. ezredtől, Ben
czúr 34 sz. s. ezredhöz , mint gén. parancsnoki se
géd Galicziában : Lausecker József, b. Fleischer s. 
ezredtől a’ Geppertéhöz ; Sehitfiuann József, gr. Kins- 
ky 16 sz. s. ezredtől a’ Söidenhofenéhez,; Moll Ja
nos b. gr. Nostitz 7 sz. le. 1. ezredtől Kinsky s. ez
redhez; Lobkowitz Ferenc/, hg. szász-Uoburg és go- 
tha 1 sz. ul. ezredtől, diplomatái hivatalban, b. Ge- 
rainb 4 sz; huszár ezredhöz: M énéit Miksa gr. b. 
A incent k. 1. ezredtől, mint Mainzban vár-igazga
tósági segéd a’ császár huszárokhoz: Pflőgl József 
az ingenieur-testnél : Sax Lajos a’ gén. szállásmes- 
ter-karnál: Zamboni János, b. Radossevich 53 sz. 
sor-ezredtől mint hely-őrnagy Bagúzában ; és W !as- 
sich István, Károly Fér. főhg. 52 sz. s. ezredről 
mint hely-őrnagy O-Gradiskán. Simunich Boldizsár 
ezredese ’s parancsnoka gr. Lilienberg 18 sz. s. ez
redének, parancsnokul ment által Károly Férd. fölig. 
51 sz. s. ezredhöz. Fischer József, d. Pedro s. ez- 
redi őrnagy, a’ megürült Gall grán. osztálynál lett. 
parancsnok. Colloredo-Mannsfcld Ferencz gr. llaj- 
ner főiig, sorezrednél őrnagy, és Zambonv József 
b. az első vadász-zászlóalj őrnagya ’s parancsnoka 
legfensőbb helybenhagyásnál fogva tisztüket egymás 
közt fölcserélték. Cointrelle József nyug. őrnagy 
Badenbe a’ kát. fürdőház parancsnokává rendelte
tett. Z i m á n y i  János kapitány „és genie-testi au
ditor , őrnagy czimet nyert. Nyugalmazhattak: Rus
so József b. altábornagy ’s patt. osztálynok, hadi
tárnok cziininel ’s rendsz. nyugpénzén kívül ezer fr. 
toldalékkal; Lenk Ignácz gén. őrnagy ’s Karoly ff-
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jérvári várparancsnok altábornagy czimzettcl ’s gen. 
őrnagyi nagyobb nyugpénzzel; alezr., Guzmann d’Ol- 
livarez Károív. Söldenhofen s. ezredtől masfasb ranff- 
g a l; alezr. M a r Antal, gr. \ \  állmodén vasas ez
redtől; továbbá következő őrnagyok: Nicodem A in- 
cze Dalinátziában volt várőrségi patt. kerületi pa
rancsnok alezr. czim- ’s nyugpénzzel; Heyniann A’in- 
eze , Söldenhof'en s. ezredtől alezr. czim ’s dijtolda- 
lékkal; Eigl János gr. Kinsky s. ezredtől alezr. 
©zimzettel; és GyuFgievich Pantáleon volt ragűzai 
hely-őrnagy. A égre kör. kapitányok: Ziegler Jó
zsef, gr. Leiningen s. ezredtől; Roichetta György 
varasdi határőri ezredtől; Dalle Mule Archangelo a’ 
csász. vadász-ezredtől; Hizzoli Karoly a7 4ik var- 
őrségi zászlő-aljtul; Ciaulandi Lajos a' volt illy- 
riai kát. belső határőr-vonaltul. mindnyáján őr
nagyi ez. ’s dijtoldalékkal; Giasz Mátyás, b. Goll- 
ner s. ezredtől: Niszel István, b. AA acquant s. 
ezredtől; Lutz Károly , b . A Á a t l e t s .  ezredtől ; ^Sár- 
tori János , hg. Bentheim s. ezredtől ; Otczenaezek 
János, gr. Nugent s. ezredtől; Model Emanuel,* 
Leopold szicz. hg. s. ezredtől; Roth Janos, gr. 
Hochenegg s. ezredtől; K a n i s a y  András, b. Ra- 
dossevich s. ezredtől; Glatichieh Henrik a’ brodi 
hatarőri ezredtől; Bado\inatz Aida a’ szluini ha
tárőri ezredtől; Bundsehuch József az 1. székely 
hatarőri ezredtől; gr. Bellegarde Eridrik a’ lüik 
vadász zászlóaljtul; Olniiausen Eridrik a’ csász. k. 
I. ezredtől; Siemonsky Kajetan 1 Miklós ez. hu
szár ezredtől mindnyáján őrnagy czim zettel; Eis
ler Lőrincz a’ \elenezei várőrségi patt. kerületnél 
alkapitány, őrnagyi ez. s kapitányi nyugpénzzel.

S P A N Y Ö L O R S Z  í G .
„D. Carlos Spanyolországba érkezte“ czim 

alatta’ Gazelle de France, ’s utána több párisi 
lap, következő levelet köziének Jauge bauquiertől 
jul. Í4riil: „Sietek az urnák jelenteni, hogy épen 
most kapok levelet Spanyolországon!, mellyhen hi
vatalosan tudósittalom; hagy ü Fölsége A . Károly 
király jul. 9kén az ő hiv alattvalóji közepeit, jo
gaik védelmére, kívánatosán megérkezett. Meg
jelente ritka lelkesedést támasztott. Engem ö kir. 
főlsége, udvari banquier czimmel kegyeskedvén 
lolruházni, méltóztatoít egyszersmind szolgálato
mat elfogadni egv kölcsön eszközlése iránt, melly- 
ock már jóval ezelőtt kötött föltételei, egyezés sze
rint akorra halasztattak hírül adatni, mikoron ki- 
rálv ő fölsége országa íöldjére lépendne. Mivel 
pedig ez immár teljesült, kötelességemhöz fogok 
'n ezennel hirdetvén a’ kölcsönt, jelenteni, hogy az 
aláírások mátul fogva nyitva állanak, .lange.“ Hoz
zá te^zi a’ .Gazette, hogy Carlos, mihelyt Elison- 
dóba megérkezett, a’ tartományi junták elnöksé
gét azonnal átvette. Közli továbbá a‘ Gazette a’ 
beszédet is, mellyel Carlos hazájába megérkezvén 
hívei közt fölszólamlott: „Spanyolok! Visszatérek 
közétek védeni szent ügyét a’ hazának, vallásnak, 
jogainknak, koronámnak ’s birodalmunk alap-tör
vényinek. Környezv e alattvalóméul, kik a’ nem-

zeli alkotmányhoz hívek maradtak, fölszólítok min
den spanyolt: egyesítsék munkáikat törekvésim- 
mcl, kik szabadságot óhajtanak, ollyant, ínellv 
ősi , valódi .kepviselés \s országos érdekek mellett 
tágasan módosított intézetinken alapul. Spanyo
lok! fogadjátok kir. szavamat, én benneteket so
ha nem hagylak el többé, lía esni találnék köte
lességem teljesítésében, mellyel irántatok szerete
tem ti hivatásom köfe ream, fiam. a7 legidőshik. 
veszi át helyemet utánam. En igaz szabadságot 
hozok nektek, ollyant, mellyimnd.cn karnak bizto
sítja jogait, ama" költött szabadság helyett, mclly 
egész népet akar cg)* marok ember szeszélye ’s 
fölfuvalkodása igájába játszani. ígérem a’ nemzeti 
cortcs összchivaíását, mell) hoz tagokat a' status 
minden kara ’s minden községe választhasson, ama 
képviseleti phantom helyett, mclly pártos szem
fényvesztés. ATisszaáíiiíom a’ fuero-kat (egyes tar
tományok v. testületek kiváltságait} ezen lisztele- 
tes intézeteket, mellyek olly mélyen gyökercz- 
vek országunkban ’s mellyektől eddig mini forrá- 
sokbul erede ’s fiigge a’ hőslelkü Spanyolország 
ereje, boldogsága, egysége. A li. Ferdinand vég- 
akaratja által fölbontá Spanyolország törvényen. 
Í814ben maga mondotta volt ő, hogy a' fejdelem 
’s nép jogai egyiránt sérthetetlenek, ’s még is 
ngyanő volt, ki utolsó tettével a’ sáli törvényt 
megsemmisité, azon törvényt, mclly a’ királyi al
kotmányt, vagy is uralkodóház alkotmányát tévé, 
a' nélkül hogy jóváhagyásul összehívd vala az or
szágos cortest, mclly ismét a’ nép alkotmánya. 
Sikere az lett e’ fősérelemnek, hogy megsemmi- 
sittetvén minden elv és jog. a‘ tartományok ’s köz
ségek kiváltságai lábbal tapodtattak, a' személyi 
szabadság egy párt szenvedélyi játékának áldoz- 
tatott föl, visszavonás és polgárháborúra szőréi
nek gyujtatolt, a’ kincstár pazar térré vált, ’s elá- 
radt a’ szerencsétlen országra minden sanyaruság, 
mclly illy kettős bitorlásból származhatott. Szó
val, azon siralmas körülménybe helyeztetett Spa
nyolország ama’ sértő végrendelet által, mellyben 
volt egykor 1808ban a gyalázatos bayonnei de- 
crctum miatt, meliynck azonban akkor jármát a’ 
hőslelkű nemzet lerázta. Azon elszántság, bátor, 
erős lélek, ’s azon nemzeti szellem, melly külföl
di ellenséginkcn ’s Napoleon hitszegó diesvágyán 
olly nemesen győzött, lesz most is zabolázója el- 
Icnségink haia-igázó szandekinak. Spanyolok! mi 
fegyvert fogunk szabadság,vallás és országlásért! 
én szabadság nevébenjövök közétek! mindazok kik 
ellenünk vannak, ellenségi e’ szabadságnak is! Rár 
gyűjtsön e’ nemes ügy mindnyájatokat király tokhoz 
egybe, ónom kíván semmit, mint mi a nemzet 
szózatához valóság és igazsághoz van mérve. Egy
kor a' hajdankorban megmenté Pelagius a’ vallást,
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megmenté vele az országnak, Asturiának, tör
vényeit és dicsőségét. Mint űrje e’ szent zálognak 
s nemzet-függetlenségi örökségnek, szorosan véd- 
te ó ezeket, hogy Spanyolországban mindenütt 
visszaállíthassa, ’s igy készité előre hazája fölsza
badulását. Hozzája hasonlón, mint száműzött, tel
jes bizodalommal a’ Gondviselés védelmében ’s el
telve liüségtekkel, indulok harczra más mórok 
(maurusok) ellen; veletek ’s ősi szabadságink pai- 
zsa alatt kész az uj győzödelem uj ellenséginken!“ 
— A’ többi párisi carlista lapok tudósitási után, 
d. Carlos julius lsöjén (ugyanaznap, mellyen a’ 
Thrmse-tunnelt családostul meglátoga(á) hagyta 
el Londont, 2kán Diepp'enél partra szállott, 4kén 
Párisban, 7kén Bordeauxban, 8 kán estve Bayon- 
aeban volt, Okén átkelt a1 határokon’s még ugyan 
az nap estve érkezett meg Elisondóba (Xavarrá- 
ba). A’ National igy írja le bővebben a’ hg. út
ját: D. Carlos elutazta , mellyet a’ londoni lapok 
! 2 kén jelentének, kétség kívül nagy fontossága 
történet, nevezetességét azonban még inkább ne
velik a’ kísérő körülmények. T). Carlos, a’ helyett, 
hogy mint a’ Courier jelenté, hadi hajón egyene
sen a’ spanyol partoknál szállott ki, inkább a’szá
razon utazást választá. Dieppet mondják, hol a’ 
praetende.ns Angliábu! földünkre (FranCziaország- 
ba) áthajózott * 's innen ment volna tovább Pari
son, Boráeauxn és Bayonne-on keresztül. Jól érte
sített személyek bizonyítása szerint Párisban a’ hg 
egész nap és egy éjjel mulatott, ’s itteni átutazta 
összevág az „Appel á 1’ Europe monarehique 
( felszólítás monarchiái Európához} nyilatkozással, 
mellyet akkor a’ legitimista hírlapok egyszerre 
közlöttenek. Egy levél érkezett ma (ló k én ) hoz
zánk Bayonnebul, azon jelentéssel, hogy nálok 
két, titokteljes külsejű idegen utazott keresztül, 
a’ nélkül hogy a’ politzia legkevesbet is gondolt 
volna velük. Ugyanazoktul, kik fentebbi híreinket 
mondák, halljuk, hogy á  hg. Elisondóba megér
kezett ’s a’ junták egybegyülének tanácskozni: 
valljon seregeik támadólag munkáljanak é . min- 
gyárt, vagy előbb az ellenség vezérinek tétesse
nek ajánlások. D. Carlos, csupán azon bizonvitás- 
nál fogva látszik e lépésre elhatározottnak, hogy 
RodiF seregéből több ezred fogna partjához állani. 
Fölösleg említeni, hogy e: vállalatra a’ toryk nyújt
hattak a’ hgnek segedelmet, ’s Wellingíonnak a’ 
hgnél tett gyakor látogatási másra nem is czélzot- 
tak, mint a’ praetendenst rábírni, hogy lépéseit 
még a’ cortes-összejövetel előtt tegye meg. Né
hány nap előtt jeles számú angol tiszt is ment itt 
Párison keresztül Spanyolország felé. Nem is gya
níthattuk akkor, hogy ez d. Carlos valami szán
dékával álljon összefüggésben. Az egész vállal
kozás angol toryk munkája, kik a’ liget pénzzel,

tisztekkel ’s minden szükségesekkel elláták árhá
ború folytathatására. — A’ Courier Fran^ais vég
re még köv. tartalmú levelet közöl Bayonnebul juh 
iOrül : Néhány napóta itt .a’ határszéleknél vala
mi fontos történet iránti várakozásban láttuk a’ 
carlistákat; küldöttek jártak keltek minduntalan 
Elisondoba ’s vissza. Elénkehb mozgásokat vet
tünk észre, mint másszor , három négy háznál a 
városban, mellyekrül tudtuk hogy a’ earlistákjun
táival szorosb kapcsolatban állanak. Mi Bodil se
regei fölléptét gondoltuk a’ mozgás okainak, nem 
is gyaníthatván a’ mi később történt. A’ hír,hogy 
d. Carlos Spanyolországban van, mint mennydör
gés hatott, mindenfelé szerte. Ä’ dolog bizonyos. 
Ha nem volna is több bizonyságunk rá, mint a" de
rült ’s lelkesült arcz, miilyent a’ hg. baráti egy
szerre öltének, még is hinnők ; az légcsiidáíatosb 
azonban e’ történetnél, hogy a’ hg. keresztül 
utazta, várasunkon történt volna. Hogy jöhetett 
ő ki oily titkosan Angliából? Be volt é avatva ez 
ut titkába az angol ministerium? Mi lesz a’ négy- 
szerű szövetségből? valóban nem tudja az ember, 
mit gondoljon. Mi, kik Spanyolországot, mindé-' 
nesíül ismérjük, e’ váratlan történetet fölötte ne
vezetesnek látjuk, főkép körülményinél fogva, mél
lyé La/, egészt veszélyessé tehetik; ollyan tarto
mányok fognak fölkelni, mellyek eddig egészen 
nyugodtauak. íme azt hittük, már vége lesz a’ 
háborúnak, pedig még csak most fog majd egész 
kcseredéssel föllobbanni. Kezdte volna ezt sokkal 
előbb d. Carlos, úgy alig ha trónon nem ülne már; 
de most késő , ’s dolga fölötte kétes; annyi bizo
nyos azonban, hogy Spanyolországot ugyanazon 
siralmas állapotba taszítania, niellybe MigueL 
Portugáliát süllyeszté volt.

A N G L I A.
Következő Greynek a’ felsőházban juh 9kén 

hivataláról lemondott akori beszéde: „Súlyos időben 
léptem én a’ministeriumba, és soha sem is valék 
tiszthelyemet elfoglalandó, ha mellettem a’ ns. mar- 
quist (Landsdownt) elfogadására bírhattam volna- 
Első estvén,mellyen mint minister itt megjelentem’, e- 
iőadtam igazgatásom elveit,’s ez a’parliament megú
jítása (Reform) béke és status-gazdasági takaré
kosság. A’ nemzetre hivatkozom, megtartottam 
e híven ez elveket.“ Előadja ezután, mikép tar- 
tá fel a’ külső békét, ’s hogy Európa csend© most 
bizonyosb, mint ministeriumba léptekor. A? sta- 
tusgazdaságra nézve 4,500,000 ft. sterlingnyit 
rótt le kermánya (54  millió ezüst for.) az adó
ból. A’ korona pártfogói joga megszoríttatott, :s 
előbb azon lehetne kételkedni: nem tett é minis- 
teriuna többet, mint kevesebbet, hogy sem kel-- 
lett volna (Tetszés a’ tory oldalról). Az-ország; 
belső ügyére nézve pedig azt mondhatja, hogy

*
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azt sokkal jobb állapotban hagyja e l, mint minő
ben találta. „Gyakran mondogatták, úgy mond , 
hogy a’ ministerium semmit sem tett; de kérdem: 
hát a’ parliament-ujitás semmi? A’ rabszolgaság 
eltörlesztése a’ gyarmatokban, e’ fontos és súlyos 
kérdés megoldatása, semmi e? A’ keletindiai tár
saság privilégiumának szabályoztatása , ’s Kelet- 
iudia megnyittatása a’ britt tőkepénz és ipar előtt 
*emmi e? A’ bankkérdés elintéztetése semmi e? 
Ama’ számos törvénvjavitások, mellyek érdeme fő
leg ns és tudós barátomat a’ gyapjuzsákon (Broug- 
hamot) illeti, semmi e? ’S hát az irlandi egyház- 
javitások, mellyek ezen ország népén könnyűé
nek , (noha az irlandi ügyek elmulasztását há- 
nyogaták gyakran a’ kormány szemére), semmik e ? 
— Igen is birodalommal hivatkozom a’ nemzet
re : valljon tisztviseletem alatt nem történt e sok 
jótékony intézkedés? Elégülve lépek hivatalom- 
bulki, mert a’ mit tehettem , meg is tettem. Min
den pillanatban szorongattak bennünket, egy 
részről, hogy nem elég messze, más részről, 
hogy igen is messze megyünk, ’s még is e’ rövid 
pályakor alatt főn állott ministerium többet tett 
Anglia társas állapotja javítására, mint fél század 
óta történt. (halljuk!) Csak egy pontra térek 
még. Gyakran szememre Jobbantgaták, hogy in
kább törekvém, mint bármellyik minister, vérsé- 
gembeli személyekről a’ statusköltség rovására 
gondoskodni; azonban egy ministert sem ér e’vád 
kevésb alappal mint engem. Ha rokonimból valaki 
kormánytól függő hivatalt nyert, azt mindig ro
vásomra tudták. Pedig olly vagyonnal lépek a’ 
ministeriumból ki, melly épen csak arra elég, 
hogy abból méltóságomhoz ’s helyzetemhez a’tár
saságban illőleg élhessek; számos háznép gond
jával terhelve, eddigi helyem hasznaiból bizon
nyal nem gazdagabb, (halljuk!) ’s úgy lépek a’ 
ministeriumból ki, hogy a’ nyilványospénzből egy 
fdlért sem tartok meg sem magamnak sem enyéim
nek. (halljuk! halljuk!) Kikatyámfijai közül tiszt
séget nyertek, azok valóban nem henye helyre 
jutottak, mert hivatalaik telvék fáradsággal. A- 
zokat kérdem, kik e szemrehányásokat teszik : 
nem igazolják é e’ férfiak tisztségre lett válasz- 
tatásukat? Azokat kérdeni, kik alatt e’ férfiak 
dolgoznak, nem érdemiették vala é meg a’ vá
lasztást , habár velem semmi kapcsolatban sem ál
lottak volna is? Vádlóim gonoszságától az ország 
igazságára hivatkozom. Végre, mivel egyház el
lenségének is kiáltoztanak , még említenem kell, 
hogy én az egyház legbuzgóbb barátja vagyok, 
’s minden rendszabályom fönlartására czélzott.“ 
Beszédét hangos tetszés követé. Utána Welling
ton hg. szólt azt állítván, hogy Grey gr. beszé
déből ugyan kivehetni azon okokat, mellyek őt

lemondásra kényteték, de nem azokat, mellyek Al- 
thorpot arra birhaták. Ö (Wellington) igen cso
dálkozik e’ visszalépten, mert ha voltak valaha 
statusférfiak, kiket némi szükség köteleze Fölsé- 
gök szolgálatában maradásra, azok a’ ns. gróf és 
társai. Az irlandi lord helytartó levelezésire néz
ve megjegyzé, hogy azokat Irland állapotja megtud- 
hatása végett ő is közöltetni kívánta volna. A’ ns 
gróf azt mondá, hogy most békesb állapotban hagy
ja az országot, mint a’ minőben általvette ; de nem 
kell' felejteni, hogy a’ párisi ’s brüsseli zendü
lésre a’ politikai egyesületek szerzőji ’s intézőji 
minden népes várost fölbizgattak. Azonban Grey 
3 i  éves ministeriuma alatt Angliában ’s Irland
ban több vér folyt mint 1780— 1830ig (hangos 
tagadás ’s kaczaj a’ ministen' padokon). A’ külső 
politikára nézve is tagadá, hogy az európai bé
ke biztosabb most mint Wellington kiléptekor, 
arról is vádolván a’ kormányt, hogy Portugál-és 
Spanyolországban a’ be nem avatkozás elvét nem 
tartották meg. A’ rabszolgaság fölszabadításával 
sem dicsekhetik Grey, ngy mond, míg a’ rab
szolgák békésén föl nem szabadultak. — Welling- 
tonnak Brougham igy válaszolt. „Hogy egészen 
más érzésekkel kelek a’ ns. hg. beszédére föl, 
mint minőkkel ns. barátom (Grey) végszavait fo- 
gadám, nem akarom titkolni. Azt hittem én, ( ’s 
a’ mi történt, erősíté hiedelmemet) hogy azon 
érzelem közös e’ házban, ’s illy érzés valóban 
tehetlenné fogott volna tenni politikai harezba, 
pártvitába ereszkednem olly beszéd fölött, melly 
esak fölvilágítás volt, nem megtámadás. ízlés fö
lött senkivel sem czivódhatni, de ha a’ Mylordok 
véleményét ez alkalommal kérdhetném, nagy 
szótöbbség jutna részemre. Soha beszédet nem 
hallottam még, melly kevésbé lett volna Képes 
epét’ ingerlcni, mint épen nemes barátomé (Greyé) 
vala. Érzékeny, nyílt, őszinte és szívességgel volt 
az teljes, mellyben elölátólag ’s barátságosan ki
került különösen minden szemrehányást a’ ns. hg.re 
nézve. Ns. barátom okait adá elő szerencsétlen 
eltökéltének, (mert ugv kell neveznem azt) hogy 
kilépett a’ ministeriumból, megvált politikai éle
tétől, mint könnyű nyelvbotlással nevezé azt, 
mert Isten mentsen, hogy politikai élete már most 
végződjék. Midőn mint minister búcsút vön bará
titól ezen, ’s elleneitől ama’ padokon, nyugottan 
pillantott arra vissza, mit Nagybrittanniáért tett, 
reméllvén, hogy neve visszalépte után is tova log 
élni baráti ’s a’ haza tiszteletében. (Hangos tet
szés). A’ gyalázatos hamis rágalmakra csak azon 
egyszerű igazságot gördité, hogy visszaléptekor 
ó ’s családja nem olly gazdagok mint beléptekor, 
hanem szegényebbek. ’S lehet é azt megtámadás
nak nevezni, midőn ns. barátom férfias módjához
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illőleg, tolá vissza vádlóji kihívását, ’« késznek 
nyilatkozék vádlójival mindenkor szóba állam’, va
lamikor ellene vagy rendszabályi ellen váddal 
lépnének föl; a’ ns. hg. még.Is magyarázatával 
előlépni szükségesnek hitte, — legyen az jó , 
vagy rósz értelemben, vagy egyikben sem. Csak 
egy állításában értek a’ ns. hggel egyet, hogy 
csak a’ kikerülhetíen szükség legyen képes a1 

mostani ministereket állásaik elhagyására bírni. 
En igen érzem, hogy kötelességemtől vonnám 
meg magamat, ha kegyes fejdelm.ünk mellett nem 
maradnék, (halljuk! halljuk!) Nem lesz szükség 
világosabban mondanom, hogy én elbocsáttatási 
kérelmet nem nyújtottam be. (Megindulás ’s igen 
hallható suttogás az oppositio padjain). Azt hi
szik tán Mylordok, hogy olly víg és mulatságos 
dolog most miaisteríiek lenni? (halljuk! halljuk!). 
Ha ug y van, örömest meghínám Lordságtokat 
részvétre a1 kabinet isméti alakításában, (halljuk 
’s nevetés). — l)e úgy hiszem jobban tudják My- 
iordok, mikép állanak a’ dolgok. En legalább bi
zonyíthatom, hogy csak a’ kötelesség érzete tart
hatott meg bár egy óráig is a’ kabinetben, ns. 
barátom kilépte után. A’ hg. mondásaként a1 kincs
tári kanczellár visszaléptére nincs elégiö ok elő
adva. Magam is azt tartom. Senki sem emulálhat
ja inkább mint én a’ ns. kanczellár talentumát, s 
emberségét, ’s tudom, hogy csak az ország véle- 
menyi visz hangja vagyok, midőn azt mondom, 
hogy akár nyilványos akár magányos életben 
tisztesb férfi, egyenesb ’s becsületes!) minister, é# 
ember az egész britt birodalomban nincs/-4 (hall
juk! halljuk!). Ezután O'Connell indítványára tér
ve, azt némileg fölvilágítván megmutatni ügye- 
kezék, mint hibázott Peel az indítványt védel- 
meztében, ’s folytatá : ,,A’ ns. hg. a’ külső politi
kára is szükségesnek vélte a’ kitérést, noha ns. 
barátom azt csak néhány szóval érintő, örömét 
fejezvén ki, hogy a’ külső béke föntartatott. Ha 
a1 ns. hg. e’ szavakban igazolva hiszi megjegyzé
seit a külső politikára nézve, szerencsét kívá
nok neki e’ fölfedezéshez, ügy látszik, kevés
nek veszi azt, hogy mi .3^ évig maradtunk bé
kében egész Európával. A’ mostani ministerium 
fölléptekor a’ másik (alsó) ház egyik tisztes tag
ja (Daring Sándor) kinek Ítélete a’ ns. hg. előtt 
sokat szokott nyomni, azt monda: ,.ha mi Euró
pával csak 3 hónapig békében tudnánk maradni, 
igazi csuda lenne.44 Am legyen, mi a’ békét 3 
éven ’s 7 hónapon keresztül tartottuk föl; úgy , 
hogy igazában 3 évet ’s 4 hónapot félre tehe
tünk, 's még is mondhatjuk: csudát tettünk (hall
juk ! halljuk! ’s nevetés). A' ns. hg. azon nehéz*» 
végeket is említő, mellyeket a’ párisi ’s brüsseli 
zuudü'eá okozott neki. Az utóbbira nézve már ki

mondám egy ízben roszalásomat. Fejdelem-letétel 
’s az európai státusz-rendszer földaraboltatása volt 
az, mire nem láthatók elég okot. A’ mi Paris
ban történt, azt is zendülésnek nevezték. En 
nem nevezhetem annak, legalább nem azon ér
telemben, miilyenben azt venni szokták. A’ ns. 
lord amott (Rolle) fejcsóválásiból ítélve más vé
leményű. Tegyük, a’ ns. lordNagybrittannia kor
mánya intéző tagja volna, ’s azzal kezdené, hogy 
a’ Magna Charta fő elveit eltörlené, hogy a’ Ha- 
beascorpus-törvényt a’ parliament fölhatalmazása 
nélkül fölfüggesztené, hogy a’ parliamentet ma
gát föloszlatná a’ nélkül, hogy összehivatása után 
bár egyszeri összegyűltét is megengedné, ezt 
ugyan zendülésnek nevezhetné, de a’ melly tőle 
származnék. En mindig csak a’ ns. lordról beszé
lek, mert egy britt király sem tenne illy dolgo
kat. v. hagyna heíyrben. iia már most én. mint 
igen is hajlandó volnék, a’ ns. lordot bitorlóit ha
talmáról lebuktatnám , ’s a' devenshirei parton il
lő őrizetbe küldeném, mind ez nem lenne zendü
lés. Csak a’ ns. lord volna zenditö ’s zendüiő, én 
pedig a’ constitute helyre állítója. Ezen értelem
ben veszem én a’ párisi történeteket. Csak con- 
stitutionalisrestauratio voltak azok (halljuk!) Vagy 
ha már teljességgel zendülésnek akarják nevez
ni , én legalább igen helyes zendülésnek tartom. 
Francziaország előbbi dynast iája megérdemlő, hogy 
elveszítse a’ kormányt. mert nem vala képes or- 
száglatii, ’s a' franczia nép megérdemlő a’ sza
badságot , mert volt bátorsága harezra kelni azért, 
’s nem irtózott ketté törni azon beköt, mell vet 
a’ gyáva zsarnok fűzni akart lábaira, (halijuk! 
halljuk!) A’ ns hg (hihetőleg ismert részrehajlat- 
iansága’ bizonyságául) azt is megjegyzé, hogv 
Cordon 1. pórzendülése óta 1TSOban nem folya 
több vér az országban, mint ns barátom miníster- 
sége óta. Ha ezt azon szándékkal mondá, hogy a’ 
kormányt kegyetlenségről, vérszomjrói vádolja . 
megfoghatni czélját; kétségkívül e’ szavaknak nem 
a‘ ház falai közt kell elhangzaniofc, hanem on
nan kijutva honosink szivébe ingeriőleg hatniok. 
De mondjon a’ ns hg bár egy esetet, melívben a’ 
kivégeztetést nem a’ bírák ’s esküitek közös ér
zelme parancsoiá. Itt ül ns barátom, Anglia lord 
főbírája, védelmezheti önmagát. Ha e’ tárgy kér
dés alá jövend, én mint lordkanczellár bizonysá
gokat fogok előadni, hogy ha a’ kormány , bírák 
’s esküitek Ítélete után indult volna, tízszer több
nek kelle vala halált szenvedni. De a’ kormány 
kegyelemmel enyfe’té az igazságot, ’s csak azokat 
engedő a’ törvény szigorúságának által, kiknek 
megkegyelmezni va:o igaztalansag lett volna a' I ö~ 
zönség iráni. Ns b? rútom tehát örvendő önérzés- 
sci '&• tudalommál (Bewusstseyn) teheti le hl vau
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lát, mert az ország állapotja szerencsésebb, mint 
a’ minőben a’ ns hg hagyá azt.“ A’ rabszolgaság 
eltörlesztéseért pedig úgy tartom, legkevésbé sem 
érdemlene ns barátom szemrehányást. Végzetül 
azt rnondá, hogy félszázad óta sajnosabb napot 
Anglia nem ért, mint mellyen tudtára esett, hogy 
Grey gr. ezen ország kormányától búcsút von ’s 
megszűnt a’ nép első vezetője lenni eszes és igaz
ságos javítások rendszabályiban, a’ nép mérsék
lője, midőn buzgalma ’s ingadozó nézetei messze 
valának őt viendők, de mindig képviselője ’s véd
je ’s épen úgy a’ nép szive szerint, mint a’ király 
kegyes választása szerint ható minister. — (Nagy 
tetszés). Jul. 10. a’ felső házban kérdezvén Lon
donderry 1. a’ lordkanczellárt (Broughamot) : vall
jon csak két minister lépett e ki a1 miuisteriumból 
vagy e g é s z e n  föloszlott az? Brougham I. vi- 
szonzá: hogy Althorp 1. Okén az alsóházban csak 
ezt rnondá: négy kormánytag hagyta helyben az 
ö és Grey gr. viseletét, de nem azt hogy ők is be
nyújtották saját lemondásukat, hogy pedig, azt 
függesztő hozzá, Grey gr. a’ felsőházban amaz 
estvén a' ministeriuin teljes föloszlását jelentette 
v.olna, ezt a’ tett dolog mcgczáfolja; mert a’ gróf 
semmi illyes nyilatkozást nem tett, ’s csak azt 
monda, hogy két minister mondott le. ’S ha Grey 
gr. azon értelemben tette volna e’ jelentést, mel- 
iyet a’ kincstárlordnak tulajdonítanak, ő (a’ íord- 
kanczellár) néni is hallgatta volna el azt, midőn 
nyilványította, hogy csak két minister mondott le.“ 
Londonderry: „Úgy de kérdésemre az uj ministe- 
rium alakítása iránt, még sem kaptam választ.“ 
Brougham: „Nem ’s épen ez azon kérdés, fnelly- 
re válaszolni nem akarok.“ (halljuk! halljuk! ’s 
nevetés) Ha nem tudnék erről semmit, könnyen 
válaszolhatnék, igen könnyen, (kaczaj) de épen 
azért mivel tudok valamit, vonakodom, és úgy 
hiszem Mylordok illetlen hallgatásról vádolni nem 
fognak. En nem vagyok hallgatékony (schweig
sam) (kaczaj) , tudom magamat védelmezni , ha 
megtámadnak; de midőn hallgatás a’ nyilványos 
szolgálatnak használ, minden gúnyos czélzások da
czára hallgatni is tudok.

A' ministeríum szerkesztve van. A' Journal 
de Baris jul. 1 T.ről estve következő telegraphi tu
dósítást közöl Londonból jul. 15ről: ,,A’ franczia 
követ a londoni udvarnál a’ külministerhez. Az 
angol kabinet végképen szerkesztve van. Melbour
ne, lord a’ kincstár első lordja. Duncannon lord 
(eddig az erdész osztály feje) mint belső ügyi sta- 
tustitükuok lep helyébe; Sir. John Cam. Hob-- 
líöuse pedig Duncannon 1. helyébe üléssel a’ ka
binetben, A többi minister megmaradt. A' hiteles 
másolatért a íetegraphvonal igazgatója:. 1 - v A .u

Don Carlos titkos elutazta Iondonból még a 
londoni újabb lapok után sem világosabb jul. iőrőJ. 
Az Aibion szerint, majd betegnek hírlik ’s ágy
ban fekvőnek, majd azt állítják, hogy még iáikén 
is ép egészségben látták a’ dalszínházban (opera) 
míg mások őt gőzhajón éjszaki Spanyolország fe
lé utaztatják, űzötten egy másik gőzhajótól, mel- 
Iyet a’ spanyol követ küldött utána. Annyit hihe
tőnek mond az Albion is , hogy éjszaki Spanyol- 
országba csakugyan elutazott, mint hogy jelen
léte a’ háború helyén, ’s a’ Grey-kabiuet fölosz
lása befolyással lehetnek e’ nvomos pillanatban.

F 11A N C Z IA  0 11S Z Á G.
Francziaországban, noha nyugalmasnak vagy 

nyugvásra törekvőnek látszik is a' nép, uj magvai 
hintetnek a’ nyugtalanságnak, mellyek egykor ki
csirázva erős növényekké id ülhetnek. Az elé- 
gületlenség sokféle fajai azon termékeny aíag^y, 
(Grund) mellyben azok buján ki fognak egykor 
scrkedni. Minden hónapban más meg más nemze
ti őrséget oszlatnak föl, ’s különösen föl van indul
va e’ végett, nem ugyan a’ gyártóság hanem a ’ 
túlnyomó többség, ’s ennek hangos panaszában 
félre nem érthetni a’ nyilványos véleményt. Ha ez 
igy tart tovább is, mi lesz a’ charta végszavából, 
melíy az alkotmány védelmét a’ nemzeti őrségre 
bízza. — A’ színházak igazgatóji jul. iOkén a’ 
b'eímiiíisteriumba hivattak, hol parancsot vettek, 
hogy jövendőben azon uj darabok kéziralit, mel- 
lyeket játszani akarnak, előadás előtt terjesszék 
elő. A’ National szerint ezen követelt censura el
len számos igazgató kikelt.

AJarseilleben jul. Bikán, Laboulie «zabadel- 
mü követnek a’ városba érkeztekor azon hír tá
madván, hogy est-hangászatot (serenade) szándé
koznak tiszteletére adni, a’ rendőrség kétszere
sen megrakott minden pontot, 's Laboulie szállá
sa előtt sorkatonaság állíttatott föl. Nem sokára 
ujságvágvó csoportok gyűltek össze , meilyeket a 
rendőrség szét oszlatott, a boltokat bczaralá, s 
a' sétálókat haza kergető. E ’ zajban gyakran le
hetett e’ kiáltásokat hallani: „Éljen a’ reform! Él
jen Laboulie!“ őikestvéjen e’ jelenségek megújul
ván, több uícza záratott el.— Jauge bauquier, (pénz- 
tőzsér) ki fennyen hirdeté., hogy S . Károly spa
nyol király Londonból Spanyolországba utazott, 
’s öt választó pénzváltójának, jul. lóikén délután 
a’ fő rendőrtiszt magányos börtön-parancsára a 
párisi csarnokban (börze) elfogatott. Mint mond
ják Jauge urat a’ helybeli rendőrség feje két al- 
biztőssal, hazától fogvást a csarnokig.kisérte, s 
midőn oda ért, akkor mutattak neki a börtön—pa
rancsot meg. A’ fogoly pattogni kezde , de karon 
inogva gad van öt, a' hátulsó ajtón. kipeiidorilek.
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ott készen álló kocsiba üli etek. 's a’ fő rendőr- 
tisztségre vitték. Ezen elfogatás a' csarnokban 
nagv zajt okozott, sokan ’s névszerint a’ specu- 
iansnék n karzaton átkokat küldöztek utána. —

A1 Messager des Chambres szerint d. Car
los elutazta környületeiröl oily számos viszongó 
hír szárnyal, hogy annak valóságát tán kétleni 
sem lehet. Némellyel* szerint a’ spanyol praeten- 
dens ugyanazon hajón érkezett, mellyen Dupin 
ur. Azt is mondják, hogy Jauge ur, midőn a’ 
fő rendőrtisztségen vallaták, ’s kérdezők: „Mi 
okból terjesztő ollyan h irt, mellvről semmi bizo
nyost sem tudhatott?u — viszonylotta: „Mit, 
én ne tudtam volna semmi bizonyost V. Károly 
utazásáról? én, kinek .szerencsém volt, őt itt Pó
rison áíutaztakorházamnál megveiidégleni!í4 Bor- 
deauxi levelek mint bizonyost említik, bogy d. 
Carlos oda juh Gikán érkezett, ’s Pichon de Lon- 
gueville, egykori parliamenttagnál szállott meg. 
Délifranczia lapok szerint pedig a’ bayonne-i ba
lóságoknak az elisondói junta hivatalosan jelenté 
a1 practendens odaérkeztél Ugyanezen lapok 
készületeket is említenek, mellyek d. Carlos vál
lalata támogatására franczia határon tétetnek, ’s 
a’ franczia hatóságok legkevésbé sem gátolják. 
Calomarde jelentett elutazása is figyelmet érde
mel, ki d. Carloshoz szándékozik, ’s pedig an
nál inkább, mivel néhány hónap előtt nagy bir— 
volt ezen ember titkos szövetkezéseinek a’ tüille- 
riákkal. — Ezek szerint a’ köz vélemény oda 
kezd hajlani, mintha Lajos Fiilöp d. Carlos ré
szére is dolgoznék, a’ mi képtelenség a’ négysze
res szövetség létesülte után.

Több párisi bír,említi 18ról azon hirt, melly- 
nél fogva Soult marsai elbocsáttatási kérelmét 
nyújtotta be, mellyel a’ király elfogadott, ‘s a’ 
hadminister járczáját (jjortefeuilíe) Gérard mar
sainak adá. A’ Constitutionnel szerint Gérard m. 
24 órát kívánt megfontolásra. A’ Journal du Com
merce szerint Soult m. azon boszonjködott meg, 
hogy minister társai nagy része Decazes liget 
ehajtá Algier kormányzójának. Ez már néhány 
nap előtt lemondásra bírd a’ ministerium elnökét, 
de lemondását a’ király nem fogadta el, míg Tal
leyrand úrtól, válasz nem érkezett, kit megkér
dezett: valljon elfogadná e a’ minist riumi elnök
séget. A’ Quotidiennc szerint heves szóváltás volt 
a' kabinetben d. Carlos végett. Szemére hányt’k 
Thiers urnák, hogy társai előtt két telegraphi 
hirt titkolt el, jnellyek d. Carlos megérkeztét je
lentik Spanyolországba. Soult m. különösen azt 
kívánta, hogy a1 telegraph Thierstől vétessék cl 
s a kabinet elnökének adassék által. A' vita, 
ngy mond a' Quotidienne, oily here« volt, hogy

a* min is terek elhelyzése v. változása kikerülhetlen. 
í). Carlos Spanyolországba érkezéséi már a’ kor
mány féli újságok sem kétlik többé, a1 hír felöl 
azonban még hivatalosan semmi sem közoítetett. 
Hitelesebb kézből, így ir a’ llenovateiir, nem is 
kaphatni bizonyos tudósítást a’ dolog valósága felni, 
mint mellytöl a’ következő levél eredt: „Elisondo 
juh í 2 . Kedves barátom, kivánságink teljésülvék! 
0  kaíh. fölsége itt van, az ő hiv jobbágyi küze- 
pett. lOkén házamba jövének azon tudósítással, 
hogy mennék ki valaki ebbe a’ vár,os szélire. Alig 
megyek tiz lépést, midőn négy lovas személyt Iá
tok elömbe vágtatni; az egyik int, hogy tettes
sem magamat, mintha nem ismerném őket, köze
lebbről tekintem őket, hát köztük a’ k i r á ly  áll  
e lő t t em!  Ki írja le örömemet. 0 fölsége azon
ban szemmel inte, hogy tartóztassam magam, ’s 
a’ dolgot ne áruljam eb Tovább lovagolván ö föl— 
ségc egyenesen házamnál méltóztaíótt megszállani. 
Csak egy titoknok van vele, én kamarása ’s gár- 

* da-kapííánya vagyok. 0 Felségének elhatározott 
szándéka mingyárt Rodil ellen indulni, ’s nekem 
lesz szerencsém őt először ütközetbe -vezetnem ; 
mert itt nem úgy fog ám menni mint Portugálban, 
mi verekedni fogunk. A’ király Calaisban szállott 
ki ’s csupán egy személytől kísérve jött keresztül 
egész Francziaországon. Parisban meglátogató a’ 
Palaisroyalt, több nyilványos helyet, sőt estve a’ 
játékszínt is. Beszélt többekkel, kikre a’ kölcsön 
ügyét hízta ’s a1 t.(í — Jauge ur a’ főrendőrségnél 
már kihallgathatott és saját kívánságára a’ Con- 
cicrgerie börtönhül st. Pe]agiebe vitetett által, 
épen azon szobába, hol Duvrard ur ült fogva. Iro
mányai közt számos carlista levelet találtak, többi 
közt egyet, melíy Chateaubriand úrhoz szólott ’s 
még föl sem is töretett: ezt a’ bíróság Chateau
briand jelenlétében nyitotta ’s olvasta föl; tartal
ma jelentés volt d. Carlos megérkezte felől, ’s ez
zel végződött: „latja Ön, hogy még nincs oda min
den király (que tout les rois ne s’en vont pás).*

T Ö R Ö K 0  It S Z Á G.
A’ szultán Auleddsehi Mustafa Reschid bér 

effendit, ki az utóbbi háború alatt kis Asiában az 
aegyptuslakkal ni' udozott, rendkivüles- követnek 
-névezé ki a- franczia udvarhoz. Továbbá a’ nagy
úr biztost is küldő Bosn-iába azon meghagyással, 
■hogy az ausztriai birodalom annyiszor háborított 
nvugailna biztosítására illő rendszabásokat tegyen. 
Nem különbén Görögországra nézve is biztosságot 
rendelt, melly ott a’ török birtok cladatásabell ügye
ket hozza tisztába, egyszersmind a’ határszéli 
viszályokat is intézze el. Az oláh hospodár junius 
30ikán. a’ moldvai jul. Sikán revén búcsút ő Ma-
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másságától, gazdagon megtiszteltettek, kísére
testül. E’ fölött a’ két fejdelem kevés nap előtt 
a' szultán mellképét is nveré gyémánt foglárban.

A’ Journal de Francfort Jassyból jun. 30ról 
jött levél után következőt ír: „Ne tanakodjék 
rajta megtudni, könnyű vagy nehéz lenne é ál- 
taltörni a’ dardanellákon. Mi tegnap itt (Jassy- 
ban) azon hírt vettük, hogy a’ szultán a’ fran- 
czia-angol hajó seregnek az átmeneteit első fel
szólításra megengedte, ’s most 40 hajó horgo
nyoz Konstantinápoly előtt. Más nap a’ Journal 
de F. ezen hírről azt mondja , hogy meg nem e- 
rősítletik ugyan az, ’s ő (a’hírlap) azt valótlannak 
is tartja, de hozzá teszi: „Nem sokára meg fog
juk tudni, mi adott ezen egész Moldvában elter
jedt hírre alkalmat. Minthogy levelezőnk eddig 
mindig híven tudósitott bennünket, nem tehe
tünk fel róla hazug hírközlést azon gyanú v. hie
delem nélkül, hogy e’ hirt szántszándékkal ter
jesztek el a’ török tartományokban. Nem először 
történik, hogy illy fogásokkal ügyekeznek a’ 
véleményt illy ’s más hasonló nagy eset előestéjén 
kikémleld v. elkészíteni. —

É J S Z A K A M E R 1 K A .
J a c k s o n  g y ő z ö tt.  Ejszakamerikai lapok 

június 16ról a’ bankkérdést bevégzettnek hírlik. 
Cíay ur a’ tanácsban két végzést terjesztett elő, 
egyikben elégteleneknek találtatnak azon okok, 
mellyeknél fogvást az elnök a’ kormány-depositu- 
mokat a’ bankból kivette, másik a’ depositumok 
visszáadatását rendeli a’ bankba. Az első végzés 
114 szóval 102 ellen, a’ 2dik 118czal 58 ellen 
v e t t e t e t t  fé lre . Mihezképest az  e ln ö k  le t t  
g y ő z te s . Azonban uj viszály keletkezik ismét. 
A: tanács martz. 29ki végzeténél fogvást a’ fő- 
postamester és al hivatalnoki viseletét bizonyos al
kalommal (az angol lapok közelebb nem érintik) 
ró sz  a lt  a. Az elnök már most az ő felelőssége 
alatt munkás tisztviselőket hihető pártul fogandja. 

P O R T U G Á L I A .
A’ Morning-Herald levelezője Lissabonbul 

jun. 21k. „Sajnálattal Írhatom az itteni ministerek 
felöl, hogy már ők is bevágtak a’ londoni ’s pá
risi justemilieu nyomába. Bizonyság elég re á , a’ 
jelenleg köztük ’s Lissabon városi hatóság közt 
fenforgó súrlódás némelly igen lényeges tárgya-

A’ gabona pesti piaczi ára julius 29kén 1834:
p-»s. m v i l  g*r. legjobb k ö z é p csekélyIpozs m. v á l  gar l e g j o b b  | köz é p ~ e , . . , s

Tisztabuza 130 1 2 0 106* Zab 70J 69j 6 6 *

Kétszeres 100 93 j 90 Köles —
Hozs 8 6 * 831 80 ■Köleskása —
Árpa 861 S3! 80 Kukoricza 90 ! 88J 86;

Szerkezted H e í m e c /. v.

zatok miatt, mint például némelly, úgy nevezett 
zsoldos magistratualis személyeknek a’ ministerium 
által legközelebb történt kineveztetése, melly el
len a’ tiszthatóság érzékenyen protestált, kinyilat
koztatván a' lehetetlenséget, hogy illyes szemé
lyek alatt vagy társaságában tovább is szabadon 
gyakorolhassa hatóságát. A’ nép e’ fővárosban, 
mint xAngliában egykor a’ reformbill kérdésében , 
elszántan látszik sürgetni „a’ chartát, az egész 
chartát, ’s egyedül csak a’ chartát“ ’s íőkép ál
tala a’ sajtó szabadságát, mint legjobb eszközt a’ 
hatalmaskodás privilegiált organumi visszatolá
sára. Mondják, a’ regens maga sem volna ezen 
szabadság ellen, de első ministere Carvalho ur, ki 
nagyon is híven emlékezik azon számtalan megtá- 
modtatásra, mellyet d. Pedro Brazíliában léte a- 
latt, a’ szabad sajtótul szenvednie kelle, most a’ 
puszta gondolattól is irtózik, hogy illyen szabad
ságot engedni kellene. Midőn Taipa gr. levelei
nek elnyomatását határozák, a’ fő minister akkor 
e’ tettnek azon vezérokát adá, hogy szerfölött 
káros lehetne illy gyalázó iromány kijövetelét 
megengedni akkor, midőn az ellenség a’ főváros 
szomszédjában Santaremben még teljes erőben tá
boroz ; de bezzeg mondhatná e a’ minister ez okot 
még most is, midőn Miguel már elháritlatott ? a’ 
népnek tehát teljes joga van kívánni a’ mondott 
szabadságot egész terjedelmiben. — D. Pedro 
egészsége valamivel javulni kezd, ’s jun. 30kán 
már vendégi udvarlást fogadott el, többi közt a' 
Parker helyébe érkezett angol uj admiralét Gage 
űrét. — Hir szerint, hg. Terceira Madritba, Sal- 
danha Parisba ’s Palmella Londonba lennének 
szánva rendkívüli követekül, hogy mint sokan 
megjegyzik , a’ ministerium annál korlátlanabb 
bánhassék az egybegyülendő cortesekkel. — Ba
con ezredes, bizonyos fölkelés miatt a’ láncsás ez
red részérül, hadiszék elibe állíttatván, ettől vét
kesnek találtatott ’s hat héti fogházra ítéltetett.— 
Az eddig árverésbe vett klastromi jószágok több
nyire igen olcsón keltek, volt köztük, mellyért 
67 pCtel adtak kevesebbet kitűzött becsüáránál. 

E L E G Y IIIU .
Belgium múlt évben 15,446,660 frank áru 

gyolcsportékat vitt k i’s egyedül Francziaország- 
ba 14,505,037 frank árut. —

P é n z k e l e t :
^ é ' s  j u l i u s  a S d ik á n  k ö z é p á r  p e n g ő  p é n z b e n

Status 5 pC. kötél. 98, 1834 ‘ statusköles. 557
4 pC. 881 jKam. 21 pC. kötél. —
1820 köles. — jBankrészvény 12391

9 9 1 821fc’ „ 1361 Cs. arany pCt. agio _
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F o g l a l a t :  M agyaro rszág  (k inevezések ;  pesti kir .  egyetem i n. r e c t o r ;  Beleznay Ferencz g r . ;  Soprony rney ‘ kozgyt.-  
l é s e ; párndorfi ló v ersen y ;  adakozások) Anglia (Globe az uj minislerimn fö lö tt ;  alsó- és felsőházi indítványok s 
v ita tások jul.  ISikaig).  F ra n c z ia o r s /á g  (Dum as p ő re ;  Cruchet  , G e ra rd ,  Gervais ,  B o u r n io n t ’s több egyveleg).  Spa- 
nyo lország  (s ta tus - jövedelem ; uj k ö v e te k ;  don Carlos ú t j a ,  fogadtatása s első szavai).  Schweiz (lö.vészi ú.,- 
n e p ; B ö rn e ,  Siebenpfeiffer,  D oIIm eyer ,  Bornhauser ’s töDbek). O laszország (pápai kör levé l;  Vezúv) A m e r i .a  
(braz í lia i  congressus ; San Yago Mexico ’s a' t.).  T örökország  (görög követség , «lex. 's  belgrádi h í rek ) .  Gabonaár  
’s Pénzkelet.  *

M A G Y A R O R S Z Á G .
Pozsonyban folyvást csak kerületi üléseket 

tartanak; jul. 28kán a’ kir. fiscus örökösödésérül 
folyt a1 vitatkozás.

Ő cs. kir. Fölsége jul. 9ikén költ legfensőbb 
határozata szerint Habel Ferencz nyitrai fő káp
talani nagy prépostot dulmi választott püspökké 
iuéltózíatott kegyelmesen kinevezni.

Ö Fölsége továbbá jul. 13ki legfensőbb ha
tározata szerint a’ zágrábi káptalan őrkánunokját 
és rosoni vál. püspököt Kukovich Józsefet, boszni
ai, (liakovári és szerémi megyés püspökké méltóz- 
tatott kinevezni.

Ó cs. kir. Fölsége, Hammer cs. k. tanácsnok, 
udvari tolmács, egyszersmind a7 magyar tudom. 
Akadémia tagjának, a’ perzsa shahtul küldött orosz
lán- és nap-rend elfogadliatásáí kegyelmesen meg
engedni méltoztatott.

A’ pesti magy. kir. Egyetem a’ már megvá
lasztott dékánokon kívül 1 8 3 |re  j. 30kán nagys. 
rectorrá Schedius Lajos kir. tanácsnokot, bölcs. drt. 
az aesthetika professorát, a’ magyar ’s több kül
földi tudom, társaság tagját választotta meg.

Pilis jul. 31. Jövendő nagy szükség tekinte- 
tébül, nielly a1 mostani igen is mostoha évnek ok- 
vetetien következése , Beleznay Ferencz gr. ur is 
Pilis mvárosában, egy harmadrészen levő jobbá
gyainak súlyos élelmök enyhítése miatt, az idei 
őszi, tavaszi és kukoricza-termés kilenczedét ’s 
az árendában bírt tizedet is kegyesen elengedni 
méltoztatott, mellyért a’ nemeslelküen könyörülő 
gróf urnák az emberiség nevében ezennel méltó 
hála jelentetik.

Soprony Nemes megye RRei e’ f. h. 18 és 
1 9ikén tartott közgyűlésükben többi tárgyak kö
zött különösen azon-tanakodtak, hogy Iig. Eszterhá- 
zy Pál 0 cs. kir. Fölségének londoni követe, édes 
atyjának Eszterházy Miklós hgnek halálával megü
rült foispáni örökös székébe, minélclőbb ’s mennél 
fényesebben iktattassék. E’ végre egy, 120 főbül 
álló bandériumnak a’ nemesség közül ’s a’ us. RB: 
költségein leendő föláílíttatása végeztetett, a’ je
lesebb birtokuak pedig fölszólíttattak, hogy nem
zetisen lóháton, vagy kocsikban mennél többen

jelenjenek meg. Egyszersmind értésükre esvéii 
az egybegyiilt Rlluc-k, hogy óhajtva várt örökös 
főispánjuk, a’ ns. megye keblében Kismartonban, 
ősi és ff lakhelyére megérkezett,‘azonnal kebe
lükből mintegy 24 személyből álló fényejsr kül
döttséget nevezőnek, nielly a’ KK. és HR. ne
vében örökös és nem sokára valóságos főispáno
kat tisztelné meg. A’ tiszíeit főispán valódi sze
retet kijelentésével ’s nyájassággal fogadván a’ 
küldöttséget, minekutána annak üdvezlő beszéd
jére lelkes magyar kifejezésekkel válaszolt ’s a’ í s 
RRnek személye iránti becses figyelmeiket megkö
szönő, megígérő, a1 mennyiben körülményei c age- 
dendik, a’ székbe iktatást jövő septemberben tar
tani. H erez égi lakoma követe a’ tisztelkedésí. — 
Soprony'vidékén sincs széna, sarji.it szinte nehe
zen reménylenek; ezért a’ marha ára itt is na- 
g,. ou Kcsökkent, a’ hús ára pedig leszállííta» ,<ü.

Párndorfi  Lóverseny.
Mihelyt a’ pesti lóverseny , melly évenként 

tavasz végével szokott tartatni, inkább meggyei- 
keresedni, ’s az e’ tárgybeü részvét növekedni 
kezdett, hazánk Icnemesitőji azonnal egy ősszel 
tartandó verseny szükségét is érezék. E ’ kívánat
nak nem sokára gr. Harrach Ferencz feleit meg 
az által, hogy Mosony vármegyei jószágán Parii- 
dorfon , mellynek térés fekvése erre igen alkal
mas, saját költségin minden szükséges épületek
kel fölkészített versenypályát állított, hol ugyan az 
5 eszközlése által két ősszel már köz verseny tar
tatott is. A’jó siker ’s az őszi versenynek, kivált 
a’ fiatal lovak kiismerhetésire nézve mind inkább 
bebizonyult hasznos léte kívánatossá tevő, hog\ 
a’ párndorfi verseny nagyobb kiféjlést ’s nyilványt 
nyerne. Ezen okbui kérte meg a’ fentisztelt gróf 
az idei nyári közgyűlés alkalmakor az Állatte- 
uyésztő Társaságot a’ végett: hogy a’ párndorfi 
verseny tartását, u. m. az azt illető aláírások fel
jegyzését, hirdetéseket, ’sib. szintű gondoskodási 
tárgyává tenni, ’s így nagyobb nyilványosságra 
emelni ne terheltetnék; melly esetre a’ tiszteit gr 
egyszersmind lekötelező magát, hogy a’ pálya
kört, izzasztó istállót, biró-áliást, ’s nézőhelyet 
ezentúl is mindig saját költségin fogja a’ közön 
ség számára fen tartam Ezen ajánlatot a’ kő;.- gyű



490

lés elfogadá ’s gr. Károlyi Lajos mint Másod El
nök volt szives a’ parndorfi versenytartásról leen
dő gondoskodást magára vállalni. —  A ’ parndorfi 
pálya tojásdad alakú, hossza mintegy 2± ang. 
mérföld, és egy angol mérfoldnyi egyenes pálya 
is megy a’ nyeröponthoz. A’ versenylovak szá
mára Parndorfon felette alkalmas hely és számos!) 
házakban jó istállók találtatnak, minthogy már né
hány év óta több íuttató urak idomító intézetet 
tartanak ott.

Parndorfi  rerseny October 5. 1834.
1. E z ü s t  s e r l e g .  Adja Harrach grófné, min

den lóra. 1 mf. — Ur lovas. — Teher a’ bécsi arany- 
billikomé. — Angol ló 11£ fonttal többet. — 10 ar. 
tétel. — Nevezés napja a’ futás napján oct. 5.

2. P a r a s z t - d í j ,  magyarországi és ausztriai 
adózók lovaira. Lovas a’ tulajdonos, fia, szolgája, v. 
belföldi lakostársa. — 1 mf. Nevezés napja a1 futás nap
ján oct. 5. — Eddig aláirt gr. Károlyi Lajos 3 ar.

3. V a d á s z  l ó v e r s e n y ,  minden lóra, melly a 
parforce-kutyákkal kétszer rendesen vadászott. — E’ 
föltétel teljesültéről az Intézők ítélnek. — 2 mf. is
mét. — Ur lovas. — Félvér 120 ft. telivér 128 ft., an
gol félvér 130 f t . , angol telivér 138 ft. — 25 ar. fele 
bánat. — Nevezés napja oct. 3.

4. V a d á s z l ó v e r s e n y ,  ugyanazon feltételek, 
távolság és tétel. — Lovas jockei vagy más. — Fél
vér 110 ft., telivér és angol félvér 120 ft., angol te
livér 130 ft. — Nevezés napja oct. 3.

5. T é t e l v e r s e n y  2 és 3 esztendős lovakra. 
20 ar. fele bánat. |  mf. egyenes pálya. Belföldi lo
vas. — 2 észt. 65 ft., 3 észt. 90 f t . , angol ló 10 font
tal többet, kancza 2 fonttal kevesbet, 3 eszí. belföl
di ló, melly még soha sem versenyzett, 5 fonttal ke
vesbet. Nevezés napja sept. 1.

6. M i n d e n  m é n r e  ’s k a n c z á r a ,  10 egy
másután következő évre. — Tétel 20 ar. — Kezdődik 
1834 Parndorfon, gr. Harrach jószágán, ősszel va- 
lamelly később meghatározandó napon, változatlanul. 
Aláiró 2 aranyat fizet bepénzül (entrance-money).— 
A ’ lovakat 6 héttel előbb kell bejelenteni; mellyek 
2 futnak, azokért 5 ar. bánat fizettetik, a’ második 
lo számára. Távolság i  ang. mf. — Teher a’ pesti 
Sándor-billikomé. — Eddigi aláírók: G. Széchenyi I.
— Gr. Hunyady Józs. — Gr. Festetics Miklós.

7. M i n d e n  m é n r e  ’s k a n c z á r a ,  m e l l y  
a u s z t r i a i  b i r o d a l o m b a m  n e v e l t e t e t t ,  10 
egymásután következő évre. — Tétel 20 ar. — Kez
dődik 1834 Parndorfon, gr. Harrach jószágán, ősszel 
később meghatározandó napon, változatlanul.— Aláiró 
2 aranyat fizet bepénzül. A ’ lovakat 6 héttel előbb 
kell béjclenteni. — Nem-aláiró 50 arany bepénzt fizet.
— Távolság 1* ang. mf. — Teher a’ Bielstakes-é és 
2 esztendős aránylag 68 ft. — Eddigi aláírók: Gr. 
Széchenyi I. — Gr. Hunyady Józs. — Gr. Festetics 
Miklós. — Gr. Nádasdy.

8. 30 ar. é s  e h h e z  10 ar.  t é t e l  e g y e g y  
l ó t ó l . - — 2 mf.

* H an di cap - d í j. A’ terhek lajstroma 10 nap 
múlva közöltetik. — Minden lóra melly az idén Be'cs- 
ben vagy Pesten futott. — Azok, kik lovaik egyiké
re , mellyet nevezniük kell , a’ terhet elfogadjak,

September lig írnak alá. — 5 aláiró és 3  induló, vagy 
nincs futás. — Nevezés napja sept. 1 . — Dij -aláírók 
a’ Handicap-versenyre: Eddig: hg. Liechtenstein 
Aloiz 4 ar.

* Handicap oily ve rseny ,  mellynek fe ltételeit,  ’s kivált 
terhei* egy  köz a k ara t ta l  megbízott  3dik személy  határozza  
m e g , a ’ lovak minőségihez képest.

9. Hack-verseny. ** A’ lovak October 3  nevez
tetnek, és teherhatározót (Handicaper) is e’ nap vá 
lasztják az aláírók, ki a’ terheket a’ futás előestéjén 
szabja-ki. — 1 0  ar. tétel, fele bánat. — Olly lovak
ra , mellyek b o n a f i d e nincsenek rendes idomítás 
alatt f J mf. —Hg. Liechtenstein Aloiz.

*'* Hack közönséges mindennapi használa tra  szolgáló lovat 
jelent.

A’ Parndorfi verseny Intézőji (Stewards): Ká
rolyi Lajos, Trautmannsdorf Férd., Wrbna Rudolf.

Jelentéseket tehetni és aláírhatni Pesten a’Nem
zeti Casinóban, Bécsben Egan I. urnái, gr. Károlyi 
L. kapusánál.

Jegyzéke azon a ján la toknak ,  mellyekkel a ’ pesti vakok 
intézete 1834 j a n u á r  lső jé tü l  jun. utolsójáig e lő s e g í t e t e t t : 
Egy nevezetlenül m aradni  kívánó asszonyság 48 f r . , Ada- 
mek T eréz  assz. végrendeletében 2 f r . ,  özv. Kollár Rózái 
ré g r .  48 k r . , Pe trov ics  Gedeon g. n. egy. bácsi püspök 
há tra  hagyott  ja r a ib u l  15 fr. 25 k r . , sz. kir.  Soprony váro 
sa 48 k r . , néhai F a rk a s  Józs pleb. u r  végr. 48 k r . , néh. 
S te iner Ferenc/, kánonok u r  végr. 8 f r . , Sárvári  ke rü le t  1 
fr.  32 k r  , T iszántúli  helv. v. k. superin tendentiája  121 fr. 
32 k r . ,  I. Fe ren c /  k irá lyunk  O Fölsége születés-napján  a /  
iz rae l i ták ,  temp, t a r ta to t t  áj tatosság a lkalmakor a ’ perselybe 
bejött  2S fr. 39 k r . , Bárdos Mihály végr 20 f r . , kir. tan. 
Orlandiny Antal végr. 500 f r . , T ihanyi  apátság  25 fr. . kir. 
tan. Halasy  Káro ly  u r  10 f r . , F ium e sz. kikötői város 200 
f r . , egy nevelet lenül  m aradni kivánó ajánlása  L e y r i tz  ez- 
redesné assz. á l ta l  100 f r . , gr.  B a tthyányiné  szül. Szapáry  
assz. 20 fr. , L ey  János pleb. hagyományába! 03 fr. 21 k r . , 
Vrana Ign. végr. 24 k r . , gr. E sz te rházy  Ferencz  24 f r . , gr. 
Teleki Zófia 10 f r . , Czeglédi közönség 10 f r . , gr. Bruns- 
vikné ó Excja  5 f r . , Kolb Anna végr 2 fr. , M űnkért  An
na végr. 2 f r- ,  Peleki T am ás rá cz i  lakos végr. 1Ó f r . , aa 
intézetbeli perselybe kisebb adakozásokbul bejött 8 fr 31 
k r . ,  Kubik István végr. 48 k r  , özv. Vranics Anna rég r .  
2 f r . , k ir.  tan. Reviczky Im re 50 f r . , özv. Martin  Anna 
végr. 48 kr. valamennyi pengő pénzben ; összesen 1291 fr. 
és 24 k r  peng.

A N G L I A .
Lieven h g ’s hgnéjul. löikán gőzhajón Ham

burgba indult el. A’ hg. 16 évig volt orosz követ 
Londonban. — Jul. ISikén 340 kiköltöző as
szonyt és leányt külde a’ kiköltözési biztosság 
Sidnevbe Ausztráliába. Többnyire 16— 25 éves 
korúak, ’s valamennyinek bizonyságot kelle hozni 
tisztes életéről. — A’ Globe az uj Ministerium alko
tásáról következőleg elmélkedik: A’ nemzet újra 
köszönettel lehet a’király iránt. „Ú Fölsége meg
engedés hogy az uj ministerium azon elveken ala
kuljon, mellyek az utóbbi újításokkal megegyeznek. 
Akkor boldog az ország, midőn uralkodója elvei 
műveltsége állapotához képest a1 nagyobb tömeg 
érzelméhez szít. Örzscbet alatt Anglia boldog 
volt, nem mintha kormánya rendszabályai kevés
bé önkényesek lettek volna elődjeiénél, hanem 
mivel országa ügyeit a’ század szellemével ösz- 
hangzólag intézte, ’s politikáját a’ nép többsége 
helyben hagyta. A’ Stuartok alatt Anglia polgár
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háborúk ’s lázadások színhelye volt, nem mintha 
e’ ház fejdelmei önkényesebben uralkodtak volna 
mint a’ Tudorok, hanem mivel a’ társaság hala
dásai közepett megállapodtak , ’s oily rendszabá
lyokhoz ragaszkodtak, mellyeken a’ nemzet kia
dott, ’s mivel a’ kormány szelleme a’ nép haladó 
szellemével nem egyezett. Ha a’ történet philo- 
sophia és példákkal tanítja a’ bölcseséget, kön
nyen átláthatjuk: mi nagy veszélyt hárított el a’ 
király az által, hogy tory kormányt nem válasz
tott. Nem szükség bebizonyítanunk, hogy ha az 
elhunyt yorki hg. élne, ’s királyszékre jutott vol
na , békés újítás helyett véres lázadást értünk 
volna. York hg. hatalmas támasza volt a’ toryk- 
nak, ’s alatta, a’ i9 ik  században megújultak vol
na azon szomorú jelenések, mellyeknek tanúja 
volt az ország a’ Stuartok alatt; mert igen hihe
tő ’s valószínű, hogy York hg. a’ polgári ’s val
lási szabadságot tágítani óhajtásnak ellenszegült 
volna. De a’ Gondviselés szabadelmü hazafi ki
rályt adott az országnak, ki mint egykor Örzsé- 
het éles-szemnen választá meg a’ korona szolgá- 
jit , ’s ha mondhatni, hogy az első franczia revo- 
lutio alatt III. György személyes charactere tar
totta meg a’brittintézvényeket, még inkább mond
hatni most, hogy a’ 2 dik franczia revolutio által 
okozott népingásban IV. Vilmos, mély belátásu 
bölcsesége menté azokat meg. — Utóbbi napok
ban a’ görög, portugál és spanyol követek, mint 
szinte Talleyrand hg. mindennap tanakodtak Pal
merston lorddal. Ezen környület, és a’ porta foljr- 
vásti vonakodása a’ görög követnek nyjlványos 
elfogadtatásától hihetőleg összeköttetésben áll. De 
azon kívül sem igen hajlékony a’ porta a’ görög 
kormánnyal ’s alattvalójival úgy bánni, mint ön
álló kormányt, ’s alattvalójit illetné (I. a’ mai tö
rök czikkelyt). — Azon fölirást, mellyet az al
sóházi tagok Althorp lordnak benyújtottak, ’s 
Biellybcn kérik, hogy mind a’ ministeriumban, mind 
az alsóházban előbbi helyét tartsa meg, 400 al
sóházi tagnál több irá alá. Az aláírások között 
Hume ’s O'Connel neveit is olvashatni. (Ama’ 
fölirásnak, mellyet Grey grófnak nyújtottak be, 
alig volt 200 aláírója. Althorp I. ellen a’ tory la
pok igen kikelnek, hogy lemondása ellenére is
mét a’ kormányba lépett.

Jul. 16ikán estve 5 órakor összeült a’ fel
sőház. Ellenborough 1. kérdést tett: mikot fog az 
iKandi csendbill-inditvány 3dszor fölolvastatni. A’ 
Iordkanczellár felele: midőn véletlenül a’ St. Ja
mes Jakot ehagyá, nemes barátja, Melbourne 1. 
ki most (első minister) kézcsókra még nem bo
csáttatott, (a’ mit minden uj ministernek tenni 
kell). Ez azonban eddig már megtörtént, a’ kor
mány szerkezük, ’s ns. barátja holnap helyén

lesz a’ parliamentben. Londonderry marq. kérdé* 
valljon az eddigi kincstári-kanczellár még mindig 
jobb keze é a‘ ministeriunmak. (Grey gr. minapi 
kifejezése szerint) a’ parliamentben történt nyi
latkozások daczáfa? Richmond hg. a’kérdőt rend
re szólította, minthogy az alsóház más nap fog 
ismét összeülni, ’s nem illenék illy hivatalos köz
léseket a’ felsőháznak tenni előbb. De a’ Iord- 
kanczellár nyilványítá: épen nem átallja kimon
dani , hogy ns. barátja (Althorp 1.) még mindig 
kincstári-kanczellár, ’s minden ministerium jobb 
keze Ieend, mellyben részt vesz. Londonderry 
marq. kérdé tovább: ha valljon az isméti belépés 
miatt (Althorp 1.) Northhamptonshireben uj vá
lasztás alá fogja e magát vetni ? A’ lordkanczel- 
lár viszonyzá: Althorp 1. ugyan lemondását be- 
nyujtá, de az első minister kiléptekor illy elbo
csátás soha sem fogadtatik e l, mig az uj minis
terium feje ki nincs nevezve. Mivel tehát a’ lord 
ezen uj ministeriumhoz csatlakozik, a’ dolog lé
nyegesen megmásul. Azért nem volt a’ kabinet 
is soha föloszolva.

A’ felsőházban jul. 17dikén jelenti a’ lord- 
kanczellár, hogy követk. hétfőn a’ szegényi bili 
másod fölolvastatását fogja javaslatba hozni. — - 
Kérdezé azután Rolle lord: ha szándéka e a’ ns. 
viscountnak (Melbourne) még ezen parliament- 
ülésben indítványt előterjeszteni a’ dissentereknek 
az egyetemekhez bocsáttatásuk iránt? Mire Mel
bourne 1. megjegyzé, hogy illy indítvány már az 
alsóház előtt van; ismét Rolle I. azt akará tudni: 
valljon Melbourne ezen indítványt támogatni fog
ja e? E ’ kérdésre hangos kaczaj támadt, ’s Mel
bourne 1. nem felelt rá. Ellenborough kérdezé : mi
kép áll az irlandi kénytető bili? ’s Melbourne, az uj 
első minister halk hangon viszonyzá, hogy a1 kor
mány azzal a’ felsöházban tovább előlépni nem szán
dékozik, hanem helyette módosítást javasiani az 
irlandi nyugtalanságok elnyomatására, az eredeti 
indítvány három záradékai kihagyatásával. E’ je
lentés nagy megindulást okozott a’házban, ’s he
ves vita kerekült belőle. Wicklow gr. fölkelvén 
mondá: hogy mióta szerencséje van e’ házban 
ülni, ministeri jelentést nagyobb csudálkozással 
még nem fogadott, (tetszés). Meg nem foghatni, 
mikép nyilványíthatják ugyanazon személyek, kik 
mintegy tíz nap előtt olly hathatósan kívánták a 
kénytető bili elfogadtatását, hogy most e’ rendsza
bással föl kell hagyni, (tetszés). Ennyi állhatatian- 
ság, ingadozás, ’s az elven (princípiumon) tála- 
dás e’ házban még nonfTórfent. (tetszés). Csak 
néhány nap előtt jött a’ ns. gróf, ki akkor a kor
mány feje volt, e’ házba jelenteni, hogy tiszt
helyéről kénytelen lemondani, mert a’ kormány 
néhány tagjai gyalázatosán megcsalták őt, (ta t-



4 9 2

N7. ). A’ ns. lordok becsületéhez ’s méltóságához 
i tehát, hogy azon személy, kire a’ ns. gróí 
czélz t , köz gúnyra tétessék ki. (tetszés). A’ 
legnagyobb csodálkozással hallom már most, hogy 
a’ mimsterium, melly ugyanazon személyekből áll, 
azon rendszabállyal föl akar hagyni, mellyet né
hány nap előtt még teljesen szükségesnek állí
tott. Honnan semmi reményt, semmi íehetséget 
sem láthatni Irland megbékítésére; ’s ő semmiben 
sem bizhatik, mi a’ ministercktöl éred. (tetszés). 
Wharncliffe 1. szeméré hánya a’ lordkanczellár- 
nak , hogy ö a’ kénytető bilit "védve, igazságta
lannak áliítá az indítványt azon záradékok nélkül 
keresztül bocsátani. Beszéde végén az irlandi lord- 
h elv tartó közleményei előadása szükségét akará 
megmutatni. E' környületek közt, ha az indítvány 
a' másik házból ama’ záradékok nélkül jövend föl, 
egészen ellene fog szavazni, (tetszés). A’ lord- 
kanczcllár azzal igazlotta barátját Grey grófot, 
hogy az nem mondotta az igazgatás valamellyik 
tagja által magát rászedettnek vagy elárultnak, 
hanem csak csodálkozását fejedé ki azon, hogy 
némi kormánytag az igazgatáson kívül egy ur
nák közléseket tön, mellyeket ha előbb tudott 
volna, mindenkép űgvekezett volna meggátolni. 
Mondd ezután, ha tanácsos e’ az indítványban a’ 
záradékokat meghagyni, holott tudják, hogy az 
alsóhoz szintúgy rá állana a’ kath. emancipate 
v. a reform-indítvány eltörlésére, mint ama’ zá
radékok megtartására, 's ha a’ fcLsöház a’ záradé
kon ki hngyatilsán nem egyezik meg. úgy rá két ház 
összeütközése kikerülhetetlen. — Wicklow gróf 
megmaradt állításában, hogy a’ lordkanczellár 
majd így majd amúgy beszél. Brougham 1. ellen- 
zen váltig tagadd itt ’s oily értelembeni kifejezését,
: unan a’ ns. lordok azt vehetnék ki, hogy o a’ 
záradékok megtartása mellett áll, v. szavaz. Wel
lington hg. Is ellenmondásrói vádiá a’ ministeriu- 
mot. >; különösen a’ lordkanczellárt. Melbourne 
}, azzal menté magát ’s a’ lordkanczellárt, hogy 
a’ kénytetö bili megújításában Grey gróffal mege
gyezlek ugyan áltáljában, de'soha az említett zá- 
r dók kát Irland megbékítésére muihatlanul szük
ségeseknek nem hitték. Végzetül Buckingham hg. 
> V lordkanczellár közt még heves szóváltás ütött 
ki. Buckingham hg. lakomákról 's lakozásokról 
snőloií, mcllyckben a5 lordkanczellár részt sa?- 
koit venni. Brougham erre igen fölindult, \s vi~ 
azonyza, hogy természetesen nem emlékezhetik a’ 

hgre a’lakomákban/ mert ö fBfowgham) azon 
csapszékiket, és sörkázaKat, mellyekben a’ hget 
gyakran lelhetni, látogatni nem szokása. Bute 
maró. a lordkanczeíiart rcrutre szolítá, de ez 

' meg r -út nyögött, míg Buckingham hg. azt nem

nvilványitá, hogy megjegyzését csak tréfából té
vé, hozzá adván, hogy erre Shakspeare szavai
val élt Hamletból.

Az alsóházban jul. 1 Tikén megjelenté Ait- 
horp 1. az uj minister-kínevezéseket, ’s kimondd 
az uj igazgatás elvét, melly abban fog állani, 
hogy a’ kormány se maga rendszabályt nem teend, 
se támogatni nem fog, melly az ország intézvé- 
nyeit veszélyeztethetné; ellenben mindenkép a- 
zon fog ügyekezni, hogy ezen intézvények olly 
alakot öltsenek, melly a’ szándéklott czél eléré
sére niuihatlanul szükséges, ’s az ország helyze
téhez illeni fog, szóval: hogy az országos intéz- 
vények föntartásával olly értelmes és siikeres 
újítások v. javítások (reform) történjenek, millye- 
ket a' nemzet, mint a’ parliament-ujitás követ
kezéseit. méltán várhat. Beszéde harsány tet
széssel fogadtatott. A’ vitázat folytában jelenté 
Shiel u r , hogy Irlandban nagy ínség uralkodik. 
T hurl es TOOÖ lakosai közül 2400at éhenhalás 
fenyeget, úgy szinte több megyében is nagy a’ 
szükség. Óhajtaná, ha a’ kormány inkább ezek 
fölsegítésére, mint a’ windsori lak ’s londoni ut- 
jezák szépitésire fordítaná a’ pénzt. Felírást ja
vaslóit ezután ő felségéhez, Irland ínsége figye
lembe véte végett, mellynek Littleton ur eleinte 
ugyan ellenszegült, de később azt Ígérte, hogy 
mi tehetségében á ll, mindent el fog követni. Shiel 
ur tehát indítványát visszahúzta. —* 18ikán en
gedőimet kért Alíhorp 1. indítvány-behozásra a' 
kény tető törvény egy részének megujittatása végett. 
A’ felsőházban 18ikán a’ halálos büntetés-eltör- 
lesztési indítvány másodszor olvastatott föl, melly 
alkalommal Richmond hg. a’ levéllopásnái eddig 
divatozó büntetést meghagyatni ohajtá, míg más 
nem szabatik reá, mert úgy mond a’ közönség
nek, mcily Iszonyú pénzmennyiségeket küldöz a 
postákon, egyéb biztositékja úgy sincs. 3Ii meg 
is másíttatott. — Erre fölkelt Wharncliffe lord, 
’s az irlandi lordhelytartó levelezése elómutatását 
hozá javaslatba. Azonban Wharncliffe inditvá- 
ivát rövid vita után visszahúzta. — Az. alsóház— 
ban Alíhorp lord az irlandi kénytetö bilit az em
lített kihagyásokkal behozta, melly is Í4 0  szil
va! 14 ellen először fölolvastatott.

F RA N G Z I A  0 RS Z A G.
, A’ Quotidienne szerint, ha Jauge’urnteí nem 

lógták volna, a* doctrinair ministerium egyetlen 
tagja 800,000 frankot veszteit volna a csar-_ 
nokban (börzén) ; de ezen eifogatás a’ spanyol 
pénzkeietet följebo rúgta, azt hívén a’ közönség, 
hogy a’ Jauge ur által terjesztett hír sült hamis. — 
A’ párisi kalmár törvényszék juh 1 Bikán Dumas 
Sándor kokész pőrében a’ Théatre Fran^ais igaz-
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■ollója ellen. „Antony“ czímü színdarabja alku—el
lenes elő nem adatása végett azon ítéletet hozta, 
hogy, noha a’ darab-ismétlést a’ beiminister egy 
vagy két előadás után megtiltotta, mégis tartozik 
az igazgató Dumas Sándornak 10,000 frank kár
pótlást fizetni, 14 nap alatt a’ kormánynál ama’ 
tilalom-eltörlést kieszközleni, ’s a’ darabot ismét 
adni, különben a’ szerzőnek minden elhalasztott 
napért 30 frankot fizetend, — Spanyol hírek bi
zonyosnak mondják, hogy a’ spanyol választók 
eddig egy carlositát sem választottak a’ cortesbe 
követnek. — A’ Moniteur juh lÖrőI kir. rende
lést közöl előbbi napról, mellynél fogva Gérard 
gr. marsai fr. ’s pair hadosztályi status-titoknok- 
nak ’s a’ minister-tanács elnökének neveztetik ki 
Sonlt marsai helyébe, kinek lemondása elfogad
tatott. A’ Moniteur Sonlt visszalépte okául ereje 
fogyatkozását, ’s nyugalomra szükségét mondja.—• 

Lyoni levelezőjük 17ről beszéli, mi szigo
rú parancsaik vannak a’ katona őröknek a’ vá
rosban. Ugyan is lóikén reggel 3 órakor némi 
ujorez ment a’ tanáesház előtt el, hogy ezredé
hez jusson Grenoblebe, ’s az őr ezt agyonlőtte. Ha
lála környületeit különfélekép beszélik, de annyi 
bizonyos, hogy békésén ment keresztül, ’s csak 
annyi hihető, hogy mivel francziául nem értve, 
csak patois (pór és régi fr. nyelv) nyelven be
szélt, az őr fölszólítására nem felelt. — Némi 
jelentéshez képest a’ következő héttől amphi- 
bium- kocsi fog naponként Vaíenceból ftoussü- 
lonig járni, melly mind szárazon mind vizen, 
s még vasúton is egyiránt járhat. Tulajdonosa 
St. Albani Audicr ur. — A’ Times czikkelyé- 
gél fogva dón Carlos önszántából, ’s barátjai 
tanácsa ellen hagyta ei Angliát: elutazta után 
neve alatt nem sokára levél érkezeit, Zumalacar- 
reguytól, mellyben d. Carlost fölszóllítja, hogy 
e!ly gyorsan siessen Spanyolországba, mint csak 
lehet, mivel Quesada tisztei csak kedvező alkal
mat várnak, hogy részére nyilatkozzanak. — A’ 
National Marrast és Sarut uraktól az egy idő 
óta megszűnt Tribune tulajdonosaitól és igazgató
jától levelet közöl , mellyben közzé teszik , hogy 
V lapnak meg keile szűnnie , mivel nyomtatót nem 
találtak. — Ez azonban kötelességük teljesíté
sétől nem fogja el őket, miért is barátaiknak nem 
mondanak.isten-hozzádot, (adieu), hanem (áre- 
voírt) ,,a’ viszoníátásig-ct.“ — A’. Gazette du 
Lyonnais szerint a’ kormány nem rég titkos pa
rancsot bocsátotta’ szélekre, hogy B ki ment mar
adt ne bocsássák az országba. E ’ parancs követ- 
kezesiben a’ felsőhavasi megye ispánja egyik al
ispánhoz levelet küldött azon meghagyással,1 hogy 
m Bournwnt marsai, mint ar genfi hírlapokban je

lenté, Francziaországba visszatérni szándékoz
nék, őt a’ bejutástól tiltsa el, ‘s hogy álnév alatt 
ne jöhessen be, személyét is leírja. — Oruchet 
ur a’ Charivari előbbi kiadója, némi czikkoly vé
geit, mellyben Lajos-Fülöpöt Minotaurusszai ha
sonlítja össze, ’s végezetül azon óhajtást fejezi 
ki: bár találkoznék Theseusza, ki tudniliik meg- 
gyomrozná — három hónapi fogságra ’s 300 frank ■ 
ra ítéltetett. — Szintúgy járt Gérard ur a’ Can
can kiadója, ki három hasonló czikkely végett 
18 hónapi fogságra ’s 2 0 0 0  frankra ítéltetett. — 
Az ismeretes republicanus Gervais dr. 3 hónapi 
fogsága után végre szabadon bocsáttatott. Ellene 
semmi sem sült ki, még kevesebb bizonyult be. 
Vallatása a’ pairtörvényszék előtt Mortier marsai 
’s .Decazes hg. néhány felszinü kérdéseiből ál
lott. A’ nyilványos lapokban azonban keményen 
kikel a’ polgári jogok illy vastag megsértése el
len; a’ dolog, mint mondja, több párisi ügyvéd 
tanakodása alatt van, ’s majd szóba veszik, ha p
o. a’ régi kormány elfogatási— a’ lettres de cachet 
— titkos parancsai— büntetés nélkül megujíttat- 
hatnak e. — A’ bourgognei csatorna megnyittatott. 
1 TTőben kezdek azt! a’ bourgognei-RHek ja
vaslatára a’ császárság alatt folytatták, ’s 1 822- 
ben ismét serényen dolgoztak rajta. A’ költség 
40 millió frank. Hossza 30 mérföld. 189 zsili
pet kelle építeni. Ezen csatorna most Marseil- 
let, ’s Ilavret, szakadatlan hajózási vonallal köti 
egybe, mert a’ csatorna a’ Saonból Yonneba 
szakad, ez pedig Szajna meliéktolyama.

S P A N Y 0  L O R S Z  A G.
Oviedo urnák most kiadott legújabb felszá

mítása szerint Spanyolország észt. jövedelme 480 
millió realm megy, ’s ebből a’ rendes kiadás 450 
millióra, a’ nélkül hogy ebbe adósság-fizetés, v. 
lerovás tudva lenne. A’ fogyasztók-pénztárnak 
észt. jövedelme 50 millió real, ’s ez, meg a’ 30 
millió, melly a’ fennebbi észt. rendes költségtől 
fönmarad , teszik mindössze azon összeséget, mel- 
lyrel az adóssági kamatokat némileg lerovogatják • 
némileg mondjuk, mert csupán kamat-fizetési de
ficit 320 milliónyi real marad főn esztendőnként, 
ugyan is az összes spanyol status - adósság i ő 
milliárd reált íeszen, tehát közel 4  milliárd fran
cot. — Jun. 24ikén költ kir. decretumnál fogva: 
a’ procerek valamennyin „excellentiás“ czimzet- 
lel ruházfalnak föl; személyükre nézve sérthetett 
lenek, és senki más, mint magokhoz hasonlók t  
í. a’ procer-kamara által ítéltethetnek meg; midőn 
a’ íolség előtt mint statustestület jelennek meg, 
proceri öltözetjük fölött (isztpalástot viseljenek. 
Az egész öltözet csak most' állapíttatott meg, mint

#
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mondják formájára nézve elég bizarr, ’s hímzet
tel annyira el van borítva, hogy egy egy öltö
zet legalább is 30,000 realba kerül.

Csudálják némellyek, mond a’National, hogy 
az uj cortes-tagok közt alig találkozik valaki a’ 
régi cortesbül. Ez igen természetes. Ugyan is 
a’ választó törvény 1 2 , 0 0 0  real észt. jövedelem
mel bíró követeket kivan, már pedig azon régi 
tagoknak, kik annyi esztendő alatt idegen földön, 
mint számüzöttek, úgy szólván mindenüket, a’ 
mijök volt, elköltötték, most pedig elrongált, v. 
elidegenített jószágaikba térnek vissza, valóban 
annyi jövedelmük nincs, ’s ha volna, kétség sincs, 
hogy mindnyájan újra ne választattak volna el. 
Oviedo a’ híres Arguellest küldi követéül, de mi
vel neki sem volt annyi jövedelme, mennyi fen- 
mondatott, a’ választók magok gyüjtének pénzt, 
hogy számára a’ 12,000 reált kiállítsák. E ’ tett 
valóban fontos egy oily szegény tartományban, 
melly constitutional szokásra még jó formán meg 
sem idült. Az bizonyos, hogy az uj követek ér
demesek lesznek ama’ nevezetes elődeik helyére. 
— Madritból 7ikén két osztály katonaság külde- 
ték Buitrago felé, kik Merino és Cuevillas útját, 
Lagranjánái szegjék el. E’ két guerilla fő, mint 
a’ Carlosiak állítják, megesküdt volna, a’ király
nékat akármikép is hatalmukba keríteni. De mi az 
ő erejük e’ föltétel kivitelére ? A’ királynét elég
gé védhetik a’ mellette fegyverben őrködő csa
patok, ha mingyárt nem állna is készen minden 
órán fölkelésre iO.OOÖnyi más rendes katona, ’s 
még legalább is 30,000 hazafi. Madritban dón 
Carlos felől még ekkor (Tikén) semmit sem tudtak.

A’ Gazette de Francnak Elisondóbul 14kig 
terjedő hírei szerint: Mihelyt V. Károly a’ spa
nyol határokon belépett, azonnal ürömjeiül a’ fa
lukban mindenütt meghuzák a’ harangokat ’s ö- 
römtüzeket gerjesztőnek. Elisondóba lOkén reg
gel érkezett meg. Eleinte tanácsosnak tárták a’ 
dolgot nem mindennek nyilatkoztatni k i, (hát mi
nek volt a’ harangozás ?) hanem csupán a’ junta 
ifijeinek; nem sokára azonban mindenki tudta ’s 
az öröm közös lett. I 2 kén már nyilván jelent meg 
ő fölsége ’s legelőbb is az egyházba ment, hol 
megérkezte ünnepléséül Tedeum tartatott. A’ szom
széd vidék lakosai seregekben tódultak Elisondo 
felé, egész tartományban örömtüzek gvujtattak, 
falukban a’ házak kivilágosittattak, ’s a’ lakosok 
tánezra vidultak, melly egész éjente tartott. Ugyan
az nap ő fölsége, Zumalacarreguy társaságában 
meglátogatá a’ tábori főszállást, melly Eiisondó- 
tul nem messze esik. 14kén megállapittatott az 
ezután követendő hadmunkálati terv, mihezképest 
a’ király haladéktalan Ilodil ellen fog indulni, vele

megütközni, ’s minden tétovázás nélkül a’ leg- 
egyenesb utón Madrid ellen nyomulni. Minden 
szükséges előkészület meg van téve, 17,000 jól 
fegyverzett, gyakorlott v. fölkészült ember áll in
dulásra készen, a’ nélkül hogy guerillák hozzá
juk számítva lennének. Ilodil seregei a’ legnyo
morultabb állapotban vannak e’ világon, katonái 
törődöttek, kifáradtak a’ hosszas ut és sanyaruság- 
ban, ’s nem hihető hogy egy ütközetet is állhas
sanak ki, tisztei különben jobbadán V. Károlyhoz 
szítanak. A’ vidék, hol táboruk van, szántszán
dékkal el van pusztítva, ’s minden helybeli éle
lem-forrás elzárva. Mindenki érzi, hogy ő fölsé
ge jövetele, jel a’ megszabadulásra, innen ma
gyarázhatni meg a’ népség oíly buzgó lelkesedé
sét. Első szavai ő Felségének, midőn hívei közé 
megérkezett, ezek voltának : „Nekünk egyenest 
Madrit ellen kell nyomulnunk, minden halasztás 
nélkül nyomulnunk, mellék harczokkal nincs időt 
vesztegetnünk. A’ kormány Madritban van, ’s ne
künk oda kell törnünk minden késedelem nélkül.“ 
A’ nép viszonozza e’ szavakat, ’s „előre! előre! 
előre!“ hangzik szünetlen minden ajakrul. — Hlye
ket beszél a1 Gazette de France. — Más hírlapok 
szerint d. Carlos főtiszteket is nevezett, gr. Vil- 
lemurt ideigleni hadministernek, Zumalacarreguy! 
generalissimusnak ’s Erasót alvezérnek.

D. Carlos, Franeziaországon keresztül tett ut
jának számos leírási közül a’ Constitutionnel is kö- 
■öl egyet, mint mondja, valamennyinél hitelesbet, 
miről kész jót állani. E1 szerint d. Carlos jul. isu- 
je éjjelén indult Londoubul e l, Saint-Silvain ur 
társaságában. Dünkirchenbe, Alphons Saez névre 
irt, (ez kedves név a’ spanyol legitimisták előtt 
Ferdinand isméretes gyóntatópapját is Saeznek 
hívták) ’s az angol statustitoknoktul kapott útle
véllel érkezett. Párisban a’ hótel Maurice-be szál
lott meg, hol első éjjel hált is: más nap nyílt ko
csiban ! teve látogatásokat többeknél, ’s az éjt pri
vát háznál tölté. Bordeauxban szinte privát ház
nál szállott meg, Mont-de-Marsanban ebédelt, ’s 
Bayonnebul Okén jókor reggel többektül kisérve 
lóháton ment Árcanguesen keresztül a’ spanyol 
földre által. Az infans számára Parisban megnyi
tott kölcsön 5 millió iont stre megy 60 pCttel.

Ilodil seregei, mint iul. I9rül kapott tele- 
graplii legújabb hírek jelentik, Puente la Rey- 
náig nyomultak elő, ’s 14ikén Elisondót alkal
masint már elfoglalák. D. Carlos ’s a1 junta elta-- 
karodtak az Utzama völgybe, hol Zumalacarrc- 
guynak föszállása van. Ilodil hada Puente la 
llcynánál, hol tábor-vizsgálat tartatott, a’ várőr- 
ségen kívül 2 0 , 0 0 0  gyalog és 2 0 0 0  lovagbul 
állott.
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S C H W E I Z .
A’ berni tanácshoz a’ bajor kir. küldöttség 

idéztetést nyújtott bê  azon kérelemmel, bogy azt 
Siebenpfeiffer úrral közölje. A1 kormány tanács, mint 
hallik, azt válaszolta, hogy hasonló idézések vég
rehajtása nincs tisztkörében, nyitvák erre a’ nyil- 
ványos lapok. — Mint állítják Börne megint Zü
richbe szándékozik e’ nyáron. Azt hiszik „Schvrei- 
zi leveleket“ is akar még írni. — Zürichben jul. 
13kán nyittatott meg a’ „nemzeti lövészet.“ Az 
említett nap reggelén a’zürichi tó födve volt szám
talan hajóval, mellyek minden oldalról a’ város 
felé siettek. A’ városban magában szekér ’s embe
rek tolongtak. 1 0  óra után számra mintegy 1 2 0 0  

— 1500 lövész, de kik a’ hét végével még több
re szaporodnak, hangász kísérettel, ’s lobogó zász
lókkal lépdelt a’ városon kívül szépen fölkészített 
lövészhelyre, és számos ezernyi néző velők. 40 
czéllap állíttatott föl, ’s a’ legjobb lövésekre jutal
mak várnak. Nagy, mintegy 2 0 , 0 0 0  emberből 
állható □  tér környezi a’ lövészeket. Altalellenben 
ezzel van a’ vendéglő, hol mindennap 2 0 0 0 sze
mélyre terítenek. Mind a’ két szárnyon kávéházak 
állanak. A’ térközépen toronymagasságu fenyü- 
szál mered az égbe a’ hegyette lobogó nemzeti 
zászlóval, melly már messziről magára vonja a’ 
szemet, ’s útmutató gyanánt szolgál. A’ jutalmak 
vagy dijak nyilván kifüggesztvék. Minden lövész 
egyesület zászlója saját épületén kitűzve, ’s ezen 
épületek mind e’ nemzeti ünnepre állíttattak.

Schweizi lapok jelentik: Siebenpfeiffer dr. 
a' neki ajánlott ideígleni jószág-biztos tisztséget 
Bernben megköszönte. Schönlein dr. Zürichben 
a’ pathologia tanítóságán kívül 3000 schweizi 
frank fizetéssel megbizatott, hogy az orvosi kar 
egyéb tagjainak is szabadelmü férfiakból leendő 
választatását intézze. Solothurnban Dollmeyer dr. 
egy azon 30 schweizi közül, kiket Münchenből 
a' rendőrség ki és eligazított, a’ lyceumban philoso- 
phia tanítójává tétetett. Bernben végre a’ lelki 
pásztorkodás székét szabadelmüségéről isméretes 
Bornhauser plébánosnak adták: Graubündten és 
St. Gallen canton pedig, politikai hírlapokra ismét 
censurát állított fel. — Bonaparte Lajost, (Hor
tensia királyné fiját) ki engedelmet kért arra, hogy 
a’ berni pattantyussággal a’ thuni gyakorlásokban 
részt vehessen, a’ berni végrehajtó hatalom be
csületbeli tisztnek neveze ki kapitány ranggal.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ szentséges Atya körlapot bocsáta min

den franczia püspökhöz, mellyben kötelességükül 
teszi, hogy Lamennais abbét, a’ kath. vallás ezen 
eltévedt tagját, ismét az egyház keblébe vezes
sék vissza. Semmit se hagyjanak próbálatlan, hogy

kárhozatos eretnek tanításitól elállásra, ’s azok 
nyilványos visszahúzására bírhassák. Akkor újra 
bocsánatot nyerne, ’s a’ mi történt, mind feledésbe 
jutna. Igen feszülve várják, mikép fogja Lamen
nais ezen atyai kivánatot fogadni. — Zappimarq. 
és Sárii uu. mindketten Bolognából az utolsó zen
dülésben részvételük miatt a’pápai birtokbul szám
űzve, ugyszinte Cerretti gróf is Anconából szám
kivetve, a’ nápolyi kormánytól szabadságot nyer
tek Nápolyban lakásra, hova már el is jutottak.—

A’ szép művészeti Akadémia Adonis búcsú
ját Yenustól festéstárgyul választván, keblében a’ 
legjobb munka jutalmául a’ színezés (colorit) taní
tója helyét ajánlá. Öt ifjú föstész versenygett a’ 
díjért; képeik néhány nap óta már készek is, de 
azokat a’ giunta deli’ instruzione publica paran
csára kitenni nem szabad, mert a’ szemérem ’s jó 
erkölcsnek veszélyesek. — Sokat szóltak nyilva- 
nyos lapok a’ Nápolyban történt v. történni kellő 
javító újításokról. A’ fr. National azonban junius 
löról Nápolyból mind ezen híreket megezáfoló le
velet közöl.— Nápolyi hírek Vezúv tüzlöveleseit jul. 
19. óta tetemesbeknek állítják. Addig csak néha né
ha czikáztak villámszikrák a’ sürü füstgomolyokban. 
Azóta ellenben a’ hegy morajos ingása mellett a’ 
tölcsérből (crater) iszonyú magasságra emelkedik' 
a’ füstoszlop, hamuval ’s tüzes kövekkel vegyülve. 
2 0 kaig csak a’ tölcséren belül folyt a’ tüzfolyam, 
de 2 1  kén, midőn a’ rengések is gyakoribbak let
tek , kizuhant az a’ tölcsérből. Az oszlop 2 like 
éjjelén legsűrűbb ’s legmagasb volt. 2 2 kén a’ tüz- 
folyam ketté oszlott, ’s azok útját, kik a’ roha
nást látni jö vének, omoltában elzárá. A’ hegy iszo
nyú nagy tüzes köveket szórt magasra, a’ rengé
sek , csattanások, kitörések egymást váltották. A’ 
tőrre del greco oldalon kis tölcsér támadt, melly 
30 láb magasra röpít köveket, — szomszédjában 
valamennyi viz és kút észrevehetőig megfogyott. 

A M E R I K  A.
Rióból april. 20ról Írják: A’ brazíliai con- 

gressus megnyittatott. A’ megnyitó beszéd elő
adja, hogy a’ kül viszonyok semmi változást sem 
szenvedtek, az ország belsőjére nézve csakFer- 
nambucoban ’s Alagoasban van csilapitandó nyug
talanság. Rekesztésül ez mondatik: „A’ kormány- 
ság (regensség) nem mellőzheti, hogy a’ gyüle
kezet figyelmét oda ne fordítsa, mi szükséges szá
razföldi ’s tengeri fegyveres erőt fölállítani, melly 
minden, az ország mint szinte II. d. Pedro csá
szárunk bátorsága ’s függetlensége ellen intézett 
külső megtámadást elnyomhasson.—Az iszonyú dél- 
amerikai földrengésről ’s károkról újabb tudósítá
sok érkeztek. Egy szemtanú által irt st. yagoi 
levél igen szomorú képét festi ezen nagy szeren-
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pur - rakház fedelén egy csillámló fáklya forma 
tüzgombolyagon kezdődvén a’ tűz, mellytől csak 
hamar lángba borult az egész fedél köröskörül, 
’s két óra alatt vege lett ugyan a’ szörnyű lobo- 
gásu látványnak, de a’ kőfalakba szorult gerendák 
végei még most is zsarátnagban izzanak v. üszőkben 
pislognak. Elégett itt irfinden eléghető: a’ fedé
lén ’s a’ belső bútorokon kívül, a’ *sok garádics, 
ajtófél, kapu ’s t. e’íele. Jelesen pedig a’ várbeli 
kápolna, mélly illy roppant épület közepén, e- 
gyedül ’s kőboltozat nélkül vala, minden belső bu- 
torival együtt lángmartalékká lett. Többi elham
vadt drágasági között Itákóczy palástja, meilyet 
halhatatlan emlékezetű Mária Terézia egyházi 
díszöltözetül ajándékozott, legnevezetesb. A’ kárt
2 0 0 , 0 0 0  pengő forintnyinál többre mondják, de 
a’ következések tekintetéből tán 500.000nél is 
többre tehetni azt. Most külső tekintetétül meg
fosztva az egész messze tájnak borzasztó pusztu
lást mutat ez a’ kiesen alakult szirthegyen fek
vő, országunk alkotásával egykorú, ’s Koriato- 
vioh hgtől 1360ban épített, ITOöban pedig itá- 
kóczytól uj sánezok ’s erősitvényekkel bővített hires 
vár! csak a’ sugár kémények meredeznek a’ pimasz 
kőfalak felett, mellyekbül már egy le is rogyott 
két ember élete veszélyeztével. Noha pedig égés- 
támadatkor tüstént nem csak a’ belső katonaság, 
a’ várat környező P a lá n  k a ,  ’s az ezzel majd 
eggvé vált szomszéd V á r a l ja  helység népe, 
hanem az alább előadandó oknál fogva ébren le
vő városi nép is az itten tanyázó Benczúr ezre- 
debeli katonasággal azonnal oda siete, a’ köze- 
líthetetlen magasság ’s hegymcredekségmindazál- 
tal nem engedé kívül a’ köröskörüli hozzájárulha- 
tást, belülről pedig a’ tűzveszély lehetetlenné tette 
a’segedelmet. Ezen égést két órával megelőző u- 
gvan a’ városban támadott tűz, meilyet azonban 
két ház leégte után a' helybeli oltó szerek, a’ 
városi nép ’s a’ fellendített katonaság készsége 
csak hamar elnyomott. Valamint a’ város úgy szin
te a’ vár kigyulta okát most sem tudhatni. Az 
bizonyos, hogy a’ vár nem gyűlt meg a’ várós
tul, mert itt a’ tűz tökéletesen eloltatott. nem is 
dühödött ez annyira, hogy félórányi távolságra 
csaphatta volna mérgét, annyival inkább, mivel 
az idő csendes vala minden háborgó szél nélkül.

1. mai Társaik.

N.Lucska elégte is rémitő állapot nem csak a’ 
szegéi;y lakosokra,* de mindenkire nézve, kiben 
emberi szív dobog. E’ boldogtalan, helység ezelőtt 
két évvel kétszer cgyruá jután gyujtatott meg egy 
13 esztendős jövevény paraszt leányka által, ki, 
mint mondják, azért cselekvő azt, mivel mulatság
nak tavtá nézni az égést , mi miatt most is az ura
dalmi tömlöczben raboskodik; jelenleg pedig a*

.mull héten a'kovács-műhely kigyuladtánál fogva 
olly veszedelmes tüzet kapott a’ falu hosszában 
épen akkor sújtó vihar dühe mellett, hogy néhány 
éjjeli óra alatt 1 1 2  ház minden bútorostul ’s vagy 
kétszer annyi, a’ házakhoz tartozott épület porlotí 
el ’s egy nagy kő szentegyház fedele is tornyostul, 
mellynek 4 harangja mind leolvadt. Ennek építé
sét most nem rég csak önerejéből, minden sege
delem nélkül, vivé ’s fejező be a’ helybeli lakos
ság. A’ paplakház egészen fábuí leven, úgy tönk
re hamvadf, hogy a’ házi gazda csak két darab 
bútorát kaphatá ki. E ’ helység 2000 főbül álló 
népének nagyobb része a’ mostani, ’s ezelőtti, 
több rendű egymásra következett csapás után kol
duló ínségre jutott, holott csak nem régiben ő va
la egyike a’ munkácsi uradalom 1< * gazdagabb fa
luinak.

Augustusban a’ gőzhajó következő napokon 
indul P-estrül Pozsonyba: 5 , 11 , 1 7 , ’s 27i- 
kén; septemberben pedig minden szerdán.

A N G L 1 A.
Némelly hírek Lieven hg. ’s nője elutazá

sát Londonba! aug. Sikára teszik. E ’ késedelem
nek keleti ügyek lesznek okai. — A’ ju t 18iki 
Indépendant (belga ministeri lap) szerint a’ Bi- 
berichben megnyitott alkudozásoknak, a’ nassaui- 
ház atyavérséginek Limburg egy résziről lemon
dásukra nézve, foganatjok volt, mert Ausztria és 
Prusszia közbenjárfára a’ király-n.hg. ’s a’ nas- 
saui hg. meghatalmazotti közt alku köttetett, mellv 
most csak Vdmos király jóváhagyását várja még.— 
Azon irományok, mellyek Boyd angolnak More
no spanyol gén. által lett kivégeztetését tárgyaz- 
zák, a’ kormány parancsára az alsóház asztalá
ra tétettek. Palmerston 1. ’s a’ madridi angol kö
vet közt folyt levelezésből 1831 decemberben ’s 
1832 tavaszán, annyi-bizonyos, hogy Moreno 
a’ spanyol kormány jusát Boyd és Torijos kivé
geztetése iránt kérdésbe sem vette, hanem csak 
megkegyelmezést óhajtott számukra; de a’ spa
nyol kormány világos parancsot adott valamennyi 
fogolynak agyon követésére, kik tudniflik zenditó 
szándékká! törtek Spanyolországba. — Némi to- 
ry levelező Londonból megjegyzi, hogy Wel
lington hg. és Sir II. Peel meghivattak ugyan 
némelly whig maradványokkal képezni ministe- 
riumot,. de e’ meghívást elmellőztek. —

A’ felsőházban jul. 1,Tikén Wharneliffe L is 
Wicklow gr. megtámadásihoz csatlakozott a’ mí- 
nisterium ellen, ’s kívánta, hogy a’ levelezése
ket adják elő. A’ Iordkanczellár mind a’ kettőnek 
válaszolt, mondván, hogy íehelienség a’ csend- 
bilit úgy, mint azt Grey gróf eíőhozá, ismét a’ ház 
elihe terjeszteni; ehezképest a’ ministerek az 
ismért záradékok nélkül hozzák azt be , minthogy
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eset kívántak magoknak; ezek olly csalárd és csa
lád-örömek, mellyeket nem irígvlünk tőlök. Oest* B.

A1 National kérdezi: honnan van az, hogy 
noha Soult marsai a’ minister-elnök kilépett a’ mi- 
nisteriumból, a’ közönség meg sem indul rajta ’s a’ 
börze legkisebb változást sem szenved ? Onnan , 
úgymond, mert nem a’ marsai, hanem a’ király 
vitte az ügyeket és Soult csak puszta tárcza (port- 
feuille)-vivő volt. Illy helyzet iránt pedig az or
szág nincs érdekkel. De különben is, mi volt Soult 
a’ ministertanácsban ? Nem egyéb szállítónál (Lie
ferant) ki alkut köte a’ kormánnyal, ’s 400,000 
embert, kívánt, de nem azért ám, hogy seregeket 
küldhessen a’ Rajnához, havasokhoz, a’ Pirae- 
néekhez , vagy éjszaki széleinkre, nem! hanem 
hogy 400 ezer embert tartson és ruházzon. 0 
csak a’ szilaj lovak (remondák) magtárak, csákók 
és kardok kedvéért volt hadminister, ’s minden 
évben odajutott, hogy a’ költségbiztosságtól en- 
gedelmet kelle kérnie számadásai miatt ’s a’ t.—Lu- 
bezky hg. Parisba megérkezett; küldetése okát 
nem tudni bizonyosan, de hihető, hogy a’ varsói 
adósság ’s a’ lengyel menekvók lesznek azok. Vé
gette Czartoryski hget is gyanúba akarák hozni, 
mintha ez az orosz udvar érdekeiben egyet értene 
vele. Menti azonban a’ hget Novosilzov tudósítá
sa még Sándor czárhoz, mellyben előadja, hogy 
C. hg, míg a’ nevelő intézetek gondviselője volt 
az orosz lengyel tartományokban , a’ lakosságot 
oda vitte, hogy 1 0 0  év múlva sem lesznek orosz 
jobbágyok. — Marseilleben jul. 14kén késő estve 
mintegy 7. 8 . kézmives legény fürdésből vissza- 
jövet, dalolva ment a’sétahelyen keresztül. Néhány 
városhajdu hozzájok közelget, ’s vastagon azt pa
rancsolja nekik, hallgassanak el. Az ilju emberek 
azonban azt adák válaszul, hogy nem politikai 
dalokat énekelnek, a’ daliást pedig senki sem tilt
hatja meg nekik. A’ városhajdu ezen kívánsága 
olly helyen, hol napestig daliás és hangászat vált
ja egymást, valóban nevetséges is volt. Azonban 
elöljáróiktól annyiszor a’ nép ellen uszítva, ’s 
keménységre szoktatva, embertelenül kezdének 
e’ fegyvertelen fiatal emberekkel bánni, kik mi
dőn oltalmaznák magokat, egyik városhajdu kar
dot ránta, ’s több mély sebet ejtvén egyik legé
nyen, azt annyira összevagdalta, hogy halva 
kelle haza vitetnie. E’ borzasztó .tett olly iszonyú 
népcsoportozást okozott, hogy ha a’ városhaiduk 
vissza nem húzzák magokat, a’ dühöngő nép szét 
szaggatja őket. A’ meggyilkolt ártatlant olly jám
bornak mondják, hogy soha a’ légynek sem ár
tott. A’ temetésre szörnyű sokaság gyűlt össze, 
a’ gyászmeneten több megjelent 30 ezer főnél, ’s 
mind a’ rendőrséget szidta. Egy rendőr v. város- 
bajtln sem mutatkozott, mert az elkeseredett nép tan

széttépte volna őket. A’ gyilkos fogva van, ’s a’ ha
tóság szigorú nyomozást rendelt ügyében; addig is 
a’ városhajdúk hivatalaiktól felfüggesztetének. — 
A’ National ismét uj ministerváltozásról beszél. 
Mint mondják Thiers és Persil összekaptak ’s 
Thiers elbocsáttatási kérelmét beadta, ’s elfogad
ták. Soult marsai pedig e’ szerint ismét a’ minis- 
teriumba lépne. — A’ franczia kormány általlát- 
ja, hogy a’ pair-törvényszék nyomozásai semmi 
sükert sem ígérnek, de oda czéloznak,hogy a’ pair- 
törvényszék által azt nyilváuyíttassa, hogy a’ lá
zadásokat Párisban, Lyonban, ’s egyebütt egye
dül a’ sajtó okozta. Ha e’ nyilatkozást megnyeri, 
akkor azzal a’ Gazette de France, Quotidienne, 
’s National ellen lépend föl a’ törvényszékek előtt 
fegyver gyanánt, mert a’ tüilleriák kabinetjében 
különösen a’ Nationalt régen óhajtják elveszteni. 
Hire jár, hogy X. Károly Nachod cseh uradalmat 
2 ,1- millió pengőn vette meg. Az uradalom 40,000 
lakost számlál, tetemes erdőséggel és szénbányák
kal bir. — A’ marseillei kereskedőségnek hiva
talosan tudtára adatott, hogy a’ nápolyi kormány 
Marokkóval békességre lépett. — Konstantiná
polyi hírek után Ali az annyira gyűlölt egyedá- 
rosságokat (monopolia) el fogja törleni, ’s az e- 
gyedárosság czikkelyeit fölszabadítani. E’ rend
szabály különösen Syria megnyugtatására fog igen 
szolgáink — A’ Gazette azon hirt jelenti, hogy 
Bourmont ur az ifjú, a’ schweizi széleken elfo
gatott. — A’ párisi börzén jul. 25ikén a’ pénz
kelet nagyon ingott. Okul némellyek azt állítják, 
hogy a’ fr. Lloydban némi hirlemény vala kifüg
gesztve, melly szerint két őrezred dón Carloshoz 
pártolt volna, ’s mivel Tolosának carlosiak általi 
bevételét is rebesgették, ’s a’ londoni lapok is a’ 
fegyveres beavatkozás mellett szólanak; még azt 
is mondják egyik oknak, hogy a’spanyol procurado- 
ri, vagy is a’ 2 dik kamara „alkotó gyülekezetnek“ 
(assemblée constituant) nyilványította magát. — 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
D. Carlos 12kén, tehát még Elisondóban vol

takor, amnestiát hirdettetett a’ christinosiaknak, 
ha azok, kik Biscaya ’s Navarrában tartózkodnak, 
féi hónap, a’ többiek pedig egy hónap lefolyta a- 
latt hozzá térülnek, meghagyná nekik viselt hi
vatalaikat, czimjeiket ’s a’ t. mellyeket még YIÍ. 
Ferdinand éltében nyertek volna; az altiszteknek 
egy tiszti fokkal följebb léptetést ígér, ha szolga
latjába kivannak szegődni, közembereknek szolgá- 
latidő-betudást ’s nagyobb nyugpénzt, másoknak 
ismét, kik szolgálni nem akarnának, szabad ha
zatérést ’s a’ t. Madritban a’ cholera folyvást nagy 
szorongásban tartja a’ népet, az elköltözések azon
ban igen megapadtak, mióta a’ közel faluknál fegy
veres parasztok állják el az utat, ’s helységükön
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keresztül semmi utast nem bocsátanak; innen a1 

kiköltözöttek nagy része kénytelen volt ismét vis
szatérni. — D. Carlos, St.-Silvain urat, ki őt út
jában egész Frencziaországon keresztül kalauzol
ta , mihelyt Spanyolba megérkezett, a’ gyalog 
sereg osztályos-generáljává és „de los Valles“ bá
róvá nevezte ki.

D. Carlos főszállása jul. 20ikán Santa-Cruz 
de Campezo (Alava és Navarra határán) mellett 
volt, llodilé Lerinben. Még eddig semmi ütkö
zet. Rodil, mint látszik szeretné az ellenséget 
síkra csalni, hol győzödelme bizonyos és kön
nyű; a’ carlosiak azonban elég szemesen nem 
mozdulnak hegyeikből ki. Mind eddig csupán 300 
-hjoncz jelenté magát cl. Carlos szolgalatjára ; en- 
uélíogvást a’ hg. általányos fölkelést rendelt 17 
esztendőstül 4 7 ig ; hogy pedig ezen fölkelő so
kaságnak némi fegyvere legyen, 1 0 — 1 2 , 0 0 0  

dzsidát v. gerelyt (Pike) csináltat; c’ fegyverrel 
fognák aztán a’ parasztok és rendes katonaság 
Ilodil seregeit megtámadni, minek kedvező sike
réről nem is kételkedik. Ebbül áll egész takti
kája, melly után győzödelmét várja. Közre bo
csátott felszólítása egészen más, mint miilyent a’ 
párisi lapok eleinte hireszteltek; ő abban kérlel
hetetlennek nyilatkozik azok iránt, kik hozzá 
nem szegődnek, ’s a’ lázadást tovább is pártol
ják , vak meghódulást ’s engedelmességet kíván, 
és se cortest se a’ kiváltságok (fueros) föntarta- 
tását nem ígéri. Nevezetes, mit a’Journal du Com
merce ir a’ hg. felől: ő t. i. követeket nevezett 
volna némelly nagy hatalmak udvaraihoz, külö
nösen Pétervárba Castille u ra t, Récsbe Alcui- 
dát, Berlinbe los Riost, Nápolyba Toledót, Tu- 
rinba Neviát, és Romába .Labrador marquist. To
vábbá decretumot hirdettetett, melíyben az 1833 
sept. 29ikén Madritban kiadott decretumot aláirt 
ministerium (azon decretum, melíyben II. Izabel
la királynénak hirdetteték) országárulónak nyi- 
latkoztatik, ’s tagjai, mint Zea, gr. Ofalia, gén, 
Cruz, Martinez és Gonzales, minden jószáguk, 
viselt hivatalaik ’s ezimzeteik vesztésére ítéltet
nek. — Madritban jul. ISikán tudták meg dón 
Carlosnak Spanyolországba érkeztét; a’ hir, pil
lanatig okozott is némi kitörő ’s buzongó hevel- 
géseket a’ Toledo-utczában, de minden további 
következés nélkül; a’ nemzeti őrség ellenben erő
sen sürgeté, hogy a’ praetendens ellen mehes
sen. S. Ildefonsóbul, hol a’ királynék tartózkod
nak, naponként jőnek tudósítások 0 Fölségeik 
egészségi állapotjuk felől, melly eddig tökéletes 
épségü. — ISikán közhírré tétetett a’ szertartás 
rendje, mellyel a’ cortes-gyülések megnyittat
nak: A’ kir. regensné, II. Izabella királyné föls. 
leányával együtt trónra fog ülni, ’s az egybe-

gyült rendekhöz e’ szavakat intézni: „Nagytc- 
kintetü országos procerek ’s procurador urak, ül
jenek le!“ Erre a’ ministeri tanács elnöke, miu
tán a’ királynék kezét megcsókolta, átnyújtja a’ 
gyűlés-nyitó beszédet, mellyet a’ kir. regensné 
fölolvasni fog. Előlép a’ siguenzai püspök ’s in
diai patriarcha, ’s magával hiván mind a’ két ka
njára elnökét, közeledik velük a’ trónhoz, kezet 
csókol ’s (elolvassa a’ királyné esküjét eképen: 
„Emlék-haladó idők óta ez országban fenálló szo
káshoz képest, különösen az alaptörvények ’s 
névszerint az 5 törv. 15 ez. 2ik szakaszához ké
pest, esküszik Felséged, hogy fenséges leánya, 
’s mi királynénk, II. d. Izabella asszony koronáját 
híven és kellőn őrizendí, egyszersmind neki, mi
helyt a’ törvényekben, ’s föls. atyja végrendele
tében kitűzött kort elérendi, az ország kormá- 
nyát általadandja; ■— esküszik, a’ birodalom alap
törvényeit, mellyek a’ trón ’s alattvalók jogait 
biztosítják , föntar.tani és mások által föntartatni: 
esküszik végre, semmi más czéít, mint egyedül 
az ország javát tartani szeme előtt, ’s föns. leá
nya kiskorúsága közben a’ legfelsőbb kormányha
talmat igazság és illőséggel gyakorolni.*“ Erre 0 
Fölsége kezeit a’ szent evangéliumra teendvén, 
mondja: „Igen is, esküszöm!“ Ismét a’ patriar
cha: ,;Iía Fölséged ez esküjét megtartja, úgy 
jutalmazza meg Felségedet a’ királyok királya; 
ha pedig nem, úgy vonja felelet alá!“ Ezután a’ 
püspök d. Francisco de Paula infanshoz megy, ’s 
elfogadja ennek bódulat-esküjét. A’ cortesek bó
dulat-esküjét pedig a’ királyné fogadja el illy tar
talomban: „Vég nélküli idők óta ez országban di
vatozó szokáshoz képest, de különösen az ősi a- 
laptörvényekben, trónra-lépés iránt kitűzött,« ’s 
az 5ik törvény 15 ez. 2{k gszában a’ koronaörö
kös kiskorúsága esetére hozott rendeléseknél fog
va , esküszünk hűséget, hódulást’s ejigedelmes- 
séget a’ mi törvényszeres uralkodó-asszonyunk 
II. d. Izabella, ’s 0 Fölsége .a’ kir. regensné iránt. 
Esküszünk az ország alaptörvényeit megtartani, 
’s azok föntaríását ’s megerősítését, minden te
hetségünkben álló móddal eszközleni; esküszünk 
végre, fontos hivatásunkat, melíyben eljárnunk 
kell, híven és igaz-lelkücn teljesíteni, ’s minden 
alkalommal egyedül a’ királyszék méltóságát és 
haza javát szemünk előtt tartani.“ Fogadván 0 
Fölsége* ez esküt, a’ ministeri tanács elnöke ki
nyilatkoztatni fogja ő Fölsége nevében: hogy aa 
országgyűlés ezennel törvényesen meg van nyit
va. — Feltűnő, hogy mindeddig carlosita gon
dolkozást! követet egyetlenegy tartomány sem vá
lasztott. Martinez de la Rosát Granada tarto
mány választotta meg procuradorának.

A’ nép nyugtalansága Madritban, mint on-
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azok iránt «leinte is vélemény-különség uralko
dott a’ ministerek közt. Wicklow gr. mind erre 
meg nem nyughatván viszonyzá, liogy ö ugyan 
olly csípős gúnyu tömött ékesszóllással nem bír, 
mint a’ ns és tudós lord a’ gyapjuzsákon (Broug
ham) ’s ő nem eléggé ügyes ma ellenkezőt mon
dani azzal, mit tegnap mondott; de legalább jó 
emlékezete van, ’s tudja, hogy a’ tudós lord é- 
pen ezen záradékokat állttá az indítvány legjobb 
részének, mellyek nélkül az semmikép sem me
hetne által. A’ lordkanczellár azt feleié, hogy a’ ns 
grófot soha sem hallhatni liiedelmi meggyőződés 
nélkül beszélni; de a’ mi emlékezetét illeti, an
nak furcsa példájit adta már, „soha, úgy mond, 
nem nyilványítottain én a z t, hogy ama’ záradé
kok az indítvány legjobb része. Sőt nézetem an-r 
nyira ellenkező volt, hogy mielőtt az indítvány 
a’ ház elibe hozatnék, sürgetve kértem a’ záradé
kok kihagyatását. Ue valamint akkor, úgy most 
is azt vélem, hogy nem igazságosan teszünk, ha a’ 
dublini (O’Connell-féle) gyülekezeteket nem épen 
olly szigorúan Ítéljük meg, mint az elkábított mc- 
zei népét.“ Utána Wellington kelt föl, ’s követke
zetlenségről vádiá a’ ministeriumot állítván, hogy a’ 
ministcrium a’ csendbillt fölhoztakor ollyannak fes
tő, miilyennek azt az irlandi kormány, a’ ható
ságok és törvényszék, úgy szinte a’ józan és szor
galmas nép szívszakadva ohajíják , nehogy nyu
gatotok éjjel nappal háborfttassék ’s tulajdonuk ’s 
életük veszélyben forogjon. ,,’S ez azon indítvány 
mylordok (kiáltott a’ hg.) mellyet mint állítják az 
alsóházon át nem vihetni (hangos tetszés) az újí
tott alsóházon! (a ’ torypadokonmég zajosbtetszés) 
Ezen indítványt mylordok, melly a’ kabinet nyi
latkozása szerint íriand védelmére ’s békítésére 
készült, visszahúzzák lordságtoktól, mert nem re
ményük, hogy azt az alsóházon átvihessék. S’ lehe
tő é, hogy a’ lordok háza illy méltatlanságra jus
son (halljuk! halljuk!) Nem egyszer volt már 
ezen ház változásokat elfogadni kénytelen, mellye- 
ket a’ másik ház valamelly indítványon tett vala, 
miért nem próbálják meg tehát legalább az indít
vány védelmét mostani állapotában ?“ Limerick 
gróf erre jajveszéklő hangon kiálta föl: „Jój Isten! 
hát annyira jutottunk e már, hogy a’ lordok háza 
csak a’ másik ház jegyző v. iktató kamarája lett? 
Saját letételünket akarjuk e jóvá hagyni?“ Erre 
fölkelt az uj első minister Melbourne lord, ’s Wick
low felé fordult mondván: ,,A’ ns gróf a’ tulrészen 
szemére hányta előbb ns és tudós barátomnak a’ 
gyapjuzsákon, hogy nem tud mértéket tartani be
szédében; de nekem úgy tetszik a’ ns gróf maga 
sem tudott. Állítván, hogy mi ministerek, mielőtt 
helyeinket elhagynék , a’ legalacsonyabb méltat
lanság, ingadékonyság, ’s gyávaság alá vagyunk

készek vetni magunkat. Ismétlem a’ ns grófnak, 
mit már egy izbem mondottam , hogy vele gúny- 
és szidalomcsatába nem bocsátkozom, (tetszés) 
Bizouyossá tehetem öt, hogy én szintolly erős 
szókat ’s kifejezéseket tudnék találni mint ő. Én 
méltatlan , pártos, személyes okokat tudnék sze
mére lobbantam, (folyvást tartó tétszés a’ minis- 
téri padokon.) Mondhatnám neki, hogy őt két 
szenvedély bántja, kettő a’ legnagyobbak közül, 
mellyek az emberi természetet zaklatják: megsér
tett hiúság, t. i. ’s csalatkozott becsvágy (harsány 
tetszés.)Azonban örömest elhagyom e’ mezőt, mint
hogy a’ vitának sértegető személyes megrohanástól 
mentnek kell lennie. A’ fontos kérdés nyugalmat, 
hideg vért kíván. Egész politikai tapasztalásom
ban nem emlékezem időre, mellyben olly heves 
szókban olly kevés bizodalmát fejeztek volna ki, 
a’ nélkül hogy egyszersmind indítványt tennének 
a’ ministerek elbocsáttatásokra, hogy intézné azt 
el az ország, (halljuk! halljuk!) Ez becsületes, 
nyílt, férfias cselekvés lenne. De kérdem a’ ns 
lordokat a’ tulrészcü: valljon becsületes, józan, ’s 
hazafi cselekvény volna e mylordok , azok letéte
lét próbálni, kiket egészen elmozdítani Lordság- 
tok nem bátrak, sőt, kiket, ha élmozdíttatnának, 
kipótolni képtelenek? (halljuk! halljuk!) Megfej
té aztán, hogy épen ezen kérdés végett oszolván 
föl a’ kabinet, a’ kisebb szám véleményéhez, mel
lyel ez nem örömest hagyott föl, teljes joggal áll
hatott az uj szerkezetű kabinet ’s e’ záradékok 
megujíttatását csillán akkor fogja kívánni, ha arra 
elegendő szükséget látand. Ezen szükség nélkül 
nem érzette magát a’ ministcrium felhatalmazva 
az alsóház’s Irland túlnyomó szózata ellen, szem
közt a’ lord-helytartó szavával, az irlandi népet 
első, ’s legdrágább jogától megfosztani. „Utána 
Buckingham hg Brougham lordot támadta meg: 
„A’ ns viscount, úgymond, csalatkozik, ha azt 
hiszi, hogy Grey grófot sírjába temcté: A’ ns 
gróf szelleme fölfog támadni, a’ mostani birtokosa
kat üléseikből kikergetni, ’s a’ ns viscountot szen- 
dergéséböl fölriasztani ’s haragosan tekinteni a’ 
lakomára, mellyen a’ ns. tudós lord hosszú mély 
kortyokkal áldomásozgatja az uj ministerium egész
ségét. (hahota) Landsdowne szólani akart, de a’ 
lordkanczellár sebesen felszökkent gyapjuzsákjá- 
ról: Csak egy pillantást! kérek: A’ ns hg igen 
ismeretes a’ csapszéki v. sörházi nyelvvel, melly 
előttem nem ismeretes (kaczaj, tetszés, rendre!) 
A’ ns üget ugyan már gyakran láttam, de még 
azon sorházban nem soha, hova járatosnak lát
szik, ’s azon csapszékben, hol kétség kívül udva
rias kifejezéseit szedte.“ (rendre! nevetés, hall
juk! halljuk í) Buckingham hg könyörög, hogy a’
szónok ne háboriltassék. Mansfield a’ ház méitósíi-

&
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g'sra emlékeztet, mások rendet kiáltoznak. A’ lord- 
kanezellár monda: „nem ez annak útja, hogy hely
re állíttassák a’ rend , hanem nyilatkozzék maga 
a’ hg: ha szavai sértés, vagy tréfa és szeszély 
gyanánt vétessenek e? A’ hg szükségtelennek 
vélé bizonyítani, hogy az egész csak dévaj sze- 
azélyü czélzás volt ’s Brougham késznek vallá azt 
annak el is fogadni. — A’ 18iki vitában Grey gr. 
nvilványítá, hogy ha bár a’ parliament végzése 
rendelné is a’ lord-helvtartó levele fölterjesztését, 
5 a^t e’ő nem fogná mutatni: mert az csak bizo- 
dalmas közlemény. — Ibrahim basa egyik segéd
je utóbbi napokban Aegyptusból Londonba érke
zett, ’s megbízó levelét a’ külhivatalban átadta.

A’ Hampshire Telegraph szerint (L Carlos 
elutazta embereinek akkor adaték tudtokra, miu
tán hire jött, hogy Bayonne-on ’s a’spanyol széle
ken átjutván Zumalacarreguy generálhoz elért. A’ 
hg. nagy köszvényfájdalmi ürügy alatt beburkolta 
fejét nagy kendővel ’s hálószobájába vonult, kér
vén , mondanák a’ látogatóknak, hogy roszul érzi 
magát, ’s e’ miatt senkit sem fogadhat el. Azután 
haját füle körül rövidre vágatván, ’s tömött rőt bar
kóját (Bakkenbart) és bajuszát elborotválván ven
déghajat öltött. Igv elváltozva jul. lsőjén estve 
ha<jyá el Bromptont, ötöd napra Portsmouthhól 
megjötte után. Nemcsak a’ tengerparthoz és Pa
risba de a’ spanyol szélekhez is előbb eljutott, mint
áén! Londonban csak hire támadt volna elindultá- 
nak. Emberei tudják, hogy hitvese, mióta a’ ha
társzéleken túllépett, kétszer vett tőle tudósítást. 
Sok reménnyel vannak iránta , igen szabadelmü- 
nck rajzolják, mellyben még inkább megerősödött, 
mióta példáját Brittanniában szemeivel láthatta. 
Fegyveres erejét 2 5 —30,000re teszik. — Az 
iriandi kénytető bili jul. 2 ikén 156 szóval 25 el
les másadszor is fölolvastatott.

F liA N C  Z IA  O R SZÁ G .
Strasshurgból jul. 2 Íröl érkezett hír tudósít

ja , hogy királyi rendelés a’ strassburgl nemzeti 
őrséget is föloszlatta, minthogy tiszteit az oppo
site szellemében választotta. Jegyzésre méltó, ’s 
nem csekély jelentésű körülmény e’ dologban az, 
hogy a: feloszlatással a’ k ö v e tv á la s z tá s  u tá -  
n i g várt. k, noha a’ nemzeti őrség választásai már 
rég tu,dvákí — Nemzeti őrségnek csak egy évig 
szabad föloszlatva lennie, azon túl csak különös 
törvénynél fogva történhetik az.

Az alsó rajnai Courrier igen kikel a’ strass
burgi nemzeti őrség feloszlatása ellen. — „A’ 
helybéli érzet, úgymond 2 2 kén egész éjjel fegy
verben volt; egész csapat katonaság járta el a’vá
rost. mintha zendülés fenyegetné azt, pedig a’ 
város csöndes volt. Noha ezen erőmutogatás ha

szontalan, annyit bizonyít még is, hogy a’ ható
ságok igen és igen érzik , mennyire van a’ pol
gárság e’ vastag rendszabályon elkeseredve.’S még 
csak szin-okotsem akarnak rá fenni v. költeni. Az 
igazságot nem merték szemébe megmondani, ’s a’ 
föloszlató parancsot elfogadható okkal sem bírták 
szépíteni, mert a’ nemzeti őrség igen óvakodott 
alkalmat adni rá. A’ nemzeti őrség tehát föloszla
tott , mert tagjai szabad független férfiak voltak, 
’s a’ megyeispánság (préfecture) szolgájivá len
ni, ’s az igazgatás kijelölteinek szavazatokat aci
ni nem akarták. Ha a’ nemzeti őrség is olly vá
lasztásokat tett volna mint a’ privilegiált válasz
tók, ’s ha imádták volna a’ kormány rendszerét, 
akkor bizonyosan fen állanának még, sőt kedvezé
sek ’s jutalmakkal árasztották volna el azt; ’s tán 
egy osztály sem maradt volna díszjel (jlecoratio) 
nélküL Azonban szerencsétlenségükre a’ stras»- 
burgiak nem illy szabásnak. A’ strassburgi nemze
ti őrség vitéz ’s erős, minek a’ respublica idején ’s 
Europa kettős berohantakor többször próbájit adá; 
nem egy polgárt számlál keblében, ki füle mellett 
hallott süvölteni golyókat; mert valaha a’ nemze
ti őrség Francziaország ellenségei ellen ’s nem 
városink utczájin viaskodott; csak a’ szabadság
nak hódol a z , ót azon független szellem, azon 
férfias büszkeség lelkesíti, melly atyáink tulajdo
na volt, ’s melly nem veszett el, midőn városunk, 
melly annyi időn át szabad volt, Francziaország 
sorsához csodlá magáét. De ez is minden erénye; 
az udvariaskodás mesterségéhez nem é r t; soha sem 
hizelgett ó a’ restauratio alatt a’ királyságnak, v. 
ispánjainak, ’s hízelgést most tanulni nem fog. 
Minthogy a’ mostani kormánynak olly férfiakra van 
szüksége, kik vakon engedelmeskednek, jól tette 
hogy a’ strassburgi nemzeti őrségre nem számolt, 
mert vak engedelmességre nála nem talált volna. 
Mindenek előtt a’ nép ügyéhez, jogaihoz, érde
keihez szított; azt hitte, nem azért van, hogy a 
királyságnak szolgáljon testőrül, hanem hogy a 
törvényeket, ’s az ország fő szabadságit védel
mezze; az egyenlőség tanja (doctrinája) ugyan 
zászlójából kitörletett, de’szívében hordozza Ő azt, 
mint a’jövendő igazi politikai cvageliumát, melly- 
nek az aristokraták, legyen:!?; bár nemesi-, ka
tonai-, vagy pénzaristokraták, idővel kénytelenek 
lesznek engedni. Ha tan hatóságink azt hiszik, hogy 
polgárinkat a’ harag ellenséges demonstratiokra 
fogja bírni, nagyon csalatkoznak. Az ispán urnák 
’s barátinak joguk volt a’ nemzeti őrség feloszla
tását kívánni, a’ királynak joga volt azt megad
ni; a’ törvény azt megengedi; már most szeren
csét kívánhatnak egymásnak. Hisz még Viliele ur 
alatt is voltak ollyak, kik a’ nemzeti őrség elosz
latásához, sőt a’juh 27iki rendelésekhez is szeren- j
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nan ISikárul irt újabb ’s hivatalos tudósítások je
lentik, e’ napokban igen komolyra fordult, lökan
t. i. nagy dühösséggel ütvén ki a’ cholera, a í al
jas nép itt is, mint egyebütt egész Európában, 
azt Ilivé, hogy a’ kutakat mérgezték meg, ’s e’ 
képzelgési tettet egyenesen a’ szerzetes barátokra 
háritá. Az nap mingyárt neki rohantak a’ klas- 
tromoknak, harmat egészen földultak ’s kirablot- 
tak . több barátot megöltek: ma, mint a’ tudósí
tás írója ISikárul mondja, ismét a’ boldogasszo- 
uvi klastromot rohanók meg, de a’ közbejött fegy
veres nép a’ támadókat szét űzte, ’s a’ béke, lega
lább e’ pillanatban, helyre állott. — Havannáb
ból Londonba érkezett közelebbi hírlapok sze
rint, Cuba sziget kormányzója d. Izabellát spa
nyol királynénak eli.smérte, sőt a’ szigetbeli ka
tonasághoz fölszólitást becsalván, köztük a’ Spa- 
nyolországbul kapott II. Izabella rendjeleket, min
den csapatnál egyegy vitéznek, kiosztatta. — A’ 
Journal de Paris ezt közli »Spanyolország alatt: 
„Még most is igen sok jeles tekintetű férfi talál
kozik Navarrában, ki nem hiszi d. Carlosnak Spa
nyolországban léteiét. Ok ugyan nemkétlik, hogy 
bizonyos jövevény személy vette által az insur- 
gensek vezérletét, ki köztük fölség gyanánt tesz
teltetik ; ellenben más utón igen is hiteles szemé
lyektől, kik látták azon idegent, hallhatni, hogy 
azon vezér nem maga d. Carlos. E’ vélemény, 
ugv mond a’ Journal de Paris, nem a’ miénk, sőt 
mi már kinyilatkoztattuk', hogy erősen hisszük a’ 
hg. megjelentét, de említeni akartuk, mert mint 
mondják, e’ hiedelem Navarrában igen közös.

É J S Z A K A M E 111 K A.
Az elnökiül fogva lefelé minden hatóság és 

a’ nép közösen „egyesültök Lafayette emlékeze
tét szeretve megtisztelni. Halála hire jun. 19kén 
crt az egyesült statusokba. A’ hírlapok követke
ző napokon gyászszélekkel adattak k i, ’s vala
mennyi status-test mozgásnak indult, mint a’ la
pok ncvezék „ezen utolsó Római“ iránt kifejezni, 
a’ vég tiszteletet. Jackson elnök felszólító a’ con- 
gressust, hogy e’ nemzeti gyász tanúsítására a’ 
szükséges rendszabályokat tegye meg, ’s azon
nal parancsokat bocsátott a’ szárazföldi és tenge
ri sereghez, hogy „Amerika ezen fogadott Hja“ 
emlékezetére a’ köteles tiszteletet tüntesse ki. Uj- 
york, Philadelphia, Washington, Boston, Uj 
Bedford ’s több más városban összegyűltek a’ pol
gárok, ’s mindenütt az .határoztatok, hogy az 
elhunyt Dicsőültnek nyilván tétessék hódoló tisz
telet. Philadelphiában a’ községi tanács összehi
vatott e’ fájdalmas hírre a’ szükséges rendelé
sek végett, ’s majd valamennyi tag .megjelent. 
Többek közt végeztetelt: „Megkéretik a’ Mayor 
(főbíró} , nyilvánítsa az elhunyt családjának Phi

ladelphia város benső fájdalmát azon veszteségen, 
—- mídlyet a’ két nemzet, (a’ franczia’s éjszaka
merikai t. i.}, mellyeknek jeles , hazafiui ’s nagyra 
tisztelt polgárja volt, azon veszteségen, mellyet 
az egész világ, de különösen hívei szenvedtek. 
A’ község tanácstermei 6  hónapig gyászlepel
lel legyenek bevonva.“ — Ujyorkban hasonló 
végzések hozattak, ’s a’ polgárok ezen és egyéb 
városokban GO napra gyászt öltének. A’ New- 
york Advertiser ezt írja: „Lafayette general ha
lála egy azon esetek közül, mellyek valamelly 
nép szívét legmélyebb búval tölthetik el, ’s mel
lyek emlékezete folyvást fönmarad. A’ nyil- 
ványos véleményben magasan és büszkén föle
melkedve, mint tán soha halandó; a’ legfontosb 
történetekkel, mellyek e’századnak elérhetlen ha
ladást adtak minden más század előtt, ’s a’ vi
lág politikai alakját megváltoztatták, elválhntla- 
nul összefűzve; kora legtisztább legállhatatosb re- 
publicanusának halála Francziaország lélekismé- 
rcílen anarchistája elfajzásuk ’s korcsulásuk el
lentéte által föl fogja riasztani, míg az okos* nép
szabadság ellenségei tán hiú örömben kurjonganak, 
hogy a’ meg nem vesztegethető hazafi, kinek el
vei előtt reszkettek, az élet láthelyéről örökre 
lelépett. Es te Amerika! mikép fog az egyetemi 
gyász szózata ezernyi haknidról viszhangzani, most 
midőn azon férfiak közül, kik szabadsági harezod 
sötét órájiban karodat vezérlék, az utolsó is elpi
hent! 0, Washingtonja barátja, azon láncz utolsó 
szeme, melly ama’ dicső napok emlékezetét Amerika 
mostani nagyságával kapcsoló egybe, első sze
relmében, első hálájában, kinek emlékezete népe 
szívében a’ legtávolabb korig élni fog. Lafayette, 
te nagy és jó ember! soha sem fog erényed, ’s 
erdemeid emlékezete választásod országában, szi
ved szerinti uj hazádban kihalni, mellyet a’ föld 
nemzetei közé iktatni ol!y hathatósan fáradoztál!

A’ philadelphiai újság Galatin Albertnek a’ 
lengyel biztosság elöljárójának következő nyilat
kozását közli az Ejszakamerikába költözött len
gyel menekvőkrül* „Soha orsz gunkba sajnálatra 
méltóbb beköltözés, vagy mellyel kevesebbet le
hetne boldogulni, a’ lengyel számüzöttekénél nem 
történt. Egyik sem beszel közülök angolul,’s csak 
kevesen francziául vagy németül. Itt honfitársra nem 
akadlak, kihez folyamodhattak volna. Szokásaik 
lényegesen különböznék mieinktől, ’s nyugoti Eu- 
ropaéiíól. Minden osztályból keverve vannak; mint
egy 8 (lan nemesek, s ha némelly tekintetben ta
nultak is, de soha kézmunkát nem tettek, pedig a’ 
sz. írás szerint is kezeid munkájával ’s arezod ve
rítékével keresd kenyeredet. — Bogotái levelek 
szerint apriJ. 28ról, mihelyt Venezuelából hire 
jött, hogy a’ kongressz a’ vallási szabadságot el-



félóránál hamarább jött a’ görög követ udvarias 
meghivatásával vissza.

O L A S Z O R S Z Á G
Az Orleans hgnek a’ nápolyi király nénjé- 

vei ’s Leopold lignek Maria franczla hgasszon- 
nyal leendő összekelését váratlan akadályok gá
tolják. Mint emlegetik Lajos-Fülöp leánya jegya
jándéka nyújtott e’ nehézségekre alkalmat. A’ 
francziák királya, ki első tett ezen összekelésre 
lépéseket, egy millió frankot ajánlott jegyajándé
kul, mire a’ nápolyi udvar azt válaszold, hogy 
e’ mennyiséggel megelégülne ugyan, de csakúgy 
ha a’ frankok helyett ducatit (épen négyszer an
nyit) adand. E1 javaslatot a’ tüilleriák kabinetje 
elfogadd, de azon kifejezett kikötéssel, hogy a’ 
mostani szicíliai alkirály, m íg é l ,  tisztségében 
maradjon, és semmi környöletek közt se hivas
suk vissza. E’ váratlan kívánat a’ nápolyi királyt 
természetesen idegenül hatá meg, ’s arra nem 
hajlandó állani. — Az angol Globe szerint d. Mi
guel Genuában nagy figyelmet, de még nagyobb 
botránkozást okoz gondolatían viseletével. Fő czdl- 
ja , ugv látszik, annak mutogatásában áll, hogy 
semmit szívére nem vészén, ’s ezt azzal hiszi 
legkönnyebben elérhetni, ha Genua utczájin a’száj- 
tátó bámész nép előtt mint merész lovag minden
féle szökdelésben csudáltatja magát.

E L E G Y H I R E K .
Plnsk városban némi kereskedő sót árulván 

arra tévé az orosz kormányt figyelmessé, hogy e’ 
város fekvését szemügyre vegye. A’ város tnd- 
nillik Przypez folyónál fogva Dnieper és Yiemen 
folyók által a’ bálti ’s fekete tengert kapcsolja 
egybe. — Kopenhágából jul. 6ról írják, hogy 
Norup egyházkörben Fyen éjszaki oldalán minap 
hun v. óriás halmot (Riesenhügel, vagy Hunnen
graben, H orváti, szerint kunhalom) ástak föl, 
mellyben egy óriásszobát (Jette stue) vagy sir- 
üreget találtak. Feneke ’s oldal-falai súlyos fara
gott sziklákból állottak, ’s oily tágas volt, hogy 
benne négy személy ülhetett egyenesen. Az e- 
gyetlen hamvődőr, melly benne állott, agyagból 
készült, de összeomlott, midőn a’ légre hozatott. 
Mint szokatlant jegyzék meg, hogy e’ vödör a’ 
bejárástól jobbra, tehát nem keletre, hanem délre 
volt helyezve. Ezen sírhalom körül még több is 
van, meilyek alkalmasint egykorúnk vele, ’s nem 
sokára azokat is megvizsgálják. —

határozta, titkos ülés tartatott, ’s a’ törvény né
mi nem hivatalos újságban ajánltatott is; — a’ pap
ság azonban tüstént fölgyuladt, ’s némi raglapo
kat , (Plakat, aífiche) nyomatott, mellyben a’ kül
földiek ellen hevesen kikel, ’s elszántnak nyilat
kozik ezen külföldiek isteni tisztelete szabad gya
korlásának minden ereiéből ellenszegülni, ’s mint
hogy azt hitte, hogy a’ titkos ülés is odaczéloz, 
kémeket küldött a’ főváros környékire, kik a’ 
népet a’ kormány ellen lazítsák.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ hoszpodárok beavatásukat már megnyerték, 

’s a" szultántól el is búcsúztak. Ghika Sándor hg 
a’ fővárost azonnal el akarja hagyni ’s Bukarest
be térni vissza. A’ porta azt ohajtá, hogy a’ fej— 
dclemségek divánjában mintegy szava és széke
lenne, a’ mi természetesen a’ tartományok szaba- ' •
dályai (privilegiumi) ellen lett volna, miért is a’ 
hoszpodárok előterjesztvényeket nyújtottak be az 
ellen a’ szultánnak. A’ szultán elfogadá azokat, ’s 
már mostan többé szó sincs arról, hogy az oláh é.s 
moldvai díván mellé török biztosok is adassanak. — 
Zographos, mint görög követ a’ porta által nem 
csak el nincs még ismérve, de az orosz befolyás 
miatt, mivel Görögország az orosz szándékoknak 
ellenszegül, gyakor lealacsonyíttatásnak is kitéve. 
Zographosnak hivatalosan van jelentve, hogy inig 
Otto király nagykorú nem lesz, képviselőjét addig 
aem fogadhatja úgy, mint a’ többi felségekét. Ezen, 
«rósz befolyásból eredt válasszal azt akará azon 
terv-és ármányforraló kabinet éreztetni a’ görög 
kormánysággal, hogy a’ görög érdekek teljesen az 
orosz befolyás kegyelmétől függenek. De ha Gö
rögország kormányzqji a’ császári jóságra mél
tóknak fogják magokat mutatni, azonnal paran
csok fognak a’ divánhoz érkezni, hogy ezen sta
tus képviselőjével máskép kell bánni. Rückmann 
báró, az orosz követ, nem rég az utóbbi ünnep
lések alkalmakor a’ görögökkel még egyszer ’s új
ra érezteté befolyása hatalmát. Ugyan Is a’ külső 
követeket ’s ügyviselóket ekkor a’ török ministe- 
riuru lakomára hitta meg. Egyedül a’görög kőve
tőt nem. Híjában tett tolmácsa előterjesztést a’ 
riáseffendinél, híjában más követeknél, hogy Zo- 
graphos ur részire kedvező intéssel járulnának 
közbe; a’ török hajthatatlan’s konok maradt. Az 
orosz ügyviselóhöz mentek tehát, ’s azon személy, 
mellyet ez a’ végett a’ portához küldött vala,
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61. szám Pest szombat augustus 9dikén 1831,

F o g l a l a t :  Magyarország ( P r s t  megyei uj t i s z te k ;  Palachich  , F iu m e ,  ang. kisasszT próbatétel  P es ten ;  Ó-Arail sa 
° kir. város;  bosnyákok «is C/.ettin vár).  Ném etortzág . Anglia (felsőházi indítványok és viták jul.  2 4 ik e ig ; N ot t ing 

ham választói gyű lése;  Aldboroiigh 's ma* egyvelgek). F rancziao iszág  (s trassbnrgi nemz. őrség-, franczia car l is ták ,  
és angol to ry k .  ’s a ’ t .) . Spanyolország (I Tiki klasirom tintások Madi itban ; Hcdil decretuma , 's a ’ két tábor  állása; 
egyveleg). T örökország  (angol-franczia h jósereg fe lól;  oroszok ’s a  t.).  Olaszország. E legyhirek . Gabonaár.
Pénzkelet.

M A G Y A R O R S Z Á G .
Pozsonyban a’ RR., kerületi üléseikben a’ 

fiscus öröködését, valamint az utána következett 
XVIik czikket is, ,,a’ talált kincsekrül elvé
gezvén, aug. kikén a’ XVIllikat „az irományok 
közlésiről ’s visszakövetelésirül“ vitathatták.

Sz. kir. Pest városa, országgyűlésről haza 
kívánkozott egyik követe Eichholtz János ur he
lyébe Patachich József urat a’ közelebb válasz
tott uj tanácsbelit, küldi követül. A’ ns. város
nak közelebb tartott tisztválasztásakor megálla
pított külső és belső tanács és tisztviselők, vala
mint az 1767tü! kezdve egész mostariig válasz
tott külső és belső tanács tagjainak névjegyzé
ke, magyarul és németül kiadatott, csinos nyom
tatásban. A’ kiadó szinte Patachich József ur, ki 
e' munkáját még azon nemes ajánlatával becsese
ié, hogy a’ belőle kerülendő tiszta jövedelmet a' 
b. Kisfaludy Károlyuak állítandó emlékre szentelte. 
A százados polgár nevezetből azt gyaníthatná az 
ember, hogy a’ választott polgárság száma csali, 
száz Pesten, pedig 124.

A’ nm. m. kir. udv. Kanczellaria Horváth József 
udv. ágenst saját kérelmére e1 hivataliul fölmentette.

Tok. Pest vmegye KK. pénztárának gond
viselőjévé, elhunyt Bereczky Lajos ur helyébe 
Bielek János ur , eddig pesti járásbeli aladószedő 
választatott; ennek helyébe pedig aladószedővé 
cs. kir. fölig. Nádor 0 Fönsége által Sigray La
jos esküit ur neveztetett ki, kik mind ketten a' 
f. h. 2 ikán tartott közgyűlésben hivatali (tsküjö- 
ket le is tevék.

Fiume jul. 15. A' folyó év 2dik negyedében 
kereskedésünk forgása, ha nem teljesen kedvező, 
legalább kielégítő vala; mert ba elevenségére az 
előbbi hónapokat fölül nem mulá is, legalább má
jus és júniusban épen nem csökkent, midőn az em
lített egész negyedben a’ hajózási ’s kereskedési 
állapot imez volt; érkezett terheit bajó összesen, 
543, mellyck tonnaterhe (Tonnenlast) iöA IO ra 
ment; az általuk behozott áruk értéke 269,'-97 
pengő fra tétetik; érkezett üres hajó 297 's ezek 
lonnaterhe: 9,201. — Távozott terheli hajó ös
szesen: 439, mellyekt . ennaterhe 14,537rc s/.á—

míttatik, ’s a’ rajtok kivitt áruk értéke teSzen: 
404,060 pengő ltot; — távozott üres hajó: 408, 
mellyel: tonnaterhe 7,007re tétetik. — A’ mar- 
tinschiezai „Ferenez“ vesztegintézetbe érkezett 
6  brigantiirt; 1,229- ’s 3 pielego, 85 tonnate- 
herrek — Ezen adatokból kiviláglik, hogy a’ ki
kötőnkben keringett pénzmennyiség e’ három hó
napban összesen: 613,157 pengő ftot, ’s a* ré
szünkre tettleges mérleg: 134,963 p. ftot íeszen. 
Az érkezett hajók összesége : 840 ’s azok tonna
terhe 19,717. — a’ távozottaké ellenben 867 ’s 
tonnaterhük: 23,544. — A’ beli ozot t  áruk 
közt legtöbb mennyiségüek ’s legnagyobb érté
kűek vaiának: a’ bor, ([teknős) békák a’ jómai szi
getekről; ezukor, kávé, különféle kézi- ’s gyár
müvek, olaj, rizs, rongy és szeszek; ’s a’ t . ; a' 
k i v i t t e k  közt pedig: a’ cserfadongák, levelesé» 
pordohány, fenyüdeszkák és ^dongák, kukoricza, 
papiros, repeze, rongy, rozs, vászon, \sar t . — 
Nyarunk fölötte száraz; a' hőség csöndes tenge
rünk partjain ’s kopasz szikláink alatt szinte pör- 
zsölő; Fiumaránk ere, a' Rechina, a’ hosszú 
szárazság miatt jól elapadt, ’s az őrlés nehézsége 
miatt kenyerünk ára egy pár hét óta magasbra 
szökkent. — Az idevaló birtokosoknak egyébként 
is csekély gabonabeli termesztménye az idén em
lítést sem. érdemel;; de ar  szőlő vesszők rakton rak- 
vák fürtökkel, s ba veszély nem éri, igen bő szü
rettel kecsegtetik gazdáinkat. Gyümölcseink rög
tön értek, ’s azért többnyire ízetlenek; virágfü
géink csekély ideig tartottak, ’s már is teljesen 
ve wc keietüknek. —

Pest. Folyó hón. 5ikén tartó a’ pesti angol 
kisasszonyok nevelő intézete belső növendék kis
asszonyai próbatételét is. A’ tárgyak számosak és- 
szokás szerint vaiának fölosztva. A’ keresztyén 
oktatás első helyen a’ bibliai történettel ügyesen' 
füzetek össze. Ezután a’ magyar nyelvtudomány 
mint már huzamosb idő óta, egyedül magyarul 
előadva. Ugyanazon tanító előadása után Magyar- 
ország történetei is magyarul zengenek, ’s kö
zös volt a’ sajnálat, hogy az időrövidség félben 
szakaszíá. — A’ német nyelvtudomány, a' táji-- 
vitellel fv. Stylisíikával) fejszámvetés, földleírás ,, 
és franczia nyelv valónak a’ végső tárgyak, mek—
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lyek közül a’ földleírás és fejszámvetés különösen 
köz figyelmet inditának. A’ próbatételt magyar 
búcsúzó beszéd rekeszté, mellyet szerény önér
zettel Rakovszky Octavia kisasszony szavazott el.

O-Arad, a’ királyi szabad városok sorába e- 
meltetett ö kir. Fölségének közelebbi kegyelmes 
határozatánál fogva. így hetvennégy esztendőn 
keresztül lassú reménnyel éltetett forró óhajtása im
máron teljesülvén; báró Orczi OrczyLőrincz főis
pán, mint kir. biztos ur által folyó aug. hón. Síkén 
fog kiváltságolt törvényhatósági jogaiba iktattatni.

Czettin várnak a’ bosnyákok által minap tör
tént megtámadtatásárul körülményesben még ezek 
jelentetnek: Már több év óta nyugtalanítják ha
társzélünket a’ szomszéd bosnyákok gyakori rab
lások ’s marlia-elhajtások által, melly miatt a’ 
rend, nyugalom, bátorság és szomszédi egyértés 
ré*r háborítva szenved. Hasonlóan hallani leliete 
legközelebb is , hogy egyszerre több ezcren ké
szülnének határunkon átrontani, ’s az ott fekvő 
Czettin végőrségi várat hatalmukba keríteni^ a’ 
benne találkozó álgyuk ’s hadiszerekkel aztán ma
gokat, a’ sereggel közelgő török vezér ellen, vé
dendők. A’ föltételt, mint tudva van, nem is ha- 
gyák teljcsíttetlen, ámbár egészen kudarczot vall
va. 1 0 —Ilik e  közti éjjel csakugyan több ezeren 
’s hadlábban jövőnek át a’ széleken különféle pon
tokon , ’s közülök az egyik csorda bátor volt a- 
zou elszánt vakmerőségre vetem ül ni, hogy egészen 
Czettin vár bástyáji alá lopódzék, itt az éji sö
tétség segedelmivel a’ falakhoz ostromlétrákat al- 
kalmazzon, ’s azokon majdau a’ várba apródon- 
ként fölmászhasson. A’ bástyán őrt álló katona, 
valamint az épen arra húzódott őrszem (patrouil- 
lej hallván a’ zsibongást, szokás szerint három
szori Íölszólitást tett, de mivel senki sem vála
szolt, tüzelni kezde. Hallott puskaszóra a’ vár- 
parancsnok Szilliak kapitány a’ szluini határőr- 
ezredbül, ki a’ valóságos várparancsnok távollé- 
te alatt e’ hivatalt ideiglen viselé, nyomban he
lyen termett , ’s a’ már valódi ostromlás vissza- 
nyomalását vezérlé. »Szerencsétlenségre azonban 
ndngyárt eleinte, a’ mint az ostromlók állását cgy 
falrézsen (álgyu-nyiladékon) megtekintené, egy 
pisztolylövés által bal arczán megsebesíttetik ’s 
magán kívül földre rogyik; történetből egy in- 
genieur-kapitány volt jelen, neve Pencz, ki a’ 
megsérült kapitány helyett a’ parancsnokságot a- 
zonnal átvette, ’s egész végig folytatta. Az őr
ség vitézül harczolt, ’s mint tudva van, győzöde- 
leminel véré vissza a’ támadókat. A’ történet vé
ge ismeretes. Egyesek kitüntetett jelesb vitézsé- 
gi közt említésre méltó egy derék pattantyús, ki 
az indított zajra sebesen előteremvén, a’ mint 
látja a’ nagy kopasz bosnyák fejeket egész mel

lig a’ létrárul á’ bástyán felbukkanni, fölkap egy 
nagy rudat ’s rettentően döngeti vele a bosnyák 
tar koponyákat, mig valamennyi el nem pusztult 
onnét. A’ gonosz támadók, bosszúból, hogy ezé'- 
lukot nem érhették, hazafelé futtokban mindent el
pusztítottak, rablottak ’s felgyújtottak. Más nap 
azonban, hihetőleg a’ széleken fel és alá vonulni 
látott számos határszéli fegyveres csapat miatt 
megfélemülve, bocsánatért könyörgőket küldöt
tek részeinkre , azon Ígérettel, hogy minden el
rablót! vagyont, jószágot visszaadnak, és min
den kárt megtérítenek; melly nyilatkozásra a’ 
mondott csapatok a’ szélekről elvonattak. Azóta 
az illető lépések megtétettek, ’s a’ török kormány 
mint bizonyosnak hallik, Seid Ahmed Aktív efi- 
fendi személyében biztost küld e’ szélekre, ki ott 
az annyira kívánt nyugalmat tartósra visszaál
lítja. Boszniában a’ nép folyvást elégedetlen ’s el
keseredett, honnan szinte keriilhetetlen, hogy a’ 
tartomány egészen ostromállapotba ne helyeztes
sék; kisebb szelidebb eszközök által többszöri ta
pasztalásnál fogva, lehetetlen itt jó rendet állí
tani föl. A’ most Boszniában levő rendes török 
katonasághoz még három ezredet várnak, "a ak
kor fognak majd a’ lázadók fenyítésé hoz.

N É M E T O R S Z Á G .
Ivarlsruheból írják, hogy Konstanzban Busz

nak, azon helyen, hol megégették, emléket akar
nak emelni. A’ polgármester és tanács, a’ kor
mánytól, intést vett visszavonulásra. Azonban aa 
előfizetésgyüjlő biztosság folyvást munkás, ’s az 
aláírások már több ezer tallérra mennek.

Brüsselböl írják, hogy a’ nyilványos oktatás 
iránt teendő törvényjavaslat szerkesztésire meg
bízott küldöttség munkáját bevégezte, ’s a’ király
nak benyújtotta. Nézete az első biztosságétól sok 
fontos kérdésben elüt. Egy helyett két tudom, 
egyetemet állíttatni javasol, ’s ezen egyetemeket 
pedig úgy alakíttatni, hogy egy polytechnikaios
kola elmaradhat, helyökGent ’s Lüttich lenne, dip
lomákat ne oszthassanak; e’ joggal egy kérdő
szék bírjon , melly időszakonként Brüsselben üljön 
össze. — A’ kiköltözési kedv egész Németország
ban igen terjed. Nem rég Berlinből is számos igen 
tisztes család költözött ki Amerikába, kik külön
ben nem csekély vagyont visznek magokkal. A’ 
fiatalságból meg sokan Görögországban keresik 
szerencséjöket, hova seregesen tódulnak.

A N G L I A .
A’ felsőházban jul. Síikén az cxeterí püspök 

több kérelmet nyújtott be az uralkodó egyház ré
szére. Azután Londonderry marq. azt kérdé : mi 
szándékkal van az uj ministeríum a1 fónálló egy
ház1 iránt, ’s különösen arról kíván őszinte nyi
latkozást, egyhangú e a’ mitiisleriutn ezen fontos
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kérdésben, mert neki oka van azt kétlcni. Erre 
újságból olvasni kezdé azon beszédet, mellyet 
Melbourne I. a’ mostani első minister néhány hó
nap előtt a’ felsöházban tartott az irlandi egyház
ról^ ’s melly egyenesen ellenkező Ellice minister- 
nek az alsóházban mondott beszédével. Melbourne
l. szavába vágván rendre szólítá, mert 1 )  a’ ns. 
marq. beszédet hírlap után említ, minek semmi 
tekintete nincs; 2 )  mivel parliament szokás ellen 
van felsőházban ülő ministertől számot kérni ar
ról, mit valamellyik társa a’ másik házban mon
dott. Wicklow gr. e’ rendrehivásnak ellenszegült, 
’s megjegyzé , hogy szinte régi szokás mind a’ 
két házban , parliament beszédekből hírlapok sze
rint hozni fel kivonatokat. „Először történik, úgy 
mond, hogy Melbourne mint minister rendrehi- 
vási jogával é l ; de reményiem, jövendőre néz
ve alaposabban, ’s vigyázóbban fogja ezt hasz
nálni. (halljuk)! Londonderry marq. is azon vé
leményben volt, hogy ő jogával élt, ’s a’ rendrc- 
hivás alaptalan. Ezután a’ beszédeket olvasá to
vább ’s bevégezíükkelkérdé a’ministereket: szán- 
dékjok e az egyházi jövedelem fölöslegét világi 
czélokra fordítani. Lansdowne 1. megjegyzé, hogy 
a’ns. marq. nincs jusa illy vitát kezdeni kérelmek 
átnyujtásánál, mert ha ezt akarta, külön indít
ványt kellett volna tennie. Londonderry marquis: 
„Ez csak kelepcze a’ formaságra nézve, ’s nem 
méltó a’ ns. lordhoz és helyzetéhez.“ (számos rend
re! hívás). Ebből vita támadt azon kérdéssel: 
van e Londonderry'nek jusa az egyházi kérdésről 
más formában, mint indítványban, vitát kezdeni, 
’s minthogy a’ ház többsége tagadni látszott ezt, 
jelenté a’ marq., hogy külön indítványt teend az 
iránt. Ezután Limerick marq. igazságot kívánt a’ 
felsőház privilegiumi megsértetése miatt, mellyet 
az alsóház egyik tagja ellene irányzott beszédé
ben követett el. Ideje már, úgymond, hogy a’ 
felsőház tagjai mentessenek meg a’ másik ház meg
támadásitól. Az alsóház egy idő óta olly rend
szert követ, melly nem egyébre, minta’ felsőház 
eltörlcsztésére czéloz, mi a’ királyszéket is ve
szélyezteti. Az ellenem irányzott megtámadás sér
tő ’s rágalmazó. Az alsóház egyik szónoka (O'Con
nell) arról vádolt, hogy 2 0 0  családot hajtottam 
ki lakjaikból, ’s ínségbe és nyomorúságba buktat
tam őket, mert a’ telekbért nem fizették meg. A- 
karják e mylordok már most az igazságot tudni? 
Azon 200 család csak 1 1  személy, kiket én két
ségbe nem vonható tulajdoni jósomnál fogva kény
telen valék eltávolítani, minthogy nem fizettek. 
Boszulják meg a’ ns. lordok e’ sérelmet, hogy a’ 
felsőház padjai bitófákká ’s pelengérekké ne vál
janak. Westmeath marquis is panaszt tett O'Con
nell eilen , ki a’ lordokat ’s fő egyházi méltóságo

kat népzsarlóknak nevező. A’ház napirendre ment 
által.

A’ felsőházban jul. 22kén Westmeath m. o- 
hajtá tudni: valljon ha rágalmazó megjegyzések 
ellen törvény-indítvány tétetnék a’ házban, a’ lord- 
kanczellár hajlandó volna e azt támogatni ? (hall
juk! ’s kaczaj) „En, úgymond a’ marq. megenge
dem, hogy a’ szólásszabadság a’ parliamentben 
becses jog, ’s fontos privilégium; de nem lehet é 
túljárni rajta, ’s vele visszaélni? Én legalább nem 
láthatom át, mit nyernek az országos ügyek az ál
tal, hogy rágalmazás eszközeivé tétetnek. Nem 
tudom, miért ne lehetne valaki a’ parliamentben 
hamis állításokért ’s elferdítésekért felelős? A’ 
köz életben az angol törvény szerint minden sze
mélynek joga van megidézni a’ rágalmazót De a’ 
két parliament házban büntelcn élhetni rágalmak- 
’s rutalmakkal. Fájdalom! ezen előjog utóbbi idők
ben tulságig ment, ’s úgy tartom, illy romlaszfó 
szokásnak gátot kellene vetni. Ha valaki irlandi, 
bár van hivatala vagy nincs, számolhat rá, hogy 
megtámadják, ha bizonyos politikai irányt nem 
követ. Ellenségének csak egy darab papirost kell 
kezébe vennie, azt leggyalázatosabb rágalmakkal 
bemázolnia, ’s ha az, valami gonosz markába ke
rül , azonnal közzé tétetik. Illy esetekben nem 
annyira a’ kiadót, vagy ujság-tulajdonost óhajta
nám megidéztetni, mint a’ rágalmazás szerzőjét, 
mi mostani törvényink szerint teljes lehetetlent 
„A’ lordkanczellár válaszold, hogy ö olly rend
szabályt, miilyent a’ szónok ért, nemcsak nem tá
mogatna, de inkább legeíhatárzottabban fogna os- 
tromlanit — (halljuk! halljuk!) „Én még tovább 
akarok menni, mond Brougham, ’s nyilváayitoni, 
hogy hiedelmem szerint, a’ parliament olly (ör
vényt nem fogadhatna cl, mert az nem egyéb 
volna mint visszahúzása a’ bill of rightsnak. —■ 
Ezen törvény igen fontos és szentül megtartandó 
része büntelenséget biztosít minden parliamentlng- 
ra mindenért, mit az a’ parliamentben helyén mond, 
azért semmi törvényszék elé nem idéztethetik; de 
e’ föltétien szabadság nem volna lehetséges, ha 
valamelly határvonalt akarnánk kitűzni, mert ak
kor a’ szólásszabadság a’ nemzet nagy tanácsában 
biró ítélete, vagy esküitek szeszélye alá vettet
nék. Egyik esküdtszék rágalmazásnak tarthatna 
valamit, mi a’ másiknak egészen más világban tűn
nék elő, úgy annyira, hogy a’ vékony vagy fin
nyás különböztetéseknck vége hossza nem lenne. 
Némclly esetekben a’ megsértett félnek van mód
ja , ’s nemcsak névszerint, de valóban is, ’s nem
csak a’ nyomtatón vagy kiadón, hanem a’ parlia
ment tagjain is elégtételt nyerni. Ha vaJamclíy 
tag, magára vállalja az általa kimondott rágalma
zás kinyomtatását ’s közzé tételét, már jlíy
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ben minden tekintetben felelős érette. Az illy sze
mély e’ felelősség ellen nem panaszkodhatok, mert 
a’ közönség semmit sem vesztett volna, ha a’ rá
galmazást nem hallotta volna is, mi a’statusügyek 
vitelében nem úgy van. Arra, mit mondottam, pél
dát említhetek. Bizonyos ns lord, tagja ezen ház
nak, ki gunybeszédet tartott, ’s azt közzé tette, 
két hónapra fogságba volt kénytelen költözni. Egy 
más személy, az alsóház tagja, kinek ügyvéde 
voltam, ama’ házban helyéről beszédet tartott, 
mellybcn Liverpool adószedője cliarakterét támad
ta meg, ’s azt ,  minthogy beszédéről hibás tudó
sítás terjengett, szükségesnek hitte közzé tenni. 
Benne rágalmazások voltak. ’S a’ közzététel miatt 
megidéztetek ’s elítéltetek. Híjában hivatkozott ő 
a’ parliament privilégiumára, híjában tett az el
hunyt Taylor Michael Angelo indítványt ez iránt 
az alsóházban. Elhatároztaték,hogy a’ bili of rights 
oltalma a’ parliamentben mondottak közzétételére 
nem terjed ki, noha beszédét a' vádlott rósz szán
dék nélkül tette közzé, ’s czélja csak hibaigazítás 
volt. Hogye’ nagy oltalom az illetőkre nézve, nem 
tagadliatni. Gyakran ejtetnek kifejezések a’ vita 
hevében, ’s fájdalom! néha szándékkal ’s hideg 
vérre! is, mellyeket ejteni nem kellett volna, de 
mellyeket a’ szólóknak semmi esetben sem szabad 
közzé tenniük. Örömest akarom azonban remény
leni, hogy a’ hallgatóság ép érzelme, Hiedelem- 
érzése, ’s helyes tapintata, azon hajlomást, melly 
által magunkat hirtelen kifejezésekre hagyjuk ra
gadtatni, lassanként el fogja hárítani, (halljuk! 
halljuk!} Ezt remekjük, de hogy törvényhozás 
beavatkozása irthatná ki azon gonoszt, melly el
len a’ ns marquis panaszkodik, nem gondolhatom.“ 
— Később Suífield lord törvény-indítványára a’ 
halálos büntetések eltörlesztése iránt, melly elő
ször olvastatott föl, azon megjegyzést tévé Broug
ham 1. hogy ohajthatóbb ’s tanácsosi) lenne , ha 
illy törvény-változtatások a’ kormánytól erednének 
’s rendszeres öszhangzásban volnának: mint sem 
hogy egyesek, habár igen dicséretes ’s embersé
ges szándékból, tegyék azt. Sokkal jobb volna úgy 
mond, ha a’ ministerek a1 büntető törvénykönyv 
rendszeres módosíttatását hoznák javaslatba, ’s 
e’ végre biztosság neveztetnék, melly ezen indít
ványokat fontolná meg, ’s tudósítást terjesztne a’ 
parliamentnek elő. (halijuk!) Ha e‘ tudósítást szor
galmasan megvizsgálnák, késznek nyilatkozék a’ 
lordkanezellár maga is az érintett rendszabást a’ 
felsőház ebbe hozni, mert ezen ház úgymond, mint 
az ország legfőbb törvényszéke, legalkalmasb e’ 
dologban kezdeménnyel (initiativával) élni. ’s a’ tör
vényeket "oliosan" enyhíteni, (halljuk) Wynford L 
igen örvendett e’ nyilatkozáson, ’s bizonyosnak hi
szi a’ szelidebb büntetéseknek kevés év alatt oily

sikeresekké válandóságát, hogy nem is lenne szük
ség halálos büntetéshez folyamodni. — Juh 23án 
a’ lordkanezellár 48 kérelmet nyújtott ugyanan
nyi skott helységből be az ottani pártfogási jog- 
másitás iránt, ’s támogatta e’ folyamodást. Az al
sóházban pedig Ripon ur a’ jövő ülésre javaslatot 
teendőnek jelentkezett, hogy a’ püspököktől tör
vényhozói ’s bírói hatóságaik vétessenek el. — A’ 
felsőházbán 24kén a’ lordkanezellár azon vádtól 
szabadkozott, mintha ő az öregek, betegek ’s erőt
lenektől a’ segedelmet meg akarná vonni.

Grey gr. személyes és politikai baráti 2000 
ft. stget (20 ,000  p. f.) adtak össze, hogy Grey 
ladynek férje szobrát adhassák ajándékul. — Kö
vetkező választói jelenést beszélnek Nottingham- 
ből: „Vad jelenés adta magát tegnap (juh 21.) a’ 
csarnok termében elő, hova Sir J. Hobhouse a’ 
választókat nyilványos gyülekezetre hítta meg , 
hogy politikai hitvallását előttük letegye. A’ gyü- 
lé.shely homlokán rósz hirü embercsoport állott, 
kik 9 ágú korbáccsal-cat-o’ nine-tails-valának fel
készülve a’(seregnél szokásban levő büntetés, melly 
miatt mivel azt Hobhouse hadi statustHoknoksá- 
gában. el nem torié, népszerűségét elveszté). Ezen 
emberek a’ korbáccsal idestova hadaráztak , egy
szersmind folyvást: embertelen! rettentő! vad! 
Hobhouse! Hozzátok a’ krokodillt ide! ordítozták, 
melly alatt Hahhouse-t értették; t. i. Sir Johnel- 
lenségi gondoskodtak a’ korbácsokról ’s egyúttal 
azon hírt terjesztették, hogy a’ „korbácsot“ pár
tolja a’ seregnél. Kevéssel 8  óra után berohantak 
a’ kémek, azon kiáltással, ,jő már! jő! JE’ hirt 
zajongva fogadt ík, ’s ezen köszöntés alatt lépett 
Sir John a’ terembe, Wakefield szilárd whig elvű 
(principiumii) gentleman és számos baráti kísére
tében. Erre a' tompa zúgás harsány robajjá válto
zott, a’ korbácsokkal jobbra halra hadonáztak Sir 
John feje fölött, ’s orra alatt. E’ korbács-suhog- 
tatás közt eljutott végre Sir John nagy nehezen az 
alkotványhoz ’s a’ vad bőgés nem gyöngült dühhel 
még folyvást tartott. Egy suhancz, azonban egy 
másiknak hátára mászott, ’s közel Sir John előtt 
egy különben tisztes külsejű férfitól derekasan 
megkorbácsoltatott. E’jusosztás, minthogy a'kor- 
báeslott a’ hátfelére hulló szapora ütlegek alatt meg
görnyedt,’s a’ tréfától, melly nem ínye szerint volt, 
menekedni óhajtott, — hangos kaczajt s hahotát 
okozott, rnellyre sir John is kifakadt. Ezután kár
hoztató felírásokkal tele irt lapokat tartottak sze
mei elé, mellyeken olvasni lehetett: „akartok e 
szavazni Hobhouse-ra ’s a' katonakorbácsra? Hob- 
housért ’s a’ hosszú parliamentekért? Hobhousert 
’s a’ gabona-törvényért? Hobhousért ’s a lord
püspökökért? Hobhousért, ki irlandi testvéritekre 
vörös nadrágu bírákat (hadi törvényszéket) sza-
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vazott? Hobhousérfc, a’ tisztség-vadászokért és 
nyugpénzesekért ? Hobhousért és adózásért ? ’s a’ 
t. Sir John az aikotvány szélire lépett, hova némel- 
lyek segítették, mások pedig gátolták. Azonban min
den iparkodása sükereílen volt. Előállott azután 
Boothly ur, tisztes radical, ’s hasonlag az alkot- 
ványra felliágván, miután a’ tetszésjelentő kurjon- 
gás, mellyel fogadtaték, megszűnt, fölszólitá a’ 
gyülekezetét, hallgatnámegHobhouse urat. Hob- 
house ur még egyszer próbálkozott szólani: Gent
lemanek, úgy mond, akadtok e meghallgatni vagy 
nem? azt kívánom tőletek, mit angol angoltól so
ha sem tagadtott m eg.------- ,,jó rakás ütleget!
kiálta valaki a’ csoportból, és hahota, ’s „piha! 
szégyeljétek magatokat !sí ’s uj lárma és tombolás 
követé ezt. A’ kilencz ágú korbácsok megint tán- 
czolni kezűének, ’s kipek az nem volt, legalább 
kilencz piszkos újával hadarázott. Boothly ur még 
egyszer a’ háborgókhoz fordult, „ugyan hallgas
sátok meg hát Hobhouse urat magatok végett.“— 
„Már húsz évig hallgattuk“ mondá egy szózat. 
Sir John kalapjával legyintgetc, hogy kedvező ér
zelmet támasszon, de híjában, ’s mivel csöndet 
nem reméllhete, mintegy lopva a’ mellékajtón vis
szavonult, mert különben szilaj bánásnak tette vol
na magát ki minister létire is. A’ gyűlés nagy lár
ma közt oszlott el. Estve Hobhouse választói biz
tossága teremében minden félbenszakasztástól ment 
gyűlés tartatott, mellyben Hobhouse ur sajnálkoz
va emlékezek a’ tegnapi esetről, hozzá tevén, 
hogy őszinte tisztelettel van a’ nottinghami fér
fiak iránt5 mert Nottinghamben mindig, még a’ 
legrosszabb időkben is voltak eszes, radical, ’s 
független elvű férfiak. £ tetszés). Eddigi statusé
letére benső elégüléssel tekinthet, ’s hajó hírén 
kívül a’ nép bizodalmát ’s tiszteletét nem nyerte 
volna meg, soha Nottingham lakosai nemes-lel- 
küségére nem bízta volna magát. „En, úgy mond 
a’ nép ügyéért sokat szenvedtem, mellyet fiatal
ságom óta pártolok. A’ reform-kérdésben még csa
ládomtól is megváltam. 18i9ben Westminsterben 
követül választattam volna meg, ha 3  nappal a’ 
választás előtt nem nyilványítottam volna, hogy 
parliament-reformra jövend a’ dolog. Fogságot is 
szenvedtem a’ nép ügyéért. Fájlalnám, ha illy 
tett dolgok feledékenységbe jutnának. Végre meg
győződését mondá ki a’ minister, hogy a’ kor
mánynak utoljára is jó szabálya rendszeren épült 
radical reformhoz kell folyamodnia. — -

Aldborough York grófságban, mcüynekbir
tokosa Newcastle hg a’ parliament-ujítás előtt két 
követet a1 helység, kettőt a1 Boroughbridge (vár
ból) nevében küldhető az alsóházba; továbbá 
S t o c k b r i d g e  ííampshire-ben, hol Worcester 
tnarq. hatalmában volt a’ követ választás, árverés

be fognak bocsáttatni, mivel most már nem ér
nek annyit mint azelőtt. Aldborough 50 v. 60,000 
font sterlinggel (600 ,000  pengő fr.) hoz keve
sebb jövedelmet, mint öt év előtt, Stockbridge 
pedig csak félannyit, mint előbb. — Ripon gr, 
Nortonhall nevű mezei laka 8  mérföldre délkelet- 
Szak Londontól jul. 16kán minden drágasági ’s mü- 
darabjaival tüzzsákmány lett. Csak 7000 fontig 
volt biztosítva. — Brougham lord 14 nap előtt 
Stafford lorddal ’s Pétre ladyvel (mind a’ kettő 
katholikus) Warwickstreetben a’ katholikus ká
polnában isteni szolgálaton volt jelen. A’ True- 
Sun azt mondja, hogy ha a’ katholikus emancipatio- 
törvéuy előtt, vagy 20 évvel előbb Nagybrittan- 
nia lordkanczellárja katholikus isteni tiszteleten 
nyilván jelent volna meg, mind a’ két ház sietve 
fogott volna fölirást a’ királyhoz nyújtani ’s kér
ni őt, hogy a’ lordkanczellárt az illyen tettért 
hivatalából azonnal tegye le ; a’gyapjuzsák, melly 
ez által megszentségtelcníttcték, vagy elégetett, 
vagy a’ Tenizébc mártás által tisztíttatott volna 
meg, 1s az országban valamennyi vénbanya a’ 
spanyol árniádát fogta volna várni (mint Erzsébet 
kir. alatt). — Egy egész szigetet (Eday az Ork
ney szigetek közül) 700 lakossal hirlelik nyil- 
ványos levelek eladónak. —

F R A N C Z  JA O R S Z Á G .
Az alsórajnai kurír jul. 2öról jelenti: „A* 

nemzeti őrség lefegyverzetése 3 nap óta egy ta- 
podtnyit sem haladt. A’ maire előbb Champy ez
redesnek irt, de ez minden közre munkálást meg
tagadott, állítván, hogy a’ föloszlatás után többé 
semmi parancsot sem oszthat. A’ maire ezután a’ 
csapatok parancsnokihoz fordult, de azoktól is 
hasonló választ nyert. Tegnap a’ maire minden 
osztály kapitányához irt hosszú levelet, megpa
rancsolván, hogy osztályaik lefegyverzetését esz
közöljék. Mennyit válaszukról tudunk, az ezre
deséhez hasonlított az, mondván, hogy ők ma
goknak semmi parancsoló jogot nem tulajdoníthat
nak azon polgárok iránt, kik osztályaikhoz tar
toztak. Minthogy a’ maire e’ lépés haszontalansá- 
gára is számolhatott, a’ kapitányok válaszát he 
sem várta, hanem az osztályoknak, azaz a’ pol
gároknak magoknak parancsolá meg, hogy fegy
vereiket a’ tanácsházba vigyék. Sőt a’ segédek
nek, számvivőknek ’s dobosoknak is parancsot a- 
dott az osztályok lefegyverzése iránt, de kérdés: 
mivel nincs többé nemzeti őrség, van e segéd, 
számvivő és dobos? úgy szinte parancsolhatnak 
e polgárok polgártársaiknak, megszűnvén hiva
talok? A’ maire azon panaszkodik, hogy az ez
redes ’s parancsnokok vonakodtak csöndes lefegy
verzésre nyújtani segéd kezet, halott a’ polgárok 
inkább csudálkozhatnak azon, hogy a’ maire, ki-
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aek nagy volt népszerűsége, már két év óta me- 
gyeispáni vakeszköz gyanánt hagyja magát hasz
náltatni a’ helyett, hogy várasunk népségével 
maradna egyhangban. Ez csak népszerűségét csök
kenti, melly már úgy is süllyedt. Vannak pillan
tatok, mellyekben a1 statushatalom ’s nemzet közt 
választani, ’s a’ tett választás következésit visel
ni kell. A’ mairenek különös fogalommal kell bír
ni azon benyomásról, mcllyet a’ nemzeti őrség 
íöloszlatása okozott a’ polgárok elméjében, ha tán 
azt hitte, hogy mihelyt csak parancsol, az ezre
des, parancsnokok, kapitányok, ’s nemzeti őrség 
sietve békésén ’s csöndesen a’ tanácsházba jövcnd- 
nek ott lefegyvereztetni magokat, ’s édes örö
mest engedendneka’ maireur felszólításának. Hogy 
ezen uj divatu családünnep teljes legyen, nem veit 
egyéb híja, minthogy a’ strassburgi nép az ispán 
urnák, ’s a’polgár királyságnak hála fölirást küld
jön. Oest. Beob.

Az algieri kormányzó fölötti kérdés már el 
van intézve , Drouet d’Erlon neveztetvén oda. A- 
zonban kétleni kezdik Gérard elnöksége tartós
ságát, legalább gyöngélkedő egészsége nehezen 
f^gja neki a’ tárcza (portfeuille) vitelét huzamos 
időre engedni. — Az alig. Zeit. egyik levelező
je  Párisból juh SOikán következőleg festi a’ fran
czia carlisták v. legitimistákat, ’s az angol tory- 
kat: ,,A’ legitimisták Francziaországban, a’ to- 
ryk Angliában, ’s tán még más némelly befolyá
sok utolsó próbát akarnak tenni. Lajos-Fülöp a’ 
jacobinismusnak’s czimboráinak színre nyakátsze- 
gé, azt hiszik, már most ideje volna Lajos-Fülöp- 
nek, ’s általa a’ polgári osztálynak is, mcíly ne
vében uralkodik, vagy uralkodni látszik, nyakát 
szegni. Angliában telek-birtokra, tengeri erőre, 
bankra ’s kereskedésre támaszkodó hatalmas aris- 
tokratia van. Angliában még nagyon tisztelik a’ 
múltat, mert semmi absoluta monarchia sem tör- 
píti v. dermeszti annak csirájit, ’s a’ helyzetek 
aránya, a’ politikai tekintet arányát is föl bírta 
tartani. De Angliában ezen, a’ természeten ala
pult, status-elvet igen nagy veszély fenyegeti, t. i. 
a’ gyárfüggőségben tartott éhező ’s nyomorúságban 
fetrengő munkás tömeg. Nagy ész ’s általható ér
telem kell e‘ tömeg-lecsilapíthatásra , mellynek 
radical fejei, a’ Benthamisták, a’ franczia assem
b le  constituanteot utánozzák, ’s conventct akar
nak alapítani. Ezen kívül Angliának mirigy fe
néje Irland, melly úgy áll némelly tekintetben 
az uralkodó Angliához, mint Lengyelország Hus- 
sziához. Csekély számú angol ura az irlandi föld
nek. Angol egyház uralkodik Irlandban, de nem 
angol lelkekcn; csupa mély nyomos balra érté
sek, mellyekhez nemzeti gyülölségek járulnak. 
Illy környületek közt hol az uj Pitt, ki világhá

borút tudna vagy merne gerjeszteni, hogy e’ ve
szélyt az anyaországról külföldre hárítsa? de Pitinek 
is, ha most megjelenne, másfelé kellene fordulnia. 
A’ nagy szellemek privilégiuma, a’ lehetségest 
látni, nem a’ képzelményt. Grey és Wellington, 
Peel és Althorp közt, nem radicalismus és aristok- 
ratismus a’ kérdés, hanem ugyanazon veszély 
elhárítása módosított eszközök által. Mind a’ két 
ellenkező aristokrata, mind a’ ketten szelíden o- 
hajtanák helyzetűket másítani, hogy a’ revolutió- 
nak elejét vegyék. Csak az eszközök iránt nem 
egyezhetnek meg. A’ toryk (az eszesek) arról 
vádolják a’whigeket, hogy ügyetlen engedélyek
kel (concessiókkal) a’ revolutiót mozdítják elő a’ 
nélkül, hogy azt elhárítanák. A’ whigek meg azt 
hányják a’ toryk szemére, hogy ugyanazon revo- 
lutiól siettetik konok ellenszegüléssel ’s nem illő 
haladással az engedélyekben. ’S valóban mind ket
ten ugyanazt akarják. Bírnák e a’ mostani angol 
statusférfiak (habár csak fél toryk volnának is) 
hazájokra nézve veszély nélkül, mint valaha Pitt, 
Európában, a’ dolgok régi fekvését fegyverrel is 
pártolni? Azóta minden megváltozott. Franczia- 
ország uj helyzetet küzde ki magának 2 0  éves 
háborújával. A’ régi jog minden elemeiben ’s al
katrészeiben egész Európában, egy nyomos sta
tust sem véve ki, többé vagy kevésbé megren
dült. ’S a’ toryk a’ félszigetben még is utolsó pró
bát mernek. Don Miguel megbukott; szercncsésb 
lenne é d. Carlos? Ezen ügy azonban már nem 
néhány Whig és Lajos-Fülöp ügye, hanem Ang
liában a’ parliament haladó politikai reformjáé ’s 
a’ tőle függő javításoké, — Francziaországban 
pedig a’ polgárságé. Ha a’ félsziget megrendítte- 
tik, a’ toryk Portugáliában, a’ fr. carlisták Spa
nyolországban talpra szegülnek. Nem egyedül a' 
Whigek, se nem Lajos-Fülöp az, kit veszély fe
nyeget, hanem Francziaország polgári osztályál 
’s a’javitó pártot is Angliában. Ekép vetik el a’ to
ryk ’s a’ franczia legitimisták az utolsó koczkák 
Angliában ismérik azon jeleneteket, mellyek Lon
donderry 1. sőt Wellington hg. személyét is fe
nyegették. A’ franczia kormánynak csak kezét 
kellé Jauge urra tennie, ’s még a’ National is 
száraz hidegség ’s megvetéssel fogadott olly rend
szabást, melly ellen kígyót békát kiáltott volna, 
ha Conseil v. Carrel urat, vagy pártja bármi csekély 
emberét érte volna is. Azok igen .világos. A' le
gitimista kormány elleni gyűlölet volt 2 0  év óta 
egész Francziaországban minden nyugtalanság 16 
rugója. Semmi esetre sem óhajtanak többé urasa— 
ga alá jutni. A’ polgárság hiúsága nyomatva érzi 
magát; a’ nemesség elkülöuző kedve nem akar 
megszűnni. Valamint a’ toryk itt ott a' radicalok- 
kal látszanak cselszövényezni a’ Whjgek ellen ,
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úgy eselszővényeznek a’ legitimisták a’ jacobinu- 
sokkal a’ polgárság ellen. Régi kísértések; mel- 
lyek soha sem sültek el. A’ royalisták üldözteté
se a’ jacobinusok előtt egy lépésnek látszott a’ 
respublikára; a’ jacobinusok üldöztetése a1 legi
timisták előtt ismét egy lépésnek a’ restauratióra. 
’S illyen ez egyesület. Szidalmazzák a’ juste-mi- 
ücut, republicanus és legitimista egyesül ellene, 
’s valóban csak egyik a’ másikat akarja meghódí
tani. A’ juste-miiieut v. polgári osztályt ugyan 
magas szellem, érzelem, belátás nem tünteti ki, 
de sokat nyom kereskedés, ipar és művészet ál
tal , mert ez annak élete. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Egy 18kárul költ madriti levél, igy közli bő

vebben a’ nép-salak által elkövetett iszonyuságo- 
kat: „Nem elégedvén meg hogy bosszújukat a’ 
jesuilákon, kikre pártszcllemnél lógva háriták a’ 
kut-mérgezés gyanúját, már jó formán kitöltötték, 
tegnap estve újra egy más nagy csoport a’ legal- 
jasb néposztálybul, előbb a’ sz. Tamás, majd a’ 
Ferenczick ’s Irgalmasok klastromát rohand meg, 
mindenütt a’ legszörnyübb kicsapongásokat követ
vén el. Miután c’ kannibálok kevéssel előbb már 
17 jesuitát leéltek, itt e’ helyeken ismét GOnál 
több szerzetest gyilkoltak meg, jobbára ollyano- 
kat, kik rejtezés vagy futás által keresvén mene
déket, a’ gyilkosok kezeibe kerültenek. De más 
szerzeteseket is , kikkel utczán találkozhattak , 
egyiráut bosszujok tárgyivá tevének. A’ földult 
kJ astro m o kb ul, minden drágaságot, szentelt edé
nyeket ’s holmikat kirablottak. Sajnálhatni, hogy 
a’ hatóságok elég szunyáták voltak a’ történetet 
vesztég csöndesen elnézni,és szabadon folyni hagyni 
a’ dulongást a’ város egyik részében, mig a’ má
sikban szükség nélkül fegyverben állott mind a’ 
rendes mind a’ városi katonaság nagy része. Ma 
reggel, (48kán) legalább külsőleg csöndes a’vá
ros, de nagy a’ forrongás a’ tegnapi nyugtalanko- 

1 dók közt, és készület, hogy estére ismét más klas- 
tromokra ütnek. 6  órakor estve : A’ zajongók telje
sítők fenyegetésüket, r/a délután Atocha klastrora 
ellen nyomultak hasonló zajjal mint tegnap; azon
ban az épület előtt fegyveres katonaságot ’s ál
ju k a t  pillantván meg, ezek szemléítire valamen
nyin szétoszlottak. Ezóta már erős rendelések van
nak a’ még ne talán keletkezhető hasonló merénv- 

, letek mcggátíásira.
A’ íranczia kormányhozjul. 22kérüi jött raad- 

• tudósítások következőket közlenek: A’ 17én 
kiütött cholerai zavargások szerencsésen íecsila- 
puítak; ’s a’ volt katonai ’s polgári hatóságok le
tetetvén, helyökbe újak rendeltettek. lOkénRosa 
nr már megérkezett a’ fővárosba; a’ királynét, ki 
személyesen fogná a’ kamarákat megnyitni, 24ké- 

f re yártdk. 20kán már 70 Lövet volt jelen az elő

készületi procurador-juntán; a’ tagok minTlcícköTr 
mind más nap a’ proceri juntán igen jó szellemben 
nyilatkoztak. A’ Mór. Herald madriti levelezője, 
a’ már tudomásra jött választások után követke
ző pártszámra gondolja oszolhatni az uj procu- 
rador kamarát: royalista vagy is carlosita követ 
lesz 4, 33 ministeri, 69 független liberális, kik 
a’ ministeriuin iránt semmi hajló tekintettel nin
csenek, 28 tulszabadályos (ultraliberalis) kik e-  
gyenes oppositio lesznek; 26 ingó szellemű, a’ 
többinek gondolkozása nem isméretes. — A’ Mad- 
ritban levő portugált követ megbízást kapott ud
varától egy ajánlást tenni a’ spanyol kormánynak 
a’ két országnak szorosb szövetségi egybekapcsol- 
tatására, úgy hogy szellemileg mindketten egy bi
rodalmat képezzenek, megmaradván mellesleg sa
ját alaptörvényeik , nemzetiségök, kormányrend- 
szerök ’s egyéb belső ország-alkotó bélyegeik; 
de külsőleg mind támadólag mind védőleg kölcsö
nösen egyesülnének, akár legyen az ellenség ide
gen, akár belíöldi ’s ez ismét akár elvekben és 
szellemben, akár nyilványos fölkelésben egyik vagy 
másik tcstvérország kormányszéke ellen. E ’ sze
rint Portugália nem maradna tovább is névszerin
ti spanyol oltalom alatt. Az ajánlástól, mint hul
lik, nem épen idegenkedik a’spanyol kormány.— 
D. Carlos főszállása juh 20ikán, ha a’ Gazette de 
Francénak hitelt adhatni, Munarizben volt, csu
pán két órai távolságra Dodiitól, ki folyvást Puen- 
te la Reynánál tartózkodók. Ez utóbbi, hiteles hi- 
reknél fogva, nem arra látszik törekedni, hogy a’ 
hget seregeivel együtt az országbul Francziaor- 
szág felé kiűzze, hanem inkább hogy beszorítsa 
az Ebro felé, hol mindnyájokat hatalmába kerí
tené. Emlékezetes egy közelebb, jul. ISikán So- 
linasban kibocsátott, ’s azóta franczia lapok által 
elhíresztelt parancsa d. Carlosnak, melly által Spa
nyolország várait ’s erőségeit, mellyek christinosiak 
birtokában vannak, mind ostromállapotba hely
zetieknek nyilatkoztatja. — Madritban a’ chole
ra enyhülni kezd valamennyire dühéből, iszonyú 
Ls a’ szám, mellyet első nap elsodrott t. i. 243 
egyedül azon egy nap megholtakban. A’klastroin- 
duló nyugtalankodók közül 30an fogattak el, ’s a’ 
kormány rendelést adott minélelöbbi példás meg
bánt etésökre.

Telegraphi hír Bayonneból jul. 26káról: Az
insuvgensek 2 Sán este a’ Rorunda völgyben Huar- 
te-Araquil felé voltak kénytelenek vonulni, min
den oldalrul körül vannak fogva, Espartero 's Jau- 
reguy zárva tartanak előttük minden utat a’ belső 
tartományok felé. D. Carlos Elisondóban van. * 
Ennyit telegraph után, mihez a’ Sentinelle még 
következőket told: Gon. Rudii jul. 20kán fölosztá 
seregét ’s egy pár osztályt a’ hegységükhöz kül
dött szemmel tartani a’ carlositák síkra jövetelét.
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Ez utóbbiak Rodijnak ime’ lépéséhez képest volt 
táborukat Salines de Oro-ban elhagyók. Espartero 
4000 emberrel Onnate körül fekszik , El - Pastor 
Segura, Carrera és Salvatierra táján szemfüleld. 
Carlos mozgásira, kinek háta mögött ismét maga 
Rodil lO.OOörel áll. Zumalacarreguy maga javas- 
iá a’ hgnek, hogy hagyná el hadát, mellyel a' 
hegységekben, hol se ló, se öszvér vagy kocsi 
nem járhat, a’ gallyak közt ’s gyalogösvényeken 
nagy szenvedéseknek tenné magát k i; a’ hg. te
hát Elisendóba ment, de mivel igen ritkán láttat
ja magát, seregei közt is azon hir szárnyal, mint
ha személyét ’s nevét más valaki viselné. Zuma
lacarreguy saját katonái közül e’ hirterjesztés mi
att négyet meg is lövetett.

Rodil egy decretumot adott ki az insurgen- 
sek ellen, melly szerint 1) Megtiltatik mindenne
mű élelemszernek az insurgensck által bírt he
lyekre szállittatása ; 2 ) Kitüzetik bizonyos határ
vonal az insurgensek tartózkodása felé , mellyen 
túl, ha bárki is élelemszereket vinni találtatnék, fél 
esztendei gályarabsággal büntettetek; 3 ) Legna
gyobb büntetés éri azon elöljárókat, kik akárkinek 
is a’ mondott vonalokon túl hasonló holmi-szállítás
ra útlevelet osztanának; 4) iía katonai biztosak 
vagy tisztek segítenék elő az illy szállítást, azon
nal haditörvényszék elibe állíttassanak’s a’ t. Lát
szik ebbülis, mikép a’ generái fö terve oda czéloz, 
hogy az ellenséget habár éhséggel is, síkra kény
szerítse, mert hegyekben alkalmasint megvíhatat- 
lanok. — Bilbaoban 11 személy Ítéltetett halálra 
azért, hogy egyszer már lerakván a’ fegyvert, 
most újra d. Carlos megérkeztével mellette fölkel
ni merészlettek.

T  Ö R Ö K O  R S Z Á G.
Törökországra nézve e’ pillanat igen fontos, 

azért is élénk feszültséggel- várakozik a’ közön
ség. A’ britt hajósereg, öt liniahajóbul ’s egy frc- 
gátbul álló, múlt héten Burlától Smyrnához vitor
lázott ’s 1000 tengeri katonát rakott ki egy ten
geröböl melletti város szomszédságában, hol meg- 
szemléítcUek. A’ népre e’ látvány különös benyo
mást lett. Azonnal elhagyá a’ hajósereg Smyrnát, 
’sczirkálni ment a’ tengerre. A’ franczia hajóse
regnek az angolhoz csatlakozását mindennap vár
ják. A’ törökök nagy türelmetlenséggel kérdik: 
mikor jövend az egyesült hajósereg Koasfcantiná- 
polyhoz? A’dardanellák erősítvényei igen jó kar
ban-vannak, ’s a’ törökök gondoskodtak, hogy a’ 
Bosphorus hosszában mindenütthllgyutelepck ’s a’

legjobb karban legyenek fölállítva.— Marínon t mar
sait az oroszok kitüntetve fogadák, ki megláto
gató az orosz katonai gyarmatokat is. Efelett egy 
külön gőzhajót is rendelt a’ rnoszka czár szol
galatjára, mellyen jnn. 14kén Konstantinápolyim 
érkezett, onnan útját, mintegy kétheti mulatós 
után Smyrnáu keresztül Aegyptusba és Syriába 
folytatandó.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyitól jul. 19ről jelentik, hogy Palermo- 

ban sz. Rozália híres ünnepét 11 kén nem tartha
tók, Js 26ra halaszták, minthogy egy nappal ez 
előtt az arra szánt tüzjáték vigyázatlanságból le
vegőbe repült, ’s 60 napszámos közül 10 életét 
veszté, 's 10 megsérült. Az egész kir. család Pa- 
lermoban volt; ezer meg ezer nápolyi és idegen 
gyűlt az ünnep kedvéért Palermóba. — A' piemön
ti újság kir. rendelést közöl, mellynél fogva Sza- 
vójai-Carignan Eugen (JcnőJ mint király vérségi 
herczcg a’ királyszékben öröködési jussal bírónak 
hirdette tik.

E L E C Y HI K E ív.
A’ Tribune megjelenése óta 95ször ítéltetett 

el, összesen 125,800 frank bírságra, ’s 2 7 észt. 
fogságra, mellyen 6 kiadó osztozik. Sarrut és 
Murrast bizonyítják. hogy a’ hatalombírók részé
ről, közvetve ugyan, de igen határzottan gyakor 
javaslatokat vettek, az iránt, hogy örökre hall
gassanak el, ’s ne írjanak többé. Tavaly Kassziá
ban mindössze 758 uj munka jelent meg: és pe
dig orosz nyelven 500; orosz és más nyelven 
16; lengyel nyelven 25 ; samogela nyelven 1; 
németül 68; letti és esthei nyelven 14: svéd és 
finn in elven 4 ; francziául 35 ; angolul 2; ola
szul 2; diákul 47 ; ó görög nyelven 1 ; uj görög- 
benl ;  perzsa nyelven 1; zsidóul 4 0 .— A’ kiadott 
mezőgazdasági újság első számában Russzia ég
hajlati fölosztása mezőgazdasági tekintetben van 
előadva. E ’ dolgozatban Russzia nem három táj
ra vagy vidékre (^regio), u. m.hideg, mérsékleti, 
\s melegre osztatik föl, hanem minden tájék sa
játszerűségei, és fő termékeinél fogva 8 ra. isó ) a' 
jég vidék»*; 2 ) a’ mohé, (Yloossteppe). 3 ) az 
erdőségeké ’s marhatenyésztésé; 4 ) a’ kezdő
mezömüvelésé ’s árpáé; 5 ) a’ rozsé ’s lené;’6) 
a’ búzáé ’s gyümölcsé; 7) a’ tengerié (kukori- 
czác) ’s boré; 8 ) az olajfáé, ezukornádé, és se
lyem-tenyésztésé. — Ezen föíosztás alaposb, mint 
az igen általányos eddigi, ’s megérdemli, hogy 
a’ földleirók elfogadják, ’s bővebben adják elő.

A'gabona pesti piaezi- ára aug. Bikán 1834:
p  m  m .  v s U  g a r . l e g j o  ? ' h - k  » z « o  J c * « k  * N J [ t  rvtt n )  v • g  • l é g i ó t "  ti k . . . í e F c  . e v e i  * R á c s  a u g u s t u s  6 « l í k á n k é z e p á r  p c n g A  p é n z b e n
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Szerkeztet! H e í m e c z y .  N yom tatja  L ä n d e r e r .
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F o g l a l a t :  M agyar-  és Krdélyország (Erdély  országos ü l tn ek  nuilt jul. lOiki fölirások a’ FülsVghöa; tolnai nj köve t;  ki
nevezések; Különféle).  Anglia (spanyol követségi lak o m a ; s. líobhouse követté  v á la sz ta t - sa ; Brougham mentő be
széd je ;  felsőház jul.  26.).  Franc.- iaország (k irá ly i  beszéd a ’ kamarák m egny i tásakor;  katonaság;  Jauge u r ; Na t io 
nal \s a" t . ) .  Spanyolország (17iki k las trom -dulisok körü lm ényesen ;  riecretmnok ; d. Carlos nyila tkozása;  egyveleg 
’s legújabb h i tek ) .

M A G Y A R -  és É R D É L Y Ö R S Z Á G
Kővetkező Erdély KK. ’s RRnek múlt jul. 

iOlki felírások: Fels, ’s a’ t. Minél keserűbb ér
zéssel valáuk kénytelenek csak nem az clcsügge- 
désig fájlalni ország-gyülésink tartásának, ala
pos türvényink, különösen az Appr. Const. Ilídik 
része lTdik szakasza, a’ leopoldi hitlevél lOdik 
pontja, ’s az 1791 : lOdik törvényezikkely elle
nére szinte 24  év alatti elmulasztását, épen oily 
kedvesen gerjeszté itj reményre ’s már szinte el
szokott örömekre minden honit keblet Felséged
nek ez év martz. ISikán költ azon kegyelmes leí
rása, melly által máj. Söikára Kolozsvár sz. kir. 
városába közönséges országgyűlést hirdetve, ’s 
így a’ hazafiak buzgó oliajtásikat Felséged ke
gyessége által végre teljesedve, idei apr. Bilién 
’s máj. óikén költ kir. meghívólevelekből örömmel 
értettük. Nem is mulattuk cl Fels, urunk, Felsé
ged rég óhajtva várt parancsának kész és hálás 
engedelmességgel hódolni, sőt az országgyűlésre 
kegyelmesen kiszabott határnapot buzgóságunk-. 
kai megelőzve a’ törvények értelme ’s őseink pél
dája szerint tartott, részint egyes részint közös 
nemzeti gyűlésekben, az országgyűlés kezdés
módja ’s az ideigleni elnök-kinevezés felől, elö- 
legesen tanácskoztunk. Az országgyűlés rendes 
eánöki hivatala ugyan is már régóta ürességbe jő
vén, a’ kir. kormányszék pedig csak pótolatkép 
kinevezett, de nem a’ törvényes úton, a’ leo
poldi kötés 7 ’s 8dik pontja ’s az 1791: 20  czik- 
kelv értelme szerint választott tagokból állván, 
nyilványos volt, hogy a’ mostani kir. kormány
széknek az 1791: I ldik t. czikk. értelme szerint 
országgyűlési elnököt küldeni jusa nincs ’s tagjai 
között ollyan, ki törvényesen küldethetnék, vagy 
mint küldött elnök elfogadtathatnék, senki nem 
taiáltalik. A’ dolgok c’ rendkívüli helyzetében 
nem vala tehát egyéb hátra, mint addig is, míg 
trz országos elnöki hivatal törvényes úton betöl
tetnék, szabad választás állal ideigleni elnök-ki
nevezésről gondoskodnunk, ezen egyetlen egy 
ót leven előttünk, hogy törvényink sérelme nél
kül az országgyűlés megkezdését siettessük. A- 
zonban dolgaink folyamatába máshonnan akadály, 
gőrdittet-vén, végre áz országgyűlés meg5 ez, lé:-; érc

kegyelmesen kitűzött határidő után 3mad nappal, 
az országos gyűlések szokott helyén összegyűl
vén , ’s három-nemzeti közös tanácskozást tart
ván, Hídvégi gr. N e m e s  A d á mo t ,  ki fejdel- 
tnc ’s hazájának tett dicséretes szolgálatiért Föl- 
séged megelégedését, ’s minden hazafinak szere
tőiét megérdemlé, előttünk pedig egyenes leiké
ről, ’s nyájas szelídségéről isméretcs, ideigleni 
országos elnökké, többszörös felkiáltásokban kitö
rő közegyezéssel, megválasztottuk. Ki is azonban 
tanácskozásunk folyamatja alatt személyesen meg
jelenvén, elsőben magát úgy nyilatkoztain ki, 
hogy mint a’ kir. kormányszéktől az 179í*h’ki 
I ld ik  t. czikk. évűelme szerint küldött elnök je
lent volna meg, de uíóbb, midőn mi, azon szán
dékunktól, hogy a’ kir. kormányszéktől küldött 
elnököt el nem fogadjuk, a’ törvények érteim« 
szerint cl nem állottunk, ’s felszólítottuk, hogy 
az elölülői széket egyedül szabad választásunk
nál fogva foglalná cl, ezen ajánlott díszes hiva
talt idciglen, addig t. i. mig a’ rendes országgyű
lési elnök, a’ törvények által kiszabott módon , 
megváiasztatik ’s erősíttetik, elfogadván, az el
ső országos ülést szerencsésen elkezdé.

Az vala még hátra, hogy az országgyűlési 
jegyzőkről is, hasonlag ideiglen ’s csak addig, 
mig az itélómesterek hivatalai (kiket ha az 1791- 
ki 20dik t  czikk. értelme szerint választatunk, 
ezen kötelesség illet) betöltetnek, gondoskod
nánk. De e’ tárgyfeletti tanácskozásunkat hirte
len félben szakasztá a’ kir. kormányszéktől az el
nökhöz küldött azon üzenet, melly szerint neve
zett ideigleni elnökünk, hacsak mint a’ kir. kor
mányszék által küldött elnök el nem ismertetnék, 
elnöki székét elhagyni rendeltetvén, a’ gyűlés
ből eltávozott: minket uj ’s az eddiginél kétesebb 
bizonytalanságok szövevényébe taszítván; mellve- 
két mivel egyéb, részint megelőzött részint kö
vetett körülményekkel, már a’ jun. Sikán tartott 
köznerazeti gyűlésünkből költ alázatos felírásunk 
által Felségednek hódoló tisztelettel ’s birodalom
mal előterjeszteni bátorkodtunk, azoknak írják uh 
eiösorozástikha ez úttal azon okból nem ereszke
dünk, mivel biztosan remélljük, hogy Felsége dí 
minden, ez említett alázatos fölirásunkban elő a -  
dv íf, panaszt úkát ugyanazon kir..’s at yd '-figyelmű —



zu
melíalandja, mellyel ez ideigleni országos el

nökség kérdésében hív nemzetei igazságos kivá- 
natit nem csak teljesíteni, de megelőzni méltóz- 
tatott. Ugyanis az említett ideigleni országgyűlé
si elnök, a’ jnn. lilikére hirdetett országos ülés
ben, Felséged életéért ’s dicső uralkodásáért buz
gó óhajtásból fakadóit örömkiáltozások közt meg
jelenvén, önként és nyilván azt jelenté, hogy 0, 
Felséged különös parancsából, mint általunk sza
badon választott ideigleni elnök veszi fel ’s foly
tatja elkezdett elnöki hivatalát, ’s csak az lenne 
hátra , hogy a’ KK. és RR. az ideigleni ország- 
gyűlési jegyzők kinevezéséről gondoskodjanak. 
A’ mi legottan meg is történt, ’s szózati többsé
get nyervén megválasztattak a’ magyar nemzet 
részéről M. Gy. Monostori B. K e m é n y  Dénes 
ns. alsó Fejér vármegye követje, a’ székelyből 
M. ’Sákodi H o r v á t h  István kir. hivatalos, ’s a’ 
szászból D i n g e s  János Besztercze vidéke kül
döttje. A’ köz örömet tetézte végre amaz Erdély 
évkönyveiben örökre emlékezetes nap, jiyi. 20ika, 
midőn cs. kir. főiig. Estei F e r d i n a n d  ’s a’ t. 
’s a’ t. mint Felséged személyét viselő teljes ha
talmú biztos, díszes követség által meghivatván 
közünkben megjelent, ’s zajos örömkiáltásokkal fo
gadtatván , ünnepélyes pompával a’ 23 év óta el
ső országgyűlést megnyitotta, mintegy pályatért, 
mellyen a’ szeretett fejdelem iránti hivség dicső
sége ’s a’ közjó iránti buzgóság felett eldődink- 
kel vetélkedni ’s mind azok felől tanácskozni al
kalom adatik, mellycket mind Felséged kegyes 
’s előre látó gondossága, mind a’ Haza forró óhaj
tása, mind a’ kid és belső dolgok fontos állása 
fölvétetni, folytatni ’s bölcs törvények hozatala 
által megerösíttetni nem csak ajánlanak, de pa
rancsotokig kívánnak is.

Engedje meg Fölséged született kegyelmes- 
ségénél fogva, hogy e’ nevezetes nap kedvelt 
emlékezetén önként megállapodva, Felséged iránt 
viseltető hálánk ’s azon teljes, örömünk érzéseit, 
mellycket Fölségednek ez esztendő maríz. iSról 
hozzánk intézett ’s az napon felolvastatott kegyel
mi« leírása keblünkben gerjesztett, úgy azon re
ményeket ’s óhajtásokat is, mellyeknek valósításo
kat a’ legkegyelmesb fejdelemtől ’s kegyes atyától 
bízvást várjuk, őszintén előadva a’ legjobb fejde
lem atyai keblébe kiöntsük.

Azon terhes gond ’s aggodalmakat, mcliyek 
Felséged atyai ’s kormánya alatt levő népei bol
dogsága eszközlésére törekvő szivét, már ural
kodása kezdete óta szünetlen elfoglalták, mi is 
fiúi bóduló tisztelettel megismerjük, ez egyet főbb 
vigasztalásunknak tartván, hogy midőn különö
sen az utóbbi időkben a’ köz dolgok csendét min
denfelé megháborítva , az uralkodók’s népeik köz

ti bizodalmát megzavarva, a’ valla's ’s polgári ju- 
sok ügyét kétes veszélyek közé helyeztetve szem
lélnék, Felséged hív népei ’s ezek közt a’ hely
zetére nézve szélső, de hivségére nem utolsó Er
dély, veszélyes háborgatásoktól ’s az uralkodók 
jusai ellen forralt vétkes törekedésektől távol, ősi 
alkotmányát ’s ezzel egykorú fejdelmei iránti hiv- 
ségét mindig a’ legnagyobb szentségben fentarta- 
ni meg nem szűnt. Annyival nagyobb ’s Felsé
ged atyai egyenes szivüségénck megfelelő fiúi bi- 
zodaíommal bátorkodunk alázatosan kijelenteni, 
hogy mi ollyas okokat, mellyek az országgyülés1- 
nek régibb ’s újabb törvényink által nyilván pa
rancsolt, számtalan diplomatikai kötések, kir. biz
tosítások ’s hittel pecsételt ígéretek által erősí
tett, évenkénti tartását, vagy felfüggeszthetnék, 
vagy a’ törvénytől szabott határidőn túl halaszt
hatnák, teljességgel nem ismérünk, ’s meg sem 
engedhetünk; ’s mivel Felséged méltóztatott egy
kor azon szent ’s valóban kir. szavakat nyilat
koztatni , hogy a’ fejdelem ’s az ország boldogsá
ga csak a’ törvény pontos teljesítésén alapul, ’s 
ha akár a’ fejdelem akár áz ország rendei jósaik
ból valami elvétetik, törvények, ’s a’ százados 
gyakorlás által erősült országos törvényes alkot
mány felfordul; ’s mi magunk is őszintén kinyi
latkoztatjuk , hogy egy, a’ fejdelem és nép közt 
megosztva közösen gyakorlott törvényhozás által 
igazgattatni kellő, constitutes monarchia ország
gyűlés nélkül épen úgy nem állhat fen, mint fej
delem nélkül; ez okon Felséged igazság-szerete- 
tében ’s letett hitében vetett erős bizodalommal 
reméljük, hogy a’ jelen országgyűlés, mellyé* 
most közörömmcl tartunk, a’ törvények szentség® 
huzamosb tekintetbe nem vételének utolsó határ
pontja leend; ’s hogy Felséged valamint ez idő
ben, mellynck környülményei hogy az eltölt idő
kéitől nem sokat különböznek, mi magunk is meg
ismerjük, a’ jelen országgyűlés összehívása által 
ezen n. féjdelemség hív KK. .és RR. törvényei és 
jusai megtartása iránt viseltető indulatjának bi
zonyságát adni kegyelmesen méltóztatott, úgy ez
után is a’ törvénytől kiszabott időközökben tar
tandó országgyűlések által erdélyi híveit megvi
gasztalni, egyszersmind pedig a’ kir. kormány
széket, meilyre fenséges akaratja kihirdetése bí
zatott, arra utasítani méltóztatik, hogy a’ kir. 
meghívó-levelek kibocsáltatásában, a’ törvény ’s 
mindenkori szokás által megállított határidőt pon
tosan megtartani el ne mulassza, a’ mi ez úttal 
hogy kir. hivatalos atyánkfiáira nézve megtörtént, 
fájdalommal vagyunk kénytelenek felfödözni.

Hazánkat azon fő tisztviselőktől, kik a' KK. 
vés RR. törvényes választása ’s kir. megerősítés 

áital tétetnek, megúsztatva lenni nem csak fáj-
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d almasan szemléltük, hanem a’ már hosszas idő 
óta törvénytelenül fenálló tisztviselői rendszerből, 
á’ közigazgatás minden ágaira, ’s innen a’ polgá
rok jusaira ’s boldogságukra kiható terhes követ
kezések által nyomatva és szinte elnyomatva régó
ta szenvedtük. Mert jóllehet a’ közelebbi ország
gyűlés óta lefolyt idők alatt ürességbe jött or
szágos sarkalatos és diplom. hivatalokat, Felsé
ged kegyes kinevezései által ideiglen ugyan kipó
toltatva lenni értjük, mindazáltal őszintén meg- 
valljuk Fels, urunk! hogy azon erős meggyőző
désben vagyunk, mi szerint a’ törvények szent
sége idciglcni kivételeket sem szenved meg, ’s 
mivel az í  Töliki 20dik t. czikkben meg van ál
lítva, hogy az illy diplom. hivatalok elöleges 
Candidatio nélkül bé ne töltessenek: ez okon áll
hatatosan hisszük, hogy Felséged jövendőben e- 
zen nagy fontosságú hivatalok betöltésiben az é- 
rinteít törvényezikk rendszabásihoz fog szorosan 
ragaszkodni, ’s minden akár helyettesítés (substitu
te i) akár ideiglcpi kinevezés (mterimalís provisio) 
czimjét mini a’ törvény értelmével ellenkezőt ke- 
gyeímesen kikerüíend. Belső hálás érzéssel tisztel
jük Felséged azon kegyelmét, hogy minket ez ut- 
tai is a" törvények áítai nekünk adatott jusunk sze
rint, a’ nevezett hivatalokra véghez viendő can- 
didatiók megtételére felszólítani méltóztatik, sem- 
jsu i sem kételkedvén a’ felől, hogy Felséged a’ 
randi da ti o jusát, mellynek minket illetőségét maga 
kegyelmesen megismerni méltóztafik, a1 törvények 
** különösen a’ leopoldi hitlevél 7 ’s 8dik pontjai, 
f>y 1791 ki 20dik t. ezik. ’s a’ KK. ésRR. szabad 
választási jusát tisztán erősítő többszöri kir. klmes 
vú jászok értelmiben veendi, azon hivatalok kine
vezésiben ’s megerősítésiben pedig, mellyek Fel
ségednek fentartattak, a’ bevett vallások' ’s kü
lönböző Nemzetek illetőségükre, különösen pedig 
minden vallásra nézve a’ szózatok többségire , a’ 
leopoldi hitlevél, fen előhozott törvények, klmes 
biztosítások értelme ’s a’ Felséged dicső elei, úgy 
Felséged által tett hivatali megerősítésekben szün
telen gyakorlott példák szerint, klmes tekintettel 
leend. Hogy pedig Felséged a’ mi szabad válasz
tásunk által teendő eandidatiókban, nem csak a’ 
törvényeket megtartatni, hanem ezen felül az illy 
nagy ’s a’közboldogságra fontos következésü tárgy
ban mindeneket szükséges előre látással tétetni 
maga kegyelmesen ajánlkozik, ebben is Felséged . 
mély bölcseségének különös bizonyságát tiszteljük, 
és semmit, a’ mivel Felséged kivánatinak e’ rész
ben Is megfelelhessünk, el nem mulatandunk.

Fölségednek, a’ klmes kir. megerősítés végett 
már régóta íölterjesztett törvényezikkelyekre, úgy 
a’ KK. és RR. Fölségedhez intézett más alázatos 
felívásaira, kiadott klmes kir, leírásit, tisztelettel

várjuk rs igyekezni fogunk, hogy azoknak alap
törvény ink szerint a’ köz jó előmozdítására leendő 
folytatásában Felséged kegyes várakozásinak min
den crőnkbül megfeleljünk. Felséged kitetsző elő
relátó bölcseségének, ’s hív népei boldogsága elő
mozdítására törekvő indulatjának abban is nyilvá- 
nyos bizonyságát tiszteljük, hogy az 1791 ki 64ik 
t. czik. által kinevezett országos biztosságok még 
meg nem vizsgált munkálatinak az időközben vál
tozott körülményekhez alkalmaztatására, azoknak 
pedig, mellyek még be nem végeztettek, minél- 
elöbbi kidolgozására, keblünkből egy vagy több, 
mint nekünk czélirányosbnak fog látszani, biztos
ság kinevezését ajánlja, mit a’ törvények ’s név 
szerint az 1791ki Ild ik  t. czik. által élőnkbe sza
bott kötelességünk szerint híven teljesíteni el nem 
mulasztunk, magoknak a’ biztossági munkálatok
nak akár módosításában akár újbóli kidolgoztatásá
ban ’s országgyűlési vizsgálat alá vételében azon 
rendet tartván, mellyet az 1791 ki tOdik t. czik. 
által a’ KK. és RR. adatott törvényes tanácskozá
si szabadság, a’ körülmények parancsoló szüksé
ge, ’s a’ hazafiaknak általunk lélekisméretesen meg
fontolandó forró óhajtásaik kívánni fognak.

Fölségednek azon atyai gondosságában, mel
lyel az adózó köznép sorsa iránt viseltetik, mi is 
vetélkedve osztozunk , nyíltan megváltván , hogy 
a’ köz boldogság ’s az ország csen de csak akkor 
fog erős alapon nyugodni, midőn a’ lakosok ezen 
számos!) része, rnelly a’ hazát népesedéssel, a’ 
kincstárt pénzzel, a’ nemességet szolgálattal ’s a’ 
királyszék bátorságát ontott vérével nagyobb részint 
tartja fen, törvény- és nem emberi önkény szab
ta jusokkal és kötelességekkel fog bírni. Mi ré
szünkről a’ köz boldogságot illy fontos tekintetek
ből érdeklő tárgyban , a’ mit az emberiség neme» 
kötelességei kívánnak, semmit el nem mulasztunk, 
’s Felséged atyai tetszését ’s a’ jő vendőség hála® 
emlékezetét, ha a’ szükség kívánná, kész áldoza
tokkal is megérdemelni tiszta szándékkal igyek
szünk. Végre mindazon atyai ’s kir. igazság és ke
gyesség bizonyságiért, mellyekkel Fölséged fen- 
tisztelt leírása teljes, Fölségednek újból a’ legna
gyobb hálás köszönetét mondjuk, azon egyért ese
dezvén alázatosan Fölségednek, hogy valamint mi 
hálás érzéssel megismerjük, hogy Felséged kimé# 
szándékai egyedül a’ köz boldogság alapítására 's 
megerősítésére iníéztettek, sőt ezt is csak az or
szággyűlés, mint ősi alapos törvényűik és diploma
tikai kötéseken gyökerezett intézkedés, útján kí
vánja eszközölni, úgy Felséged is a’ mi sérthetet
len ’s késő unokáinknak is átadandó hivségünkről, 
’s a’ köz boldogságot élőm ózd'I 1 kívánó buzgó 
igyekezetünk feíol meggyőződve, míltézinssék ke- 
gyelmesen elhinni, hogy nem azon kevesekt Ük
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vágyva kapván az uralkodhatna mulékony ’s ideig 
tartó alkalmáu, többnyire csak saját hasznuknak ál
doznak, hanem maga az öröklő nemzet, melly má- 
gát Felséged dicső uralkodó házával, mellyet ha- 
aonlag örökre fenmaradandónak reményiünk ’s 
teljes szivünkből óhajtunk, örök kapcsolattal fog
lalta össze, ’s ezen nemzetnek törvényesen össze
hívott képviselöji méltók csak Felséged teljes bi
rodalmára, mellyet megnyerni ha szerencsések le
endőnk, semmi sem fog előttünk győzhetetlen aka
dálynak tetszeni, ’s mindent mi az uralkodás mél
tóságára ’s boldogságunkra nézve kívánatos, elér
ve fogunk képzelni.

Hátra van még Feís. urunk, hogy azoknak, mi
ket az ünnepélyesen megnyitott országgyűlés kez
dete óta tettünk, íolyamatját ’s okait alázatosan elő
adjuk. Nem vala ugyan előttünk ismeretlen, hogy 
az országgyűlési tárgyak folytatását az 1791 ki 
I ld ik  t. czik. értelme szerint rendesen a’ kir. elő
adásokon kell kezdeni, ’s mimagunk is óhajtjuk 
v-ala ügyeinket olly helyzetben látni, hogy illy 
fontos és köz boldogság tekintetéből már régóta 
végre hajtani kellett tárgyak folytatását legottan 
elkezdhessük. De sokkal szomorúbb sors foglald 
dőbb el gondoskodásunkat ’s aggodalminkat, mi
dőn polgári alkotmányunkat sarkaiból kiforgatva, 
az ország alaptörvéuyit megrázva, a’ kir. kor
mányszék törvényes tagjait egyről egyig elfogy
va, ’s így magát az országgyűlést egyik valódi-al
kotó részétől megfosztva fájdalommal szemléljük, 
’s ezért mielőtt a’ kir. előadások folytatásába eresz
kedhetnénk, hazánk alaptörvényének régi erejük
be visszatételére, ’s eonstitutionalis létünk vissza
állítására ’s megerősítésére kénytclcnittctünk min
den gondunkat fordítani. Meglevén győződve a’ 
fdől. hogy mind ez Felségednek, ki ősi alkotmá
nyunk megerősítésére törekvő szándékát több vers
ben önként kijelentem méltóztatott, kegyes elné
zései szerint történik, legelsőben is az ország- 
gyűlés törvényes elrendeléséhez szükségképen 
megkivántató személyek választásához fogtunk, 
melly választás megtörténvén szózati többséget 
nyertek: f itt következtek a’ statuum praes. ’sité- 
Jóinesterí candidatiök 1. Jelenkorunk 54 számát)

Kiket Felségednek klnies kir. kinevezés ’s 
.megerősítés végett alattvalói hódoló tisztelettel 
följelenteni, egyszersmind Felségednek alázato
san esedezni bátorkodunk, hogy az ezen hivata- 
1 kra adandó klmes kinevezései ’s megerősítései
ben is, a’ leopoldi hitlevél, ’s az 1791ki 20dik 
t. czikk. úgy többszöri kir. klmes biztosítások értel
me szerint mind a’ bevett vallások ’s különböző 
nemzetek illetőségére, fcompetentia) mind főként 
jmatlen vallásban külön külön a’ szózatok többsé

gére különös tekintettel viseltetni klmesen mél- 
tóztassék. Kik egyébiránt alattvalói hódoló tisz
telettel öröklünk.

Csapó Daniel ur helyébe, ki országgyűlési 
követségébül haza kívánkozott vala, tek. Tolna 
Hitei Jeszenszky János másod alispánjokat vá- 
laszták el követjökiil. Pozsonyban a’ közelebbi na
pokban is még mindig csupán kerületi ülések tai>- 
tattak. tf f

Kir. 0 Fölsege .a’ m. kir. udv. Kanczelláriá- 
hoz juh 29röl bocsátott legfensöbb határoznia 
szerint, Soprony vmegye örökös főispánját hg. 
Eszterha'zy Pált ugyanazon megye valóságos fő
ispánjává méltóztatott kinevezni; jul. 28iki leg- 
magasb rendelése szerint pedig Szatmár vmegy» 
volt első alispánját G eöcz Ferenczet kir. ta
nácsnoki czimzettel kegyeskedett fölruházni.

0  es. kir. Fölsége az alsó m. k. kerüL bá- 
nyaszékhöz közbiróvá Koch Antalt a’ beszterczei 
hámor-igazgatóság titoknokát; a’ selmeczi kir. ii&- 
spectori íóhivatalhoz ’s kerületi bányaszékhöz íb- 
toknokká Grentzer Gusztáv főkamara grófság hi
vatali írnokot méltóztatott kinevezni; Payer Já
nos Újvidéken kir. sómázsást pedig rendes nvug- 
pénzzel nyugalmazni. (Kir. u. tud.).

K ü lö n fé le . JuL 29kén Kézdi-Vásárhely 
nagyobb és szebb része leégett; magányos ga&- 
dák jelesb épületein kívül többi közt a’ városház, 
ref. templom tornyostul, gyógyszertár, papiak, és 
iskolai)áz is lángmartalék lett — Kolozsvárott 
aug. 4kén nagy szertartással ment véghez egy épí
tendő nagy kaszárnyának talpkö-letétele, miiifr- 
hogy azt maga Ferdinand ő kir. Mag. teljesitv. 
Algyuk durrogtak, muzsika zenge, ezéhek ’s pol
gárok zászlókkal tisztelkedtek ’s a ’ t.; az égés» 
tettnél azonban figyelmet érdemel, hogy a' köb* 
zárt táblai emlékirás nyelve egyedül magy.as. 

A N G L I A .
Miraflores marq. spanyol követ az angol üst- 

varnál jul. S4kén fényes lakomát adott a’ Cortes- 
gyülés megnyitására’s tiszteletére, mellyen a’ spa
nyol királynét ellsmért hatalmak követei részt 
vettek. — Miua gén. már elutazott Angliából — 
Áa United Kingdom, gőzhajó, mellyröl azt hit
ték, hogy d. Carlost vitte Spanyolországba, Uob- 
terdam vagy Amsterdamba ment, ott hadiszerrrl 
rakodni meg d. Carlos számára. — Sir X flob- 
house Notünghamben a’ zajgó alnép daczára nagy 
szótöbbséggel megválasztatott követül O 1591. 
versenytársa pedig 556 szózatot nyert. Notlirvg- 
hamben jul. S3kán megújultak az e’ nap előtti 
gásek. E ’ nap kcJIe t. i. a’ kijelölteket kinevezni 
A" városban uralkodó háborgás még azzal öreg* 
biH, begy rcémS feleségét meggyilkolta e.mho»*
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Tegzének k i , számos vidéki ember tódult be a’ 
végrehajtást láthatni, még a’ politikai pórság is a’ 
csarnok elé gyűlt, a’ kijelölteket elfogadni. Első
ben is Sir John Hobhouse jelent meg Rancliffe 
lordtól ’s több gentlemantől kísérve az alkotványon. 
Nem soká Eagle, az ellenjelölt következék bará
tival. A’ sokaság: „Eagle elsőben!“ Eagle a’ mi
emberünk !“ Semmi korbács!“ kiáltozá, ’s kiáltá- 
sit mindenféle állatszózat, kukorikolás ’s fülhasító 
ordítás kiséré. Midőn a’ dologho» kelle látni ’s a’ 
jelöltek neve fölolvastatának, megkettőztctték a’ 
lármát. „Semmi Hobhouse!“ a’ westminsteri meg
bukott!“ A’ választó teremben olly nagy volt a’ 
tolongás, hogy a’ jelenvoltak homlokáról csurgott 
az izzó veríték ; de az John Bulit, ([az angol köz- - 
népet) zajos örömében cseppet sem háborgató. — 
Legelsőben a’ radical jelölt két javaslója lépett az 
alkotványra, ’s nem annyira védenezök v. pártío- 
gottjok érdemeit rajzolók, mint Sir J. Hobhouse- 
nak tettek szemrehányásokat. „Hát, ugymonda 
egyik, nem a’ whigekhez állott e ő, ki magát 
különben radical reformernek jelenté ? (bőgő or
dítás. 7000 font sterlingért évenként! kaczaj) az 
utálatos a’ szemtelen whigekhez! Hát nem arra 
szavazott, hogy az irlandi népnek vörös nadrága 
bírákat adjanak? ([Gyalázat! gyalázat! szégyell- 
je magát Sir John!) Nem szavazott e a’ három
éves parliament ellen? ([halljuk! halljuk!) Nem 
szavazott e a’ Xottinghamre nézve olly fontos bal- 
lotage ([golyóval szavazás) ellen? ([vad bögés) 
Nem merészlette é kívánni szemtelenül az e’ szó
zatra hivatkozást ?“ (Itt Hobhouse szavába vágott,
’s kívánó a’ szólóiul, hogy e’ kifejezést húzza vis
sza. Az meg is tette, mondván: „szemtelen hit- 
tagadással.“ És ezen sinecure- nyugpénz-korbács- 
’s adóvédelmezőt válassza e Nottingham? (kiáltás 
No Hobhouse! No korbácsondi!) Kérdelek bennete
ket Nottingham ns lakosai?!“ (0 ! o! 5s végtelen 
kaczaj Hobhouse pártján.) így tartott ez három 
vagy négy beszéden keresztül. Végre Rancliffe, 

városban annyira kedvelt 1. állott föl, Hobhouset 
dicsérni. Míg magárul szólott, tetszéssel fogadó a’ 
tömeg, de alig kezdé Hobbouse-t magasztalni, a’ 
lárma olly kábító lett ismét, hogy csak néha néha 
meg megszaggatva szóihata. Erre Sir John Hob
house is szerencsét akart próbálni. A’ tudósítások 
azt mondják, hogy azon módot, mellyel fogadók, 
csak úgy írhatni le, ha a’ már addig használt ki
fejezéseket még följebb lehetne csikarni. A’ minis
ter, ki a’ pariiamentben, ’s az alkotványokon már 
több Ízben kiállá a’ zajt, megpróbálta, ha tüdeje min
den erejével fölmulbatná e az alatta zugó lármát; 
de híjában, néhányszor elsült csakugyan neki, 
hogy szavai hallhatók valónak, kérvén kénysze- 

| *• Ív-ííb á’ sokaságot, hallgatná meg mentségét az

ellene fölhozott vádak ellen, ’s lángoló arcczal kiál- 
ta föl: „Tisztes versenytárson! azt mondá, ha olly 
szemre hányások vétkesévé tette volna magát, in
kább szeretné, hogy a’ föld njdlnék meg alatta ’s el
nyelné. Én is azt óhajtóm, ha megérdemlem.“ 
Hasztalan. A’ dühös ordítás nem hallata több szót 
Felhagyott vele, ’s még egyszer kérdé: „Akar
tok e meghallgatni?“ „Nem! nem! nem! Ekkor 
megfordula Hobhouse, mondván: „Jól van! A’ 
szavazás el fogja határozni,“ ’S a’ szavazás elha
tározta , mert Hobhouse választatott el. Ellenben 
Sundburgban a’ toryjelölt választaték el követnek. 
Mi úgy történt, hogy mind a’ két jelöltnek, úgy
mint John Bughshamnek a’ ministerinek, és Sir 
F. Barnesnek a’ turyfélénék 283 szózata volt. — 
A’ mayor tehát, minthogy már első napon elsza
vazott, midőn a’ szózat-egyenlőséget látá, saját el- 
határzó szózatával állott elé, mire a’ községi ta
nács Barncs baronetet nyilványítá választottnak. 
E ’ végzés, melly már most a’ parliament elibe ke
rül, a’ népet vad ingerlettségbe hozta. Kő ’s min
denféle szerszám röpdezett a’ levegőben; számo
sán meg is sérültek: közöltük Sir E. Barnes is.

Következő volt Brougham beszéde, mellyel 
a’ felsőházban Síkén mentségére mondott: „Sze
memre hányták, hogy az öregeket, betegeket ’s 
gyöngéket minden segedelemtől meg akarom fosz
tani, ’s csak akkor szándékozom segélyt nyujtat- 
ni, midőn valaki a’ házfödélrül lebukott, vagy kit 
kocsi gázolt el; továbbá hogy járványok vagy 
egyéb szerencsétlenségek alatt nem vagyok haj
landó segítséggel lenni, míg valakinek csontjai ’s 
bordáji össze nem törtek. Pedig valóban ezt nem 
csak nem mondottam, de kifejezve óvakodtam is 
az ellen. Mit világosan mondottam, abban áll, hogy 
ép személyeknek, kik dolgot találhatnak, semmi 
segítség ne adassék , mert illy emberek, ha se
gélyre számolhatnak, mind magok, mind a’ társa
ság kárára ellustulnak, ’s hogy minden segélyt 
egyedül olly személyeknek kell adni, kik tulajdon
képen sajnálkozást érdemlőnek, — Több esetet 
számláltam ezután ide, különösen a’ kórházakat 
szerencsétlenek ’s gyógyíthatlan betegek számára. 
Ugyanezt mondám a’ kórházakról öregek számá
ra , noha ezek nem érdemlenek épen nyiíványos 
figyelmet, mert kiki gondoskodjék öregségéről, 
Javaslottam továbbá intézeteket gyógyszerosztás 
végett, noha ez tulajdonkép családok dolga. Ez 
értelemben fejeztem ki magamat már ISlSban 
Sir S. Romilly barátomhoz irt levelemben: „„Meg- 
czáfolhatlan elvnek tartom, hogy állandó segéda
lap a’ szegényekre nézve, csak azok számát sza
porítja. Kétszeresen teszi ez azt: 1) mert ez ál
tal az emberek elszoknak a’ szorgalomtól, gondos
kodás és takarékosságtól; 2 ) mert a’ meggondol
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laílan házasságokat előmozdítja. Az első nem ke
vésbé igaz, mint a’ 2dik; de az is világos, hogy 
ezen öregbülés azon számot mindig föl fogja múlni, 
mellyre a1 segédalap elegendő. Továbbá azon ala
pokhoz, mellyek a’ szegények számát nevelik, 
tartoznak még minden alamizsnaházak, kórházak 
’s iskolák jövedelmei, hol t.i. gyermekek ruháztat- 
nak, tartatnak ’s taníttatnak; minden pénz-men
nyiség, mellyek évenkint koldusoknak, vagy sze
gény családoknak adatnak; a’ klastromok, ’s ka- 
tholikus országokban vallásos alapítványok aján
dékai; Angliában a’tízed azon része, melly szegényi 
segedelemre fordíttatik. De ezen segédalapok meg
szűnnek károsak lenni, sőt jótékonyakká válnak 
azon arányban , meHyben alkalmazásuk körülmé
nyekre szoríttatik, mellyekre közönségesen előre 
nem számolhatni, ’s mellyeket a’ dolgozó néposz- 
tály jövendő élelmi forrási közé nem számolhat, 
így veszély nélkül segíthetni olly személyeket, kik 
véletlenül, v. gyógyíthatlan betegség által mun
kára tehetlenekké válnak; mint vakok ’s bénák; 
sőt olly kórházakra is kiterjedhetnek, hol beteg
ségek gyógyíttatnak; ide számlálhatni az árvahá
zakat is, mert ámbár azon félelem, nehogy fogyat
kozásban maradjon a’ család, meggondolatlan há
zasságoktól tartóztat, olly eseteknek mindazáltal, 
hol mind a’ két szüle kihal, előgondoskodás által 
elejét nem vehetni. Egyetlen nemét vetem a’ kór
házaknak elhatárzottan vissza, ’s ez a’ zabgyer
mekház (talályányház. Findelhaus),’s e’ vélemé
nyemben a törvényhozóság ’s ezen házak igaz- 
gatóji mind Angliában, mind írlandban egy értel
műek velem. Szükségtelen említenem, hogy az 
oktatás előmozdítására szánt segédalapokat java
lom. A’ legnagyobb mennyiség, mellyct valaha 
aláirtam, az oktatás jávítására ’s a’ legcsekélyebb 
kórházra volt szentelve.““ — A’ felsőházban juh 
26kán az irlandi kénytetö törvény 3dszor is föloí- 
vastatott ’s 69 szóval 25 ellen elfogadtatott, (alig 
hatod része a’ ház tagjainak). Shiel ur a’ törvényt 
félrevettetni, O'Connell enyhíttetni kivánák; mi 
azonban megbukott. — O'Dwycr ur kérdésére azt 
feleié Palmerston: a’korona jogtudósai beadták vé
leményűket, melly oda megyen ki, hogy Moreno 
generált a’ Torrijos kiszálltakor többekkel agyon 
lőtt Boyd angol ügyében britt törvényszék elé nem 
idézhetni.

F R A X C Z IA  O R SZÁ G .
Juh 3 Ükén a’ király mind a’ két kamara ü- 

léseit következő trón-beszéddel íj vita meg: „Pair 
uu. és követ urak! Mindig élénk örömemre szol
gál az urak közt találnom magadat's különös sze
rencsémre az urakat olly perezben látnom össze
gyűlve, mellyben a’ nemzet szózata olly fénye
sen nyiíatkozéL Jóváhagyta ez ama’ szabadal

mit ’s mérsékelt politikát, mellyet a’ kamarák c- 
lőbbi üléseiben olly dicséretesen támogattak. Fran- 
cziaország nyugalmat akar védő intézvények ol
talma alatt, mellyeket bölcseségével ’s bátorságá
val minden megtámadás ellen megtudott óni. Kor
mányom a1 nemzet várakozásának ügvekezett meg
felelni, ’s állhatatosságunkat ; süker koronázá. Min
denütt, hol gonosztévő vállalatok sajnos harezot 
támasztanak, a’ nemzeti őrség győzött; a’ nem
zeti őrség ’s a’ sereg, (mellyek nemes felajánl
kozásukat az urak is méltánylani fogják velem o  
gyü tt), a’ rendetlenséget annyi erővel, mint hű
séggel hárították el, ’s az utóbbi ülés törvényéi 
békés végrehajtása kitünteté a’ rendbontók tehe
tetlenségét, ’s bizodalmát önte az elmékbe. Gyü
mölcseit aratjuk. Iparunk ’s kereskedésünk mun
kássága kettősül, örömmel láttam következmé
nyeit ama nagy kitételkor, melly megmutatá,men
nyi hódításunk van biztosítva, ’s mennyi reményt 
táplálhatunk méltán. A’ béke kedvezése, munká- 
ji ’s gondos igazgatás vezérlete alatt bölcs törvé
nyek befolyása állal valósulni fognak azok, mel
lyek midőn földművelésünk ’s iparunk haladását 
mozdítják elő, kereskedésünknek uj vásárokat ’s 
árhelyeket nyitnak; ’s alaposan hihetem , hogy az 
ország mindig növekedő jólléte a’ status költse- 
git közönséges segédeszközinkből pótolhatni fog
ja. A’ finaneztörvények az igazgatás szabályai 
szerint kitűzött időszakban elő fognak adatni. A- 
zon törvények is , mellyeket a’ szerződések vég
rehajtása, ’s azok, mellyek a' charta ígéreteinek 
teljesítésekre szükségesek, még ezen ülés folytá
ban elő fognak terjesztetni. Viszonyúik állásához 
a’ kül hatalmak iránt csak szerencsét kívánhatok 
magamnak. Azon belső czirakodások, mellyek 
Portugáliát szerencsétlenné tevék, megszűntek. 
Én Nagybrittannia királyával, ’s a’ spanyol és 
portugál királynékkal alkura léptem, melly a fél- 
szigeti béke-helyreállításra már is igen üdvös be
folyással volt. Angliával folyvást szorosan egye
sülve, szövetségesimmel egy érzelemben spanyol- 
ország helyzetével foglalkozom, hol uj szövevé
nyek támadtak, mellyek az april. 22ikén költ 
egyezést aláirt hatalmak komoly figyelmét meg
kívánják. Kelet állapotja nyugtató, ’s minden o- 
da mutat, hogy Európa csendét semmi sem fogja 
megháborítani. Én számolok, uraim, ’s mindé* 
alkalommal fogok számolni az urak köz és együtt
hatására. Xem ismérek más érdeket, nincs egyéb 
óhajtásom , Francziaország érdekénél s óhajtásá
nál. Intézvényinket erősíteni, minden jó írancziál 
a’ királyszék ’s charta körül összegyűjteni, míg 
az ellenkező pártot egyes és összes kísértései hat
hatósan elnyomatnak, ez egyedül törekvésim 
egyetlen czélja, ’s legédesb jutalmam hazám haj-
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landuSífga lesz, mellynek bizonyságai mindig oily 
mély vonzalmat gerjesztnek bennem.“ A’ trón be
széd után letették a’ követek esküjüket (mint
egy 300an voltak, jelen). Mire a’ pecsétőr az il
lések megnyitását kikiáltotta, ’s az első ülést kö
vetkező napra határozta.

Strassburgba Párisböl jul. 28ról (az 1830- 
la zendülés évnapján) 5^ órakor estve, követke
ző telegraphi hirlemény tétetett közzé: „A’ nem
zeti őrség és sorkatonaság szemléje (revue) leg
nagyobb rend- és fényben történt meg. A’ király 
jelenléte mindenütt élénk tetszéskiáltással fogad
tatott. Paris teljesen csöndes. — Gérard marsai 
az uj minister-elnök körlevelet bocsátott a’ kato
na osztályok parancsnokihoz, fegyverügyelőkhöa 
és altábornagyokhoz, mellyben a’ sereget eddigi 
viseletében dicsérve, arra szólítja föl, hogy a’ 
rendet, fenyítéket ’s királyhoz és országhoz hű
séget ezentúl is tartassák meg.

Párisi levelek szerint Jauge ur azzal fenye
getőzött, hogy, ha a’ nyaktilót (guillotine-t) ki
kerüli, Rothschildet, k ff eTFog a t ás a okának tart, 
viadalra híja ki. Tréfás urak dévajságból állítják, 
hogy a’ két financzialis bajnok pisztolyfojtásul 
száztól hármast és ötöst (3  és 5 percentest) fog
nak venni. — Jul. 25ikén a’ pair törvényszék 
az áprilisi lázadás gyanújába bonyolult foglyok 
közül 59et parancsolt szabadon bocsáttatni. — 
A’ lyoni maire Gasparin ur ispán által jóvá ha
gyott fölszólitá.st tett közzé, mellyben jelenti, 
hogy Lyonban a’ nyilványos érzelem áliapotja vé
gett a’ júliusi ünnepeket nyilván nem fogják meg
ellni, ’s az egész ünnep itt28ikán csupán gyász
isteni szqlgálatból fog a’ székesegyházban állani. 
— A’ National jul. Szikén jelenti: „Heggel jul. 
SSikán a’ párisiak általányos fölzendültök évnap
ján a’ Bourbonok ellen, az 1834iki National kia
dó hivatalai zárva lesznek. Továbbá ezt mondja: 
^A’ jul. 28iki éviinnep olly kévéssé a’ dynastia 
ünnepe, mint a’ seregé, nemzeti őrségé ’s con- 
«tituáít testeké. Az 1834. jul. 28ika csak 4dik 
fájdalmas évnapja olly lázadásnak, melly nélkül 
az Orleans hg. soha olly szerencsétlen nem lett 
volna, hogy királlyá legyen; ’s minthogy igen 
igen nagy szerencsétlenség olly gonosz ország ki
rályává lenni mint Francziaország, tehát a’ jul. 
28iki évünnep távol sem az nug. Tiki királyság 
üonepe, azon nap, mellyen nézetünk Szerint leg
inkább kellene fölötte sóhajtozni: valóban e’ nap
tól, a’ városház véres és izzó napjától, származik 
a3 ifjabb bourbon ág minden szerencsétlensége. 
Szegény család!“

S P A N Y O L G  R S Z  Á G.
Manriti levelek folyvást a’ 1 tiki véresr.yng- 

tidanságot rajzolgatják , egyike különösen követ

kezőn adja elő a’ belga hírlapokban: „24 óra óta 
itten tökéletes anarchiában élünk. 5 napja hogy a’ 
cliolera-betegek ’s holtak száma naponként ponto
san jegyeztetik, de köz tudomásra mindeddig egy
szer sem adaték. A’ nyavalya kiütése napján 18 
halt meg, másnap 3 8 , harmadnap 1 4 0 , tegnap 
2 7 0 , ’s ma délig mindössze 2 8 1 , ámbár a’ teg
nap kezdett nyugtalanság miatt nem minden egy
házkor küldheté be hivatalos jegyzékit. Megle
het, e’ szörnyű halálozás miatt, de meglehet iz
gatásból is némelly túlságosak részérül, a’ nép 
azon hiedelemre jőve, hogy az egész sanyaru- 
ság, csupán a’ politikai ellenpárt gonosz ármá
nya, melly által azon fél arra törekednék, hogy 
a’ cortes kiszabott határú összegyülendését gá
tolja meg. E’vakhit azonban számos követő ’s val
lóra talált a’ miveltebbek közt is , kik a’ nép dü
hétül tartva, legalább ellenkezőt nem mertek ál
lítani. Szemtanúk vannak, mondák mások, kik 
titkos külsejű embereket láttak nyilványos kutak
nál, víztartóknál, ’s a’ t. a’ vízbe valamit elegyí
teni. Kevésbe telt, midőn egyik kutnál történet
ből csakugyan egy embert találtak ácsorogni, ki 
valami papiros-darabkát, hihetőleg zigarro-te- 
kercsnek szántat,tartogatottkezében, ki körüifogat- 
ván a’ hamar oda tódult nép által, felelni egye
nesen, azaz hogy a’ nép megnyugodott volna 
rajta, nem tudott, ezért a’ szerencsétlent méreg- 
keverönek ’s mint illyent világi ruhába öltözött 
szerzetesnek tartván, azonnal iszonyú kínzások 
közt meggyilkolák. E’ kínzók nagyobb részint fegy
veresek büí állottak a’ városi katonaság (urbanos) 
közül, kik utóbb borzasztó vérengzéseket követ
tek cl. E ’ kúti történet szájról szájra kelve, nagy 
ingerültséget okozott a’ szerzetesek ellen. Egy ó- 
ra múlva már 3 —4 öltek meg az utczán. Később 
a’ klastromokhoz kezdének gyülöngeni. San Isi
dore klastromnál az oda tódultak kopogásira föl— 
táratván az ajtó, midőn a' nyitó fráter a' kin le
vő sokaságot meglátta, vészt sejdítvén, küleked- 
ni kezdeti és szakadással kívánt menekedni a’ cso
port közül, de egy lovas fegyveres utána rug- 
tatván, kardjával fejét egész nyakig kérésziül 
hasitá; ez alatt a’ többi csoport az épületbe ront
va, ott mintegy 19—22 szerzetest gyilkolt meg; 
a’ többi üldözöttek a’ sekrestyébe vonulván, itt 
közülök egyik kivont karddal állá el az ajtót 
olly nyilatkozással, hogy e’ szent asylumot (me
nedéket) éltével is oltalmazni kész. A’ nép, melly 
ekkor a' többi épületet már földulta, csupán a’meg- 
érkezett városkormányzó S. Martin ur intésira 
hagyd el a’ sekrestyét, ki megígérd az ott levő 
szerzeteseket, mint méregkeveroket a’ íőrveny- 
srzéknek adatni át. E’ klastrombeliek jesuiták vol
tak. Még si ralin as b volt estve a’ Ferencziek kiás-
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iróniának földulatása. Itt a’ szerzetesek erősen 
védék magokat, mi a’ bőszült népet még inkább 
ingerlé. Mondják lövések is történtek le ablakok- 
bul, mellyek által a’ nép közül néhányan el is 
estek. Nem sokáig tartott azonban, hogy a’ gyü- 
levész az ajtókat bedördösvén, a’ belsőkbe hatott, 
mindent összerombolt, kirablott ’s mintegy 35—• 
40 szerzetest konczolt fel. Innen a1 sz. Tamás 
nevű domonkosi klastromra rohant, ’s hasonlón 
lenekig földulta, azatyák közül mintegy IS — 15öt 
ölvén meg. A1 többi, mondják, mellékutakon men
té meg életét. Más nap az Attocha klastromnál 
rendes katonaság állván védül, a’ nép erőt nem 
vehetett, ’s kénytelen volt szétoszlani. A’ meg
gyilkolt szerzetes papok számát mindössze 96- 
ra mondják, a’ fráterekét 12re. Sokan csupán e- 
gyes tiszteknek vagy privát személyeknek kö
szönik életben maradtukat. Könnyen kivehetni 
csak e’ két napi történtekből is, milly iszonyú 
azon változás, melly a’ spanyol's névszerint mad- 
riti nép szellemén ’s gondolkozásán kevés idő 
alatt végbe ment; a’ népsalaknák iszonyodás he
lyett e’ rémitő jelenetek inkább vad örömet szül- 
tenek, mig a’ főbb ranguak más oldalrul az egész 
dolgot csupán szomorú érzékteienség- ’s hideg 
egykedvűséggel tekintik. Szerencsére a’ másnap 
kibocsátott kormányi szoros rendelések minden to
vábbi szilajkodásnak korlátot vetének; a’ volt vá
rosi igazgatók letétettek , V helyükbe újak ren
deltettek; S. Martin ur haditörvényszék elibe kí
vánkozik, hogy viseletéről számot adhasson. A’ 
mondott kormányi rendeléseknél fogva tiltatik 
minden csoportozás az utczákon v. nyilványos he
lyeken elannyira, hogy ha tiz személynél több 
gyűlne egy falkába, ’s.az őrség Sszori fölszóii- 
tására sem oszlana szét, ha fegyveresen voltak, 
minden tag négy négy , ha pedig fegyvertelen, 
két két esztendei gályarabsággal fenyíttetnek.

Egyéb hírek Spanyolországbul ezek: Juh 
löiki kir. rendelés által az inquisitio, rnclly már 
t.ettieg különben sem állott többé fen, eltöröltetik, 
's a’ hozzá tartozott jószágok ’s jövedelmek sta- 
fnsadósság-fizetésre fordiitatnak. 2dik ugyanaz 
napi decretum által, ISilbíio városában az Abando 
nevű Ferencziek klastroma töröltetik cl, mint
hogy e’ klastrom tagjai e’ helyen legelsők vol
tak a lázadásban, egyszersmind benne lcgmun- 
!:ádu;k. 3dik decretum által a’ p-roeerí kamara 
elnökévé Castannos főkapitány neveztetik. A’ ka
marák megnyittatása a’ proceri gyülésteremben fog 
végbe menni. — Még nem is ülnek a’ kamarák, az 
oppesítio már is jelenti terveii hatalmas reformok
ra ; s oehezen fog elégülni meg egyedül a’ bei
vé ftuarCÄt V k .r-máeyi.ügyek vitatgatásival, ha-

ges reductioktól, vagy más szóval bukás-nyilat
kozástól tartanak az országos adósságok némelly 
nemeiben, mert az opposilio illyesmit is emleget 
Guipuzcoa és Pamplonában a’ cortes-választás el
len számos előkelő protestált. D. Carlos már má
sodszor hirdetteti franczia hirlapokban abeli nyi
latkozását, hogy a’ Madritbau mostan tettleg i- 
gazgató uralkodás minden kornsány-tetiét, vala
mint a’ netalán ez által fölveendő vagy már föl
vett statuskölcsönöket megsemmisítetteknek hatá
rozza. — A’ Journal de Paris szerint: Sappho 
corvette, Orestes, Lutin és Hussard briggek, to
vábbá Hirondelle goelelte ’s két fegyveres trinca- 
dore küldetett a’ bresti és rocheforti kikötőkből 
Biscaya parti felé, ott a’ szélek hosszában czír- 
káiói Iánczvonaíba alakulni, hogy minden, az in- 
surgensek számára tengerről jövő szállítást fog- 
dozzanak el. Hasonló rendeltetést kapott több an
gol hadihajó is.—Aug. lsőjén mond a’Moniteur: ,,A’ 
kormány tegnap telegraph által kapott hivatalos 
tudósítást Bayonnebul: E ’ városban két ütközet
ről beszélnek a’ királyné ’s d. Carlos seregei közt, 
de közelebb adatokat egyike felől sem tudhatni 
azonkívül, hogy Carlos seregei e’ karezok kö- 
vetkezésihen még inkább a’ franczia szélekliőz 
vonultak.“ Hozzá teszi a’ Débats: Zumalacar- 
reguy pártja egészen be van kerítve; Ilodil, a’ 
mi hada volt mind magához gyüjté, ’s a’ fran
czia határ-felőlit kivéve, minden utat ’s kijárást 
erősen megrakott Minden órán várjuk az elha
tározó ütközet hírét, meglehet, hogy magok hoz
zák meg a’ szaladok.“ Ellenben a’ Gazette de 
Francé a’ spanyol táborbul következő bulletint kö
zöl: „Király Ó Fölsége juh 26ikán Santesteban- 
bán, 6 mérföldnyire Pamplonától, szállásolt; Zu- 
malacarreguy még közelebb a’ városhoz. A' kir. 
seregek buzgó lelkesülésökben harezért epednek; 
Bodii fut, és pedig tartóztathatatlanuh— L eg ú 
ja b b : Rendkívüli alkalommal Madritbul Parisba 
juh 26ikárul kapott hírek szerint: a'cortesgyil
lés csakugyan a’ királyné által személyesen nyit- 1 
Ütött meg juh 24ikóu délutáni 1 órakor. (A ’ meg
nyitó beszédet jövőre). Sóikén a’ város teljes nyu
galomban volt, de egy összeesküvés födöztetett 
föl, mellynek ezélja volt a’ cadixi constitutiot vis
szaállítani, a’ királynét elfogni ’s a’ t. Hárman fe
jei közül fogra va « ik ’s köztük Palaíox. — Va
lenciában hasonló borzasztó nyugtalanságok ütöt
tek ki, mint Madritbau í Tikén. A’ nép minden * 
szerzetest meg akart ölni. A’ főkapitány lelkes 
viseletét fejte ki, a' háborgók közül többet meg
lövetett, s mint mondják az ismeretes Bertrand 
de Lys űját is. Vittoriábul a vámőrség közül 400 
d. Carloshoz szökött át. Mondják, Zumainc.irreguy 
is jeles gyözödeimet nyert volna Boo’d sorgen».

iS y , * .i ?* r. e  t: J/  v„
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M A G Y A R O R S Z Á G .
u f r
0 cs. kir. Fölsege aug. 1 Óikén költ legfen- 

ső-bt) kézirata szerint titkos és status-confer. ta
nácsnok ( ’s magyar indigena) báró StiíFt Andort 
negyven esztendei uivataloskodása után, volt e- 
gész tisztdijja meghagyásával nyugalmazni mé-l- 
iáztatott.

K ü lö n fé le . Almásy A ntal cs. kamarás, m. 
kir. helyt.artósági nyugalmazott tanácsnok e’ f. h. 
t ik é n  Budán, életének 69kében inlázban múlt ki. 
— »Szabolcs és Szathmár vidékirül az idei termés 
felől következőt Írnak: „E’ vidéken az őszi ter
més jó, a’ takarmány (az ecsedi láp környékit 
kivéve, hol nagy bőséggel van) igen középszerű; 
de a’ tavasz, árpa, zab, búza, gabona, kukori- 
ozá, burgonya, köles és dohány a’ rendkívüli hő
ség és szakadatlan bosszú szárazság miatt, a’ kö
zépszerű terméshöz képest nem több általányosan 
véve, mint 2 : '  5hez; kutaink kiszáradtak, a1 
Szamost és Tiszát több helyen átgázolhatni; ’s még 
i.s olly elhízott a1 mezei gazda, hogy ezen időben, 
hol a1 szalma ’s nádfedelek magától a’ naptól is 
ni<\jd meggyuladoznak, a’bordást, asztag- ’s kaza
lozást, cséplést’st. pipaíust nélkül megse hiszi te
hetni; melly vak gondatlanság szomorú követkéz- 
menyi már körültünk is mutatkozni kezdenek. Jul. 
27kén Kisvárdán 4 ház égett le, 30kán Zsunk 
helységben 27 gazdaház, csűröstül ’s behordott 
minden őszi életestül, szénástul ’s a’ t.

, Montban jul. 28ikára viradólag erős földren
gést érzettek; a1 rázás földalatti zúgó morajjd 
uyugotruljöU, tompa zökkenéssel keletnek tartva: 
de 5 . 2od pereznéi nem tartott tovább. — A’ pesti 
kir. gymnasiumban, melly központúságánál fogva 
egész országunkban nyilván legtöbb tanulót szám
lál, a' most lefolyt iskolai évben 693 volt nz if
júság száma, (köztük 86 izraelita) a’ normális 
iskolák belié pedig * 25. — Aradon a’ kir. gym
nasiumban minden iskolai próbatételre maga je
lent meg az alispán, Faschó ur, ’s végzett dolog 
után a’ jelesb igyekezető tanulókat, valamint az 

;igen érdemes tanítói kart is saját ház nál gazdag 
ebéddel vendéglé meg. Jedes ébresztő vonása ez. 
a' nyiiványos tanítás iránti figyelemnek,.

A’ helv. hitvallású losonczi lyceum elóljárójt 
hirdetik, hogy azon lyceumban a’ magyarországi 
magányos törvénytudomány professori hivatala, a’ 
tanítványoktól járandó mellékes jövedelmen kívül 
400 pengő fr. fizetéssel ’s 80 pengő fr. szállás
pénzzel, megalapittatván ’s ezen íanitószéken az 
oktatás e’ f. észt. sept. ladikén kezdetendó lévén, 
azu~ pfftfossari hivatalra Losonczon f. észt. sept. 
dsöjén a’ lyceum előljarójí előtt concursus fog tar
tatni, meliyre hazánk tudós férfiai meghivatnak, 
li-jrváth Fcrencz a’ losonczi ref. consist, jegyzője. 

A X G L I A.
Az alsóházban jul. bőikén AJtliorp I. által' 

előterjesztett országos költség jegyzéke kimutatá, 
hogy i8 3 i  jul. 5töl fogva a’ bevétel 46,914,586 
ft st.; a’ kiadás 44,737,556 ft. st. volt; a’ be
vételi fölösleg tehát 2 ,177,030 ff. sterling (2 0  
néhány millió pengő forint). Előadását nagy tet
széssel fogadták. A’ bevétel 675,000 ft. st.ggel- 
szapo-odott, ámbár az adó 1,500,000 ft. st.ggel 
szállíttatott le. Jövő 183|i*e a’kiadás 44 ,971,213 ' 
ft stre tétetik. —

A’ felső házban jul. 28kán a’ szegény! törvény 
vitájakor elfogadtatott azon záradék, mellynél fog
yást a’ házasságon kívül született gyermek iránt az 
atya ezentúl a’felelősség nagy részétől megszabadul, 
’« mind a’ vétség, mind a’ gyermektartás az a- 
nyára háramlik. Az exeteri püspök igen ellene 
volt e’ határozásnak, de a’ londoni védte azt. 
Hosszú harcz után szavazni kellett volna, ’s csak 27 
tag volt jelen, ’s 14- a' záradék mellett, 13 el-- 
icne szavazott. E fontos rendszabály tehát csak 
4 szótöbbséggel határoztaUtt el. — Az“alsóház- 
ban a’ dissentereknek az angol egyetemekbe bo- 
csáttatása fogadtatott el 164 szóval 75 ellen. A 
ház már igen türelmetlen volt e’ kérdés hosszas 
vitatása végett. — Carlisle gr. a’ nagy pecsétőr* 
hivataláról lemondván helyébe Mülgrave I. lépett,, 
kit igen szabadéi műnek mondanak ’s nagy reform- 
barátnak. Hírlik azt is, hogy Wellesley helyett: 
Irland lordhelytartója Durham í. fogna lenni, do a!' 
Globe e’ hírnek ellenmond.

jul. 24kén Mina generálnak földijei Lomlön— 
ban búcsuíakomát adtak don Augustin Argoeile*. 
dűJüíte alatt. Legnagyobb lelkesedést okozott
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áldomás: „Anglia Spanyol és Portugálországok 
szoros örök kapcsolatára!* a’ lakoma napja, jul. 
24ike jegyzésre méltó nap a’ félszigetre nézve; 
t. i. 1810 jul. 24kén gyűltek össze Madritban az 
első constitutionalis cortesek; 1833 jul. 2 Ikén 
vette be Terceira hg Lissabont ’s 1834 jul. 24kén 
gyűltek össze Madridban az uj cortesek. — Phila
delphiából máj. lOről érkezett tudósítás bizonyít
ja , hogy a’ két ausztriai hajón oda jött lengyelek 
elhatározták magokat az országbelsőjébe költözésre 
Ts ott letelepülésre. Szándékuk itt magoknak hont’s 
hazát alapítani. E’ terv legjobbnak is látszik arra 
hogy polgári viszonyaikat nj hazájokban szilárd 
alapra építsék. De köz helyben hagyást is nyert 
az mindenütt. Külön-biztosság is szövetkezett e’ 
régre, ’s a’ múlt héten ment Washingtonba meg
kérni a’ oongressust, telek és eszközök megadá
sára. All e1 biztosság Lewis, Bancziekievicz, llo- 
senkievicz, és Kreitschier dr. urakból.

Az alsóházban jul. 25ikén Daring ur jelen
té , hogy két kérelem-benyújtást bíztak rá a’ ha
lászatnak francziák által történt háboritása iránt. 
„Reményiem, úgy mond a’ szóló , hogy Palmers
ton lord e’ tárgyra illő komoly figyelmet fordí
taná. Az első kérelmet berkamsteadi halászok ír
ták alá Essex grófságból, a’ 2dikat Jersey szi
get halász lakosi, kik ezen ipar-ág után élnek. A’ 
folyamodóknak, előadásuk szerint, emlékezetet föl— 
múló idő óta kérdésbe sem vett joguk volt a’ ten
geri csigászatra Jersey sziget ’s a’ franczia part 
közti vizeken ’s csak 1831 ben kezdék a’ fran
cziák halászinkat háborgatni, ’s az iránt czivód- 
ni: meddig van az angol halászoknak joguk a’ 
franczia partokhoz közelíteni. Én a’ tisztes tudós 
urra, (Lushington drra) hivatkozom, ki azt ál
lítja, hogy általányos népjogi elvnél fogyást vala
mely nemzet csak egy tengeri mérföldre tilthat
ja el partjától a’ halászatot; de azt is mondja, 
hogy e’ jog hosszú szokás által megmásíttatha- 
tik. Fontos dolog tehát a’ francziúkat oily szo
kás megkezdésében nem hagyni meg, meily az 
angol alattvalókra nézve annyi érdekkel bir, ’s 
meily ellen bizonyos idő folyta múlva ki nem kel
hetnénk. Még most a’ szokást részünkre kedve- 
zöleg említhetjük.“ Palmerston viszonzás „Nem 
szándékom a’ folyamodók által tett kérdésbe mé
lyebben bocsátkozni, csak annyit mondhatok, hogy 
a' Jersey sziget körül kitűzött halászati határ e- 
lőttem szűknek tetszik. A’ dolog azonban úgy 
marad, mig az angol kormány más egyezésre 
bírhatja a’ fr. kormányt. Mi a’ Francziák által le
foglalt angol hajókat illeti, ki kell jelentenem, 
hogy azon hajók legénységének nem vaía igazsá
ga, mert a’ kitűzött határon egy mérföidnyire túl
járt , ’s minden jeladásra sem vonult vissza. —

E z alkalommal nem ugyan általányos kiterjesz
téssel, meg kell jegyeznem, hogy ha franczia 
hatóságok franczia és angol alattvalók közti czi- 
vakodásba avatkoznak, a’ jus többnyire franczia 
részen van. Bármikép van azonban e’ dolog, elis- 
mérem ’s érzem fontosságát ’s a’ szerint fogok cse
lekedni.“ Az alsóházban jul. 30kán fontos határo
zást fogadott a’ ház el, az irlandi tizedtörvényben. 
O’Connellnek tudnillik egy indítványa 82 szóval 
fogadtatott el 33 ellen. Az irlandi tizedtörvény 
3dik záradéka szerint a’ királyé valamennyi ti
zed Irlandban. A’ lelkésznek a’ tizedszedésre töb
bé semmi gondja. Ez a’ koronát hamis állásba te
szi, ha a’ tizedet még ezentúl is erőszakkal kell 
a’ parazitái kicsikarni. n,zt megelőző szándék
ból indítványt tön a’ szóló. Ugyanis az eddig 
vitában forgó tizedtörvény azt javasolja, hogy 
zon földes urak, kik a’ tizedet azonnal megvált
ják , vagy örök lábra (Erbzins) teszik . száztól 
40 engedtessék e l, ’s ebben tizedre köteles job
bágyaik is részesüljenek. Ot év mulvást azonban 
valamennyi földes ur kényteleníttessék megválta
ni a’ tizedet, ’s akkor száztól 15 engedtessék cl. 
O'Connell megmutató, hogy a‘ földesurak nagyobb 
része nem képes e’ megváltást azonnal eszközle
ni ’s e’ miatt ezeknek alattvalóji még több év múl
va is kényteleníttetnének a’ tizedet megadni, mig 
azon földcsurak parasztjai, kik mindjárt megvál
tották a’ tizedet, attól mentek. Ez uj zavart o- 
kozna. Javasolja tehát, hogy az egész tized-men- 
nyiségre száztól 40 azonnal rovassék le. Mit a’ ház 
kis vita után el is fogadott. — Whitty ur llothvilly 
rectorja Wicklow grófságban, már néhány nap 
óta fáradozott tizede behajtásában, ’s a’ katona
ság és rendőrtisztség együtthatása daczára sem 
boldogulhatott, mert csak két vagy három bérlő 
vagyonát foglalható mindeddig le. A’ parasztok
nak t. i. czinkürtjök van, mellyet épen olly ügye
sen tudnak főni, mint a’ postalegények. Heggel 
egy illy tárogató (Hornist) egy „néma praetor* 
csúcsára áll, (igy nevezék az 1832 óta „a’ ti- 
zedrendszer megbukására* euselt földdombokat) ’s 
onnan kisded messzecső segedelmével a’ lelkész 
ur házát kendi. Mihelyt észreveszi, hogy a’ ka
tonaság vagy a’ rendőrtisztség megmozdul, jeli 
fii, meilyre kevés perez múlván a’ kürtzaj az e- 
gész kerületen végig hat ’s minden lefoglalható 
’s elzálogítható bútort eltakarítanak a’ törvény
szolga és segédjei utjából. így íizedadóst csak
nem lehetetlen valódi végrehajtás alá fogni an- 
nálinkább, mivel éjjel törvényes végrehajtásokat 
tenni épen nem szabad. — Hírlik, hogy dón Carlos 
számára a’ hollandi vizeken egész hajósereg ké
szül. Ellene Napier admiral hatand a’ portugáíi 
hajósereggel. Ha ez való, úgy d. Pedro a’ spa-
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ayol királynét nem csak hajóseregével, de egy
szersmind szárazföldi erővel is segítendi, ’s ezen 
beavatkozás leggyökeresebbnek tetszik mindenek 
előtt, minthogy ettől a’ spanyolok sem idegen
kednének annyira mint az angol vagy franczia 
beavatkozástól.

Az alsóházban aug. lsőjén Barnes ur javas
latba hozta: nyújtanának be őFölségéhez fölirást, 
mellyben az aug. lsőjén kezdődő rabszolga-fölsza- 
badulásra ő Fölségének szerencsét kívánjanak. E ’ 
javaslat elfogadtatott. Kérdezte Ruth ven ur: tett 
e a’ kormány azon esetre már rendelést, ha a’ 
cholera Dublinban megjelenne, ’s ott nagy szük
ség támadna? Idttleton felelt: A’ kormány még 
semmi hírét sem vette. De mihelyt tudósíitatik, 
azonnal minden figyelemmel lesz iránta. —

Corfui jul. l l ik i  hírek szerint a’ joniai szi
getek parliamcntje jun. SOikán újólag összeült, ’s 
azt a’ lord fő biztos (Nugent) beszéddel nyitotta 
meg, mellyben reményét fejezi ki, hogy a’ mos
tani gyűlés a’ véd-uri kormány várakozásának in
kább meg fog felelni, mint az előbbi. — - Mint
hogy a’ joniai szigetek alkotmányánál fogvást a’ 
kormánynak jogá van azon személyeket kijelölni 
( candidáini), kik közül a’ törvényhozókat (depu- 
tatusokat) választani kell, csak ollyakat javas
latiak a’ népnek, kiknek hajlékonyságáról a’ lord 
fő biztos akaratja iránt teljesen meg voltak győ
ződve. A’ mostani követház és ta..ács tehát oi
ly an individuumokból áll, kiknek résziről a’ lord 
fő biztos semmi eílenmondástól sem tarthat. U- 
gyancsak jul. Ilikén  érkezett Corfuba egy angol 
kabineti hírnök, küldeménnyel, mint hiszik Row- 
ley admiralhoz, ’s az angol ügyviselőhez Görög
országban, ’s útját még az nap nagy sietséggel 
folytatta Patras felé. —

F R A X C Z I A O R S Z  AG.
A’ júliusi évünnepek Parisban teljes rend

ben folytak le. A’ nemzeti őrségnek ez ünnep
lésre i  része nem jelent meg, de azt nem elé- 
gületlenségnek veszik a’ kormány szellemével 
’s irányával, hanem azt ürügylik, hogy a’ kima
radt polgárság otthon dolga után látott. A’ meg
jelent nemzeti őrség számát 20 — 25 ezerre 
teszik. Ila azonban számba vétetik az , hogy a’ 
hatóságok a’ nemzeti őrségnek in corpore köte
lességül liagyák meg a’ megjelenést, ’s még is 
része maradt ki, bár nem egészen kedvetlen, még 
is legalább semmi esetre kedvező környületre nem 
magyarázhatni ezt. Az ünnepléseknek semmi egyéb 
szinök érzéki élvezetnél (Genuss) nem volt, ki- 
vevén bogy kéregből készült moszkákra ’s kozá
kokra nyilaztak. A’ látványok közül említést ér
demelnek: a’ kivilágítás , melly a’ levelezők állí
tása szerint nagyszerű volt; a’ szájnál bajócsata.

mellynek tömérdek nézője vala; rs az elysaenmi 
mezőkön néhány gyakorlási darab, mellyeket föl
tett jutalmakért pór gyerkőezék és suhanezok űz
tek. Többnyire az ünneplés sétálásból állott egyik 
nyilványos helyről a’ másikra. Délelőrtt a’ boltok 
is nyitva maradtak, ’s csak estvefelé csukattak 
be, ’s akkor kezdett a’ város is ünnepi szint öl
teni. Közönséges megjegyzés az idei júliusi ün
nepre nézve, hogy az vagy régi ’s avult miír Pa
ris ínyére, vagy nem nemzeti többé a’ francziának, 
•— Egy párisi levelező megjegyzéseként igen 
szembetűnő, hogy még az idén is ünnepli a’ kor
mány azon történetet, mellynek kezdőji ’s tettes 
részvevőji többnyire hékóban hevernek. Mi lett a’ 
júliusi hősekből? azon férfiakból, kik legtöbb részt 
vettek a’ zendülésben? Gályarabokká lettek ’s 
győzelmük ünnepét még is megüllötte a’ kormány. 
Továbbá arról vádolja Thierst, hogy a’ telegra- 
plii közleményekkel illetlenül ’s egyedül pénztőzsér 
játékra számítva bánik, mellyben mind ő, mind 
ipa, ’s tán még más személy is, tömérdeket nyer
nek. — Egy újság jelenti Calaisből, hogy Mo
reno spanyol gén. jul. 25kén ért oda, ’s mivet 
nem öt illető útlevelet mutatott elő, feltartóztatták. 
A’ hatóságok már most addig tartandják lógva, 
mig a’ kormánytól további utasítást vesznek. 
Stras.sburgból Írják, hogy ,a’ rajna-szigeten Dc- 
sai.v gén. emléke mellett Blücher ur, az egykori 
porosz altábornagy öccse, ’s d'Aubrée gr. fran
czia gén. fija párviadalra keltek, ’s d’Aubrée ur 
golyó-sujtoltan azon helyen halva rogyott össze. 
•— Parisból írják, hogy még a’ kormány baráti 
sem merik Jauge ur elfogatását mentegetni. Midőn, 
d. Carlos megszökését Jauge ur hivatalosan közzé 
tette, a’ börzén a’ veszteségek olly töménytelenül 
mutatkoztak, hogy nem lehete többé kiállani. Csak 
egyetlen pénzváltó, a’ ministerek barátja 2 j  mil
liót vesztett, ’s jnaga> Thiers is ipástul igen igen 
sokat. Ekkor gondolták szükségesnek Jauge ur 
elfogatását, nehogy a’ spanyol pénzkelet még in
kább csökkenjen, ’s egy pénzváltó azt javaslóit»: 
tartanák addig fogva, mig a’ nagyobb pénztözsé- 
rck spanyol statuspapirosaikat eladhatják. — Sao- 
morító tapasztalást kénytelen a’ nemes érzésű em
berbarát tenni, látván, hogy az indulatok tömér- 
deksége az ész kormánya nélkül fölemészti az indivi- 
duurnol.Bizonyítják ezen igazságotFrancziaország- 
ban a’számos öngyilkolások, — az erköJcsfelenű- 
Iés következései, melly a’ szenvedély tüzében min
den magasb kötelesség érzetét elfojtja , ’s az élet 
jelentősegét vagy semmibe, vagy kevesebbe veszi
— semminél. Igv nem rég 14 evés iíju gyilkolta 
meg magát, szenvedélyből férjhezment ángya iránt.
— Úgy szinte minap Lernender 21. éves ifjo köí- 
tészj szerelmesével Emmával, megák arák
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kát gyilkolni, mert szegények leven össze nem 
kelhettek. Azonban kis reménysugaruk csillant, ’s 
fölhagytak szándékukkal. De mivel várakozásuk
ban megcsalatkoztak, az iíju ember folyvást táplál
ta az öngyilkolási szándékot, ’s azt néhány nap 
előtt teljesítette is a’ Szajnába ugorván. Költe
ményt hagyott szerelmeséhez hátra, mellyben két
ségbe esett áilapotját rajzolja, ’s búcsút vesz tőle- 
— Nem rég egy 24  éves asszony jőve Párisba, 
’s némi kis vendégházban szállott meg. Egy óra 
múlva lövést hallanak — az asszony szobájában 
pisztollyal lőtte magát agyon.

Az aug. lsői kamaraülés lármás volt. Szokás 
Francziaországban, hogy a’ rendes elnök elvá- 
lasztatása előtt a’ legidősb követ viszi e’ hivatalt. 
Ennek az idén Gras-Previlie-nek kellett volna 
lennie. 0 azonban jul. 3 ikén t. L a’ kamara meg- 
nyittatása napján nem jelent meg, ’s az elnöki hin
tát azon üzenettel küldé vissza, hogy beteg, ha
nem küldjenek utána másnap. Következett nap a’ 
centrum az ülést — G ras-Preville megérkeztét 
nem várva, sem érte nem küldve — Bedoch elnök
lése alatt kezdé el. Mire a’ megérkezett Gras>- 
Preville az elnöki széket kívánta, Bedoch pedig 
oda nyilatkozék, hogy a’ kamara kívánságának fog
na engedni. Ebből sokáig tartó zaj lett. Végre Be
doch ur jól tudván a’ centrum szándékát: „Egy 
felől, úgymond, Gras-Preville ur az elnöki szé
ket kívánja, más felől napirendet. Én tehát a’ napi
rend fölött szavaztatok.“ ’S a1 centrumok töme
gestül a’ napirend mellett kelnek föl. Bedoch ur 
tehát az elnökszéken maradt. — A’ börzén dón 
Carlos kölcsöne prospectusából néhány példány ke
ringő, titkon. Kölcsöni biztosítékul elzálogítja dón 
Carlos Spanyolország minden jövedelmeit. 1000 
forintért csak 650 (tehát lOOzért csak 63 f.j 
fizetéssel, ’s lOOtól ötös kamattal ’s 1834 jun. 
1 tői fogva kezdik űzetni; a’ vámokon pedig al pa
ri fogadják el a’ kötelezvényeket.

A’ Patriote de Puy de Dome szerint Puyben 
a' nemzeti őrség föloszlatott. — Némi párisi levele
ző egybehasonlitja a’ spanyol királyné trónbeszé
dét Lajos-Fülöpével, ’s következő szókra fakad: 
„Egészen más bélyeget visel a’ spanyol regens- 
né trónbeszéde. Ott nem bírták a’ környületek in
dulásit diplomatái szóejtések íalabor ’s réteges 
köpönyegébe burkolni. Az anya királyné nemze
te karjai közzé veti magát, mint egykor Maria 
Terézia magyarjai nagylelkűségére hivatkozik.“

Megházasodott e Sebastian»' general? sokáig 
kétes vita volt a’ salonokban. Azonban valósuk
nak látszik az igenlő válasz, mert udvari hir je
lenti Sebastianiné asszonynak a’ királynénál b.°- 
mutattatását. — A’ kamarák kir. ülésében, melly 
alkalommal a’ követek név szerint íol szoktak szó-

Iittatní, esküjök letétele végett, Cormenin ur, a’ 
republicanus párt idei orgánuma, nem szólalt fel, 
nem akarván az esküt letenni. A’ legitimista op
ponens tagok ezen ülésre meg sem jelentek. A’ 
meghatalmazások valósításakor bizonyosan elő fog 
azon kérdés kerülni: tartozik e a’ követ esküt le
tenni vagy sem? — A’ kamaratöbbség ez úttal 
két közben eső kérdésben fog előlépni: 1) a’ va
lódi elnökségben; 2)  a’ válasz-fölirásban. Az el
nökségre három van jelölve. Dupin, Royer-Cok- 
lard ’s Lafitte. Ez utóbbit az oppositio pártolja, 
de alkalmasint Dupin győzend. A’ kamara érzel
me nem igen háborús, mert inkább látszik hábo
rútól félni, mint a’ ministerium. A’ Constitution- 
nel szerint Gérard marsai megparancsolta, Ifogy 
ezentúl a’ hadi kormánynál legcsekélyebb adás vo- 
vés se történjék nyilványosság és árverés nét- 
küL Nem úgy tehát, mint Soult m. tett, ki min
den teteniesb szállítást maga v itt, ’s az ország 
költségin sokat nyert. — ’s a’ t

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Következő a’ beszéd, mellyel spanyol kir. 

regensné 0 Fölsége a’ kamarák üléseit megnyi
totta: „Méltóságos Procer ’s *3rocurador urak! 
Midőn ma az urak közepeit magam azon ponton 
szemlélem, hogy az ország alaptörvényei sze
rint kitűzött esküt mint reg. királyné letegyem, 
egyszersmind első kivánata szívemnek kifejezni 
az urak előtt érzelmimet, meilyek lelkesítenek, ’s 
hálát adni az isteni gondviselésnek , mellynek tet
szett ohajtásimat betölteni. Szoros kapcsolat fírzi 
össze fens, leányom trónját ’s a’ nemzet jogait az 
által, hogy mindketten az ország ősi intézvó- 
nyeifc, mellyekben boldogságunk ’s dicsőségünk, 
vették fentartási közös alapul; ez előttem is a ne
mes czél. mellyel magamnak kitűztem s mellyrő! 
imo az urak gyülekezete e’ falak közt a' legnyil- 
ványabb és ünnepibb bizonyság. Fájdalmas azon
ban minden örömem ellenére is, hogy e’magas ün
neplés épen azon mirigy gonosszal történik egy 
időben, melly hazánk különféle tartományit Láto
gatja ’s pusztitásit ide a’ fővárosba is kiterjeszti. 
Mi gondimat még inkább aggasztja, azon rősz
ük?} ró emberek borzasztó cselekvénye, kik ez os
tor megjelentét saját istentelen czélaikra csava- 
rák. Soha nem ismért a’ spanyol nemes és vitéz 
Charakter illy becstelenséget, ’s nem emlékezhe
tik ember utálat nélkül illy iszouyuságokra. A 
törvények érdéin szerint fogják e’ merészleteket 
büntetni; azonban ha gondolnám, hogy az. urak 
közre munkálása is szükséges lenne hasonló, no 
talán még valami szín alatt kezdendő, kicsapon
gások meggáílásira, bizodalommal fognám az ura
kat fölszólítani, mert itt valóságosan a társaság 
alapja, nyiiványos rend, ’s egyesek élet- és va
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gyon-bátorsága forog kérdésben. Hasonlag fáj
dalmasan esik látnom, mikép az első fontos tárgy, 
melly az urak elibe tanácskozásul terjesztetni fog, 
egy elvetemült hg. viseletét illeti, ki már kirá
lya ’s illetőleg bátyja életében, tanújeleit adta 
fenhéjázó terveinek, ’s később az én fens, fér
jem halála után annak törvényszeres örökösétül 
polgárháború által törekszik elragadni a’ király- 
pálczát Emlékezetlen időktül fenálló szokásink, 
hazánk alaptörvényei, hasonló előkerült esetek
ben követett bánásmód, pártatlanság, igazság, 
egy szóval minden, kötelességemmé teszik e’ fon
tos tárgyat az urak tanácskozására bocsátanom. 
Sót azon esetben, ha visszaléphetnék is illy szent 
kötelességemtől, nem feledhetém mint gondvisel
ője fens, leányom jogainak, hogy az urak elha
tározásaiul függenek az ország mind jelen nyu
galma, mind jövendő sorsa. Ezen herezeg, kirül 
szólok, nem tartván elégnek magában e’ király
ságban a’ lázadást táplálni, átvitte annak polgár
háború szikráit egy szomszéd statusba is , ’s nem 
irtózott még azon. tervet is szőni, hogy onnan 
fegyveres kézzel rontson határúikra. Illy körül
mények közt az önfentartás kötelessége szabta ki 
amaz ismeretes foganatu rendszabásokat, melly e- 
ket egyszersmind igazság, politika ’s nemzeti 
becsület kívántának. Spanyol seregek ütöttek Por
tugáliába, nem azon ország függetlenségét hábo
rítani, de saját jogainkat védeni. A’ harcznak 
kevés nap alatt vége le tt, ’s a’ félszigetet há
borgató két herczeg a’ tartomány határiból kiü— 
zetve látta magát Elég uj példa fenyítésben, 
melly mutathatja, minő szerencséje lesz akármi más 
hasonló merészletnek! A’ portugáli kérdés mellett, 
megerősittctett Londonban azon ünnepi szerződés, 
meilynek czélja nem csupán a’ félsziget nyugalma, 
hanem egész Europa csende ’s bátorsága. Szeren
csésnek érzem magam ez alkalommal jelenthetni 
az uraknak azon barátságos érzelmeket, mellyek- 
nek irántam föls. szövetségesen a’ Francziák és 

’ Kagybritannia királyai már ismételt bizonyságit 
aduk, valamint azon jó egyetértést, melly szeren
cséből ő leghívebb fölsége II. d. Maria ’s fens, 
leányom, kormánya közt uralkodik. Valóban e’ két 
királyság szövedék] kapcsolata ally szoros, hogybiz- 

; ton állíthatja kölcsönösen mindkettő saját ügyét 
oltalmazni akkor, midőn egyik a’ másikáét védi. 
IVtás hatalmak, fens. leányom trónra lépte óta, 

• ôrina szerint megujiíák a! spanyol kormánnyal po- 
i-.ii&ni összeköttetésükét; én pedig részemről né- 

| “ eüy uj statusokat ismertem ei, részint hogy eb
ben az értelmes .politika szabályit kövessem , ré
szint hogy se fölakadást se kárt ne vonhassak ez 
ország érdekire vagy vlszonyira. Kívánatos lelt 

:volna, hogy hasonlag minden kormány felelt vol

I  '

na meg a’ spanyol igazgatás jóakaró gondolkozási
nak; azonban ekorig, ha mingyárt nem találko
zott is ollyan, melly belső dolgainkba kívánkoz
nék elegyedni, vannak még is, mellyek fens, 
leányomat Spanyolország királynéjának mind ez 
ideig nem ismerek el. Otet az ország törvényei 
emelék királyszékbe, ’s a’ nemzet nyilványos aka
ratja tartja főn abban. Értelem és idő fognak a’ 
törvényszerűség föntartandó elvének illető hódti- 
lást szerezni. — Átmegyek az ország belső álla
potára. Ennek képe koránsem olly nyugtató, mii
lyennek talán az urak hazaszerete kívánná; de 
még Is .mind azon akadály ellenére, mellyeket több 
tartományban a’ fölzendülés, másutt a’ nyugtalan
ságok, a' kincstár szegénysége, ’s az ország nagyobb 
részében pusztító nyavalya okoztanak, szeren
csésen sikerült: az illy veszélyes helyzetben ja- 
vithatlanná vált bajt legalább jóval fogyasztani, 
üdves újításokat (reformokat) éleszteni, rövid idő 
alatt a’ cortes összegyűlését valósítani, a’ lázadt 
csoportokat mindenfelé legyőzni, hadiseregünket 
erősíteni, ’s íegyverink fényét egy szomszéd sta
tusban magas'ora emelni. A’ nemzet elszántsága ’s 
lelkesülese megengedék nagy áldozatokat tétetni 
a’ lakosokkal azon legsürgetőbb kiadások födözé- 
sire, mellyeket ama’ vállalatok szükségkép kíván
tának. A’ sereg hűsége, állhatatossága ’s enge
delmessége, mellyek jóakaratomat olly sok olda- 
lúlag érdemlék meg, fölszólítják az urakat, hogy 
engem tanácsikkal támogassanak ’s a’ status ime 
fontos ágozatjában tökéletesítést hozzanak be. E ’ 
czélt tartva szem előtt, tudni fogják az urak egye
síteni e’ trón és haza vitéz bajnokai javát azzal, 
mit a’ nemzet jelen állapotja ’s kincstár egyéb szük
ségei halaszthatatlanul kivánandnak. E’ végett elő
terjesztetni fog az uraknak a’ kötelezések összr- 
sége, mellyet a’ kormány betölteni tartozik; elő 
a’ segédforrások, mellyekrül rendelkezhetik, a’ 
rendkívüli hiteleszközök, mellyekhöz, részint ko
rábbi veszteségek és süllyedések, részint jelen 
körülmények, részint végre hogy a’ nép terhei 
még inkább ne sulyosittassanak, ez úttal kényte
len lesz nyúlnia. Azonban minthogy rendkívüli 
eszközökhez gyakorabb nyúlás veszélyt szokott 
hozni, sőt lehetetlen is : jobb rend az igazgatásban, 
szemes és szigorú takarékosság, nyilványosság, 
eortesi közbenjárulás a’ kiadások megállapításában, 
és szavazott adó,- majd nem sokára azon pontra 
juttatnak, mellyen lehetséges leend a’ nemzet szo
kott scgéíiibrrásit a’ rendes kiadásokkal egyen- 
mériékbe hozni. Alapos e’reményem az oknál fog
va S»s, minthogy egész külföldi adósságunknak haj
dani eszközeinkkel egyeztethető szabályozásán ’s 
azon bizodalmas egyenességen alapul, melly kor
mányom minden irányát képezi, hozzá járnland-
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ván a’ belső adósságokban teendő javitás, és eíö- 
haladó fogyasztás, ollyatén segedelmek után, mel- 
lyeket erre okosság és alapos meggondolás java
solni fognak. A' belügyi statustitoknokok elő fog
ják adni az uraknak, az igazgatás különféle á- 
gaiban eddig történt reformokat. A’ birodalom 
fölosztatása, az igazság-hivatalnak az igazgatás
iul elválasztatása, ncmelly régi tanácsok eltör- 
lesztésc, tartományok javára uj itélőszékek föl
állítása, a1 nemzeti gazdálkodás kiíejlődésinek 
régi nyomasztó bilincseiből kiszabadíttatása, kár
tékony odók megszüntetése, ’s más javítások, mel- 
lyek épen készülőben vannak, bizonyságul szol
gálhatnak az urak előtt szorgalmas törekvésem 
felöl a’ status javára, ’s reményt nyújthatnak a’ 
nemzetnek számtalan más hasonlókra. Látni fog
ja az urak bölcsesége, mi nehé^, százados vis
szaéléseket kevés hónap alatt .megszüntetni, ’s 
más. oldalrul mi veszélyes az időérlelés elibe vág
ni, példák tanítván, hogy hasonló vállalatok e- 
gyedül a’ nemzet sorsát koczkáztatják. A’ kir. 
statútum által immár az alap meg van vetve, a’ 
többi az urakat illeti, mélt. Procerek és országos 
Procuradorok! egyeztetni erejüket, hogy az é- 
pület szabályszerüleg és tökéletesen emelkedjék, 
ti' két bélyeg teszi zálogát a’ fenmaradásnak és 
erősségnek. Mi engem illet, engem késznek ta
lálnak az urak mindig mindenre, mi Spanyolor
szág szerencséjét’s boldogságát eszközölheti. Már 
csak azon kevés nap alatt is, midőn fels. férjem 
akaratjábul a’ legfelsőbb hatalmat ideiglen gya- 
korlám, eléggé kimutattam: mik kivánatim, ’s 
miilyenek nézeteim: — elmúlt rosszakat feledé- 
kenységbe bocsátani, folyvást lehető reformokat 
hozni életbe, ’s mások tanácsával a’ jövendőnek 
kellő javításokat készíteni. Bármi akadályba üt
közzem is e’ nehéz pályán, meggyőzni remény
iem azt az ég kedvezésével ’s az urak és nem
zet támogatásával. Spanyolország szerencséjét és 
dicsőségét, mint magamét tekinteni, elég emlé
keznem arra, hogy Izabella anyja vagyok, ’s 
unoka leánya III. Károlynak.a

A’ Journal de Paris ezeket közli a’ cortcs- 
ülésekrői: 25ikéu a’ proceri kamarában legelőbb 
is a’ megnyitó-ülés jegyzőkönyve olvastatott föl, 
meüynek szerkesztése helyben hagyatott. Utána 
föl olvastattak a’ jelenlévő procerek nevei, melly 
közben minden tag ülőhelyéből jelenté magát. Ti- 
toknokok választására kerülvén a’ sor, titkos sza
vazás utján szótöbbséget nyertek: Clemencin. Hí
vás hg., Guadalcazar marq., és Carro Mauel um 
Erre az elnök, az őt illető jognál fogva, biztos
ságot ncveze, melly a’ tronbüszédre válasz-ja
vaslatot készítsen, — A’ procuration kamarában 
biztossági munkálat n.yujtatott be némi választá

sok iránt, melly jóvá hagyatott. Fölolvastatott u- 
tána azon procuradorok névjegyzéke, kik a’ teg
napi megnyitó-ülésben az esküt azonnal letevők , 
valamint azoké is, kik még le nem tevék. Ez u- 
tóbbiakat tehát íöleskették. Következett az elnök 
’s alelnök választatása. Szavazás utján kijelelés- 
be jöttek öten: gr. Almodovar 6 5 , Lasanta 6 6 , 
Medrano 4 5 , Aranda 38 , és Santa-Fé 38 szó
val 72 közül, minthogy a’ procuradorok csak en- 
nyin voltak. Titoknokok választatása más napra 
halasztatott — A’ két ellen-tábor közt elhatáro
zó ütközet még sem történt. 25ikén Charri-Ara- 
niz mellett Jtodil seregéből mintegy 3500  főnyi 
gyalogság összecsapott 3 navnrrai ’s néhány ala- 
vai osztállyal, de minden következés nélkül; a’ 
vidék helyzete miatt Ródil nem vehető űzőbe a’ 
támadókat; az ellenség még is egyik ezredesét 
Echasot csatatéren hagyá. I). Carlos minduntalar 
közeledik vissza a’ franczia szélckhöz ’s jul. 30i- 
kán annak hírére, hogy már csakugyan kényte
len átjöni, gén. Harispe (a’ franczia figyelő tá
bor vezére) ’s a’ spanyol consul, a’ hg. eiibe ké
szüllek , elfogadására. Azonban a’ hg. meg nem 
jelent. — Mások mondják ismét, hogy gén. 11 a- 
rispe parancsot kapott volna Parisból a’ széleken 
túl lépni, ’s Rodil hadával egyetértve munkálni. 
A’ Gazette de France hirlelése szerint d. Fran
cisco de Paula infans, ki Madritból megszökött 
volna olly czélhul, hogy d. Carloshoz csatlakoz
zék, de útközben a’ Christinosiak által elfogatott, 
Bayonnebe vitetik fogságba a’ fellegvárba. — 
Mint S. Sebastianbul jelentik, az ottani partok
nál két amerikai hajó jelent meg hadiszerekkel d. 
Carlos számára. Az angol hajók nem engedek meg 
nekik a’ kirakodást, mire az amerikai ágensek 
protestáltak, ’s a’ feltartóztatást, mint szabad ke- | 
reskedés-gátlást, egyenesen hadüzenésnek nyi
latkoztatták az egyesült statusok ellen. —  A’ j 

Globe jelentése után d. Carlos számára erős ha
jóhad készül az angol és hollandi kikötőkben, j 
mellynek vezérletét Elliot (előbb Miguel szolga
latjában) , és Mingage kapitányok (ez utóbbi 
most angol szolgálatban) vennék által.

S C II W E I Z.
Zürich jul. SSikén. A’ szövctséggyülés mai 

ülésében Neuenburg (Neuchatel) válaikozási kí- 
váuala egyhangúlag félre vettetett. Azután szó
többséggel az határoztatok, bogy Schweiz irán
ti viszonyaiban Neuenburg ezentúl mint canton,
’s ne mint licrczegség, lépjen föl. —

Az uj zürichiHiiriapnak különös befdyás ro
lnit keM áll a ni. A’ szövctséggyülés t. i. julius 
3 tóikén azon kérdést vitatván: ki tartozzék ; 
Schwyz háborgó canton katonai clíoglaitatása költ
ségeit viselni? azt nem a’ jelen volt követek ér-
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zeline szerint, hanem a’ cantonoktól, mellyek- 
nek képviselőji voltak, vett utasítások szerint volt 
kénytelen elhatározni. Az4 uj zürichi újság meg
ragadja ezen alkalmat, hogy az utasítások ellen 
kikelhessen, —— óhajtván, bár a’ követek a’ szö- 
vetséggyülésen nem utasítás, hanem saját szemé
lyes érzelmök ’s meggyőződésük szerint szavazná
nak. — Schwyz canton belső tanácsa minden 
cantonhoz körlevelet határozott küldetni, melly- 
ben a’ -sajtószabadságot megszoríthatni javasolja. 
— A’ genfi tó mellől írják, hogy a’ helveta nagy 
hangász-társaság 8 év óta ez idén tartá ismét 
hangversenyét. E ’ nemzeti ünnep rokona volt a’ 
zürichi ezéllövésnek. Mind a’ két ünnepen hatha
tósan fejlett ki a’ schweizi erős nemzetiség, ’s 
azon haszna volt mind a’ kettőnek, hogy az elvál
takat újra egyesítette, az egymástól idegeneket 
vagy egymás iránt bosszúsakat kibékítette, szó
val Schweiz honfijait egymáshoz közelebbitette. 
Csak egyben különbözött a’ két ünnep. A’ zürichi- 
ben t. i. rend ’s erkölcsiségi dísz és illedelem ural
kodók mind végig, a’ genfiben ellenben az utolsó 
estvén néhány nem genfi többnyire fiatal suhancz, 
a’ nő nem illetlen zaklatásában kerese mulatságot, 
míg a’ gúnyról tettleges bántalmakra vetcmiilte- 
ket a’ megszaporodott rendőrség ’s katonaság 
szétüzte.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ Morning-Herald szerint a’ szultán Ifa- 

medzsi effendit választotta párisi követnek, ho
va jul. elején Nuri bey, fölötte tudatlan  tolmácsá
val szándékozott a’ száraz földön utazni. Az első 
semmit sem tud francziánl, a’ másik csak keve
set; de mind ketten kellemes külsővel bírnak, ’s 
igy tánsükeres lehet utjok. — Moldva hoszpodárja 
Hturdza Mihály fejdelem jul. 17ikén tartotta ün
nepélyes menetét Jassyba. Megjötte után mind
járt a1 székesegyházba ment, hol minden moldvai 
tiszthatóság jelenlétében tedeumot tartottak sze
rencsés megérkeztéért. A’ fejdelem ezután fény
lakába ment, hol valamennyi nagy bojár udvar
lását tette. Est ve az egész város ki volt világít
va. — Sturdza ünnepélyes beiktatása a’ fcjdc- 
lemségbe Omer aga mint erre kinevezett biztos 
által, ’s,azután a’ moldva érsek által leendő föl— 
kenetése, szokás szerint, csak később fog történ
ni , minthogy a’ fejdelmi udvar még nincs szer
kesztve, ’s több erre szükséges készület kíván
tatik még. — Máltái hírek szerint az angol ha
jósereg Kúriából Nauplián keresztül Máltába ké
szül vissza. E’ mozgások hihető, Ponsonbv lord 
a konstantinápolyi angol követ, intézései által tör
ténnék, ki nagy figyelemmel kíséri mind azt, mi 
az országot érdekli, ’s Russzia ’s a’ porta moz
gásit, mellyek némi egyetlen ’s kirekesztő nagy 
•befolyás alatt állanak, mindig szemmel tartja.

A’ Times Alexandriábái máj. 29kéröl hirlf, 
hogy Syriában a’ lakosság Ibrahim basa ellen föl
lázadt, ’s Ale minden szállítható katonaságát oda 
volt kénytelen küldeni. A’ zendülés okának azt 
mondják, hogy Ibrahim a’ conscriptiót akarta be
hozni, ’s a’ népet lefegyverzeni, mint Aegyptus- 
ban történt. A’ nyugtalanságok fő helyét St. Jean 
d’Acre ’s Jerusalem közzé teszik. Ha e’ lázadás 
csak egy kerületre szorul, úgy azt Ibrahim könnyen 
el fogja nyomhatni; de ha többekre is terjed, vé
res harcz támadhat belőle. Mondják azt is , hogy 
Emir beschir a’ drusok, maroníták ’s egyéb tör- 
zsökök független és hatalmas iejdelmc a’ Libanon 
vidékin Ibrahim szövetségétől elállót!. Charaktc- 
rét ollyannak festik, hogy a’ porta ’s Russzia 
cselszövényeinek nehezen fog ellenállhatni, lega
lább biztosan rá nem számolhatni. E’ syriai hegy
lakók jobbára keresztyének, vitéz hajthatlan szel
leműek ’s védvék az ország begyei által. Egye
dül Emir képes 30,000 fegyverest síkra állítani. 
Midőn Bonaparte Acre ostromával félben hagyott, 
néhány generálja arra unszolta: hódítaná meg e’ 
törzsököt. De Napoleon aztviszonzá: „Nincs ked
vem Crassus sorsában osztozni.“ - Kár, hogy Ib
rahim basa olly népszerűtlen rendszabásokra ha- 
gyá magát vétetni. Azonban reméllhetni, hogy 
esze ’s ereje majd itt is segít rajta, mint másutt. 
Múlt héten hire járt Alexandriában, hogy az angol 
hajósereget Mytilene előtt látták. A’ néptömeg 
itt óhajtani látszik, hogy a’ Russziával fenforgó 
fontos kérdés kard élére bizassék. — 

N É M E T O R S Z Á G .
Frankfurtból írják, hogy Rüppel Eduard dr. 

Arábia sokerdemű fáradhatlan utasa ’s természet 
búvárja jul. 26kán ért oda utjából vissza; — Ham
burgból pedig a z t, hogy a’ Cuxhavenben föltar
tóztatott spanyolok, számra mintegy 260an, még* 
mindegyre várják az utasítást, és segéd-módot, 
melly nekik másutt nyújtson menekvést. — Az 
allgem. Zeit. egyik berlini levelezője jul. 26ról 
azt állítja: Soult marsai elbocsáttatása csekély be
nyomást okozott Berlinben , ’s hihetőleg csekély 
vagy semmi politikai következése sem leend; a: 
másik szinte berlini levelező meg jul. 27ről e’ ki
lépést igen fontos történetnek nézi, mert ebből re- 
mé'Iteti, hogy a’ fr. kabinet mind inkább a’ szá
razföldi politikához fog ezentúl szítani, ’s áltáljá
ban Lajos F. a’ békét készebb lesz minden áron 
föntartani , mint erőszakos lépésekre vetemülni.

A M E R 1 K A.
Rióból jött legújabb hírek szerint a’ követház

ban egy végzés fölött tanácskoztak, melly a’ bra- 
ganzai hgnek (d. Pedro néhai császárnak) sem
mi sajátságban, még mint külföldinek sem, enged 
lakossági jogot azon büntetés alatt, hogy külön
ben úgy fognák mint a’ status ellenségét tekinteni.
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Brémából jul. 23ról írják, hogy Ejszakame- 
ríkából az oda érkező hírek igen nyugtatok ’s 
kielégítők. A’ pénzforgás megakadása lassanként 
elenyészett, ’s azzal együtt az ideiglen tartott 
kereskedési krisis is. A’ vállalatok újra lábra kel
nek a’ visszatért bizodalommal, ’s az amerikaiak 
előbbi munkásságukhoz látnak. Mindig inkább e- 
lőtdnik, hogy a’ már múló pénzzavart az egye
sült statusok bank-privilégiuma megtartásában 
érdeklett gazdagok okozták mesterséges ármány
játékkal, ’s hogy Jacksonnek ’s van Buren (fő és 
alelnöknek) igazuk volt, midőn állították, hogy e’ 
pénzzavar sokáig nem tarthat. Németországban 
egy város sincs Éjszakamerika történetinél annyi
ra érdekelve mint Bréma; de itt a’ jól tudósítot
tak soha sem kételkedtek, hogy az ottani zavar 
csak rövid ideig lesz tartandó. Az éjszakameri- 
kai kormány a’kiviteli vámleszállitás állal 1 millió 
dollárral (2  millió pengő for.) t öbbe t  vett az idén 
be mint tavaly. Brémából az Amerikába kiköltöztek— 
kel indult hajók többnyire szerencsésen érkeztek 
oda. Ellenben az Angliából Canadába indultak 
közül sokan Newfoundland közelében hajótörést 
szenvedtek. Mi oda mutatna, hogy Ejszakameri- 
ka réveibe könnyebb a’ jutás, Canada réveibe 
pedig, minthogy tovább vannak éjszak felé, ve
szélyes.

O L A S Z O R S Z .Á  G.
A’rómaiak hiedelme szerint mindig három kar

dinál hal meg egyszerre, ’s c’ mondás legalább most 
teljesült, mert május és julius alatt bárom kardiual 
hunyt el u. m. Capelletti, Frosini ’s Paletta.—A’ kor
mány szerencsés volt néhány útonálló zsiványelfo- 
gatásában, kik a’sienai utat bátortalanná tevék. Az 
orosz czár azon rendelése, melly az orosz jobbá
gyoknak a’ külföldön utazást és tartózkodást tiltja 
’• korlátozza, számos családot kedvetlenül érdekel, 
kik már huzamos idő óta Olaszországban laknak, 
s némi részben ott telkeket is vásárlottak, mivel 
kénytelenek visszatérni. — Vezúv rohanásai né
hány nap óta fenyegetőleg szaporodnak. Öt láva- 
folyam kanyarog különféle irányban, a’ hegyen le. 
A’ tölcsér (crater) szünetlen iszonyú kőtömegeket 
iokfét ki, mellyek a’ hegyre jutást nehezítik é.s

Besina, Torre del Greco, Bosco tre Case ’s Otta- 
jaro vidékin nagyobhára mind kiapadtak, ’s e’ vá
roskák és falvak gyakran meglátogatott szorgal
mas lakosi gyötrő rettegésben vannak. A’ jul. 18. 
eredt nagy tüzfolyam, melly Torre del Greco felé 
tart, néhány szőlőhegyet már meg- és elpörkölt, 
’s csak fél óranegyedre van még e’ városka szélső 
házaitól. — A’ kasseli újság jelenti aug. 2ról, hogy 
az országgyűlés a’ katonaság költségit 700,000 
tallérról mintegy 500,000re szállította le. A’ had- 
minister ez ellen kikelt ’s ezt sérelemnek monda 
a’ kormány jogai és kötelességei ellen a’ német 
szövetség iránt, mi végett a’ német szövetséghez 
fog saját országa ellen segédeimért folyamodni, 
mint ezt a’ szövetségi gyűlés rendelé.

B E L G I U M .  '
A’ Journal du Commerce Antwerpből hja, 

hogy Vilmos a’ hollandi király számosán ereszt
vén haza katonaságát, messziről sem szándékozik 
megrohanni Belgiumot, mint azt a’ Beige és Li
beral állították. Vilmos királynak e’ léptéből ki
tetszik az is, hogy a’ restauratio óhajtásától, mellyet 
eddig ugyan mindegyre táplálgatott, ’s még ak
kor sem hagyott vele föl, midőn lehetetlennek 
láthatá kivitelét, már mostan végkép eláll. — 
Következő királyi rendelés jelent meg julius Szi
kén Brüsselben: „Leopold ’s a’ t. Megfontol
ván, hogy az ország levéltárai ’s egyéb orszá
gos oklevél-gyűjtemények, nem csak fontos és 
isméretien kincseket rejtenek a’ történetekre ’s az 
ország nyilványos jogaira nézve, hanem egy
szersmind számos olly irományokat is, mellyek 
a’ törvényhozásra, igazgatásra, sőt még a’ polgári 
magányos érdekekre nézve is hasznosak lehetnek; 
mivel továbbá ezen gyűjtemény jegyzékinck köz
zé tétele azokkal, kiket illet, a’ ben foglalt iro
mányokat tudathatja, hasonló rendszabás pedig a' 
nyomozásokat a’hazai történetekben is igen könnyíti: 
belmiriLsterünk tudósítására végeztük ’s végezzük: 
1) a’ különféle oklevél-gyűjtemények jegyzékei. 
meJtyekből az ország Levéltárai állanak, ’s egyéb 
országos oklevél-gyűjteményekéi, be végeztük u- 
tán a’ kincstár költségin tüstént ki fognak adat
ni. (A* többi határozás a’ hatóságok közti elosz
tást érin ti).

nlvatore isméretes kalauz állítása szerint még 
agyobb ’s veszélyesb kitörést várhatni. A’ kutak

A’ gabona pesti piaczi ára aug. 1 4kén 1834: P é n z k e l e t :
«'«"« ü>ci-t*l> fco*#p e>ek«lyj|•••'»• •* vil get j l e g j o b b  | o ieJré f * Be.cs angus'us i diLán közfĉ "á.r rJT’zhen
T ’színbu/.a 123j' 120  106? Zab j 70 ] 66 f.
Lvt-tsxeres j 98  j  9 3 f  —  [.K öles j —  —  
Ho/.s ! 8 3 ,;  80 . i —  j K ö lesk a sa  —  ! —  
( j j ia  1 81  j 80 i —  jK u k oiie /.a  S6J 8 3 j

—

Status ő pC. köté l.
» «1 pC.
„ 18 2 0  ’ k ö les .
h »

9 8 | |1 1 8 3 4  1 sta tuskolcs. *5561 
88^1 diám. 2£ pC. kötél. | —
—  ^Bankrészvény j 11Í39,15,  

136 t*,*Cs. arany pCt. agio  ! —

Szerkezteti H e l m e - c z y . .  Nyomtatja L M n  i i  a  r  a  r -
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f»7. szám, Pest szerda augustus 20dikáa 1834»

F o g l a l a t :  Magyar- éa Erdélyország (nyugalmazna é t  kitererések; m. tud. társ. je le n ti;  dr. Friraldszky tudományos 
expeditiój* Balkány vidékire; különféle.) Angii» (»íeg^nyi törvény, disse»terek ügye ’s külviseonyok fölötti viták a* 
felsóházban ) Francziaorstág (National kamat a-megr.y'itási gúnyrajza; a’ Trihn*« ismét niegjelen; Robespierre Sa
rolta ’s *.) Spanyolország (Uodil gyóz, Carlo» ka^ecája «torul , ’• más érdekes sokféle.) Belgium (miaisteiváltozás); 
Oroszország (ítélet a* 1 2 3 lengyel statusbúnöeökre). Olaszország (Miguel protestatiója). Görögorsság (Majna meghóduli 
emlék ’s nyugpénz-intézet). Németország. Eiegyhirek.

M A G Y A R -  és E R D É L Y  0 YtSZÁ G.
Ö cs. kir. Fölsége május 10,Ken költ legfen- 

söbb kézirata szerint, b. titkom, és status-’s con
fer. tanácsnok b. Mikos Lászlót, volt egész tiszt
dija in e ghagy tavai, saját kérelmére, hosszan viselt 
hivatalától kegyelmesen fölmenteni aiéltőztatott.

0 cs. k. Fölsé^e az egyes. utlv. K&nczella- 
riához jul. 30kánú intézett íegfensőbb határozata 
szerint a’ spalatói (Dalmátországban) főkápta
lannál megörült 3 kánonokságra Ciobernich József 
Spalatóban gymnasiumi praefectust, Carrara Spi- 
ridieíi Zárában convictusi lelkészt ésMoich György
s.pietroi plebanust; továbbá tiszteletbeli kánono
kokká Allacevich Gergely Spalatóban gymnasiu
mi professort, és Coieh Antal káptalani énekkar- 
Igazgatót méltőztatott kegyelmesen kinevezni.

M agyar  tudós tá rsaság i  jéU nté t .

A’ társaságnak múlt 1833beli Novemb. 10- 
dikén tartott Ild. köz üléséből közzé tett ezen kér
désére : „Mi képen  l e h e t n e  a’ ma g y a r  j á 
t é ks z í n t  B u d a p e s t e n  á l l a n d ó a n  mega l a 
p í t a n i ? “ e’ folyó 1834. Jun. 8káig mint határ
napig érkezett 18 felelet közűi, a’ 30 darab arany 
következő jelmondatéinak ítéltetett: „Haza i  ja 
v as! a tin  k ban , l e h e t ő s é g e k  k ö z z ü l  a’ 
1 e g a 1 k a 1 m a s a b b a t a k a r n i  — a’ j ó z a n h a- 
z a f i s á g . “ Ezen első mellett nyomtatásra érde
mesnek pedig ivenként 3 arany tiszteletdijjal kü
lön e’ kettő:.

1) Nun c ,  dea, nnne  r n c e n r r e  mi hi ,  nam p o s s e
m e d e r i

P i e t  a do ce t  t empi  i s ,  múl t a  t a b e l l a  t ut s .
2) T ö b b  s z e m  t ö b b e t  lát .

Dicsérettel megemlítendőnek találtatott továb
bá e’ három jelmondatu:.'

1) Mied d ig  k é s z ü l t ö k ,  m a g y a r o k ,  m i n d e n k o r
a k a r n i ,

Nem c s e l e k e d n i  m i k o r  s z ű n t ö k ?
2) F e i t i n a  l e n t e .
3) Co n amur  t e n u e s  g r a n  di a ,  — m:nt a* mellyek 

szorgalommal készültek ’s részenként helyes javaslatokat fog
lalnak magokban.

A’ jutalmat.’s tiszteletdijt nyert kéziratok
hoz tartozott levelek pecsétéi a’ héti ülés szine 
előtt felbontatván, a’ „Hazai  j a v a s l a t i  n k- 
b a n ’stb.“ czimű levél belseje Fáy András tábla- 
biró ’s tiszteleti tag’ nevét mutatta; a’ „Nunc,  
dea,  nunc  s u c c u r r e  etc.“ jelmondatu: Káiiay 
Forcncz cs. kir. nyugalmazott auditor kapitány ’«

rendes tagét; a’ „Több s«cm t öbbe t  l á t “ pe
dig Jakab István m.kir. helytartói concipísfa, táb- 
labiró és levelező tagét. A’ többi pecsétes levél 
bontatlanul égettetett el. — Ae említett három 
felelő munkája együtt nem sokára meg fog jelenni 
nyomtatásiban, a’ többiek ne sajnálják kézirataikat 
a’ társaság’ levéltárából magokhoz vétetni. — Je
lentetik az is, hogy minekutána Fáy András, a’ 
jutalom neki itéltetését hivatalosan megtudta, a’ 
nyert 30 aranynak addig, míg egy magyar játék
színnek Pesten talpfalai le lesznek rakva, a’ tár
saság’ pénztárában hagyását nyilatkoztatta ki, 
honnan az, nevében az érdeklett építés’ megkez
dődte után, arra gyűlő pénzalap’ nevelésére aa 
illető gondviselő törvényhatóságnak adassék. Költ 
Aug. ü k é n  1834. a’ Jul. 29kén tartott héti ülés’ 
jegyzőkönyve szerint

A r  titoknok által.
A ’ most megjelent „Tudománytár“ 2ik köteté

ből bővebb ismértetésül ide iktatjuk F r i v a l d s a -  
k y  dr. természettudományi evp edit iáját a’ Baikány 
vidékire, mint jelenkorunkra legérdekcsb czikkelyt: 

Európának csaknem minden részei, még a’ ma
gas éjszak’ sanyarú vidékeit sem vevén k i, e’ napig 
megjárattak, ’s nagyobb kisebb mértékben kitanul- 
tattak vizsga természetbúvárok által. Nem csodálhat
ni tehát eléggé, inikép földrészünk’ ama’ mosolygó tá
jai, mellyeket a’ jótékony természet annyi szép aján
dékaival álda meg: Europai-Törökország’, ’s leginkább 
Riimelia ’s Macedóniának déli részei, mind eddig nem 
igen levének tárgyai hasonló búvárkodásoknak ; ha 
Bu x b a r a  füvészt, ki 1720ban gyiiitögeté plántáit 
Konstantinápoly’ vidékein, és M a r s i g l i t  veszszük 
ki , melly utóbbi 1743ban a’ dunamellék’ kutatását 
szinte a’ pontusig folytatta. Mennyire k-cll tehát ör
vendenünk nekünk magyaroknak, hogy a’ régi fela
dás’ megoldását egy szintolly tudós mint buzgó hazafi 
társunktól várhatjuk ! tudnillik , dr. F r i v a 1 d s z k y 
I mr e ,  a’ nemzeti museum mellett a’ természetiek’ 
táránál alőr, a’ ílorenczi gazdaságtudományi ’s a’ ma
gyar akadémia’ lev. tagja, miután sok esztendei vizs
gálatait Magyarországnak szánta volna (mellyet min
den irányokban összeutazott, hogy idővel oliy mun
kát ajándékozhasson a’ literaturának, melly nem csak 
ismert dolgok’ szerkeztetése leszen), elhatározta ma
gában néhány , részint maga által egy illy vállalat’ 
kivitelére alkalmassá tett individuumnak saját költ
ségein Europai-Törökországnak (a’ fenebbi tekintet
ben) nem igen ismeretes részeiben utaztatását; ’s el
látván őket mind szükséges, utasítással» a’ gyfy
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■'lív̂áre ä ';ap .vitaiatok* te elire szükséges eszközökkel, 
mind a’ megkivániató líti-, biztosító s hathatós aján
ló levelekkel (miilyeneket említett hazánkfia legin
kább gr. S z é c h é n y i  I s t v á n  úr buzgó részvételé
nek köszön) , múlt év’ elején kettőt, folyó évben pe
dig egy harmadikat, ki leginkább a’ megjárandó tar
tományok’ flórájára ügyelend, útnak indított. Uta 
/.óink altalányosanszemvigyre veszik azon vidékek’phy- 
sikai állapotját, u. m. az éghajlat’ , a’ levegő’ mine- 
müségeit, a’ föld’ nemeit, fekvésit, a’ hegyek’ ma
gasságait hév- és sulymérői egybehasonlítások által, 
az allo , folyó , mint szinte az ásványos vizek’ ter
mészetét ’stb. Figyelemmel vannak, különösben , a’ 
három természetország’ sajátságaira , az emlős álla
tok’, madarak’ , kétlakúak’ , halak’ , robarok’ (inse- 
cta) és csigák’ rendéiből összegyűjtőén a’ ritkábba
kat. ’s feljegyezvén azokat, mellyek hazánkkal vagy 
Europa’ nagyobb részével közösek. Szinte így gyiij- 
teínek a’ növények szárított példányokban , ’s mag- 
vaik is , hol érdekesnek látszik, hogy azokat nálunk 
is élő példányokban előidézhessük. Az ásványország
nak csak annyiban jut figyelem , mennyiben a’ he
gyek’ formáltatásárói kivan az út’ eszközlője felvilá
gosításokat nyerni.

Az utazók, mint érdekelve volt, még 1833. já- 
nrmrius’ elején Zimonyon keresztül Belgrádnak tartot
tak , hol egy 20 személyii karavánhoz csatlakozván, 
Nisszán, Sophián ’s Tatarbazarcsikon keresztül, húsz 
napi lovaglás után Filipopolba értek; honnan a’ szük
séges összeköttetések’ megtétele után Eszki- és Jeny- 
Sagrán által utazván, a’ Balkány’ alján megteleped
tek. Itt tölték első nyárokat a’ Haemus’ vizsgálatá
ban küldöttink, ’s mint ezen évi munkálataik’ ered
ményeit, a’ legpontosban vitt naplójokon kivitt több 
rendbeli riíkább kétlakúakat, madarakat, ásványo
kat, par száz csigát, ’s néhány ezer robart és nö
vényt kőidének fel a’ vállalkozónak. Melegséggel em
legetik a’ szlivnoi orosz consul’ részvevő és segedel
me/, ő pártfogását, és Széchenyi’ ajánlása’ jótékony 
befolyásit. A’ folyó év’ nyarát Filiptfpol’ vidéke ’s 
a’ rhodopei hegység’ buvárlatában töltik, ’s legújabb 
jelentősök szerint néhány száz csiga, hal, 45 péld. 
kétlaku, 18,000 péld. robar, 12—15,000 darab nö
vény ’s 200 ásványdarab van út közben hazánk felé.

A’ legközelebb év déli Maczedóniának ’s havasi
nak (mellyek közt Orbelus’ magassága kilencz ezer 
toázt ér e l ) , a’ Pindar’ és Olymp’ hegyeinek leszen 
szánva; egy negyedik, ha az utaztató’ környülmé- 
nyei meg fogják engedni, a’ fekete tenger’ partjai
nak Stambultól Burgas és Várna fele Dunánk’ tor
kolatáig , ’s a’ Duna’ jobbik, azaz bolgár, partmel
lékeinek. — Óhajtjuk az ügyért ’s hazánk’ díszéért, 
hogy a’ súlyos vállalat’ eszközlőjének mosolyogjon 
a’ szerencse, mint szinte segédeinek is a’ távol ég 
alatt! *S óhajtjuk ezt annyival inkább, minthogy a’ 
nevezetes oxpeditio’ leírásával, a’ tett ’s teendő föl
fedezések’, tapasztalatok’ előadásival tisztelt társunk 
egyenesen a’ magyar literaturát kívánja gazdagítani; 
sót már a’ m. tud. társaság’ Évkönyveinek sajtó alul 
kijött Ild. kötetében is lelendenek a* természet’ bará
ti érdekes közléseket Kumelia’ faunája ’s flórája fe
lől, mellyekhoz a’ szép és hű rajzolatok, ügyes kezek 
áltál készülve, az akadémiának még májusban be vol
tak mutatva.

K ü 1 ön féle. A' kolozsvári kaszárnya talp- 
kő—letételénél Ferdinand főhg. az épületen dolgozó 
polgári munkásoknak 200 pengő frtot méitózta- 
tott adni, ezenkívül a’ katonaságot is gazdagon 
megajándékozni. A’ városi polgárság 1270 kato
nának ’s 140 kőműves és napszámosnak fejenként 
egy font húst ’s félkupa bort adatott. — A’ budai 
assz. egvesülethöz f. e. első felében jan. 1 tői juL 
Ijeig beérkezett adakozások; Nádor .ő fens. 1250 
ír., Zichy-Seíkern Kreszczenczia grófné 100 fr., 
Brunsvik-Majthényi Mária gr. 56 fr. 50 kr., Vö- 
rősné assz. 100 fr., Ambrózy kir. tan.né assz. 50 
fr., Baldacci b. 50  fr., Muslayné assz. 10 f., Maj- 
thényi M. assz. 50 fr., BAldacciné gr. 50 fr., For
gács grófné 11 fr., Jeszenák báróné 11 fr., Sí- 
moncsics 25 fr., Oettinger 2 «5 fr., Nevezetlen 5 
fr., Petyko György 50 fr., Boscovicz 2 fr. 30 kr., 
egy bál-társaság 33 fr. 5 kr. valamennyi vtóban. 
— A’ kolozsvári kir. lyceum tanácsa aug. 5kéa 
tartott közgyűlésében jövő 1 8 3 | iskolai évre pro- 
directornak Sebestyén Gergely törvénydoctor urat 
a’ hazai törvények r. tanítóját ’s több törvényha
tóság táblabiráját, választotta meg. — A’ debre- 
czeni lőrinczi sokadalmat altaljában jobbnak mond
ják a’ megelőzött aprilisinél, különösen gyarmati 
árukra, mint kávé, ezukor, rizs, pamut’s a’ t. nézve 
mellyek jó vásárt nyertek. Kereskedő Pestrül számo
sán volt jelen, ámbár az utal menet iszonyú por, 
jövet pedig egy darabon nem csekély sár nehezítő.

A N G L I A .
A’ felső házban jul. 3 lén a’ szegényi törvény 

vitája végeztetek be. A’ lOdik záradékról meg
jegyzi Wharneliffe 1., hogy az a’ törvény fölvett 
elvével nem egyezik meg. E ’ záradéknál fogvást 
a’ megesett személy az egyházkörtül kérhet sege
delmet, ’s annak a’ dologházba kell fölvétetnie, 
hogy ott megszüljön; ezután pedig tanácsbeli sze
mélyhez vezettessék, ki előtt a’ gyermek atyját 
nevezze meg, ’s az egyház azon vegye meg a’ 
gyermektartás költségit. E ’ záradék még mindig 
tetemes eszközt hagy az asszunykézben, mellyet 
a’ törvénynek el kellene tőle vennie. Azért annak 
kihagyatását javasolja. A’ lordkanczellár is azon 
véleményben van. Az excteri püspök ugyan nem 
akará, hogy a’ törvénytelen gyermek anyja min
den büntetéstől ment legyen, de szintolly kévéssé 
atyját is. Csekély vita után a’ záradék a’ törvény
ből kihagyatott. Aug. Íjén számos kérelem nyit
tatott he a’ dissentereknek az egyetemi méltósá
gokra bocsáttatásuk ellen. — Azon beszédében , 
mellyet a1 lordkanczellár jul. 2 ikén a’ felsőházban 
3 óra folytig a’ szegényi törvény iránt tartott, azon 
okok közt, mellyekkel az eddigi rendszert megtá
madta, következő fontos tapasztalást is hozott íöí;
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„Mit a’ biztosság kieszközlött, úgymond, a’ nél
kül, hogy részletekbe bocsátkoznám, főpontjai 
szerint röviden elő fogom hozni: 1) Azt találta, 
hogy dolgozható emberek mindenütt készebbek 
voltak kisebb mennyiséget elfogadni alamizsna 
gyanánt, mint nagyobbat munkával inegérdemle- 
ni. Heienként 3 i  schillinget fizetnek nekik azért, 
hogy semmit sem tesznek, ’s ők ezt magasb mun
kabérnek eiibe teszik, nemcsak mivel kényelme
sebb, hanem azért is, mert bizonyosabb. ’S vesz
teg maradnak é aztán? ez még legjobb lenne! 
Jenem,  illy henyék mindenütt elsők, hol rablás, 
pusztítás, vagy más bántalom történik a’ szom
szédságban. ’S ez nem csak a’ lusta jiapszámosak, 
hanem a’ különben vaskos partlakosok közt is igy 
van. A’ kenti csajkászok v. csolnakászok, kik 
egykor a’ legzajgóbb tengerre is ki mertek szál- 
lani, magok ’s családjok táplálhatása végett, té
len által most gunyhójikban tespedeznek, ’s az 
egyházkörnek kell élelmükről gondoskodnia. 2 ) 
A’ természettörvény azt akarja: a’ férjfi táplálja 
gyermekét, a’ magzat szüléjit ’s a' tehetősbek sze
gényebb atyjokfijait segítsék; de a’ mi szegény! 
törvényünk azt mondja a’ természettörvényhez: te 
szükségtelen vagy, a’ mit te parancsolsz, meglesz 
majd nélküled is“ ’s a’ t. — Angol levelek Ujgra- 
nadából azon szomoritő hirt adják , hogy Santa 
Martha várost földrengés háborgatá jun. 22tűl 
fogva 25éig. A’ város fő épületei mind összeom
lottak. Az első lökés legkeményebb volt, ’s 45 
másodperczig tartott. E ’ négy nap alatt világosan 
hatvan lökést lehete számlálni. A’ föld meghasa
dozott , ’s több helyen forrd kénköves víz buzgóit 
a’ hasadékokon ki. Ember nem veszett cl, sérül
ve csak kevés van. A’ várost azonban valamennyi 
lakosa elhagyá. E’ földön az idén minden inga
dozni látszik.

A’ dissentereknek angol egyetemekbe bocsát- 
tatásuk iránti törvényjavaslat, melly az alsó házon 
oily fényes szótöbbséggel ment keresztül, a’ felső 
házban 102 szótöbbséggel megbukott. E’ történet 
fölött a’ különféle színű lapok következőleg elmél
kednek : A’ Morningpost tory-lap igy : „A’ felső
ház tegnap esti vitájában hozott diadalmas vég
zést a’ dissenterek törvényjavaslata iránt, mellyel 
Gloucester kir. hg tartalmára nézve jogtalan, ke
gyetlen ’s veszélyesnek rajzolt, az egész ország 
szives elégüléssel fogja üdvözleni. Ä’ föbbség, 
melly ez igazságtalan rendszabályt félre veté, épen 
olly nagy volt számra nézve, mint azon okok , mel- 
lyek az egyház-megrontásra ezélzó őrült javaslat 
szerencsés megbuktat cszközlék, hatalmasok ’s 
győzők valának.“—A’Morning-Herald (mérsékelt) 
igy : „A’ lordok a’ dissenterek iránti törvényja
vaslatot félreveték. Ha a’ feLsőház iránt olly ellen

séges értelmiek volnánk, mint némellyek, örül
nénk e’ végzeten; most tudjuk , hogy ez, ő lord- 
ságok házának a’ ^cp gondolkodó részénél csak 
árthat. De érzelmünk V törvényhozás ezen része 
iránt épen nem ellensége: ki kell e tehát mon
danunk, hogy ez eseten se »vömet se gyönyörűsé
get nem érezhetünk.“—A’ Morníug-Chronicíe igy: 
,,A’ dissentereknek az angol egyetemek privile- 
giumihoz bocsáttatásuk iránti törvényjavaslat a’ 
felsőházban a’ jóslóit sorsra jutott. E’ fontos kér
dés tehát, melly az alsóházban, minden fokain, 
oüy fényes szótöbbséggel ment keresztül, a’ felső- 
házban 102 pair számszerinti többségével vette
tett félre. „Számszerinti“ többséget mondunk, 
mert csak a’ szám veté e’ javaslatot félre. E’ sza
vazati bal következménynek szükségkép még in
kább a’ pairség és felsőház politikai charakteréve 
keli a’ nyilványos figyelmet vezérleni, melly az 
alsóházéval olly igen ellenkezik. A’ 19.század briífe 
törvényhozó gyűlésében 420 örökös törvényhozó 
közül csak 92 szavazott a’ vallási szabadság 's a’ 
szabad nevelés nagy elve mellett! A’ püspökök, 
szokás szerint, mint egy falka ölyv , rohanók meg 
a’javaslatot. Csak a’ chichesteri és derbyi (püs
pökök) szavaztak mellette. — Mint haiiik, as 
igen tiszteletes praelatusok a’ szavazat e’ sikerén 
vihogtak ; de majd nem sokára észrevehetők csaló
dásukat. A’ lakolás napja nem messze van : mel
lyen a’ praelatusok, babonájuk ’s politikai oktalan
ságuk miatt majd magok bün-hésznek.“ (Oest.Beob.)- 
— A’ felsőházban aug. őén fölkelt Londonderry m. 
indítványt tenni a’ külviszonyok iránt. Szóba bú
za a’ belga ügyet, Ancona megrakatását, Algier 
elfoglaltatását, ’s a’ ministereknek tulajdonivá vei
kül, hogy Anglia barátságos viszonyai Russziáva! 
fölbomlottak, mi Ítélete szerint Frussziával ’s Ausz
triával is bontakozásra jutand. Lajos-F. kormánya 
ellen hevesen kikelt, mondván, hogy több önha
talmú rendelést bocsátott ki X. Károlynál, ’s meg- 
mutatá, hogy Francziaországot csak erőszakkal 
kormányozhatni. Parisban 60,000 fegyveres em
bert tart, ’s úgy országol, mint Napoleon. Kérdi 
azután : a’ négyes szövetség helyreállította é a’ 
békét Portugáliában ’s. ha valljon d. Carlost, ar 
spanyol törvényes székörököst, nem akarják é ei~ 
ismérni? Ez utóbbi tekintetben emlité, hogy 
Spanyolországban 150 év óta minden politikai moz
gás legalább azon elvet hagyta meg, hogy nx 
anjoui hg. férfi örökösei, ’s nem más bourbon-.tg 
léphet királyszékbe. (Folytatás.)

Wellington hg. ’s 21 más pair ellen mondást 
írtak alá az irlandi kény te tő-törvény ismért zára
dékai kihagyatása ellen ; más részről meg Holland 
lord ellen mondását közük a’ lapok a’ dissenterek.
törvényjavaslata visszavettetése miatt. —

*
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F R A X C Z  IA  0 R S Z Á  G.
A’ kamarák megnyittatását a’National is elbe

széli. A’ gyülekezetben megjelent különféle fő cso
portokat (Gruppen) lerajzolván folytatja szavait.: 
„Alig elevenül föl a’szíri (Scene) néhány perczig a’ 
királyné, Adelaide (a ’ király testvérje) ’s fcjdelmi 
leányai megjelenésök által. Szemközt van az em
berrel e’ hires, erényekben ’s Francziaország ál
dásiban o’íly igen dús család. Közel láthatni őket, ’s 
kénytelen is megszólal az ember : Hány jó pol
gár ’s becsülete» kalmár család Tolna képes szintean- 
nyi keccsel illy egyszerű életre szánni magát, melly 
egészen királyi., a’nélkül, hogy megszűnnék há
zilenni, ’»mellynek érzékeny takarékossága éven
kéntivé millió frank nemzeti ajándékon épül. N em 
messze van a’ királyitól a’ diplomatái karzat ’s már 
i .  óra előtt tömve. Láthatni, hogy az egy nappal 
előbb szárnyalt hírek, némi háborús explosio végett, 
melíyet a’ kabinet a’ kir. ülésre' tarta főn, valamen
nyi Parisban tartózkodó oroszt, poroszt, angolt 
’s l. fölingerlék, kiknek mindnyájoknak érdekük
ben fekszik 181 oki lealacsonyittaiásunkban tarta
tásunk. Először tisztelte meg Pozzo di Borgo ur 
(az orosz követ) Lajos-F. ő Fölségét személyes 
meghallgatással. Saját szemei ’s 1 uleiyel akará ez az 
energia azon tokát mérdelni, mellyre Lajos-F. szó
zata, tartása ’s kifejezése lesz képes amaz isméret- 
len szavakban, mellyekről egy nappal előbb olly 
sokat beszéltek, ’s mellyeknek a’ uardanellák sért- 
hetlenségit kellé fenyegetniük. Bizonyítani sem kell, 
hogy a’tiers parti követ urak már kúrán helyeiken 
állottak, iílőleg és tisztesen öltözve. Hatalmas kiál
tás: „Éljen a’ király!“ hangzott ki 1. óra felé a’pol
gári követek legsűrűbb tömegéből, úgy hogy a’ pa- 
lais-bourbon boltjai rengedeztek tőle. Az elöbnc- 
nő kardsurrogtatók (Schleppsäbelträger, a’ kir. 
tábornoktest), ’s a’ ministerek, kik a’ király ’se ’ 
kardesörömpültetők közt lépdelnek, már a’ tor- 
nácz ’s alkotvány bársonyát tiporják. Yégre meg
jelen a’ király, ’s a’ meglépés hallgatása, a’sut- 
togás csendelgése követi rögtön a’ kiáltozások za
ját. Közös a’ csudálkozás ő Fölsége tettességén, 
’s azon erőködésen, ^mellyel lépcsőről lépcsőre 
egész a’ trónig v-agy karszékig hágdal, mellyre 
súlyával inkább omlik mint ereszkedik. ’S valóban 
hinné-e ő Fölsége a’ poniroyali pisztolylövést ? 
vagy kor és bú nyomasztá ’s görnyeszté - e a’ 
monarchát el annyira? .Az ej követek— telvék 
mindeddig azon hiedelemmel, hogy ö Fölsége 
még teljesen képes szükség esetén a’ jemappes! 
’s valmyi csudákat megújítani, — nyugtalan 
•zemekkcl pillogatnak egymásra, mint ollyanck, 
kik tán nagyon is mohókodtak az életfogytig 
tartó királyságba helyezni reményüket. Be ő 
Fölsé * ? nem feHlú cl. ni *z'/rd  szózattal tör-

lötte vala cl királyi öccse ’s elődje, XVIII. La
jos, azon benyomást, mellyet hasonló alkalommal 
tehetetlen személye támaszta. Lajos-Fülöp, kit 
görnyedve látott az ember ide ballagni, itt ültében 
egyenesen tartja magát, egy kézirat -  tekercset 
fejt ki, ’s miután 3szor fejébe nyomta kalapját, 
kévéssé köz (vulgaire) de szilárd hangejtéssel 
olvasta el beszéde első felét. Mig a’ belső dolgok- 
rul szóla , szokott szózatját megtartotta, de észre 
lehete venni azon fenyegető szándékot, mellyel a’ 
szakadások ellen intézett helyeket szavalá. Azt 
tudták, hogy a’ külhatalmak képviselőji előtt a’ 
julius-revolutio embereire ’s elveire szórt szidal
mat gyülöl.ség érzetével fogja elharsogni. Csak 
azt várták vágyva, mikép fog majd a’ kiil viszo
nyokról fölvilágitást adni. Minden kölcsönös ked
veskedés'» félny ereségi alku daczára is az aug. 7ki 
királyság, ’s a’ szárazföld egyéb királysági közt, 
sem volt lehetséges, a’ közönség szeme láttára 
olly komédiát üzögetni tovább, mellyben Lajos-Fü- 
löp a’ szent szövetségről beszélve feujáró hangon 
szólana, mig a’ szent szövetség képviselőji alá
zatos szerepet játszanának a’ polgárkirályság hi
tele magasításául a’ népek előtt. Kiváncsilag íür- 
készték tehát ő Fölsége viseletét, ’s tekintetét, 
a’ trónbeszéd külpolitikai része alatt. Mondhatni, 
hogy a’ „változhatlan gondolat“ politikája ez'cn, 
quasi legitimista ügyefogyottságok fölolvasta köz
ben , kézzel vala tapogatható. Azon szózat, mclly 
egy percczci előbb, a’ pártokhoz szólia közben 
olly fennyen hangzott, mászóvá alacsonyuk, mi
dőn Európára jött a’ sor. A’ négyes szövetség, 
melly bizony igen szerény kifejezésekben vala je
lentve, a’ kir. előadás meslerkéltivel még összébb 
zsugoruk, olly halk és enyhe volt hangjok a’ 
magas szónok ajkain. Inkább kisikamlott, mint 
czikkelvezett szó volt az; ugv hogy a négyes 
szövetség majd egészen elenyészett, csakhogy 
azon hires és komoly szövetség tulnyomadéka tűn
jék elő, melly előtt a’ követek azon férfit, ki 
győztes zendülés kezéből vala bátor a’ koronát 
elfogadni, mint valamelly vádlottat, a'szegény 
bünös-szeken föntartan: látszanak. Vannak benyo
mások, mellyeknek a’ parancsolt lelkesülés sera 
állhat ellen. Azoknak csalódásukból! felüdültök, kik 
azt hitték, hogy az orosz és rokon szellemű or
szágokról majd csak hallanak égy szilárd szót, 
olíy lassú volt, hogy a’kir. beszéd utolsó szavaira 
hangtalan csend következek, mellyet semmi kiaí- 
tás .sem szakasztott félben. Sokan Gerard marsait 
keresték, a’ kabinet névszerinti elnökét. (> mai
sai díszruhába rejtve a’ kir. kláéretbuH katona iu>- 
tabilitások közt vala. Szerénység, vagy inkább 
szégyen volt é ez ama’ panaszos szózatokra, m l- 
1 vöket a oki mint fr.nez: ínak . mkii: hrz- v: o J
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katonának hallania keile, ’s mellyekért neki mint 
a’ tanács elnökének felelősnek is kell lennie? A’ 
leginkább feltűnő minister Persil, nem tudni miért, 
levertnek látszott. Legsiirgébb ’s fürgébb, szokása 
szerint, Thiers ur volt, ki sok aranyat hordva 
piczi testén, majd elenyészett a’ tömérdek hiinvarrás 
alatt. A’ jeles szerencsevadászi ízlés a’ ministeri 
libériát teli rakta czikornyákkal, mellyek inegér- 
deailenék, hogy Talleyrand vagy Rothschild ur 
hintája mögött pompázzanak, ’s a’ t.

A’ Constituíionnel szerint, Gérard marsai meg
parancsold , hogy semmi magasb előléptetés se ja- 
vasoítassék, inig a’ hadigazgatá* törvényes hitelre 
vissza nem térend. — Madritban „Száműzött“ nevű 
német újság indult meg e’ jelszóval: „Szabadíts meg 
.a’ gonosztól! AnicnJ” Kiadójának Venedy ur ne- 
veai magát, Börne L. dolgozó gyanánt lépett föl 
benne. — Pariéban uj íolyó írás keletkezett: „Fran
cé cathoiique“ czím a la tt, szerkesztője Eckstein 
báró. — Marseilleben számos politikai szökevény 
.zsibong most, különösen sok olasz van köztük 
Piemoaíbőí, ’s néhány német is. A’ kormány fo
lyamodásukat megvizsgáltatásuk iránt félreveté, 
mi miatt sokan vég Ínségben sinylenek. Különö
sen hangzik a' ministerium válasza e’ szökevé
nyek folyamodására, mclly szorul szóra ez: „Se
gedelmet csak azoknak adhatni, kik nyiívanyos 
/öl ke les áltál veszélyesitették éltüket, ’s bátorsá
gukat, nem pedig azoknak, kik hatóságok üldö
zései elől politikai kapcsolatokban részvétel, v. saj
tó vétség miatt bujdostak ei.a

A’ hamburgi t Correspondent azon különös 
hirt közL, hogy Konstantinápolyból Marni ont mar
sai a’ dardaiieííák parancsnokává neveztetett. — 
Germain Stir rut ’s Armand Marrast urak jelentik 
a' hírlapokban, hogy hosszú ’s mind eddig síi
kére üen fáradozásik után végre csakugyan ta
láltak nyomtatót, mihez képest a’ Tribune ismét 
ns . g fog jelenni. A’ szerkesztői változással -összc- 
kotóit nehézségek, (mivel Lionne ur az előbbi 
szerkesztő helyzete , ki már ossz el cg 15 éves fog
ságra van ítélve, meg. nem engedc, hogy haza
fiul buzgóságát ’s ön-feláldozását még nagyobb 
kísérteibe ’s próbákra tegye),a’ kényszeritelthall- 
gstás .alatt hozott bírságok (16,500 frank) kö
vetkezésében a’ -biztosítéki v. kezes pénz lefog- 
lalá a akadályul voltak eddig, de mind legyőzvék 
nzokmost.—A’iNatíonaiban olvashatni: „Robespier
re Sarolta kisasszony, egy évvel fiatalabb mint 
búivj Miksa, Parisban aug. lén halt meg. Tete
mei äug. 4én , -st. Parnasse temetőbe takár/fctattak. 
Végrendelésc 1828 , febr. 26ról következő tar
talmú: „ „ Un alulirt Robespierre Sarolta Margit 
18 *..> ■< a cp címevei oka tóm, hogv, mielőtt megad
nom n termeszei adóját ■ mellvst minden halandó

megadni köteles , érzelmimet kimondjam lidősb bá
tyám emlékezetére nézve, ’s nyilvanyítom, hogy 
én ót mindig erénnyel teljes férfinak néztem, ki
kelek tehát minden, becsületét sértő levél ellen, 
mellyet nekem tulajdonítanak; ’s minthogy arról is 
rendelkezni akarok, mit elhunyton! után hagyan- 
dok, tehát ezennel Victoria Luizt*teszem egyete
mi örökösömnek, ’s azt akarom, hogy é’ rendelé
semnél fogva mindenem, mit kimultom után mint 
sajátomat fogok hátrahagyni, övé legyen.“ “ Alá
írva: „Robespierre.“ E ’ kisasszony egy család 
keblében élt, azon nyugpénzből, mellyet,neki Na
poleon még 1805ben rendelt adatni. — 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Moniteur jul. 5kérül: A’ kormányhoz Spa- 

nyolországbul rendkívüli alkalom által érkezett 
tudósítások, mind azt, mi eddig Rodil nyeresé
gei, vagy d. Carlos seregének mind inkább szo
rongó állapítja felől, szóval hireszteltetett, való
nak bizonyítják. — Rodil maga is jelenti Ciordia 
(Pamplona és Vittoria közt) főszállásárul, hogy 
Zumalacarreguvt, ki öt 5000 ^emberrel támadta 
meg, megverte, visszaüzte ’s. embereit nagy rész
ben clszéllyesztette. Igen hiteles kútfők után, d. 
Carlosnak egész hadi munkálata, mióta Spanyol- 
országban van, röviden ez: Jul. 13kan ünnepé
lyesen ment Elisondóba, ’s kinevezé a’ tudva le
vő főbb liszteket, lókén  táborához költözött, hogy 
magát annak, valamint Ulzama, Basaburna és 
Gulina völgyek ‘Iákosinak is megmutassa. Rodil 
ekkor Puente la Reyna mellett állott, valamivel 
tovább Pamplonánál. 1). Carlos a’ mondott helyek
ről Zumalacarreguyhoz ment Amescoába, hol 
lökéig mulatott. Vágytól égve, hogy magát Cas- 
tiliában is láttathassa, ’s reménytől biztatva, hogy 
Panelosában majdan nyílt karokkal fogadtatnék, 
SOkán Salvatierra felé közeledett, de itt a’ vár- 
bu I ellene intézett áigyulövések miatt elkedvelenüb- 
vén, azonnal ismét visszafordult Alzazuába. In
nen a’ már Riscayaba ért gén. Espartcrro hadai 
üzék tovább, mire nem lévén.többé legkisebb re
ménye is, Rodil seregeinek önkenyleg hozzá pár
tolásukhoz, vagy a’ várak kapuinak előtte fölnyit- 
tatásukhoz , személyes bátorság tekintetebül hátra 
vonult Bastan völgybe , honnan 24kc óta többé 
ki sem mozdult; hanem bent a’ völgyben, majd 
egyik majd másik helyre, San-Estefanbu 1 Eli
sondóba, vagy innét Lesacába, meg vissza'kül
dözget, mindenütt a’ mint csak lehet távol tarfóz- 
kcüólag a’ kir. seregeidül, mellyek még is min
den oldalrul közelebb ’s közelebb nyomulnak hoz
zá. A ’ legújabb hírek felőle jul. 3Okáig terjednek 
ekjfor szinte még a’ Bastan völgyben volt, de 
miadünnen körülfogva Rodil csapatitől, s mind én
ben szükséget szenvedve. 0 párthiveinek már ü'.íU



Csupán akadály , mert miatta, hogy személye őriz
tessék, a’ mi hadi erő van, annak együtt marad
ni keltvén, többé kiirthatatlan apró guerillákra 
nem oszladozhatnak föl. A’ hg. ugyan egy helyütt 
két ízben folyvást még soha sem merte éjszakáját 
tölteni, minden alkonyaikor más más helyre köl
tözik. Hogy bátorságban maradhasson, teljes győ- 
zödelem volna részére szükséges, mi pedig hihe
tőnek sem látszik, minthogy csapatjai eddig, a’ hol 
csak megütköztek, mindenütt niegverettck. Ugyan 
az naprul a’ Moniteur telegraph után még ezt köz
l i : „Rayonne aug. 4. Az insurgensek egész soruk 
hosszában megverettek ; aug. Isője óta ltodilmin
den oldalrul támadja őket.“ Ezt más nap igy köz
li tovább: „Saint-Jean-de-LuzbóI aug. 3. esti 7 
órárul költ hivatalos levél szerint: gén. Jaureguy 
( Eí-Pastor) aug. lsőjén Iturgoye vidékén az in
surgensek hadderekát megvervén, most a’ kir. 
seregei e’ hadrészt mindenfelé üldözik.“

A’ Morning-Chronicle levelezője következőt 
ir Madritból juh 28kárul: „Jelenthetem, hogy 
tegnap este a’ minister! tanács elhatározta: Fran- 
cziaországot sürgetni a’ négyes szerződés közvet
len teljesítésére, következőleg segédhad-küldésre 
d. Carlos ellen. Tüstént parancs is ment hg. Frias- 
hoz Parisba, ezen kérelmet a’ franczia kormánynál 
haladéktalan előterjeszteni. Nincs kétség a’ fran
czia kormány megegyezése felől. — Ila d. Miguel 
még Cataíoniában nincs, legalább bizonyos hogy 
elhatározott szándéka Gcnuát elhagyni, ’s pénz
zel gazdagon megrakodva Cataíoniában szállani 
ki. E ’ szándék valósítása nem látszik nehéznek, 
mert ámbár azon tartományban a’ carlositák még 
nincsenek a’ tengerszélek birtokában, mindazáí- 
talaz érkezendő hg. jelentésére egyik vagy másik 
pontot egy időre könnyen elfoglalhatják, hol az
után a’ kiszállás akadéktalau megtörténhetik.“
De hát elnéznék e majd ezt a’ széleknél czirkáló 
íuigol-franczia hajók? Aug. lsőjén közel a’ spa
nyol szélekhez a’ lovas rendőrség egy asszonysá
got fogottéi, ’s behozta a’ városba (Bayonneba). 
Romános (dpalnndj^) eszü emberek egy hittel d. 
Carlos hitvesének tartják azt, ki férjével, annak 
újabb, szenvedéseit is megosztani kívánta. Akárki 
legyen is ő asszonysága ? de a’ franczia rendőr
ségen többé sem ő , sem senki más ki nem fog, 
főkép mióta asszonyokra nagyobb vigyázatot for
dítanak, mint férfiakra. — D. Francisco de Paula 
infans megszöhte Madritból merő költeménynek 
látszik, sőt ő kérte meg a’ királynét, hogy vele 
együtt tarlózkodhassék Rio-Frióban. — A’ carlo
siták két gyanús embert fogtak e l , kikrül gondo
lák, hogy Carloszukat meg akarnák ölni. Az egyik 
franczia, neve Tarlay, marienvali születésű Oise 
departcmentből; elfogatása Elisondóban történt,

paraszt embernek szinli magát, holott szemébül 
a’ carlosiak egészen mást néznek ki, fökép miután 
kifürkészéskor 150 francot, Francziaország föld
abroszát , két pisztolyt ’s egy gyilkot leltek nála. 
Feleleteiből, mellyek igen habozok voltak, sem
mit sem süthettek ki; kapták tehát, halálra ítélték 
mint kémet, hogy azonban ha tud, legalább má
sokról fedezzen föl valamit, még egy időre kivé- 
geztetését fölfüggeszték. A’ másik elfogott Lam
berti nevű olasz, ki t. i. mint mondják Navarrába 
csakugyan azért jött volna, hogy Carlost megöl
hesse. — A’ fenemlitett aug. isőbeli ütközetben 
száznál többet vesztének az insurgensek sebesek 
és holtakban, e’ fölött GOnat elfogottban , kiket a’ 
Cliristinosiak tüstént agyonlövettek. Ez ütközet kö- 
vetkezésiben az insurgensek Roncesvalles és Pie- 
dramillera felé húzódtak vissza. Rodil Echarri- 
Aranazban van,  Carlos San-Estefanban, ’s a’ 
carlosi junta Elisondóban, nyomtató-mühelyök azon
ban , valamint fegyver- és hadszer-gyáruk Leca- 
rozba helyeztetett által. — Madritban a’ cholera 
lassodni kezd pusztitásiva!; juh 26 és27kénmár 
csupán kettő halt meg benne; másutt is mind 
erőre mind terjedelemre fogy. Innen uj rendelések 
adattak ki Madritban a’ lehető nyugtalanságok 
gátlásira; t.i. a’ város négy, szám szerint nevezen
dő katonai szakaszra osztatik, mellyek közül min- 
denikben külön külön generál kormányoz, és sa
ját lovag és gyalog katonasággal őrzi várossza
kaszát, mellyben ha lárma üt ki, minden katona 
lármalepte helyében tartozik maradni, a’ czirkáló 
őrszemek pedig a’ zajhelyen minden paraszt ru
hájú ’s bajuszos embert, ha még annyin volnának 
is , elfogni ’s börtönbe hurczolni, hol a’ porkoláb 
az általvett foglyok számárul nyugtatványt adjon.
— Mintegy harminezon felül megy már számuk 
a’ befogdozott összeeskütteknek, kiknek, mint 
tudva van, czéljuk volt, juh 24kén , mint a’ cor- 
tes-ülés inegnyittatása napján, a’ királynét magá
ban a’ cortesi teremben, az uj kormány-rendszer- t 
re megeskütte előtt, elfogni, ’s az 1812beli ca- 
dixi constitutiót kikiáltani. Igen számosán, ’s az 
ország legnevezetesb férfiai találtatnak a’ dologba 
keveredve. Az öreg hg. Palafoxon, Saragossa 
halhatatlan védőjén kívül % gen. van Halen, Ro
mero Alpuente, Calbo Rosas, O’Donnel, Quiro- 
g a , gen. Llanos ’s a’ t. Ez utóbbirul mondják, 
hogy 17kén ama’ nevezetes szerzetes-öldökléskor 
a’ Ferencziek klastroma ajtaját állotta e l , nem 
szcrzetes-védőleg, hanem hogy senkit se bocsás
son be, kinek valami fegyverszere nem volt. Mond
ják azok közűi is többen elfogattak, kik a’ regens- 
királyné infansné-testvérjénél udvarolgatni szok
tak; továbbá jeles irók, mint Espronceda és Al- 
barito, de a’ cortes-tagok közül még is legtöbben.
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Hír szerint a’ királyné rendelést adott ki, mentül 
előbbi kihallgattatásukra, hogy szabadon bocsát
tassanak, mert ővelük mélyebben bajlódni nem 
akar. Egyedül van Halen gén., ki egész életében 
mindig nyugtalan volt, ’s ki az inquisitiónak rajta 
elkövetett bánását sehogy sem akarja elfeledni, 
utasittatnék ki végkép az országúul. Egészen bi
zonyos vétség azonban még egyikre sem sült ki. 

B E L G I U M .
A’ követházban aug. lén, a’ külminister okát 

adván a’ ministerváltozásnak, Lebeau ur két tör
vény-javaslat benyújtásakor igy szólott: „Úgy 
hiszem, uraim , e’ két törvényjavaslat lesz igaz
gatásom utolsó tétele. A’ király engede kéreímim- 
nek ’s elbocsáttatási folyamodásomat, mellyct ma 
reggel kezébe adtam, elfogadó. Sajnálom, hogy 
a’ környületek, mellyek nem függenek akaratom
tól, ellenzik a’ kamarával határozatom okait kö
zölném: de a’ kamara igazságos lesz irántam, ’s 
elfogja hinni, hogy társam, a’ beiminister ’s én 
elégséges ok nélkül nem lépünk a’ kabinetből ki. 
Hozzá tehetem, hogy ezen okokra még parlamentá
ris vitákban nem találhatni. Reményiem, hogy 
tárczám (portfeuillem) kevés nap múlva más ke
zekre jutand, mellyek nem kevésbé lesznek az 
enyéimnél Belgium boldogságának ’s függetlensé
gének szentelve, én csak addig és hivatalos bé
lyeg nélkül fogom tisztem ügyeit vinni. Fájdalom
mal esett tudtunkra, hogy kiléptünk okairól hamis 
hirek szárnyalnak. Annyira mentek , hogy nem
telen komédiának ügyekeztek azt állítani, mint a’ 
millyet már előbbi alkalomkor játszottunk volna. 
Uraim! politikai pályánkon tehettünk hibát, de 
•oha nem feledkeztünk meg annyira , hogy az or
szággal szembekötősdit v. komédiát játszottunk 
volna. Mig a’ körülmények hatalmának, mellye- 
ket itt fölfedeznünk nem szabad, engedni valánk 
kénytelenek, mélyen sértve érzők magunkat azon 
rágalmak által, mellyeknek ki valánk peczézve, 
azonban nem hanyatlottunk se nem hanyaglottunk, 
mig a’ király bizodalma ’s az ország érdeke hi
vatalban maradásunkat kívánta. — Utána Dumor- 
tíer ur állott föl, mondván, hogy noha minden 
dicsérettel kiséri is a’ kilépő ministereket, tudni 
óhajtaná mindazáltal: valljon a’ minister-változás 
a’ hollandi kormánnyal — névszerint Biberichben 
— vitt alkudozások vagy egyéb külpolitikai ok 
miatt történt e ?“— Rogier ur megköszöné azon ud- 
variságokat, mcllyekkel a’ szónok vaíahára még 
is illeté a’ ministereket, ’s bizonyító, hogy a’ mi
nisterek! kiléptében semmi politikai nesz v. orv nin
csen , akár külső akár belső politikai viszonyokra 
nézve. Merode F. ur külministcr mondó ezután: 
„Ha külpolitikánkban esett volna bármi változás, 
azonnal társim határozatához valék csatlakozan
dó ; illy váltó*» « azonban nem történt . azért is

ugyanazon helyen látnak az urak, mellyen eddig 
állottam, kevésbé szerencsés ugyan az elbocsátott 
ministereknél, kik jeleseknek nyilványittatruk, 
épen mivel lelépnek. (Nevetés.) Uj belépendő tár- 
simmal együtt ezentúl is kénytelen leszek az urak 
éles biráíatiuak kitennem magamat.“ — A’ b. la
pok még semmi bizonyost sem hoznak az uj mi
nisterek kinevezésiről. Brüssel! lapok szerint aug. 
Sióról ott nagy benyomást okozott, hogy a’ fran- 
cziák királya trónbeszédében a’ belga-hollandi 
ügyről legkisebb említés sincsen. Annál gyötrő’ob 
bizonytalanságba ejti a’ belgákat azon bir, hogy 
a’ hollandi király azon egyezést sem akarja jóvá 
hagyni, mellyre meghatalmazottja Reede ur Bi
berichben a’ nassaui hg családdal lépett. E ’ hír
hez még azt is toldják, hogy Belgiumtól uj áldo
zatokat kivannak, ha békében akar maradni. E1 
hirlemények ’s a’ két minister kilépte azonban, 
bár miként szabódjanak is , hogy nem kiilaö poli
tika határozta őket arra, összefüggést gyanittatnak. 

O R O S Z O R S Z Á G .
Mig, úgymond egy párisi levelező, aug. iről 

a’ hír Lubecky liget béke ’s engesztelődési kö
vetnek jelöli, tegnap a’ Visztula partiról azon íté
let érkezett, mellyet a’ lengyel statusvétkesek 
megítélésére moszkák ’s lengyelekből összeült tör
vényszék hozott. Ez ítélet Czartoryski hgre, Mo- 
ravszki, Barzikowszki, ’s Niemoiowski Vincze 
urakra, mint a’ revoluíio kitörte után fölállított 
kormány első tagjaira, halált mond; úgy szinte 
Skrzyneckire, mint későbbi tagra; Lelewelt is ha
lálos büntetésre rója mint összeesküvőt. Radzivil 
liget nem emiili. Mindnyájan, kik nov. 29ikén a’ 
belvederei megrohanásban részt vettek, továbbá 
a’ Zárkoczymban fölállított kormány tagjai, men
nyiben ezek a’ revoluíio előtt szolgálatban állot
tak , mind halálra ítéltettek. Mondják Paskiewitsch 
javasló Niemoiowski urnák: kérne a’ czártól ke
gyelmet, mit azonban N. ur mellőzött, ’s Paskie
witsch maga folyamodott érte. Az orosz kormány 
a’ szárazföld minden lapjaiban hirdeti, hogy egye
dül csak Vilna tartományban ötszáz tizenegy sze
mély jószágát kobzotta el, kik a’ lengyel fölke
lésben részt vettek; pedig mindenütt azt állítot
ták, hogy az orosz kabinet kegyelmet fog adni a’ 
zendülésben részesülteknek. Varsói levelek szerint 
a’ helytartó hg (Paskiewitsch) ’s a’ Pétervárból 
Varsóba érkezett Roznicki gén. közt nem a’ leg
jobb egyesség uralkodik, minthogy amaz ebben, 
kémet hiszen lappangani, kinek legfelsőbb helyre 
tudósításokat lenne kötelessége küldeni.

O L A S Z O R S Z Á G .
Gerillában d. Miguel, mingyárt oda érkezte 

napján következő protestatiot irt alá: Ama’ törté
netei: kövcíkezésiben , mellyek által kényszerítve 
valék portugáli statusomból kiköltözni , ’s hatalmam
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gyakorlatán idéiglen túladni, mind szeraélyembe- 
csölete , mind hűséges alattvalóim érdeke, mind 
végre minden igazi ’s illedelmi érzés kötelessé
gemmé teszik: protestálnom egész Europa színe 
előtt a’ mondott történetekre nézve minden újítás 
ellen, mellyet a’mostLissahonban fenálló kormány 
az ország alaptörvényei ellen már megtett, vagy 
még ezután teendene. Innen, az épen mondot- 
takbul, könnyen általiáthatja kiki, mikép az'én adott 
egyezésem mindenre, m i, a’ két nagy hatalom 
egyezésével, akkor a’ Lissabonban ’s Madritban 
fenálló kormányok haderejével rám tolatott, csu
pán ideigleni ellátás volt, ’s czélja semmi más, 
mint alattvalóimat megkímélni a’ szenvedésektől, 
mellyektül okét a’ hatalmukban állott igazságos 
ellenállás nem mentlíeté meg, minthogy egészen 
váratlan rohanással lepettem meg, mellyet egy 
hozzám nem barátságos de szövetséges hatalom 
részéről , soha nem is tehettem föl. Mind ezen 
okoknál fogva, már akkor- erősen föltettem, ma
gamban , mmgyárt a’ hogy tehetségemben fog ál
lam , minden európai hatalommal tudatni a’ szemé
lyem ’s jogaim ellen elkövetett megtámadás igaz- 
talanságát, valamint ezt böcsületem ’s kötelessé
gem megkívánják. Én akkor is , valamint most te— 
szem , midőn magamat teljes szabadságban érzem, 
ellenmondóttam volna .a’ máj. 26ki capitulatiónak, 
melly tőlém a’ lissaboni kormány által kicsikarta
tok; ’s melly tettre kényszerítve voltam, hogy hű
séges alattvalóimat nagyobb nyomorúság ’s továb
bi szenvedésektől fölmenthessem. A’mondott capitu- 
látio tehát áltáljában semmi erejűnek tekintessék. 
Genua jűn. 2 Okán 1834;.

G Ö II Ö G O R S  Z Á g ;
A’ müncheni politikai hírlap Görögországból 

biztos hírek után jelenti: hogy a’ többi fogoly (Ko— 
Ibkotroni társai) pőrének is vége. Az elfogottak 
minden vád alul fölmentvék és szabadon bocsát- 
vák. Ugyanazon lap legújabb tudósítások után hi
teles kútfőkből mondja, hogy belső Majna lakosai 
teljésen mcglíódultak, ’s a’ lázadás végkép el van' 
nyomva. — Kir. rendelés mindazon tisztek ’s köz— 
Iégények számára, kik a’ görög szabaditó hábo
rúban részt vettek, emlékpénzt alapít. Egyik lap
ján a’ görög kereszt látszik szív-vérttel, mint azt 
a’ kir. czimerben láthatni; túlsó lapján pedig e’ 
görög fölirás : „I. Otto-, Görögország királya, a’ 
haza hős védjéinek.“ Az emlékpénz kék szalag
ról bal mellen főggend. A’ tiszték számára ezüst
ből, az altisztekére bronczbul, a’ közlegényekére'
’s matrózokéra vasbul lesz. Az emlékpénz birtoka' 
következő jogokkal j á r A ’ községi* választáskor 
a’ legtöbb adót fizetők sorába számíttatnak; sza
bad nekik különös rendtisztségi engedélem nélkül

is fegyvert hordani; a’ községben minden ünnep
léskor a’ tiszteleti helv övék közvetlen a’ községi
■m f f  f  f . *liatosag után; végre minden termék-adó és szol
gálattól mentvék általányos status-czélokra és in
tézetekre. Más kir. rendelés pedig nyugpénzt ren
del azon sérülteknek (Invalide) ’s mindazon kato
nák özvegyei és árváinak, kik a’ görög szabad
sági harezban a’ csatamezőn ielkeiket a’ közügyért 
letevék. Ezen nyugpénz 1833 jun. 2öától kezd
ve jár., Nem sokára meg más kir. rendelés .is fog 
megjelenni'(már sajtó' alatt van), melly a’ görög 
szabadságért harczolt katonáknak telkeket oszt 
ki. E’ rendelés különösen; a’palikárokat fogj a meg
nyugtatni..

N É M E T O R S Z Á G .
Berlini levelek jul. Iről említik, bogy jun. 

30án délelőtt a’szűzgyepón (Jungfcrnhaidc) Ber
lin mellett, mint közönséges pattantyús-íötéren 
többek közt egy ellőtt tüzes golyó a’ czélon túl 
mintegy 30 lépésnyire a’ gyep közel álló fájl előtt 
csapott le , ’s az avart v. aszott füvet meggyujtván 
erdőégést, okozott. A’ rögtön odarendelt katona
ság és környék falvainak minden erőködési ellenére 
is a’ tűz igen szaporán terjedt ’s harapozott e l, 
’s ámbár estenden elnyomottnak látszék, követ
kezett éjjel azonban újra kiütött, ’s csak a’ hónap 
végével olthatták el azt teljesen. Már most tüz
érük állítattak oda , hogy a’ megújulást azonnal el
fojthassák ’s gátolhassák. — Frankfurtba aug. 2án 
Párisból érkezett hírnök azon hirt hozá, hogy 
Anglia és Francziaország végkép megegyezett 
abban , hogy a’ spanyol királyné részire fegyve
resen avatkozzanak be ; valóságát azonban sokan 
kétlik. — Háidélbergben ugyanazon szerzőtől , ki 
e’ munkát irá: ,,A’ német fejdelmek érdeke a’ 
congressuson.“ (Agricoía is adott ki egy kis mun
kát e’ napokban e! czimmel: „Félhet é Német
ország revoíutiótól ?“)  most egy másik jelent meg. 
Nézete az, hogy noha Németországban , valamint 
altaljában egész Európában sűrűn elhintvék a’ rc- 
volutio magvak, még is közvetlen veszélyre ke- 
vésb jelenség taláítatik ott, mint másutt.

E L E  G Y H I IIE K.
A’ dán tudós társaság idei jutalom-kérdései 

közt azon köz érdekűt is olvashatni: Mikép eredt 
a’ jobbágyi szolgaság (Leibeigenschaft) a’ német 
népeknél ? — Továbbá : mellyek a’ dán községi 
alkotmány hibáji, ’s liijányai? —  Mint mondják 
Samos sziget mái* meghódolt. — Némi amerikai lap 
szerint bizonyos Spooner Károly kapitány Otahei- 
tiban egy 16 éves, K i n g a t a r a o r u r u t h  nevű 
kisasszonnyal, De m s t r f r g w o m 1 d a m m f r nép— j 
fő leányával házasságra kelt. —

Szerkeztet! H e l m e  c »y. Nyomtatja L ä n d e r e r *
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Pest szombat Augustus 23dikán J834

F o g l a l a t :  M agyar-  ős E rdőlyorsxág (István ünnepe B u d á n ;  Marosseők adománya b. W esse lény i  Miklósnak-, Ó-Arad 
sb. kir. város , Szerem  uj fóisp. he ly ta rtó ja ;  Gmunden taván ünneple's ; vukintázeti próbaté te l) .  Anglia (fel>őházi vi
ta tá s  aug. ft . ;  negerek  fölszabadulási  n ap ja ;  O’Connell ;  amerikai h í r e k  ’s egyveleg). ErancziaorsBág (National el- 
i tő l te tőse ;  déli Francziaors/.ág sze llem e; s trassburgi  nemz. őrség e l lenm ondása ; Dupin beszéde). Spanyolország (lii- 

% Tatalos hadi tu d ó s í tá s ,  újabb hírek) .  Portugá lia  (p. B rag a  halá la  s a’ t .)  S c h w e iz ;  szövetség - v izsgálati  kérdés) .  Né
metország. Dánia.

M A G Y A R -  és E R D É L Y  O l t S Z Á  G.
Pozsonyban aug. lökén a’ RR. kerületi ülé

sében a’ polg. törv. javítási XlIIik czikk „curialis 
haszonvételek eltörlesztésirül“ forga vitában.

Aug. 20kán Budapest szokott szertartással 
üllé meg sz. István király ünnepét. Belsőleg ki ne 
érzene hálát, ki r.e törekednék fölmagasului szi
vében a’ magyar keresztyénség nagy apostolához, 
ki tudja, hogy e’ nemzeti nagy, koronás szentünk ál
tal erős munkával honunkba telepített keresztyén
ség lön alapja keleti zordonságunk szelídültének ’s 
csinosultának, támasza hosszú országos fönmáradá
sunknak, ’s boldogító kútfőnk, mellyböl hajdanunk 
vitézletére oltott európai művelődésünk ’s művelt
ségűnk áldási szivárogtak. A’méltán hálás magyar 
egyház buzgón ülli e’ dicső napot ’s külső méltóságát 
érdemlőn tartja tön, úgy is mint fejdclmi apostolunk
nak, úgy is mint elsőrendű álíapííojának. Ez ol- 
daírul Budán is kimerítőnek mondhatni a’ fényt, 
az egyházi szertartások, a’ Pestről lobogók és 
zászlókkal seregült ájtatos menet búcsúra, a’ nem
zeti köntös-pompában díszelgő férfiak, világi ’s ha
di kormányhatóságek, megyei ’s két sz. kir. vá
rosi valamint kir. egyetemi elöljáróságok nemzeti 
ünnepre emlékezteiének. Hossz« csillogó menetben 
vitetek a’ szent jobb a’ vári kápolnába! a’fő szent- 
egyházba, hol a’ szent áldozatot in. Ocskay Antal 
baczi püspök ’s helytartó tanácsos ur teljes fénnyel 
mutatta be, az egyházi beszédeket pedig két jeles 
szónok tartotta, t. i. Gosztouyi esz terem i káno- 

1 nők ur magyarul, Fletzer pesti leupéldvárcsi 
káplán ur pedig németül. A’ foltó tűit ájtatoskodó 
népség valamint másszor e’ napi alkalomkor, úgy 
most sem férvén a’ t4gr.s egyházba, hemzsegő 
sokaságban maradt kün, kísérve később a’ szent 
jobbal visszatérő menetet, mcllyet a’ díszpiaczon 
hosszú sorban állott két osztály gránátos magyar 
katonaság háromszori puskalövéssel, a’ bástyafo- 

« kokra szegzett álgyuk ’s mozsarak pedig roba
jaikkal tiszteltek. Méltó említésre sz. kir. Buda vá
rosár ah, már néhány év óta gyakorlott azon buz- 
gósága., hogy ez ünnep-alkalmával a’ nép közt 
nagy számú nyomtatott magyar István-ünnepi 
énekeket osztat ki. Estve külső viduíás rekósz- 
té az ünnepet, mint illett szinte Budán. Ugyan’s ' 
atz e’ nyáron fölkapott ..térés ’s elég keilenü

Iíorváth-kert ez alkalomra különös gonddal ví- 
lágittaíott ki; díszesen átsugárzó, nagyszerű 
oszlopok, István király életnagyság« képe, ’s 
óriási betűkkel neve, a’ kép mellett meg egy cso
port régj magyar hősök képéi, koszorúk, ’s ko
ronák voltak a’ szemet elfoglaló fő tárgyak; ’s 
mind ezek körül, és bosszant a’ kerti utakon több 
égett SGÖO lámpánál; két igen tömött számú 
hangászkar váltogatva játszott nemzeti ’s más je
les darabokat, érdemeseket a’ felgyűlt nagyszá
mú jeles és számos vendégek gyönyörüségire. 
Mi kedves az „István“ név mind liajdanról mind 
jelenről emlékezve, két városi nép előtt, kü
lönösen kitüntető az e’ kertben megjelent sokaság, 
meíiy ámbár a’ bémenetdij 1 forint vala, mégis 
majd n é g y  ezerre ment; érzésük tolmácsául a’ 
jeles István nemzeti név iránt kedvesen szolgált 
többi elmés magyar versezetek közt a’ közép osz
lop alján íme’ disticljon:

.. líáiiüiisi bt re/. István puiiök í ,  ’s tövében öiöklend
E m iik ü l  fs í ráu  honfinak a Dui.asx if !• ‘

K o l o z s v á r o t t :  az Erdélyi Híradóé’ kő- 
vetkezöset közli: Ns Marosszék újai hadadi bá
ró V« e s s e l é a y i  Mi k l ós  urnák a’ testvér két 
Magyar-haza előtt ismeretes hazafiságát, a’ késő 
maradék emlékezetébe az által kívánták örökíte
ni , mi szerint egy közköltségen vásárlandá ma
rosszéki székely belső telek ajándékozása utján, a’ 
tiszteit báró urat egy virágzó népességű nemes 
székely-szék kebelebe honosítani hazafi kedves 
köteiességüknek ismerték. Minekutána a’ ns ma
ros-szék« székegység nagy részének, többnyire 
csupán hat váltó krajezána terjedő, ’s több lel
kes polgárnak önkéntes részvéte lök által begyült 
pénzével Makfalván egy belső telek raégvásárol- 
ta tett, az arról készült hiteles adománylevél aug. 
Tikén itten Kolozsvárott számos marosszéki min
den rangú birtokosak jelenlétében gr. T o 1 d a 1 
gi 13sigm  o nd ur vezérlete alatt b. W e s s e l é 
nyi  Mi k l ó s  urnák ünnepélyesen által is ada
tott. A’ tisztelt gróf ur hazafi érzékeny indulati a! 
tolmácsold a’ ns Marosszékben lakó székely ne: - 
zetnek a’ tisztelt báró ur hazafiul érdemei aránt 
kódolással viseltető indulatját. Báró esseléayi
Miklós ur a’ tisztelt gróf ur kezel érdé ki ejt
adománylevelet lelkes b szédd.ef r: meJlyben
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kijelenté, mlHy lelke mélyéből baeslUl ezen ado
mányt, ’s mennyire (igyekszik azt a’ nemzet bol
dogságára teendő szolgálatival megérdemelni. Ez 
úttal azt is kinyilatkoztatá a’ tisztelt báró ur, hogy 
az ajándékozott birtokban egy nemzeti nevelő pol
gári (real} iskolát fog építtetni, ajánlván egy
szersmind abban két r. kathoiikus és két unitárius 
gyermek neveltetésire örök alapítványt is , ser
kentő ’s ébresztő példájául annak, hogy a’ nemze
tiség szent czéljára a’ külön felekezetekre nem 
tekintő polgári ’s vallásos türedelem legyen a’köz
vélemény óhajtása által is megszentelt eszköz.

Ó -Arad, közelebbről szabaddá kegyelmesen 
kijelentett, városa mindent megtesz, a5 mi csak 
aug. S Í  ki beiktatási ünnepe’ fényét ’s díszét ne
velheti. Ugyanis e’ czélra f, hón. Irén  ns Toron- 
tál megyei rácz-Szentpéterrül kiindult báró Orczy 
Eőrincz főispán, mint kir, biztos ur ebbe egész 
megyebeli 0 odrog-helységig választottságot küld« 
v é n , ez üdvezlő küldöttség a’ k. biztost számos 
polgári lovas katonaság« ’s csatlóssok kíséretben 
jőve, Uj-Aradnál pedig két rendbeli nagy szá
mú, zászlókkal felkészült lovas tisztelkedő ’s elő
léptető bandériomma! minden tartozékostul, ezéh« 
»ászlók ’s tömérdek néptömeg közt vezette kiki« 
fakadozd örömérzettei maga kebelébe, Itt a’ város
ház előtt hintajárul leszabván a’ k- biztos ur, mi
után a’ hódolat- ’s kedveskedésül ékes öltözetű ft* 
’s leány-gyermekektől csinos párnákon nyújtott 
arany ’s ezüst emlékpénzeket elfogadd, virághin
tette úton ’s virágfüzérek ’s lombok alatt a’ tanácste
rembe föl vezettetett, innen pedig, a’szokott köszön
tő beszédek végeztékkel ismét hintájáig, hova be- 
szállván, az egész üdvezlő nép- ’s katona-sereg 
közt a’ vármegyeházhoz kísértetett.

Szerem vmegye igen fényes ünnepléssel lg -  
tatá székébe aug, 5 kén kegyelmesen kinevezett 
nj főispáni helytartóját Bittó Albert kir, tanácsnok 

Arad megyei volt első alispán urat. Jelen vol
tak az ünnepen Arad, Bács, Yeröeze, Pozsega 
megyék számos és igen díszes küldöttségei, a’ 
diakovári káptalan, pétervári katonai parancsnok* 
s á g , az ezen nevezetű’s bródi végvidékí, Schnel
ler be, Hradeck gr, és Badossevieb b, ezrcdek vá
lasztmányai ’s nagy számú más világi és egyházi 
férfiak. Az ismeretes szokott igtatásí szertartások, 
tnint a’ megyébe érkező helytartónak fényes fo
gadtatása, közgyűlésben elöljárókig a’ kegy, kir, 
kinevezés magasztaltatása,a’ szomszéd hatósági kül
döttségek üdvezlő tisztelkedési, választottság ál
tali m eghívás, hosszas „éljen-dozés. eskütétel, 
háromszoros fölemelés, t isz tje ^  áiaffatása, ’s a’ k 
közt, jeles vált a’ főispáni helytartó urnák a' KK, 
és UHhöz tartott beszéde , valamint erre a’ me
gyei főjegyző ur által mondott válaszbeszéd is.meíly-

ben több nyemos tárgyrészlet közt, érdemesen 
magasztald a’ ns, megyét, mint az ellaggott haj
dan disz fény é t , római császárok szülőföldét, a’ 
világ kellemét , nagy és hires történetek termék
mezejét, a’ borág legelső Ilonját; előszámlálá a’ 
főispáni elődöket, ezek érdemes nyomait követésül 
ajánlván ’s a ’t. Ff beszédek valamint a’ többi ez 
alkalommal mondottak is szokás szerint nyomta
tásra rendeltettek, Ezt délben nagy ebéd, és 
hosszas áldomásozások követék ; estve pedig 300«  
nál több úri család Jön hivatalos nyomtatott ma
gyar levélkék által a’ megyének adandó fényes 
táuczmulatságra, melly díszének minden tekintetben 
bőven megfelelt, E ’ lakó,inázás más nap is foly
tattatok.

Tudjuk, mint a’ líonmüyész közelebb száma 
írja, mikép ifj. királyunk ő Fölsége hitvesestül 
nem régiben Badenből felső Ausztriába a’regényes 
vidékü 0 munden városba utazott estei Maximilian 
fölig. látogatására, kinek a’ nevezett városhoz kö
zel Ebenzwoyerben gyönyörű nyári kastélya van» 
Ide már előbb érkezők a’ modenai uraik, fölig, Fe* 
rencz, fíjai ’s leányaival, Aug, 1 $kén Maximilian 
fölig, imént említett kastélyában ifj kir, Felségink 
tiszteletére fényes mulatságot rendelt, mellyre a’ 
szomszéd ischeli íürdőbül Zsófia föhgasszony is 
megjelent, E ’ nap estvéjón 0 óra tájban a’ majd 
két mérföldre terjedő tágas gmundeni tó, roelíy* 
nek partján fekszik a' nevezett ebenzweyerí kas* 
tóly, nagyszámú csajkák segedelmivel kivüágo- 
sittaték, ’s a’ legmagasb bérczekén (jnint Traun
stein ’s a’ t.} nagy tüzek lobogtak, mellyek sugáraí 
a’ víztükrére leirhatlan tündér bájlátványt szórtak. 
E ’ ritka tüneményt láthatni, az egész környék ’a 
fürdőkben mulató vendégek összeseregeívén Jadi- 
kokra szállottak, ’s magok a’ legfőbb uraságok is 
egy felséges diszesityényü csajkát foglaltak e l  
Ííbenzweyer mellett, valamint a’ viz hátán is egy 
műkedvelő nagy tűzi játékot ada, mellynek elra* 
gátló szépségét nem kissé öregbité a’ kedvező idő 
kelleme, ’s a’ tó sötétsége, A ’ faraczkok ’s a’ tű
zijáték végin ellő volt számtalan rakéták rop°gá~ 
sai mennydörgéskóp hangzanak vissza a’ réműté
tes bérezek’s egyes gzírthegyeküregíhől. Ezen ün
nepélyes mulatságra az ischeli fürdőből számos 
hazáukftjai is megjelentek, kik egy csajkán együtt 
levon, midőn koronás ifjabb Királyunkhoz a’ vizen 
közeliiének, többszöri hangos „é!jencí kiáltással ma
gyarul üdvözlők meg ő -Fölségét, miért is ő Föl- 
sége szinte magyar nyelven szíves köszönetét 
Ferencz modenai főhg. által yala kegyes kijeién* 
leni« A’ mulatság meg majd éjidig tartott s a t.

N a g y  «V á r a d r ó  l * őrömmel olvassa min
den jobb keblű ember a' nagylelkű ftnünk szép 
tetteit, mellyekkol főkép a’ B»»» 'ä Emberiségol«
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tárán áldoznak. Hlyet tisztel N. Várad megyés püs
pökében Lajcsák Ferencz kir. tanácsos ’s iskolai 
főigazgatóban , kjt már kánonok korában is ál
dott az itteni közönség , ’s a’ rozsnyai püspök
ségre indultában könyes sóhajtásokkal kísért. A’ 
szeretett főpap innen, hol szinte szegények aty
jának tanúsította magát, Nagy-Váradra megyés 
püspökképen visszaérkezvén, Janka József ur
nák a’ nváradi nemzeti iskolák felügyelőjének 
nevelés körüli hosszas és hű fáradozásiért kir. 
Fejdelmünktől nagyobb arany érdempénzzel tör
tént jutalmaztatásakor, jeles mennyiséget adott 
olly czélból, hogy az a’ nemzeti iskolákbeli tanítók 
közt osztassák föl; továbbá serkentésül az oktatók 
évi dijaik pótlásira 11 ezer pengő fr. alapítani ke
gyes volt. Számos árva fiút ’s leányt atyai gond
dal táplál, ruház, ’s az e’ végre szolgáló intézetek
ben neveltet; gyámolitásül sok növendéknek ál
landó évpénzt osztogatván a’ szülék gondjait eny
híti; tűz v. más baleset által károsult inségeske- 
dőknek készséggel nyújtja segéd kezeit; szent
egyházak ’s iskolákra ezreket szentel, mint en
nek a’ szilágy-somlyói gymnasium ’s a’ nváradi 
alsó ’s felső nevelő intézetek példás tanúji; leg
közelebb is egy dűlő félben csiiggedező nemzeti is
kola gyarapítására 15 ezer tőpénzt örökített. A’ 
gyászos emlékezetű'görcsmirígy bezuhantakor ret- 
tcgés-enyésztésül ’s közbátorsági oltalmul 12 ezer 
for. áldozott, tulajdon taksásit személyesen láto
gatva bátoritá, számukra orvosokat ’s gyógysze
reket rendelt és szükségeikhez képest segedelmet 
is nyújtott, szóval most is, halmozott és szorgos 
dolgai közt , naponként a’ szegények körül atyás
kodva jár ’s igy nem annyira magának mint az 
emberiségnek él.

Jövő vasárnap , azaz aug. 24kén 3 órakor 
délután a’ pesti vakintézeti növendékekkel nyilvá- 
nyos próbatétel fog tartatni a’ vmegyeház tere
mében , mellyre minden emberbarát nagy tiszte
lettel hivatalos. Egyszersmind tudomásul közölte- 
tik , hogy ezen intézet f. észt. sz. Mihály-napkor 
a’ királyutczában fekvő, ’s Valero selyemgyárának 
irányában eső , 758 számalatti megvett házba 
költözik által, ’s a’ hónapos próbatételek csak ezen 
időiül kezdve fognak itt az intézetben tartatni.

A N G L I A.
Az alsóházban Wood ur aug. 4én jelenté, 

hogy1 a’ dissenterek iránti törvényjavaslatot jövő 
ülésben ismét indítványba fogja hozni; Wilks ur 
pedig, hogy biztosság kinevezésre fog indítványt 
tenni Londonban, és Anglia egyéb részeiben nem
z e t i  egyetem fölállítása iránt. — Manchesterben 
’s vidékin jul. 30án példátlan zivatar dühöskö- 
dött. Felhőszakadás ’s jégeső iszonyú dulásokat 
tettek. Clossop-Dale mintegy lángban volt, ’s az

okozott kárt többre becsülik 20,000 font sterling
nél. Számos embert részint a’ villám sújtott agyon, 
részint a’ földuzzadt hullámok sodrottak el. Ugyan 
e’ sorsra jutott nagy szám juh, vad ’s egyéb mar
ha. Sok száz fa tövestül csavartatott k i, sok he
lyen a’ pázsit szakasztatott föl. A’ rivancs v. jég
szemek nagysága átmérőben f . sőt 2. hüvelyknyi 
volt. Az élet igen sokat szenvedett, és sok he
lyen valamennyi ablaküveg összezúzatott. Buryt 
’s vidékét is meglátogató e’ szerencsétlenség. Ha
sonlót jelentenek Birmingham ’s Lichtfieldböl és 
másunnan is.

Pozzo di Borgo orosz követ a’ fr. udvarnál a’ 
Standard (tory-lap) szerint azt nyilványitá, hogy 
hacsak egy fr. katona lépne is spanyol földre, ö 
útlevelet kér azonnal. Mihezképest nem bizonyos 
sőt nem is valószínű, hogy Francziaország e’ czi- 
vódásba egyenesen avatkozzék ; az Albion, (szin
te torylap^pedig azthirli, hogy az orosz követ jegy
zéket küldött az angol kormányhoz, mellyben min
den beavatkozás ellen kikelt a’ Spanyol ügyre 
nézve, ’s két nap alatt egyenes választ kívánt 
szándéka iránt. — A’ jó remény fokáról jött máj. 
16ki hírek Mokka bevételét jelentik 40,000 be
duin által, miután a’ 600 föbül álló török őrség 
vitézül védelmezte magát egy ideig, 12ten a’ ke- 
lelmdiai társaság egyik hajójára menekedtek, ’s 
köztük a’ kormányzó is. A’ város 3 napi rablás és 
pusztításnak hagyatott martalékul, hol iszonyú du- 
longások történtek. Az angol ügyvivő személye 
’s tulajdona, úgy szinte azoké , kik lakjába me- 
nekhettek, tiszteletben tartattak.

Egy londoni levelező következőleg Írja le az 
angol alkotmányt: „Az angol alkotmány eddig aris- 
tokrata-monarchiái volt, ’s foglalt magában né
mi korlátozott befolyású demokrata elemeket is. A’ 
reformtörvény a’ korona és aristokratia befolyását 
visszanyomta, a’ demokratia túlnyomó lett az al
sóházban; e’ nyilványos hatalom igazi helyén, né- 
mellyik tagja, egyszersmind nagy néptömegek ve
zére és képviselője, helyzetével az alsóházban 
mint hatalmas daemagog, társaival a’kormány és ud
var ijesztésére él vissza. Másik londoni levelező 
aug. Iről ekép: „Ma van azon nap, melly a’ britt 
birodalomban valamennyi néger rablánczát megold
ja; szép nap, mellyet ezrenként fognak ezen or
szágban imádság ’s jótékonysággal, ’s különösen 
a’ megszabadultak oktatására ’s nevelésére szánt 
pénzalapok öregbítésével megüllni’s érdemes, hogy 
minden emberbarát is e’ földön megüllje. Grey lord 
legszebb koronája ez, melly sokáig fényleni fog, 
midőn az ellene irányzott mérges sziszegletu nyel
vek már régen elnémulták. Igaz, hogy ezen né-- 
gerck állapotja elsőben is csak úgy nevezett inas 
v. tanitványi időre változik, de hisz ez által nem'
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lesz állapotjok roszabb, mint egyéb inasnak An
gliában, kiket, ba dolgozni vonakosznak, fogház
ba vethetni. Sőt annyival szerencsésbek az ina
soknál, hogy hetenként legalább 3 nap alatt sen
kinek, a’ törvényen kívül, alávetve nincsenek’s ha
talmokban áll, szorgalom és takarékosság által 
ittasságuk rövidítését megvásárlani. Szóval: sor
suk, mennyire t. i. a’ viszonyok engedhetik , saját 
kezeikben van. Azonban sokan morognak a’ 20 
millió miatt, melíy által ezen szabadság vásárol
tat ék. Igaza volt O’Connellnek, midőn fölkiálta: 
„Ha mi irlandiak feketék volnánk, ngy ezáz 
ezreket, ’s milliókat adnának, hogy jogainkhoz 
juthassunk“ ’s a’ t. ’S tovább így „Azonban a’ 
great agitator (nagy izgató) ért azon titokhoz, 
meJlyek a’ nemzetet és kormányt rábírja las
sanként , hogy az irlandiak iránt is igazságosak 
legyenek, bár fehérek. O’Connell most, mióta a’ 
ministerium a’ kénytető törvényből a’ kérdcseszá- 
radékokat kihagyta, csupa nyájasság, dicséri a’ 
ministeriumot szüntelen, mind ben a’ házban, mind 
kün. — Ujyorki hírlapok azon kinevezéseket 
közük, mellyeket Jackson újabb időkben tett; azon 
hírt is terjengetik, hogy Jackson le akar hivata
láról mondani, meliy esetben az alelnök (van Bu
ren) lenne törvényes clnpk. — Rióból jött hírek 
után a’ kamarában azon kérdés volt vita alatt: 
valljon törvényesen bocsáttatott é el az iíju csá
szár nevelője 1833 decemberében azon gyanúra, 
hogy az akkor történt nyugtalanságok előmozdí
tásában részes volt. Fölfedezték, hogy néhány, 
a’ kincstárba követelt pénzszállításrul szóló nyug- 
tatvány hamis koholatú, mi nagy háborgást okozott, 

financzminister elbocsáttatott, ’s a’ tengeri mi
nister beadta lemondását. Mint hírlik a’ d. Pedr'ot 
élteiglen Brazíliából száműző törvény keresztül 
metit, ’s a’ császárné számára indított pénzaján
lat nagy többséggel félre vettetett. A’ kereske
dés langy volt.

A: felső házban aug. óén Londonderry martj. 
a* külső viszonyok iránt mcgjegyzé, hogy 6 in
dítványát két részre osztja, ’s elsőben Anglia vi
szonyait kívánja megemlíteni a’ külföldhöz áltáljá
ban. azután különösen a’ négyes Szövetséget szó
ba veiini. xVz utolsó ministerium olly tökéletlen e- 
gyezkedésekbe bocsátkozott^mellyek Europa 1814. 
erős állását annyira megrendítek ’s másíták, hogy 
bármiliy igazgatás is bajai lenne képes a’ béke- 
főn tartásra biztos utat választani. Előhozza erre 
Belgi. ni állapotját, Ancona inegrakatását, Algier 
oiiógialtatását, ’s azt állítja, hogy ha az angol 
ministerium szabadságot vön magának az 18I4ki 
szerződéssel ellenkezőleg intézni el Belgium álla*- 
-potját, meg nem tilthatni Russziának is, hogy épen 
az.n szerződéssel ellenkezőleg avatkozzék kelet

ügyébe. Anglia az által, hogy a’ lengyelekért 
közbenjárult, llussziát nem kedvezöleg érinté. Meg
bontakozván Oroszországgal attól félhetni, hogy 
Prussziával ’s Ausztriával sem fog azon egyetér
tésben maradhatni, mellyben eddig volt. „’S ha, 
így kiált föl, e’ három nagy hatalom szoros barát
ságát és segedelmét csakugyan elvesztettük, mii 
nyertünk kérdem e’ veszteség pótlására? Elsői
ben is íme a" mi nagy mindenható szövetségesünk 
Lajos-Fülöp,* azután d. Pedro Portugáliában, Leo
pold király, Otto király, a’ német propagandisták 
’s a’ belga liberálisok. Ezek pótlékunk az elvesz
tett három európai nagy hatalomért. „Kiereszfeo- 
dék azután Lajos-Füjöp kormányára, kit zsarno- 
kabbnak feste X. Károlynál,’s kinek azt lehetne műi
den tettéből következtetni, hogy Francziaországní 
csak erőhatalommal kormányozhatni. Ezután a’ né
gyes szövetségre jött. Elsőben is az ellen panasz
kodott, hogy Anglia d. Miguel ellen lépett Portié- 
gáüában föl, holott d. Miguel inkább Angüa ba
rátságát érdemiette volna meg. Kérdé azután: vaR- 
jon a’ ministerek d. Carlost spanyol királynak nem 
fogják é elismerni ? végzetül kívánta: küldessék 6 
Felségéhez fölirás azon kérelemmel, hogy a’ né
gyes szövetséget tárgvazó irományok ’s levelezé
sek közöltessenek.“ Indítványát Wellington 
támogató. Felelt neki Melbourne 1. ’s a’ kivona
tot idétlen, oktalan ‘a illetlennek nyilványította, 
mondván, hogy a’ szónok ezt maga is érzette, 
mert egészen más dolgokra! beszélt, mint a’ né
gyes szövetségről. Szóval e’ fontos tárgyat oüy 
könnyelműség ’s általányossággal adta elő, hogy 
azt minden pontiban kisérni magát kötelesnek nem 
véli.* „A’ nemes lord, igy szólt Spanyolországba 
térve, azt kérdi tőlünk: megfontoltame, kinek van 
a’ spanyol koronához joga? én ezt nem fontoltam 
meg. E’ kérdést mások ítélték el helyettem, (halt
juk! halljuk!) Ezen ország szerkezült hatóságai 
a’ királyné részire nyilatkoztak, ’s 5 Fölségének 
ajánltatott választásuk tárgyát elismérni. A’ saH 
törvény szoros vizsgálatára köteles nem vagyok, 
hanem elégnek tartom, hogy a’ cortesek a’ ki
rálynét kormányzójuknak választották. „Lajos-FTfc- 
löp és X. Károly kormánya közt azon nagy kuldm- 
ség van, hogy L. mindent a’ kamarák egyezésé
vel tesz, Károly pedig mindent a’ nemzet képvt- 
selőji megegyezte ellen tett.

F R A X C Z I A  OR S Z ÁG.
A’ követházban aug. 7kén Dupla ur 321 

szavazó közt 247 szóval elnökké választatott. Ver
senytársai közül Lafitte ur 33 , Royer Collard 24 
szózatot nyert Alelnökőkké Calmon és Passy ne
veztettek. — A’ Journal des Débats aug, 8rdl^ 
azou, a’ Morning Chronicle által adott hirt, mint
ha a’ spanyol kormányzó királyné, franezía bea-



vatkozásért folyamodott volna, alaptalannak nvil- 
ványítja. — Aug. 6kán a’ National feljebb vitelét 
a4 cassatioszék egyesült kamarája félreveté ’s az 
1834kiXalional azonságátaz 1833ival elhatározta. 
Következő a’ cassatioszék ítélete, mellyben aug. 6án 
a’ National feljebbvitelét félreveti: „Megfontolván, 
hogy ezen ügyben nem az volt a’ kérdés, volt e 
joguk a’ National részvényeseinek, a’ törvény- 
széki viták közzé tételének tilalma után uj hírla
pot alkotni, mi czáfolhatatlan; hanem hogy ítélje 
a’ kir. törvényszék e l , valljon létesült e uj hírlap 
valóban ’s ezen lap álladalmát ’s alkató tetti dol
gait a’ szerint méltassa; megfontolván, hogy a’kir. 
törvényszék Rouenben főkép azon álladalom őszin
tesége vizsgálatát vévé szemügyre, melly a1 Na
tional ellen hozott elitélésre következett; megfon
tolván, hogy a’ kir. törvényszék ezen álladalom 
méltatásánál az irományokban, ’s a’lap szerkesz
tője vallomásiban azon tanúbizonyságot találta, 
hogy a’ National cziméhez toldott 1834. évszám 
csak arra volt kigondolva, hogy ugyanazon lap 
folytatása elburkoltassék, ’s az által az elitéltetést 
kikerüljék, melly alá a’ részvényesek magokat 
többé vetni nem akarák; megfontolván, hogy a’ 
kir. törvényszék olly kérdésről Ítélt, melly illető
sége alá tartozék, ’s hogy, midőn a’ Nationalt 
törvényszéki viták közzé tételétől eltiltó, csak a’ 
szajnai törvényszék ítélete végrehajtását biztosító, 
és semmi törvényt nem sértett meg: ezek miatt 
a’ cassatioszék a’ íöljebbvitelt félre veti. — Aug. 
Írói Toulonból hírlik, hogy a’ Levanteba készülő 
hajósereg induló félben van. — Egy levelező Pa
risban szállongó hírek után állítja, hogy Thiers 
nr a’ tőzsér-csarnok (Börsenhalle} utóbbi ingási- 
ban 3 milliót nyert. — Emlegetik, hogy a’ ka
marák fölirásában a’ királyhoz kérni fogják azt, 
eszközöljön bocsánatot az orosz kormánytól a’len
gyelekre , hogy ez által is könnyüljön a’ korm» 
költsége.

Egy párisi levelező így rajzolja Francziaor- 
&^ág belső állását: „Francziaország délszakában re
publicans érzelem uralkodik, ’s lángoló magasko
dásokra (exal tátiókra) képes. Provenceban a’ két 
demokratia legelkeserültebb hívei szenvedélyesen 
egyesülnek az igazgatási szellem ellen, Nismes- 
ben legitimista ’s jacobinus gyülölség szenderg 
hamu alatt Toulouse hüsebb, hanyagabb, ’s itt 
az igazgatás túlnyomó tekintettel bír. E ’ délszaki 
részeken áltáljában elég csirája fekszik az egye
netlenségnek, De Bordeauxtol Lionig, e’ két, ’s 
különösen ez utóbbi várost ’s a’ kévéssé ministerl 
Limogest kivéve, a’ helyes-középnek (jnste-mi- 
lieu) kedvező szellem uralkodik. Vendée ’s Biír- 
gund függetlenek a’ kormánytól legitimista és re- 
publican«« írányjkkal, melly^k Bretagnebanszenv*
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beszökő ellenkezésben mutatkoznak. Minél köze
lebb ér az ember a’ fővároshoz , annál el hat alma- 
múltabbnak látja az orleanismust. Kisded ellentétel 
látszik Rouenben ’s Normandia néhány helyein. 
Többnyire uj dynastia érdekei uralkodnak olt. 
Champagne ’s Lotharingia nagy részben hódolog, 
de Metzben oppositio uralkodik és Strassburgban, 
hol republicanismus mutatkozik. Liliében ’s Flan
driában a’ nemesség ’s papságnak még befolyása 
van. Egészben az ország nyugalomra készül, ’s 
zendülésre többé nem igen fogékony. — A’strass- 
burgi nemzeti őrség nagy része ellehmondást irt 
alá az igazgatás ellen, melly az ottani nemzeti 
őrséget föloszlaíá, főpontjai ezek: A’ föloszlató 
rendelésnek, hogy kötelező erővel bírjon, szabá
lyosan kellett volna közzé tétetnie; míg ez meg 
nem történik, addig minden polgár jogozva van 
végrehajtásának ellenszegülni. Továbbá kimonda- 
t ik, hogy a' föloszlató rendelés magában a’ le
fegyverzést mégnem vonja maga után, minthogy 
a’ törvény azt nem csak nem rendeli, hanem in
kább nyilványítja, hogy a’ nemzeti őrség fönma- 
radó , azaz, hogy a’ feloszlatás ellenére is még 
mindig főn áll; törvényszerüleg megmaradhat te
hát minden egyes nemzeti őr föloszlatás után is, 
míg az uj szerkesztés megtörténik, melly a’ föl- 
oszlató rendelésre szükségkép következik. Fölszó- 
littatnak azonban a’ polgárok: ne szegülnének el
len , midőn a’ hatóságtól szabály- és törvényszerű 
fölszólitás jő hozzájok. E’ fölszólitást azonban csak 
a’ helyhatóság teheti a’polgárok házában, és sen
ki sem adja fegyverét oda anélkül, hogy tértet- 
vényt (Revers) ne kapjon erről, mellyet a’ bíró, 
vagy más tisztviselő Írjon alá, kire t.i. a’ bíró ezt 
bizándja. — Choppin d’Arnouville ur parancsára 
jul. 3 lén reggel megjelent a’ rendíisztség Boran
ger, Hey, Liechtenberger és Scherz uraknál, 
hogy a’ fenérintett ellenmondást, az aláíró pol
gárok névjegyzékivei lefoglalja. A’ biztosokat, kik 
a’ megyeispán parancsából e’ munkálatra ki való
nak küldetve, rendőrök kísérték, ’s előgondosko- 
dásbul a’ hajdúság egy része is fegyverben állott. 
E ’ polgárok azonban, kiknél a’ repdtisztség meg
jelent, vonakodás nélkül átadók a’ kérteket, 's 
annál inkább , mivel a’ nélkül is nyilván kimondot
ták a’ lapokban, hogy az aláírás nálok áll nyitva,
’s néhány nap mulvást az ispán az aláírtak neveit 
a’ hírlapokban úgy is fogta volna olvashatni. — 

A’ követházban aug. 9én Dupin ur, a’ ház 
elnöke következő beszédet tartott: „Uraim ’s tár
saim! Az előbbi kamarát csak azon föltétel alatt 
lehete föloszlatni, hogy az nj törvényhozó gyü
lekezet az alkotmány 42ik czikkelye által kitűzött 
idő alatt ismét ősszehivassék. Az alkotmány e’ h<â- * 
távozást azént teszi, hogy a’ parlamenti hatalom
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teljesületlen ne maradjon tovább, mint a’ mennyi 
idő megújítására mulhatlanul szükséges. Az uj kö
vetek kötelessége vala tehát helyeiken megjelen
niük, ’s összealkotni (constituálni) magokat. Ne
gyedszer részesülök e’ kamara-elnökségi tisztelet
ben. Aug. 7kén, azon napon t.i., mellyen az 1830ki 
alkotmány e’ teremben elfogadtaték, választva, ’s 
azon nap beiktatva hivatalomba , mellyen a’ fran- 
cziák királya arra e’ helyen megeskütt, méltán 
vagyok büszke arra, hogy ismét megnyerém e’ 
gyülekezet megtisztelő választását, mellynek ülé
sei által elhatárzo befolyással kell az országjöven
dőjére lennie; olly kamaráét, mellynek lényege
sen föntartó természetű föladása abban áll, hogy 
a’ királyszéket, ’s az előbbi gyülekezetek által 
alapított status-intézvényeket, megcrősebbítse. — 
Bízom benne, hogy mi eskünkhöz híven, melly 
ránk nézve nem csupa hang, elszántak vagyunk 
nem engedni, hogy júliusi revolutiónk törvény
szerűsége , az általa alapított kormány népszerű 
elve ’s fölállásának jogszerűsége megtámadtassék 
’s kérdésbe vonassék. Az 1830ki alkotmányos 
szerződés , a’ nemzeti dynastia 7 ezek azon pon
tok,. melly ékből indulunk; ez azon kör, mellyben 
ezentúl minden alárendezett kérdésnek mozogni 
kell. Mint az urak kiváltságinak büzgor védelme
zője, szabályaik megtartására szorgosan ügyelve, 
mindenek iránt a’ részrehajlatlanságot fogom köte
lességemnek tekinteni, ’s azt adom még hozzá, 
hogy az felel lényegesen hajlandóságimnak is meg. 
De roszul volna ez gyengeség által biztosítva: 
szilárdságot kíván a z , azért szükség esetén az 
urak segedelmére számolok. Uraim! vigyük az or
szág dolgait egy értelemmel, egyezve, a’ nélkül 
hogy puszta theoriákba tévedeznénk, mellyek ke
serű szóváltással vagy régi vádak ismétlésivel 
mérgesitvék. Fussunk versenyt, de csak a’ hazai 
ügy iránti buzgalomban, a’ hazafiságban ’s ügyes
ségben ! Tanácskozzanak az urak az előadandó 
törvényekről javítás és haladás szellemében, olly 
múltnak tapasztalási által fölvilágosítva , mellynek 
visszaemlékezése ne hiú rettentő kép, hanem hasz
nos útmutatás leg)ren arra, mikép kell ama’ szír
ieket kikerülni, mellyeken a’ hatalom és szabad
ság lassanként szétpattannak. Különösen kell fi- 
nanczi helyzetünkkel foglalkoznunk. Híjában fe- 
jezé ki a’ kamara három egymás után következett 
íö'irásiban, mi fontos oda igyekezni, hogy a’ 
kiadások egyensúlyba jussanak a‘ bevételekkel, 
’s a’ ministerek szorosan utaltassanak a1 költség 
kitételeire, Mindig ellenkező történt; mindig föl— 
múlták a' kiadások a" .bevételt’s folyvást túlléptek 
a’ törvényesül engedett hitel határin. Azonban a’ 
ko'veíházn >k , uraim! kezdeményijoga van az adó- 
kiveé<‘sken, ajánlatival határozza meg a’ terhek

mértékít9 inellyeket az országra rakhatni; a’ kö
vetház nem tűrheti, hogy a’ megtörtént tett után 
kényszeríttessék azon későn felhozott ellenvetés
sel, hogy meg kell azt fizetni, mi egyszer, habár 
engedőimén kivid is, ki van adva. Ha az eddigi 
törvényhozás elégtelen arra, foganatosb eszközt 
kell az ellen keresni; a’ kamara valóban teljes fi
gyelemmel lehet e’ tárgy iránt, ha az adóügyben 
az őt illető felsőséget megsemmisíteni, ha a’nem
zet szemei előtt azon polczról lesüllyedni nem akar, 
mellyen áll, ’s mellyet az alkotmányos hatalmak 
közt főn kell tartania. (Hangos tetszés a’ széle
ken.) Uraim, ’s érdemes társim ! Első összejöve
telünk hihetőleg rövid lesz, de azon hasznot fog
ja ránk nézve hajtani, hogy a’ kamara önmagával 
megismérkedhetik, ’s azon szellemet, melly lel
kesíti, kimutathatja, saját erejét kifejtheti, a’kül
földnek tiszteletet, a’ hazának bizodahnat sugalhat. 
(uj tetszés a’ széleken, a’ centrumban hallgatás.) 
Uraim! a’ kamarák szerkesztve vannak.— A’pair- 
kamara aug. 9én a’ válaszfölirásról tanácskozott ’s 
hosszú válaszfölirást szavazott 82 szóval 9 ellen, 
(közlünk belőle jövő számunkban) hű viszhangja 
ez a’ kir. trónbeszédnek.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Gén. Ródd beküldé a’ kormányhoz hivatalos 

tudósítását eddigi hadmunkálati felől, mellyek rö
vid veleje imez: A’ fővezér legelső munkálata volt, 
a’ sereget, .melly vezérlése alá adatott, eggyé ol
vasztani, vagy is az éjszaki tábort, a’ Portugáliá
kul jöttél és a’ baski tartományokban volttal egye
síteni , uj szakaszok ’s csapatokra osztani, s igy 
kezdeni meg hadi mozgásait. Ez egyesítés ’s föl
osztás Puente la Reynánál történt. Gén. Anleóra 
volt bízva első mozdulatot kezdeni az által x hogy 
Pamplonát vevén véd- és seregülő-pontul, onnan 
az ellenség közösülését Riverával vagy az ország 
belsejével, vágja el.Más két gyalog osztály, ugyan 
e’ kezdő hadhoz közel jul. 22kén Muez és Borun- 
da felé indíttatott meg. Ez nap a’ biscayai hadlá
bak gén. Espartero , El-Pastor és Carrera vezér
letük alatt Salvatierrához pontosultak. Az insur- 
gensek Borundában valának összegyűlve , együtt 
a’ biscayabeliekkel. E ’ volt a’ két had állása, mi
dőn 23kán a’ királynéé közvetetten maga a’ fő
vezér vezetése alatt a’ völgybe előnyomult, ’s fő- 
szállását Charri-Aranazban ütötte föl. Látván az 
ellenfél e’ közelitő mozdulatot, három külön sza
kaszra oszlott ’s ugyanennyi irányban vonult szét, 
két osztály a’ hegysornak vágott, melly Navarrá- 
nak Guipuzcoától választó határa, a’ biscayaiak 
saját tartományuk felé, és Zumalacarreguy hadré
sze Olazagoitia és Ciordiának. Ez utóbbival ha
mar csatára került a’ dolog; az ellenség kényte-



ion volt hatalma* állásit abban hagyni ’s különfé
le irányokban hátrálni, három egész mérföldre 
űzetvén folyvást azon ponttol, hol a’ harcz kez- 
(letett. Elbatárzó lett volna, mint a’ vezér jelen-» 
t i ,  ezen ütközet, ha a’ sűrű erdőség bérezés yöl- 
gyek közben az ütközet helyétül bosszant nyúlva, 
nem akadályozd vala az illő üzést, £6kán Es- 
partero és Carrera csapati kívánatosán egyesültek 
a’ Salvatierrában levőkkel, El-Pastor egy nappal 
előbb Cujpuzcoa ellen indult. Amos ezredes az ő 
lovasságával Yittoriába küldetett, honnan 37kén  
nevezetes mennyiségű élelem-szállítást eszközlött 
a1 Borunda völgyben áljomásozqk ellátására. Be*- 
doyer és Iriarte generálok Biseayát járják egyező 
irányokban, Két nevezetes pont szemeltetek ki a’ 
csapatok közösülés! helyéül, (Juetaria Guipuzcoá- 
ban és Bermeo Biscayában; e’ két hely egy pár 
nap alatt fontos erősséggé alakíttatott, ’s Berjjie- 
óba a’ truxillői ezred helyeztetett őrcsapatul. En
nyi 37keig a’ munkálatok folyama, mellyből ugyan 
elhatározót nem sejdithetni, világos azonban a’ 
haditerv, mcllynél fogyást az ellenség összeszorit- 
tatása vagy inkább a’ franczia szelőkhöz takaritta« 
tása vétetett (ö czélul,

Moniteur : A ’ kormány (franczia} Salnt^Pc- 
bCd aug, Tkeig terjedő híreket vön a’ spanyol ha
dak munkálati felöl. E ’ szerint Ilodil ugyan 7kén 
elfoglalta Elisondót 6 0 0 0  emberrel, ÍJ. Carlos se
bes futással menté magát meg ’s Eeyssa felé tar
tott, igen számosán kezdenek költözni által hoz- 
zánk; JKumaíacarreguy felesége’s gyermekei 0kán 
{övének át Ainhoábaá*' E1 rövid tudósítást következő 
jegyzettel kiséri a’ j. des Bébats: Leyssa v, Eeyza 
hova d, Carlos futamúit, 7 y, 8  mérföldre fekszik 
nyugotszakra Eh’sondótul, négyre San-Estefantuí 
'á küenezre a’ franczia határszéltől; e’ szerint a’ 
hg-, mi jegyzésre méltó, nem tartott franczia ha-» 
tárok felé, hanem inkább Villafrancának, miből 
nem alaptalanul azon szándékát következtethetni, 
hogy Villafranca ’s Tolosa közt keresztül a’ vitlo- 

■piai országúton egyenest lliscayába törekszikMmW 
hogy továbbá nem mondatik, minek következésében 
foglalta el iiodi! Ehsondót, az ínsurgensekre néz
ve azt gyaníthatni, hogy a’ hegylánczou valahol 
kereszt ül törők magokat, ’s így a’ bekerítésből ki- 
snentokeztek, ez által azonban többé nem vergőd
hetnek egyesítő munkálati pontra ’s mint szétsza- 
kadoztaknak csupán a’ hegyekben bolyongás ma
rad további hadsorsul, — Madriíban a’ proeura- 
Bor-kamara elnökségére kijelölt 5 tag közül a’ kor
mány gr, Almodovart nevező ki elnökül,’s d- Diego 
»Iedranot alelnökül. A ’ proeereknok, már általunk 
sgyszer említett ezitra tisztrubázatjok ebbüi ái i ; 
mzsaszin palást nyest prémmel ős gallérral, moi~
yen torony és oroszlán van hímezve ; krisztína-

-

kékszln, aranybímzetü és fejér bélletü köntös* 
végre kerék kalap, fejér toliakkal,

I í  n  1 > T  1 T

Angol hírlapok hissabonbul jul. 19kérül eze
ket jelentik: Az isméretes íérenczi szerzetes atya 
Braga, ki Estremadurában egy csoport guerillát 
vezérelve olly rettentően dulakodott, végre elfo
gatott ’s Thomarbu! a’ törvényszék által küldetett 
Lissabon!)». Asseiceira és Atalaya közt az ellene 
feldühült népsokaság eladottá útját, kiragadá a* 
vezető kiséret kezébüj, ’s agyonverte. Megjegyzi 
erre a’ lissaboni kormány-hirlap, mikép a’ népnek 
Íme’ saját bosszuvétele nem kis büntetést érdemle- 
nc, ámbár nem tagadhatni más oldaléul, hogy a’ 
megöletett maga vonta magára jsszonyu tettei ál
tal a’ népnek ez igen is igazságos elkeseredtél —̂  
I). Pedro annyira föllábadt már, hogy szokott se- 
talovaglásit egy idő óta ismét űzheti; jul. 20kán 
hitvesével ’s a’ kis királynéval Portóba szándéko
zott utazni, ’s ott egész aug. 8kaig mulatni.— Az 
egyházi és nemzGti jószágok eladatásának igen jó 
foganatja lett, a’ portugál! statuspapirosok böpse 
miatta 80rul egész 9 7 ig  emelkedett,

. S ( J H W K l  %
A z aug, 4ki vitából azon kérdés fölött i ide

je volna e mosta’ szövetség-vizsgálatot előven
ni, következő töredéket közlünk; Zug követ ur 
utasításánál fögya köteles nyilványítani • hogy 
megb/zóji e’mostani időt szövetsóg-yizsgálatranem  
hiszik alkalmasnak. Azonban ezen utasítások olly 
időben adattak, midőn a’ külfölddel aggasztó bo- 
nyolgások forgottak lön, mellyekmoit eímíézvék, 
honnan valószínű, hogy can ionja (megyéje) nem 
volna teljességgel idegen illő javítások elfogadd* 
sátél. A ’ szóló ez úttal szabadelmü nézeteit fejté 
ki, Freiburg tiszteletbeli követe telve volt ez al
kalommal szeszéllyel, Azoknak, kik a’ mostani 
időt nem vélik helyesnek vizsgálatra, megjegy
zi, hogy az } 8 io k i  szövetség hijányaít már ak
kor eleinte elismerték; csak épen a’ most ellen- 
szegidő megyék nem bírták magokat sokáig annak 
elfogadására határozni, Be a’ szükség kényszerítő 
őket , látván, hogy további egyenetlenség fenye
geti a’ szabad Sehvveizot, Koménylették, hogy 
majd nyugottabb idők lesznek , ’s azok alatt a’ hí- 
jányokat majd kipótolhatni. A ’ nyugottabb idők el
jöttök, ’s mi elájultunk; a’ nyugalom majd Í 5  évig 
tartott, ’s azalatt folyvást szendergettünk, iö ilO -  
ban ismét mozgékonyabb időkre víradtuuk, ’s a' 
»íépben azon ideák, molíyek már az előtt támad
tak bound, hangosakká lettek, E‘kivártatok őgyíko 
a’ szövetségi alkotmány javítása is. Már most 
megint az a’ válasz, hegy fogékony idő neu alkal
mas illy kényes vállalatra. Szeretné tehát tud d, 
medly idő Jönne alkalmas erre? ila  az ósibcp



igen állhatatos, veszélyben forog, nehogy zenditő- 
vé legyen : ha pedig minden újításnak ellenszegül, 
akkor könnyen zendülést okoz. Nyilványitja to
vábbá, hogy megyéje valamint önállölág ’s füg
getlenül lépett a’ szövetségbe, ügy fen is akarja 
ön állását ’s függetlenségét tartani, ’s míg minden 
javításra kezet nyújt, olly egységi rendszerről 
semmit sem akar tudni, melly nemcsak a’ megyék 
önállását ’s függetlenségét megsemmisítené, ha
nem egyszersmind az igazi szabadság is keveset 
nyerne. Szinte olly kévéssé óhajt Freiburg népe 
olly alkotmányi tanácsot, melly alatt csak rejtett 
unitarismus kerestetik. Némelly kül hatalmak t. i. 
a’ német szövetség példájaként örömest olly közép- 
tanácsot óhajtanának fölállítani, melly az egyes 
megyék belső viszonyaiba is behatással bírna, 
azaz, melly a’ megyék önálíását ’s független
ségét megsemmisítené, mint Németországban az 
egyes statusoké meg van semmisítve. Kikel azu
tán ama’ kifejezés ellen „Szövetség -  alkotmány“ 
mellyet már gyakran hallott. Nézete szerint szö
vetség-alkotmány Schweizban nincsen, hanem 
csak, szabad statusok szövetkezése v. egyezése. 
Magában a’ közbenjárói oklevélben is vagyon ugyan 
egyes megyék alkotmányiról, de nem szövetségi 
alkotmányról hanem egyszerűen szövetkezésről — 
•actefédéral szó.’S a’ közbenjáró oklevél is melly- 
nek e’ dologban tulajdoníthatni határozást, azt mond
ja bevezetésében, hogy a’ dolgok természetinél 
fogva csak szövetségi rendszer illik Schweizhoz. 
’S végre az liatároztaték, hogy a’ szövetség-vizs
gálat országgyűlési biztosság által történjék meg.

N É M E T O R S Z Á G .
Hessz n.hgségből aug. 9ről ezt Írják: „A’ mi 

idei országgyűlésünkön, mint tudva van, indít
ványt teltek a" sajtószabadság megujittalása iránt, 
mit alkotmányunk 3őik czikkjénél fogva kívántak. 
A1 kormány a’ küldöttséggel tartott értekeztekor 
hátárzottan kimondotta e’ tárgyban nézeteit, nyil- 
\ nyitván: hogy a’ Trommler követ által tett indít— 
váiiyra soha sem állhat. A’ német szövetségi ok
it vél sajtószabadságot nem biztosít, annál kevés
bé korlátlant, hanem csak azt ígéri, hogy a’ szö- 
v tség-gyülés a’ sajtószabadságról egyenlő rend- 
sz.i' ásókat liozand, ’s a’ szerzők és kiadók jogait 
ut kinyomtatás ellen biztositandja. Az 1811) sept. 
20ki szövetség-végzés e’ i  8ik czikkely értelmé- 
ben te,tt is rendeléseket. A’ bessz alkotmány ké
sőbbi 3hik czikkelye az említett 1819 sept. 20ki 
szövetség-végzésnél szabadnák nyilványitja ugyan 
a s'jtót és könyvkereskedést, de a’ visszaélések

7  ’ ' ---------------- -—

Szerkeztet! 11 e 1 m e c z y.

ellen ionálló vagy jövendőben hozandó törvények 
megtartatási föltéte alatt. Minthogy tehát a’ hessz 
alkotmány a’ visszaélések ellen semmi uj törvényt 
nem hozott, ez által ama’ szövetségi végzést, ’s a* 
szövetséggyülés összes viszonyát a’ sajtóügyhöz 
világosan elismérte. De azonkívül is az 1819ki 
sept. 20ki követségvégzés régibb a’ bessz alkot
mánynál, ereje is kötelezőbb tehát annál, azaz, 
a’ német szövetség egyes apró statusinak semmi 
íelsőségök sincs, hanem belső rendezkedéseikben is 
a1 nagyobbaktól függenek.— Offenbachban uj pró
féta támadt. Egy, 26 éves Herman nevű paraszt 
suhaucz, ki eddig példás életet élt, egyszerre 
népszónokul lépett föl. Azt állítja, hogy husvét- 
kor isteni jelentés őt arra határozta, hogy a’ né
pet oktassa. Beszéli tudnillik, hogy egykor udvm- 
rában némi, szokatlan alakja végett a’ mezőrül 
magával hozott, kövön ülvén egyszerre fehér fel
hő boesátkozék rá , és szózat adá abból uj hiva
tását tudtára. Erre a’ bibliát még szorgalmasab
ban forgatá mint azelőtt. Azon kő, mellyen ült, 
a’ jelentés alatt megrepedt, ’s a’ hasadásban bibliai 
jegyek láthatók. Előadásit először szobájában tar
totta kevés hallgató előtt, de lassanként hire ter
jedt , ’s utóbb úton ut félén is vala kénytelen ok
tatni, mivel hallgatóji száma százakra, utóbb ep
rekre szaporodott. Egyéb dolgait azonban híven 
végzi, ’s előadásit minden reggel csak azok be
végezte után tartja.

D Á N I A .
Nyilványos lapok szerint aug. 5ről, itt 3 

hét óta , 2 0 —28 foknyi hőség uralkodik, mi e’ 
hidegvett ’s gyakran didergő éjszaki tartomány
ban valóban sok. Számos eset történt, hol az em
berek különösen aratásközben halva rogytak össz^.
Az iszonyú szárazság a’ kutakat is kiszikkasztá.
A’ fák és mezöség őszi színben sárgadoznak. Egy 
gothenburgi lap néhány hirtelen halálozást említ, 
meilyek hasrágással kezdődtek, mit azonban nagy ' 
hőségnek tulajdonítottak: de fájdalom! aug. 2ról 
jött hírek minden kétségen túl teszik, hogy Go- 
thenburgban a’ cholera valósággal kiütött. Néhány 
nap alatt 30 ember halt meg. A’ színházak s 
egyéb nyilványos mulatóhelyek bezárattak; aa 
útlevelek azonban mindeddig egészséget hirdet
nek. — Déli Holsteinban az aratás nem igen ke
csegtető. Különösen kevés a’ zab. Mi legszomorí- 
tóbb, na a’ burgonya szűk terinése , noha virág- 
bokrétája’s levele elég buján mutatkozik, ltettegős- 
ködve várja e’ vidéken a’ burgonya-szüretet a’ 
szegénység.



69. szám . P est szerda augustus 27dikén 1834.

F o g l a l a t :  Magyar- t{s ErdéJyora/.ág ( j u ta lm a z á s ;  vak in táre t i  p róba té te l ;  Pá rn iczky  f ;  Különféle .)  Anglia (felsőházi v i 
t á k ,  aug. 8 — 11; Globe a ’ l izedtörvény fölött .)  Francz iao rszág  (spanyol h í rek ;  pairek válaszfölirása  ’s k irály  fe le
l e t e ,  ismét a '  köre tház  válasz  fölirása némelly p o n t i ;  hírek Sm yrnából.)  Spanyolország (a ’ kamarák válasz-fölirá- 
sai ; két ellentábor legújabb mozdulat! .) Portugália  (d e c re tu m o k , ’s egyéb T.jak.) B e lg ium  (ministerium ; követháa- 
’s a’ t .)  Németalföld. N ém etország  (h írek  Zweibrücken  és Münchenből.)  É jszakainer ika  (u jyork i  nyugtalanság).  
S v éd - ,  O lasz-,  és Görögország. E legyhirek . G a b o n a á r ,  ’s pénzkelet.

M A G Y A R -  és É R D É L Y O H S Z  A G.
Ö cs. kir. Fölsége juh 25ki legfensőbb hatá

rozata által, Czettin véghelyi vár-őrsége közül, 
a’ törökbosnyákok által történt megtámadtatáskor 
kitüntetett védelmi vitézségért Szilliak kapitányt, 
ki akkor az erőségnek ideigleni parancsnoka volt, 
’s ostrom közben két lövés általi sebet kapott, 
számfeletti őrnagygyá kinevezni ; Poxega Tamás 
ésScliima Venczel (amaz a’szluini határőr-ezred- 
bül, ez utóbbi pedig várőrségi pattantyús) köz
vitézeket ezüst érdempénzzel megjutalmazni; végre 
a’ várban akkor jelenvolt ’s a’ védelemben nagy 
részt vettPencz .ingenicur-tesíi alkapitány, vala
mint az egész őrségi legénység vitéz magok vi
seletén legfensőbb tetszését kinyilatkoztatni mél- 
tóztatott.

Királyunk ő Fölsége jul. löki  legfensőbb ha
tározata szerint Keresztes József vásárhelyi la
kost szalagon függő polg. kis .ezüst érdempénzzel 
méltóztatott kegyelmesen megajándékozni.

Vasárnap aug. 24dikén tartatott Pesten, a’ 
Főhg-Nádor ő fensége pártfogása, ’s tek. Pest 
megyének alispánja Földváry Gábor ur, mint el
nök ’s a’fensöbb helyről kirendelt választottság Tol— 
ügyelése alatt álló, ’s 1826 óta létező vakok in
tézete növendékivei a’ szokott esztendei n)riívá- 
nyos próbatétel a’ ns. megyeház nagyobb teremé
ben délutáni 3 óráiul alkonyaiig igen számos mind 
helybeli, mind vidéki, épen a’ közben-esett vá
sárra megjelent minden rendű vendégek gyüle

kezete előtt. Valamint már egyéb illyes próba
tételek alkalmikor, úgy ez úttal is újra teljesen 
meggyőződhetett, a’ szánakozásra legméltóbb vak
ságban szenvedő ártatlan gyermekek sorsát érező 
emberbarát, azon örvendeztető szorgalom és tö
rekvésről, melíy által a’ fentisztelt választottság, 
’s az általa kirendelt intézet igazgatója és tanitóji 
ama’ szerencsétlenek mind értelmi mind szellemi 
.müveltetésöknck nagy és fáradságos munkáját vi-- 
szik; különösen pedig meglepetve tapasztaibatáaz 
örvendetes előmenetelt, mellyel e’jó gyermekek egy 
■év ótai haladtuknak kimerítő bizonyságit adák. A’ 
vizsgáUatás magyar és német nyelven következő 
tárgyakbul történt: vallástanitás, magyarnyclv- 
beli oktatás, fejbeli és jegyekkel» számvetés, né-- 
ttret nyelv-tanitás, olvasás és írás, természet-tu--
■

domány és történet, technológia, földirás, hazai 
történetek magyar nyelven , liangászat theoria és 
praxis szerint, több egyes és közös ének- és mu
zsikai darabok előadásival, mellyeknél eléggé ki
tűnt, mikép némelly jelesb tehetségű növendékek, 
könnyen kitűnő ügyességig képezhetik magokat ’s 
készültségük által későbbi éltükre öntart|iatásukat 
könnyen biztosíthatják. A’ vizsgálat után a’jelesb 
tanulók közül négyen, Prandíncr J. polg. ezüst- 
műves által önszántábul készített ’s juttatott ezüst 
emlékpénzekkel, (a’ többiek se hagyatván jutalmi 
vigasztalás nélkül) ajándékozlattak meg. Említhet
ni egy utlal , hogy az intézet számára fensőbb eu- 
gedelemnél fogva egy czélirányos ház vásárolta
tott meg a’ királyutezában 758 sz. alatt, ’s már 
í. észt. sz. Mihálykor belé is költözködik. Mint- 
hogy pedig ez épületben hely lesz uj növeirdékek 
íö’rbgadádra is, e’ körülmény olly hozzáadással 
adatik tudomásul: hogy a) a’ gyermekek csupán 
nyolcz esztendős koriul kezdve vállaltainak föl ; 
b) az intézetbe!]* tanítási pálya 6 —8 esztendőre 
térjed; c) esztendei íizeíés, szállás, tartás és ok
tatásért 144 pengő fr. d) 2400 peng. fr. tőke- 
pénz alapítvány just ad az alapítónak az intézet
ben egy növendéket neveltetni. Hogy pedig más 
szegény szülék gyermekei is, ingyen vétethes
senek az intézetbe föl, alkalomképen íelszólittatik 
minden hazafi emberbarát: tegye meg íehetségi- 
höz mérsékleti áldozatját ez emberboldogilási ol
táron, ’s forró könnyeit törülje általa e’ boldogta
lan sorsú embertársinknak, e’ szegény szűkölködő 
de örökös hálát rebegő gyermekeknek !

Kir. tanácsnok Párniczky Mihály ur f. h. 
20kán több évi huzamos íüdö-nyavalya-gyöngéi- 
kedése után, munkás éltének 76ik évében kimúlt. 
A’ boldogult érdemes tek. Pest vmegyénél kezcLé 
hivatali pályáját, 4785hen kerületi biztossá lett, 
utóbb Gömörben a’ főjegyzői hivataltegész 1791 ig 
viselte, honnan a’ nagyinélt. udv. Kanczeilariáhoa 
concipistának neveztetvén, ottani 14 évi hivata- 
loskodása után, kir. Fölségünk kir. tanácsosának 
nevezé ki.

Kül önf é l e .  Torontalban legközelebb k ö z 
gyűlés alkalmakor, az öt helységből álló bánlaki* 
uradalóm résziről azon nyilatkozás tétetett: hogy/ 
minden az uradalomhoz tartozó helység tanitóji--



jiak, vallás-különbség nélkül, kik az iskolákban 
a’ magyar nyelvet sikerrel fognák tanítani, az 
uradalom pénztárábul, évenként 50 vtó fr. tolda*- 
lék-fizetés van rendelve, ’s ezenfölül azon taní
tónak, ki e’ tekintetben 3 év lefolyta alatt legin
kább kitüntetné magát: érdemdij gyanánt külön 
1000 fr. kitűzve. —- A’ kézdi-vásárhelyi nagy 
égés felől hirpótlékul említhetjük, hogy azon ínyá
ros 558 lakházaibul, a' földig égtek száma, oda 
nem tudván a’ gazdasági épületeket, mindössze 
4<M. Eddigi nyomozás szerint a’ tüzbe égett sze
mélyek száma 15 , de mivel-még sokan nem talál
tatnak, alkalmasint e’ szám nagyobb leend. Főiig. 
Ferdinand ő tens, mihelyt e’ szerencsétlen esetrül 
tud ősi ttatott, azonnal ezer pengő frtot kühle a’ 
szegény károsultak fölsegéllésire; erdélyi kato
nai főparancsnok b. Wernhardt ur pedig szemé
lyesen azon szerencsétlen város düledékihez siet
vén, az ínség enyhítésére minden szükséges ren
delést megtenni kívánt. — Bányay Demeter polg. 
magyar szabómester Becsben a’ cs. kir. egy. udv. 
kamarától két észt. kizáró privilégiumot nyert ol- 
Jyatén huszár formaruhák, vagy akármi más magyar 
öltözetek készítésire, mellyeknél a’ dolmányt so
ka sem szükség kigombolni, a1 mellrészt a’ többi 
öltözettül elválaszthatni, ha tetszik szélesebbre 
ereszthetni; külön elpakolhatni; könnyebben is tisz
tul a’ruha, ’s mellette megkiméltetik a’ sinórozás 
és gombok aranyozása; ugyan egy ruhát három, 
liégyféle alakra ’s pompaszerüre készíthetni, ’s 
mégis a’ testnek tágasbodása vagy soványkodása 
esetén se a’ sinórozást, se magát a’ ruhát felbon
tani nem szükség.

A N G L I A .'
A’ norwichi püspök; 90 éves agg, ’s főes

perese Bathurst, egyházkörének több más lel
készeivel fölirást nyújtottak be a’ királyhoz, melly- 
ben készeknek nyilatkoznak kezet nyújtani ő Föl- 
jségének minden rendszabásra, az egyház-javítás 
iránt, mellyel az idő megkíván, ’s melly az egye
sek tulajdonjogát nem.sérti, főleg pedig a’ hit ’s 
az atyák vallása igazi érdekeivel nem ellenkezik. 
— A’ felsőházban aug. 8kán a’ szegényi törvény 
*82 szóval 7 l ello.n, Wellington hg által javaslóit 
úémi módosítással együtt a’ zabgyermekekre néz
ve 3adszor is felolvastatott, ’s elfogadtatott. — A’ 
jninisteri angol lapok attól tartanak, az irlandi ti- 
Kodtörvény a’ felsőházban a’ dissenterek iránti tör
vényjavaslat sorsára jutand, miért is a’ Courier igen 
kikel azon mozgás ellen, melly a’ toryk közt ural- 
k >dik. Hűden és Kenyon lordok’s igen feszes toryk 
j Midonba érkeztek, csakhogy a’ vitán megjelen
éssé nck. Reményű azonban a' Courier, hogy a’ 
srykuak lesz annyi eszök, ’s magokat az ország
u l egyetemben zavarba ejteni nem fogják. —- A’

Globe Dublinből jelenti, hogy az irlandi nép aa
O’Connell által fölhozott javaslatokkal a’ tizedtör- 
vényre , teljesen elégültnek ’s nyugottnak nyilat
kozók. Kérdi azután: valljon ezen örvendetes hir 
ki fogja e az ellenkező lordokat az alsóháztól el
fogadott nyugtató rendszabályokra nézve engesz
telni? — Gibraltarban jul. 18diki hir szerint a’ 
Cholera még folyvást diihösködöít.

A' felsőháziján aug. 8kán fölkele Tavistock 
lord mondván: „Sajnálva látom, hogy az ülés vé
géhez közelit a’ nélkül, hogy a’ ministerium bar
mi rendszabályt nyújtott volna be az egyház-ja
vítás iránt, mellyel pedig a’ nyiiványos vélemény 
olly hangosan ’s közösen kíván, ’s melly a’ fonállá 
egyház tömérdek visszaélései (a’toryk morganak) 
eltörlesztésire olly mulhatlanul szükséges. Az egy
ház érdeke maga kívánja, hogy e’ visszaélésekben 
miuélelőbb segítsenek, ’s mindenek előtt különö
sen az otthon nem lakás (non residence) visszaélé
se szüntessék meg. Szükség, az angol lelkészség
nek jól megérteni, hogy rá nézve csak egy mód 
van még megtartani a' nép tiszteletét és szerete- 
tét. Melly abban áíi, hogy felvilágosultnak ’s tö
redelmesnek mutassa magát ’s alázatra és erény
re adjon példát, mi úgy is tiszte ’s hivatása, (hall
juk! halljuk!) Igen bízom a’ ns viscountba, ki a’ 
kormány feje most, bogy a’ ns lord a’ parliament 
szünetét előkészületekre használandja, meilyek 
az egyház-javításra ezéizanak, mit ha elmulasz
tana, bizodalmám igen megcsökkenne. „Beszédét 
azzal rekeszté: ha a’ lordkanczellár elő fogja é 
terjeszteni a’ jövedeleni-haímozási ’s otthon nem
ié t :d i tórvéiiyjavaslaíokát a’ jövő ülésen? — Mit 
Brougham 1. igenze, ’s monda, hogy a’ ns marquis 
által nyilványított véleményben teljesen osztozik 
A’ Cumberland! ltg ’s az exeteri püspök kikeltek 
Tavistock lord által használt azon kifejezés ellen, 
„tömérdek visszaélések“ melly elüttök igaztalannak 
’s illetlennek tetszik. Melbourne a’ minister-elnök 
igy szólt: Noha e’ viíázatban személyes kérdés hoz
zám nem irányoztaték, még is kétség kívül nyilat
kozást várnak tőlem lordságtok a’ Tavistock lord ns. 
barátom által tett kérdésre, (halljuk!) Nyilványítom 
tehát, hogy én a’ fenálló egyházhoz híven ragasz
kodom, mindazáltal hozzá teszem,hogy ezen inté*- 
zet, előttem veszélyben forgani látszik, ’s hogy 
abbĵ l kivonassék, szükséges az idővel lassan bel» 
csusszant visszaélések eltörlesztése. E ’ fontos kéi>- 
dés fogja az én, ’s társim figyelmét a’ parlíamen- 
ti szünet alatt komolyan elfoglalni, ’s a’ jövő ülés 
megnyittatásakor mint reményiem a' segéd-rend
szabályokat előadni.“

A ’ felsőházban aug. 1 lén kérelem nyujfaftdt 
be az irlandi egyház-ügy vizsgálatára nevezeti 
biztosság törvényessége im;gbiráltat.i$ára.íl oches-
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tcr püspök azt törvénytelennek nyilványította , ’s 
monda, hogy ő az iríandi népet engedelmesség- 
tagadásra fogja unszolni. Ezután az iríandi tized- 
törvény-javaslat íáodszori felolvastatása jött vita 
alá. Derry püspök , ki előbb a’ javaslat ellen volt, 
oda nyilatkozott, hogy nézetét e’ tekintetben meg
másította, ’s most a’ javaslat mellett kész szavaz
ni, mert számos közleményt vett írlandból, mcí- 
lyek bizonyossá teszik, hogy e’ rendszabást kü
lönösen a’ lelkészek boldogtalanabb és szegényebb 
része örömmel veendi. ( halijuk! ^halljuk !) El- 
ienborough 1. ellene szólott, mondván, hogy csak 
a’ lelkészek szegénysége, nem akaratjok bírja öke-t 
jóvá hagyásra. A’ javaslat úgymond a’ vallási bé
két helyre nem fogja állítani; a’ tizedet Irlandban 
nem törli el ; a’ rendszer idejét egy nappal sem 
kurtítja meg, ’s a’ helyett, hogy a’ tized-kötele- 
sek számát fogyasztaná, inkább szaporítja, mint
hogy a’ mostani tizedkötelesek számába még va
lamennyi iríandi birtokost is bele tud ; a’ helyett, 
hogy a’ plébánosnak fizettetnék a’ tized, ezentúl 
telekbér gyanánt a’ birtokosnak fizettetik az. Be
szédét azzal rekeszté, hogy a’ törvényjavaslatot 
csak 6 hónap múlva olvassák el másodszor, (tet
szés.) Eandsdowne a’ javaslat védelmére azon 
köztetszést hozta föl, mellyel azt, mind a’ bir
tokosak, mind a’ lelkészek fogadók Irlandban. 
(halljuk!) Jövendöli, hogy Irlandban mindaddig 
soha sem lesz állandó béke , míg e’ íizedváító ter
vet nem fogadják el. Arra emiékezdete ? hogy a’ 
tizedek ez utóbbi í élszáz ad alatt mindig bizony
talan tulajdon valának, ’s mind inkább azok lesz
nek. Winchilsea gr. azon esenge , hogy ha az el
ső minister Irland ’s a’ protestáns vallás iránt né
mi tekintettél van, ezen boldogtalan javaslatot 
vonná vissza, ’s adnajövö ülésen érettebben meg
fontolt rendszabást be, mert a’ főn forgó, igazta- 
lanságon épül, ’s a‘ legszentebb jogokat ’s érde
keket sérti. Duncannon 1. ellenben kérdezte: ka ö 
lordságok valamelly rendszabást, bármi jó lenne 
is az, csak azért fognának e visszavetni, mert 
azt O’Connell ur jóváhagyó, mert ő olly nyilat
kozásokat hallott, mellyek illyesmit gyaníttatnak. 
A’ cumberlandi hg, kérdé: támogatá e I. Althorp e’ 
másítást? Duncannon 1. tagadó azt, mellyválaszt 
a’ toryoppositio nagy tetszéssel fogadott. A’ szó
nok azonban hozzá tévé: ő igen örvend, hogy 
Althorp 1. ez állal oppositiojával semmit sem nyert. 
Miután a’ ns. lordok mellette ’s ellene kibeszélték 
magokat, szavazásra kerüit a’ dolog. A’ Bdik föl
olvasás m e lle tt  51 személyesen, 7 i  meghatal
mazás által — összesen tehát Í22  szavazott: e i
le n e 85 személyesen , meghatalmazás által 104, 
összesen 18Í); — a’ javaslat tehát, mint a’ la
pok előre jóslották, G? szótöbbséggel iélrevettefetl.

-— Ezen vita alatt .V megtámadást a’ cnmberlan- 
di hg. vitte, ki miután az iríandi egyházügyet vizs
gáló biztosság ellen, melly az iríandi lelkészség 
tulajdona terjedelmét ’s mennyiségét nyomozza ki, 
hevesen kikelt, kérdé: helyes mód é ez Irland 
megbékítésére ? Nem annyit teszen é az, mint mér
gesebbé tenni a’ gyülöiséget, melly a’ versenygő 
feleket különválasztja egymástól, (tetszés a’ toryk- 
tól.) A’ lordkanczellár ugyan Ígérte, hogy soha 
oily rendszabályhoz nem nyálam!, melly az egy
ház jövedelmiből csak egy batkát is másra fordí
tana a’ protestáns szertartáson kívül. — (hali
ju k !) Grey lord szinte úgy nyilatkozott, ’s örö
mest hallana ns Melbourne viscounttól is (az el
ső ministerial) hasonló ígéretet, (tetszés.) ’S azt 
kérdi végre: mikép egyeznek meg c’ nyilatkozá
sok olly rabló ’s dúló rendszabásokkal, mellye- 
ket három év óta nyújtanak be az egyház ellen?— 
Beszédét tartós tetszés követé a’ tory padokon. 
A’ lordkanczellár röviden csak igy felelt." „A’ns. 
hg. e’ teremben nem rég adott nyilatkozásom tar
talmát híven adta. Azt mondottam, ’s ismétlem is, 
hogy az egyházi jövedelmeket más czélra, mint 
a’ protestáns egyházra fordíttatni nem engedem. 
De ellenmondásban nem hiszem magamat enma- 
gammal, ha ezen jövedelmek fölöslegét (ha ki
sülne az) népnevelés előmozdítására óhajtanám 
fordíttatni a’ föaáiló egyház elvei szerint. — (hall
juk !) (Folytatása k«retkt-/.ik.)

a A’ ministen Globe következőleg fejezi ki ma
gát az iríandi tizedtörvény -javaslat félrevetése 
iránt: „A’ közönség ismérni óhajtja azon rendsza
bás characterst , mellyel az örökös peeri (erb
lich) bölcscség félrevetett. Az iríandi tized név
szerinti értékinéi fogva megbecsülteiéit. A’ tizefli 
törvény-javaslat úgy határozta, hogy a’ lelkész 
e’ névszerinti mennyiségből 100 f. sterlingért 
60at nyerjen a’ telek-birtokosaktól, száztól 20at 
a’ consolidált alapból (Fonds), ’s hogy e’ száztól 
húszat a’ bizonyos törvény által eltörlött püspök
ségek jö vedelme fizesse a’ consoíidáit alapnak visz- 
sza. így biztosított a’ felsőházban félrevetett ti- 
zedjavaslat minden iríandi lelkésznek 80at száz
tól. E ’ mennyiségből sok helyen lOet sem hajt
hatott be, ’s azt is életveszéllyel, bayonettek se- 
gedelmivel, iszonyat ’s vérontás közt. Most sem
mit sem kapnak; ’s majd koldulni, vagy éhen lógnak 
halni. A’ közönség természetesen kérdeni fogja: 
valljon Wellington hg. oda szándékozik c adni jö
vedelme egy részét az iríandi lelkészség föLspgde- 
sére? ’s valljon EUenborough 1., ki a’ javaslatot vis
szavettetni ajánIá, kész e lemondani néhányról azon 
nyomos jövedelmek közül, melyeket sinecurejaból 
húz, hogy elejét vegye az éhcnhalasnak, menyet 
a’ felső ház tegnapi szózata okozóiul.- —



518
F R A N C  Z I  A O R SZ Á G .

Journal de Paris: „Tegnap a’ Gazetteben ol
vasni lehete: „„Hogy d. Carlos Elisonddba érkez- 
te után tüstént hírnököt küíde Bayonneból St. Pé- 
térvárba. Nagy fontosságot tulajdonítanak azon vá
lasznak , mellyet e’ hírnök onnan visszahozandó“4 
Mi igen féltjük d. Carlost, hogy hírnöke híjában 
fáradozand, ’s visszatérte után ezt nehezen talál
ja ismét Spanyolországban. ’S mi lenne akkor vá
lasza fontosságából ?“ — - A’ Moniteur felhatal
mazottnak mondja magát kijelenteni, bogy azon 
néhány párisi hírlap által terjesztett bírt, mellynél 
fogvást a’ szabadságos tisztekhez parancs külde
tek haladéktalan visszatérésük miatt ezredeikhez, 
hazugnak nyilványitsa. — A’ Tribune ü k é n  is
mét újra megjelent , Bichat-tól mint felelős szer
kesztőtől aláírva. Nyomtatja-Herhan ur, ki előbb 
a’ Populaire-t nyomtató.

Párisban Mizkiewicz lengyel költőiül uj köl
temény jelent meg e’ czim alatt: „Pan Tadeusz, 
vagy az utolsó szajard Lithvaniában.“ Spazier 
ur a’ szerző ügyelése alatt azt németre fogja 
fordítani. — Madridból azon különös logikai ös
szefüggést! hirt közük, hogy ott a’ cholera nem 
sok embert ragad ugyan meg, de a’ megragadtak 
közül igen sokat öl meg. — A’ pairek válaszföl- 
irásából ezt közöljük: „Síre! Francziaország pair- 
jei épülve, ’s figyelemmel hallgaták Felséged sza
vait a’ királyszékről. Kódolásukat azzal ügyeke- 
zendnek megmutatni, hogy azon szabadályos mér
sékleti politikát támogassák, melly valamennyi 
éxdeket megfontol, valamennyi just tiszteltet, ’s 
mellyet Föíséged olly helyesen a’ charta politiká
jának nevezett.“ Ezután pontrul pontra ismétli és 
bővíti a’ kir. beszédet, míg végezetül igy fakad 
ki: „Minthogy a’ franczia nemzet a’ békét feljebb 
becsüli, a’ nélkül hogy a’ háborútól félne, öröm
mel értettük, hogy Europa csendét semmi sem 
fogja háborítani, valamint jóllétünket sem. Síre! 
ugyanazon érzelmektől meghatva, mellyektölt ól- 
séged, mindig híven fog a’ pairkamara azon magas 
küldetéshez ragaszkodni, mellynek teljesítése fel
ségedre van bízva, hogy Francziaországot a’ tár
sadalmi Cs°cialis) revolutiotól ója, ’s monarchiái 
alkotmányos kormányát tartsa meg. Felséged min
dig hajlandóknak fog találni intéavényink meg- 
erősbítésére. Süker fogja e’_ törekvést koszordzni, 
’s a’ haza-szeretet, a’ királyok ’s nagy lelkek becsi
vágya, lesz egyedüli dicsősége ’s édes jutalma.“

A’ National szerint 14én estve hire futott 
Parisban, hogy minister-változás lesz, és Thiers 
ur ki készül lépni, kit Guizot ur fogna pótlani a’ 
belső ügyekben. — Azt is hirlették , hogy Bro
glie ur a’ külső ügyek tárczáját Qjortfeuille) nye-

rendi el, Rigny ur pedig a’ tengerit. — A’ töb
bi párisi újság lőről e’ hírről veszteg hallgat.

A’ király felelt a’ pairkamara válasz-fölirásá- 
r a , ’s örvendezését fejezé ki azon férfias erőn, 
mellyel a’ pairkamara érzelmeit kimondja, a’ rend 
föntartását kötelességének mondván. A’ rövid vá
lasz végén egyességre inti őket, mert csak úgy 
reményű a’ nyilványos nyugalom, a’ kül- ’s bel- 
béke állapodását, mi egyedül képes Francziaor- 
szág jóllétét biztosítani.

A’ követház válasz-fölirása javaslatát az elnök 
aug. 12én olvasá föl, 13kán pedig már vita alá is 
jött. A’ javaslat ugyan pontról pontra végig megy 
a’ király beszédén, de erősb hangon szól, ’s ha- 
tárzottabban. Következő helyei említést érdemle
nek, minthogy az egészt akkor adjuk majd, mi
dőn a’ kamara elfogadd azt: „Az I830ki charta, 
’s az által alapított dynastia, az alkotmányos in- 
tézvén-yek haladó szabályszerű fejlése, a’ sza
badság és rend, minden justisztelés, ’s hűség 
minden kötelességhez, az ország-igazgatásbeli 
bölcseség ’s méltóság, az országos vagyon körűlti 
nagy és szigorú takarékosság, ezt akarják az ország 
érdekei minden hatalmával, meggyőződései teljes 
erejével.“ Ismét lejebb, miután a’ nemzeti őrség
nek ’s a’ seregnek szomorú hűségét és fájdalmas 
győzcdelmét megköszönte ’s az iparról szólott, 
melly bő kilátással kecsegtet, ismét az ország 
pénzügyére (jfinanczia) kerülve : „Bármi hízelgő is 
azonban , Sire, a’ jóllét e’ kilátása , bármi bő se
gédforrást igér is az jövendőre nézve, csekélyek ’s 
elégtelenek lennének mind azok, rend nélkül a’ 
pénzügyben, az országos rend ezen első biztosí
tékában. Teljességgel elő kell azon egyensúlyt 
állítani, mellyet Föíséged a’ bevétel ’s kiadás 
közt remélhet velünk. Számolunk, hogy Föíséged 
az ország hangosan kimondott kívánságához fog 
ragaszkodni, a’ kiadásokat a’ közönséges bevé
telek korlátihoz mérsékleni ’s minden lehetséges 
takarékosságban kezdeménnyel élni, ’s mennyire 
lehet, a’ rendkivüles hitelek kimerítését kerülni, 
mellyeket a’ kamara aggódásból a’jövő iránt bí
zott rendeletére, melly aggódás, hála legyen a 
béke-fontartásnak ’s a’ rend könnyű helyreállítá
sának, szerencsére nem teljesült. Ideje már, hogy 
költséginkben is helyes egyensúlyt állítsunkhelyre. 
A’ föladás bizonnyal nehéz, de rá szenteljük ma
gunkat , ’s a’ kamara e’ czélját tartóssággal fogja 
űzni, mellyben íangyulnia nem szabad, ha kül
detését elhibázni nem akarja. Figyelemmel fog
juk a’ jelentett pénzügyi törvényeket vizsgálni, 
’s nem kétkedünk , hogy az utolsó ülésben meg
állapított előszabások híven megtartattak, ’s a! 
kiadások a1 törvényhozói hitel sorompjai közt ma
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radtak. — Azonban legújabb hírek szerint a’ja
vaslóit válasz-felírás úgyszólván minden vita nél
kül elfogadtatott.

Smyrnáb'ól jul. SGról ’s egyébünnen jött tu
dósítások említik, hogy Syriában a’ lázadás, melly- 
nek fő oka Ibrahim basa rendszere volt, Mehmed 
Alit nagy erőfejtésre kényszerítette. Ibrahim tud- 
nillik 18,000 fegyveres fő védelme alatt,melly Ada
na partjaitól Gázáig, ’s Taurustól Haleben és Da- 
maskuson által Jerusalemig terjedc k i, a’ meghó
dított országba olly igazgatási rendszert hozott e’ 
másfél év alatt, melly minden tartományt egyen
lő állásba te t t , noha azok közül némellyek eddig 
némileg szabadoknak érzették magokat. A’ fiatal
ság erőszakos szcdetése a’ sereg számára idei má
jusban Naplust zendité föl először, miután már 
Libanon , Samaria és Juda környékin az elégü- 
letlenség úgy is tő pontra hágott. A’ lázadás ha
mar elterjedt, ’s azon veszteségek, mellyeket.az 
Aegyptusiak szenvedtek, arra mutatnak, hogy^tu- 
lajdonkép meglepettek. Azon hírre, hogy a’ sza- 
mariai hegyekben az ujonczszedésre küldött se
regosztályt fölkonczoíták, Ibrahim egy lovas ezre
det küldött, melly hasonló sorsra jutott, egyszer
smind atyjától segedelmet kért, ki Alexandriábái 
személyes vezérlete alatt kívánta Syriába vinni 
a’ sereget. Ezalatt íbrahimot Jcrusalemben a’kör
nyéki beduinek békeriték, ’s Ibrahim a’ különcsa- 
tákban GOOO embert vesztett. — Azonban a’ sniyr- 
nai újságjuk iáQról azon hivatalos, ’s valamennyi 
európai consulhoz szétküldött közleményt adja, 
hogy Ibrahim basa tudósításánál fogva Naplus, 
Jerusalem és Hebron környéke lakosai végkép 
meghódíttattak.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ spanyol kamarák mindeddig a’ trónbeszéd

re küldendő válasz-felírással foglalatoskodnak. A’ 
felsőház válasza , mint az a’ biztosságon keresztül 
ment, minden oldalrul merő viszhangja a’ király— 

t ué beszédének, és semmi újat magában nem fog
lal: a’ procuradoroké saját nézetekre lordul át ’s 
kiterjeszkedik a’ nemzet kivánságira; kiemelhe- 

i több pontjai ezek: Sennora! Gyönyörűséggel lát
tuk Fölségedet közöttünk a’ eortes-megujitáskor, 
’s igaz örömmel vettük szavait alaptétel ’s kiván- 
sági felől, mint mellyek teljesittetvén , elégsége
sek e’ bajnokszellemü nemzet jóllétét biztosítani, 
jóllétét, mellyre kedvező körülmények szerencsés 
ütközése miatt hivatva látszik, de visszás elvű tör
vényhozás által rég időkfül makacsul akadályoz
ásuk. Megújítani e’ szerencsétlen hazát, annak 
minden rugóit erőbe ’s tehetségbe hozni, terje
delmet kellőt ’s kezességet szükségest szerezni 
társasági jogainknak, és ez alapokon emelni föl 
aaagas emlékét a’ nép ’s trón közti egyességnek,
|

ez a’ mi kívánságunk, ez gyülekezetünk kitűzött 
nemes czélja, mellyre minden szorgalmát áldo- 
zandja. Fölséged megigéré ama’'rósz tanácsú her- 
czeg viseletét tanácsunk clibe terjesztetni, mi fi
gyelemmel fogjuk vizsgálni e’ fontos ügyet, ’s 
nem hagyni csalatni magunkat bírálatában holmi 
ferde tekintetek miatt, mellyek a’ nyíltan szólást 
és szigorú igazságot némileg is tartóztatnák. Az 
ország törvényei, a’nép egyezése, mindnyájunk 
kívánsága , és minden akarat fölséged f. leánya 
mellett nyilatkozók ; csupán egy zendülő párt, a’ 
félsziget egyik zugában einelint ellene ’s ellenünk Iz
zasztó kiáltást. Ezek iránt sokkal szomoritóbb si
kerét tapasztaltuk a’ próbált szelídség és kegye
lemnek , mintsem hogy még egyszer azokhoz nyúl
hassunk. A’ gonoszak büntetlenség által csak fel— 
tüzeltetnek. Ki szivét elzárja ’s füleit bedugja a’ 
Haza keresztülható szózata előtt, szenvedje teljes 
súlyát a’ törvények kérlelhetlén pallosának; erő
szak a’ gonoszlelküek ellen. — Mi belső állapo
tunkat illeti, azt monda Fölséged, hogy annak 
képe koránsem olly hízelgő, mint talán hazafisá- 
gunk várhatná; mi szomorúan valljuk, még zor- 
donabbnak látjuk e’ képet, mintsem Fölséged gon
dolhatná. Ama’ hosszan tartott kegyetlen rendszer, 
vak igazgatás, örökös ellenkezőt tenni a’ társa
sági szerkezet józan elveivel, messze süllyeszte
nek bennünket az alacsonyság és nyomorúság szo
morú mélyébe. Fölségednek jutott a’ dicső rendel
tetés , szegény elhaló hazánkat újjá teremteni, ’s 
nevét e’ szép vállalat dicsőségivei párosán örökíte
ni. A’ kir. statútum, monda Fölséged beszéde zá
radékán , megveté az alapot, ’s csak rajtunk im
már a’ sor az épületet folytatni. íme! hogy meg
feleljen kamaránk ez őszinte hivatásnak, mától 
fogva kitűzve állanak meggyőződésünk ’s elveink 
sorozati. Minden társasági jognak egyenlő oltal
mat keli találni. A’ nyomtatási szabadság, e’ gon
dos őrje minden biztositékinknak, szükség, hogy 
minden lánczibul megmenekedjék, mellyek miatt 
eddig majd semmiségbe süllyeszteték. Jó törvények 
korlátban tarthatják kicsapongásit; de nem igaz
ság se nem okosság többé annak valódi ’s tettlegi 
hasznait, csupán képzelt veszélyektüli félelem ’s 
fenyegetésnek föláldozni; és lehetetlen is a’ gon
dolatokat szabadon terjeszteni addig, mig a’nyom
tatást censura és önkény nyommasztja. Egyenlő
ség a’ törvény előtt, személyes szabadság, és 
törvényszéki függetlenség, lássák minélelöbb tel
jes terjedelmüket. Ezen elveinkhöz csatoljuk még, 
a’ kormányhatalom viselőjinek felelősségét’s az es- 
küttszékek behozatalát, mint az ártatlanság leg
közelebb védőrjét. Mind ezeket mi egy elemi tör
vénykönyvben (elementáris codéxben) kivárnák 
egyesítve látni, melly politikai jogainkat ’s kötő-
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lességinketképezze; e’ codex javaslata szerkesz
tését pedig az- igazgatás minden ágaiban a’ legér- 
demesb ’s tehetséges!) férfiakra bízatni , — azu
tán mondhatván kamaránk bizonnyal : hogy a’ 
nemzet helyzete majdan jobbra fordulni, ’s Spa
nyolország népei Fölséged nevét áldva, érezni 
fognák a’ különbséget, melly a’ mindent elnyomó- 
korlátlan uralkodás, ’s atyai igazgatás közt van, 
melly hatalmat csak úgy használ, ha köz jó kí
vánja meg. E ’ szabadelmüség, mellyel magát a’ 
kamara épen felhozott szavaiban kifejező, bizony
ságot nyújthat felségednek az ő alapelvei, ’s más 
részrül kezességet Fölséged személye iránti örök 
hálája felől.“ — Legközelebb megjelent kir. ren
delésnél fogva: a’ kamarák titoknoksága dolog 
könnyítés ’s nyilványosság miatt segéd tiszteket 
kap, a>! elsőt 2 4 0 0 , 2dikat 2 0 0 0 , két 3dikat 
1600 real esztendei fizetéssel, továbbá négy má
solót 5 —600 real, két gyorsírót 1400 ’s 1200, 
’s a’ Gaceta újságnak egyik szerkesztő tagját 1200 
real fizetéssel. E’ hivatalbeliek mind a’ két kama
ránál külön külön lesznek. — Gén. Palafox jelen
té a’ kamarának, hogy fogságábul kibocsáttatott, 
’s helyét a’ kamarában elfoglalja nem sokára.

Aug. 14kérül szóló telegraphi jelentés sze
rint: d. Carlos 12kén Onnatet elhagyván, EI- 
Orrio felé fordult; kísérete Zavala csapatjai ’sZ u- 
malacarreguy hadának egy része. Módii 1 .3kán 
Onnate felé volt útban.“ E ’ telegraphi hirt némi 
világositással követi a’ j. des Débats következőn : 
Onnate kis város Güipuzcoában 2 mérföldnyire 
Mondragontul. Eí-Orrio Miscavában fekszik Mon- 
dragontól éjszakra mintegy o, Bilbaóiul pétiig 7 
mérföldre. Mint c’ mozgásbul látszik a' caríositák 
nagy' hada oda hagyja Navarrát ’s Biscayába 
megy , amott Segastibelza alatt csupán egy moz
gó hadlábat marasztván. Azt előre látni volt, hogy 
Zumalacarreguy minden ütközetet mellőzni fog, ’s 
a’ lehető bekerítés elöl a’ hegylánezokon keresz
tül Módii elöl ügyesen kicsúszni; mi megtörtént. 
:  avarra mar most szabad, de helyette egy más 
tartomány változik csatatérré. Ka e’ tartományban 
(Biseayában) az insurgensek hadterve a z , hogy 
némellv tengerrül jövő szállításokat, miben had- 
szenekre nézve igen megszorulva vannak, eszkö
zölhessenek : ugv egyszersmind az eddig szemesen 
került harezot ki kell állaniok, mert alkalmasint 
a’ tengerszélekhőz fognak szorittatni.

P 0 R T U G Á L I  A.
1). Pedro hitvesestül ’s d. Maria királynéval 

Lissabonbul jul. 25kén hajóra szállott Porto felé. 
A’ financz-ministerium rendelést adott ki, nielly- 
nél fog vast a’ papirospénz forgását ezentúl az 
egész portugál statusban megszüntetvén, helyet
te érczet állít elő. Egy más kir. decrclumot'pedig

igy közöl a’ Cronica: -„Megfontolván az alapos 
okokat, mellyeket hozzám a’ „szentföld köz biz
tossága“ eltörlesztése iránt fölterjesztének, mint
hogy ezen biztosság több év óta azon gyalázatos 
visszaélés által tartogatja főn magát, mellyet a’nép 
hiszékenységével űz, és ármányos \s az igaz apos- 
toli-katholika vallás kárára szolgáló hamis színek 
alatt nevezetes mennyiségű pénzeket csal ki; czél- j 
szerűnek tartottam határozni a’ mi következik: 1)
A’ szent föld közbiztossága ezennel eltöröltetvén, 
jószágai a’ statusjavakhoz kapcsoltassanak; 2 ) 
töke ’s kész pénzei a’ kincstárra szánjanak ; 3 ) 
mind e’ vagyonokrul az egyházi rendek jelen ál
lása vizsgálatára kirendelt bíróság jegyzéket ké
szítsen, ’s a’ kincstári törvényszéknek terjessze 
fői; 4 ) minden ezzel ellenkező törvény és hatá
rozás visszahuzatik ’sa ’t. aláírva: d. Pedro.“ A’ 
cortesi választások már jobbára mindenütt megtör
téntek és pedig egyezőleg a’ ministerium szelle
mével: csupán Portóban győzhetett az opposite. 
Mint Laliik első fő tárgya lenne a’ cortesi vitatá
soknak: a’ királyné leendő férjét megválasztani; 
melly megtiszteltetésre legtöbb reménye a’ leuch- 
tenbergi hgnek van. — Estremadura-és Leiria 
tartományba, az ottan elszaporodott rabló csoportok 
kiíratásukra, néhány osztály lovasság indíttatott 
útnak. — Jul. 24két, mint évnapját Lissabon be
vételének (dig. Terceira által) , a1 fővárosban fé
nyesen ünnepelték meg.—Genuábul, az oda kiszál- 1 
Ütött migueliek közül, sokan ismét visszakiván- | 
koztak Portugáliába: de a’ kapitány nem vette föl 
őket, kinyilatkoztatván, mikép parancsa pda ter- j 
jed csupán, hogy őket Genuába vigye, de nem 
ismét vissza is. Vigo kikötőben egyik spanyol ha
dihajó d. Carlos részire nyilatkozott.

B E L G I U, M.
A’brüsseli egyetem biztosságának feje Broue- 

kéreur.—A ’követház 4éu tartáutólsó ülését. „Ide- j 
je is volt már, úgymond az Indépendant, 8 nap j 
óta a’ kamarát alig lehete teljes számban tartani. t 
If a meggondolja az ember, hogy a’ törvényhozó ] 
test majd 9. hónap óta együtt van, s munkájihól | 
még is alig marad egyéb szemlélhető a' költség
nél ’s vasútnál, azonban a’ tartományi ’s község- I 
igazgatási sarkalatos 'törvények egy év óta vég- I 
zotlenül hevernék, ennélfogva méltán kérdezhet- j 
ni: mi szédítő szellem fogta el képviselőinket? j 
Igaz ugyan, utolsó napokban törvényt kaptunk a’  ̂
gyolcs és gabona felől. De mi azt tartjuk, ez még nem J 
elég. Bár nagyon is soknak ne találja Belgium j 
Mint tudva van legelsőben is Stein báró egykori j 
minister ada példát az ország történet-kutíőjinek! 
átfogó terv szerint ’s birálólag kiadatásukra. E’j 
példa után indulván Anglia hasonló gyűjteményt 
készíttető az angol történetekre nézve, s a par-
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iiament tetemes költséget ajánlott e’ végre. Múlt 
évben Frniic/áaország hasonlót tón, a1 kamarák 
pénzt szavaztak rá, ’s az e’ végett összeállót* 
társaság, a' német példájára, folyóírást is határo
zott kiadatni a’ régi történet-isme (Geschichts
kunde) köréből, ’s még utazásokat is tétetni. Most 
Belgium is követé e’ példákat. A’ király minden 
régi irományok ’s oklevelek jegyzékeit kiadatni 
rendeli. Nálunk Magyaroknál az Illyés folyóírás 
liijányát egyebeken kívül egy részben a’ m. tud. 
Akadémia fogja pótlani régi kéziratok kiadásival, 
más részben a’ Tud. Gyűjtemény, mint két év 
ótai újabb irányából, ’s mostani szerkesztéséből 
ítélhetni. — A’ ministerium végkép ki van nevez
ve : Theux ur belminister, Ernst az igazságé, 
Huart a’ finanezé, ’s Meulenaere a' külügyeké 
lett. Az uj ministerek aug. 4éu telték esküjüket 
le a’ király kezébe.

N É M E T A L F Ö L D .
Haagáboí aug. 6ról írják, hogy Thompson 

rotterdami könyvnyomtató ügyét a’ törvényszék 
elítélte. A’ vádlevél azzal terheli, hogy „L’Eten- 
dard“ nevű hírlapjában, mellyet belgákkal egyet 
értve acfa ki, a’ kormány tetteit »igyekszik gyanú
sakká tenni; a’ király ’s királyi ház hitelét csök
kenteni ; elégületlenséget ’s Ízetlenséget gerjesz
teni a’ kormány iránt. Thompsont a’ törvényszék 
őt évnyi fogságra ítélte. E ’ vétségek mind lapjai 
soraiból, mind levelezéseiből kisülnek, de ki az is, 
hogy Lebeau ministertól pénz-segélyt is kapott. 

N É M E T O R S Z Á G .
Zweibrückenból jul. 29ről Írják, hogy mint- 

egy 8 vagy 10 nap ótanálok sem szabad a’ posta- 
hivatalon rendtisztségi engedclem nélkül kiadni a’ 
franczia hírlapokat. Melly rendszabály a’ teljes ti
lalomtól semmiben sem különbözik. Első két nap 
a’ Nalionalnak megkegyelmeztek, de utóbb az is 
eltiltatott. A’ mérsékleti Courier, a’ dóré Consti- 
tutionncl, a’ bószült legitimista Gazette de France,

, sót még a’ ministeri ’s doctrinaire Journal des De
buts is lefoglaltatott. Miliez képest a’ zweybrüc- 
keniek már néhány nap óta teljesen franczia új
ságok nélkül vannak. A’ nép nagy része azouban 
már igen hozzá szokott ezen olvasmányhoz, ’s ne- 
hezére is esik elszokni attól. Számos franczia csa
lád , már több év ótai lakosa Zweybrückennek, el 
készül hagyni a’ várost, nem akarván illy körül- 

, mények közt benne maradni. — Münchenből ér
kezett hir szerint Polizoides ur, a’ Kolokotroni ’s 

; társai fölött ítélő törvényszék elnöke, ’s Terzetfí 
ur, a’ bírák egyike bírói tisztük nem teljesítése 
végett hivataloktól 6 hónapra fölfüggesztettek, 
Hs a’ íóügyész vádat támasztott ellenük. Mind a’ 
ketten törvénytelen cselszövények által ügyekea- 
tek az itélot-kimondást elhalasztani, ’s miután a’

többség azt már kimondá, ellenmondást adtak az 
ellen be, ’s ellenszegülésüket annyira vivék, hogy 
végre az igazság-minister egész ministeriumostul 
vala kénytelen a1 teremben megjelenni, ’s P.dizoi- 
dest, az ítélet-hirdetésén megjelenni folyvást vo- 
nakodót, a’ rendőrség által erőszakosan helyére 
ültetni.

É J S Z A K A  M E R í K A.
Ujyorki hírek jul. 17ről jelentik, hogy a’ 

pénzügye ’s viszályai csilapodni kezdenek, ’s a’ 
bankigazgatók valószínűen el fognak eddigi rend
szerüktől áilani, mellyel a’ pénzt erőszakosan visz- 
sza tartóztaták a’ forgásból. — Azonban szomo
rún hírek említik Ujyorkból, hogy a’ város több 
napiglan ocsmány nyugtalanságok láthelye volt. 
E ’ zajgás okául azt mondják, hogy a’ nép igen 
fölzudult azok ellen, kik az egyesült statusokban 
a’ rabszolgaság eltörlésére törekesznek. Mire fu
tamod ván, hogy a’ rabszolga-fölszabadítás baráti 
gyűlést készülnek tartani, a’ pórság itt is , mint 
mindenütt, iszonyú zaj ’s robajjal a’ színesek egy
házaira, ’s lelkész-lakjaira rohant. Ezer fegyve
res gyalog ’s két csapat lovasság nem bírt az elő
tóduló sokasággal. A’ katonaságtól épen semmit 
sem ijedt meg, tudván bizonyosan , hogy a’ kor
mányzó jelenléte nélkül rá puskázni nem szabad, 
’s csak kihaliotázta ezt. A’ pórság Lewis Tappan 
ur lakására rohant, minthogy ő volt a’ rabszol
ga-fölszabadítás legbuzgóbb előmozdítója. Búi rét 
az utczára hányták , összetördelték, vagy éget
ték , ’s már épen Washington képét valáuak a’ 
többi bútorral elégetendök, midőn rá ismervén, a’ 
tisztelet kurjongó kiáítozási közt a’ haza atyja irá:,t, 
azt sértetlen egy szomszédházba vitték. 4 v. 5 
egyházat dúltak föl, a’ színesek különféle ága
zatai lelkész-lakaikkal egyetemben. Hasonló nyug
talanságok törtek ki ugyanazon okra Newark ban, 
Newjerseyben és Norwichban Connecticutból A’ 
nyugalom 24keig azonban ismét helyre állott.

S V É D O R S Z Á G .
Gothenburgi hírlapok aug. Gról mondják, hogy 

noha meg nem egyeztek még az orvosok az iránt: 
valljon ásiai cholera e a’ mostan ott uralkodó jár
vány? a’ hatóság még is rövid utasítást bocsátott 
közre arról: milly életmódot kell a’ cholera alatt 
követni az embernek. A’ vásárok fölfüggesztet
tek, ’s a’ hatóság nem ad többé egészségi útle
veleket. A’ betegek számára már egy házat is vet
tek. Aug. 3 —4ig 46an haltak meg a’ külváros
ban. A’ mirigy a’ falura is kiterjedt. — 

O L A S Z O R S Z Á G .
Rómából Írják, hogy a’ gápa aug. Íjén egy 

hírnök (courrier) érkezte után azonnal rendkívü
li gyűlést tartott a’ bíboros atyákkal, melly Fjen ő 
cminencziájoknak szomorú tudósítást terjeszteti elő,
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hogy Patrizio da Silva lissaboni patriarcha-kardi- 
nal, a’ d. Pedro állal kinevezett püspököket föla
vatta v. szentelte. 0 szentsége beszédéből a1 mé
lyen megsértett atyai érzelem,szólott, ki az en
gedetlen fiú (ál. Pedro) minden igaztalanságit be
széli elő, olly fiúét, ki a’ papságot gúnyolja ’s ül
dözi ’s az egyház javait elpazérolja. Mondá to
vábbá, hogy illy szakadás még a’ franczia revo- 
lutio rettegtetö napjaiban sem történt, mert a1 
francziák e’ tekintetben az egyház fejét ’s az 
egyházi törvény jusait mindig elismerték. Az vé
geztetett, hogy d. Pedro még egyszer intessék 
meg e’ kárhozatos útról visszatérésre; ha pedig 
e’ 2dik ’s utolsó fölszólítást sem akarná meghall

gatni, akkor nem marad egyéb mód hátra, mint 
az átkot kimondani rá. Ugyanazon consistorium- 
ban végezte a’ sz. atya azon szokott szertartást, 
mellyel a’ három uj kardinálnak száját megnyi
totta, mi által ezek szózatot nyernek a’ gyűlésben.

GÖRÖGORSZÁG.
Egy naupliai levelező jun. 6ról azt írja, hogy 

a’ kormány engesztelő rendszabáshoz későn fogott. 
Mit egy év előtt a’ nemzet köszönettel, ’s zálog 
gyanánt fogott volna fogadni az iránt, hogy Gö
rögországgal görög szellem szerint fognak bánni, 
mint a’ bér-elismerés ’s az árvák ’s özvegyek nyűg- 
pénze,’s t. ef. azt most, miután a’ szükség csikarja 
ki, gyengeségnek veszik. Nem európai emlék
jegyeket és szalagokat, hanem kenyeret ’s meg
állható helyzetet kívánnak c’ hazában, melíyet 
fegyverrel szerzének magoknak. A’ szántás vetés 
sem sokat segít rajtok, ha csak eszközöket nem 
nyújt nekik a’ kormány földeik kellő mivelhetésire.

E L E G Y H I R E K.
Nem rég Bondarenko orosz közlegénynek a’ 

lublini vadászezredből a’ sebastopoli tengeri bün
tető osztályhoz tartozó két foglyot kelle a’városon 
kívül bizonyos pontig kisérni. Midőn mind a’ hár
man kiértek a’ városból, mind a’ két fogoly aztadá 
a’ szolgálatban még tapasztalatlan katonának elő, 
hogy parancsnokuktól némi megbízás félre menni 
kényszeríti őket, de csak hamar kitudta szándé
kukat, ’s azon volt , hogy térjenek vissza. Paran
csára semmit sem hajtva inkább egyesülten rá ro
hantak, lefegyverzék, ?s tüsténti halállal fenyeget

ték , ha velők együtt meg néni szökik. Bondarenko 
kénytelen kelletlen engedeaz erőhatalomnak, ’s kö
veté őket. Ez alatt azonban képes volt őket készsé
gével annyira elhitetni, hogy kevés vártatva fegy
verét visszaadták, Estve felé némi folyó mentében 
keskeny ösvényen menvén egymás után , minthogy 
Bondarenko a’ leghátulsó volt, észrevétlen megtöl
tötte fegyverét, ’s ugyanazon pillantatban egy 
lövésre lelőtte az egyik foglyot. A’ másik hirtelen 
megfutott. Kergetvén ezt másodszor is megtöltő 
puskáját, ’s minthogy be nem érhette, 2dik lö
vésre azt is leterítette , mire azonnal minden ké
sedelem nélkül ezrede fejéhez ment, ’s béjelenté 
a’ történetet. A’ császár a’ katonának száz bankó 
rubel ajándékot adatott, ’s az őr-gránátos ezred
be tétette által. —

Jul. l lk é n  ama’ nagy czári fegyvergyártól, 
hol 5000 munkás dolgozott, hires Tula város, láng
martalék lett. Csak kevés óra alatt 9 szentegyház, 
007 lakház , a’ fegyvergyár valamennyi fa épü
leté , a’ vas-, világ-, és ^íusáros sátorok ’s t. let
tek hamuvá. Hasonló szerencsétlenség érte ugyan
ez napon Moszkva egyik részét is, hol 090 fa — 
’s néhány kőház hamvadt e l; az így okozott kárt 
több millióra becsülik. —-

A’ rotterdami árvaház 174Gik évben foga
dott némi Emous Hendryna nevű árvát gond
viselése alá, melly akkor 14 éves volt. Ezen 
árva folyó év jul. 19kén iilíte meg 102ik 
születésnapját ’s mindig ugyanazon árvaház
ban «ápoltatva, melly pénzalapját így természe
tesen csak hamar fölemésztené, ha valamennyi 
árva növendékeit ennyi ideig volna köteles tarta
ni. —r Rotterdamba aug. első napjaiban egy kö
zönséges országutakon járásra készült gőzkocsí 
érkezett, és szilárd szerkezete által sok csudá
iét csódíte szemléletére. Ha illy gőzkocsik, min 
eddig még kételkedtek, a’ rázást közönséges uta
kon kiállják, bizonyosan hamar el fognak szapo
rodni ’s a’ vasutakat fölöslegesekké tenni; mint
hogy föntartatásuk kevesebbe kerül, ’s nem is ki
vannak olly költséges utakat. Angliában mindin
kább szaporodnak. — Hermannt, rz oífenbachi 
prófétát elfogták,’s vasas lovas kiséret alatt Darm- 
stadtba vitték. Még az offenbachi gyalogság is 
kiállott. Hermann elvitetése után gyűlt össze a’ nép.

A’gabona pesti piaczi ára aug. 26kán 1834:
m  v&l . fca , . t *-«»0 • | k ö z é p c * e k e l v I . . . .  v á l  g . i l e g j o b b k ö z é p r * e k é l \

Tisztabuza 126SÍ120 1131 Zab 731 72 T O

Kétszeres 1031 100 — jKöles — —

Hozs 96lj 931 — Köleskása 226J 213j 200
Árpa 93j 90 — Kukoricza 961 931 —

P é n z k e l e t
25(1 i k é n  k ö z é p á r  p e ngő p é n z b e n

Status 5 pC. kötél.
4 pC.
1820 ’ köles. 
1821ki „

98 f 1>1834ki statuskölcs. 
90 IjKam. 2 |  p€. kötél. 
— (Bankrészvény 
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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 :  M agyar-  és E rdc lyország  (K olozsváro t t -o raz .  ülések •, T ihanyi Tam ás e's f.aurencsik + ; pesti seminarinm 
épüle te ;  dr. K rám er;  János - fővételi v á sá r ;  Arad *z. kir. v á ro s ;  misholczi és nkőrösi isko lák ;  Amedschi effeudi.) 
Ausztria. Anglia (M o rn ing-C hron ic le ,  S ta n d a rd ,  és Globe a ’ felső- ’s alsóház közötti  súr lódásiu l;  a ’ par liam ent ke
rekes/. t v e , ’s egj'ebek ) Ki ancziaország (a '  köv. kamara válasz-fölirása , ’s a ’ tárgyi viták ; a ’ kamarák e loszlatása .)  
Spanyolország (f inancz- javasla t ; Rosa tu d ó s í tá sa ; a’ két had á l lá sa .)  Németország (sta tis t ikai  jegyzetek  ’s egyveleg.) 
Olaszország. Oroszország (c/.ár ukázok .)  T örökország  (tői ők nemzeti ő rség ;  görög iigy ; keieskedés ’s a ’ t .) .  Amerika.

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

J E L

K o lo z s v á ro tt  a’jul. 26kán tartott orszá
gos ülésben fölolvastatván ő cs. k. Fölségének f. 
észt. jul. 18k. költ kegy. kir. leírása, közleiratra 
kéretett. Ez időiül fogva aug. 16kaig tartott orsz. 
ülésekben azon k. kir. leírás következésében ké
szítendő fölirás fölött folytak aTtanácskozások. Aug. 
18. és !9ki orsz. ülésekben pedig az elnöki es
kü-forma vétetett vizsgálat alá.

Tihanyi Tamás udvari tanácsnok, hétszemé- 
lyü táblai közbiro, ’s ns. Tolna megye főispánja 
hazafi, munkás és minden tekintetben példás életé
nek 84ikében itt Pesten f. h. 26kán végső kor- 
elgyöngülésben örökségbe szenderült. Hideg te
temei Honiban Kis-Csalomián a’ nemzetségi sír
boltba takarittatnak e l, ’s ugyan e’ jószágon fog 
érte rvov. 8kán a’ gyásztisztelkedés is tartatni.

P e s t .  30 év telt el mióta szerencsésen 
uralkodó ’s hív alattvaíóji minden nemű boldog
ságáról atyásan gondoskodó fels. apóst. Kirá
lyunk mind a’valódi istenesség előmozdítására, 
mind a’ szentebb tudományoknak nagyobb vi- 
rágoztatására czélzó szándékból a’ pesti papneve
lő fő-intézetet kegyelmesen alapítván , ennek la
kul a’ néhai Paulinusok pesti derék ’s tágas épü
letét általadatni rendelé. Hogy ezen épület az 
érintett czélra rendeltetés — egyszersmind fels. fej- 
deltnünk a’ vallás ’s tudományok iránt buzgó szi
véből eredeti kir. tettének nyilványos emlékét vi
selné homlokán ’s mintegy örökítené: nagys. és 
főtiszt. D e r c s i k J á n o s  apát, esztergami káno
nok, kir. tanácsnok, a’ theologiai kar. elnöke, 
mint az említett fő-intézet ügyes igazgatója, ezen 
épületnek nem régiben történt kívüli díszes kicsi- 
nosrttatásakor ugyanazon épület’ fő ajtaja fölibe 
következő, márvány táblába vésett’s megaranyo
zott belükből álló czélszerü homlokírást tétetett:
p I e t a s . f u a n C í s C í .  I .  a Y u  Y s t I .  p ä t r I s  p a -  

t r I a e .  t e O t a . I s t a é C .  I Y n í o r F. Y n g a u í a e - 

C L e r o . Y b e r I V s  e D Y C a n D o . s  C r a Y I t .

A’ pesti magyar kir. Egyetem orvosi kara, 
az érdem-hecsülésnek tagjai között szép példáját 
kezdé e’ napokban meg. Dr. Krámer József sz. 
kr. Buda városa r. orvosa ’s a’ m. kir. Egyetem 
tagja f. észt. aug. SSdikán ötvenedét érte orvos-

doctori pályájának. Fáradságos munka ’s igaz ér
dem a’ szenvedő emberiség körül, diszesiték e’ 
pályát. A’ tisztelt orvosikar, mindezek tekinteté
ből, f. észt. jul. Sokén tartott gyülésbeli határo
zatánál fogva, félszázados érdem-koszorús tagját 
uj orvos-doctori diplomával tisztelte meg, mellyet 
egy erre különösen nevezett (az idei dékán, egy 
professor és 3 egyetemi tagbul álló) küldöttsége 
által nyújtott kézhez, kifejezvén henne a’ dicsőített 
tag iránt munkás pályái ötvenedén örvendezését ’s 
annak maradandó emlékül jegyzőkönyvükbe ikta
tását, ’s az emberiség hasznaira további hosszas 
életének buzgó kivánatát.

Az épen lefolyt Jánosfővételi pesti vásárt 
kezdetéhöz képest élénknek , közép folyama ’s 
végzeténél fogva kielégítőnek mondhatni. A’ 
külföldről jöttek száma ez,úttal is növekedett, ’s 
igy mintegy szemlátomást emelkednek vásárink a’ 
szokott kézalattiságbul ’s mintegy másodságbul kel
lő eredetivé, mi idővel egészen más szint öltcnd 
vásári kereskedésünkre. Kelőbb ’s kellőbb czikke- 
lyekre nézve nagyban a’ vásárlás meglehetősen folyt 
ámbár ingadozóbb árokon. Gyapjúból elég men
nyiség szállíttatott el, de mi váratlan volt, ol
csóbban a’ múlt vásári árnál még pedig a’ finom- 
fajban legalább is 15— 20  pCttel, a’ közönséges
nél , mellyet jobban is szedtek , csak 2 — 3 
pCttel; ehözképest a’ posztó ára is valamivel csök
kenésre hajlik. Más, hazai termékinknek, főkép 
növényieknek, a’ szűk termésnél fogva igen ter
mészetesen, jóval magasult ára; zab és árpa nem 
csak itt de egyebütt is kivált alföldön , egy áron 
kel a’ búzával; a’ dohány szinte drágul; nem ke
vésbé jól keltek: a’len, kender, olaj, hamuzsir, toll, 
faggyú ’s a’ t. Borok után , a’ kecsegtető gazdag 
szüreti remény miatt , még kis áron is alig kér
dezősködtek, nem szinte hasonló okbul a’ gubacs 
után. A’ lóvásár elég tömött volt, eladó igen sok, 
vevő igen kevés jelentkezett; hasonlóan a’ mar
havásáron , hol a’ jóval süllyedt marhaár mellett 
sem találkozott vevő. Ez oknál fogva is tek. Pest 
vmegyének épen vásárközben tartott közgyűlése 
a’ marhahús árát két krral szállította lejebb. Bu
dapesten t. i. 11 váltó xrra, transennalis helyeken 
lOre , egyebütt 9re. Kézmüvekre nézve is meg
lehetős volt az adásvevés, és számos rendelés té



tetett, a’ vászon jól kelt, ’s ára a’ mostoha len- és 
kender-termés miatt növekszik; pamut-áruk nagy 
bőségben voltak, de keletük ellen nem lehet pa
nasz ; a’ selyem megdrágult még is kapós volt. A’ 
nürnbergi és fényüzési czikkeket ez alkalommal 
nem igen keresek; a’ kis keresködés eleinte élén- 
kebb volt, utóbb elsilányult, ’s a’ würtembergi két 
garasos szatócs (Krämer) kicsinyben alkalmasint 
ismét legjobban pénzelt. Hazai termékink árát 
czikkelyenként előterjeszti mai É r t e s í t ő n k .

M unkács aug. 23kán: Laurencsik Keresz- 
tely szabolcsi prépost, beregi főesperes, és mun
kácsi plébános nincs többé! E ’ hónap i9kén déli 
12'2 óra tájban, a’ csak kevéssel ez előtt Szath- 
márból hozzá érkezett vendégével, ebédhez ülte 
előtt nyájasan beszélgetvén, rögtöni roszullétről 
panaszkodva, bölcseség és tudománnyal társas él
tének G7dik , papságának 43dik évében guta-suj- 
tottan roskadt le. A’ lehetőleg sietve oda érkezett 
orvosoknak egyéb dolguk nem lehete már, mint 
a1 gutaütés halálos végzete felé hanyatlott s ÍÖItart- 
hatlan menetelének munkátlan s szomorú tanujinak 
lenni. A’ boldogult 17 évig vala helybeli plébá
nos, ’s 1 öig viselte a’ beregi főesperességet. Síkén 
délután takarittattak el tetemei illő pompával a’ 
templom sírboltjába. Minap szabolcsi kér. sz. János 
prépostjának neveztetett ki, de nem érhető el fel— 
avattatását.

A ra d  sz. kir. városának ünnepélyes beikta
tása f. aug. 2 lén csakugyan végbement némeiiy 
szomszéd ns. vármegyék , ’s kir. városok küldöt
teinek dísmevelő jelenlétükben. A’ szabaddá lett 
polgárságnak örömérzete semmi költséget nem kí
mélt, a’ mi mintegy hatodíél száz személynek étel
le l ’s csemege-némüekkel, úgy Aradmegye dús 
szőlőhegyeiről egybegyüjtött jeles borokkal rakta 
asztalinál illő megvendégiésire kielégitőleg szük
séges volt, azonkívül, mi a’ külvárosi, ugv szom
széd helységekben köznép számára sütött ökrök- 
’s több helyen faállásokrul csorogtatott borokban 
gazdagon kiszolgáltatott. Mind ezeket a’ város 
estveli pompás kivilágittatása befejezvén, most vár
ja Arad, sorsával elégülten tisztviselőinek, kik
nek hivatalaikrul köteles lemondásuk ugyanazon 
nap megtörtént, folyó hónap‘Jóén előveendő egé
szen ujonti választatásá. ; — ideiglcn három tag 
közülők kineveztetvén , a' köz-rendtartásra odáig 
nevelendő. —-

M isk o lc z : Tizenhárom éve körül belől, mi
óta kebelünkben ágostai vallásu evang. gymnasium 
Jelez ’s léleze t. t. Xagy Mihály ur fölügyelése 
’.s vezérlése, ’s t. t. l)unay Imre ur fárad hat— 
lan munkálkodása mellett. Gömör’, Torna, Abaúj, 
Z ’inplény, Sáros, Szepes , Liptó , Turócz, 
Árva, Trenesény, Hont, Zólyom, Xógrád, He

ves, Szabolcs, B ihar, Békés megyék küldék 
közinkbe újaikat. Számos magyar fiák nevelteté- 
nek e’ sarjadozó intézetben. — A’ könyvtár ezer 
darabnál többet számít jeles munkákban; a’ pénz, 
tojás, kagyló, fiivész, ásvány ’s egyéb isko
lai tárgyú gyűjtemény nem csupán megalapít- 
tatott, hanem szemlátomást is gyarapittatik ed- 
digele. Legközelebb tá p lá ló  i n t é z e t ,  avagy 
úgy nevezett Al u mn e u m is alakult 12 ifjú 
számára, hol 3 tál étel mellett réménylhetni, hogy 
minden ide folyamodó ifjú föltalálandja, csekély 
fizetésért, kielégittetését. Mind a’ nevezett táplá
ló intézet, mindaz iskolai tanítás ez idén, mint 
későbben is. sept. íjén nyittatik meg; ezentúl t
t. Xémethy Pál, az ékesenszólás, költészet és 
szóköl^s már megérkezett tanítójának kormányzá
sa ’s t. t. Dunay Imre ur folytatandó nyelvtudo
mányi tanítása mellett. Fölszólittatnak azért min
den gondos szülék,’ egyházi ’s iskolai tanítók, párt
fogók és honfiak, hogy ezen igen alkalmas, korunk 
szellemében keletkezett intézet iránt, mellyel 
r aj z i s ko la  is vagyon összeköttetésben, különös 
figyelemmel viseltetniük hazai ’s nemzeti köteles- 
ségöknek ismerjék; — mind ajánlásaikkal^ mind 
részvételeikkel, mind pedig lehetséges segedel
meikkel előmenetelesitvén a' szent és hazafi szán
dékot. —

N.-Körösrül örömmel halljuk hírét, miként 
ott a‘ még csak közelebb alapult magasb iskolai in
tézet növendékei reményen felüli dicséretes elome- 
nettel emelkednek fokára más hasonló korosb in
tézetek fejlettebb álláspontjának. Tanúja volt e’ 
haladásnak í. h. 19kén tartott nyilványos próba
tétel , mellyen a’ superintendentia másod fölvi- 
gyázója Szilassy László ur ’s igen számos világi 
és egyházi úri, vendég és hallgató jelenlétében, 
megelőző ’s rekesztő harmónia közben adák elé 
a' növendékek idei szerzett tanulmányi ismeretei
ket a’ bölcselkedés, természet-tudomány, uiathe- 
sis, történetek, statistika ’s többekből a’ tudós fej
tegető vendégek megelégiilésökre ’s a’ többi hall
gatók örömes épületére, minthogy a’ tanulmá
nyok jobbad része magyar nyelven ’s életre al- 
kalmazhatólag, terjesztetett elő.

Amedschi effendi, kirül közelebb lapunk em
lítő, hogy a’ fényes porta által rendkívüli követül 
küldetik a’ franezia udvarhoz, oda irányzott útjá
ban titoknokostul ’s 4 hintó kíséretestül f. h. 24* 
Pesten utazván keresztül a’ magyar király czi- 
iiiü vendégfogadóban szállott meg, ’s más nap 
Becsnek folytatta tovább utját.

A U S Z T  11 I A.
Ő cs. kir. apóst Fötéége ’s a’ toscanai nhg. ő 

Magassága közt aug. 6kán Florenczben szerződés 
íratott alá, mellyben a’ két hatalom kölcsönösen



kötelezi magát, egymásnak, a1 netalán egyik sta
tusból a’ másikba vagy viszont menekvő vétke
seket, miilyenek a’ szerződésben névszerint ki
jelölve vannak, mint felség-árulók, lázadók, erő- 
szakoskodók, csalók, rablók, gyújtók ’s a’ t. ki
szolgáltatni.

A N G L I A .
A’ felső és alsóház közötti súrlódás ’s azon 

haladásról, melly a’ nyilványos véleményben ész
revehető, következőleg ir egy londoni levelező: 
„Az alsóház nem engedhet, ínint a’ Morning-Chro
nicle megjegyzi, hanemha a’ nemzet egyszerre 
megmásítaná érzelmeit; mert a’ képviselők ha en
gednének is, a’ közelebbi választáskor még demok
ratább férfiakhoz folyamodnék, ’s az ellentétel 
még szembeötlőbb lenne. A’ felsőháznak tehát nem 
marad egyéb hátra , mint az igen nagy újítási 
buzgalmat mérsékleni; ellenben azon mászáso
kat, mellyek az egyházban és statusban elkerül- 
hetlenek, lassanként és törvényesen hozni létre ? 
mert azok különben erőszakosan és dúlólag léte
sülnek. Igen jegyzésre méltó nálunk azon gyor
saság, mellyel néhány év előtt csak kevés szel
lem előtt isméretcs ideák, mellyek mintegy mes
sze távolban lebegének előttük, ’s melíyeket sen
ki büntclen nyilványossá ’s közzé tenni nem mert, 
most sebesen tódulnak egymásután valóságra, az 
elméket megragadják, ’s hevességgel mondatnak 
ki, mig lassanként az előbb elszánt ellenszegülők 
is megszokják azokat, ’s gyakran örvendenek, ha 
egyezéssel szabadulhatnak meg, melly áldoza
tokba kerül, mit az újító íelekezct természetesen 
közönségesen csak hamar elfelejt. — A’ Stan
dard (toryszellemü) így elmélkedik a’ felsőház 
azon végzéséről, mellyben az irlandi tized tör- 
vény-javaslatot félreveté: „ H f i  és keresz
tyén királyunk nyilatkozása már másod ízben 
hoza gyümölcsöt. Az egyházrabló törvényja
vaslat, O’ConneU ur rendszabása az irlandi egyéb 
egyházi vagyon -de megsemmisítésére, a’ felső- 
házban nagy szótöbbséggel bukott meg. Az egy
ház még nem raboltatott egészen ki; O'Connell sar
ka még nem nyomá a’britt aristokratiára a’szolgaság 
bélyegét; a’ királyt örökös tanácsosai ’s természetes 
védei (az aristokraták) még nem hagyták el. Szó
val az egyház, a’ peerség, (Tő nemesség) és monar
chia megmenekedtek a' romlás ’s aljasulástól, mel
lyel közösen fenyegetve valának. De nem egye
dül a’ jelenkor bátorsága az, mit e’ győzödelem 
biztosita: a’ nagyobb nyereségnek még következni 
kell. Az egyház baráti azon biztos hiedelemmel 
erősödve mentek a’ harczba, hogy Fölségök von
zalma és segedelme velők van, ’s e’ teljes egves- 
ség sükere a’ monarchia természetes kötelek által 
összekapcsolt két hatalma közt, a’ királynak is

nagyobb erőt és függetlenséget adand, ’s a’ trón 
és aristokratia erejét meg nem támadhatóvá teszi 
a’ néptömeg minden erőszakoskodása, ellen, mil- 
lycnnek lennie kell is. Az angol nemzet nem fogja 
szenvedni, hogy ingékony whig uralkodás lábai
val tapodja jussit, mint azt Irlandban három év 
óta tévé. ’S mondja bár Melbourne, mondja Broug
ham, mondja Durham, hogy a’ törvénynek igaz
ságot nem szerezhetünk, O’Connell és hívei des- 
potismusa ellen nem menthetünk meg benneteket, 
— kész a’ válasz: Ha nem bírtok, adjatok helyt 
azoknak, kik bírnak.“ — E’ czikkelyre a’ Globe 
igy felel: „A’ tory sajtó a’ királyt népe szerelmé
től (igyekszik megfosztani. A’ protestánsoknak An
gliában és Skótziában, kik nem az angol egyház
hoz tartoznak, azt mondották, a’ király okozá az 
egyetemi váltságokból kizáratásukat, ’s most az 
irlandi katolikusoknak mondják, hogy azon javas
lat félrevetését, melly őket a’ tizedi rendszer ba
jai ’s iszonyaitól fogta volna megszabadítani, ő Fel
ségének köszönhetik. Ezek gonosz rágalmak a’ 
Felség ellen. Az angol dissenterek, a’ skót pres- 
byterianusok és az irlandi katolikusok teszik az 
egyesült birodalom népében a’ túlnyomó számot. 
Miért (igyekszik már most a’ Standard, és Mor- 
ning-Post a’ királyt alattvalója e’ nagy száma előtt 
gyűlöletessé tenni? Vilmos király Anglia politi

k a i intézvényeiben a’ legnagyobb javítást végzé, 
melly azokban szász eldődink napjai óta történt, 
's pártszidalmak a’ nép háláját és szereidét soha 
sem ragadhatják el tőle. Szintolly könnyen sem
misíthetnék meg a' torylapok a’ reformtörvényt, 
mint a’ nemzet nagyobb többsége képes lenne Vil
mos király iránt bizalmatlansággal vagy idegen- 
séggel viseltetni. — A’ követ-választáson Glou- 
cestershireben 6 í szótöbbséggel tory-jelölt győ- 
ze. — Máltái hírek szerint ott némi nyavalyát em
legetnek, mellyben az emberek számosán és hir
telen halnak, ’s áltáljában azt hiszik, hogy az 
smyrnai dögmirígy.—A’ Morning-Heraldszerint a ’ 
Hollandiában d. Carlos számára készülő hajósereg 
igen tetemes fog lenni.

Londonbul rendkívüli alkalommal érkezett hí
rek jelentik , hogy a' király a’ parliamentet aug. 
1 5én elhalászta v.inkább rekeszté he. Trónbeszé
déből következőket közlünk: — „MyJordok! és 
Uraim ! Azon számos és fontos kérdés, mellyek a’ 
mostani ’s két előbbi év alatt tanácskozásuk alá 
terjesztettek, rendkívüli fáradságot kívántak \s 
méltatólag eiismérve azon munkát és szorgalmat, 
mellyet Kegyetek a’ nyilványos ügyekre fordíta
nak , végre képesnek látom magamat, e* hosszan 
tartó ülést berekeszteni, ’s Uraságtokat a’ jelenlét 
kötelessége alól fölmenteni. En folyvást barátsá
gos bizonyításokat veszek a’ kül bata’máktói. Azon
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alkudozások, mellyek védett a’ londoni conferen- 
tiák fölfüggesztettek, még nincsenek bevégezve, 
’s én még mindig panaszlani vagyok kénytelen a’ 
végegyezés halogattatását Hollandia ’s Belgium 
közt. Más oldalról őszintén örvendek azon polgár
háború bevégeztén, melly Portugáliát annyi ideig 
zaklató, ’s azon gondolaton , hogy azon egyezés, 
mellyre a’ francziák királyával ’s a’ spanyol és 
portugál királynékkal léptem, e’ szerencsés kö
vetkezmény, valósítására lényeges befolyással bírt. 
Spanyolországban azóta olly esetek tűntek fel, 
mellyek csökkenteni képesek az egy ideig ezen 
ország és Portugália megnyugtatása iránt ápolt re
ményt, de én Nagybrittanniára nézve e’ fontos ese
ményt Francziaországgal, és azon hatalmakkal, 
mellyek az april. 22ki egyezést aláírták, egye
sülten komoly figyelemmel fogom kisérni; ’s azon 
jó egyetértés, melly köztem, és szövetségesim 
közt fcnáll, azzal biztat, hogy egyesült fáradozá- 
sink siker nélkül nem maradnak. — Törökország 
csende zavaratlan fog maradni, ’s azon bizodalom 
éltet, hogy e’ részen semmi ollyas történni nem 
fog, mi Europa nyugalmát megháboríthatna. — 
Észre vettem, hogy Uraságtok azon belső kérdé
sekre fordították figyelmüket, mellyek legközelebb 
állanak a’ közügy jóllétével kapcsolatban, ’s nagy 
kielégítésemre szolgál bölés és jóakaró szándékai
kat az által ismerni el, hogy Angliában és Wa
lesben a’ szegények ügyét tárgyazó törvényekre 
helyben hagyásomat adjam. Kötelességem lesz ar
ról gondoskodni, hogy a’ korona által nevezett 
biztosak a’ rajok szükségkép ruházott hatalommal 
mérsékelve ’s előlátással éljenek; ’s biztosan re
ményiem, hogy okos és értelmes alkalmazása, úgy 
szinte a’ többi rendszabályok óvakodó illesztése ál
tal elháríttatnak azon roszak, mellyek eddig di
vatoztak, inig azok által népem Charaktere föle
meltetik, jólléte öregből, ’s helyzete javul. A’ tör
vények javítása legelső ’s legfontosb kötelességink 
egyike. — Uraim az alsóházban! — Köszönöm 
az Uraknak azon készséget, mellyel a’ status szük
ségeire kívánt pénzt megajánlották. A’Kegyetek 
elibe terjesztett idei statusköltség valamivel csök
kent a’ tavalyihoz képest, noha különféle rendki- 
vüles kiadásokat foglalának magokban, mellyek 
többé elő nem fognak fordulni. A’ takarékosság 
ezen ösvényén folyvást megmaradunk. — A’ jö
vedelem folyvásti öregbülése noha számos adót el- 
törlénk, bizonyságul szolgál, hogy az ország se- 
gédforrási nem gyöngültek, ‘s igazolják azon jó 
várakozást. hogy ezen értelmes és jól megfontolt 
rendszabályok mellett állhatatos megmaradás az 
ipart továbbra is előmozdítandja ’s népem jóllétét 
öregbitendi. — Mylordok és Uraim! nagy elé
gülésemre szolgál hinnem, hogy megyéjeikbe

visszatértükkor, köznyugalmat és munkás ipar
szorgalmat fognak minden osztályban találni. — 
Alázattal is reményiem, hogy a’ Gondviselés ezen 
áldások tova tartását ’s öregbülését1 megadandja, ’s 
minden következhető körülmény közt biztosan fo
gok én Kegyetek buzgóságára ’s hűségére szá
molni, ’s erősen meg vagyok győződve, hogy Ke
gyetek azon engedelmességet fogják a’ törvények 
iránt, ’s a’ vallás éserkölcsiség kötelességei azon 
követését ajánlani, ’s oltogatni, mellyek egyedül 
biztos alapjai az országok becsületének ’s bol
dogságának.“

Spanyol hírek Madridból mondják, hogy a1 
censura ott keményen bánik a’ hírlapokkal. Jul. 
2 9 kén a’ Mensagere ílo las Cortes 4 fehér sze
lettel jelent meg. A’ szerkesztő a’ kormányhoz 
folyamodott, de semmi választ nem nyert. — A’ 
papiros-pénz egy része megsemmisítése a1 portu
gál kormány által nagy elégülést okozott Líssa- 
bonban. — Londonbul érkezett hírek szerint ő 
Felség? aug. 13kán tért Windsorból a’ városba 
vissza, hol a’ st. Jameslakban térdszalag-rendi 
(Kuiebandorden) szertartás volt. Bathurst gr. ud
variéit a’ királynál, ’s áítaladá elhunyt atyja rend- 
cziineit. Erre az úgy nevezett czimerkirály (W ap
penkönig) Norfolk liget vezette hé , ki karmazsin 
bársony-vánkosra térdelt ’s a’ király a’ status
kardot villogtatván feje fölött, a’ térdszalagrend 
vitézévé ütötte, mire a’ hg fölkelt, a’ királynak 
kezet csókolt ’s eltávozott.

F B A X C Z IA  0 B S Z A G.
A’ pairkamarában aug. 9én Guizot ur a’ ju- 

liusrevelutiót nagy szerencsétlenségnek nevezé; 
mellyet az esküszegés vont maga után.

A’ követházban aug. 13án az általányos vi- 
-iakor a’ válasz-fölirás fölött Golbery u r , miután 
óhajtását kifejező, azon nagy javítások iránt, mel
lyek a’ chartát bevégzendők, ’s az irántis, hogy 
az esküitek, hatóságok, ügyvédek, orvosok ’s a’ 
nemzeti őrség tisztei, kik ismét megválasztattak, 
a’ választók közé vetessenek, következőleg szó
lott: „Én e’ szót „nemzeti őrség“ kimondottam. 
Ali lett e’ szép polgári katonaságból? Mi azon 
időből, mellybcn az idegenek vitézink számát pol
gárinkéhoz mérséklők ? A’ nemzeti őrség elenyé
szett. Oka ennek ott fekszik, hogy szerkezeti tör
vénye az ország ohajtásinak nem felel meg. In
nen ered azon tömérdek-teher, mellyel a’ népet 
védelem-ürügy alatt nyomják, pedig ez önmagát 
igen jól védhetné.“ Szólott ezután a’ nemzeti őr
ség feloszlatásáról Francziaország fővárosiban, ’s 
különösen a’ strássburgit ócsárlotta keményen. — 
Ezután egyes czikkelyekre bocsátkozott a’ követ
ház. A’ 2dik czikkelynél Bricqueville ur ezt mon
da: „Én és barátim igen örvendünk, hogy a' le-
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gitimisták a’ constitution tértek. Ők törvényesen 
fognak a’ kormánnyal küzdeni, hol barátokra fog
nak találni, (nevetés.) Europa tapasztalni fogja, 
hogy kormányunknak egyéb ellenségei is vannak 
mint a’ pórság, vs hogy az a’ társaság egyéb osz
tályai szükséginek sem felel meg. Europa tapasz
talni lógja, hogy a’ gazdaság (a’ legitimistaság) 
épen olly elégületlen, mint a’ respublica. Mi, 
kik se Pétervárban, se Becsben nem keresünk se
gedelmet, mi kik a’ julius emberei és íanjainak 
(doctrinájinak) képviselőji vagyunk , távol aka
runk maradni. Mi igen távol vagyunk attól, hogy 
a’ kormányt julius elveire vigyük vissza, az an
nyit tenne , mint a’ folyót forrásához vezetni. De 

- mi a7 doctrinaireket a7 legitimistákkal küzködni 
akarjuk engedni; a7 harcz után könnyebben bá
nunk majd mind a7 két felekezettel, mellyek egy- 
iránt ellenségei függetlenségünknek. .Mihelyt a7 
korona, noha későn, észre tér, érzeni fogja, hogy 
jobb a7 népre, mint az aristokratia igen csekély 
részére támaszkodni, 7s akkor majd embereinkhez 7s 
eszméinkre (ideáinkra) térend vissza, akkor fog 
er^oícsiség 7s takarékosság uralkodni az igazga
tásban , akkor fog a7 nemzeti méltóság országlás- 
ra jutniv 7S ha majd oda eljutunk, akkor a7 status- 
hataímat mi minden ohajtásinkkal támogatni fog
juk. — Mint irtuk a7 válasz-fölirás másitás nél
kül fogadtatott el. Ennek még nem közlött helyei
ből ezeket adjuk: „Síre! A7 követház buzgalom
mal engedett Fölséged hívásának. CsakiméntFran- 
cziaország szózatával, érzelmei 7s érzései törvé
nyes organumival fölruházva, őszintén 7s híven ki- 
fejezve hozzuk mi azt elő. Szabadelmü 7s mér
sékleti politika méltó egyedül a7 kormányhoz, mel
lve t választott magának, 7s mellyel föntartani meg- 
eskütíünké* (Itt következik a7 már közlött hely.) 

j „A rend helyreállítását jótét gyanánt üdvezeljük; 
köszönjük a nemzeti őrségnek 7s a7 seregnek, hogy 
a törvény győzedelmét az által biztosították; 
.mert elsők adának példát engedelmességre azon 

* kötelességek iránt, mellyeket az parancsol. Ile
rn él!jük , kódolásuk illy kínos próba alá többé vet
tetni nem fog, 7s im bátorságukat magasztalva 
nem leszünk többe kénytelenek azon kegyetlen 
veszteségeken sóhajtozni, mellyek a7 családok 

; keblében hosszú szánakozást 7s végellen fájdalmat 
hagytak hátra. A7 kamarától szavazott utolsó tör
vények békés végrehajtatása bizonyítja, hogy a7 

' törvények ismét visszanyerik szent tekintetüket 
az elmékben. Francziaország a7 forrongásban 7s rrő- 

: szakos szenvedélyekben kiíaradt, mellyek napról 
napra enyhülnek, 7s a7 nyilványos ész haladási 
előtt egészen is el fognak enyészni, támogatva 
szilárd és okos igazgatás által, milly szigorú a7 
vétek ellen, de elnéző 7s engesztelékeny a7 téve-

(dés iránt; azon fáradoz, hogy sebeinket begyó
gyítsa, mellyek polgári czivódásinkat olly soká 
.mérgezték. Különösen a7 statushatalom felvilágo
sult és hűséges ügyvívőji választásával fogja amaz 
erkölcsi tűlnyomadékot megszerzeni, mellyben íő 
ereje fekszik, 7s melly fájdalom! a7 népség elmé
jében , az emberek és törvények annyi állhatat
lansági által olly igen megrendült. Csak akkor 
fognak az ország tömérdek segédforrási megnyíl
ni , 7s iparunk hódításai öregbülni.“ A7 külső poli
tikát illetve Spanyolországról igy: „Azon egye
zésnek, ineíly Francziaország politikájához olly 
annyira illik, 7s mellyre Fölséged az angol királ
lyal 7s a7 spanyol és portugál királynékkal lépett, 
jótékony befolyással kell a7 béke visszaállítására 
lenni azon országokban , mellyeket örömmel lá
tunk a7 képviseleti rendszerre térni. — BensőLeg 
óhajtjuk, hogy e7 nép, mellyhez annyi vonzalom 
köt bennünket, minden akadályon diadalmaskod
jék, ’s a7 béke ölében élvezze azon jótéteket, 
mellyeket helyzete nyújt neki. Fölséged jelenti, 
hogy kelet állapotja nyugtató , 7s hogy az általá
nyos békét, semmisem látszik megzavarni. Örö
mest hisszük, hogy Fölséged kormánya folyvást 
és kivált azon nagy kérdésekkel foglalkozik, mel
lyek Europa egyensúlyát érdeklik, ’s melly olly 
komolyan koezkáztaték a7 lengyel nemzetiség meg- 
támadtatása által. — Örömmel vettük Fölséged 
szájából a7 felszólítást a7 királyszék körül isméi- 
lendő összesereglésre 7s bizonyosak vagyunk, hogy 
az meg is fog hallgattatni. Híjában törekvőnek az 
ellenszegülő pártok szakadékaikat összegyűjteni; 
ha ellenséges pártok egyesülnek, akkor a’ nem
zeti szempontok közelebb jutnak egymáshoz, min
den árnyazat összevegyül, 7s a7 nagy franczia 
család ölében , melly Fölséged atyai vesszeje alá 
gyűl, a7 haza hajlandóságát fogja élvezni Fölsé
ged, a7 legnagyobb jutalmat, mellyet szabad nép 
királya kívánhat.“ —

A7 Journal des Débats igen elégületlen a7 
válasz - fölirással, ministeriummal és oppositióval, 
melly.a7 vita alatt veszteg hallgatott. „Adjalsten, 
úgymond, hogy gyakran tanuji ne legyünk a7 mai
hoz hasonló üléseknek! Következménye minden
kire nézve szomorú; a7 ministeriumra, oppositio- 
ra , 7s magára a7 kamarára nézve is, melly mint
ha nem értette volna, mit jelent gyorsan szavaz
ni vita nélkül. Azt mondhatni, egyedül a7 minis- 
terium és oppositio van e7 hallgatási háború titká
ba avatva. A7 többi gyülekezet csak csudalkozva 
nézett egymásra.

A7 követházban aug. öán az elnök teljes 
diszköntösben jelent meg a7 nagy küldöttséggel, 
melly a7 válasz-fölirást a7 királynak benyújtotta. 
Legföljebb 150 tag volt jelen. Az elnök fölolvasá
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a’ király válaszát. Erre Thiers ur felhágott a’ szó
székbe, ’s rendelést olvasa föl, melly az ülést 
dec. 29re halasztja el.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ procurador-kamarában aug. Tkéngr. Tor- 

reno financz-javaslatot terjesztett elő a’ külső adós
ságok szabályozására , fő pontjai ezek: 1) Min
den adósság, mellyet a’ kormány különféle idők
ben külföldön te tt, ’s névszerint az 1823 előtti 
’s utáni kölcsönök, statusadósságok legyenek. 2 ) 
Mind ezen adósság tüstént liquidáltassék, ’s en
nek mértéke szerint kezdessék fizetni a’ kamat. 
3 ) E ’ szerint az egész külső adósság activ- és 
passivadósságra szakad. Mind a’ kettő csupán fél 
értékre vonatik. 4 ) Állíttassák föl uj alap, melly- 
re a’ régi külső kölcsönnek azon része íbrdittas- 
sék, melly activ-adóssággá változnék. 5) Az 
activ-adósság magában foglalná először a’ kor
mány által jövendőre teendő, ’s kamatolandó köl
csönöket , ’s másodszor azon részét a’ régi adós
ságnak , melívtül majdan fizetések esnének. 6) Mi 
az adósságokbul activvá nem változtatik, mind 
passiv lesz, 's ettől kamat nem já r, hanem gon
doskodni fog a’ kormány mennélelőbbi lefizetésé
ről ’s fogyasztatásárul. 7) Minden kötelezvény, 
melly ez adósságokat képezi, e’ rendszer kihir
detése után 18 hónap múlva újakkal váltatik be, 
minek végrehajtásárul London, Paris és. Amster
damban , a’ financz-minister fog gondoskodni, lía 
e’ mondott idő leforgása alatt valamelly kötelez
vény be nem váltatik, azontúl értékét veszti. 8 ) 
Időközben tél pCnt fogvaszíék-alap állittatik össze, 
melly a’ majdan 5 pCntes uj alap összeségét fe
dezze. 9 ) £ ’ fogyasztéktőke csupán az aeíiv- 
adósságra hasson ki; azonban ha később ebből va
lamelly rész lerovatik, helyébe pótlékul ugyanan
nyi rész vétethetik által a’ szenvedő adósságbul, 
melly tiil aztán, szinte valamint a’ többi activ tói 
kamat járand , s részvétel a’ íogyaszték-tőkében. 
JG) Azon része a’külső adósságnak, melly ih28 . 
dec. 30. és 1829. oct. 28kán kötött egyezésnél 
fogvá&t a’ franczia és angol kincstárak követlési ki- 
elégités’re vétetett föl, a’ fenérintett javaslatba 
tudva nincs, ’s megmarad maga valóságában. Egy 
úttal hatalmaztassék föl a’ financz-minister 400 
millió real (MOO millió franc) valódi kölcsönt ven
ni föl, a’ legsürgetőbb szükségek és status- kincs
tári hijány (deficit) pótlására. 11) Ugyan a’ fi- 
nanczminister bizassékmeg a’ 8ik pontban érintett 
uj pénzalap kiállítására, ’s továbbá 12) mindazon 
rendszabás megtételére, mellycket a’felhozott tör
vénypontok végrehajtása szükségkép megkíván
nának. — E' javaslatot gr. Torreno 1 kén terjesz
tő elibe a’ kamarának; fölolvastatását .a’ tagok 
legmélyebb csenddel hallgatták, 's utána minden

vitatkozás nélkül financz -  biztosságra utasiták. 
Fölolvasás előtt kinyilatkoztatá Torreno , hogy a’ 
javaslatot már mind a’ királyné mind a’ kormány
tanács helybenhagyák. — Képzelhetni, milly bo- 
szankodással fogadják e’ tervet a’ külföldiek, fő- 
kép francziák, kiknél amaz érintett külső adós
ságok legnagyobb része van. A’ j. des Débatsigy 
érinti a’ tárgyat: „Nálunk egy idő óta gyakran 
kezde szóban forogni a’ spanyol kormány lehető 
uj fínancz-terve; azt mondák, ez egyszerű terv 
abban álland, hogy az egész külső adósság |dára 
sz llittatik le; a’ közönség azonban nem akarta 
hinni, sokan föltenni sem merék, hogy constitu- 
tionalis kormány mingyárt kezdetben illyesmire 
vetemülhessen, nyugtatásképen megfontolván a’ 
mérhetetlen segédíorrásokat, mellyek az ország 
birtokában rejteznek, ha azokat a’ kormány ön 
hasznára fordítani tudná. íme most,már a’ kétke
désnek vége, ’s a’ dolog előttünk eldöntve áll. 
Aug. 7kén a’ financz-minister javaslatba hozá a' 
procurador-kamara előtt: valamennyi spanyol a- 
dósságot félértékre szállítani le , ’s e’ mellett még 
csak e’ telet sem kész pénzben fizetni ki. Mi több 
a’ tervben csupán az javasoltatik, hogy a’ fenál- 
ló adósság fele ismértessék c l, de hogy fizettes
sék e vagy mikor és mikép? arrul kevés szó van. 
BáruiilJy igazságtalan is ez indítvány, a’ kama
rában m égis, mint sokan állítják, erős oppositio 
készül ellene , minthogy bizonyos párt ennyivel 
sem elégedve m eg, általányos banqueroutte-ot 
szeretpe hirdetni. Szánjuk e’ világtalan országot, 
melly illy csalfa, illy veszélyes pályára képes in
dulni; e’ rendszabás kemény csapást ejtend a’spa
nyol hitelen; talán Parisban, Londonban, Bécs
ijén vagy Amsterdamban a’ börzéken el sem is 
fogadják az uj kötelezvényeket, mellycket kibo
csátani szándékoznak ? Valóban szánakozhatni Spa
nyolországon , de sokkal inkább sajnáljak franczia 
polgártársaikat, kik bízván azon ország hitelében , 
pénzeiket odanyujták. Tömérdek jut közülünk e  ̂
hűség- és hitszegés által végső ínségre. — Hall
juk azonban hogy kormányunk e’ boldogtalan rend- 
szabás ellen erős kifogásokat tesz.“

A’ procer-kamarában aug. 8kán la Rosa ur 
hosszú tudósítást olvasa föl az ország diplomatái 
viszonyiról. Előszámlálta először a’ kormánynak 
minden külső hatalommal lett érintéseit, mióta ő 
(Kosa) á’ külügyi ministerséget »viselni kezdé. j 
Körülményesen adta elő a’ spanyol kormány clis- 
méftetősét Francziaország, Anglia, Portugália, 
egyesült statusok, Belgium, Görög- és Svédor- ! 
szag, Dánia, és Marokko által. Az ejszaki ha
talmak , mondá tovább, mindeddig késnek ugyan 
kormányunkat elfogadni, de legközelebb kapott 
tudósításoknál fogva reméllhetni, e’ késedelem soká
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tartani nem fog. Nápoly királyság az elismerést 
még ugyan nem valósította, de ügy viselője kor
mányunkkal folyvásti értekezésben áll, ’s részünk
ről hozzá ügyviselőül marquis de los Llanos ne
veztetett. Ezután a' minister némi fölvilágositást 
nyújtván a1 római székkel és spanvol-délamerikai 
statusokkal fenforgó ügyek felől, általiért némelly 
oklevelekre, névszerint a’ spanyol kormány és 
egy. statusok közt kötött közelebbi szerződésre, 
továbbá a" négyszeres szövetségre, ’s végre azon 
körlevélre , mellyet ő külügyi hivatalába léptekor 
minden külliatalomhoz bocsátott. Beszéde végén 
megigéré a’ kamarának tett előterjesztési kinyom
tatását ’s a' kamara tagjai közt kiosztatását. Az 
elnök erre a’ napirendet hozá föl ’s gr. Parsent 
előadá újra múlt ülésbeli indítványát: hogy pro- 
ccrt csupán a’ kamara ítélhessen. Az indítvány 
gén. Palafoxot czélozá, ki az ülések megnyittatása 
előtt fogatott el. Rosa ur ellene volt az indítvány
nak, megjegyezvén, hogy procerré csupán a’kor- 
tul kezdve lesz valaki, midőn esküjét leteszi, mi 
Palafoxnál nem történt meg. Burgos, Amarillas 
Sangrano hasonló értelemben szólották. Parsent 
két ízben állott föl indítványa védelmére, meliy 
azonban szavazáskor tetemes többséggel félrevette
tett. — A’Moniteur aug. 18rul következő újabbakat 
közöl Spanyolországbul: „13kán Perola spanyol 
korvett, melly Biscaya partjai körül czirkált, öt 
insurgensi bárkát fogott e l, és 100 fogollyal tért 
vissza. Ugyanez napon várták Biscayában az in- 
surgensek megérkezését a’ tengerszélekliöz; Ro- 
dil, ki mindenütt sarkalja őket, más nap vagy 
15kén már szinte ott lehetett. D. Carlos, mint 
mondják, Guernicában van, esküjét letenni a’ 
biscayabeliek privilegiumi föntartásokra.“ — Bil— 
baobul aug. 1 Okérül költ levél ismét ezeket írja: 
Kétségtelen dolog, hogy az insurgensek itt szé
leinken akarnak valamelly kiszállítást eszközleni. 
Két nagy gőz-, és más három kisebb hajó tar

toznék az expeditióhoz; mind az öt angol lobogó 
alatt jó, s fegy ver, ruházat és más hadszerekkel 
terhelve. A’ tartományi főkapitány mihelyt e’ ki
szállási szándékot meghalld, Bilbao kikötőjében 
egybehitta a’ partoknál őrködő angol és franczia 
hadihajók kapitányit, ’s kérte őket: vitorláznának 
azonnal Lcqueitio felé, melly hely, mint tudva 
van , az insurgensek birtokában van , ’s leghihe
tőbb , hogy ott próbáltatnék meg a’ kiszállás. Az 
angol Commodore (a’ vezérhajó kapitánya) kifo
gást tön, ’s utasítását hozá föl, mellyben a’ ha
jók állása ’s köre szorosan kitűzve van ; a’ franczia 
azonban egész készséggel tüstént vitorlát ereszte- 
tett ’s elszáguldott a’ mondott rév felé. — Az 
Eco del Commercio szerint gén. Harispe ajánlást 
p>n Rodilnak, seregeivel ha szükség, minden órán

állaljöni a’ spanyol földre és segédeimül szolgál
ni , addig is pedig mig e’ szolgálatja kivántat- 
nék, némelly hadlábakkal közelebb vonul egészen 
a’ spanyol határhoz, hogy ha netalán d. Carlos 
átszorulni kényszerittetnék, azonnal kellően fo
gadhassa: Hasonló ajánlást tön Llaudernek gén, 
Castellane, ki a’ keleti Pyrenéeket őrzi franczia 
csapatokkal. — Mint az Indicateur de Bordeaux 
említi, d. Carlos megérkezte híre Navarrábanépen 
semmi lármát nem okozott. A’ hatóságok a’ kor
mányban bizakodnak, a’ kormány Rudiiban, ez 
ismét a’ hadseregben. Meglátjuk mi lesz e’ láncz- 
szemü bizodalombul. A’ hadminister 20,000 vá
roskatonát akar harezhatóvá tenni, ’s más húsz 
ezret újra szerkezteink Gén. Rodilt a’ királyné 
marquis-vá nevezte ki.

N É M E T O R S Z Á G .
Prűsszia, Nenenburgot (Neuchatelt) kivéve 

melly Schweizhoz számittatik, 1831 év végével 
13,038,960 lakost számlált. Azóta a’ szülötteké 
száma meghaladván a’ holtakét 1832ben 60,845- 
tel szaporodtak. 1833ban 123.580nal, ügy hogy 
1834 végével .a’ lakos-szám 13,223,385re há
gott. A’ születtek száma ugyan 1816 óta legna
gyobb volt, de áltáljában véve nem különös, mert 
közép Európában minden 24 személyre 1 szülött 
számittatik évenként , honnan 100,000 élőre 
4167 szülött csak. A’ holtak száma 1823tól fog
va mindig folyvást öregbült, mig 1831ben leg- 
magasbra jutott. Azóta fogy, de mégis mindig 
tetemesen több mint a’ mennyire közép Európá
ban venni szokták. — A’ falusi újság (Dorfzeitung) 
jelenti (Prussiában) a’ magas német szövetség- 
gyűlés jul. lOiki végzeténél fogva Hevdeloff és 
Campe párisi könyvárosaknak valamennyi saját 
czikkelyeik egész Németországban eltiltattak, mint 
azok Prussziában már azelőtt meg valának tiltva. 
— Kasselböl aug. l l r ő l  írják, hogy az ottani 
országgyűlés különösen azért tagadta meg a’ kor
mány által kért hadi költséget, mert nézete sze
rint a’ sereg-szerkesztésben hiba van; ’s e’ hibát 
név szerint abban véli lappangani, hogy Kurhes- 
senben aránylag több tiszt van a’ seregben, mint 
Würtemberg,Baden,HessendarmstadtésNassauban. 
Az országgyűlés tehát csak ebben kíván másitást.

* O L A S Z O R S Z Á G .
A’ Courrier szerint a’ szardíniái király kü

lönös részvéttel van d. Miguel sorsa iránt, és szá
mos elfogatást említ, mellyek az egyház-birtok
ban és Toscanában történnek. A’ jegyzékváltás 
(Notenwechsel) az éjszaki hatalmak ’s a’ nápo
lyi király közt mindegyre folyvást tart ’s ez utób
binak tudtául adatott, hogy saját és a’ közjónak 
magának és elhunyt atyja emlékezetének tartozik 
azzal, hogy a’ róla Európában szállongó híreket
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meghazudtolja, ’s különösen óvakodjék minden leg
kisebb engedélytől, mert e’ gyöngeség feneketlen; 
mélységbe buktatná..

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ pétervári lapok czáiri rendelést közlenek 

a’ nevelési ügyről, mellyhez rendszabály is van 
csatolva. A’ rendelés azokat, kik a’ nyilványos és 
magányos nevelés és oktatás körében kitüntetik 
magokat, a’ népoktatás ministeriuma alá teszi , ’s 
egyszersmind kötelességöket kijelenti azon ju
talmakkal , mellyekre számot tarthatnak. — A’ 
rendszabály tő pontjai ezek: „Minden személy, 
ki Oroszországban privát nevelést iizni akar, há
rom osztályba tartozik; úgymint Nevelő , Tanító, 
és Tanítóné, ’s kizárólag csak egyet szabad üz- 
niök. Teljességgel valamelly keresztyén valláshoz 
kell tartozniok, ’s feddhetetlen erkölcsiséggel bir- 
niok ; továbbá azon tudományszakokban, mellyek
re hivatás-osztályuk terjed, jártasok legyenek, 
melly végre próbát kell arról adniok. Csak orosz 
alattvalók lehetnek, és senkinek sem szabad ma
gányos házban ifjúság-neveléssel, foglalkoznia, 
kinek arra az illető hatóságtól engedelme nincsen. 
Mindenek, kik privát oktatással foglalkoznak, a’ 
népoktatási ministerium hatósága alá tartoznak, ’s 
annak al-formaköntösét, kötelesek viselni. Kik 10 
évig pontosan űzik a’ nevelést, emlékpénzt kap
nak, mellyet St. Newsky Sándor-rend szalagján 
a’ gomblyukban hordani fognak. 15—25 éves fá
radozás tesz valamelly alsó! érdem-rendre méltó
vá ; a’ ki pedig 35 évig nevelt ’s tanított híven, 
st. Wladimir rend 4ik (legalsó) osztályát nyeri el. 
Privát nevelők ’s tanítók, kik vénség, vagy gyó
gyulhatja« betegség miatt hivatalokban el nem 
járhatnak, ha vagyonuk nincs, nyugpénzt nyernek.

T Ö R Ö K O R S  ü k  G.
Konstantinápolyi hírek jelentik, hogy a’ gö

rög követ világos sérelmei el vannak intézve, ’s 
a’ néhány görögön erőszakolt talpbotoztatás miatt 
illő elégtétel adatott. Zographos ur tehát marad, 
noha nem reméllve, hogy a’ porta elfogja őt is
mérni. Mint állítják ezen előleges ’s részintes kie
gyenlítés is az orosz követ közbenjártára történt, 
mi újólag bizonyítja, hogy a’ czár a’, görög nemzetnél 
örömest tágabb befolyást óhajtana nyerni. — Az 
angol hajósereg folyvást Samos és Tenedos körül 
czikáz* A’ dögmirigy folyvást öregből; de Smyr- 
nában már enyhült*

A’ konstantinápolyi hajógyárban (Arsenal) 
három hadi hajó készíttetik fel bizonyos czélra. 
Marmont marsai e’ hajókat megszemlélte , ’s csu-

JS/.erkezteti H  e  1 m e g z y.

dáíkozását fejezé azon haladáson k i, mellyet a’ tö
rök tengeri ügy egy idő óta tőn. A’ marsai béniu- 
tattatott a’ szultánnak is , melly alkalommal gaz
dagon megajándékoztaték. Konstantinápolyban több 
jeles kereskedő ház bukásponton áll. A’ Persiából 
jött utolsó karavánokat, mellyek tetemes terhe
ket hozóinak ezek számára, egy kurd rabló csorda 
kifosztotta. Sztambulban ez nagy zajt okozott,’s 
kereskedési krisistől tartottak, ha idején nem orvo
solják a’ bajt. E ’ végre a’ portától némi Morato-. 
tórium fog kieszközöltetni, hogy a’ hitelezők kény- 
teleníttessenek várni. — A’ Times levelezője Kon- 
stantinápolybót jelenti, hogy miután az udvari csil
lagász a’ szultán kérdésire az égi testek érett 
vizsgálata után azon választ adá, hogy az uj hó
nap 7ik napja 11. órája (jut. 10.) azon szerencsés 
időpont, meliyben a’ szultáni hárem nyári lakát ve
szély nélkül Stavrozba tehetni által, a’ kj^hölg^ek 
(Odalik) a’ bosporusra keltek, ámbár a’ zivatar 
és zajos tenger miatt csak kevés hajó merészlett 
arra szállani. Kern tudni e’ csillagjósló tanácsa, 
vagy a’ szultánnak mind újra vágyó ízlése volt e 
oka, hogy a’ császár újpalotája kúpja eddigi czif- 
raságit megváltoztassa, ki t. i. az eddigi diadali 
ékességek helyett lenyugvó napot tétetett oda. 
Habár csekély jelentésűnek tetszik is e’körülmény 
európai előtt, a’ törökök, â  szultán szcretetlen- 
sége ’s a’ dolgok igen aggasztó állása mellett, szo
morú előjelnek nézik azt nemzeti, nagyságukra, ’s 
fölségiik jövendő sorsára nézve. — Juh 11 én 
Sebeik Islam lakában nagy ünneplés tartatott az 
ország nagyai, basáji és ulemáji ’s a’t. jelenlétük
ben , ki miután élő’terjeszté: mi számosak azon 
hasznok, mellyeket nemzeti őrség Irozand az or
szágra, arra iníé a’ törvényhozás ezen feje a’je
lenvoltakat, hogy e’ nagy, fontos és jótékony 
rendszabást minden (igyekezettel mozdítsák elő. 
Beszéde végén áldást kért az egekből olly inté
zetre , melly Islam hívei bátorságára, jóllétére, 
’s dicsőségére olly igen szükséges. A’ basák azon
nal utasítást is vettek, mikép eszközölhessék azt 
a’ tartományokban.

A M E R I K  A.
Amerikában ez idei hőség olly nagy, mi

nőre még a’ legkorosbak sem emlékeznek. A’ hév- 
mérő 3 nap egy más után 92 , 7s 93 fokot muta
tott árnyékban Fahrenheit szerint, (v. 4 0 | , és 
41 Reaumur*) Ember és állat majd elepedt ’& 
gyakran lehete látni, hogy személyek, kik hi
degvíz által hirtelen akarának hűtekeznr, holtan 
rogytak a’ földre. Szinte valamennyi, szabadban 
dolgozó ács , kőműves, és napszámos munkájikkai 
fölhagytak, mert a’ íorróságot ki nem állhatták

Nyomtatja Lände r e r .
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F o g l a l a t :  Magyar- cs Errtólyorssüág faiig. 2 1 —2‘2ki orsz. ülés K o lo zsv á r t ;  k inevezések ;  a ’ pesti jólievő A sszonyegye . 
sülét  ISI.  tül 1833 ’s mostariig; aradi g. n. e. nemz készítő iskola.) Anglia (készülő indítványok a’ jövő parlíament- 
re  ; dublini g y ű lé s )  F rancziaország  (T h ie rs  a ty j a ,  léghajósok, ’s a ’ t .)  Spanyolország (Torieno  javas la tá ra  a’ Natio
n a l ;  legújabb hírek Madritból ’s d. Carlos felől.) Portugália  (d. Pedro oportói útja  ’s p roc lam at io ja ; egyveleg.)  
Belgium (.Leopold király O . ten d é b en ;  a ’ brüsseli pusztítók ügye ’s a’ t .)  Németország (censiira ; N iddában szomorú 
e se t ;  bajor emlék.)  Amerika. Törökország. Lengyelország. Olaszország.

M A G Y A R -  és É R D É L Y O R S Z Á G.
K o l o z s v á r :  Aug. S Í ki orsz. ülésben már 

bevégeztetvén az országgyűlési elnök hitformája 
iránt folyt tanácskozások, a1 más napi (22\ú~) 
orsz. ülésbül küldöttség neveztetett fogaras-vidéki 
főkapitány gr. Nemes János ur vezérlése alatt, 
melly'a’ kinevezett országgyűlési elnököt Nopcsa 
Elek ur ő excját tisztelettel hi'ná meg az ország- 
gyűlési terembe megjelenésre ’s a’ KK. és RR. 
előtt az elnöki hit letételére. E ’ fényes küldöttség 
eljárván tisztében, csakhamar visszatért’s a’ fen- 
tisztelt elnök úrtól következő írott választ hozott: 

, Mely tisztelettel es háladatossággal veszem a’ 
t. KK. es RR. kegyes meghívását, a’ mélt. uraknak 
pedig eléggé meg nem köszönhetem azon barátsá
got, hogy a’ t. KK. és RR. tisztelettel értett kíván
ságáról engem tudósítani méítóztattak. Valamint el- 
só kötelességem, úgy állandó törekedésem az lészen, 
hogy mindenben, a’ mi tőlem függ, magamat a’ t. 
KK. és RR. kívánságához alkalmaztassam. — A’ mi 
a’ jelenvaló kérdést, a’ hit-letételt, illeti, tiszta és 
meghatározott parancsolatom van az iránt, hogy a’ 
hitet nem más , hanem csak az eddigvaló hitforma 
szerint tehetem le ; minthogy abban ő Felsége meg
egyezésének hozzájárulása nélkül változtatás nem es
ketik. Ezen parancsolatbul, melly olly helyről jön, 
hogy annak utasításától eltávozni hatalmamban tel
jességgel nincsen, és mellyet a’ mélt. uraknak meg
tekintés végett, — maga eredetijében előmutatok: 
méltóztassannk a’ mélt. urak bölcsen áltnllátni azt, 
hogy e’ tárgynak mostani helyheztetésében az én 
személyes érzésem, vagy akaratom tekintetbe nem 
jöhet. Ha a t. KK. és RR. tőlem a’ hitet az eddig- 
való hitforma szerint méltóztatnak elfogadni, azt a’ 
t. KK. és RR. nagyon tisztelt színe előtt egyenes lé
lekkel letenni kész vagyok, és lelkiesméretem sze
rint szentül fogadok; ha pedig a’ t. KK. és RR. 
akaratja lenne , hogy uj hitforma szerint tegyem le 
hitemet; méltóztassanak bölcsen megítélni azt, hogy, 
kezeim meg lévén kötye, uj hitformára ő Fölsége 
megegyezésének hozzá járulása előtt megeskünni ha
talmamban nem áll. Azon esetben tehát arra vagyok 
bátor a’ t. RR. és KKat kérni, hogy a’ fenforgő 
akadályt azon utón igyekezzenek elhárítani, mellyen 
gyedül lehet azt törvényesen megtenni; és á’ lete
endő uj hitformáját terjesszék ő Fölsége elibe , ki
nek személyes atyai érzése és kegyességéről annyi
ra meg vagyunk mi mindnyájan győződve/4

A’ parancsolat, mellyre e’ levélben a’ kine
vezett elnök ur ó excja utalt, kir. biztos főiig;. 
Ferdinand kir. fenségének következő levele:

„Excellentissime, ac Rlustrissime Domine Sfa- 
tuum Praeses! E benigno Majestatis Suae SSae jus
sa Excltiae vestrae earn expressam impertiri debeo 
inviationem: ne juramentum pro collata sibi benigne 
Statuum Praesidis síatione , juxta aliam , quamprae- 
existentem formulám deponat. ín qua videlicet abs
que praevio altrssimo indultu nulla alteratio suscipi 
potest. Queis in reliquo iugi eaque pcculiari cum pro- 
pensione persisto Excltiae vestrae addictissimus : 
Ferdinandus. Claudiopoli, die 16. aug. 1834.“

E’ válasz köziratra kéretett. Bevégeztetvén 
ezután az itélőmesteri esküforaia feletti tanácsko
zás , az egyik jelen volt itélőmester Horváth Fe- 
rencz ur fölszólittatott a’ hit-letételre ; ki is a’ma
ga ’s más két itélőmester nevében kijelenté : hogy 
velek közlött legfelsőbb kir. rendelés következésé
ben az 171) I ben a’ KK. és RR. által készített 
esküformát letennék, de ezen felsőbb rendelés ti
lalmazza valaipeíiy más és most készült esküfor
mát letenniök. Ezzel az ülés eloszlott.

Auguszt. 13ki legfensőbb kézirata szerint ő 
cs. kir. Fölsége az erdélyi kir. táblánál Koszta 
János és Csiszér Lajosnak kir. táb. valóságos as- 
sessorokká lett előmozdittatásak által megürült 
két számfeleiti fizetésbeli közbiróságra Bállá Mi
hály marosszéki helyettes percepiort és Thorocz- 
kay Miklós grófot méltóztatott kegy. kinevezni.

P e s t :  A’ pesti jóltcvö Asszonyegyesület, 
melly 1 7 év óta e’ fővárosban találtató nyomorú
ság enyhítésével, ezer meg ezer ügyefogyoítnak 
áldási közt fáradhatlanul foglalatos, múlt ősszel bel
ső szerkezetében uj tökéletesbülést nyert , melíy 
csonkulatlan állandóságát sőt terjedtebb kifejlésit 
számos évekre biztosítja. Miután t. i. a’ tisztelt 
egyesület intézetei mélt. özvegy gr. Te l e k i  
Lás z i óné  szül.báró Mé s z á r o s  J o a n n a  asz- 
szony «nagyságának, ki az egyesület zsenge kez
detétől fogva egész múlt évi sept. fogytáig annak 
elnökségét’s kormányát viselte, Csüggedetleu ipar- 
kodási ’s tetemes áldozati által fűkép az utolsó idők
ben olly kiterjedést nyertének, hogy azok ellátása 
’s vezérlése terhessé kezde válni, országunk f. Fö- 
hcrczeg-Nádora az egyesületi választottságuak ko- 
uyörgésére egy, a’ nemesi rendből és városi tiszt
viselőkből m. b. Mednyánszky Aloiz helytartóaági 
tanácsos ur elnöksége alatt összealakított biztos
ságot neveze k i , melly mult octoberben a’ ten-
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tisztelt grófnénak (ki lakását Becsbe általtevén, 
az egyesület kormányát tovább nem viselheté) 
örökre sajnálható vissza vonultával az egyesületi 
választottság kezéből valamennyi felállított inté
zeteit ’s illetőleg azok kormányát, névszerint pe
dig az ö n k é n y t e s  do l og h á z a t ,  a’ k é n y s z e 
r í t ő  gyám-  és do l og  h á z a k a t ,  az a s s z o -  
n y i k é z m ü - r a k t á r t , az á r v a - i s k o l á t ,  a’ 
s zem b e t e g - á p o l ó  i n t é z e t  igazgatását, az 
e l a g g o t t a k r u l  g o n d o s k o d ó  ö n k é n y t e s  
g y á m h á z a t , a’ g . yógyul ók v. l á b a d o z ó k  
h á z á t ,  a’ k o l dus ok  h e t e n k é n t i  r é s z e -  
s í t t e t é s i t ,  nem különben az e g y e s ü l e t i  
p é n z t á r  kezelését (manipulatióját) formaszerint 
általvette oily móddal, hogy az egyesületi válasz
tottság ezentúl munkálkodásit csupán eredeti kö
rére, t. i. a’ házi szegények gyámolítására szo- 
rítván a’ nevezett intézetek ’s a' pénztár igazga
tásába közvetetlenül többé ne folyjon be, hanem 
fölkeresvén úgy, mint eddig, maga rejtekeiben az 
ínséget ’s megvizsgálván gondosan a’ szegények 
házi körülményeit, a’ valódi ügyefogyottak részi
re a’ legczélszerűbbnek látszó segedelmet szo
kott időszakonkénti üléseiben határozzad, ’s ha
tározatit a’ nevezett biztossággal közölje, meily 
az utasított v. exassignált pénzmennyiséget min
dig az egyesület pénztárából illető kiosztás végett 
a’ választott Asszonyságoknak kifizetteti, ’s vi
szont az egyesület részire bejövő pénzbeli vagy 
más segedelmeket a' választottság kezéből az egye
sületi pénztár számára általveszi, ’s ezen mani- 
pulatiókrul, vagy kezelésekről idői*ül időre fensőbb 
helyen számol. Mind ezt kimerítőleg ’s történeti 
és számviteli körülményes világban kifejti azon 
minden emberbaráttól rég óhajtott ’s tökéletesen 
kielégítő általányos előterjesztés , mellvet a’ fen- 
tisztelt elnök-grófné egész kormánya idejéről ma
gyar és német nyelven nyomtatva legközelebb sa
ját költségein kiadatni szives volt. a’ Benne ’s az 
egész tisztes asszonyegyesületi koszorúban oily 
hosszas évsoron által méltán helyzett nyilványos 
közbizodalom igazlatára. A’ magyar munka czíme 
imez : „Tudósítás az asszonyi egyesület által sz. 
k. Pest városában alapított joltevö intézetekről, 
azok belső drendeltetésiröl ’s fenallásáról 1817ki 
martz. elejétől i833ki sept. végéig. Bécsben 
Strauss A. özvegye betűivel nagy 8rét-
hen borítékkal ’s igen csinosan nyomtatva 68 lap 
's két tábla. Az 1817 april Isojétöl 1833 sept. 
fogytáig szandált 16 és’ J évi különféle ága jövő
dd m "összesen ti költségpótlásra nyi?;íotU33 1,899 
fr. 4 3 rs0 kr. váltónyi készpénzü elösegcudcmmel 
együtt: 1,788,234 fr. ’s 4-L kr. váltóban, a’ 16-J, 
évi költség pedig: 1,779,944 fr. 51^ kr. váltó, 
a’ jövedelemből fenmaradó 8,289, fr. 12?, kr. vál

tó részint a’ városnál letett töke, részint külön
féle pénztárakbeli maradvány. A’ tizenhetedíel év 
közben tartást nyert személyek száma (kik közül 
pedig sok, számos családu vagy gyermekű is volt) 
16,424. Az Asszonyegyesület vagyonának álla
pot j a 1833ki sept. 30kán, meily sz. k. Pest vá
rosának általadatott, részint tőkékben, részint el
maradott kamatok ’s követelésekben, részint kész 
bútorokban, kézmüvek ’s műszerekben: 85,185 
ír. 16á kr. váltó. Ama’ ritka áldozatot azonban, 
mellyet ezek közt a’ legdicsőbb szerénység nagy
lelkűig leplez, a’jelen ’s utókornak példaíükrül 
kitüntetni édes öröm és kötelesség, t. i. a’ 16~év 
alatt a’ kegyes elnök-grófnétól’s nemes szívű nem
zetségétől adott h á r o m s z á z  b a r  min ez egy  
e z e r  n y o l e z s z á z  k i l e n c z v e n  - k i l en  ez 
(331 ,899 ) váltó fr. ’s 4 3 r3- krnyi elősegedelem, 
mellyet az, e’ jóllcvő egyesület pénzalapjának’s 
tulajdonképen a’ szegénységnek ’s az azt gyámo- 
Iító több rendű intézetek gyarapításának ajándékoz
ván,  ez által nevét szűkölködő és szenvedő em
beriségünk szivében ’s évkönyveiben megörökí- 
té.—A’ pesti jóltevő Asszonyegyesületnek 1823ki 
sept. vége óta munkálkodó tagjai következők fens. 
Főherczeg-Nádornénk mint legfőbb védasszony 
pártfogása alatt. Elölülő: özv. Csekonics József 
tábornokné szül. Jankovicli Julianna; választott 
asszonyoka’ város lső kerületében: Lukács Ger- 
gelyné szül. Hülff Hóza; Sdikban: b. BánlfyPál- 
né szül. Borbély Amália; Síkban: özv. gr.Ráday 
Pálné szül. b. Prónay Ágnes; 4ikben; Derráné 
szül. Zettini Mária; Síkben: Malvieux Keresz- 
telyné Joanna; 6ikban: Liedeman Fridrikné szül. 
Rieke Rozália; 7dikben: Horváth Jánosné szül. 
Latino vies Anna; Síkban; Haraszthy Terézia 
asszony; 9ikben: özv. Trattner Mátyásné szül. 
Pauer Eliza: lOikben: gr. Szécsen Károlyné szül. 
Almásy Jozefa; I l iken:  Grafné Anna; 12ben: 
Szirmay Adámné szül. Gyürky Joanna; ISikban: 
Ferdinandiné szül. Pomm Jozefa; 14ikben: Bárt- 
íay Lászlónészül.Mauks Jozefina; 1 5ben: Krausz- 
né Eliza. — Titoknok: Kariovszky Zsigmond 
táblai ügyvéd. Áldás minden léptükre és mun- 
kájokra.

Aradon, a’ görög n. e. nemzeti készítő is
kola is, 2ik félévi folyamatját, nyilványos próba
tételével közelebbről befejezé, és pedig jelesen a’, 
magyar nyelvtanulás ügyében kielégítő elöuienct- 
tcl azon kevés idő alatt, mióta e’ tanulmányt Joa- 
neszko Demeter ur hazafiul buzgalmon alapuló 
szép igyekezete gyámolitja. — Darabosan ejtegetik 
ugyan még ezen, papi- ’s tanítói hivatalokra alkal
mas tagokat készítő iskolabcli növendékek, a nyel
vet mint már a’ mindenben hajlékony tulajdonú kort 
túlhaladok; hanem e’ nyelvtanitószeknek fensőbb
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rendeléseknél fogva állandóvá temetésével biztató 
remény, a’ tanítás iránti közfigyelem, és tálán, 
a’ nagyobb ösztönt add példás jutalom, miilyen e’ 
czéíu Aradmegyei pénzgyűjteményéböl, úgy má
sod alispán Fasclió József ur saját erszényéből a’ 
jelesbek közt, és könyvekben szükölküdők számá
ra jelenleg is kiszolgáltatott, mind e’ nehézsé
gen ’s fogyatkozáson könnyen segitendőleg kezes
kednek.

Érd. kincstárnoksági Írnok Benrad Ferencz 
jegyzőkönyv-iktató segéddé mozdittatott elő.

(k ir .  kam. tud.)

A N G L I A .
Az »alsóháztól Buckingham ur mostani par- 

liamenttag ügye vizsgálatára küldött biztosság, 
kinek 1823ban, miután Calcuttában kiadott hír
lapját a’ keletindiai társaság kormánya elnyomta, 
ezen kormány parancsára Indiát 2 hónap alatt 
kelle odahagynia, azon véleményt adá , hogy 
Buckingham urat teljes kárpótlás illeti, ’s javasla- 
ni szükség a’ keletindiai társaságnak, e’ kárpót
lást önkényleg adná meg, nehogy a’ mennyisé
get a’ parliament határozza el a’ jövő ülésben.—

Az alsóházban aug. 13kán Perceval ezredes 
több ezer személy által aláirt kérelmet nyújtott be 
Corkból, az angol egyház föntartása iránt Irland- 
ban. Az ezredes örömét jelenté ez alkalommal 
azon , hogy a’ felsőház az irlandi tized-javasla- 
tot félrevete. Mi a’ tized nem Yizetést illeti, annak 
csak az oka, mert a’ ministerek nem sürgetik a’ 
törvények végrehajtását eléggé, mit ha tenné
nek, Irlandban szintoliy örömest megfizetnék a’ 
tizedet, mint mindenkor, (nevetés, mert mióta 
szedik, soha örömest nem.adták.) Ward ur el
lenben azon véleményben volt, hogy az ezredes 
csak félév múlva ’s tán előbb is sopánykodni fog 
azon rendszabály félrevetésén, mellyen most ör
vendeni latszik. — A’ felsőházban aug. 14kén a’ 
szegényi törvény-javaslat kir. helybenhagyást 
nyert. -— Ezután a’ lordkanczellár számos kérel
met nyújtott be a’ skot egyház-pártfogási rendszer 
ellen. — A Times jegyzékét adja azon indítványok
nak, mellyeket az alsó házban a’ jövő ülésre je
lentettek. Nevezetesbek közülök : Buncombe ur 
javaslani fogja, hogy az alsóház a’ pairek, prae- 
latusok ’s lordhely tartók avatkozását a’ parlia
ment! választásokba ezentúl hathatósabban gátol
ja, mint eddig; Ewart ur: hogy az alsóház ülé
seit minden esíve legalább 12 órakor rekessze 
be; 0 Connell ur: hogy azok már estve 8 órakor ha- 
iasztassanak e l; Woodur: hogy a’ protestáns egy
ház ügye Irlandban vizsgálat alá vétessék; Wil
liams ezredes: hogy a’ nép által az alsóházhoz a’ 
kenyér drágasága miatt nyújtott kérelmeket azzal 
lehetne teljesíteni, ha a’ pálinka v. szesz főzés

Nagybritanniában és Irlandban megtiltatnék, mi
egyszersmind a’ szorgalmas nép erkölcsiségére ’s 
jóllétére kedvező befolyással lenne; Buckingham 
ur: hogy a’* részegesség-elleni törvények sulyo- 
síttassanak; S. Whalley ur: hogy az örökös pair- 
ség töröltessék el; Slaney ur: hogy nagy váro
sok közelében tetemes téreket hagyjanak sétahe
lyekül, a’ közönség számára; Buckingham ur: 
hogy a’párviadal mint nemkeresztyénhanem barbár 
szokás gátoltassék meg; Mackenzie ur: hogy 
Skótziában a’ népoktatás állapotjajavíttassék meg, 
Evart ur: hogy ő Fölsége kéressék, fontolná 
meg, nem volna e hasznosabb, ha csak élet
fogytig tartó paireket nevezne ki örökösek he
lyett ? Ripon ur: hogy a’ püspököktől törvény
hozói és birói tisztök vétessék el; Grote ur: hogy 
a’ parliamenti választások alkalmakor ezentúl go
lyózással, nem pedig kiáltással történjék a’sza
vazás, mert az értelmes beszédű emberekhez nem 
illik; Wilks ur: hogy a’ dissenterek sérelmei 
orvosoltassanak; Williams ezredes: hogy a’ britt 
királyi ház föl legyen hatalmazva, angol csalá
dokkal házassági összeköttetésekre lépni; Hume 
ur: hogy a’ henye-hivatalok (sinecure) vizsgálat 
alá vétessenek, ’sa ’ t. —

A’ conservativ-protestáns párt aug. 14én 
nagy gyűlést tartott Bubimban. A’ népség száma 
tömérdek, ’s a’ terem tömve volt; néhány magas!) 
ülésen a’ párt legtekintetesb lordjait lehete látni. 
A’ dublini lordmayor viselé az elnökséget. Mi
dőn ez széket foglalna, két nagy narancsszínű zász
ló szegezteték ki; de Roden lord tul-tory ’s mint 
látszott a’ gyülekezetben a’ legtekintetesb, szó
székbe lépvén nyilványítá, hogy noha ő maga 
orangista, még is lehetnek a’ jelenlévők közül 
némellyek, kik nézeteiben nem mennek oíly raesz- 
sze, mint ő, azért ama’ zászlók, kitüzetését rósz 
néven vennék, miért is javaslaná azok levéieíé- 
sét, mi azonnal meg is történt. Ezután Roden 1. 
igen igen hosszú beszédet tartott, melly gyám- 
okaira nézve hasonló volt a’ tized-javaslat félreve- 
tésekor a’ felsőházban általa mondotthoz. Lelkész 
kevés volt jelen, ’s a’ londoni lapok ama’ közmon
dásra emlékeztetnek: „Én víni fogok, fogd te íel 
a’ csapásokat“ mellyhez a’ gyülekezet charakteréf 
igen hasonlónak teszik. Kodén többek közt azt 
állttá, a’ ministerek a’ protestánsok számát akar
ják Irlandban megtudni, mintha életök után Re
kednének ’s a’t. Mortimer O’Sullivan ur azt állí
totta, egyetlenegy véres éjjel fog a’ protcstanfismus- 
nak Irlandban véget vetni’s t.i. — A’Globe szerint 
a’ cumberlandi hg. a’ király udvari szertartásáról 
eltávozott, midőn a’ katholikus Norfolk hg. oelé- 
pett, hogy a’ térdszalagrend vitézévé üítesséb. 
Ka íT király eldődei iránt történt volna vatebt
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a* megvetésnek illy szembeötlő bizonysága , a’ 
»értő kétség kívül el fogott volna tiltatni az udvar
tól. De a’ mostani király jósága ezen elmulasztást 
elnézte , mellyet hihetőleg még is érzett. A’ többi 
hírlappal a’ Times is igen hevesen kikel a’ parlia- 
ment-bérekesztési trónbeszéd ellen, mondván, hogy 
Angliában a’ trónbeszédek azzal szoktak kitűnni, 
hogv azon tárgyakról, mellyekről értesítenek, 
oily kevés fölvilágítást adnak , a’ miliy keveset 
csak lehet. Miután az idei ülés meddőségét ’s ko- 
párságát fölhányta, imígy zárja érthetőíeg Broug
ham ellen irányzott czikkelyét: ,,A’ trónbeszéd a’ 
testvér országról hallgatott. Mi őszintén óhajtjuk, 
bár ezen parliament bérekesztése, ’s a’jövőmeg- 
nyittatása közt,  semmi ollyas ne történnék, mi 
szükségessé tehetné , hogy a’ trónbeszéd az ir- 
landi ügyeken annál tovább legyen kénytelen mu
latni.“ —

F R A N C Z I A O R S Z  Á G.
A’ levegőhajózási társaság tagjai jelentik, 

hogy 17kén délután 2 órakor próbát akarnak ten
ni léghajójukkal; Ajasson de Grandsagne ur, bol
dogult Cuvier munkástársa , jelentést bocsátott az 
akadémiához, mellyben tudósítja, hogy a’ fölszál
lásban részt veend, ’s azon észrevételeket, mel- 
lyeket rá bíznának, megteendi. Az akadémia el
határozd, hogy a’ felszállás közben az ég vizsgán 
fobservatoriumon) hév- és légmérői észre vétele
ket teend, megfelelőket a’ léghajón ugyanazon 
időben teendőknek, hogy a’ meleg fogyását azon 
fokok szerint határozhassák meg, mellyekben a’ 
léghajó levegőbe emelkedik. E’ fontos physikai 
kérdésről eddig még csak határozatlan adatokat 
tudunk. Iíogy a’ következmények mathematikai 
pontosságnak legyenek, Arago ur a’ léghajósokat 
a’ csillagvizsgabeliekhez hasonló szerszámokkal 
fogja ellátni.

Marseille környékin a’ szárazság olly nagy', 
hogy febr. Itől fogva aug. lig  csak egy nap esett, 
’s a’ város kertéiben semmi zöldség sincs a’ Iák 
lombjain kivid. A’ város azonban se zöld főzelék
ben , se gyümölcsben szükséget nem iát ; mert 
mindezt Corsicából és az olasz partokról szállíta
nak , ugv szinte Francziaország belsejéből is. De 
minden drága. Genuából minap i 2  óra alatt íris 
virágbokrétát is kaptak. — A’ párisi lapok sze
rint a’ levegőhajósak vállalata nem sült el. Aug. 
•ftke egész éjét készületekkel tölték el. Néhány 
repedést vettek észre, mellyeketki keile igazítani. 
Reggel 9 órakor a’ Marsmezőre vitetett a’ tömér
dek alkotvány; számos ezer kiváncsi kíséretében 
’s egyszerre, miután már töménytelen sokaság se
regiéit össze, a’ golyó meghasadt. A’ visszaiar- 
t ís által az azt környező háló is elszakasztatott, 
a’ golyó í'elszállott, kétszer megfordult, és zörej

jel pattant szét a’ fák föfott a’ Mars mezőn. A’ gyer
mekek a’ golyó maradványit felkapdosák, ’s Pa
ris utczáin árulák. A’ vállalkozók pedig a’ Mes- 
sagerbe küldött írásukban bizonyítják, hogy a’ 
próbát ismétlem fogják. — A’ válaszfülirás vitá
ja alatt Dreux-Brézé ur azt állította, hogy az Or
leans ház a’ kármentés alkalmakor 26 miiiio fran
kot kapott az országtó 1.

Paris, aug. 17. noha igen rajta volt Thiers 
és Guizot, hogy ministerei védelmire szigorú sza
vakat mondjon a’ király a’ válaszfölirásra feleletül, 
Lajos-Füiöp mindazáltal arra nem állott, de a’ kö
veteket kielégítő válasz nélkül bocsátotta el. Sza
vai, melíyeket mint állítják hideg hangon ejte, 
csak ál talányos köszönetét fejezének ki.—Madrid
ból a’ hírlapok az igen szoros censura miatt a’ 
követek beszédeit ’s a’ ministerek előadásit cson
kán és tökéletlenül kénytelenek adni; ’s még sző
kébbek azon kivonatok, melíyeket a’ j. des De
bate közöl. Szerencsére az angol követ Madrid
ban, elég szíabadelmüleg gondolkozik, ’s a’ Times 
és Morning-Chronicle levelezőjének a’ cortesi 
gyülésteremben alkalmas helyet szerzett, kik gyors
írók áltál a’ vitákat teljesen fölvétetik, ’s lapjaik
ba küldik. — Thiers ur, a’ minister atyja követ
kező Írást bocsátott a’ Quotidienne szerkesztőjé
hez: „Uram! Lapja egyik czikkelyében aug. 13. 
azt adja uraságod Párisim uíazíom okául, hogy fi
amtól, a’ ministeriől, pénzt kérjek. E ’ hiedelem 
azonban tévedés, mellyet eddigi életem nemiga
zol. A’ ministeren kívül még más két fiam ’s unoka
húgom is van. Egyetlen szándékom csak az volt, 
hogy ezt a’ ministernek említsem még. Sokkal na
gyobb hiedelemben vagyok uraságod gyöngéd ér
zése felől, hogy sem készségét e’ tekintetben min
den balraértés elhárítására kétleném. Fogadja ’s a’ t.

A’ ministeri lapok nem nyilatkoznak azon el
terjedt hírről, mellynél fogva Thiers ur elbocsáfc- 
tatási kérelmét nyújtotta volna be. A’ Journal de 
Paris csak azt mondja: „A’ belminister (Th. ur) 
estve aug. 20kán Dieppebe utazott, hitvesének, 
ki a’ tengeri fürdőket akarja használni, oda kisé
résére, de következő héten ismét visszajöven<La 
Azon lapok is, mellyek legelőször említek a1 bel- 
minister-változást, teljesen. hallgatnak e’ tárgyról.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Parisban közelebb egy munka jelent meg a’ 

spanyol adósság felől; szerzője Rorrego ur (mo- 
nekvö spanyol) Spanyolországnak gazdasági és 
íinanczi állapotjábul törekszik megmutatni, hogy 
az ország képes lenne minden adósságit kifizetni, 
ha a’ kéznél levő gazdasági forrásokat vagy fo
gyasztó eszközöket használni tudná ’s akarná. A1 
munkában e’ segéd források reudre fölhordva van
nak ; a’ spanyol síatusadosság benne mindőssz®
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8,992,021,750 frankra tétetik. — Alig van két 
hónapja, úgymond a’National (a’ spanyol adósság 
dolgában), midőn még valamennyi spanyol köte
lezvény igen magasan állott, t. i. 88on a1 királyi 
kölcsön, 80on az 5 pCntnyi örökös, ’s 5üen a’ 
3 pCtes. Aug. 14kén az első 4 8 , második 45, 
harmadik 17re szállott alá. Francziaországban e’ 
rögtöni esésnek kára 95 milliónyi francra megy. 
Mennyire mehetett még Londonban, Amsterdam
ban ’s a’ t. nem számítjuk. Vizsgáljuk okait e’ ve
szélyes változásnak. April. 1 söjén a’ inadriti udv. 
újság kir. decretumot hirdete, inelly által 200 
millió real uj kölcsönvétel jelentetek , bizonyos 
föltételek ’s az ezeket kedvezőbben teljesítőnek 
odaitéltetés mellett. Máj. lsőjén kellett volna ez 
odaitéltetésnek megtörténni, de Parisban egyik fő 
.banquiernál a1 spanyol kölcsön-ügy iránt e’ köz
ben ollyas mik íodöztettek föl, mellyek miatt a’ 
mondott napra egy vállaló sem találkozott. Mind
eddig a’ spanyol ministeriumnak eszében sem volt 
bukásrul gondolkodni , sőt la Rosa urnák a’ kül
földi ügyviselőkhöz bocsátott egyik körlevelében e’ 
szavak jőnek elő: .jelen biztos állásunk ’s a’ jö- 
veudő iránti bizodalom olly nagy, hogy statushi
telünk a’ mostanihoz hasonló magasságra még so
ha nem emelkedett; segéd-forrásokra találtunk, 
mellyekbül a’ legsürgetőbb szükségeket kellően 
fedezhetjük, ’s a ’t. Ebbül láthatni, mikép a’ mi- 
nisterium kész volt minden adósságot folyvást n-ieg- 
ismérni; mi több , hozzájárult a’ legutolsó kamat
osztaléknak pontos kifizetése is; mihez képest nem 
csudálhatni, ha a’ közönség bizodalma, illy tet
tek ’s nyilatkozások mellett, erősen fegva tarta
ték. Torreno ur az egész gordiusi csomót egyet
len csapással vágta szét. E ’ csapás nem követke
zett vala, ha május lsőjén a’ mondott 200 millió 
kölcsönre vállalkozó találkozók. Az uj financz-mi- 
nisternek uj politikai nézetei vannak, ’s e’ politi
kabeli kérdések alatt meg kelle hajolni a’ íinanczi 
kérdésnek. 11 év óta forrott a’ gyülölség Vlldik 

»Ferdinand kormánya ellen, ’s ez most tör ki; 
Torreno kifürkészvén a’ kir. kölcsön körüli gyalá
zatos részleteket, ’s a’ dolgot nem hagyván titok
ban , most már a’ banquerouttenak mellözhetíenül 
következni kell. Ne titkoljuk el, hogjr Spanyol- 
ország teljességgel revolutionalis pályára kelt. 
Torreno financz-javaslata az első induláspont, hon
nan azután a’ többi valamennyi reformszabály, 
mellyeketa’ kamarák elfogadni találnak, sorozat
ként kel majd ki, ’s megmutatják radicalismusi 
;bélyegöket, mellyen a1 legbaglyabb szemű is vi
lágosan látni fogja, mikép Spanyolországban nem 
a’ puszta trónöröklés lesz ezentúl vita tárgya, de 
társasági revolutio a’szó minden ereje ’s terjedel
mében. A’ külföldi hitelezőknek Madritban íme ki

jutott aug. 4ki éjszakájok, ’s kétség kívül nem 
sokára hasonló jutand az ország nemességének ’s 
cierusának. Híjában törekesznek majd ministerink 
a’ Pyrenéeken-tuli mozgásokat mérsékleni, itthon 
Francziaországban elnyomhattak ugyan hasonló
kat, de ott más szenvedelmek, ’s mondhatni ter
jedtebb szükségek, egészen más véget is fognak 
szülni. Mi legalább a’ hiedelemben vagyunk, hogy 
Torreno javaslatát a’ cortesek még keserűbbé te
szik, mert hol egyszer az adós kegyelmére jutott 
a’ hitelező sorsa, ott kedvezést híjában várs??. 
Egyébiránt a’ spanyol hitelezők szerencsétlenségi 
elég óvásul szolgálhatnak mind hatalomnak , mind 
törvényhozásnak. Innentova tapasztalni fogjuk: 
valljon lehetséges é a’ status- és privát javak el- 
tékozlásinak valami gátot vetni? tapasztalni : 
valljon mindegyik kormánynak szabad e pénzeket 
veretni, szabad e számára Parisban előre pén
zeket fölszedni ’s azt is legföljebb egy banquier- 
nak oltalompaizsa alatt, ki érte soha nem felelős? 
tapasztalni végre : valljon megengedtetik e még 
továbbra is Parisban kereskedést űzni ollyatén 
külső kormányok hitelezvényivel, kik adósságaik 
mennyiségit vagy esztendei költségei ’s jövedel
meiket soha hivatalosan nem jelentik? Ila keres
kedési szabadság uralkodik börzénkén, úgy leg
alább nyilványosság által világosittassék ’s oltal- 
maztassék az. — D. Carlos aug. lókén Bermeóba 
jött, kétség kívül hogy hajóra kelhessen ’s az or
szágot elhagyja, azonban meghallván llodil sere
ge egyik osztályának oda közeledtét, — sőt mivel 
gyaníthatni, hogy ezen osztály előtte a’ tengerhöz 
juthatást el is zárta, lökán visszafordult Onnate 
télé, honnan 17kén Aranzazunak indult el. A’ 
carlositák minden ütközetet kerülnek, ’s hogy kön
nyebben tétovázhassanak, most már újra több 
részre oszlakoztak széllycl.— A’ múltkor jelentett 
apró bárkák elfogatását körülményesben igy adja elő 
az Indicateur: 15kpn egyik spanyol hadihajó a’ 
magas tengerről jövet S. Sebastian közelében vi
torlázott e l; a’ kapitány a’ partot csöven vizsgál
va jeladásokat vön észre egy jó számú ember- 
csoporttul, mi neki gyanúsnak tetszék; a’ főár- 
boczra tehát carlosi zászlót parancsolt vonatni, ’s 
a’ parthoz közelebb hajóztatott; alig vevék ezt 
észre a’ partiak, azonnal nagy számban bárkák
ra ülének ’s a’ nagy hajó elibe siettek. Mint va
lami flottácska, úgy közeledtek messziről a’ hajó
hoz , ’s hozzá érvén egymás után siettek a’ födél
re. Midőn már mindnyájan fölértek, a’ kapitány 
előlépett ’s nem csekély bámulásokra valamennyit 
hadifoglyának nyilatkoztatá. Száznál jóval többen 
voltának. A’ kapitány tovább vitorlázott velük. — 
Madritban a’ cholera szűnik, zsákmányi közt 
számiáltatnak: Imaz a’ volt finanezminister, marq.
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Poníejos, Villahermosa hgné, gr. Punnonrostro 
leánya ’s más előkelők. — Aug. 12kén a’ procu- 
rador-kamarában Garelly ur távollétében Kosa ur 
adta elő az uj büntető törvénykönyvi javaslatot; 
14kén pedig a’ belügyi minister fogja az ország 
állapotjárul szóló tudósítását előterjeszteni. 

P O R T U G Á L I A .
D. Pedro hitvesestül ’s a’ kis királynéval, a’ 

tenger-minister, Terceira, Saldanha, ’s majd az 
egész udvar kíséretében aug. 25kén szállott ha
jóra a’ lissaboni kikötőben Porto felé utazandó. A’ 
kikötő karjain fegyveres katonaság állott ki tisz- 
telkedésül, ’s ben a’ pompás Tajón valamennyi ha
jó öröm-lobogókat tüze föl a’ magas hajós-nép üd- 
vezlésére. Elinduláskor hosszan a’ Tajo partján, 
az erőségeken, ’s fokokon valamint a’ kikötőben 
is egyszerre minden áígyu megdördült, ’s a’ kül
földi hajók mint szinte belföldiek mindnyájan há
romszoros lövéssel tiszteiét a’ mellettük elvitorlá
zó Royal-Tar hajót, mellyen a’ király nép hajózott. 
Magas tengerre értükkor kemény szél állott be  ̂
nielly miatt útközben valahol kikötniek kellett vol
na, ha d. Pedro, ki mindig a’ födélén maradt, az 
utat szakadatlan folytatni nem parancsoló. így tör
tént, hogy másnap a’ hajó csakugyan elérte Porto 
kikötőjét; ugyanaz nap , mellyen tavaly d. Pedro 
e’ kikötőbül egészen más körülmények közt indít«* 
la l.i Lissabon felé, minthogy útját akkor sötét éj
ben ’s titkolódva, hogy a’ migueli battériák által 
észre ne vétessék , keile tennie. Most örvendező 
sokaság fogadá az érkezőt ’s a’ hatóságok messze 
a’ kikötői sorompókig eveztek elibe tiszteletül. A’ 
császár azonnal hogy kiszállott, üdvezlő fölszóli- 
tást bocsátott p’ néphez illy tartalmút: „Porto la
kosi! Ámbár betegségembül, mellyet nagy részint 
ama’ tömérdek munka és fáradozás szültenek, mel- 
lyeket itt szemetek láttára szenvedtem, még tö
kéletesen föl sem gyógyultam: sietek mindazon
által közitekbe, nem hagyhatván e’ nemes és hűsé
ges várost látogatásomra még tovább is várakoz
tatni. Igéretemhöz képest, mellyet múlt évbelijük 
26kán , kevéssel azután hogy Algier hóditója itt 
előttetek,Portugáliában az első csapást kapta, tet
tem volt nektek, hozom királynétokat magammal, 
együtt éldelni ’s megosztani yeletek örömét a’ pol
gárháború becsüh'tteljes végeztének. íme tehát 
közietek van királynétok, ki nektek az ő javára 
tett sok fáradságitok és ákiozatitokért köszönetét 
mondja ’s magasztal benneteket bajnok vitézségte- 
kért, mellyet ugyan mindenki más példányul tűz
het ki magának, de soha fölül nem haladhat. Én 
sziveinkül örvendek, itt dicsőségem térmezejéíi ta
lálhatni magamat közietek portói barátim! kiknek 
amaz emlékezetes ostromkor részemre nyújtott baj
nok segedelmüknél fogva, minden szerzett hire-

met köszönhetem, melly hirt gyermekimnek örök
ségül hagyok. Örvendek láthatni benneteket az 
áldott béke és szabadság élvezésiben; örvendek 
bizonyossá tehetni titeket valamint minden portu
gálig hogy én, mig élek, örökké ’s minden erőm
ből királynétokat ’s a’ constitutionally chartát vé- 
dendem. Óhajtanám , hogy tovább maradhatnék 
tiz napnál közietek, de mivel közeleg az idő, mel
lyen a’ cortesek Összegyűlnek, néhány nappal előbb 
jelen kell lennem a’ fővárosban. Esztendőre azon
ban, ha egészségem engedi, szándékom az éjszá
ki tartományokat szárazon és alkalmasb időben, 
a’ királynéval együtt látogatásképen beutazni, ’s 
akkor reményiem lesz azon gyönyörűségem, hog*y 
e’ bajnokszellemü városban több napig mulathas
sak. D. Pedro braganzai hg.“

Jul. 31 kéig a’ cortesi követválasztások közül 
már 84 volt tudva; ezek jobbára mind ministeriek 
’s minden bizonnyal a’ hátralevők is hasonlók le
endőnek. Carvalho, az első minister, 5 helyen 
választatott meg, Aguiar négyen, Ereire kettőn, 
Magelhaes hármon, Saldanha kettőn és Campos 
szinte kettőn; ha hozzá vétetik még, hogy a’ 
többi minister is megválasztva van, e’ szám már 
maga is majd nem többség.— Mondják, a’ cortes- 
megnjitás után azonnal sajtószabadság fog hirdet
ni. — Madeira szigetről a’ volt migueli őrseregbül 
d. Pedro fr cg.'it 700 embert hozott és szállított 
ki Lissabonba. — Londoni hírlapok szerint Alem- 
tejóban még most is folyvást guerillák ’s rabló cső- f 
portok kalandoznak, ’s egyik főbb vezérnek ezek- ! 
között 3000 ember állana parancsára. Állításuk 
szerint inkább készek fegyverben halni meg, mint 
a’ hirdetett közbocsánatot elfogadván, Lissabon- 
ban ,vagy egyebütt a’ nép által veretni agyon, j 
Azonban Schwalbach gén. vezérlete alatt, már jó 
számú lovasság küldetett ki üldöztetésükre. — 
Lissabonban a’ hír szerint fölállítandó nemzeti őr
ség száma 20 zászlóaljra fogna terjedni. 1). Pedro 
’s az ifjú királyné, mint legújabb hírek hozzák, j 
Portóbul aug. 6kán szerencsésen visszaérkeztek \ 
Lissabonba.

Lissabonbul aug. 6ki levelek szerint a’ lö k é n  , 
megnyitandó cortes-gyülés elibe legelőször is kö
vetkező tárgyi törvényjavaslatok fognának tér- j 
jesztetni: 1 )  korlátlan sajtószabadság ; 2 )  majd1 
ratusok eltörlesztése; 3 ) Portugáliának a’ széni j
széktől függetlenné tétele.

B E L G I Ü  M.
Leopold király Ostendében mulattékor, elfő- j 

gadá az ottani kereskedői kamarát, melly többek 
közt ezeket is mondá hozzá: „A1 májusi első tör
vény a’ munkában levő vasút elkészítését eszten
deig határozza. Bár ne késnék e’ munka! Belgium 
mint független ’s neutrális hatalom, nem félhet a>-

l
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tói, hogy Europa tengeri hatalmai száma közül 
kizárassék; de sürgető, bogy azon hajókat, mel- 
lyek idegen lobogókat szegzének föl, kipótolja. 
E ’ hajókat Belgiumban készítették; megmaradnak 
tehát az országnak a1 kútfők azok pótlásira. Szo
morú volna hinni Sire! hogy Belgium tengeri ügyét 
’s erejét idegen munka ’s hajóval kell kiegészíte
ni. Az ország elég gazdag emberben ’s munká
ban, mik e’ végre szükségesek ’s Fölséged, ki 
ezt jól tudja, nem fogja túrni, hogy a’ belga szí
nek fenyő, ’s roszul épült hajókon lobogjanak. Ez 
csak az ország vészteségire vezetne. Szinte ha
mis állítás az is , hogy Belgium, mivel gyarmatai 
nincsenek, Kelet-indiával kereskedést nem űzhet, 
mert az általányos világkereskedésben azok nél
kül is részt vehet. Óhajtható volna végre, Sire, 
hogy a’ vám feje olly révben mint Ostende, egye
nesen a’ financzministerrel levelezne, ’s igy minden 
kérdést hamar végezhetne is cl.“ A’ király megelé- 
gültét fejezé ki azon, hogy Ostende kereskedő 
kamarája valamint máskor úgy ez úttal sem hely
beli, hanem országos érdekű kérdések ’s ötletek
kel ismérteté a’ királyt meg.

Aug, 17kén ítélte el Monsban a’ törvényszék 
a’ brüsseli pusztítások végett bevádoltak ügyét. 
Az esküttek valamennyi elejökbe adott 287 kér
désre tagadólag feleltek. Mire az elnök kimon
dó a' fölmentő ítéletet, ’s megparancsoló a’ vádlot
tak szabadon bocsáttatását. Ezek a’ börtönbe tér
vén onnan csak hamar nagyobb részint eltakarod- 
<tak. Némellyek azonban az éjét ott kívánták töl
teni. A’ vádlottak segedelmire aláírások nyittat
tak , hogy Brüsselbe térhessenek vissza, ’s mivel 
a’ törvényszéki elnök neve első volt az aláirás- 
liven, azonnal valamennyi bíró, eskütt, ügyvéd, 
s a’jelenvoltak közül számosán aláírtak. Az ülés 
végén az aláírás már 300 frankon túljárt. Brüs- 
selben is gyűjtenek a’ vádlottak háznépe számá
ba. — Hollandi hírlapok az orániai hg napi pa
rancsát közük, mellyet a’ sereghez aug. 9én bo
csátott. A’ király elégülését íejezi ö ki abban a’ 
lereg viseletéről; ’s igy rekeszti: „Mindnyája
toknak, kik e’ táborban részesültök, azon teljes 
Meggyőződését adja a’ király tudomásul, hogy, 
•ia uj veszély fenyegetné a’ hazát, azon nemes 
pizgóság, mellyet mindig mutattatok, oda fog 
benneteket siettetni, hova királyotok szava ’s a’ 
iiaza érdeke bivand , hogy Isten áldásával csiig- 
pedhetlen bátorsággal megtarthassátok a’ szerzett 
i esősé get.

NÉMETOKSZÁG.
A’ Baden nhgségi status és kormányLap aog. 

;5röl következő rendelést közöl: „Leopold, Isten 
fgyeiméből Baden és Zäuringen hge czélszerő-

V

nek találtuk elhatározni: 1) az 1.832 jul. 28rói 
költ ugyanaz napi rendelés végrehajtását a’ cen- 
surai hatóságot illető rendelésünk 1. czikkelye, és 
1831 febr. 12ről költ’s a’ sajtói törvény végrehaj
tását illető rendelés 16ik czikkelye eltörletnek. 2 ) 
Belministeriumunkat megbízzuk ezennel,hogy min
denütt, hol nyilványos lapok kiadatnak, alkalmas 
censorokat állítsanak föl. 3 ) Censor ellen minden 
panaszt belministeriumunk itélendel társasán, (col
legial} Belministeriumimk végzése ellen hasonlag 
statusministerinnmak fog Ítélni. A’ végrehajtás 
belminisíeriumúnkra bizatik. Költ Carlsruheben , 
1831 aug. 8dikán Leopold ’s a’ többi aláírás. 
— Frankfurtból Írják, hogy Münch - Belling- 
hausen gr. Bécsből még sem tért a’szövetséggyü- 
léshez vissza. Visszatérte után néhány nappal 
azon végzéseket fogják közzé tenni, mellyek a’ 
bíróságot érdeklik kormány és országos rendek közt 
a’ német statusokban, ha netán ezek összeütköz
nének némi kérdések fölött. A’ r.önyv-vizsgálati 
végzések még bizonyos‘ideig köz nyilványra jutni 
nem fognak.—Alig jelent meg az orosz nevelői ren
delés, melly t.i.minden nevelőt tanítót, nyelvmestert 
vagy akárminő oktatót tisztviselővé teszen, Prus- 
sziában hasonló tartalmú adatott ki, mellynél fog
va senki semmiféle tárgyban leczkéket nem ad
hat,  hacsak az illető hatóságtól arra engedelme 
nincsen, — ’s hogy azt nyerjen, próbát tenni tar
tozik mindenből, miben oktatni készül, mert csak 
így remélihetni teljes egyformaságot a’ princípiu
mokban. — Nidda fürdőhelyen szomorú történet 
adta magát elő bizonyos álomjáróval. Darmstadt- 
bói t. i. némi tisztviselő, ideggyöngeségben szen
vedő leányával, kin azonban már álomjárásra is 
nagy hajlomást vettek észre, a’ fürdőbe jött kösz- 
vény-gyógyítás végett. Egy estve 11 órakor, a’ 
mint ágyában feküunék, halija a’ mellék-szobában 
levő leányát remegő nyögéssel kiáltozni: „Atyául! 
atyám!“ 0 azonnal a’ mellékszobában termett. »L 
nagy csudáilára ’s ijedelmére az ágyat üresen ta
lálta; tovább keresvén az ablakot nyitva leié, ’s 
ki festené iszonyodását le, midőn gyermekét az ab
lak-párkányról mindig gyengülőbb kezekkel füg- 
geni látja. Azonnal megragadta, d ta ’nagy ijedség 
’s betegség annyira megfoszták a’ szerencsétlen 
atyát minden erejétől,hogy repedő szívvel volt kény
telen leányát lezuhanni látni. Midőn a’ zaj ’s kiál
tozásra összefutott emberek megtudák a’ történe
tet, nem hihettek mást, mint hogy összetörve ta- 
láiandják a’ szerencsétlent; de nem! csekély zú
záson kivid sértetlen maradt, csakhogy a’zuhanás 
óta nagyobb iiieggyöngüíésf; vesznek rajta észre , 
meih' szorgos ápolás és ifjúsága által hihetőleg ei 
fog mellőztetni. Hogy ágyát elhagyta, ’s az ab
lak külrészén kikapaszkodott, ’s lebukott, mindezt
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nem tudta, csak arról emlékezett, hogy zsiványok 
rohantak rá , ’s ő azok elől búit el.

A’ hazafi emlékekben olly igen gazdag Ba
jorországban ismét újat emeltek a’ Wittelsbach 
nemzetség ősivár omladékai mellett a’ bajor kor
mányzó háznak. Az emlék obeliszkből áll, ’s rajta 
e’ fölirás van: ,,A’ Wittelsbachiak ezer éves or
szágló házának a’ hű Bajorország.“ ’S aug. 25én 
mint a’ király név- és születés-napján igen nagy 
ünneplések közt avattatott fel. — A’ szőlőhegyek 
Frankfurt tájékán, mint mindenütt, szépen álla
nak , ’s a’ szüretet alkalmasint már septemberben 
végzik; szintolly bő a’ kilátás a’ frankfurtiak nem
zeti italára a’ gyümölcsborra, mert alma tömérdek 
van. Megfoghatni az almabor-mennyiség nagy
ságát azon adatból, hogy annak méretése után
80,000 ftot vesz a’ város be adó gyanánt.

A M E R I  K A.
Angol lapok jelentik San Jagóból (Tubában) 

hogy ott 48 óráig iszonyú. zivatar dühöngött, ’s 
nagy kárt tett. A’ folyók földagadtak, ’s a’ kávé- 
veteraényben kipótolhatlan veszteséget okoztak. 
Számos néger veszett el. E ’ zivatar még sokkal 
rettentőbb vala, mint az 1 8 3 iki. A’ hőség ki- 
állhatatlan volt , ’s a’ sárga-láz főkép az idegenek 
közt igen uralkodott. Havannábban is igen pusztít a’ 
sárga-láz és cholera. Veracruz tanácsa jun. 20kán 
végzést bocsáta k i , melly által az egyház ellen 
hozott törvényeket, mint az alkotmánnyal ellen
kezőket megsemmisíti; melly végzet következésében 
Yeracruzban az egyházak ismét megnyittattak.

Liverpoolba érkezett ujyorki levelek erősítik 
azon hiedelmet, hogy az ujyorki nyugtalanságo
kat bérlők , ’s más a’ rabszolgabirtoknál érdeklett 
délszaki lakosok támaszták azon czélból, nehogy 
társaságok vagy egyesületek alakuljanak a’ rab
szolgák minéielöbbi fölszabadiltatásokra, mi az 
egyesületek ’s társaságok ezen termékeny honá
ban igen könnyen ’s hamar megtörtént volna. Cox 
dr. előbb az amerikai gyarmatozási társaság tagja, 
melly négereket szándékozók Afrikába telepíteni, 
tavaly Angliában volt, ’s visszatérte óta szint olly 
buzgón apostolkodik a’ rabszolgaság minéielöbbi 
eltörlcsztése mellett, mint az előtt a’ lassankénti 
eltörlés mellett nyilatkozék. E’ miatt támadta meg 
egyházát ’s lakját a’ megfizetett pórság. — Rio- 
bul érkezett levelek szerint jun. 6ról a’ brasiliai 
statusadósság68,378,166 dollár (1 dollár 2 ezüst 
tor.). Ugyanazon hir jelenté, hogy az úgy neve
zett Sociedade defensora (védtársaságnak), melly 
a’brasijiai nemzet ügyeit intézi, azonjusa, mel
lyel minden ministert, ha javaslatinak ellensze
gül,  letehet, ugyszinte a’ követek azon joga, 
mellynél fogva ezek egyedül a’ senatorok meg

egyezése nélkül tehetnek javítást, hihetőleg nem 
sokára vita alá jövend. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ Syriából érkező hírek egy részről nem 

nyugtatok Ibrahimra nézve, más részről pedig 
azt is állítják, hogy a’ támadás nem olly tetemes, 
mint minőnek eddig rajzolták. Sőt azt mondják : 
Ali szántszándékkal nagyítja e’ híreket, hogy 
ürügye legyen Synában fegyveres erejét öregbí
teni, mellyel hóditó terveit annál biztosabban űz
hesse a’ porta ellen. Más hírek azt is emlegetik : 
a’ szultán örömest hasznát vette volna Ali zava
rának, ’s beavatkozott volna Syria ügyébe, de 
külhatalmak követei keményen kikeltek e’ szándék 
ellen. Hire futott annak is, hogyIbrahimot elfog
ták,  mi azonban nemcsak nem valósult meg, sőt 
biztos hírek azt jelentik, hogy uj segítséget nyer
vén fenyegető állásba tette magát, ’s most a’ lá
zadókat meglakoltatni készül. Éhez képest a’ sy- 
ríai ügyek egészen más alakot öltenének. A’stam- 
buli fegyvertár- és gyárban folyvást nagy mun
kásság uralkodik. —

L E N G Y E L O R S Z Á G .
Franczia lapok jelentik a’ lengyel szélekről: 

,,A’ varsói főbenjáró legfelsőbb biztosság 9 tagból 
áll, fele orosz’s fele lengyel, elnöke Pankratieff 
orosz general. Miután Wysozki Péter ’s Niemo- 
jowski Yincze halálra ítéltettek, mind a’ ketten 
együtt hozattak elő. Paskevitsch tábornagy felol- 
vasá előttük az Ítéletet, ’sjavaslá nekik, folya
modnának a’ czárhoz kegyeimért; de ők azt 
viszonzák , hogy e’ halálos ítélet óhajtásukat elő
zi meg , ’s csak annak minéielöbbi végrehajtatá
sát kívánnák. Paskevitsch később 2odszor is üzent 
nekik , de ugyanazon választ nyerte. Még is hír
nököt kiilde Pétervárba kegyelmet kérni nekiek. 
Az elkobzások még folyvást tartanak; juh 25én 
Pác gróf general bútorai ’s narancsíáji adattak el 
Varsóban nyilványo*an, ki most Parisban tar- , 
tózkodik. —

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ florenczi újság aug. 7ről nhgi rendelést i

közöl, mellynél fogva Livorno város aug. 1 tói fogva j 
teljes szabad révnek nyilványíttaték, minden illyes i 
révet illetni szokott kedvezésekkel. — Livornóban I 
részvényes társaság alapult, Livorno, Marseille, a» 
afrikai és asiai partok , Malta, Görögország, Ale
xandria és Konstantinápoly közt gőzhajózást létesí
tendő. — A’ livornoi ésmarseillei kereskedés e’ vál-
lalatbólsok nyereséget Ígérhet magának, mire, mint
mondják 700,000 franc tőke kell 1 4 0 ,3 0 0 0  forin
tos részvényekre osztva. Bougleur és társasága vál
lalja föl az aláírást, ’s már \  alá van írva. - i

Szerkeztet! H e l m e  ez y. Nyomtatja L ä n d e r e r .

I
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M A G Y A R -  és E R D E L Y O R S Z A G .
P o z s o n y b a n  több héti szünet után aug. 

30kám tartatott ismét országos ülés, mellyben mind 
a’ két tábla összeülvén hallgatták az 1833 nov. 
19kén felterjesztett úrbéri országos határozatok
ra m. h. SSkáruI keit királyi rcsolutiót, rnelly föl— 
olvastatása után nyomtatásra rendeltetett. Mind
össze 5^ ivre terjed. A’ RR. kik ekorig folyvást 
kerületi üléseket tartottak és sept. Isőjén „a5 pa
pi dézmárul“ szóló XXYik czikket hevégezvén, 
annak szerkesztését a’ magok kerületi határoza
tikhoz alkalmaztatták, egyszersmind ekkor elha
tározik a’ mondott k. kir. resoluíiót minden más 
tárgy előtt azonnal vitatásba venni.

Kolozsvárott aug. 2?kén tartott orsz. ülés
ben országgyűlési biztos Ferdinand ö kir. Fensé
ge a’ KK. és RRhez intézett levele mellett köz
tölte o cs. kir. Felségének ö k. Fenségéhez inté— 
eett kegy. kir. leírását, mellyben a’ KK. és RR. 
a’ kegy. leírás saját szavai szerint, különösen arra 
intetnek, hogy az országgyűlési elnököt és ítélő— 
mestereket, a’ fcnálló eddigi esküformák szerint 
felesketvén az országgyűlési tárgyak iránt való 
értekezések folytatásiban az 1791: 11 törvény- 
czikk által kiszabott utrn menjenek elő, ’s a’ kir. 
előterjesztések első pontja alatt említett sarkalatos 
és diplomatikai hivatalokra az 1791 : í 0 t. czikk 
értelmében véghez viendő candidatiókhoz a’ törv. 
választott ’s kegy. megerősített elnök törv. elölii- 
lése alatt késedelem nélkül fogjanak, mivel, mig 
az országgyűlés kiegészítve ’s a’mulhatlanul szük
séges eszközök (essentialia organa), illő módon 
helyre áílitva nem lesznek, a’ KKal és ítRel ó 
Felsége sem maga sem meghatalmazott képvise
lője által értekezni sem akar. Költ Schönbrunnb. 
aug. 21. 1834. A’ többit jövőre.

Aug. 19ki legfelsőbb határozata szerint ki
rályunk ő Fölsége, cs. kamarás és magy. kir. 
helytartósági tanácsnok báró Mednyánszky Aioizt 
udvari tanácsnokká, ’s a’ magy. kir. udv. Kan- 
czelláriához referendárra méltóztatott kegy. ki
nevezni.

Döbrentci Gábornak a’ budai kerületben első 
helyettes k. tartománybizlossáléptetése által, meg- 
üresült helyére 2dik helyettes k. tartománybiz- 
tassá 0 Fölsége nevében a’ nagymélt. magyar kir.

udv. Kanczellaria, Máttyus Jánost, elébb Ferdi
nand kir. fóhcrczeg huszár ezredében másodka
pitányt nevezé ki, ’s ez, hitét országos polgári 
hivatalában a’ nagymélt. magyar kir. Helytartó 
Tanács színe előtt sept. Isőjén tette le.

A’ bajor királyi tudományos Akadémia aug. 
Sokén tartotta közönséges nyilványos ülését a’ ki
rály születés- és névnapja ünneplésére. Ez alka
lommal többek közt tiszteletbeli tagokul választat
tak m. gr. Teleki József, és gr. Széchenyi István 
derék hazánkfiai mint jeles írók ’s a’ magy. tudo
mányos Társaság elnöki egyszersmind alapító és 
igazgató tagjai.

P é c s :  Tek. Baranya vmegye KK. és RRei 
aug. 26kán, szeretett főispánjok Végh István 6 
excja elnöksége alatt közgyűlést tartván, fölol
vastatott a’ megye országgyűlési egyik követének 
Siskovics József urnák levele, mellyben házi kö
rülményei miatt követi tisztérül lemondott. Ezen 
levélre az egész közönség egy akarattal határta
lan bizodalmát nyilatkoztatván a’ tisztelt követ 
iránt, lemondását nem fogadó el, hanem újra 
megkérte: hogy továbbra is állhatatos buzgó- 
sággal és hivséggel aT haza javára munkálkodni 
meg ne szűnjék ; — rnelly sürgetés ’s ritka bizo- 
dalonmak hódolván a’ tisztelt tag, követségét to
vábbra is megtartotta.

N a g y s z o m b a t o n  fönséges cngedelemmel 
külön magy. polgári katona-osztály alapittatotí meg, 
rnelly is aug. SUkán tartá beiktatását. Nyolcz óra
kor sereglett templomba az egyházi rend, a’ már 
többnyire ide érkezett kér. tábla tagjai, ns. tanács, 
katonaság, mint szinte a’ város lövész ’s vadász pölg. 
katona osztályinak küldöttei, ’s más lakosi; ’s Laky 
János lyceumi nyiív. tanító ur, derék magyar be
szédében fejté ki sz. István királyunk életiből a’ 
magyar-, polgár-, ’s katonának viszonyait, ’s 
tiszteit. Mire szivrehatólag zengedeze a’ „Tartsd 
meg Isten királyunkat ’s a" t.Cí ’s Bartakovics Adal
bert apát, s itteni helyettes ur nyujta áldozatot 
Istennek, ájtatos fohászok, ’s mozsár-durrogások 
közt. Az öröm-áldomást nagyszombati főbbek 
pompás niegvendégeltetése követé Kamenár Já
nos ur házánál.

Bő mvárosban (Sopronyban) aug. iGkén 
a’ város éjszaki szélén egy asszony gondatlansága
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miatt a1 konyhábul kiröppenvén a’ láng, minthogy 
épen éjszaki szél diihönge , néhány perez alatt 
az egész város tűzbe borult, ’s 10 gazda- és 8 
zsellér-házon kívül, a’ többi a’ templommal együtt 
egy óra alatt mind hamuvá lett. A’ népből, melly 
épen szentegyházban ájtatoskodott, mire innen 
kitódult, már senki házafelé valamijét kimenteni 
nem mehetett, ’s igy jobbára mindnyájan tönkre 
jutottak. A’ recsegő lángok semmi közeledést vagy 
oltáshoz*juthatást nem engedvén, a’ házak, ke
veset kivéve, nemcsak hogy beégtek, de mivel 
többnyire fatalpakra voltak építve , össze is omla
doztak. A’ kár,  templomon, iskolaházon, ven
dégfogadón, uradalmi majoron ’s a’ benne meg- 
emésztetett sok szüieségén kívül, mintegy 60,000 
fra becsültetik. A’ szegény lakosság keservét még 
azon körülmény is nehezíti, hogy különben sem 
teremvén takarmány, vagy élelem, biztos hajlék 
liijánya mellett nincs marháját is mivel teleltetnie, 
nincs mit jövendőre elvetnie. Egy részét keserű 
könnyeiknek a1 tűzveszélynél rögtön ott termett 
földesurok Jankovich Izidor kamarás ur letörlötte, 
a’ károsultakat egyenként eljárván ’s mind pénz, 
mind pedig élelembeli segedelemmel vigasztalván 
meg. Ugyan ezt tevék adakozásaikra nézve Végh 
István koronaőr ö excja, ’s Horváth uraságok a’ 
körüllevő helységekkel együtt: de mind ezen se
gedelmek csak legelső szükségeiket valának kielé
gítők, ’s mennyi még a’ következő szükölködés- 
ből származó Ínség !

Ba j án  aug. 29kén hasonlókép vigyáztalan- 
ságbul tűz támadván, fél óra alatt 7 ház hamvadott 
el; ’s bár a’ szél miatt számos nádtetős házakbul 
álló városunk veszélyeztetve vala, még sem igen 
látszott elég siető készség a’ yeszélyháritásra és így 
a’ kevés segítő kéz és viz szűke miatt néhány ház
zal több égett el. — Az idei termést felső Bácsra 
nézve középszerűnek sem , tavaszira pedig épen 
silánynak mondhatni annyira, hogy több határban 
az elvetett magot sem nyerte a' szorgalmas föld
művelő vissza, mert itt felső Bácsbanapril 26kárul 
aug. középéig úgy szólván eső sem volt. Alsó- 
Bács azonban kedvezőbb időjárással dicsekedett, 
hol bár néhány Határt megrongált is a’ jég, leg
alább kukoricza ’s burgonya-termés vigasztalja a’ 
sváb népséget, mihez a’ felsőben szinte nincs re
mény. Széna kevés, sarju semmi, ’s több helység 
széna-eltakaritás után marháit egyenest a’ kaszá
lókra bocsátá, félvén a1 lehető marhadögtül. A’ 
gyümölcsfák már is több helyütt kiszáradva gyá
szolják a' pusztító hőség mostohaságát.

K ő v á gó-0 r s aug. 28. Valamint honunk na
gyobb része sínyli a’ nagy szárazság súlyát, úgy 
különösen a’ Balaton-melléki tájt is székiben és 
hosszában iszonyú aszály perzseli. Elmondhatni,

hogy a’ múlt évi észtül fogva vidékünkön igazi ’s 
ekejárásnyi eső nem áztatta meg a’ .különben ércz- 
keménységü földet, elannyira, hogy némelly par
lagokat egész mostanig sem lehete fölugarlani. 
Kivevén, némelly a’ viz miatt máskor kaszálhat- 
lan bozótokat, se széna, se sarju. Árpa, tönköly, 
zab alig lett annyi, mennyit elvetni lehessen. Ku- , 
koriczához, melly más vidékeken még is hír sze
rint nem egészen mostoha, itt szinte semmi re
mény, valamint burgonyához.sem. Kendert sokan 
nem is vethettek. A’ szomorú kopársággá változott 
legelobül pedig minden órán kifogynak marháink. 
Egyedül szőlőhegyeink (noha bennük a’ jégeső 
holmi károkat tett) biztatnak szép áldással, de a’ 
töpörödni kezdő szőlőszemek is már szinte nagyon 
szomjazzák az esőt. lily szörnyű szárazságra 
mostan élő ember nem emlékezik, ha csak 1718ra 
nem, mellyben hasonlón majd semmi eső sem volt. 
Már itt körül belül a’ bozótok is régóta égnek, a’ 
nélkül, hogy a1 tűz a’ handzékoknak fzsombékok- 
nak) majd ölnyi mélységre ható gyökereibe liar.n- 
podzván, eloltathalnék. E’ miatt Szigliget körül 
egész telek elégett ’s több keresztből álló kalan
gya süllyedt a’ tüzes hamuba.

I g a z  i t á s .  Hírlapunk mull száma mellett szétkiildö/őtt  
.,Ószi vetesrii!'* szóló javasla tban (szerzője Hédii Károly ur 
nyomós isméretii gazdatiszt) egy nyomtatási  hiba csúszott,  
a 1 2ik lap >n t. i. Óik fi. 2ik sorában 15,870 he lye t t  25,800 
szem búzának kell állani.

A U S Z T R I A .
A’ cs. kir. föls. uralkodó Pár aug. 30dikán 

Brünnbe teljes vidám létben érkezett.
Már Becsben is van gőzkocsi, a’ legelső e- 

gész Németországban. Tulajdonosa Voigtländer ur, 
jeles meclianicus, maga volt oda érte Londonba,
’s építésén jeles részt is vett. Ez által kitanulta a’ 
kocsi szerkezetét, ’s igazgatásához ügyesen ért, 
minthogy mihelyt elkészült, azonnal több utazási 
próbát is tett vele Angliában, mellyek igen jól 
sültek el. Most Becsben a’ kocsi összeillesztésével 
foglalatoskodik. Dicső versenytársa leend ez a' 
gőzhajónak, főkép, ha, mint e’ készült, szokott 
építtetésü utainkon közdivatú szállító eszközzé lé
tesülhetne.

N É M E T O R S Z Á G .
A’ kasseli hírlap szerint aug. 20ról: „A kor

mány és az ország rendéi közt feníorgó viszályok, 
mint óhajtották, mind két részről értesülés által 
kiegyenlíttettek. A’ kormány, meggyőződvén az 
ország Rendéi kívánsága helyességéről, ’s mélyen 
érezvén azt, hogy csak a1 köztük uralkodó egyet
értés emelheti az ország javát, ’s a’ haza szük
ségeit legjobban a’ Rendek ismerik; több szem- 
pontbul engedett a’ RRek kivánaíinak , ’s a1 né- 
uaetszövetségnél-panaszlás sikamló útjára nem
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rend.“ — Mainzból aug. 23ról írják, hogy az ott 
emelni szándéklott emlék a’Napoleon alait elesett 
mainziak emlékezetére már föl van állítva. Magas
sága mintegy 20  láb, felső részén illő féldomboru 
magaslatban több czimer közt Napoleon zászlőji is 
szemlélhetek. Az  egész, nemes egyszerűsége ’s 
izléstelí művészete által hatalmas tekintetet mutat. 
A’ tol írás rajta ez: ,,A’ Napoleon zászlőji alatt el
hullott mainziaknak emelik ez emléket honjukba 
visszatért bajtársaik.“ Ez utóbbiak mint alapítók 
nevei az emlékbe fognak vésetni elhunytok után, 
mi már héttel meg is történt. Eleinte megíélemlé- 
nek sok részről, hogy e’ néhány száz őszbajnok 
egyesülni készül, ’s az emlék-emelés némi aka
dályt is szenvede, de teljesen megnyugottak e’ ret
tegés szivek, megértvén, hogy olly társaságtól, 
melly teljesen akkor fogta czélját elérni, midőn 
közüle az utolsó níeghaland, méltán nem igen tart
hatni.

A N G L I A.
Az alsóházban azon kérdésre: mit szándé

kozik a’ kormány az irlandi lelkészek számára 
tenni, miután a’ felsőház a’ részökre olly kedvező 
javaslatot félreveté , ’s már most a’ lelkészség ez 
országban nem élhet meg? Althorp I. azt feleié: 
hogy mivel a’felsőház olly kedvező javaslatot visz- 
szavetett, nem várhatni a’ kormánytól illőleg, 
hogy bárminő uj javaslatot tegyen. —

Minthogy az irlandi tizedjavaslat visszave
tése következéseitől olly igen tartanak az angol 
hírlapok, mennyiben az Irland állapotján teteme
sen könnyített ’s javított volna, nem kedvetlen 
dolog lesz tán olvasóink előtt, úgy tartjuk, Irland 
áll&polját a’ történet fonalán röviden érintenünk. 
Irlandban a’ zajgások ’s nyugtalanságok oka régi 
párt- és családgyülölség, különösen Cromwell ’s 
III. Vilmos király korából, kikről az orangista Ir
landban még most is „glorious pious and immortal 
memory“ (dicső, kegyes ’s halhatatlan emlékeze
tű) szójárással emlékezik; ’s kik ingatlan jószá
gokat és számos privilégiumot osztottak protestáns 
barátiknak Irlandban a’ katholikusok rovására. 
Azon üldözések , mellyeknek katholikusok ez idő 
óta ki valának téve , a’ főbenjáró törvények má- 
sítása által enyhültek, ’s az emancipatio általnagy 
részben megszűntek ugyan, de hatásaik sok te
kintetben még fenállanak, ’s alig biztatnak máso
lással. E’ hatások főpontjai ezek : a’ katholikusok 
kivált a’ felsőbb osztályból, el nem felejthetik, 
hogy őseik ’s eldődeik jószágai Cromwell és III. 
Vilmos által el koboztat tak, ’s azok protestáns hí
veik közt, kik e’ fölött merő angolok valának,— 
osztattak föl. Még mindig ujjal mutogatnak azon 
kastélyokra’s földekre, mellyek előbb családjaik 
tulajdonai valának, és sóhajtozva mondják : „Igaz

ság szerint ennek mind miénknek kellene lenni, 
de angol lord bírja azt, mert eldődink törvényes 
királyuk s vallásukhoz liűtelenek lenni nem aka- 
rának.“ Fájdalom! ’s az ilíyesek nem kevés szá
mú egyes esetek,' hanem a’jószágok legnagyobb 
része így jutott protestáns családok birtokába, ki
ket tehát a katholikusok folyvást igazságtalan bir
tokosoknak ’s csupa bitorlóknak tekintenek. Ez 
annyira megyen , hogy az elkobzott földek ’s egy
kori tulajdonosaik most élő egyenes utódjaik teljes 
jegyzékei forganak kézben, kik nemcsak nem mon
dottak le a’visszafoglalás reményéről, sőt egyedül 
biztos alkalomra várnak, hogy a’ mostani birto
kosokat kiküszöbölhessék. Noha a’ katholihúsok
nak ezt rósz néven nem vehetni, meg kell még is 
gondolni, hogy a’ mostani birtokosak törvényes 
úton jutottak jószágaik birtokába. 2dik gonosz 
ezen kívül a’ távoliét (absentismus). A’ gazdag 
földesurak nagy része t. i. angol vagy irlandi, kik 
szinte soha sincsenek az országban, hanem a’leg- 
sajátszerübb értelemben idegenek jószágaikon , te
hát kevés , vagy csak felszinü érdekkel vannak 
irlandi alattvalójik iránt. Egyedül a’ bér-kötelez
vényeknél fogva állván velők kapcsolatban , hű
ségeket se nem követelhetik, se rajok egyéb be
folyással nincsenek mint erőszakossal. Ezen urak 
többnyire ügyviselőt tartanak Irlandban, kik által 
csak a’ lehetséges legnagyobb bért ügyekeznefc 
kicsikarni anélkül, hogy jótékony behatással len
nének a’ parasztokra , ml kitetszik mindenütt, hol 
a’ birtokos az országban lakik. Jobbágyaik szük- 
ségit kévéssé ismérve megelégülnek, ha ügyvi
selőik folyvást pénzt küldöznek, e’ miatt gyülölíet- 
nek, az ügyviselőket pedig úgy utálják, hogy 
minden pillantatban or - gyilkolástól tarthatnak. 
Ezen nem honülő (non-resident landlords) föl
des urakon kivid, van még egy másik osztály, 
melly néhány hónapot jószágain lakik. Ezek még 
roszabbak, mert az orangista-párthoz tartozván 
a’ tüzet inkább élesztik, mint oltják. Bár melly 
igen szidják is ezek O’Connellt, mint izgatót, még is 
ugyanazon egy fokon állanak vele , csakhogy az 
ellenkező párthoz tartoznak. Hlyeknek nézhetni 
Hoden (a’ tory-szóvivő) , Enniskillen, Longford, 
Bandon, Lorton ’s Farnham lordokat. Ila a’ föl
desurak legalább egy részén által az évnek jó
szágaikon laknának, a’ helyett hogy jobbágyaikat 
haszonleső tiszteikre bízzák, ’s ha kevésbé vol
nának páríszellemtül elfogulva, Irland jóllétben 
állana szegénység helyett. A’ tömérdek pénz; melly 
most Angliába vagy a’ szárazra takarittatik, leg
alább egy részben maradna Irlandban, ’s a’ föld
művelést, kereskedést ’s ipart emelné, efölött még 
azon jóakaró viszony is lábra kapna az ur és job
bágy közt, melly többet ér minden kényszerít#
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rendszabálynál, ’s az izgatok cseleit bizonnyal el
zsibbasztaná. 3dik gonosz az ország egyházi vi
szonyaiban fekszik. E1 viszonyoknál nem vallási 
czikkelyek, hanem világi javak miatt czivódnak. 
Irlandban valamivel több katholikus van 7 millió
nál, ’s mintegy másfél millió protestáns, ide szá
mítva a’ számos dissentert is. A’ népség protestáns 
része az éjszaki megyéket, Dublint, ’s a’nagyobb 
városokat lakja. Délen ’s nyugoton, különösen a’ 
italukon csupa katholikus a’ lakosság. Mind e’ mel
lett az ország protestáns egyház-megyékre ’s kö
rökre van osztva, bár néha semmi, néha pedig 
50 protestánsnál kevesebb lakja, ’s többnyire sem 
egyház, sem kápolna benne. A’ lelkész tehát né
ha két három egyház-kör jövedelmét huzza, mel- 
lyek 100 angol mérföldre távolognak egymástól 
Ehezképest igen kényelmesen élnek, legföljebb 
egy roszul fizetett segédet tartanak, ’s megyéik 
jövedelmit Dublinban, Angliában vagy a’ szára
zon költik el. Jövedelmeik tizedből állanak, mire 
minden vallásu köteles; ’s minthogy majd minden 
föld kis bérlők, vagy parasztok kezeiben van, az 
egész teher ezekre hárul, míg a’ protestáns nagy 
tulajdonosak aránylag majd semmit sem fizetnek. A’ 
katholikus lelkészek egyedül önkénytes adakozás
ból élnek , ’s ha mi csekély kertecskéjök, szán
tóföldjük , vagy rétjük van, attól tizedet tartoz
nak adni. A’ katholikusok ezen adó ellen, főkép 
e z  utóbbi három év alatt, olly igen kikeltek, hogy 
nemcsak nyilványos ellenszegülések , de gyilkolá
sok is történtek miatta, mig a’ kormány ’s parlia
ment beavatkozék. E ’ rendszer védőji azt mond
ják: a’ tized nem a’ személytől, hanem a' telektől 
já r , mellyek birtokosai többnyire protestánsok. 
Littleton urnák a’ parliamentbe nyújtott javaslata 
oda ezélzott, hogy e’ terhet a’ bérlőkről levegye, 
’s a’ tulajdonosakra ruházza, mire az következ
nék, hogy a’ tulajdonos a’ bért annyival volna 
majd kénytelen fölemelni ; ’s minthogy a’ bérlő az 
által semmit sem nyerne, utóbb a’ bért tagadná 
meg. Eddig a’ földesurak a’ lelkészek részén vol
tak , de ha majd saját zsebjökbül kell a’ tizedet 
megfizetni, ’s a’ lakosok a’ bért megtagadják, bi
zonnyal a’ lelkészek ellen fognak fordulni, ’s im’ 
épen erre czéloz a’ haladó párt, mert akkor az 
egész rendszer bizonyosan el fog törletni. Azegy- 
házakra nézve is sok a’baj. Nem elég, hogy a’re
formatio után a’ katholikusoktól minden székrs és 
egyéb egyházi elragadtak, ’sókét csűrökben kény
szerítők az isteni szolgálat-tartásra , még most is, 
a’ főbenjáró törvények eltörlesztése, ’s az eman
cipate után is a’ protestáns egyházakra nagy 
részben egyedül ők kénytelenek adakozni , hol 
protestánsok nincsenek; ’s igy e’ terhet is ők kö
telesek viselni, mig saját egyházaikat önkénytes

adakozásból kénytelenek építgetni. ’S minthogy 
csak az emancipate óta! van joguk rendes egy
házakat építeni, ez annál inkább terhökre szolgál. 
Még is mindenütt építenek. Egyedül Dublinban 
három egyházat építettek már az emancipate útal 
’S az utolsó nem kevesebbe került 4000 font ster
lingnél (40 ,000  pengő.) mit igen igen szegény 
emberek adakoztak össze 1, 2 v. 3 angol fillért 
adván oda hetenkint keserves szerzeményükből. 
E ’ körülmények fölötte tágítják azon mélységet, 
melly a’ két pártot külön választja. A’ protestán
sok szidalmaikkal csak élesztik a’ tüzet, mikre a! 
katholikusok visszatolásokkal élnek, mellvek szint- 
olly mérgesek. 4dik gonosz az ország jogviszo
nyából ered, mcliy nem igen képes bizodahnai 
gerjeszteni a’ katolikusokban. A' nagyobb váro
sok testületéi, mellyekból a" városi tisztviseloség 
választatik, csupa buzgó protestánsokból állanak. 
A’ bírák mind az angol egyház hívei, úgy szinto 
a nagy esküttszékek is kevés tagszám-kivétellel. 
E ’ két bíróság azonban menten maradt minden 
részrehajlástól; de nem úgy a’ békebirák, ’s mint
hogy ezek itélék a’ kisebb ügyeket, számos iga»- 
talanságokat követtek a’ katolikusokon e l , mel- 
lycket az előbbi igazgatások gyakran elnéztek. 
Az emancipatio óta azonban e’ hivatalokat az uj 
kormány már katolikusokra is, vagy legalább 
mérsékelt protestánsokra bízta. Különösen a’ bé
kebirák részrehajlása katholikusok ellen okozá a’ 
gyakor gyilkolást ’s gyújtogatást —

O’Connell izgatni kezdi Irlandot. Egy lako
ma alkalmával, mellyet tiszteletére adtak Water- 
fordban, mérsékeltebben szólott ugyan mint szoká
sa, de még is említő, hogy a’ dublini (tory) 
gyülekezet az igazgatásban példát mutatott, ’* 
azt ó Isten segedelmével követni fogja. A’ Cour- 
rier erről igy emlékezik: „O’Connellnek ez ut'al 
egyre nézve könnyebb lesz dolga, t. i. hogy ó a’ 
kormány által javaslóit tized-inditványt védeni fog
ja minden módon ’s így a1 kormány pártját maga mel
lett fogja látni, ’s egyedül a’ torypárt lesz elle
ne, holott máskor mind a’ kettő ellen volt kény
telen küzdeni. —- Jamaicából angol lapok Sligo 
M. kormányzó igen szelíden ’s egyszerűen szóló 
körlevelét közük, mellyet a’ négerekhez bocsá
tott, hogy noha aug. lén  már a’ rabszolgaságtól 
fölszabadulnak, de azért a’ héti 4 |  szolganapot pon
tosan megtegyék, ’s a’ többi másfél szabad napon 
szorgalmasan dolgozzanak, hogy minélelöbb tel
jesen ’s annál biztosabban szabadulhassanak meg; 
mert ki a’ szolganapokon dolgozni nem fog, na 
meg fogna lakolni; ki pedig a’szabad időt elvesz
tegetné , az később szabadulna meg.

Keletindiából jövő hírek rémítő képét adják 
az ott uralkodó éhségnek. Anyák eladják vagy
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fölemésztik saját magzataikat, ’s már 25,000 em
ber veszett ott éhen el. Nem rég két anya bíróra 
kelt, hogy az egyik, — gyermekeik lekonczo- 
lásában megegyezvén mindketten, miután a’ má
sikét együtt megették, a’ magáét fölkonczoltatni 
nem engedéü — A’ Times igen gázolja a' mi- 
nisteriumot, ’s különösen Broughamot. Hangja né
ha mulatságos. így szól többek közt a’ trónbe- 
szédröl,mellyet Brougham munkájának vél: „Vala
mint a’ tímárt elismerni, közmondás szerint, azon 
magasztaló bizonyításiról, hogy nincs semmi borén 
felül : igy ismerhetni a’ lordkanczellár szerzősé
gére azon magasztaló dicséretekről, mcllyek a’ 
trónbeszédben rendszabályit ajánlják. Valamint 
ama’ rendszabályok az ö müvei, úgy e’ beszéd is 
az 5 kelméjéből (Zeug, Stoff) ’s bőréből készült.“ ’s 
a’t. azután ismét tovább: „E’ parliament valóban a’ 
henye-paríiament czíinét fogja, ’s méltán, viselni.“— 
De különösen dévajságot űz a’ trónbeszéddel, 
mellynek üressége ellen már több ízben is kikelt. — 
A’ Courier szerint ó Fölsége a’ királyné London
ba aug. 20kán szerencsésen megérkezett. A’Tém
áén élénk mozgás volt. — A’ király aug. 21 kén 
ünnepiette 70ik születésnapját. — A’ londoni és 
newcastlei kőműves legények nmnkájokkal föl
hagytak, hetenként 18 schilling helyett 20at 
(azaz egy font sterlinget 10 pengő f.) kérvén, ’s 
naponkint kétszeres nyugórát. — A’ cholera Gib
raltárban már majd egészen megszűnt. — A’ True 
Sun, radikal lap, hallomás után mondja, hogy Cork 
irlandi megye valamennyi telekbirtokosai végzést 
Írtak alá, mellynél fogva tizedet többé nem adnak.

A’ dublini gyülekezetben , hová az irlandi 
toryk és protestánsok a’ tizedjavaslat félrevetését 
ünnepleni jövének, hála-fölirást végeztek Win- 
chilsea grófnoz, mellyben oda nyilatkoztak, hogy 
Irland csupán akkor boldogulhat, ha protestantis- 
mu>ra megyen által. *— E’ gyülekezet hangjára néz
vén’középkor legvadabb szakábaillett volna. Ismér- 

t tetésül néhány helyet közlendőnk a’benne tartott 
beszédekből.

A’ görög követ Zographos ur aug. 11 kén 
adta ünnepélyesen által megbízó levelét a’ nagy
vezérnek , ’s megtevé első látogatását a’ porta 
ministereinél. — Samos ügye végkép el van in
tézve. A’ sziget meghódolt, ’s Lykurg iogothet, 
a'zenditő, a’ szigetbői kitakarodott.

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ Gazette szerint aug. 20án Paris valamennyi 

8orompjait(barriére) hatósági őrségek’s rendőrtisz
tek foglalók el, kiknek keményen meg van hagy
va, mindent, ki Parisba jő, vagy onnan elmegyen, 
»zoros vizsgálat alá vétetni Mondják még azt is, 
hogy Paris környékin mindenütt kémkedve haj-

Í húsznak, ’s a’ rendőrtisztek harmadnapra nyertek 
»zabadságot e’ szimatolásra. Azt hiszik, e’ nyomo

zások tárgya, vagy V. Károly családjából vala- 
melly tag, vagy valamelly Bonaparte.

Aug. 28kán megjelent Armand-Carrel ur 
az 18.‘J4ki National szerkesztője a’ szajnai tör« 
vényszék előtt egy, a’ kamarák megnyittatása 
ünnepléséről irt czikkely végett, mellyet a’ ío- 
ügyvéd tiszteletlennek talált a’ pairkamara iránt, 
sértőnek a’ királyné és hgasszonyok iránt; szidal- 
mazónak a’ király iránt: Carrel ur maga védte 
magát hosszú beszédben, mire a’ főügyvéd vála
szolt. Az esküitek a’ tanakodási szobába vonul
ván három óranegyed múlva visszajöttek, ’s a’ 
vádlottat fölmentették. — A’francziák királya ifjabb 
fijai, (még tanulók) szép reményt nyújtanak, 1.1 
Joinviile hg. Brestben adá a’ tengerügyből próbá
já t, mellyben jelesen tünteté magát ki. Aumal hg 
pedig, (a’ nagy Condéi vagyon örököse) aug. 
18kán a’ parist jutalamosztáskor a’ kir. intézetek
ben a’ 6dikpótlékjutalmat nyeré azó történetekből, 
’s a’ 2dik jutalmat a’ természettörténetből az 5dik 
osztályban.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Az egymást űző hadfelek állásirul a’legújabb 

hírek ezt mondják: Zumalacarreguy aug. 2ikén 
Tiebas-ou (Navarrában) ment keresztül Aoiz fe
lé tartva; Lorenzo mindenütt űzi. Ugyanez nap 
Rodil San-Estefan felé nyomult d. Carlos ellen, 
ki ekkor itt tartózkodott. D. Carlos más nap (22kén) 
ismét Donna-Marián keresztül Eíisondóba érke
zett. Tehát ismét ott vannak, a’ hol voltak. — 
Mi ezt előre láttuk, mond a’j. des Débats, ez 
olly háború, melly szabálytalansága miatt, min
den hadi taktikán küí van, ’s ki tudja meddig tart
hat még? A’ carlosiak otthon vannak saját tarto
mányukban , ismerik a’vidéket, minden lakos szí
vesen fogadja őket, ’s ha veszély közeleg, előre 
értesíti; mig a’ királynéinkat alattomos ellenségi 
szemmel nézik, halehet tévedésre vezetik, ’s va
lahol egyes katonát megkaphatnak közülök , azt 
bizonyosan megölik. Amazok akadálytalan járják 
a’ legtekergősb völgyeket ’s legmagasb bérczeket, 
málháikat öszvéreken vitetve, mig ezek nehéz 
álgyúikkal, mellyeknek lövésnyi hasznát sem ve
szik , síkon is bajjal mozoghatnak. — Bayonne- 
bul ISkárul jött levelek szerint a’ carlosiak Casti- 
liába ütöttek, ’s bizonyos Villareal vezérük Harot, 
200 városkatonával együtt, elfoglalta. A’ hirt 
azonban nem mindenki hiszi. Bizonyosnak mond
ják, mond tovább a’ j. des Débats, a’ négyesszö
vetségi szerződéshez járulandó pótlék-czikkely 
már kész, melly szerint Anglia és Francziaország 
vizen fog segedelemmel járulni Spanyolországhoz 
annyiban, hogy minden szállítást vagy jöhető se
gedelmet d. Carlos részére, meggátoljon; Portu
gália pedig egyenesen fegyveres erővel fog kő*-
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bejárulni, ’s már 4000 ember, jobbára külföldi 
’s régi hadviselt katonaság várakoznék parancsra 
Estremadürában, hogy Spanyolországba minden 
órán beüthessen. Bordeauxi levelek szerint azon
ban gen. Mina több ízben kinyilatkoztatta volna, 
hogyha külföldi seregek találnak dolgaikba segé
deimül avatkozni, ő azonnal első vezérlendi a’ vi
téz spanyolokat azok visszaüzésére; az ország 
pedig, ha a’ kormány illy lépést tenne, inkább 
d. Carloshoz állana, mintsem hogy azt szívelje.

A’ Morning-Chronicle következő characte- 
ristikai rajzot ad a’ mostani spanyol ministerekről: 
„Martinez de la Rosa ur elmebeli tehetségre néz
ve igen középszerű ember; saját földijei előtt 
ugyan magas literatori hírben áll, de külföldi kri
tikusok egyezöleg állítjákmunkáji felől, (kijöttek 
Párisban 1828—30ban) hogy soványak, lelket
lenek ’s merő mindennapíságok; minden írásit ös
szevéve is alig találkozik egy merész vagy uj 
gondolat bennük, dramáji fagyosak ; stylusa fé
nyes, de erőtlen. A’ cortesben azelőtt mint jeles 
szónok tünteté magát ki; beszéde valóban folyó, 
kerekded és hibátlan; beszédtárgyát jól rendezi, 
világosan adja elő, ’s ha tüzbe jő, nagy érzéssel 
szól, ’s hallgatójin indít. Ezek természetesen nem 
épen közönséges tulajdonok, de értelmes bíráló e’ 
rhetorikai ömledezéseken kívül, benne ministen 
magas állásához képest, status-intézeti belátást ’s 
mély elveket is kivárnia tapasztalni, miket azon
ban nála híjában keres. C h a rte ré re  nézve külső
leg társalkodásban szeretetre méltó ember, de kissé 
finnyás, tömve előitélekkel’s mintillyen feszes ma
kacs (konok). Hogy aristokrata volna, nem mond
hatni , sőt népbüli származásán büszkélkedni lát
szik: de szívesen tart magas születésű urakkal s 
még örömestebb ezek asszonyaival. Mingyárt kor
mányra jutása után kitűnt, mellyik miveltségisza
kadékhoz tartozzék, azokéhoz t. i. kik semmit 
sem tanultak, és semmit sem is felejtenek. Fél, 
retteg az elszánt szabadelmüektől, ’s bennük na
gyobb ellenségit látja az igazgatásnak, mint a’ 
carlosi insurgensekben. 0 egészen az, mit a’ fran- 
cziák hőmmé de coterie-nek neveznek. Kik 1822- 
ben a’ ministeriumban sorsosi voltak, most szint 
ugyanazokat vette magához tiszttársakul. Első baj
társa Moscoso, .a’ belügyi minister. Ez egészen 
egy falusi nemes ember, isméretei szörnyű cseké
lyek. viseletére nézve íenhéjázó, visszalökő, nyers, 
az egész ember borítva előítéletekkel, ’s charac
t e r  ha nem legméltatlanabbak közé tartozik is, 
legalább illy visszás még alig vehetett valaha mi
nisteriumban részt. Gyűlölete a’ száműzésből vis
szatért constitűtionalisok iránt kiolthatatlan ; igy 
nem régiben egyik tiszttársának gróf Torrenonak 
ínoudá: „Meg nem ny ugszom, vala.mig ez emigrán

sokat körömből egyről egyig el nem távoztatom.“ 
„Úgy hát,“ lön amannak válasza, ,,a’ sort csak 
rajtam kezdje az ur, mert én is kivándorlóit vol
tam.“ — Garelly ur, ki az igazság-mmistcriumot 
viseli, igen érdemes és tanult férfi. Vallásos ér
zelmei valódiak ’s nem szinlettek. 0 jansenista. 
Ministeri körében sokkal határzottabb vonzalom
mal hajlik a’ liberális félhez, mint, Torrenot ki
véve, valamennyi tiszttársa; fellengző szabado
kat azonban ő is igen kerül. — Kit leginkább nem 
tűrhet a’ nép a’ ministerek közt, Zarco del Valle 
a’ hadminister. Elmei tehetsége szép, de minden 
vezér-elv nélkül; hivatalban jártas, de hajlongó, 
hízelgő. Ellenségeihöz külsőn udvarias, de igen 
keserítő. Közönségesen las Amarillas munkás esz
közének tartatik. — A’ tengerminister Figueroa 
ur volna , de senki sem figyel reá. Az ember már 
öreg ’s nem constitutionalista, úgy bánnak vele 
mint akarják. — Van még egy tag, kírül eddig 
nem emlékeztünk, a1 legnépszerűbb ’s legtöbb el
metehetséggel fölruházott uj financzminister, gróf 
Torreno. Ezt Angliában is jói ismérik. 1808ban, 
még mint igen fiatal, visconde Matarosa név alatt, 
ügyviselője volt az asturiai juntának,’s mintillyen 
első követje később a’spanyol insurgenseknek,mi
dőn a’ nemzet Napoleon ellen föllázadt. Csak ha
mar igen bizodalmas barátja lett Canningnek ’s 
mig ez élt, az is maradt. Spanyolba visszatérte
kor a’, cortesekben 1810 és 20ban igen jelesen 
kitűnt. Ekesszólásban felmulja minden többi társait; 
munkára ’s életre ezeknél vidorabb,lelkesebb; po
litikai belátásra emeltebb, és statustudományra ala- 
posb. Külföldre vándoroltakor, — ámbár ő otthon 
se halálra nem ítéltetett, se jószágai el nem sze
dettek, — örökké hív maradt politikai vallásához, 
szives barátja’s tanácsadója volt gén. Minának, ’s 
mig la Rosa ur a’ spanyol követségnél szünetlen 
látogatásokat ’s udvarlásokat tőn, vagy literatori 
foglalatossági után látott, addig ő más hazafi tár- 
sival folyvást módokat ’s eszközöket hajhászott ha
zája sorsa jobbítására. Ferdinand betegsége köz
ben, ’s az ezt követett uj igazgatási rendszer föl
állta után, visszatért honjába, Ferdinand halála 
után pedig Madritba. Rosa ur a’ mint ministeriu- 
mát alkotta, őt is meghivá a’ tagok közé, de ö 
visszavonult. A’ nép ezóta őt a’ cortesi oppositío 
fejének tartotta, valamig közelebbi ministerium- 
vállaltakor e’ hiedelem makráiul el nem enyészett.C? *
Meglehet, ó itt is az oppositio feje lesz, ’s mint
hogy maga ministeriumot nem alkothatott, most 
azért vállalt benne hivatalt, hogy lassan lassan 
kimozdítsa vélehiényellenesit ’s székeikbe barátit 
ültesse, maga pedig a’ kormányt fogja.

Garelly az igazság ministere d. Carlos ügye 
felől tudósítást nyújtott be a’ királynéhoz) ki azt
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elíogadá, ’s megvizsgálásul ’s elhatározásul a’ ka
marák elibe terjesztetni parancsolá, tartalma ez : 
„Fölség! Parancsolatjábul Fölségeclnek, a’ kor
mánynál levő hivatalos oklevelekből összegyűjtve, 
előterjesztem a’ d. Carlos hg. ügyét illető ada
tokat; elő továbbá egy kivonatot az ország tör
vényiből, ’s ahoz a’ törvényhozőság elvei illesz
tését, mellyeknél fogva ágon is világos a’ mondott 
adatokbul a’ hg. fölségáruló viseleté; elő végre a’ 
politikai szempontokat’s inditő-okokat, mellyeknél 
fogva olly viselet ellen minélelöbb ’s minden sze
mély-tekintés nélkül orvoslást szükség hozni. —
0 Fölsége YÍI. Ferdinand, Felséged térje, test
vérét d. Carlos liget fölszólította: tenné le d. Iza
bellának, mint törvényszerű trón-örökösnek a’ hű
ség és hódolat esküjét. 0 Magassága erre tagadó 
választ adott, ’s ugyanez értelemben Itamalhaoban 
Portugálban 1833 april. 29kén proclamatiót bo
csátott ki, melly mellett király ő Fölségéhöz kül
dött kisérő levelében következő szavak fordulnak 
elő: .„Lélekisméretein ’s becsületem nem engedik. 
Jogaim a’ trónra, azon esetben, ha tovább élnék 
mint te ’s fimagzatot nem hagynál, olly törvény- 
szerük, hogy velők íöl nem hagyhatok. E ’jusokat 
nekem a’ Mindenható adta, midőn tetszése volt 
engem állapotomban (rangomban) születni hagy
ni, és csupán csak 0 veheti el ismét tőlem azokat 
azál tal ,  ha téged firaagzattal ajándékoz meg.“ 
A’ boldogult király látván e’ nvakasságot, el aka
rd távozhatni azon ártalmas befolyást, mellyet a’

, lignél Portugáliában tartózkodása okozott; 1833 
máj. Gkánkir. engedőimet küldött számára, melly- 
nél fogvást az egyházi statusba utazhassák, ’s 
Lcaltad fregátot ez utbeli szolgálatára. E ’ jóság 
’s okosság-javaslotta rendszabály a’ rosztanácsu 
liget még inkább megerősité átalkadságában ’s 
nem használt egyébül, minthogy rajta megmutas
sa akaratját , a’kezdett vétkes ellenszegülést mind 

. végsőkig űzni. Küldött válaszaebbiil állott: „majd 
később írni fog a’ királynak, de időre van szük- 

jsége, hogy magát elhatározhassa.“ Irt is 13kán 
’s késznek jelentkezett elhajózásra, mihelyt Mad- 
ritban dolgait rendbe hozandja ’s Lissabonban, hol 

[hajóra kelne, az uralkodó nyavalya megszűnik. 
|A ’ kormány ntaj. 20kán lissaboni követe által vis- 
Uzaüzené neki: hogy több kikötő is van az ország
ban, hol mindenütt tengerre kelhet; miért köti 
magát épen Lissabonhoz?“ „Jó“ válaszolt, a’ hg. 
a’ követnek, de csak 8 nap múlva, „ez nekem 
tudomásul szolgál.“ Előítvaló nap pedig ezt irá a’ 
{királyhoz; „Én tetszésed szerint* kívánok csele
kedni ’s mindenben engedelmes lenni; a’mint csak 
telhetik tőlem, iparkodni fogok mentülelőbb útra 
kelni az egyházi statusba, mert te akarod, te, ki 
királyom és uram vagy , kinek én mindenben, mit

\1

lélekisméréteminel megegyeztethetek, szót foga
dok. De magad látod, most űrnapja következik; 
nekem minden gondomat ez ünnep foglalja e l, mi- 
kép (Ülhessem azt mentül kellőbben Mafrában meg.“ 
Jun. 22kén még eszében sem volt a’ hgnek az útra 
készületeket tenni, sőt a’ király nyilványos tilal
ma ellenére , Coimbrába ment d. Miguelhöz azon 
ürügy alatt, hogy ettől búcsút vegyen. A’király 
tehát 30kán ezt irá hozzá: „Xem akarom tűrni ’s 
nem is tűröm tovább, hogy te haszontalan kifo
gások alatt parancsimnak tovább is ellenszegülj. 
E ’ levelem utolsó hozzád, ha tüstént nem engedel- 
meskedel, ’s minthogy testvéri intésim két egész 
hónapi levelezes után sem fogtak rajtad semmit, 
én ezentúl egyenest a’ törvények szerint bánan- 
dora veled, ha ezennel útra nem kelsz.“ Még több 
fölszólitás is következett erre ’s a’ hg. többször is
felelgetett örökös mentegetőzéssel, de mivel ő 
Fölsége többé nem válaszolt néki, végre kinyi- 
latkoztatá: hogy kifogásait hallgatás által hely
ben hagyatni látja; de különben sem tőle függ 
mar többé el- vagy nem utazhatása, hanem d. 
Migueltöl, ’s ha valami kívánságuk lenne még 
személye iránt, ezentúl ezzel intézzék el. 0 Föl
sége erre aug. 30kán igen fenyegető ’s pirongató 
hangon még egyszer parancsotkülde hozzá, mire 
a’ herczeg imezt feleié: „Márnem bánom, rászá
nom magam, ’s indulok, mihelyt portugáli király 
d. Miguel ő Fölsége Lissabon kikötőjét, melly 
most az ellenség hatalmában van, újra beveendi.“ 
E ’ gúnyoló válasz vete véget a’ király türödelmé- 
nek; de kevéssel utána, halála következék. — 
Felséged megujitá e’ parancsokat sept. &9kén ’s 
oct. 3kán. A’ hg. Fölséged követének, ki azokat 
neki megvivé, ezt feleié: ,,A’ körülmények álta
lán fogva megváltoztak. Itt többé senkinek sincs 
jusa parancsokat osztogatni. Eh többé nem tarto
zom senkinek is engedelmeskedni, nem senkinek 
számot adni. Xyilványos és kétségtelen jusom van 
a’ spanyol trónra, millyen senkinek másnak, ’s 
teljességgel nem ismérem el, hogy te (a’ követ) 
itt előmbe parancsokat szabhass. En vagyok Spa
nyolország törvényszerű királya. Téged e’ pilla
nattól kezdve nünisterénmek nevezlek , ’s ennél
fogva engedelmességet kívánok tőled, ’s azt, hogy 
te légy első ki megismérj !“. Hogy d. Luis Fernan
do de Cordova nem igen kapott e’ megtisztelteté
sen, elgondolhatni, mire a’ hg. e’ szavakkal bo- 
csátá el: „Jól cselekszed, jól van, most elmehetsz!“ 
’s  öt levelet adott kezébe. Ketteje a’ királynéhoz 
szólott; elsőben sajnálkozását fejezé ki a’ Fölség 
halálán, 2di .ban magát Spanyolország királyá
nak nyilatkoztatá; 3dikban , melly d. Francisco 
infanshoz szóla, többi közt e’ szavai olvashatók : 
„Eljött az idő rám nézve, nyilatkozásomat
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lyet bátyám fímagzat nélküli halála esetére tevék, 
teljesítenem. Reményiem szeretett öcsém, te ezen 
jogomat, a’ magadé és fijaidéi kedviért is elismé- 
rended.“ A’ 4dik levél hason értelmű volt d. Se
bastian infans számára, odikben Zea-Bermudez 
ministernek három decretumot küldött mint király, 
és protestatióját. E’ decretumok, 1833 oct. 4ké- 
rül Santarembül kelve, meghagyják a’ ministere
ket, főkapitányokat ’s a11. hivatalaikban. Fölséged 
e’ vétkes magaviseletét megtudván, a’ korinány- 
és minister-tanács jóváhagytával oct. 16kán pa
rancsot ada ki, mellyben Fölséged portugáli kö
vetének meghagyaték : adná tudtára d. Carlosnak, 
„hogy ő elvetemült ’s büntetésre méltó viselete 
által a’ békésén elismért országló ellen mint föl— 
ségsértő, lázadásra bizgató, országos nyugalom 
háborító, ’s polgár-háboru-támasztó lépett föl, ’s 
ennélfogva minden ezen vétkekre szabott büntetés 
személyén’s birtokán végre is fog hajtatni, ’s mint 
pártütő a’ törvények teljes szigorúságával rovatni 
meg, mihelyt spanyol birtokba merészlend átlép
ni.“ A’ követ, báró Rameíort ur társaságában 
mene hozzá e’ jelentést megtenni, ’s válaszul 
ezt kapa : „Én már mindenrül értesítve vagyok, 
meglássuk, mellyikünk jusa lesz sikeresb, én a’ 
magamét fogom tudni erőbe hozni.“ Mint látszik 
a’ hg. viselete nem tőle magától származik egé
szen , hanem szorosan össze van szőve egy párt 
köz tervével. Ama’ titkosan nyomtatott ’s 1825ben 
pamatonként széíosztatott iromány „Spanyolor
szág, egyetértés, és vigyázat“ ; amaz anarchiái 
tanok (kioctrinák) következményei, mellyek 1826 
és 2 7 ben Cuadalaxara és Catalonia tartományban 
jöttek napvilágra; ama’ nyugtalanságok végre, 
mellyek épen akkor ütöttek ki , midőn a’ dolgok 
akori állásához képest d. Carlos közvetetlen trón
örökösül hivatva láttaték, bizonyságul szolgálnak: 
mikép azon párt már akkor is. a’ főhatalomra jutá
son dolgozott. hogy bizonyos elveknek köz zen
dülés utján, ’s ha szükség kívánta volna, király- 
gyilkolás gyalázatos vétkével is győzódelmet vi
tasson ki. — Közösen ismért dolog ’s hiteles ok
levelekkel volna bebizonyítható, ha ezeket az, ki
nek gondviselésére bízattak, nem sikkasztotta vol
na el, hogy ama’ vállalatok czélja nem volt más, 
mint d. Carlost királyszékbe emelni, ’s abbul 
föls. bátyját vagy erőszakkal mozdítani ki, vagy
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lemondásra kényszeríteni. Egyetlenegy tett sem 
bizonyítja, hogy a’ hg. ez iszonyú merészleteket, 
mellyek neve alatt koholtattak, valaha szóval vagy 
írással rosszalta volna , ámbár ezt becsülete, az 
ország nyugalma, ’s a’ mind két részrül áldozat
ra szánt személyeket oltalmazó kötelesség, szoro
san megkivánák vala. Miután e’ gondolatkon hg. 
illy idegenitő hallgatással a’ pártot ébresztgeté, 
végre fölségáruló viselete által maga is leveté ál- 
arczáját, ’s magát a’ cortesek trónöröklési ünne- 
pies határozatuk ellenére királlyá emelte föl. Köz
vetetlen munkás részt von a’ lázadásban és pol
gárháborúban , mi nem csak abbul világos, mit 
e’ felől az egész világ tud, hanem hiteles okle
velekből is, mellyek minister-hivatali szobámban 
találkoznak. Azon holmik közt, mellyeket f. észt. 
aprilben seregink Guarda portugáli városnál zsák
mányoltak el, találkoznak különféle irományok is 
részint d. Carlostól magától, részint képzelt sta- 
tustitoknokságátul ’s ennek feje d. I. Abarca leoni 
püspökiül aláírva és kibocsátva. Ezen irományok 
részint utasitások a’ tartományok föllázi tására, 
adók szedésire, katonaság fölbizgatására ’s el
csábítására ; részint kinevezések a’ legfensőbb or
szágos hivatalok ’s méltóságokra, részint végre 
rendeletek minden, a’ királynéhoz híven ragasz
kodók, jószágai elszedésére ’sa ’ t. (Folytaijuky 

E L  E G Y H I R E K .
A’ belga kormány utóbbi napokban Lüttichben 

egy nagy mozsarat öntetett á la Paixhans v. Paix- 
hans mintájára. Nyom 14,000 fontot, ’s a’ bomba 
melly bele férhet a’ benlévő gyujtószerekkel 1000 
fontot. Hogy 1000 méternyire lehessen lökni azt,
6 kilogram lőpor kívántatik a’ mozsártöltéshez; ’s 
13 kiiogramnyi töltéssel a’ bombát, noha csak fé
lig tömve, 1840 méternyire sújthatni. —- Anglia 
és Németország közt a’ könyvkereskedés uj szök- ; 
kenést nyer, mert Asher A. berlini könyváros egye
zésre lépett a’ legnagyobb angol könyvárosokkal, 
úgymint Murray, Longman, Baldvin ’s többekkel, t 
hogy berlini könyvkereskedését czikkelyeik ’s 
muukájik bizomány-rakhelyévé tegyék. Honnan 
az angol könyvek csekély fáradsággal lesznek 
Németországban megtekinthetők,’s különösen ked
ves leend a’ német tudósoknak, kik ezentúl nem 
lesznek kénytelenek az angol könyveket csak 
czimjeik után megvenni. —__________________|
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7 3  szám Pest szerda September’ lOdikén
F o g l a l a t :  Magyar- és E rdé lyország  (kir. leírás az érd. országgyii léshöz; Szere'm megye és Arad sz. k. város nj t s z t -  

k a r a ; különféle). Ausztria  (katonai tisztváltozások).  Anglia (dublini prot.  gyülekezetek -, O’Connell beszédje W ater-  
fordban. Svédország. F rancziaország  (T a l l e y ra n d ;  Napoleon-iinnepe ; Üupin; Temps a' National föl mentésére .) sp*. 
nyolország (július 3 lk i  ü tk ö ze t ;  G a re l ly  tu lós i tá sa  folytatása.) Portugália  (d. 1‘edro cortes-oyitó beszéde.) Belgium 
Hollandia. Tripolis.  T örökország  ( Ib rah ita  expcditió ja,  konstantinápolyi h í rek ,  ‘s az ottani njság.) Oiu jzoiszág. 
Gabonaár ’s pénzkelet.
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M A G Y A R -  és E R I) É L  Y  0  R S Z  A G.
P o z s o n y b a n  sept. 2kaóta a’ RR. kerületi

i g  az úrbéri resolutio fölött tanácskoznak, őkén 
az első czikk. öt első §sza már újra szerkesztetve 
volt, ’s készen egy üzenet-javaslat is a’ fő RRhöz, 
azután folytatták a’ 8, 10, 11, IS -’s 13 gszokat.

0 Fölségének az erdélyi prszággyülést illető 
’« Ferdinand fölig, ő kir. Fenségéhez intézett kö
zelebbi leírása, bővebben imigy következik:

„Első Ferenc/, ’s a ’ t. Fens. k. föherczeg, szere-, 
tett Verünk! Minekutána a’ végre, hogy a’ mi er
délyi nagy fejdelemségünk— ’s annak visszacsatolt 
részeibeli hiv KK. és Üllek törvényeinek és jósai
nak a’ magok épségében leendő megtartására inté- 
eett atyai szorgalmunknak eleget tehessünk, a’ KK. 
és llllek jelen országos gyűlése kihirdettetett, sem 
az ők hódoló tiszteletüktől, sem azon pontos kész
légnek kinyilatkoztatásától, mellyel ezen — a’ haza 
dolgai felől — a’ törvény által kiszabott úton és mó
don intézendő tanácskozásokra szolgáló alkalmat hasz- 
nalni kívánták, semmit inélióbban nem várhattunk, 
«unt azt, hogy magokat a’ törvényekhez , ősi szo
kásokhoz , és ez iránti saját igéretikhez alkalmazva, 
ezen mind két részről kölcsönös óhajtással kívánt 
•rszággyíilés czéljára sükeresen fognak munkálkodni. 
Azonban azok, miket Kedvességed feljelentéséből 
értettünk, hogy t. i. maga a’ KK. és Iliinek—«az ő 
idei jul. lOdikrőli alázatos feljelentésük nyomán al 
közelebb múlt hónap 18kán költ kegy. kir. leírásunk 
«Ital megerősített— elnöke még mindeddig is székét 
nem foglaila e l,  és hogy a’ KK. és Sildek a’ ma
gok gyűlésében , úgy a’ mint ez még most alkotva 
▼agyon , az említett elnök és itélőmesterck számára 
készítendő uj esküfonna kidolgozásával töltik idejü
ket, várakozásunknak olly annyira nem felelnek meg, 
hogy akármeliy részről tekintsük e’ késedelmüket, 
nem lehet annak bennünk legnagyobb kedvetlenséget 
nem gerjeszteni. Neveli szivünk ezen méltó elégület- 
len érzetét az, hogy jóllehet az alapos törvények ’s 
az 1791: 11 czikkely tiszta rendelete szerint kir. 
Kormányszékünk az országgyűlés kiegészítő részit 
teszi, sőt önmagok az említett KK. és KMdek mina
pi alázatos felírásokban az országgyűlés ezen valódi 
kiegészítő részének híjával lenni nyilatkoztak, mind

mellett is ezen haladélcoskodásukkal nem csak 
törvényes kötelességüket, hanem tulajdon kivánsá- 

tikat is elmellőzni láttatnak. Ugyanis az, a’ mi ezen 
alogatás okául adatik e lő , t. i. a’ kidolgozandó uj 

•sküfonna szüksége, olly állásban vagyon, hogy 
minekutána az említett hivatalok számára már ez
előtt jó móddal kidolgozott esküformák vannak, ezek 
módosítása pedig nem máskép, hanem csak kiegé

szített országgyűlés alkalmával, az 1742diknen kö
vetett mód szerint, ’s megerősítésünk hozzá járul- 
tával , melly mind a’ cönstitutio természetéből fo- 
lyólag, mind pedig magoknak az erdélyi nagy fejde- 
lemség ’s visszacsatolt részei KK. *s Iliidéinek a® 
emlitett év sept. 2őkén boldog emlékezetű Nagy
anyánk elibe terjesztett alázatos fölirása szavai sze
rint is annak törvényességére megkivántatik, követ
kezőleg kölcsönös törvényes országgyűlési értekezés 
utján történhetik m eg, — azon mentség a’ dolgok 
folytatásában követendő törvényes móddal teljesség
gel nem egyeztethetik meg. Midőn tehát a’ dolgok 
ezen, a’ helyes úttól eltávozott mostani belyzetb* 
jutottak, Kedvességednek kegy. ajánljuk ’s paran
csoljuk, hogy ezen eltökélett határozatunkról az em
litett KK. ’s Iliiket, e ’ jelen kir. kegyelmes leírá
sunk közlése mellett, tüstént olly hozzáadással e'r- 
tesitse, hogy mi ettől — mivel sarkalatos és fenállo 
tiszta törvényeken alapul, semmi eset ben el nem 
fogunk állani, ’s mivel meg nem engedhetjük, hogy 
az önkénynek nagyobb ut nyittassák, mint a’ törvé
nyeknek ’s a’ dolgok folytatásában megkívántat® 
törvényes rendnek , ezek sérthetetlen fentartására leg
felsőbb kir. hatalmunkban álló eszközökkel élni fo
gunk. Ezen kedvetlen szükség kikerülésére tehát a’ 
KK. és lilik et— ne hogy valamit, a’ mit hozzájok 
vonszó atyai szivünk megkíván, elmulasztani láttas
sunk, tovább is különösen arra kívántuk intetni, 
hogy az országgyűlési elnököt és itélőmestereket a’ 
fenalló eddigi esküformák szerint föleskefvén, az or
szággyűlési tárgyak iránti értekezések folytatásában 
az 1791 : 11 türvényezikk által kiszabott utón men
jenek elő , ’s kegy. kir. előterjesztésink első pontja 
alatt emlitett sarkalatos és diplomatikai hivatalokra, 
az 1791 : 10. törvényezikk értelmében véghez viendő 
választásokhoz és candidatickhoz a’ törvényesen vá
lasztott ’s általunk kegyelmesen megerősített elnök 
törvényes előlülése alatt késedelem nélkül ’s annyi
val bizonyosabban fogjanak, mivel minekelőtfe az 
országgyűlés kiegészítve ’s azon mulhatlanul szüksé
ges eszközök (essentialia organa), mellyek annak 
tartásmódjára, kölcsönös szerződések törvényesen le
endő elintézésire ’s akárminő országgyűlési tár
gyaknak a’ törvények által kiszabott helyes utón va
ló eligazításira előlegesen megkívántainak, illő módon 
helyre állítva nem lesznek, a’ KK. és Mikéi — 
valamint kir. tekintetünk ’s a’ törvények szentség* 
sérülése nélkül nem értekezhetünk: úgy sem mi ma
gunk értekezni nem akarunk, sem pedig azt, hogy 
Kedveltségiül, mint személyünk meghatalmazott kép
viselője akármi iránt is értekezésbe bocsátkozzék, 
nem akarjuk. Egyébiránt ’s a’ t. Költ Schönbrunnban 
aug. 21 dike'n „1834. — F e r e n c /  s. k. R. M i s k o 
József s. k. O cs. kir. ap. Felsége tulajdon párán-
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esnlntjára B Apor  Lázár s. k. Molly kegy. kir. le
írás íeloívastatvan, köziratra kéretett s ezzel az ülés 
eloszlott.

N. Szeréin rmegye Bittó Albert főispáni 
helytartó ur elnöksége alatt t’. hónap ísöjen Vu- 
kovárott tisztujitó-széket tartván, következése ez: 
első alispán (ániután az eddigi 33 évig szolgált 
kir. tanácsnok ’s első alispán Parcsetics József ko
rossága ’s huzamos betegesködése miatt tisztét le
tette volna} lön Poszavecz Zsjgmond eddigi fő
jegyző ; 2ik alispán ifj. Parcsetics József eddigi 
főbíró, főjegyző Zsitvay József; főadószedő Fe- 
jérváry Mihály; főügyészül megmaradt Bossányi 
József; főbirák, illaki járásban Garapy József, 
tovarnikiban Fejérváry Antal, ireghiben Szalay 
Károly; albirák: Vukovárott xViladeaovics Trifon; 
Erdővégen Urbaneez Mihály, Humán Jancso Ist
ván; aladószedo Parcsetics Márton, járásbeli adó
szedő liogalics János; számvevő Isaakovics Pál; 
aljegyző. Kraicsevics Ferencz; levéltárnokul meg
maradt Kovácsy Ignácz; esküitek : Mikovics De
meter , Stverteczky József, Stojcsevics János, 
Sánta István, Xovics György, Cseh Eduárd; ta- 
karmányi biztosok: Továrnikon Vicze, Erdővé- 
gen Andushics, Humán Preydigó Pál; kapitány 
Muics József, hadnagy Janoc'hna, vontatási biz
tos Marsó Aloiz; végre fizetésbeli táblabirák: 
Szalay József, Piispöky Mihály. A’ főadószedőt ’s 
rumui albirót, kik szavazással választattak, ki
véve a’ többi mind fölkiáltással nyeré tisztét. Ne
gyedfél óra alatt az egész választásnak vége volt, 
minden szép renddel* s a’ tárgyhoz illő komoly
sággal ment.

Aradnak ünnepélyes beiktatása után, f. észt. 
aug. siókén, már .mint szabad kir. városban, b. 
Orczy Lőrinc/, Arad vármegyei főispán, és kir. 
biztosul* által tis/tépito-szék tartatván, az kö
vetkező renddel ment végbe:—polgármester lett: 
Heim Domonkos; főbíró: Mihalovics Lázár; ta
nácsbeliek: Franczély Albert, Peirovits Balázs, 
Scháríeneder Ferencz, Szekuiits György, Luká- 
csy János, egyszersmind város kapitánja, Joan- 
novits Pál, Szergel János, Jankovits Gábor: fő
jegyző : Serb Tivador; al, főjegyzői czimmel: Im- 
rey József tiszteletbeliek: Blaskovits Imre, Bras- 
aován Demeter, Sarlott János, Buüio Constantin; 
főügyész: Czúcz János; al: Vlajkovics Demeter; 
tiszteletbeliek: Klein József, Sztankovies András, 
Szeder Jakab , Aíexandrovics Constantin. Szá n- 
vevő: Boros András. Levéltárnok : Serb Pál. Ár
vák' atyja: Dong Já <os; ellenőr: Orlovics József; fő- 
kamarás: Frits Antal; al: Liszter Antal; ellenőr: 

, Alexits Demeter. Adószedő: Mihujlovics Constan
tin ; ellenőr: Szalay Bonaventura. — Választott 
község szólója; Síoez József. A«Uarius: Arkosv.

Főorvos: Krestits János; seborvos: Vranovícs
József. Útfelügyelő: Popovics Pál. Kiadó: Kun 
Lajos.

Kül önfé l e .  Jüngling János György kir. ta
nácsnok, udvari fő hadtanácsi nyugalmazott titok— 
nők ’s a’ magyarországi kir. tő hadkormányszéknél 
referens, Budán f. sept. 4én munkás életének 65iké- 
bén inlázban kimúlt. — Ilécsén, Pozsonyiul egy 
órányira, septemb. Isőjén 93 ház égett-le. Nagy- 
Surányban juh lókén egy garádalján támadt tüz- 
ből rövid idő alatt gr. Károlyi Lajos 7 jobbágyá
nak, ’s egy zsellérjének háza, gazdasági épü
leteik, ’s takarmányuk, gr. Pongrác/ x\dá; lénak 
két épületje gr. Berchthold Antalné kastélyja két 
alacsonyabb szárnya, számos drága bútorokkal, 
kocsiszínje, és még egy csapszék hamvadtak el, 
bennük egy jobbágy ember felesége és egy iz
raelita csapiáros. Ugyanitt 27kén újra két nagy 
és négy jobbágy-ház égett el, takarmány, marha 
’s t. együtt. A’ rettenetes szél miatt egyik tűz sem 
vala oltható. Az érdeklett megkárosult jobbágyo
kat földesurok épületfával, tégtával és tized-ga- 
bonájuk elengedésével vigasztalta-meg. Auguszt. 
28kán Czabajt, Nyitra -  Apátin, Farkaskedden , 
39kán pedig Czétényt leütött menykövek által tá
madt tüzek is nagykárokat okoztak. — Braun Já
nos győri szemorvos ur tizenegy hónapig mulat
ván Temesben; ez idő alatt ott 179 szembeteget 
hozott ismét ép látásra.

A U S Z T R I A .
Tisztváitozások a’ cs. kir. hadseregnél. Elő

léptettek: alfábornagygyá Cometti János, gén. 
őrnagy; —- gén. őrnagyokká ezredes b. Mylius 
Jenő gr. Ilaugwitz 38 sz. sorezredtül, és Küs 
se vich L á s z l ó ,  b. Mariássy 37 sz. sorezred
tül;— ezredesekké következő alezredesek: Schroer 
Emészt, b. Wimmer Henrik, Kast József, Czvi k  
Vi ncze  a’ 19 sz. poroszkirály huszár-ezrednél, 
és Airolii Pál, gr. Ilaugwitz sorezrednél; alez
redesekké őrnagy: Kempen János alsó Ausztriá
ban, és P e t r i c h  Zs i g mo n d  a’ csász. vadász 
ezredtől belső Ausztriában gén. parancsnoksági 
segédek; Solera Ferencz Haugwitz-sorezrednéí; 
Gömör y  J á n o s ,  Ferencz Károly fölig. 5 J  sz. 
sorezrednél; Hirschmann Ferencz b. Mariássy sor- 
ezrednél; Lehnhoff Auguszt, Schneller 5 sz. kön
nyű-lovag ezredtől; Má r f f y  Zs i  gmond a po
rosz királyi huszár ezrednél; Weigl János a’ 8ik 
pitt. ezrednél: továbbá b. B o x b e r g  l ridrik, a 
mezőhegyesi kát. ménes parancsnoka; őrnagyok
ká következő kapitányok: H e g y e s y  S á n d o r ,  
gr. Leitungen 31. sz. sorezredneí; rheissuig Ber- 
nát , gr. Haugvritz sorezrednél; Grill János, d. 
Pedro 15 sz. sorezrednél; LieblerKaroly, d. M*- 
guel 3J sz. ^őrezrednél; Kalteis János, b. Mariái-
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sy 3? sz. sorezrednél: Rotter Mátyás, b. Lat- 
terraann 7 sz. sorezrednél; Unkelhauser János, 
Deutschmeister 4 sz. sorezrednél; Tschiderer Pál 
és Weisz Pálos, vadászezrednél; b. Molíke Ká
roly, Schneller k. lov. ezrednél; Haas Ferencz 
porosz, kir. huszár ezrednél; P e ö c z  lgnácz, b. 
Mariássy ezredtül, gr. St. Julien 61 sz. «őrezred
hez; S z i 11 iák  János a’ szluini határőri 4 sz. 
sorezred töl, a’ 2 sz. ottochaihoz; Richer Lőrincz, 
Ferdinand főiig. 3 sz. huszár ezredtül, a’ parmai 
udvarnál, szard. kir. 5 sz. huszár ezred hoz; jGröb- 
ner Pál, b. Geramb 4 sz. huszároktul, a’ 2 sz. 
József, főiig, huszárokhoz; Kühne Ferencz a* Jó
zsef huszároktul,b. Geramb huszárokhoz; Dorotka 
György az Iső patt. ezredtül az dikhöz ; b. Saa- 
men József ossiachi ménes -parancsnok; Mezera 
Antal helyőrnagyképen Mantuában, és Bajo An
tal szinte helyőrnagyul Casteinuovoban. Pichler 
János nyugalomban levő gén. őrnagy várparancs
nokká neveztetett Zárába. Brambilla Jozue másod 
ezredes Lajos fölig. 8 sz. sorezrednél, Kurzrok 
gránátos osztály parancsnokává ’s gr. Kinsky 16 
so. sorezredhöz tétetett át. Soutter Ferencz, Ist
ván főiig. 58 sz. sorezredi őrnagy a’ megürült 
Revertera gránátos osztálynak; — Sokollits Spi- 
ridion, gr. St. Julien ezredi őrnagy a’ megürült 
Balugyánszky grán. osztálynak; — és Kolb János 
Deutschmeister sorezredi őrnagy Worlik grán. 
osztálynak^ lettek parancsnokivá. G edeon  József, 
b. Mariássy serezred alezredese, parancsnoka lén 
ugyanez ezrednek. Nyugalmaztattak: alezredes 
B a lu g y á n s z k y  János Károly főiig- «őrezred
től ezredesi czimmeJ ’s dijtoldalékkal; — őrnagy 
b. Wilsdorf József, b. Mariássy «őrezredtől, alez
redes czimmel ’s toldalékkal: Zíahorzsnszky Fo
ren ez, Lajos főiig, sorezredtül; Wellimirovits Ja
kab a’ Geramb-huszároktul, és B ors Ferencz a’ 
József-huszároktul, mindnyájan alezredes czimmel; 
gr. Revertera Antal, b. Watlet sorezredtül; Rost y 
Mihály, d. Miguel sorezredtül, és b. W^ldstattcr 
Hugo Spálatoban volt helyőrnagy; — végre ka
pitány Göttlich Flórián a’ 3ik patt. ezredtül őr
nagy czimmel és nytigpénzzel. Ki'il rendeket ’s 
azok viselheíésire legfen^őbh engedeimet nyertek: 
gr. Lichnowszky Vilmos ezredes, hg. Vasa sorez
rednél, Baden nhgségi oroszlán-rend közép kc- 
resztjéf, és Coppet János, gr. Auersperg lov. ez
redi kapitány a’ Hessen nhgségi Lsjos-rend első 
osztályi közép keresztét-

A N G L I A.
Aug. i 9én Newcastleban számos gye éke

zet tartatott, mellyben Grey gróf, az ő vejevel 
Durham lorddal együtt jelen volt. Szá nos vz u- 
: ól hák, föl írás érkezett Gre y  húz ,  mellyé • o. n

szönet mondaték: „a’ Iegemherségesb statusférfi
nak, ki valaha Osaka’ britt-kabinet feje volt,* 
és szerencsét kívántak visszatértéhez honi me- 
gyejebe. Ez alkalommal újra kimondá Grey gr. 
politikai vallását, melly abból áll, hogy a’ tör
vényszabta i'vton halhal, de ugyan azért biztosan 
’s folyvást haladni, azaz: javítani kell mindenen, 
mert minden avulni szokott. -— A’ szegény-ügy 
njabh szerkezete következésében annyi szcméJv 
keres hivatalt, hogy egyetlen parliementtag egy 
heten 125 látogatást fogadott el hasonló hivatal
ért folyamodóktól. — ígéretünk szerint közlünk 
némelly egyes adatokat a’ dublini prot. tory-gyü- 
Iekezetböl: „Közei 3000 személy jelent meg — 
úgymond az Alig. Z. londoni levelezője, ki e’gyü
lekezetét leírja , — a’ törvény tiltotta orange- 
társaságból, ’s hogy a’ türelmetlenség ’s politikai 
düh lángja meg inkább füllobbanjon köztük, a’lo
vagi bősz-agyú Winchilsea gr. is megjelent, hogy 
mint valamelly uj remete-Péter keresztháborut 
hirdessen a’ pápisták ellen. — Mind ő, mind 
mások, kik a’ gyülekezetben kisebb nagyobb 
szenvedéllyel szólották, azt hozók föl: hogy a’ 
kormányO'Connellel ’s a’ pápistákkal összeeskütt, 
kirabolni ’s megbuktatni a’ protestáns egyházat ’s 
helyébe a’ katholikus egyházat tenni uralkodóvá: 
azért tehát istenes munka mindkettőnek ellensze
gülni, nemcsak szóval, de tettleg is, — sőt 
karddal, mig nem minden vérszomjas (4 ) pápista 
ki lesz irtva, ’s az ország csupa protestánsokká! 
megnépesítve. — Ez a’protestánsok niellőzhetlen 
föladasa, mert ha a’ katholikusokat tovább is bo
csátják, úgy ők a’ íönálió egyház megbuktatásá
val sem fognak megelégülni, hanem nem nyü- 
gosznak. mig a’ protestánsokat mind ki nem irtot
ták, ’s azok birtokait katholikusokra nem szállít* 
(ák vissza. — ’S e’ „jő ügy“ győz, diadalán ké
telkedni sem kell, mert, minthogy ez úgy is literi 
ügye, a’király is seg/tendi őket mind kötelesség
ből mind hajlcmásból, ’s „az angol nép §em fogja 
prot. testvéreit a’pápisták zsarlásai alatt hagyni“ — 
’sa ’t. — Ennyi úgy tartjuk-a’gyülekezetei' ( lég
gé megismerteti. — A' dublini nagy prot. gyü
lekezetre a’ conservaíiv egyesület gyűlése követ
kezett , mellynek főezéja abban állt, hogy pénz
alapot'gyűjtsön, mélíyi/ői a’ lelkészség képes le
gyen a’ tizedkövetlésekct törvényesen behajtatni 
Winchilsea gr. 51.0. Roden gr. SOO.'Burdon gr. is 
300. Hamilton J.-H/ur 200. "Bathdown gr. í 0 0 .  az 
Evenning-Mail kiadója iöO. mások 5 0  — 2 iont 
sterlingig adakoztak e’ czélra. O'Connell eíienbea 
arra inti a’ népet, hogy semmi tizedet se adjon, 
minthogy azt már eHörlöttnek tekinthetni, azon
ban' még is minden ~ő zakosságtól tarlóz-k odja- 
nők. vissza , miutY'gy a’ mostani míuisíer^m j*
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lélekkel van Irland iránt. Dublinből Írják, hogy 
Irlandban most háromféle izgatás dűlőn«;: egyik 
a’ conservativeké, vezérök Winchilsea gróf; má- 
jiik a‘ repealereké, O’ Connell által intézve; har
madik a’ bankspeculansoké , kik az irlandi bank 
mellett, fiőkbankokat óhajtanak emelni. — Az 
Evening-Post állítja, hogy a’ mérséklettebb pro
testánsok Cloyne dékán vezérlete ’s intézete alatt 
visszahatáson dolgoznak, a’ dublini nagy, ’s túl
ságos protestáns gyülekezet viseleté ellen. —

O’ Connell urat Waterfordban tömérdek nép 
togadá. Midőn a’ kábító kurjongás elcsilapult, igy 
szólt a’ néphez: „Szép dolog olly derék ’s tisztes 
népért dolgozni, mint az irlandi. Noha meggyőz
tek most bennünket a’ tizedkérdésben; de jövő 
ülésben, Isten segedelmével mi győzzük meg őket. 
'S majd a’ rothadt testületekre is csapunk egyet, 
s néhány vastagát vékonyabbra morzsoljuk.“ Más 
nap a’lakoma következett. Midőn 0 Connell egész- 
négere köszöntének, fölkelt, ’s következőleg fe
lelt: ,,A’ mostani ministerium viseletében Irlandra 
nózve az igazság hajnalát pillantom. A’ kénytető 
törvény ellörölteték. Ebben látom a’ ministerium 
első lépését kiengesztelésre, mellynek kötelessége 
’* érdeke magát Irland népe iránt igazságosnak 
mutatni, (tetszés) Ok a’ visszajutási jogot (a ’ ti
zedét) megmásították, ’s ez a’ tulajdont bátrabbá 
teszi, ’s becsét sokkal följebb emeli. Ezek, ’s más 
élesztő reménysugárok szivem tejében sejtetik ve
lem , hogy Irland, e’ szerelmem országa, közel 
van amaz igazságban-részesüléshez, mellyet szá
zadokon által elfogott a’ zsarnokiás tőle. (tetszés) 
Ismerem én azon haldokló párt törekvéseit. Teg
napelőtt Dublinban tartott gyülekezetét, ’s vilá- 
lyai vezérletére Winchilsea lordot, a’ fő bolondot 
hozatá él magának Angliából. Az olasz opera ezen 
primo buffoja csudás löifedezést tett melly a’ vi
lágot bámulásra birandja. Azon fölfedezést t. i. 
hogy a’ most fenálló egyház tulajdona, soha pá
pistáké nem volt. (nevelés) Kérem a’ nemes lor
dot, vagy más valakit, olvassa az egyik vagy 
másik eredeti adománylevelet, ’s úgy találandja: 
illy adományok a’lelkészeknek tétetlek, hogy azok 
az adók ’s családjaik lelkeikért imádkozzanak. — 
A’ nemes lord örömest visszaadna mindent, mi 
nem volt a’ pápistáké, azaz semmit; de vissza
adná e mind azt is , miről világosan meg lehetne 
bizonyítani, hogy a’pápistáké volt ? 0 nem ! meg
köszönné azt a’ ns. lord, mert kevéssel sokat is 
tartoznék adni. (tetszés) Ük ama’ gyülekezet
ben izgatásról is beszéltek; ’s izgatták is magokat 
’* föl is hevültek dühödésig, ’s mivel példát adtak, 
tehát Isten segedelmével, mi is követendjük azt. 
( tetszés) De a’ uépizgatásnak saját jogaiért nem 
szabad hasonlítani zsarióji izgatásához. larnűri a’

nép azon utat, mellyen előbbi győzelmeit nyeré,
’s jövő küzdése békével ’s tartóssággal legyen ki
tüntetve. (tetszés) Ezen eszközök által érendjük 
el a’ tizedek teljes eltörlését, (zajos tetszés) Ir
land törvényhozó függetlensége követni fogja, és 
senki mélyebben nem érzi mint én annak fontosságát. 
Jusát Irland soha sem bitolta el. Az unió nem volt 
egyezés két nemzet közt, mert megmutathatom, 
hogy csalássaL’s vérrel hozatott létre. A’ nép erő
szakosságra’s lázadásra ingereltetek,’s midőn meg- 
hasoniási által elgyöngült, jogaitól fosztaték meg,’s 
országa leigaztatott (tetszés.) Midőn az unio-fol- 
bontási kérdés először szóba jött, Isten úgy segéi- 
jen! öt óráiglani beszédet tartottam; jövő évben, re
ményiem, két ötödnyivel rövidebben szólhatok ; as 
alatt pedig ajánlom honosimnak, hogy ébrek s 
vigyázok legyenek, mert én gonosztevőnek fo
gom azon embert nézni, ki hazájáért semmit sem 
teend. (tetszés) Mindeuik. használhat körében. 
Itt állok é n , személyesített például, csekély em
ber mit tehet; itt állok, fija egy tisztes bérlőnek, 
szegény észtehetségü ember, költői föllobbanás 
nélkül, mert a’ dicsőség semmi tündérietei sem 
röpkédnek nappali álmaim fölött. De Irland volt 
’s lesr, első szerelőiem, első tiszta hű fogadásom 
Irland boldogságának vala szentelve, ’s boldog 
én! sohasem szegtem azt meg. Serkenj föl népem 
álr/iodbui! Irland kinézései derülnek , jobb napok 
hajnalát látom, és szivem örömmel telik el. Ea 
most valóban a’ ministerium részén vagyok, d» 
csak addig, míg a' ministereket hajlandóknak lá
tom szolgálni hazádnak, (halljuk! halljuk!) ha 
t. i. itt is azon jótékony változásokat látom áltaiok 
valósittatni, mellyeket Angliában eszközlenek. Ha 
a’ henye-hivalkodók (sineeuristák az udvarnál) 
eligazittatnak, ha a’ hatóságok megtisztíttatnak 
azon falusi politikusoktól, kik mesterséget űznek 
abból, hogy az irlandi népet rágalmazzák, kik. 
Irland fájdalmihól élnek, ’s boldogtalanságából
gazdagulnak. Ha készek ezt tenni a’ ministerek, <? ™ r f 
segitendem őket. Az irlandi nép 3 millió alairast
hozzon nekem kérelmekre a’ jövő ülésig, keveseb
bet nem fogadok el. (tetszés.) Én a’ íönálló egy
ház lelkészeinek legjobb barátja vagyok, ’s jo
gaik megőrzésére mindent elkövettem, indítvá
nyom száztól Süat biztosíta nekik, mellyet a’ 
kincstárnál, minden fizető- vagy vámhivatalnál 
fölvehettek volna. ’S hol azon földesur, ki nem 
volna büszke arra, ha jövedelmei igy lennének 
biztosítva! (halljuk!) ’S midőn javasiák, hogy 
a’ lelkészség fizesse azon tavaly neki kölcsönzött 
milliót vissza, én ellene voltam. Mind ezt, ős» 
katholikus létemre tevém, ’s pedig őszinte va
gyok. De a’ prot. lelkészséget mind ez ki nem 
engesztelő. Hajú tehát, ha meg asm vehet-Ate,
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vijnk ki. V rosszaságot minden alakban meg kell 
támadnunk s ostromlanunk.

s  y  É d o n  s  z a  g .
Lindeberg kapitány ügyéi. aug. l-tkén vet

ték fői a’ Statustanáesban ő Fölsége a1 király el
nöklése alatt. Az Aftonblad hirli: hogy, mivel a’ 
jegyzőkönyv még bevégezve nincs, a’ siikerröl 
bizonyosai nem mondhatni, de annyi meg is bi- 
sonyos, hogy a’ király szemessége e’ csomót 
agy oldotta meg, mint azt tőle várni lehetett. 
Hír után: Lindeberg minden büntetés alól fölsza
badul, azon kifejezések miatt, mikkel isméretes írá
sában a’ király ellen élt, de a’későbbi sérelem- 
•zikkelyért, mellyel az udvari törvényszéket meg
támadta, bűnhődni fog , inindazáltal a’ fonállá tör
vények értelmében csak száműzéssel.

F llA N C Z IA  O R SZ Á G .
Talleyrand megérkezte Parisban a’ diploma

tá t  fölriasztá. Közönségesen azt hiszik, hogy 
Londonbul azon pótlékczikkclyt hozza magával, 
melly a’ négyes szövetség egészletére köttetett.
, Talleyrand, úgymond egy párisi levelező aug. 
Ü5röl, veszteg hallgat, ;s minden határozott nyi
latkozást kikerül. Következő nyilvánvitását meg- 
jegyzém: „„Europa jó lielyzetben van, mert min
dig jó helyzet a z , midőn a’ béke szükségét mind
nyájan egyiránt élénkül érzik. Most úgy van a1 
dolog, hogy a’ barbárok beüthetnének ugyan, de 
abból még sem támadna háború.““ — Perigneux- 
ben aug. 19én Napoleon-ünnepét fényesen üllek 
meg. Számos lakoma tartatott, mellyek alkalmakor 
hazafi dalok zengének, ’s többek közt Reranger 
azon isméretes dala: Oh parier á de sa gloire, —- 
(majd beszélnek nagy nevéről v. dicsőségéről) ver- 
•enygve ismételtetek Napoleon borostyánnal koszo- 
ruzott mellszobra előtt. Estve néhány ablak ki is 
▼iiágittaték. — Aug. Sáliról egy párisi levelező 
következőket jegyez meg a’ pártok képviselőji 
állásáról Francziaországban: „Hihetetlen tehetet
lenség, hihetetlen keserültség uralkodik a’ mi- 
súsie rumiért czivódó pártok közt, mellyek képvi
selője a’ niinisteriumban kétfejű (Thiers és Guizot); 
a' liers-partiban pedig egyfejü (I)upin). Dupin 
epéi áraszt elleneire, hol csak teheti; kereken 
kimondja, hogy két év óta minden ajánlást a’ rni- 
nisteriumba jutiiatásra megvetett, mert: 1) * a’ 
doctrinairekkei együtt ülni nem akar , 2)  mert ur 
akar lenni. ’s mint igazi elnök a’ ministeriumon 
árulkodni. Ó akár bei- akár külminister, de min
den esetben minister-clnök óhajt lenni, vagy mint

1a’ követház feje ezen uralkodni, ’s ezen összes 
tömeggel a’ királyt hálószobájába űzni; szóvaló 
ll*#ÍMí.Ueuy PiU, C butám, * ki tudja, mi nem 
mk- 
f

akarna lenni. A’ közönség, a’ hitetlen, csak fejet 
csóvál, mert Dupin olly állást vett, hogy se re- 
stauratio alatt, se respublicában , se a’ belső op— 
positio urasága alatt szerepet többé nem játszha- 
tik , mert ő Lajos-Fülöppel állés vesz, minta* 
király ügyvivője, ’s biztosa. Dupin úgy viseli ma
gát a’ király iránt, mint azon parasztok és bérlők 
iránt, kik követnek választották, t. i. megaláz
kodva. Mereven, kemény, ’s mardosó a* közép 
osztály iránt, gőgös társai iránt, készakarva go
romba’s megvető, a’ nemesség ’s pairekhez gú
nyoló , félig pártoló, félig fenyítő a’ lelkészség 
iránt; alázatos szolgája ellenben megyéje legkisebb 
polgári ’s parasztinak, hízelgő hajlongással üti— 
vczli őket, paraszt köntöst ölt, szánt is néha, 
eszik paraszt asztalnál, mosolyg a’ szolgálóra, ’• 
hajlékony udvarlónak mutatkozik, ’s lakozik a’ cse
kélyebb emberrel, ’s örömében elkiáltatja vele: 
„hej! Dupin ur az ember, ő nem kevély, mert 
köszöntött engem, mert mosolygott rám, mert ke
nyeremből evett, ’s megizlelte sajtomat, hörpen- 
tett burombul, én asztalánál ültem, pástétomából 
lakoztam; éljen követünk! ezredig ö legyen, n« 
más, megyénk követe!“ — ’S e’ férfi, ki oliy 
visszalökő minden vele rokon rangú iránt, ha is
kolás vagy ügyésztársa nem volt, mig a’ főváros
ban is, ha választóji közül meglátogatja őt vala
ki, csupa kellem. A’ királynál csupa hódolat; fe
lülről tehát a’ király , alulról a’ választók tartják, 
váljék bár meg ’s akármelyiktől, bizonyosan főid
re esik. Dupin mind e’ mellett sok bajt okoz a’mi
nistereknek. Guizot urat régen gyűlöli, mert 
Guizot isméretesebb, mint ő a’tudós és politikai 
világban. Thiers ur ellen azért panaszkodik, mert 
ügyesebb, fürgébb, ’s Talleyrand kegyében áll. 
A’ többi ministerre vállat vonít. A’ dolgok illy ál
lása még eltarthat egy ideig, mert a’ királynak 
van még egyedül szilárd Charaktere, e’Iátszékony 
churakterek közt.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Hivatalos tudósítás után a’ seregek felől ezt 

közli a’ madriti újság: Olazagoitiánál a’ Sokén 
történt ütközet óta Artarához vonult az ellenség, 
’s ott a’ hegyszorosban tarlózkodék. llodii némi 
liadmozgásokat intézett, színlelve mintha az ellen
séget megkerülni, ’s a’ szorosbul kiűzni akarná, 
igazán pedig azért, hogy alkalmat nyújtson neki 
a’ mozgó hadlábak egyikét megtámadni, meííy 
esetre a’ többi hadlábak vonalonként úgy valának 
elhelyezve , hogy szükség esetén egymásnak min
denkor segédül mehessenek. Az ellenség valóban 
használni is törekvék az alkalmat, ’s a’ hozzá leg
közelebb nyomult előCsapatot jul. 31 kén erősen 
megtámadta. Félóráig küzdött e’csapat legnagyobb 
vitézséggel az egész eiienségi hadtesttel, míg se-
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«árván lázadás-vezérlő* öcsét, kit Warnington be
folyásával, sőt tettlegesen is segített. 2} Ugyan
azon kormány nyilványítja, hogy senmikép sem 
volt ügyviselője által azon neki tulajdonított szán
déka, mintha Tripolis birtokát akarná elfoglalni. 
Jövő politikája Afrika éjszaki partjaira nézve ezen 
nyilatkozás szerint fog irányoztatni. — E’ híreket 
az angol lapok még nem közük, azok a’ fr. Mes- 
sagerböl vannak véve. De hason időben ezt írja 
Callignani Messengere is : „Halljuk, hogy W ar- 
nington angol consul Tripolisban, helyérül elmoz- 
díttatotk Uívornoi levél jelenti, hogy némi hatal
mas arab törzsök Aegyptus széle mellett a’ tripo- 
lisi basa meghívását elfogadó , ’s fegyveresiböl 
•egéd-osztályt külde hozzá, kik, meg semmisít
vén egy fölzendült csoportot, szerencsésen Tripo- 
lisba értek.' Útközben Warnington ur mezei lakát 
és kertét földulták.

T Ö R Ö K O  R S Z Á G.
Konstantinápolyból aug. 12ről jött tudósítás 

szerint ott még mindig bizonytalanságban vannak 
a’ syriai hírek hijánya ’s fogyatkozása miatt. A’ 
«myrnai hírlap szerint Mehmed Ali Jaífába sere
gestül megérkezett, ’s Emir Beschir'rel , a’ dru- 
sok fejdelme íijával alkuba ereszkedett. Ibrahim 
basát a’ lázadók folyvást Jerusaleinben tartották 
«árva, ’s egyesülését Alival lehetlennek v. igen 
bajosnak tartják. E ’ hírekkel azonban ellenkezik 
azon tudósítás Alexandriából jul. 17ről, meilvnél 
fogva Ibrahim basa atyjához ment Jaffába ’sNap- 
lusnak, mint a’ lázadás középpontjának megtáma
dását határozván el, egyesített sergeiket e’ város 
felé indították meg. Naplus lakosai e’ demonstra- 
tióra meghódoltak , de fegyvereiket megtartva.—

A’ török udvari újság, mellv néhány hónap 
óta, nem tudni mi okból, megszűnt volt, aug. Okán 
újólag megjelent, és hivatalos részében Szaliha 
szultána egybekelési ünnepét adja; nem hivatalos 
részében pedig azon haladást magasztalja , mel- 
lvet a’ földművelés Konstantinápoly környékén a’ 
szultán különös kedvezési alatt egy év alatt tőn. 
Az ipar is magára vonta a’ szultán kormánya fi
gyelmét.---- Aleppóból jul. 27rül Konstantiná-
pólyba érkezett tudósítások megerősítik azon hí
reket, mellyek oda Alexandriából jöttek. Ibrahim 
basa csakugyan 3000 emberrel tért Jaffába visz-

íija , ’s királyi herezeg vezérlete alatt fogja St. 
Pétervárba küldeni, hogy a’ felfödés ünnepén a* 
porosz sereg képét viselje. E ’ választ az orosa 
czár napi parancs mellett a' sereghez kőidé, hogy 
ott az minden egyes osztály előtt fölovastassék, ’s 
mindenki megbecsülje azon hízelgő részvételt, ’* 
megköszönje, mellyet a’ porosz monarcha az orosa 
sereg iránt mutatott. — Mint mondják GrünAvald 
general van meghízva, elfogadni a’ porosz tisz
teket St. Pétervárban. Az ünneplésekre, mellyek 
St. Sándor - newski - napon fognak tartatni, már 
megtétettek az előkészületek ; — az ünnepen
100.000 főnyi sereg fog pompázni. —- A’ nagy 
gyakorlatház oldalán ’s a’ general-fötisztség háza 
mentében több emeletnyi alkotványok fognak ál
lítatni. —

A ’ g a b o n a  p e s t i p ia c z i ára  se p t . 9 k é n 1 8 3 4 : P  é n z  k  e  1 e  t : -
m vitgir. legjobb] tozep |csekely||r.o*s m.val.gar legjobb k< *«r c s e k é a Becs sep einb. 6dik»n k >zépár peng5 pénzben
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F o g l a l a t ;  Magyar- es Erdályország (sept. 6. fő RR, ülése; jutalmazás; magy, t. társ híradás; Pesten t.' evang. sn- 
perintendentiai g y ű lé s ; különféle.) Anglia (irlandi tized rendszer). Fi ancziaország (Blosseville utazása; Petit ur ’a 
hajója; Martin* ng ; franc/ia papság szama; lengyel collegium ; adni. Higny , Moreno, Gerard ’» a’ t.) Spanyolország 
(d. Carlos ás Hndil állása; uniti ui zavargás.) Portugália (folytatása d. Pedio beszedjenek.) Németalföld (Haber b. ; 
Hollandia felett levelezői e lnulkedes.) Szét via (a’ szerb nép reményei). Olaszország. Németország, lilegyhir.

M A G Y A R - és E R D É L Y O R S Z Á G . 
P o zso n y . Sept. Okán a’ tő RR. orsz. ülést 

tartván, tanácskozásuk tárgyául a’ törv. munká
lat XIII. czikkjét vették'föl ,,a’ törvényi szünna- 
pokrul“. Az első §szt csekély változtatással, a’ 
Jóikat a’ mint volt elfogatlak ; Síkra nézve észre
vételük az: hogy országgyűléskor a’ hétszemélyi 
és kir. tábla tagjai jobbára e’ gyűléseken jelen 
lenni tartozván; de egyébiránt is mig az ország- 
gyűlés tartása ideje és módja elhatározva nem 
lesznek, e’ tárgyban semmi bizonyost határozni 
nem lehetvén; — a1 mostanira nézve hozandó 
törvény pedig késő sanctio miatt, — ha csak 
ideiglenképen nem , — keveset használhatna : 
tartatnék meg az 1830ki országgyűlés ellátása, 
mi szerint országgyűlés alatt a’ legfensőbb tör
vényszékeken továbbra is csak büntető , és nem 
polgári porok folyhassanak. — A’ RR. kerületi- 
leg az „úrbériben“ tanácskoztak. —

Apóst. Királyunk ő Felsége a’ sz. István m. 
kir. rend kanczellárjához gróf Reviczky Adómhoz 
intézett kabineti legfensőbb irata szerint, gróf 
Serényi Jánost a1 szomolnoki bányászat és pénz
verés volt fő inspecforát, — továbbá Hacklier 
Ferdlnandot az alsó ausztriai kerfesk. és váltótör
vényszék elnökét, a’ mondott m. kir. jedes rend 
lovagkeresztjével méltóztatott, hosszú és hivszol- 
gálatuk tekintetébül, a’ szokott dij elengedése 
mellett, megjutalmazni.

K o lo zsy ár. B. Wesselényi Miklós ur ar 
kézdi-vásárhelyi szerencsétlen égettek fülsegéí- 

* lésére ezer pengő irtot küldött. E. ík
Magyar tudóa társasági hiraáás.

Nemes Toróntal vmegye KK. és RR. felszó
lítására az ugyan azon megyebeli birtokosok által 
a’ magyar tudós társaság pénztárába alapítványul 
Í834beli Junius 14kén Nagy-Becskerekről 13(14 
forint 24 kr. pengőben küldetett következő ada- 

j kozassal: ■
1. Bydeaki'tii Lajos Táblabiró adott . 10 for. — U r .
2. Tőrük Becsei uradalom . .. 100 5 y M
3. Na;.y Szent-Miklósi Járás községéi 121 „  24 I»
4 Váltságos nag\ kikindai kerület bo : T 91
o. Giof  Gyulai Albert c». k r.. Altábor

nagy ás valóságos belső titkos tanács. 50 95 ' )i
fi Eudrődy József Táblabiró 100 i) r»
7. Etskai Lázár Ágoston Táblabiró 400 5» *“ * i
S. Iváudai Karácson Isiván- Táblabuó ICO } > ~ M

9. Nikolits János Tábtabiró . . JOO for. __ kr.
10. Dadányi Constantin Tablabiró . 100 , ,   
11. Námethi Damaszkin Antal Táblabiró 100 , ,   
12. Sztemorai Malcnicza Miklós Tábl. 100 —  , ,

Összesen . . 13ti4 for. 24 kr.
Pesten September 8. 1834

a’ Tito futok által,
A’ magyarországi 4 evang. Superintenden- 

tia , báró Prónay Sándor cs. aranykulcsos , magy. 
tudós társasági igazgató tag, generális inspector 
elnöksége alatt' Pesten most septemb. elején tartot
ta általányos gyűlését. Elfoglalta abban mint má
sod generális inspector, székét Szirmay Ádám cs. 
aranyknlcsos és septemvir, minékutánna kijelen
tetett: hogy az országbeli evang. gyülekezetek 
szavazati többsége 0 méltóságára ütött ki. Több 
elintézések közül megemlítendő, az , hogy a’ 
Dunántúli evang. superintendentia most másod íz
ben hozá indítványba az illy általányos gyűlés 
jegyzőkönyvének ezután magyarul vitelét. Több
ség azt határozó, hogy mostantól fogva az ma
gyarul i és latinul folyjon, még majd később csu
pán magyarra változhatik.

K ü 1 ö n f é 1 o. E g er, sept. Okén. fíő termé
sű szőlőhegyeinket, valamint a’ szomszéd helysé
gekéit is a’ huzamosb esőzések után azon várat
lan csapás érte, hogy a’ hirtelen föfmelegült na
pok folytában a’ szőlőfürtök csutkájikban összesül
ve vesszejükről leszáradnak, és szemen kint is de 
sok részben egészen liulladoznak. — Kovásznál 
Kovács István ur több ns. megye táblabirája ’s az 
1809—lOki fölkelő nemes seregben volt kapi
tány aug. Síkén munkás életének oOkében mog- 
halálozott. Érdemei közé tartozik az ifjúság szá
mára irt ’s közre bocsátott két könyve. Tetemei 
t. Nógrád vmegyében Ordason, h.ol a’ boldogult  
szerető rokoni közt csöndesen (öllé el életét, ta - 
karittattak el. —

A N G L I A.
A’ Morning - Herald szerint ar cholera Du- 

blinban szörnyen dúlong. Naponkint 150—200 
betcgszik-Je , ’s a’ halálozás a’ vagyonos, és mű
veltebb osztályban is borzasztó. — A’ Courier ar 
négyes-szövetség pótlék czikkelyére, mellynél fog
va Portugália kötelezte magát a’ segély-adásra f 
megjegyzi: Don Pcdro ugyanazon 4000 idegent 
szándékozik ar spanyol királyné segedelmére kül—

?
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deni, nielly őt segíté leánya széke visszafoglalá
sában. A’ spanyolok azonban nem örömest fogják 
azt látni, ha idegenek jőnek ügyökbe avatkozni; 
de a’ tágas országban 4000 fő nem is sokat te
het. — Don Pedro ez alkalommal szép szerével 
meg akarna az idegenektől menekedni, kikre már 
ugy sincs szüksége. Mi Francziaország fegyve
res beavatkozását illeti, az betü-értelembenfölber- 
zentené a’ spanyolokat, ’s minthogy a’ portugáli 
segéd veszélyes, nem marad a’ kormányzó király
nénak egyéb hátra, mint az, hogy mind egyikkel, 
mind másikkal fölhagyjon. D. Carlos jelenléte Spa
nyolországban nem árt neki annyira, mintha akár 
e’ hgnek, akár a’ republicanus pártnak, melly Spa
nyolországban igen nagy, alkalmat nyujtna elha
tározó diadalra.

Bizonyos levelező Dublinből következő érde
kes adatokat közöl az irlandi tizedrendszerröl. — 
A’ tized a’ britt szigeteken szinte olly régi, mint 
a' keresztyéuség, ’s békésén megadták azt, míg 
csupán a’ katholikus vallás uralkodott Irlandban, ’s 
annál inkább, minthogy az nem egyedül a’ lelkész
ség tartására szolgált, hanem egyszersmind köz
hasznú czélokra. A’ katholikus lelkészség a’ tized
ben csak közbirtokos volt; mert a’ tized egy része 
uj egyházak építésére, régiek javítására, egy
ház- és oltárszükségekre fordítatott; más része 
kórházakra, iskolákra, ’s egyéb jótékony intéze
tekre költetett, vagy egyenesen szegények közt 
osztatott ki, ’s csak a1 maradék rész, — nem több 
egy negyednél, vagy legföljebb egy harmad — 
jutott a’ lelkészeknek jövedelem gyanánt. A’ re- 
formatióval azonban egészen más viszony támadt. 
— Skótziában a’ tized egészen eltörletett, An
gliában ’s Irlandban pedig tűzzel vassal csikard 
azt ki a’ prot. papság, ’s néha még világiak is, 
kik a’ közbirtokossággal többé meg nem elégül
vén. az egész tizedet kizárólag egyedüli sajátok
ká tették. A’ prot. egyház szükségire különös a- 
dók hozattak be, a1 kórházak ’s egyéb illyes in
tézetek most többnyire magányos alapítványokból 
kerültek, vagy önkénytes adakozásokból tartat
tak fort. A’ szegények ügyében a’ szegény-adók
hoz ’s szegénytörvényekhez folyamodott az or- 
szag-, mig a’ nevelői ’s oktatói intézetek — 
az egyetemeket, ’s néhány nyomorú egyházme
gyei és grammatikalis iskolákat kivéve — mind 
magányos intézetek ’s alapítványok. Ha az egész 
ország fölvette volna a’ prot. vallást, a’ tized tán 
kérdésbe sem jött volna, mint némelly tekintetben 
Angliában, hol e’ fölött még engesztelő körülmé
nyek is támogatják a’ tized ügyét, mi Irlandban 
nem úgy van. Angliában és Walesben valamennyi 
telek egy-évi jövedelme 29,476,850 font ster

lingre becsültetett; ebből a’ tizedtől szabad telkek 
jövedelme 7,904,378 ft. s t.; ollyaké, mellyek 
részben szabadok 856,183 ft. stre megy; azoké 
végre, mellyek csak alacsony osztalékot adnak, 
498,873 íra. hág. Honnan az egész telekbecsnek 
alig van kétharmada teljes tized alá vetve. — 
Irlandban ellenben egészen más a’ dolgok helyze
te. Itt a’ nép í része katholikus, mig a’ többi egy 
hatodnak i  része dissenter. Az adófizetők ugvan- 
azok, kik valaha voltak (a’ katholikus alnép), a’ 
régi tizedbirtokosak is fönvannak még (a ’ kath. 
lelkészség) ’s mind e’ mellett az egész népesség 
4 részének clerusa a’ tizednek nem -L hanem 9 ré- 
szére tart számot. Hogy a’ tized elidősített* jo g , 
senki sem veszi kérdésbe, csak az van most vi
tában: kit illet? — A’ kath. egyház nem kiáltja 
vissza, ’s a’ katholikus telek birtokosak sem kí
vánják azt egyházuk számára, hanem önmagá
kéra vissza; mert jogtalanságnak hiszik, hogy ők 
katholikus létökre számfölőtti lelkészt tartsanak el
lenkező vallásunkat, mig saját, szükséges és mun
kás lelkészeik önkéntes adakozásokra utaltatnak.— 
A’ protestánsok ellen- okai azon egy alapon nyu- 
gosznak, hogy a’ tized-tartozás nem a’ személyen 
hanem a’ telken fekszik, mellyek birtokosai job
badán protestánsok, ’s tehát a’ protestáns lelkész
ség föntartására kötelesek. Továbbá, hogy min
denki, ha valamelly telket kibérlel, előre tudja, 
hogy abból tizedet kell adnia, ’s végre mivel, hol 
Irlandban a’ telkek (számra kevesek) a’ tizedtől 
mentvék, ott a’ bérdij magasabb, honnan a’ bérlés al
kalmával a’ tizedre is szokott lenni tekintet. — 
Littleton ur törvényjavaslata oda ütött ki, hogy 
az egyenes tizedtartozást a’ telekbirtokosak ve
gyék magokra, minthogy tulajdonkép úgy is ők 
fizették azt. Elüttök csak két ut állott nyitva, u.m. 
hogy a’ béruijt magasabbra emelni, mire a’ bérlők 
rá nem fogtak volna állani , mert akkor semmit“ r
sem valának nyerendök; vagy az egcsz tizedet 
saját erszényükből adni meg, mi őket annyival 
vala szegényítendő. Ezt belátták a’ lordok, ’s 
minthogy közülök soknak nagy birtokaik van
nak , visszavetették a’ javaslatot nem csak az 
elv miatt , hanem saját érdekűknél fogva is, 
mert akkor kénytelenek lettek volna azon sze
repbe lépni, mellyel eddig a’ prot. lelkészség 
viselt, mi a’ bérdijt veszélybe hozhatta volna; 
más részriíl nem akarának magokra adót vállalni, 
melly jövedelmeiket csonkította volna. — A’ íi- 
zedügy elhárítása nehézségéi továbbá nem egye
dül a’ jogkérdésben fekszenek, hanem különösen 
azon módban, mellyel az egész rendszer munkál, 
’s azon heves ellenszegülésben, mellybe az a’ ti- 
zedtartozó félnél ütközik, ’s melly ellenszegülést



587

a’ két párt düliössége még inkább neveli. Tizedet 
adni köteles Irlandban minden müveit telek — 
(mintegy 12 millió irlandi acre) —; a’ kivétel szer
fölött csekély. Az irtvány-föld első hét esztendőben 
a’ tizedtől szabad. Irland minden tekintet nélkül 
a’ népség vallására nézve, prot. egyház-megyékre 
van fölosztva, vagy is inkább a’ régi kath. íolosz- 
tás van megtartva. A’ megyének feje érsek vagy 
püspök, egy vagy két dékánnal ’s káptalannal. 
A’ praelatusok jövedelmeiket többnyire az egyház 
telkeiről szedik, honnan a’ dékán és káptalan húz 
egy részt, mig ezenkívül tizedtartozó plébánosaik 
is vannak. — Minden egyház-körnek, akár van 
benne protestáns, akár nincs, van plébánosa, kinek 
kényelmes házon, kerten ’s telken kívül, minden 
telek-tulajdonostól, akár bérlő akár birtokos, tized 
jár. Némeílyiknek e’ lelkészek közül két három, sőt 
négy egyházköre is van a’ sziget külön részein, 
kevés vagy semmi dolga lévén; mert a’ népes
ség csak i - d e  vallja az angol egyházat, ’s ez 
is jobbadán az éjszaki részeken, ’s a’ nagyobb vá- 
rasokban lakik; honnan világos, hogy soknak e’ 
lelkészek közül semmi községe sincs,’s tiszte csak 
henye hivalkodás. Természetes következése, hogy 
jövedelmeiket nem egyház-körükben költik el, ha
nem a’ hol nekik tetszik, ’s ha már csak ugyan 
van valami lelki munkájok az egyházkörben, he
lyetteseket tartanak, kiknek Gö—100 ft. stget 
adnak (6 0 0 — 1000 pengő fr.) — Iía most a’ ti- 
zed-vevőkről a’ tizedkötelesekre tekintünk, azt ta
láljuk, hogy ezek -j-i része katholikus, dissen
ter. A1 telkek nagyobbára nem a’ tulajdonosak ke
zében vannak, hanem 10 — 60 acre-nyira parasz
toknál vannak bérben, kik az éjszakiak közt, wé- 
mellyeket kivéve, mind katholikusok. A’ bérdijak, 
különösen a’ távullevők (absenter ) jószágin, meg- 
bírbatlanok, ’s a’ bérlő, kivált szűk esztendőben 
noha legnyomorubb életben sinylik, mégsem ké
pes azt megfizetni. Ezen emberek majd |-d a  nyo- 
ínoru kunyhókban lakik, mellyeket vagy földből 
állítanak össze, vagy sziklákból , ’s csak holmi 
kóróval , vagy szalmával födvék. Számosán évről 
évre csupán burgonyából tengnek; hering már rit
ka falat, húst csák ünnepen látnak, mert azon 
egy pár sertést, tyúkot, vagy kácsát, mcllyet 
közben tartanak, el szokták adni, csakhogy a’ 
bérdij kiteljék,’s még is két három éven át adósokul 
maradnak sokan. — Néha oda hagyják kunyhó
jukat ’s telkeiket, ’s megszöknek, máshol keresvén 
élelmet. Mások (százan, sőt ezrenként) Angliába 
mennek, ’s mit ott a’ magasb napszámból nyer
nek , családjokkal abból élnek télen ált. Sok prot. 
lelkész belátta ezt, azért is csinnyán bánt velők, 
méltatlanságnak tartván erőszakos eszközökhez 
nyúlni. De mások szigorúan behajtaták azt. —

Illy környületek közt, miután Grey gr. lépett a’ 
kormányba, — Stanley ur, az akkori irlandi sta- 
tustitoknok, kinyilatkoztatá a’ parliamentben, hogy 
a’ kormánynak szándéka a’ tizedet eltörleszteni, 
mit az irlandi kath. tagok nagy tetszéssel fogad
tak. Következése az lön, hogy a’ tizedeket előbb 
egyesek, később egész testületek tagadták meg, 
a’ tized-behajtókat elkergették, néhol agyon Ls 
verték. A’ prot. lelkészség a’ törvényes szigorú
sághoz folyamodott. Elzálogították a’ paraszt bar
mát , ’s árverési utón eladták. Ez azonban csak 
rövid időre használt. Mihelyt sertést vagy tehenet 
’sa ’t. elzálogították, összecsoportosult a’ paraszt
ság ’s erőszakkal kiszabadító azt. A’ lelkészség a’ 
rendőrök ’s katonasághoz folyamodott. Egész osz
tályok őrzék az elzálogított jószágot, ’s az árve
rés is őrizetük alatt történt. De a’ parasztok, kik 
mindig feles számmal jelenének meg, oda nyilat
koztak, hogy ők mindenkit agyonvernek, ki az 
árverésbe bocsátott jószágért csak egy pénzt isigá- 
rend, ’s minthogy fenyegetésöket teljesítek is, nem 
találkozott vevő. Később megtanulták O’Connell- 
töl, mikép kerülhetni-ki a’ törvényt erőszak nélkül. 
— A’ lelkészség tehát jövedelem nélkül maradt, 
honnan a’ parliament tavaly 1 millió ft. st. szavazott 
tartásukra. Most ezt sem kapják.

F R A N  C Z IA  O R S Z Á G .
A’ király elutazása a’ déli részekre nérnel- 

lyek állítása után September Ire  van megállapít
va. — A’ fr. kormány Dlosseville urat azon meg
hagyással küldé Grönland felé , hogy biztos kö
zelítést keressen Grönland partjaihoz. A’ kor
mány aug. hónap óta (1 8 3 3 ) semmi tudósítást 
sem vön Dlosseville urtóí, ’s minthogy utasításá
hoz képest már Septemberben (1 8 3 3 ) vissza 
kellett volna a’ hajónak jőni, valamennyi éjszaki 
révbe szét iizené, hogy fr. Liiloise hajóról, mel
lyen B. ur kiindult, ha valami hirt tudnak, arról 
a’ fr. kormányt értesítsék. Még mindezóta nem 
jött semmi hir. A’ Moniteur már most B. ur báty
jától, Dlosseville Emészt urtóí levelet közöl 1834. 
jul. Íröl: mellyben tudósítja a’ tengeri évköny
vek igazgatóját, hogy testvére , ki 1833 jul. 4én 
Diinkirchenből kiindult, hozzá Nord Fiordból, Is
land keleti partjáról 19én irt. — Aug. 5én tudó
sítást küldött be a’ ministerhez. Julius 29én 10 
órányi darab földet födözött fel Grönland keleti 
partján, melly rész még a’ földabroszokon nincs 
kitéve. A felfödözött szárazföld az éjszaki szé
lesség 6 8 ° , 34'től — 68° 55'ig tart, a’ hosza- 
ság 27° 16401 — 28° 2 ‘ig. Eddig angol és dán 
nevek fényiének a’ földabroszon Grönland terüle
tén, ezentúl majd franczia neveket is olvashatni 
rajta. — A’levélíró ugyan nem hiszi, hogy öccs e
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«zándékosan tölté kim a’ telet, mórt a’ nélkül is 
sok akadállyal kellett küzdenie. A’ jeget áítör- 
hetlennek irá; tiszteit ’s kormányosát fölötte di
cséré. — Végre azon reményét fejezi k i, hogy 
öccse bizonnyal visszajövend. — Sz. Valeryből 
aug. IGról egv levél következő szomorú történetet 
közöl: „Petit u r , amiensi orvos Sz. Valeryben 
folytatni akará próbatételét viz alatt járó hajójá
val, és számos néző gyűlt össze a’ csatorna medre 
körül. Tegnap, 15én estve (5 órakor, lemerült a’ 
hajó, ’s 45 perezig keile viz alatt maradnia. Kö
zös lön az aggodalom: a’ tenger oliy magas volt, 
hogy a’ medret kiüríteni nem lehetett. Két óráig 
siker nélkül erőködtek e’ tojás-kerekded hajót fel
húzni; a’ kötelek vagy lesiklottak róla, vagy el
szakadoztak. Várni kellett tehát, míg a’ tenger 
leapadt, ’s Petit urat csak 12edfél órakor huzák 
ki fuladtan. Okát e’ szerencsétlenségnek mégnem 
határozhatni meg, minthogy a’ hajó mégvizalatt 
van. Mi embertől telhetik mindent elkövettek, hogy 
e’ szerencsétlenségnek elejét vegyék, kétszáz 
személynél több dolgozott az éj két harmadán túl; 
de a’ hajón 4000 íöntnyi kő-teher volt, ’s ehez 
még a’ hajó sulvja, az embereké ’s a’ benne lévő 
vizé is járult. Azon dereglyéket is, mellyeket al
kalmaznának , a’ tömeg lehuzá, ’s midőn a’ hajót 
a’ szárazra akarók vontatni, lehetetlen volt azt a’ 
part meredek szélén felhúzni; végre a’ viz alatt 
törték be annak ajtaját.

A’ Journal de Paris ellenmond azon. némi lap 
által terjesztgetett hírnek, hogy a’ követházat de
cember végére elhalasztó rendelés vissza huzatott 
volna, ’s a’ kamarák nov. 3ra fognának egybe 
hivatni; — ugyszinte azon hírnek is, hogy Tal
leyrand hg. aggsága miatt többé vissza nein fog
na térni Londonba , ’s a’kormány örömmel fogad
ja ez alkalmat, az öreg diplomatát elbocsáthatni.— 
„Oily férfi visszalépte, úgymond a' lap, mint Tal
leyrand ur, azon események k .zé tartozik, mel
lyeket a’ kormány sajnálhat inkább, sem mint 
óhajthat.“ Aug. 25én meglátogatta Dupin elnök 
Talleyrand urat , ’s a’ diplomatia e’ patriarchájá- 
nál 2 óráig múlatott. — 2Gán -Dupin ur család
jával Clamecybe utazott el. —

A’ kormány, Martineng Julius urat nevezé ki 
tengerügy generáljának, mi szerfölött nagy benyo
mást okozott; minthogy M. ur már a’ rcstauratio 
alatt is viselé e' fontos'hivatalt, ’s a’ julius-revo- 
lutio után letetetett, mert igen buzgó carÜsía volt. 
Az Eelaireur, különben a’ Juste milieu lapja, c 
kinevezés végett hevesen megtámadja a' kormányt 
’« tanácsolja a’ királynak, hogy illy körülmények 
közt délszakra ne utazzék, mert a" nép csak rö
gzül fogná fogadni. — A’ j. des Defeats csakugyan 
jelenti ís hogy a’ király délszaki útját jövő évr#

halasztotta. Ezen év septemberében pedig csak
Campiégne, Amboise és Fontainebleau kastélyo
kat fogja megszemlélni. — Az ami de la Religion 
azon megjegyzést teszi, hogy a’ papi nevelő in
tézetekben, ’s magában a’ leikész számban nagy 
fogyatkozás kezd uralkodni. Az 1830iki névkönyv 
(Almanach) szerint az éven át megholt hivatal
kozó lelkészek száma 101 ore ment; 1834ben 
I l i i r e  megy. Pappá pedig ezen utóbbi évben 
200al lett k evesebb. Még figyelemre méltóbb fo
gyatkozást tapasztalni a’ pap nő vendé k-házak (sc- 
minarium) tanitványiban; 1829ben e’ házakban 
9304 theologust; 1404 philosophust; ’s a’ clas- 
sicus iskolákban v. osztályban 19,770 növendéket 
számlált. Folyó évben a’jegyzék csak 7417 ílico- 
logust, — 2 i 62 philosophust; — és csak 13,824 
növendéket mutat a’ kis r.övendékházakban. Hon
nan négy év alatt 9071 individuum a’ fogyatko
zás. — E 1 jegyzék szerint, mint följebb láthatni 
a’ philosophusok száma megszaporodott.

Rigny admiral, mint mondják, bizonyos gaz
dag amerikai özvegyet fog elvenni, kinek éven- 
kint 400,000 frank jövedelme van. E ’ vagyon 
fele azonban, az első házasságból származott két 
leányé, kiknek azt azonnal ki kell adni, mihelyt 
nagykorukat elérendik. — Parisban nagy meg
indulást okozott az ismeretes Moreno spanyol ge
neral elfogatása. Úgy hiszik, ő volt az, ki ellen 
intézve vaiának a’ rendőrtisztség szabályai. Ké
sőbb érkezett hírek mondják: Moreno vonakodott 
a’ kérdésekre válaszolni, mellyeket a’ fő rendőr
tiszt elébe ada, ’s egyedül azon nyilatkozásban 
átalkodott meg, mellyel elfogatásit jogtalannak 
nyilványítá. — A’ Ouotidienne beszéli, Gerard 
marsai a’.National fülmenteiése után azonnal sz. 
CIoudba ment Lajos-Fülöphöz, hogy újra, tiszte
lő kifejezésekben, előterjessze, mi igen sok al
kalmat ’s anyagot nyújt személyes beavatkozása 
az ország dolgaiba a’,sajtónak panaszokra , ’s mi 
igen csökkentik e’ panaszlások napról napra a’ 
franoziák bizodalmát, mellyel még az alkotmányos 
monarchia iránt viseltetnek. Erre, mondják Lajos- 
Fülöp iinezt válaszolá: hogy ő képes a’ sajtóval 
szembe szállani, ’s nem illik hozzá, ha már egy
szer annyira ment, visszatérni. — A’ National 
mondja: a’jogiskoia számos tanítója ellenmondást 
nyujtand be Rossi ur kineveztetése ellen á’ mo
narchia alkotmányos joga tanítói székére, minthogy 
ő sem íranczia, sem a’ jogok tanárja (törvény- 
doctor). —- A’ párisi lapok azon jelentést közük, 
hogy Czartoryski hg. és Plater Lubov, gróf Or- 
leausban kollégiumot szándékoznak alapítani, riielly 
a’ kiköltözött lengyeleknek hasonló szolgálatot te
gyen , mint a’ Stuartok megbukása után a’ St. 
Urneri ’« egyéb városi coliegiuinok a’ kiköltözött
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angol j'akobitáknak. A’ dolog összefüggése követ
kező : Két évvel ezelőtt gallicziai I). gróí Dres- 
dában levéli Putoczka Claudina grófilévai és xMi- 
kalowski kapitánnyal tervet dolgozónak ki közö
sen , Németország közepén olly iskola alapítására, 
mellyben a’ kiköltözöttek és katonák árva gyer
mekei, mellyeket Lengyelországból küldenének, 
neveltessenek. Az intézet vezérlete Mikalowski 
kapitányra bizaték, a’ tanulmányok tervét liot- 
tek ur dolgozó ki. 1). gróf e’ czélra két ezer 
aranyat adott ’s Gallicziában még három ezer 
aranyat gyüjte hozzá. Ezen összeséget Czar- 
toryski lierczeg ügyviselőjének kész pénzben át- 
adák. Miután azonban kitetszett, hogy illy isko
lát alapítani Németországban nem lehet, azt hit
te Oz. hg. hogy e’ pénz egy részét Franczíaor- 
szágban tanuló ifjú lengyelek segedelmére fordít
hatja , némi idő előtt ezt a’ párisi lengyel újsá
gok ócsárlották, mint a’ hg. önkényes cselekvé
sét; ’s ez látszik öt arra bírni, hogy lengyel 
collegiumot alapítson, ’s e’ szándékát közzéte
gye. — A’pairkamara az áprilisi történetek végett 
agg. 2 6 kán ismét G l  foglyot 'bocsáta-szabadon.— 
A ’ párisink közül még csak 2í)an vannak fogva. 
Lassanként mind kibocsáttatnak. -—

S P A N  Y O L O ltS  ZÄ G .
Moniteur aug. 31 kén: A’ spanyolhadakleg- 

ujabb mozdulati felől kormányunkhoz jött jelenté
sek szerint: d. Carlos 2ökán estve három osztály 
kíséretében Roncesvallesbe ment; — llodil miti— 
denütt utána nyomul, de csekély sikerrel. — 
Aug. 30ká*.i nagy hire volt Parisban, hogy Mad
ridban lázadás ütött k i; e’ hír a’ papirosok becsét 
le is nyoma, — későbbi hivatalos tudósítás után 
azonban készültek ugyan némi nyugtalanságok a’ 
városi katonaság részérül, dó mellyek kiütésük 
előtt tökéletesen elnyomattak. Ugyan is a’ Mar. 
Herald levelezője szerint a1 Princesa-ezredbüí egy 
közlegényt, neve Fo.rnes Márton , ki a’ jul. 17 — 
lök i öldöklésben nagy részt vett volt, ’s most 

t ezert halálra ítéltetett, aug. ISkán kell vala ki
végezni. Bajt ácsai a’ Princeza- és városi-ezred
ből l 7kén gy-Ődöngeni kezdenek az uiczákon ’s 
zúgolódni a’ leendő végrehajtás ellen , nem hívén, 
hogy a' kormánynak, miután Estefani fő carlista 
pártosnak életet meghagyta, — jusa legyen a’ 
mondott katonát, ki különben jól ismert hazafi és 
csak egy vagy két barátot üfött agyon, ’s a’tem
plomba! kivitt kehellyel legfeljebb is a’ szomszéd 
k »rc.smába ment, hogy belőle íhassa ki borát, ’s 
dicsekedjék mellette, miket tett már, ’s miket fog
na meg tenni, — ki végeztet ni. Ez aljas katonák va
lóban komoly nyugtalanságot támaszthattak volna, 
de szerencsére épen jelen volt a’ városban gén. 
(Juesada, nem hires katona, hanem támadás-csil

lapításban igen ügyes, ’s kitől az aljasság mód 
nélkül fél. 0 tüstént kiparancsolta a’ városbul az 
«gesz Princesa-ezredet , többieknek pedig, ha 
ntezákon tovább is csoportozni ’s nyugtalankodni 
J»eg nem -szűnnének , azonnali , fegyverrel-szétü- 
zetést, ’s az elfogatandó vétkesekre sorba lövöl- 
döztetést hirdethetett. Ennek azon szép sikere Ion, 
hogy a’ zajongók egymásután haza siettek, ’s 
estve már mint legnyugalmasabbak jelentek meg 
a’ Pradoban mulat kozni. Legkisebb rendetlenség 
sem történt többé. Más nap reggel pedig az elitéit 
közvitéz annak rendje szerint minden háboritás 
nélkül kivégezhetett. E ’ volt mindössze is, a’ pá
risi újságok által annyira hiresztelt madriti lá
zadás. Oster, lie ob.

P 0 it T U G Á  L I A.
(V trónhesz/éd folytatás».) Közben egy nyugta

lan és vakbuzgó párt, alattomos és hatalmas erők
től vezettetve, ’s talán idegen pártfogásra is tá
maszkodva, elszakadta’ hazáiul, ellenségéül nyi
latkozók minden szabadályos intézetnek ’s polgár
társai jóllétének, és azon gonoszt tette föl ma
gában : hogy uralkodtassa a’ visszaélést és kivé
tel-jogokat, .föhlulja a’ chartát , ’s visszaállítván 
a’ gyalázatos és káromlandó határtalan, erőszakos 
uralkodást, még az én, kérdésbe vonhatlan’s elis
mert jogaimat is a’ portugált trónra, feszegesse. 
E ’ pártot a’ nemzeti seregek ’s nép hazafi buzgó- 
sági visszanyomák, de azért mint szabadság és 
köz jó esküdt ellensége föl nem hagyott sötét ár
mányival; míg végre eszelős dühök, vakbuzgó
ságuk, csalás, ocsmány árulás ’s minden alacsony 
hitszegő eszközeik, mellyeket kétségbeesés és 
őrültség szolgáltatott kezükbe, megpróbálása után, 
—- kénytelenek lettek fölbomlását látni gyaláza
tos rendszerüknek, rnelly alatt Portugália hat egész 
évig szenvedett, ’s rnelly nyomorúság példájául 
szolgálhat a’ világnak, miilyent meg legszentség- 
teleuebb idők sem szültenek. Családomból való 
lierczeg volt, — lelietetlen érzékeny fájdalom 
nélküle’ körülményre visszaemlékeznem, de kö
teles vagyok elmondani, — fens, családom egyik 
hge volt — egy hálátlan, elvetemült testvér — - ki e’ 
pártütést táplálta, élesztette , hogy magát trónra 
emelhesse, mellyet irigység, híiteíenség és áru
láson épített vala. Gyalázatos erkölcstelenséggel 
szegte meg e’ hg. erős fogadását, mellyel magát 
a’ eonstitutionaíis charta föntartására Is törvény
szeres uralkodójának Kódolásra kötclezé; esküjét, 
Ígéreteit, mellyeket Lőcsben, Parisban, London
ban és Lissábonban ismételve tett ; üuncpies kéz
fogását a’ királynéval, ki neki hitvesül vala szán
va ; megjátszó bizodahnamat, rnelly által öt az 
ország regensévé és helytartómmá neveztem, meg 
végre ma,rát a’ kormánvzást, mellyet ezen tisz—
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tes czim alatt űzött, midőn épen azon nemzeti 
képviselésbül, mellyet megsemmisíteni akart, egy 
hasztalan és törvénytelen gyülekezetei hivánösz- 
sze, általa kérdést döntetett e l , melly kérdés nem 
lehetett, ’s magát királynak nyilatkoztatta, midőn 
már különben is tettel királyi hatalmat bitorlóit; 
mi több: nem átallotta ez iszonyú törvénytelensé
get körmönfont hazugságokkal és csalfa végzé
sekkel igazolni. Illy éktelen utón vitte végbe igaz
ságtalan munkáját ’s trónra lépett, mellyet ha
sonló fekete hitszegés még soha fen nem tartott. 
Ezer meg ezer tiszteletes áldozat hulla el e’ zsar
nokság alatt hohérpallos, sanyarú tömlöczlés v. 
messzi világrészekbe száműzetés által, a’ nélkül 
hogy más vétkük lett volna mint becsületes vise
let, ’s a’nélkül hogy törvényszerűn Ítéltettek vol
na el; kárhoztatásukat egyedül a’kormánynak ön
kénye ’s gyalázatos pribékjeinek barbarussága ha- 
tározák. Félelem és rémület, gyakran halálnál 
kinosbak, tárták fogva a’ még valami személy
szabadságot érezni látszókat. Érdemes és tisztes 
férfiak gunykaczaj-tárgvak lettek az aljas nép előtt 
melly példákkal taníttatva, ’s talán jutalmakkal is 
kecsegtetve érdemnek tartá azon derék férfiakat 
utón ’s útfélen gyalázattal illetni; a’ polgári ház- 
menedék minden pillanatban megsértetett; rablás 
és gyilkolás büntetlen hagyaték, sőt többször 
kormány-tetszést nyertek. A’ szentegyházban,— 
alig merem érinteni, de tudják az urak ’s tudja 
mindenki, hogy igaz a’ mit mondok, — a’szent
egyházban mondám a’ szent oltárok és istenség 
előtt, az Isten és béke ’s könyörületesség szolgáji 
vallásnak tett szolgálatképen magasztalán a’ gyil
kosságot, ’s uj üldözési, vér- és halál-evange- 
liumot hirdetének az elbámult népnek. Nem volt 
vétek melly el nem követtetett, nem tévelygés 
mellvuek magasztalai nem lettek volna ’s nem 
erény, mcdly meg nem csufoltaték vagy gyaláz- 
tatott volna: sehol oltalom és bátorság többé senki 
számára, kivevén a’ gonoszokat, kik vadság és 
vérszomjas törekvés által mások közül följebb tűn
tek. Elhagyom e’ szomoriíó rajzolást; a’ dolog 
mindenütt ismeretes és nincs Jhely az országban 
hol hasonlók nem történtek; kevés becsületes pol
gár is találkozik, ki hasonlókat nem szenvedett 
vagy miattuk szomszédját, barátját, atyafiját meg 
nem siratta. — Szivem vigasztaihatlan volt or
szágom és alattvalóim e’ gyászos állapotján, ’s 
ámbár ez utóbbiak közül azokat, kik becsületük 
és igazság-szeretetük miatt hazájukból kizaklat
va Európában ’s Amerikában szerte szórva vol
tak, mennyire csak telhetett segítettem, ezzel 
még- is kielégítve nem lehetett irántuk viselte- 
tö érzelmem, sem magas helyzetem becsülete, 
sem a1 királyné jogai. Előre nem látott történetek

és szent fogadásom melly alattvalóimhoz csatolt, 
a’ brazíliai császárságrul lemondásom után, vissza 
hoztak Európába. Itt, két igen hatalmas de irány
ban épen ellenkező tárgy vonta magára figyel
memet. Láttam egy részrül, mikép nagy számú, 
jeles, érdemes hazafi portugálok merően és ne
mes lelkesedésü szorgalommal dolgoztak azon, hogy 
a’ bitorlás kezeiből a’ királyné trónját kiragadják, 
készek ezen czélra minden akadály és veszéllyel 
megvíni; — de láttam más részrül a’ hatalmas és 
kettőztetett törekvést, melly ama’ nehéz vállalat 
ellenében állott, mind a’ despotismus és kabine
tek politikai érdekei oltalmazói, mind ama’ terje
delmes egyesületek részérül, mellyek „conserva
tive név alatt egész Európában gyökeret vertek 
volt. Könnyen kivehettem mind e’ közben mikép 
a’ hazafi portugálok szemei egyedül rám valának 
függesztve , ’s álláttam magamis, mikép a’ Gond
viselés szokatlan és rendkívüli utakon engem lát
tatott kirendelni ama’ súlyos de dicsőséggel teljes 
vállalat vezérletére. Vezére lettem tehát azon ne
mes pártnak’s eszközökhez nyúltam: megmente
ni a’ nemzet böcsületét, visszaadni szeretett le
ányomnak királyszékét, ’s az elnyomott népnek 
méltó szabadságát. Kísértések tétettek, engem e’ 
czéltul minden alacsony eszközök által eltéríteni, 
de foganalianul, én kezdett pályámnál állhatato
san megmaradtam. Azonban mindenek híjával lé
vén, a’ mi szükséges volt mindentujon kelle ösz- 
szeszerezni. Sajnálom , hogy mindent a’ mit egye
seknek szenvedni, mindent a’ mit megpróbálni 
kellett, el nem beszélhetek; sajnálom, hogy elő 
nem hordhatom mind azon nemes portugálok ne
veit, kik e’ fontos vállalatra magokat tántorítha
tatlan elszánással és erős munkáikkal szentelék ; 
nem hagyom még is cmlittetlen, hogy a’ pénzsc- 
gcdelem, meliynek kiállítása szintolíy kerülhetlen 
szükséges valamint nehézsége« volt, egyetlenegy 
szerződés által eszközöltetek, meliynek más ga- 
rantiája nem volt mint a’ vállalat sikerülése, és 
nem más biztossága mint saját aláírásom. Mind 
azoknak kik adák, mind kik vevék, egyiránt ha
tártalan és egyenes volt mind bizodalmuk mind 
buzgóságuk. Én a’ királyné nevében átvettem az 
ország regensségét, mert szükséges volt a’ válla
lathoz egy mindenkor jelenlevő és mindenben részt
vevő munkás és figyelő központ. Mint első kato
na állottam be a’ nemzeti hadsereg vitéz és baj
nok soraiba, és örömem voltiátni, miképsereglé- 
pek hozzánk más országi, constitutionalis sza
badság baráti, nemeslelküen készek osztozni áldo- 
zatink, szerencsétlenségink és diadalainkban, csu
pán azon belső meggyőződésből , hogy Portugá
liának constitutiói ügye velük is mindnyájukkal 
közös, és alapjaira nézve minden tekintetben a
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való és iga7 szabadsághoz mért. 1832 febr. 2kán 
kiadott ma ni festu mom ban kinyilatkoztattam szándé
komat, alaptéteimet és jövendőbeli munkálatiul ter
vét; békét, jóakaratot, múltakról feledést sőt bo
csánatot, kiknek arra szükségük lett volna, ígér
tem mindenkinek azon föltét alatt, ha kötelessé
güket elismervén esküjökhez hívek ’s a’ törvény- 
szerű királynénak hódolók lesznek. Illy föltétellel 
’s készületekkel hagytam el Francziaország part
jait ’s az Azorokhoz vitorláztam, hol a’ derék 
nemzet egy részecskéje egyesülvén velem, kor
mányt állítottunk, melly e’ tartományokat bölcses
ség és hazafisággal igazgatta. Itt szedetett rend
be a' portugáli kis hadsereg, kicsi mondám szám
ra, de nagy, erős, és győzhetetlen vitézségre, 
polgári erényre és nemes gondolkozásra mellvtül 
lelkesült, igaz ügyre mellyért hadba szállott, 
és tapasztalt Ügyességű vezérire. 7500 emberrel 
értem meg Portugália széleihöz, ’s az örökre sze
rencsés jul. 8kán ([1832) partra száltunk. Az 
ijedelem, mellyet e’ kiszállás ellenségünkben oko
zott, utat nyitott e’ hazafiak picziny számának 
akadálytalan tovább nyomulni ’s jul. 9kén , vagy 
egyetlen emberünk vesztése nélkül beértünk a’ 
becsületes, derék Oportoba, mellynek lakosi ez 
idő óta legnagyobb lelkesedést mutattak a’ király
né ügye ’s constitutionals charta iránt, és szám- 
lálhatlan példáját adák csuda-hűségük, vitézség, 
állhatatosság és hazafi elszántságuknak, mellye- 
ket ugyan valaha ismételni, de felülhaladni nem 
lehet soha. Beszédem köre nem engedi a’ hada
kozás egész terjedelmét, a’makacs és szűk ostrom, 
mellyet egész esztendeig dicsőséggel állottunk ki, 
egyes eseteit elbeszélnem. A’ történethöz tarto
zik, mind ezt az utóvilágnak hűséggel megírni. 
Nem hagyhatom m égis, legalább átaljában érin
tetlenül a’ polgári és hadi érdemek azon ritka pél— 
dájit, mellyeket a’ seregnél ’s lakosoknál tapasz
taltam; nem azon vitézséget, melly által80,000 
embernek állottunk ellent, kik minden segéd esz
köznek özönében voltak ’s birtokában minden mó
doknak , miket fanatismus és kétségbeesés nyújt
hattak; nem azon majd hihetetlen lelki erőt és 
állhatatosságot , mellyel a’ halálnak minden gon
dolható legrettentőbb alakjaival, a’ nélkül hogy 
legszorongatóbb perczekben valaha gyöngeség v. 
leverettség jeleit adtuk vala, szembe száliánk; 
nem végre azon legfensőbb hazafiság csudáját, 
melly által a’ szolgaság, bárdolatlanság és zsar
noksággal legveszélyesb harczra keltünk, ’s e7 
szörnyetegeket le is győztük. Vége felé egy, tör
ténetei által rettentő ’s Portugália évkönyveiben 
örökre emlékezetes esztendőnek, a’ nemzeti had
sereg némi erősödést nyere uj csapatok által. Er 
kis .sereg egyik osztálya elfoglalta Algarbiát ’s

utánna megszabadító az ország fővárosát, melly- 
be 1833 juh 24kén , a’ lakosok közre munkálá- 
sa és buzgó Örömkiáltásaik közt mene be. Az el
lenség hajóhada sz. Vinczefoknál dicsőséggel le- 
győzetett ’s elfogatott. Ugyanazon hónap 25kén 
egy újabb nevezetes diadalt nyertünk Oporíónál 
az ellenség nagy számú táborán, ’s ez engem 
azon kedvező állásba helyezett, hogy többi sere- 
geimhöz a’ fővárosnak indulhattam, hova 28kán 
érteni meg. Itt mintegy uj csuda által azonnal uj 
tábor állott föl; a’ város mindünnen megerősitte- 
tett ’s védelme bajnoki volt. Octob. lOkén a7 
l(5,000re menő ostromlókat 8300 fő felényi had
dal , mellyből különben csupán 2500 fő volt gya
korlott katona, támadtam meg; vitézség neveié 
a’ kis számot ’s az ellenség »Santarembe vereték 
vissza, hol maradt is mindaddig, valamig idején 
levőnek nem gondolám az ország éjszaki részébe 
egy külön seregosztályt küldeni ’s ez által elha
tározó hadmunkálatot kezdeni. Ez idő óta minden 
meghódult fegyverünknek. Kevés nap alatt min
den fogoly kiszabadítva lön , mert a’ pártütő em
bertelen csoportok egyrül egyik elszélesztettek. 
Az elnyomott ’s kinzott polgárok kiléptek rettene
tes tömlöczeikből. Csak hamar megmutatá győzö- 
delmes és emberséges hadunk, miilyenek érzel
mei, ’s miilyen szörnyű különbség van törvény- 
szerűség és bitorlás közt. Orömkönyre fakadt a7 
nép, ’s fölemelvén kezeit ég felé, áldást könyör- 
gött szabadi tóira. Május 27kén ez esztendőben 
végre leraká fegyverét az ellenség, miután As- 
seiceiránál egy véres ütközetben újra megvereték. 
Elhagyá Santarem erős várát ?s Evora felé hú
zódott vissza még mindig tetemes haderővel. Itt 
lön vége a’ bitorlásnak, két esztendei folyvásti 
harcz után; győzödelennnel vívtuk ki e’ hosszú 
harczot sokkal nagyobb hatalom ellen cs állandó
sággal, melly felül van minden dicséreten. A’ ki
rályné kormánya mindenütt elismérteték ’s a’ hű- 
ségi eskü iránta ’s a’ charta iránt megujittaték. 
Béke ’s nyugalom örvendezteté a’ nemzetet. Kö
rülmények ’s emberiségnél fogva önként ’s nagy
lelkűen engedő föltételek adattak az ellenségnek, 
’s minthogy soha akaratom nem volt portugáliak 
ellen harczolni, hanem csak az őket elnyomó bi
torlás és zsarnokság ellen, tehát a’ királyné ne
vében másodszori bocsánatot hirdettettem, mint 
alaptéteim ’s szivem óhajtása kivánák. E ’ bocsá
nat czikkjei az urak elibe fognak terjesztetni.

CVt!ge következik.)

N É M E T A L F Ö L D .
A’ brüsseli lapokban aug. 27röl olvashatni: 

„Heves czivódások adták magokat elő azon vitá- 
lyok alatt, mellyeket csapszékekben az áprilisi dű- 
lások iránt kezdének. Tihnonti munkások, Monsbsn
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adott vallomásikért kigúnyolíattnk, meggyaláztat- 
tak , sőt késdöfésekkel is ijesztettek ’s a t. — E’ 
kicsapongásokat figyelembe keil venni, nehogy 
károsabb következései legyenek, mint magának a’ 
ihílásnak. -— A’ Beige nem kétli, hogy mihelyt 
megjő a’ király Ostendeből, Goblet general fog 
Éváin g. lieiyett a’ hadministeriuinba lépni. — A’ 
journal de la ílaye (hollandi félhivatalos lap) Ha
ber bárónak Lepel és Labouchcre am derdami ke
reskedőházhoz irt levelét közli, mellyben ez ér
tesíti azt, hogy Torre no gróf tudósítását közlöt t e - 
a’ spanyol külső statusadósság leszállításáról dón 
CarIossal,’s ez neki anyilatkoztató , hogy ö ama’ 
pénzalapok birtokosai megnyugtatására ’s vigasz
talására azon adósságot elismeri; mit azzal mutat 
meg, hogy azon kölcsönben , mcllyet most készül 
fölvenni, ama’ kötelezvényeket ötöd részben kész 
fizetés gyanánt veendi. — Ugyanezen Haber bá
rót d. Carlos iránt mutatott eddigi szolgálatiért a’ 
navarrai junta Navarrában meghonosította, ’s a’ 
honosítási-oklevélben navarrai czimmel ruházta 
föl. A’ franczia rendőrtisztség er miatt Haber bá
róné asszonynál, ki Parisban tartózkodik, nyomo
zást tétetett. Mire Haber báró, hazája (Maden) 
követe által cllenmondást nyújtott be. —

Némi haagai levelező aug. 27ről az Alig. 
Z.ban a’ hollandi árkász-screg ( Schufterei) haza 
bocsátása fölött azon megjegyzést teszi , hogy e’ 
rendszabály semmikép sem a’ bekövetkező békü- 
lés jelensége. Hollandia katonaságát elbocsátja, 
mert azt tartani terhére esik, de azért Belgium 
iránt követléseiről le néni mondott, sem azokkal 
föl nem hagyott. Védve van Vilmos király minden 
abeli joga az éjszaki hatalmak által.“ — ’S így 
folytatja tovább elmélkedéseit: „Ne tagadjuk, a’ 
londoni conferentia első időszakában midőn vala
mennyi európai hatalom azon törekvők, hogy a’ 
fenyegetett beket fönfartsa, midőn a’ belga-hcl- 
landi zavar még az európai közháboru tüzes k a -» 
nócza lehete,. midőn kelet,, ’s a’ megsemmisítő 
háború- ar pyrénaef félszigeten a’ nagy diplomatiai 
pillantást Hollandiától ’s Belgiumtól még el nem 
vonák, sem összemunkáló hajósereg, a’ középten
geren meg nem jelene, ’s mindenek előtt a’ négyes 
szövetség kelet és nyűgöt közt még oily éles ha— 
tárvonalt nem búza : akkor niég sikerült volna 
Belgium önállóságát ’s függetlenségét Hollandia 
áldozatin alapítani meg, ha Vilmos k. sziklaszi
lárd nem lett volna. De a’ dolgok más fordulatot 
vönek. Már Müirchen-Grátzben elhatároztatott, 
hogy Hollandia követlései fon tartassanak. Belgi
um elválása tőlünk, nem okozta azon kárunkat,

mellyet vártak, ’s mi csak azon áldozatokat saj
náljuk, mellyeket Vilmos k. a hálátlan belgákra 
gyakran ó Németalföld kárával föcsérlett. De köze
leg az elhatározó pillantás; közeleg azon időpont, 
mellyben a’ közadósság kamatjait kell kifizetni. A’ 
generalstatusok megajánlák utóbbszor, még egy
szer megfizetni azokat, de ezúttal' többé bizonyo
san nem.

S Z  E R V I A.
Szerviából juh Síiről következő levelet olvas

hatni a’ Hamb. Corr.-ben: „A’ szerb nép feszül
ten várja ismét az ország véneinek közel egybe- 
gyiilését, minthogy a’ folyó év február hónapjá
ban Kragoijewaczban tartott gyülekezetben a’uép 
reménye bé nem teljesült.

OL A S Z  O R S Z Á G .
San Marino kis respublica: a’ modenai ’s egy

ház-sí at usi kormánytól jegyzéket vett, hogy min
den politikai szökevényt kihajtson birodalmából. A’ 
San Marinoi hatóság és a’ hatvanosak tanácsa vona
kodott e’kivánságot teljesíteni.Azonban kényszerítve 
érzé magát a’ kis respublica, hogy Bernetti kardinál 
kívánására bizonyos pesarói Leonardi nevű urat 
kiadjon; már most a’ modenaihg meg azt kívánja, 
hogy a’ községi orvost, nem szökevényt, hanem 
saját emberüket adják ki. Mit azonban a’ hatóság 
még nem tett.

N É M E T O R S Z Á G .
Münchenben aug. 17kén vasárnap délután 4 

órakor egy igen jó családból származott szerelmes 
pár gyilkolta meg magát az angol-kert leg- 
népesb helyén. — A’ szerelmesek magokat szoro
san egymáshoz köték, ’s az ifjú előbb 18 éves 
kedvesét, azután magát lőtte agyon. A’ közel
ben sétálók a’iiettős lövésre figyelmesek lőnek ’s mi
dőn oda léptek,aT két szerencsétlen már holtan fekiilt 
a’ földön. — Drezdában aug. közepén 8 polgárt fog
tak be. Az elíogatás nagy lármát okozott a’ városban, 
nem tudni politikai okokból e, vagy a’ Schönberg 
aszszony meggyilkoltatása miatt befogott 7 rab val
lomására történt az. Ez utóbbiakra kimondatott 
az első bírósági ítélet, meliy kettőt k e ré k re ,  
kettőt pallosra , kettőt fékházra kárhoztatott.

E L E G Y H I R.
Gothenburgi hírlapok szerint aug. löról az 

egészségi hivatal az ország kapitányának az 
orvosok azon nyilatkozását adta be, hogy a göres- 
járvány, ideglázra, ’s typhusrä (rothasztó hagy
mádra) fajul, főén még 140 holtat takarítottak 
«1, és százan m a r a d t a k  sir szűkében teruettetle- 
nül. A’ cholera Jönköpiogben is kiütött Gothen-
burgl/an már 12ÍÍ5 halt el.° ________________ __

Szerkeztet! II e 1 m e c r. yr Nyomtatja Lan d' er e r.

I g a z í t á s  IVIuJt az. Je lenkor 2od odd. 2ik szelet 21  sor. Farkaskedd nyomtatást hibát olv. — T a r d o s k e d d .
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F o g l a l a t :  Magvar- és E rdélyország (kinevezéstk ; Ferdinand ki r. főiig, s fens, tes tvé re i ;  parndoifi lóverseny; nsznm- 
bali vadas* "ka tonaniztá ly ; M »ría-Dorottya uj gőzlrftjó; különféle).  Ausztii*  (W iener-Neustadti  tűz ’s a ’ t . j  Anglia 
(O Connell levele; Morning-H -raid ; Grey beszedet  e legy.)  Francziaország (angol ú jságok a ’ National fölmrntetés4- 
r e ; Talleyrand .)  Spanyolország (tengeri liad állapotja s legujabb tiirek ) Portugália ( d .  Pedro beszédjének folytatása 
és ve'ge.) Éjs/.akatnerika (bit ek I jyoi kbtil ; lengyel gyarmati  i ö l d . )  Törökország. Németország. Schweiz.

M A G Y A R - és E R D É L Y  O R SZÁ G .
P o z so n y b an  a’ RR. kerületileg a’ két el

ső úrbéri czikket már elvégezvén, lükén a’ lilik  
vitatásába ereszkedtek.

Apostoli királyunk ő Fölsége aug. 2?ki Ieg- 
fensóbb határozata szerint Szentkirályi László 
elhunytával a’ hétszeniélyi táblánál megürült egyik 
közbiróságra Matkovicli István personalisi itélo- 
mestert; — ugyan azon hónap 29kérül költ leg- 
magasb végzése szerint pedig Szatbmáry József 
ügyvéd ’s in. kir. helytartósági ügy viselőt (ágenst) 
a’ tiszántúli kerületi táblához tiszt, közbiróváraél- 
tóztatott kegyelmesen kinevezni. — A’ m. k. udv. 
Kanczellaria Róka Mátyás elhunytával megürült 
udv. irnoki hivatalra Chmel György accessistát, 
’s az ekép megürült* accessistaságra Gauczstukh 
Károly kancz. practicanst alkalmazta.

K o lo z sv á r  sept. 7. Mai estve tért ide 
vissza fölig. Ferdinand ő kir. fensége N.Váradra 
tett rövid uljábul fens, testvére főhg. Maximilian 
társaságában. Modenái uralkodó Iig. Ferencz kir. 
fensége atyafi látogatás kedviért statusaibul eltá
vozván , Linzben felső Ausztriában főhg. Maximi
lian kir. fenségét meglátogat«, innen a’ két kir. 
hg. aug. 23kán megindulva N.Váradra jöttek, 
hogy íőhg. Ferdinand ő kir. fenségével találkoz
ván a’ három szeretett testvérek egymást rokoni 
karokkal ölelhessék. — Négy napot mulatának e’ 
városban az egymást régóta nem látott testvérek, 
innen a1 modenai uralkodó bg. Bécs felé vissza
indulván, (ölig. Ferdinand és Maximilian egy tár
saságban jövének e’ városba. Már szinte 25 esz
tendeje midőn e’ város még szerencsés vala főhg. 
Maximiliant, mint az erdélyi fölkelt nemes sereg 
fő vezérét falai közt tisztelni; de a’ tisztelt főhg. 
nyájas leereszködése, szelídsége, emberszerető 
szive ma is eleven emlékezetben van nemcsak Ko
lozsvár, de egész Erdély Rákosinál. Erd- II.

A’ magyarországi Állattenyésztő Társaság 
felügyelése alatt a’ Parndorfi (Moson vrn.) lóver
seny october 5 kén 1834 fog tartatni.

Iső  díj. Egy ezüst pohár, adja Ilarrach gné 
szül. Lobkowitz hgasszony. Minden Jóra. Urlova- 
sok. 1 mérföld. Teher: 3 észt. 68 font, 4 e. 94 
ft. ő e. 101 ít. 6 e. 106 ft. idősb 109 ft. mén S j  
fttal többet. A’ nem tiszta tel ív ér szármtaásn lo

vak 3 fttal kevesbet. — A’ bécsi arany, vagy a’ 
pesti Asszonyságok díját nyertek 2 fttal többet; 
Angol lovak 11* fttal többet. — Tétel mindenik 
10 ar. ’s az ebből bejövő summa az első és máso
dik ló közt osztatikfel. — E’ díjra jelenthetni ma
gát futás előtti egy óráig. Eddigi aláírók: Liech
tenstein Ed. bg. Trautmansdorf Férd. gr. Traun 
X. gr.

2 Parasztdíj, magyar vagy osztrák parasz
tok lovaira. Lovas a’ ló-tulajdonos, ennek fija, szol
gája, vagy földije. 1 mf. E ’díj legalább 50 pengő 
ftra megy. A’ pályázandó lovakat futás előtt egy 
órával jelenthetni.

3. Vadászló-verseny minden lóra, mellyen 
az ausztriai birodalomban kutyákkal par force már 
kétszer vadásztak rendesen. 2 mf. — Teher: fél
vér 120 ft. telivér 128 ft. angol félv. 130 ft. ang. 
teliv. 138 ft. Tétel: mindenik 25 ar. fele bánat. 
Bejelentés határideje oct. 3. ’s ekkor azonnal meg
határozza a’ Parndorfon jelenlevő aláírók többsé
ge: urlovasok futtatnak é versenyen, v. Jockélt.

4. Eg}r minden mén és kanczára 10 évr» 
aláirt díj. 2 mf. Teher a’ pesti Sándor billikomé. 
Tétel mindenik 20 ar. Az aláírók 2 aranyat fizet
nek. Bánatpénz 5 ar. ’s ez a’ második lóé. E ’ díj
ra a’ verseny előtt 6 héttel kell a’lovakat bejelen
teni. Aláírók: Széchenyi I . , Hunyady J. és Fes
tetics M. grófok.

5. Ausztriai birodalomban nevelt minden mén 
és kanczára, hasonlóan 10 egymást követő évre. 
1^ mf. 2 esztendős 68 ít. egyébiránt teher az, a’ 
mi a’ bécsi bielstákes-é. Tétel: mindenik 20 an. 
Aláírók 2 ar. A’ semmit alá nem írók 50 ar. Be
jelentés 6 héttel a’ futás előtt. Aláírók: Széchenyi 
I., Hunyadi J., Festetics M., Nádasdy Tani. grófok.

NB. E ’ k r t  díjra, mellyel Pesten 1833l>an írtak alá, csak 
Széchenyi I. gr. nevezett  eddig elé lovakat,  az elsőre Chri
stine k an ez ít ,  a’ másodikra Honda mént.

6. Tutti quanti díj, minden lóra l i  mf. Tétel 
mindenik 10 ar. fele bánat. Aláírhatni oct. 3ig. A 
Parndorfon jelenlevő aláírók az aláírás bezárása 
után 2 Handicapert választanak, az Igazgatók 
Harr&ch gróffal együtt egy harmadikat. — E’ há
rom líandicaper oct. 4kén az Igazgatók áltál köz
zé teendő órán a’ futásra rendelt lovakon előáll ’s 
az nap terhüket meghatározzák, mi iránt arra 
különös figyelem lesz: idomít tat tak o a lova* sza—
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bályosan vagy nem. — Aláírók: Liechtenstein AI. 
hg. és Trauttmannsdorf Férd.

7. Egy arany vagy ezüst-mívböl álló 2 0 — 
SO aranyat érő díj, a’ parndorfi vadászatokat lá
togatók által minden lóra rendelve. 1 mf. Tétel 3 
ar. mindenik. A’ bejelentés oct. 4kén bezáratik. 
Bejelentéskor egyszersmind azon árt is meg kell 
határozni, mellyen a’ ló, nyerés esetében el fog
adatni. Azon ló mellyet 100 aranyon akarnak oda
adni, ha 3 észt. 85 ftot1, ha idősb 100 ftot visz. 
A’ bejelentett árhoz képest a’ mint az nagyobb v. 
kisebb lesz, minden négy aranyra egy font teher 
«zámítatik úgy, hogy egy 3 észt. 180 aranyos 
lónak 105 ft. egy idősb és 60 aranyos lónak pe
dig csak ÖO ft. lészen terhe, ’s igy tovább. — A’ 
nyerőt a’ verseny utáni órában kell felszólítni, ’s 
ha több vevő találkozik, sors határoz.

A’ parndorfi lóversenyre jelentethetni be lo
vakat oet. Ijeig bezárólag Pesten a’ nemzeti Ca- 
sinoban, Kéjesben Egan J. urnái. Későbbi jelentést 
csak a’ parndorfi igazgatók fogadnak-el. — Ha a’ 
bejelentés levél által történik, erre „Parndorfi ló
versenyt illető“ fölirás tétessék. A’ versenyek orá- 
ji oct. Okán tétetnek közzé, — a’ teher-jegyzék 
a' parndorfi vendégfogadóban lesz kifüggesztve.— 
Becs sept. 5. 1834. Károlyi Lajos, Trauttmanns- 
dorí Ferdinand és Wrbna íl. igazgató-gróíok meg
hagyásából Egan J.

& a g y -S z o m b a t sept. 8. A’ cholera alatti 
rendnek nagyobb föntartására egygyé szövekedett 
polgári vadász-katonaosztály tegnap tartá szaba
dalommal újonnan készült zászlójának fölszenlel- 
tetése ünnepét. 6kán est ve német színjátszók mu
lattalak a’ vendégeket, de csak az ez ünnep
re készült prolog nyert tetszést. 7kén pedig reg
geltől fogva sereglett szüntelenül a’ sokaság a’ 
fő-piaczra, hol a’sz. Háromság szobránál emeltetett 
díszes oltár, ’s tizenkét oszlopon álló borostyános 
menyezet, tizedfél órakor pedig már a’ bárom pol
gári katonaosztály, ’s Bakonyi növendékek vá- 
rák a’ főbb vendégeket, u.m. gr. Pálffy Ferencz- 
né drága magyarán öltözött zászlóanyát, ’s más 
méltóságos, és tekintetes személyeket. Liptay 
Antal szentszéki jegyzőül* tartott szabadban ezél- 
jrányos beszédet.' Főtiszt. Bartakovics Adalbert 
helyettes ur végzé a’ sz. misét, valamint ez után 
a' zászhi szentelést is, mit követe a’polgárok es
küje. Pompás vendégséggel, esti mulatsággal, 's 
lövészettel végeztetett a’nevezetes ünnep. A’gyö
nyörű zászlót sz. István királynak, Lieder (u.m. 
ez osztálynak kapitánya) remek ecsete festette 
képe diszesíti egy oldalról, másikról pedig a’ haza 
ez íme. — így Nagy-Szombat polgári a’ társaság 
báterságosílására, rendezésire, díszére minden 
ezélirányos lépést szorgalommal megtenni igye

keznek, a’ mit becsül is a’közönség, mit sok mél
tóságos, tekintetes mindén rendű idegen, ’s több 
külföldi vendégeknek jelenléte, ’s élénk kedve 
igazolt.

„Maria-Dorottya“ uj gőzhajó melly Trieszt
ben épül ’s már már kész, mint a’ dunai gőzhajó- 
zási társaság igazgatósága jelenti, ha előre nem 
látott akadályok nem gátolják, f. észt.October kö
zepével útnak indittatik Corfu és Zante-n keresz
tül Smyrnaba. Zanteban ki fog szállani hogy 
szénnel lássaeí magát, de azután szakadatlan 
folytatja útját Smyrnaig, hogy onnét még az idén 
feljöhessen Galatzig. Téli hónapokon át Konstan
tinápoly és Smyrna közt fog járni. Tavasszal a' fo
lyóbeli hajózás megújulásakor pedig kezdődik a’ 
rendes hajózás Pozsonyiul Konstantinápolyig. Ma
ria-Borottya hajó 70 lóerővel bír, erőmüvei Ang
liának legjelesb gyáraibul valók ; kapitánya a’ ha
józásban alapos tapasztalása ’s különösen az adriai 
vizeken, Közép-tengeren és Dardanellákon ügyes 
jártasságú. Utazók számára a’ hajón gondoskodva 
lesz minden lehető kényelemről. Félreértések 
kikerülése miatt az utazók csupán Triestben Sar- 
torio Péter ur nkereskedő házánál vállaltatnak föl. 
Mihely t meghatározva lesz az indulás napja, azon
nal tudatni fog az utköltség is; addig pedig 
előre örömes készséggel bővebb fölvilágositást ad 
a’ gőzhajózási bureau Bécsben.

K ü lö n fé le . Zágráb sz. kir. város sept. el
sőjén tartván tisztújító-székét, az ürességben volt 
négy választói polgárság betöltésén kivül bírónak 
választatott: Staidaéher József; Andrievicli Ignáca 
polgármesterré; Kavich Ignácz városkapitánnyá; 
Karvanchieh Imre íőügyvéddé; pénztár-ellenőrré 
Derchich István és árvákatyjává Lopuli Pál. — 
Báró Laliért Vincze cs. kamarás ur e’ f. h. 12kén 
Haraszti jószágán életének 78ikában meghalálo- 
zo tt; tetemei ugyanott a’ nemzetségi sírboltba ta- 
karittattak el. —: Miskolczon milly buzgó kebel
lel pártolja a’ görög n. egy. sz. ekkléz.sia köz
sége a’ honi nyelvet, — azonkívül, hogy már 
négy év óta jegyzőkönyveit, tanácskozásait , le
velezéseit’s a’t. különben is egyedül magyar nyel
ven viszi ’s folytatja , legközelebb még azzal is 
bizonyitá, hogy gyülekezetüknél magyar egyhá
zi beszédeket kívánván behozni , múlt aug. 31 kén 
már valóban illyent is tartott lelkesen és ékesen 
egri plebanus tiszt. Goits Aíhanáz ur.

A U S Z T R I A .
Lovassági generál, ’s első elnöki helyettese, 

Hardek gróf alelnök császári kézírásnál fogva a’ 
főhaditanács valóságos elnökének neveztetett. — 
Wiener-Neustadt fejdelmi város Bécsliez közel, f. 
h. 8án egészen az emésztő lángok zsákmánya lett. 
A’ gyuladás délután 1 órakor ütött ki az ugyne-
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vezett „világtekénél“azon csűrökben, mellyek a’ 
Neunkircheni utón fekszenek Neustadt felé. Mint
hogy e’ csűrök (szarura 400) épen aratás után 
terméssel valának megrakva, ’s köztök és a’ 
város közt számos tűz- és épület-fa rakások he
vertek, kevés perez múlva olly iszonyú tűz fej
lett k i, hogy árja heves délkeleti szél által a’ vá
ros felé hajtatva villám sebességgel elterült, ’s 
egyetlen óra alatt valamennyi ház födeleit elborí
totta , ’s megemésztette. A’ házak belsejében a’ 
tűz még harmad nap múlva is folyvást égett, ’s 
néhol a’ pinezékbe is behatott. Mindössze alig 
maradt nehány félig meddig megrongált ház.
10,000 jólbiró lakosság öt hatod része maradt 
minden vagyonától megfosztva, minthogy a’ há
zak belsejében mindenük .elégett. Eddig már 30 
holt testet vontak ki a’ düledékek alól. A’ kor
mány adakozásra szólítja föl Bécs városalakosait. 

A N G L I A .
O'Connell Derrynane Abteyból hoszu levelet 

bocsátott az irlandi néphez; ’s nahá Byron követ
kező jelszavával: „Örökös rabszolgák, nem tudjátok: 
ki szabad akar lenni, maga tartozik azt kivink 
kezdődik, ’s noha izgató , még is igen különbözik 
eddigi leveleitől ’s izgató rendszerétől. így hang
zik eleje: „Földijeim! ismét országos ügyünk nagy 
fordulatára jöttünk; ismét hatalmatokban áll egy 
lépést előre tenni a’ szabadság ösvényén. Haszon 
nyugott, és józan hidegvérüséggel fogandunk a’ 
dologhoz, melly előbbi ügyeinkben szerencsés síi
kért hoza, úgy győzedelmünk bizonyos. Ha pedig 
a’ szenvedélynek ’s boszuvágynak engedjük át ma
gunkat a’ győzedelmet ellenségeink kezébe juttat
juk , ’s országunk fölcsirázó reményit szántszán
dékkal tiporjuk cl. Említi azután a’ dublini gyű
lést Winchilsea gróf efnöklése alatt, ’s igen kikel 
azon állítások ellen, melJycket a’ gróf föltálalt; 
hogy t. i. „Soha, a’ most prot. egyház birtokában 
levő tulajdon legcsekélyebb része sem volt a’ ka- 

’ tholikusoké; hogy a’ katholikusok soha polgári 
szabadságban nem részesültek, ’s hogy soha ka- 
tholikus nép még szorgalmas, és magát jólbiró nem 
volt.“ E’ bolond dühöngés, úgymond, említést sem 
érdemlene, ha attul nem kellene tartani, hogy az 
ulstéri orangistai orgiák is majd kezdetet vész- 

. nek, ’s hogy vakbuzgóságból néhány kaíholikus- 
gyiltolások is történhetnének. — Ezen orangis- 

• mus kösz szellemének ellenszegülésre kétféle esz
közt ajánl, tagadót és igenlőt. Az elsőre tartozónak 

; mondja, minden csöndháborítás és erőszakosság 
megszűntét, ’s valamint előbb úgy most is liaza-

Iárulónak nyilványftja azt, ki a’ feliérlábuak go
nosztételében bármi részt venne. Az igenleg.es 
eszközökre nézve megjegyzi, hogy eleinte az 
„óraiigista Ioge-okkal“ „irlandi loge-okat“ véle

szem közt állíttatni, ’s előre örült lelkében látni, 
mikép*támadand minden egy elsőbbre húsz utóbbi, 
de eszébe jutott azután, hogy az orangista-íoge- 
ok világos törvényelleni egyesületek, ’s hogy azo
kat nem utánozni, hanem inkább a’ törvények ál
tal elnyomni kellene. Örömestebb javasolja tehát, 
hogy minden irlandi megyében „szabadéinál club- 
bok“ állítassanak föl, hasonlók azokhoz meííyefo 
már Monaghan és Meath megyében állanak, hova 
mint előbb a1 katholíkus egyesületbe mindenki fői
vé fessék, ki hónaponként 1 schillinget fizet, ’s két 
tag által ajánltatik ; — ő maga, azután Dublinban, 
mint reményű még november előtt szabadelmü fő- 
clubbot fog alapítani, mellyből intéztetnének. a’ 
többiek is. Erre magát ministerium emberének nyíí- 
vanyítja, mert meggyőződött, hogy Irland érde
kei a’ mostani igazgatáséival ugyanazok, ’s azon, 
óhajtását mondja ki, viselné magát az irlandi nép 
úgy, hogy zavarba ne hozza a’ ministeriumot,ha
nem inkább még nagyobb erőre juttassa. Ellenben 
fölszólítja a’ népet, hogy minden erejét az oran- 
gisták ellen fordítsa. A’ szabadelmü clubbok fő- 
czéljának és főelvének tehát azt mondja: ügye- 
kezzenek mindenkép azon, hogy az erőszakossá
gok meggátoltassanak, ’s büntetésre vonassanak; 
másodiknak nevezi, hogy a’ törvény az oran«ás
ták ellen szigorúan alkalmaztassák, ’s azok vét
kei szorosan megbimtettessenek; harmadiknak, 
hogy a’ tized törvényes, békés, alkotmány szerű 
elíörlesztésére munkáljanak; e’ végre gyűjtsenek, 
kérelmeket ’s a’ tizedek-ellcni szenvedő ellenállást 
öregbítsék; negyediknek, hogy választásokon min
denkép Irland valódi barátjait iigyekezzenek a’ 
parliament be megválasztani.

A’ Morning Herald azt mondja: ő mindig’ 
őszintén segítette az alkotmányos elvek terjeszté
sét Európában, de meg nem me nek hetik azon kel
lemetlen igazságtól , hogy azon szabadelmüség, 
melíyhez kivált némelly uj kormányemberek szít
nak, csak álfogások és csalódás áital tűnik in
kább ki, mint bölcseség és erény által; ’s miután a’ 
portugáli kormányt lehordta, a’ belgára azt mondj#,, 
hogy ott a’ franczia respublica katakombjaiból ás- 
tak-ki zsarnoki törvényt, a’ monarchiái elnyo
más erőszakos cselekvényei jogosítására. Fran— 
cziaországban pedig, a’ polgár-király és barrí- 
cadok (torlasztotok) hazájában, Francziaország- 
ban telvék a’ börtönök politikai áldozatokkal ’s a’ 
szabadelmü monarch a legkedVesb időtöltése ül
dözni a’ -sajtót;_ Spanyolországban az esküttszék 
és sajtószabadság legveszélyesebb újításnak, s- 
igazi ínségnek tartatik,mellyet épen a’ szabadelmü. 
kormánynak kell minden hatalmával meggátlani.

Azon beszédből, méllyét Grey gróí New— 
eastleben auguszL íSulkáu az, őt ünn pelyésct«

&



panasza lehetne.“ Itt Grey gróf igen meg vala in
dulva. Beszédére zugó, ’s húszán tartó tetszés kö
vetkezett.

A’ Courier mondja; a’ spanyol procurado- 
rok vitáji azt mutatják, hogy a’ cortesek közt 
igen számos párt gyorsabb és hathatósabb ha
ladásra határozta el magát. A’ tengerügy - mi
nister tudósítása szerint Spanyolországban minden 
egyéb virágzik a’ tenger ügyön kivid. ’S valóban 
ez ország jegyzésre méltó példája a’ gyarapuló 
népnek és hanyatló kormánynak. Az újabb törté
net több példában megmutatta már, hogy politi
kai változások szinte úgy támadnak növekedő jól
létből, mint hanyatlásból. Gyarapuló nép azon mér
tékben túlnő intézvényein, inellyben gyarapulása 
növekszik, ’s a’ mint erőben és hatalomban növek
szik, iriegveti ’s legyőzi azon kormányt, melly vele 
nem halad. A’ most virágzó Francziaország gya- 
rapulásban volt már a’ julius-napok előtt. Belgium 
az orauiai ház alatt népességben és jóllétben öreg- 
balt, és senki sem lógja kétlem*, hogy Anglia aa 
emancipatio és reform alatt csökkent volna. Maga 
Irland gyarapszik.

Old England angol hírlap azon hirt rebes
geti : O'Connell nem soká Melbourne ministeriuma 
tagjává lesz, ’s Duncannow lord utazása lrland- 
ban azon valószínű czélból történik, hogy erre a’ 
már messze haladt rendeléseket teljesítse. — A’ 
Times azon kőműves legények számát, kik a’mun
kával fölhagyás által dolog nélkül vannak 15,000 
nél többre teszi. Ha már most csak minden hétre 
20 schilling bért számolnak is , 14 nap alatt
30,000 ft. ster. az az 300,000 pengő f. káruk 
van! — A’ manchesteri szabólegények is fölhagy
tak inunkájokkal, ’s jelentést adtak ki, hogy ezen
túl saját kézre száztól 2 0 -al olcsóbban dolgozand- 
nak, mint mestereik. Ellenben a’ Farnleyi kcz- 
műegyesület Bradford mellett szavazatnál fogva 
önmagát kábaságnak nyilványitotta és föloszlott, 
czimereit ’s egyéb vázlékit pedig eladván árát ser
ben és borban itta meg. — Bizony nomine et omir 
ne kába volt. — Aug. 30kán délután 2 órakor szá
mos hírnökök értek Londonba, kik Madridot 22én 
éj felkor liagyák el. Azon tudósítást hozzák ezek, 
hogy a’ financz-biztosság valamennyi 1823 óta 
kötött kölcsön elismerését megtagadni végezék. 
Ellenben a’ cortes-kölcsőn hivatalosan elismerte- 
lék, ’s mind a’ töke, mind a’ kamat maradékok 
hitelező és tartozó (active és passive )  alapok
ra osztattak. Az előbbiek miugyárt megkapnák 
osztalékaikat, az utóbbiak maradékaikat 10 év 
múlva. Hlyen a’ hir; a’ részleteket még nem tud
ni bővebben. — Az. orosz szélekről aug. Iliről 
jött hírek jelentik, hogy az orosz követen kívül 
Erausziaországban (Pozzo di Borgo) valamennyi

fogadó számos gyülekezethez intézett , követ
kező közérdekű helyeket vesszük ki; „Uraim! 
Valamennyi fölirásban, mellyekkel megtisztelte
iéin, érintetik a’ parliament! reform nagy kérdése. 
E ’ kérdésre valának legkorábbi figyelmem , erre 
legkorábbi törekvéseim intézve a’ parliamentben. 
(nagy tetszés) E’ fáradozásimat később ugyan 
meg kelle némi körülmények miatt szüntetnem, 
mellyek a’ süker iránt majd kétségbe ejtének; de 
a’ dologgal soha föl nem hagyék. Törekvésimet 
kedvezőbb jelenségek közt ismét megujítám, ’s 
azokat végre szerencsés és győztes süker koro
názd. — (zajgó tetszés) De midőn ezt mondom, 
ne gondoljanak olly hiúnak, ’s fenlátónak, 
hogy abból kizáró érdemet tulajdonítsak magam
nak. — Férfiak, nálam ügyesbek, segítettek ab
ban engem, kikközül egyet (Brougham 1.) büszke 
látok közöttünk, (élénk tetszés) férfiak, kik se
gedelme nélkül serény törekvéseim süker nélkül 
maradtak volna. Fejdehnem bizodalma is segített 
engem: de mindez elégtelen fogott vala lenni, ha 
derék ’s fölvilágult nép hathatósága és szelleme 
diadallal nem vitt volna minden opposition ’s ne
hézségen keresztül, (űjongó tetszés) Uraim! E ’ 
nagy munka be van végezve, ’s Anglia népe di- 
csekhetik, hogy az alkotmány régi kifejezése sze
rin t, teljes, emberséges és szabad képviseléssel 
hir. Uraim, midőn ezt elérték önök, mind azt is 
elérték, mit eszes és hasznos újítás (reform) biz
tosíthat. Mondáin ugyan, igaz hogy még további 
javításokra is van szükség de mérséklettel kell titá
nok törekedni, ’s nem szüntelen izgatás ösvényén 
járni. Újítás, mondom, szükséges. Ez mcggyőzödé- 
sen^melly szerint a’ mostani ministerium, mellynek 
még nem rég tagja valék, mindig cselekedett. Ez 
azon alap, mellyen ama’ ministerium nyugszik. Az 
lyítás léteiével vau összeszöve, ’s meg nem állhat 
nélküle, (nagy tetszés) De ha a’ mérséklet elvétül 
nyugtalanság és türelmetlenség által túlsiető 's 
meggondolatlan rendszabályokra engednék Önök 
magokat ragadtatni, maga a’reform ügye veszély
be bukhatnék.“ — Szavait igy rekeszté: „Uraim! 
Mig egyszer köszönöm Önök jóságát. Sokan 
több észtelietséggel szolgáltak Önöknek mint én, 
(nem! nem!). De bizonyára senki tisztább ’s ha- 
szonvágytalanabb szívből, (tetszés) álaszul azon 
szidalmakra, mellyekkel halmoztatám, arra kérem 
feonosimat, hasonlítsák egybe helyzetemet, mie
lőtt ministeriumba léptem, a’ mostanival, ’s úgy 
lógjak találni, hogy nem vala szándékom valamit 
nyerni- Egyetlen jutalmam visszalépiemmel bírni 
aaok birodalmát, kik szemei előtt politikai pályá
mon kaladék. Én a’ legjobb jutalommal, népem tet
szésével válók attól meg. Nem bírok semmi mást, 
molly elled bármelly élő teremtésnek igazságos
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egyéb orosz követ Pétervárban van összegyűlve, 
történetből e’ vagy szándékkal nem tudni.

F R A N  CZ IA  O R S Z Á G .
Csak nem minden angol lap elmélkedésekre fa

kad Carrel ur, a’ National szerkesztője jegujabb 
főimen ietésén. A’ Courrier igy kezdi: „Carrel ur 
fölszabadulta nagy diadala a’ sajtónak ; ’s nem csu- 
dálkozunk rajta, lia élénk érdeket gerjeszt Paris
ban. Valóban büszke állásban volt. Nálunk Angliá
ban ugyan történt már, bogy publicisták saját 
szónoki tehetségük által diadalmaskodtak a’ kor
mány üldözésin, de nem emlékezünk férfira, ki 
hasonló lépcsőben oíly tüzes szabadság-szeretést kö
tött volna olly teljes haszonvágytalansággal,’s olly 
s z í v -  ’ s  írásbeli tehetségekkel egybe , ’s a- ki olly 
tiszta ügynek olly fényes győzödelmet nyert volna, 
mint Carrel ur. A’Morning-Chronicle pedig igy: ,,A’ 
National fölmentése, mennyire Francziaországban 
józan alkotmányos rendszer haladásával szorosan 
egybekapcsolt kérdést határozhatott e l , politikai 
esemény. Az esküitek Ítéletük által kimondották, 
hogyha Lajos-F. a' minister kötelességeit veszi 
magára, a’ következéseket is magára kell ven
nie, ’s a’ sajtó vele úgy bánhatik , mint más mi- 
nisterrel, ’s az ország előtt felelős statusszolgá
val. Majd meglátjuk, magára veendi e a’ király 
e’ felelősséget, vagy a’ charta által neki készített 
saaetuariumba fog visszavonulni, mellyben jog
talanságot nem követhet el. Ha Lajos-Fülöp ed
digi praxisában maradna, rendes váddal a" pair- 
k am ara korláti elé idéztethetnék, ’s koronájától 
és méltóságától a’ jog utján megúsztathatnék.“ 
— Carrel Armand ur győzödelme utánirás a’ju- 
lius-revolutióhoz, ’s a’ chartához következő czik- 
kelyt függeszt: ,,A’ francziák királya nem tehet 
jogtalanságotcsak ministerei felelősek kormány- 
cselekvésekért , ’s azért a’ király tanácskozásiban 
soha személyesen nincs jelen.“ Azonban igazsá
gosnak kell lenni Lajos-F. iránt, hogy legtehet
ségesebb, ’s Lafitte és Guizot kivételével, tán 
egyetlen tehetséges v. képes minister, méllyé 
Francziaország XVIII. Lajos halála óta bírt. Ka
raktere a’ franczia nép teljes ismérete, személyes 
bátorsága (Tél el illetlensége} és éles ítélete, melly 
vele minden alkalmat megragadtat, hogy szemé
lyes barátokkal környezze székét  ̂ akár azzal, 
hogy nyitva tartja házát a’ követek előtt, akár 
azzal, hogy szép számos családja kedves tetszé- 
kenységgel vonja magához a’ serdülő nemzedéket. 
Mind ez nem közönséges férfit árul el; hanem 
o'lyat, ki képes országiam Francziaországon; "s 
c tekintetben, mi a’polcán' dicsőséget illeti, uern 
áll Napoleon mögött. He országió tehetségei tűi 
lépnek a’ chartán ; annak korlátúi belől fékeznie 
kuli azokat, ha dynastiáját megtartani, ’s az ér

zetére bízott királyságot még egy revolutiotól, ’s 
a’ respublicától megóni szándéka.“

Marseilleben nem régóta uj republicanus lap 
jelen meg illy czimmel: „Le Proletaire.“ — A’ 
80 éves Talleyrand még mindig politikai curiosi- 
tas marad. Szellemére nézve korábbi századok ma
radványa. 0 grand seigneur (nagy ur} a’ szó 
való értelmében, ’s ha gondolatiban magasabb 
irány volna, vagy ha átaljában bajlódnék gondo
latokkal , némi medicei bélyeget meg nem lehet
ne tőle tagadni. — Mikép zsugorodnak össze előt
te a’ többi nagy urak , mi kicsinyek ’s parányik 
a’ följutottak. Ez Talleyrand or egyik oldala. Más 
oldalról az erkolcsiséget terméknek tekinti; nem 
minden földben terem e’ virág meg; ’s nem min
den szellemnek van arra szüksége, hogy erős 
és hatalmas legyen. — Azonban olly illedelme
sen óhajt meghalni, a’ milly nagyszerűen élt.

S P A N Y 0 L 0 It S Z Á G.
A’ procer-kamara Garelly tudósítását d. Car

los ügye felől biztosságra utasította. A’ tenger- 
minister is beadta tudósítását a’ kamaráknak. En
nek tartalma szerint a’ spanyol hajóhad állapotja 
nem legörvendeztetőbb. Rég ideje már mióta semmi 
uj hajó nem építtetik, a’ mi van igen kevés, na
gyon régiek és igen elhasználtak. Az egész spa
nyol tengeri erő következőkből áll: két 74 álgvus 
hajó Guerrero és Soberano, első 1 7 5 5 , utóbbit 
1771 ben épült, ’s a’ 88 álgyus Heroevel, ellen
ségtől zsákmányoltatok el, egyébiránt nem sokat 
ér; — 4 fregatt 40 — 50 álgyus, 0 korvett 
04 -2 2  álgyus, 7 briganlin 2 2 —5 álgyus, és 
8 schooner. Hajó-gyára 0 volna az országnak 
Carracca, Ferrol és Chartagenaa, de mindnyája 
romló félben, se ía se eszközök építéshez; egye
dül a’ szükséges javítások 3,4S3, #90 realba ke
rülnének. Tengeri liszt mindössze G15 van; kö
zülök 300 szolgálaton kívül, de azért a’ többi se 
kap fizetést. A’ tengeri pattantyu - tiszlek száma 
241. A’ 80 álgyus Heroet Cubaban Soberano 
váltja föl, Guerrero pedig itthon marad a’ sürge
tőbb szolgálatokra.

A’ Moniteur legújabb hírei Spanyolországból 
erre mennek: Aug.30. és 31kén Rodil d. Carlost 
nyomozván, E rro , Enguy és Ronceveaux völ
gyeket egészen összejáratta, de a’ keresett hgre 
sehol nem akadt; ő, mint későbbi értesitésbül ki
tetszett, a’ mondott napokon Esarraban tar (óz kö
dök. Rodil lloncevauxban megparancsold a’ szer
zeteseknek , hogy 4 nap alatt klastromaikböí kí— 
költözzenek. E ’ völgyekből Rodil sept. 3kán a’
13 as tan völgybe tort vissza. Ekkor a’junta Lí— 
ckalarban volt és d. Carlos Saldiezben. Ugyan ez 
nap Bayonneban hire folyt, hogy Jauregny az ii>~ 
surgensek 5ik o s z t á l y á t ,  mellyet Segasiibalz-a
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vezérle, beérvén, — derekasan megverte , ’s a’ 
futamodók kergetésére Irunból és S. Sebaslianbul 
is küldettek csapatok.

P O R T U G Á L I A .
(D. Pedro trónbesze'dje vége.) Különös örömemre 

szolgál jelenthetnem az uraknak, hogy hadakozá
sunk közben és azóta a1 királyné kormányát for- 
maszerint elismerek Anglia, Franczia, Spanyol, 
Svéd, Belgium és Dánország. A’ többi valamen
nyi nemzetek békességben vannak velünk, ’s re
ményiem a’ fölvilágosult politika ’s az azt vezérlő 
igazság és egyenességtől, ők sem fognak soká 
késni megújítani ’s erősbíteni azon szoros kapcso
latot, melly előbb köztünk ’s köztük minden párt 
javára fenáíl vaía. A’ romai udvar bizonyosan nem 
lesz utolsó, melly ez igazságos határozásra eltö
kélje magát, mi sem kívánván lenni utolsók, kik 
figyelem ’s tisztelettel viseltessünk azon udvar 
feje, mint a’ hívők atyja ’s katholika keresz- 
tyénség központja iránt; mi törekedni fogunk, 
megmutatni mi íelbeszakaszthatlan legyen a’ hit 
és vallás szent kapcsolata. Anglia , Spanyol- és 
Francziaországgal négyes szövetségi szerződést 
kötöttünk, melly f. észt. april. 22kén íratott alá, 
’s mellynek czikkjeit az urak látni fogják. Főczéi- 
ja ennek az akkori hadakozásnak biztosabb’s men
tül előbbi végezhetése volt ’s ez által Europa bé
kéjéről gondoskodás. Említett nemzetek, valamint 
Belgium iránt is igen le vagyunk kötelezve a’szi
ves jóakarat és barátságért, mellyel tettben mu
tattak hozzánk; különösen kitüntető magát Spa
nyolország, ő kath. fölsége seregeket küldvén 
hazánkba, hadmunkálatink könnyítésére.^ Ha 
mingy árt saját érdek forgott volna is főn e’ do
logra nézve ama nemzeteknél, ez bennünket még 
is íöl nem old a’ kötelességtől, nékik hálás kö- 
szönetünket mondanunk, sem engem a’ tartozós
tul, ezt az urak előtt ajánlanom. — Az ország- 
igazgatásban ’s constitute iránti kellő figyelemre 
nézve némelly igen fontos rendszabások hozattak. 
Uj szint váltott a’ bírói hatalom-gyakorlás és kor
mányzás minden mellékes ágazatival; a’ hadse
reg és polgári hatóságok újon szerkeztetvék ; Lis
sabon és Oportobam szabad révek nyittattak, a’ 
kereskedés szabályoztatok, ’s mind kihatóbbá, 
mind szabadabbá tétetett. Alkotva vannak rende
ző törvények, minők: legszükségesbeknek látszat
tak, ’s elmozdítva az akadályok  ̂ mellyek előbb 
haladásunknak ’s a’ portugált nép javának útját 
áUák. Végre el vannak törülve minden rendű és 
nevű szerzetes társaságok és vallásos egyesüle
tek. Ezen intézetek vallási szempontba!: tekintve, 
egészen eltávoztak eredeti alapit tatásuk szellemé
től, ’s már csupán világi és idöszerinti érdekek 
útón. es,engés vezérlé őket; politikai oldalra! tekint

ve pedig: különszakadt testületekké váltak a’ ha
zában,, egykedvüek polgártársaiknak minden javaik 
vagy bajaik iránt, azonban serények despotai és 
zsarnoki kormány szolgáíatjára, mihelyt ettül leg
kisebb kedvezést vagy tiszteltetéstreménylhettek. 
Az ő befolyásuknak egész családokra és egyes ta
gokra , melly mennél titkosabb annál veszedelmesb 
volt, köszönheti Portugália nagy részben köze
lebb szenvedett minden sanyafuságait. Találkoznak 
minden esetre egyes tagjaik közt igen tiszteletes 
férfiak, de miíly ritka kivétel ez? A’ kormány min
dent megfontolt. — Mind ezen réndszabásokrul, 
külön külön tudósítást nyercndnek az urak az il
lető ministeriumoktul. Legkomolyabb figyelmüket 
érdemlendik közülök a’ status-hitel visszaállítása 
’s szélesbitése körül fordított eszközök. Igazság és 
jó hitelen épültek e’ fontos intézkedések. Sikerük 
tudva van ; status-hitelezőink mind ben mind kí
vül az országon lélekisinéretes pontossággal fizet
tettek ki. A’ papirospénz , melly annyi esztendő 
óta titkon márdosá a’ status és polgárok javát, 
rövid időn egészen eltörölve lesz. Jó hírben és 
tiszteletben áll e’ részben a’ királyné kormányja 
Europa minden börzéin, egy soron a’ legszeren
csésebb és nyugalmasabb országokéival. — Or
szágunk különös helyzete megkívánni látszatott, 
hogy némelly, ‘ a’ charta 145 czikkjében foglalt 
biztosítékok fölfüggesztessenek. Kicsapongás e’ 
részben nem történt, ’s az urak előtt áll megítél
ni, mi lenne e’ tárgyban leghasznosabb egyszer
smind legigazságosabb. — Mig a’ kormány itt
hon illy fontos dolgokkal foglalatoskodék , oczean- 
tuli terjedelmes birtokaink egymásután ’s önkényt 
nyilatkozásokat tevének a’ chartát ’s királyné kor- 
rnáoyát elfogadni, ’s ezentúl annak hódolni. A’ 
szép példát követték Madeira lakosi, mihelyt ele
gendő haderő küldethetek elnyomott törekvéseik 
segéliésére. Birodalmunk minden része kezdi érez
ni a’ kormány jótékony befolyását. Elmondván kö
zelebbi viszontagságink főpontjait, mellyek össze- 
ségé Portugália történetiben oily sok oknál fogva 
érdemiem! különös időszakot; ’s előterjesztvén mik 
történtek, bogy a’ nemzet azon aljasságbul hová 
zsarnokság vétkei által süllyesztetek, kiemeltes
sék; az urak buzgósága iránti teljes és határtalan 
bizodalmambul még két pontot terjesztek elő, a’ 
legfőbbeket mellyek e’ gyűlés figyelmét megkíván
hatják: i )  eldöntését azon kérdésnek, valljon a’ 
királyné kiskorúságának még hátra levő ideje alatt 
fenálljon e tovább is a’ regensség vagy ne? és 
2 ) azon kellő lépésről gondoskodást, hogy ő Föl
sége vaiamellyik alkalmas bérez cg által eljegyez
tessék. Uras ágtok magas belátása ’s bölcsessége 
mind a’ két pont fölött kellő meggondolással fog 
határozni, mit sok oldalú isinéreteiknek nagy be—



esü erényeikkel egyesítésétől teljes bizonyosság- 
gal várhatok. — Szükség továbbá, a’chartának, 
15. ez. 10 sz. értelméhez képest, megállapitani 
hadseregünk számát mind vizen mind szárazon; 
de szemelőtt tartsuk e1 tekintetben országunk bel
ső állapotját, ’s azon helyzetet, mellybe egy 
hozzánk szomszéd ’s velünk szövetséges nemzet 
eshetik, midőn keblében egy hg. trón után esen- 
kedvén, a’ már már kioltott polgárháborút újra 
föllobbantja. Még sok van e’ tárgyakon kívül mik 
az urak figyelmét megkívánják, lllyenek a’ sajtó- 
szabadságot szabályozó törvények ; ministerek és 
statustisztek felelőssége; polgári házjog sérthet- 
lensége; egyes polgári vagyonnak mellózhetlcn 
szükségekben status javára fordítása vagy hasz- 
náltatása, ’s az ezért, a’ charta 145 ez. 12 sz. 
szerint előkelőn járuló kárpótlás; népoktatás és 
tanulmányok rendszeritése, ezek minden mellékes 
ágazatival; jóltevő intézetek; törvények a’ kéz- 
mű-gyártás, kereskedés, művészetek, mestersé
gek és földmivelés, melly mindenek közt elsg, 
előmozdítására; javító rendszabások tengertuli bir
tokainkra nézve , honnét jövendőre kellőbb igaz
gatás és czélszerü javítások mellett, számtalan, 
eddig nem ismert vagy megvetett hasznokat von
hatunk; illyenek végre mind azok, miket a’ char
ta elő tűz vagy javasol, miket a’ státusszüksége 
megkíván, mik a’ nemzet javára szolgálhatnak ’s 
mik annak hajdani dicsőségét és nagyságát visz- 
száderithetik; mind ollyan ez , mi a^ urak figyel
mére igen érdemes, ’s léteiét az urak buzgó 
Szorgalmaiul várja. Uraim a’ követházban! a’ 
tfinanezminister elöterjesztendi azúroknak, a’nyil- 
vánvos pénzalapok jelen állapotját, ’s a’jövedelem 
kivetését, melly a’ status rendes és rendkívüli 
költségeire megkivántatik ; vizsgálják meg az urak 
ízt minden körülményiben, hogy szerintük a’kor
á n y  képes legyen minden kötelességinek megfe- 
elni. — Uraim pairek és követek! Gyönyörű
ség osztoznom az urakkal ’s az egész nemzettel 
izon örömben, hogy hazánk megszabadítva van;
’ constitutioi charta visszaállítva, a’ királyné trón- 
i erősen megalapítva, ’s az urak körötte egybe- 
;yülekezve, készek annak díszét tehetségük és 
ingóságukkal magasítani, ’s nemzetünket azon 
olezra emelni, melly őt a’ civilisált nemzetek só
iban illeti. En részemrül csupán annak dicsősé- 
.et tartom ten magamnak, hogy illy vitéz és 
sztes # népet és nemzeti hadsereget vezérclhet- 
;n, velük együtt munkálhattam, kivíni jogait 
ind fens, leányomnak, kit én szivembül szeretek 

becsülök, mind a’ nemzetnek, melly magát 
dban és békében egész világ előtt egyiránt ne- 
Jsnek mutatta. A’ rendkívüli ülés megnyitva van.“ 
megnyitó beszéd után ő Főlségeik ’s kíséretük 
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eltávozván a’ gyülés-terembül, mindenütt a’mer
re mentek a’ mérhetetlen nép-sokaság öröm-kiál
tásai közt tértek vissza a’ kir. palotába. Estve a’ 
San Carlos játékszínben mihelyt ő Főlségeik pá- 
hojában a’ függöny félrevonatott, újra elkezdődött 
az örvendő kiáltás; „Soká éljen a’ királyné, a’ 
charta , a’ regens hg. és braganzai hgne!“ 

É J S Z A K  A M E R IK A .
Az Ujyorki Advertiser írja: „AzUjyorki nyug

talanságokban részt vettek ellen hoztak már ítéle
tet. Kelly Tamás, van Boon Péter, és Gordon Ist
ván kik magányos házak megtámadása alkalmával 
fogattak el, egy évi bőrtörne Ítéltettek ’s nehéz fék
házi munkára , mint legnehezebb büntetésre, mit 
ellenük ki mondani lehete: más hat pedig félévi 
börtönre. — Az újabb Ujyorki hírek nem jelen
tenek ugyan valami fontos újságot, de említik azon 
érdekes eseményt, hogy aug. őkén a’ szabad kő
művesek teremében Ujyorkban a’ város ifjai szám
ra oÖOOen felül gyűlést tartottak, mellyben ke
mény végzések hozattak Jackson és kormány- 
rendszere ellen. Pedig több mint fele a’ serdülő 
nemzedéknek Jackson pártján volt eleinte. — A’ 
vita főtárgyai a’ bankkérdés, és a’ posta-hivatal
ban űzött csalások. A’ pzivódás és meghasonlás 
másik kútfője is támadt a’ rabszolga-fölszabadítás 
üzésében, mi ellen a’ szemes számvető amerikaiak 
igen kikelnek. Texasban nagy volt az izgás Au
stin ezredes elíogatása végett a’ mexicoi kormány 
parancsára. Texas mostani helyzete lakosai közt 
a’ közös mozgást fontossá ’s érdekessé teszi. 8an- 
tanna az ezredes eddigi börtönét enyhítette is va
lamivel, ’s kibocsátását is reményük. — Követ
kező a’ kongress azon végzése , mellynél fogva a’ 
lengyel gyarmat telepítésére ajánlott földek meg
határoztalak : „Banczakiezvicz Lajosnak és tár
sainak, kik az ausztriai császár parancsára Ameri
kába hozott 235 lengyel számi zöttek közt vannak 
megengedtetik, hogy a’ kincstár titoknoka vezér
lete alatt Illinois status szélein vagy Michigan ha
tárában 36 osztály földet válaszszanak. A’ kincs
tár titoknok ama’ 235 lengyel hiteles névjegyzé
két szerzendi meg, ’s neveiket a’ földek átalányos 
biztossága jegyzékébe igtatandja. Mihelyt a’ 36 
osztály föld meg lesz határozva, egyenlően föl 
fog a’ 235 lengyel közt osztatni, és sorsoztatni. 
Mindenik elfogadó a’ rájutó sors birtokába tétetik, 
’s 10 év múlva a’ neki jutott földre tulajdonságot 
nyer, ha ezen idő alatt lakta, művelte egyszers
mind egy acre-ért a’ szokott legcsekélyebb árt 
megfizette. Mindenik osztály 500 acreból álland. 
(Aláírva) John Bell, a’ képviselő ház elnöke. Van 
Buren az egyesült statusok alelnöke és a’ tanács 
elnöke. Helybenhagyva 1834 jun. 30. Andreas 
Jackson.
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Konstantinápolból aug. 26ról érkezett tudó
sítás mondja, hogy Syriából és Egyptusból jött 
hírek után Mehemed Ali jul. 29én visszatért Ale
xandriába. Syria állapotjára, ‘s megnyugtatása 
iránt Ibrahim basa által tett rendszabályokra néz
ve még mindig különféle hírek szárnyalnak. —- 
Az eddigi Masraf Nasiri Osman Rei hivatalából 
kitétetett, ’s helyébe Hadschi Ali Rei egykori 
Tersana Emini , vagyis a’ fegyvertár fölvigyázó- 
ja neveztetett ki. — A’ dögjárvány különösen a’ 
törökök között nagy dulásokat tesz. Még nem tud
hatni ugyan szorosan a’ halálozások számát, de 
valószínűséggel mondhatni, hogy naponkint 300. 
400 individuum hal meg. Ez alkalommal észre 
lehet venni , hogy a’ törökök régi előítéleteikből 
lassankint kivetkőznek, minthogy a’ füstöléseket, 
’s egyéb előgondoskodást, mellyeket előbb semmi 
török sem akara megtenni, most valamint a’ se- 
railban, úgy a’ ministereknél többnyire, ’s az 
udvari tisztviselőknél is használgatják már. — 

N É M E T O R S Z Á G .
A’ követekháza Kasselben aug. 27én Jor

dan tanító országgyűlési napdija iránt előbbi ha
tározásban maradt meg, mellynél íogvást a’KK. 
és RRek gyülekezete a’ belministerium elnökét 
minden kárért felelősnek nyilatkoztatta, melly a’ 
statuspénztárra abból háramlanék, ha Jordan ur 
követiését a’ jog utján készülne keresni; aziránt 
azonban még egyszer a’ kormányhoz folyamodni 
nem vélte sükeresnek, minthogy a’ RRek ebéli 
ismételt közbenjárásai foganat nélkül maradtak. — 
Berlinből Írják, hogy a’ négyes-szövetséghez 
adandó pótlékczikkelyek végett, melly Angliát ’s 
Fraiicziaországot még szorosabban lenne egybe
kapcsolandó, élénk értekezésbe bocsátkozott a’ 
három éjszaki hatalom, mellvnek sükere hihető
leg kemény ellenmondás és kikelés lesz részükről 
minden egyenes beavatkozás ellen. — Berlin 
még mindig puszta , ’s elhagyatott. (A ’ király is 
távol van.) Ellenben sok idegen ’s tiszt tódul 
Pomeraniába és Prussziába. — A’ mit Lengyel- 
országbul hallhatni, szomon'tó ; sircsend nyomja 
az országot, ’s a’ rendkivüles orosz követség 
fáradozásai Parisban , mellyet Lubezki herczeg 
vezérel, kinek azon megbízása van, hogy az 
előkelő ki költözőiteket teljes bocsánat biztosítása 
mellett, visszatérésre indítsa, hasztalanok éssü- 
keretlenek voltak. Azonban azt is hallani, hogy 
tulajdonképen Lengyelországban még el sem ko- 
boztattak a’ lefoglalt jószágok, mint például Czar- 
toryski herczegéi, honnan lehetne reményleni, 
hogy a'bocsánat-igérésnem egészen szemfényvesz
tés. De annak mégsem akarja senki hasznát venni.

S 0 H W E í Z.
Aug. 27én, melly napon környékemkor iszo

nyú vész dühönge, szörnyű természeti esemény 
dulá föl Graubündten és Veltlin völgyeit, ’s a’ 
Schweiz és Olaszhon közt eddig fönálló közlési 
utakat egészen megsemmisítette. Számos falu, sok 
magányosan álló egyes lakás részint veszélyben 
forgott, részint földulatott, a’ Rajna, ’s egyéb 
hegyfolyók megáradása által. A’ hidak jobbadán 
elszakadtak, a’ splüngeni ut több helyen megvan 
szaggatva, a’ drága óriási gátok, mellyek által 
az emberek a’ szűk völgyeket védve hívek, meg- 
semmisítvék, ’s azon föld, mellyet a’ Rajnát sza
bályozó társaság a’ demleschgi völgyben a’ mű
velésre nyert vala, újra sziklahulladékokkal és 
homokkal elöntve. — A’ szerencsétlenség oily 
nagy és olly sokféle, hogy körülményesen le sem 
írhatni még. Úgy szinte azt sem tudhatni még bi
zonyosan, mennyi ember veszhetett el. — Zü
richi tudósítás sept. 3rói mondja, hogy e’ vészes 
esemény Lombardiában és Piémontban is egyre 
dühönge, ’s azt említi, hogy már több nappal az 
előtt szünetlen esett, ’s a’ hegyek hava és jégtö
mege tetemesen megtágult, a’ hegyek közt sűrű 
köd fekiivék, mig aug. J27én végre iszonyú dör
gés és villám közt sürü záporban kitört. Ott is 
onilék a’ viz, hol ember nem emlékezik, hogy 
csermely valaha folyt volna. A’ Rajna és Mocsa 
megáradtak. Jégtömegek olvadtak föl, ’s dúlva 
zuhantak a’ melységbe. Kő- és fatömeg követé 
azt. Számos ház , fél falvak, egyházak, egyesen 
álló malmok eiszakaszlottak. Az utak irányai ki- 
esmérhetlenek. A’ gothardi ut nagy része is föl- 
dulatott. Most kétszeres erővel dolgoznak az olasz- 
országi utak helyreállításán. — A’felbőszült Raj
na és erdófolyamok zúgása, a’ zivatar tartós dör
gésétől kisérve némelly helyen olly iszonyú nagy 
volt, hogy az emberek a’ végítélet napja érkez- 
tét hivék. Jegyzésre méltó, hogy mig csak ezen 
hallatlan zivatar tartott, mindig szokatlan hőségül 
déli szél fuvalt. A’ legmagosabb hegyeken sűrűn 
jégeső esék. A’ folyók ugyan már előbbi medreiké
be visszatértek, de azon dulások, mellyeket oko
zónak, borzasztóan meghatják a’ szomorú szemlé
lőt. Kő, homok ’s egyéb omladékok födik a’mart
vidékeket több lábnyi magasságra , hol az 
előtt termékeny szántóföldek ’s mezők valának. 
1817ik évben is aug. 27ike volt azon nap, mel-4 
Iyen a’ vizek , de nem olly mértékben mint most, 
a’ völgyeket földulták. — Baselben a Basel vi
dék vérengző események láthelye volt. A’ fövik- 
rosbói katonaság küldetett ki álgyuval. Mig nem
tudni okát ez uj bajnak. —

Bank -részvény sept. 13-ikán. I239U

Szerkeztet! H e 1 m e c m y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M A G Y A R -  és E R 1>E LY O R SZÁ G .
Septemb. 12kén Pozsonyban mind a’ két táb

la orsz. ülést tartott. A’ fö RR. már átmenvén a’ 
törvényszék-rendezési munkálaton , arra tett ész
revételeiket küldék meg a’ Iliinek : kik azokat is
mét nyomtatásra utasiták. A' kerületekben tökéig 
a’ RRek a’ „fáizásig“ jöttek.

K ol oz  s v á r t  sept. t i kén tartott országos 
ülésben a’ KK. és RRek egy országos küldöttsé
get neveztek ki, ideigleni elnök gróf N e m e s  
Ad ám ö exclja vezetése alatt, meliy e’ város
ban mulató ausztriai főhg. Max i mi l i a n  ö Fen
ségénél, ki mint a’ fölkelt nemes magyar sereg 
tővezére Erdélyt jelenlétével több ideig szeren- 
csésité , a’ Üllek alázatos tiszteletét jelentené ki; 
ezen fényes küldöttség más nap tisztében eljár
ván a’ tisztelt királyi herczegtöl kegyesen f, gad
tatott , ’s ő királyi herczegsége kijelenteni mél- 
.púztatott e’ 'honhoz viseltető szives hajlandósá
gát. — Sept. lOdikén a’ kirí fő kormány szék tette 
6 királyi Fenségénél tiszteletét.

K a p o s v á r  sept. 12. Somogy dicső hősének 
gróf Zrínyi Miklósnak Szigetvárnál történt vi
tézi eleste ünnepének évenkénti megiiiiése mára’ 
múlt évben elhatároztatván, e’ f. esztendőben is 
ünnepélyesen megtartatott; de sept. 7 -:e, meliy 
a’ példátlan hőst lialhatlanítá épen vasárnapra es
vén , mivel e1 miatt gyászmise nem tartathatott, 
a' rendelt nemzeti ünnep sept. 9kéro halasztatott. 
Az ezen napot megelőzött estén egész város, sőt 
a1 hajdani hős telinek még fenálló tanúja a’ vár 
bástyája is ünnepélyes fényben ragyogott, álgyu- 
luvések hírdeték a következő emlékezetes napot, 
’s elmés, tiszta magyar érzetből eredeti felírások 
érzéke nyit ék a’ számtalan nézőket. — Más nap 
már korán újra taraczkok dörögtek a1 bástyákon, 
’s szentegyház körül, ’s dobszó, és muzsika szó- 
1/ták fegyverre a’ két osztályra küiönzütf polgári 
katonaságot, mellynek egyike azon régi zászló 
alatt , mellv a’ város teremében szent ereklye gya
nánt őriztetvén, Zrínyiének tartatik, a’ másik tu
lajdona alatt fegyveresen megindulván, különféle- 
katonai forgásokban gyakorlá magát mind addig, 
míg az egyházi tiszlelkedés ideje el nem érkezett, 
ekkor pedig felelte ügyesen ropogtaták fegyverei
ket a’ mise minden részeire , mellyet ama’ Zrínyi.

oldala mellett elesett derek Juranics ősz unokája 
Jura nies László pécsi kánonok tartott. Ez előtt 
ime felvett igékből: „Add meg a’ császár
nak a mi a7 császáré, az Istennek a’ mi*az Istené* 
egy valóban lelkes es a’ szónoki tudománynak sza- 
bályjaihoz csinos ízléssel alkalmazott beszédet tár
ta a1 pécsi növendék papság elöljárója, mellyheu 
megmutató: hogy Zrínyi a7 felvett sz. írási mon
dás mind két faszenek lelkesen megfelelvén, mél
tán megérdemli honosító] ezen ünnepet, meüvet 
neki Somogy nagylelkű féríiai, különösen pedig 
ez idén ’s jövendőre is Ezindery László ezen me
gye első alispánja és Sziget városának ’s várának 
földesura, ’s .a’ szép érzésű lakosok örömmel szen
telnek. — Az egyházi áldozatot követé egy fé
nyes lakoma a1 plébánia-házban, hol a’ részvevő 
mind kétnemű vendégek igen s: - nosan jelentek 
meg. — Érzékeny örömmel lehete tapasztalni mi 
szépen haladókig magyarodnak, ’s mi forró nem
zeti érzéstől lángolnak Sziget városának különben 
sok nyelvű lakosai; — nem vala egy szugoly hol 
nemzeti léiek nem repesett, nem vala egyház, 
meliy ezen ünnep örömétől szinte elrészegedve 
egész nyílt szívvel nem ölelte volna látogatóik^ 
nem vala egy akármi nyelvű lakos, ki ugyanezen 
ünnep fényiének előmozdítására mindenét önké
nyesen feláldozni kész nem lett volna. Az Uly 
gyülekezetben ritkán tartatni szokott rend pontos
ságát. a’ végotlen örömnek pajkosságra ’s kicsa
pongásokra nem fajult, ’s még is a’ szerénység" 
csendes határi között hangosan kitűnő ömlését, 
valamint járásbeli főszolgabíró Tassy Károly ur 
hsles elintézésének., úgy azokat pontosan végre
hajtott városi bíró ügyességének méltó dicsérettel 
köszönhetni. Legjelesbé tette ezen ünnepet tisz
telt alispán Czindery László urnák azon valódi 
nemes lélek bői származott, soha eléggé nem. ma
gasztalható indítványja , meliy szerint Sziget fa
lai között egy Zrínyihez, ’s annak. világ-bámuíta 
nagy tettéhez illő szobrot emelni, szándékozván, 
bogy ne egyedüli tulajdon nagylelkű áldozalját, 
hanem több részt venni kívánók nemes ajánlását 
is áldhassák az érdemet becsülni tudó unokák, 
tisztelt járási főszolgabíró ur által a’ jelen volt 
vendégeket is felszólitatá,. kik ezen felszólítást 
ally lángoló nemzeti, hévvel, fogadták, hogy azon
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pontban a1 vetélkedve aláirottak ajánlása két száz 
pengő forintnál többre szaporodók; melly szép 
lelkesedés bizonyos reményt nyújt a rra , hogy 
Zrínyi dicsőséges eleste helyén nem sokára pom
pásan emelve látandja a’ maradék fényleni, magyar 
Leonidásunknak már egy pár század előtt érdem
lett szobrát, ’s nemzeti érzékenységben ömölve 
áldani annak nemes alapftójit.

N.-Szombat sz. kir. város mult hónap Síkén 
tartván tisztujitását, a’ választás következőn ütött 
ki; bíró, a’ ki volt, Berzácsy János ; polgármester 
Pitroff János, előbb városkapitány; uj tanácsbe
liek; Eder András, Kanovics Ferdinand, Luzicz- 
ky János, Paulovics János, Schuster Ignácz ki 
utóbb városkapitánynak is el választatott. Népszó
szóló Mayr János. Uj választópolgár 14 lett.

Magyar npmz. Muzfiim gyarapodása!.

F. észt. május 18kán főtiszt. Planitz Károly 
schidai prépost ’s a’ Szepességben Leibitz kir. 
koronái inváros érdemes plebanusa, több rendbeli 
ritka és becses pénzekkel gazdagító a’ magy. nemz. 
Muzeum gyűjteményét, u. in.: 1) Zsigmond né
hai római császár, magyar és cseh király ara
nyával; találtatott a’leibitzi szántóföldeken 1828- 
ban szántás közben. 2 ) András salzburgi érsek
nek 1751iki aranyával. 3 ) XíY. Kelemen pápa 
ő szentsége 1772iki aranyával. 4 ) Egy tallérnál 
nagyobb ezüst pénzzel, melly Dávid néhai zsidó 
királyt és Jónathán fővezér közt kötött barátság 
emlékére készült, ’s a’ fentisztelt prépost urnák 
midőn keresztvízre vitetek , keresztapja által aján
dékul mellére téteték. 5) Egy nagyobbacska em
lékpénzzel, melly II. József császárt ábrázolja, 
midőn 1782ben Gallicziának constitutiot adott. 6) 
Raguza köztársasági ezüst kétforintossal; ennek 
esztendöszáma lekopott. 7 ) A’ veienczei köztár
saságnak 1795iki kétforintos ezüst pénzével. 8 ) 
Rákóczy Ferencz erdélyi fejdelem ezüst forinto
sával, rajta e’ fölirás: Moneta Itegni Hungáriáé 
1705. 9} Imre római birodalmi herezegi püspök 
és fuldai apátnak 1764iki ezüst húszasával. 10} 
János Fülöp római birodalmi választó-hgnek és 
trieri püspöknek I765iki húszasával. 11) Adára 
Fridrik római birodalmi h g ., bambergi és würz- 
burgi püspöknek 1769iki húszasával. 12) Zsig
mond salzburgi érsek ’s a’ római birodalom hgé- 
nek és prímásának 1771 iki húszasával. 13) Im
re, római bír. választó-fejdelem és mainzi érsek 
1772iki húszasával. 14) Károly György római 
bir. hg. és würzburgi püspöknek 1796iki húsza
sával. 15) Zsigmond lengyel király 1568iki ki- 
*ebb ezüst pénzével. 16) A’ borosziói püspöknek 
1609iki kisebb ezüA pénzével. 17) Bethlen Gá- 
ker erdélyi fejdelemnek 1609iki ezüst garasával.

18 ) Egy kisebb nemű réz pénzzel, ábrázolja sz. 
Péter apostolt 1796 észt. számmal.

Junius 30kán f. esztendőben a’ nemz. m. 
Muzeum egy csinos faragásu régi római réz sassal 
gyarapodott, találták Erdélyben, ajándékoztak 
Prick János ur somlói sótiszlségi ellenőr, általadá 
a’ budai kir. kam. taksás tisztség.

Ugyan az nap t. t. Frivalszky Imre ur, a’ 
m. nemz. Muzeum természeti tára-őrjének segéde 
a’ pénz-gyűjteményt ama’ réz emlékpénzzel gya
rapító , melly a’ német természet-vizsgálók 1832- 
ben Pécsben tartott nagy gyűlésére készült, ’s 
mellynek fölirása egy felöl: Vindobona. Phisiolo- 
gis. Alul: Mense Septembri MDCCCXXXII. Egy 
öreg forma isteni alak ülve, evezőt tartva balke
zében, jobbjával egy istenasszony feje fölött boros
tyán koszorút emel. Más felől görögül; XAIPEIN. 
egy nagy borostyán koszorú közepén.

Aug. 27kén t. Sárközy József ur, t. Komá
rom vmegyének szolgabirája, a1 m. nemz. Mú
zeumnak egy régi római érez katona-jelt (signum 
militare) emberfőt ábrázolót, ajándékozott; ta
lálták ö-Szönyön 1833. jan. 20kán a’ Duna part
ján a’ régi romai Bregetio nevű város romjai közt

Aug. 30kán Löwy Herman arany , ezüst és 
drágakövekkel nkereskedő, ki már több ízben gya
rapító a’ nemz. Múzeumot, ez alkalommal egy ré
gi római kis érez Athlcíávaí szaporító. Pesten 
September 17dikén 1834.

Hatítzky A n ta l3
a ’ hphix. 0«. Muzeum első OTj*.

A U S Z T R I A.
() cs. kir. Fölsége aug. 31 kén költ kegy. ha

tározata szerint a’ helv. vallástartók bécsi cs. kir. 
consistoriumánál néhai Szűcs István halálával meg- 
üresült tanácsnoki hivatalra Jenny Jákob törvé
nyek doctorát ’s alsó-ausztriai nemes rend tör
vényszéke szám feletti táblabiráját meltóztatott ki
nevezni. — Még auguszt. 14 kér ül költ legíensóbb 
határozata szerint pedig a’ styriai kormányszék- 
nél egyházi és tanítási referens Krausz János kor
mányszéki tanácsnokot, magyarországbeli „Vesz- 
prémvári Mindenszentek“ czimzetes prépostjává 
kegyeskedett kinevezni.

A N G L I A .
A’ királytól kinevezett szegénytörvény-bia- 

tosok aug. 26án körlevelet küldöttek az egyház
kor fő felvigyázóihoz ’s egyéb tisztviselőihez, 
mellyben az uj törvény főpontjaira figyelmeztet
vén őket, egyszersmind arra intik, hogy ott, 
hol a’ szegénytörvény uj rendszabályt világosan 
nem parancsol, a’ régi szokás mellett maradja
nak , ’s azok szerint folytassák a’ szegény-ápo
lást, mig a’ biztosság az uj rendszabályokat el 
nem fogta teljesen intézni. — 0 Connell hossz» 
levelet irt az irlaudi néphez, inellyben csöndre
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inti őket, ’s fölszólítja, hogy a’ tizedet ugyan ta
gadják meg, de semmi egyenes törvénytelenséget 
el ne kövessenek. — Rio Janeiroból. jun. S íről 
szóló hírek jelentik, hogy azon törvényt, melly 
d. Pedrót Brazíliából kizárja és száműzi, a’ ta
nács íélrevetette. Különben az országban minden 
csöndes, a’ dohány ’s egyéb termés gazdagon 
ütött ki. —- Castingtonban Gloucester grófságban 
az igen tisztelt Hicks testvérek kereskedő-háza, 
melly már 40 év óta fönáil, és igen terjedelmes 
gyapjú kereskedést üze, megbukott. Adósságai 
8 0 —90,000 ft. sterlingre mennek (V. 900,000 
pengő ft.) A’ gyapjukereskedés csak kévéssé aka
dályoztatok meg általa. — Az Antiqua Weekly 
Register jun. 8ról a’ gyarmat törvényhozósága 
által jun. 4én elfogadott törvényt közöl, mellynél 
fogva a’ rabszolga-fölszabaditási törvényhez az 
angol parliament által függesztett záradék a’ 4 —6 
éves tan-időre nézve eltöríesztetik, ’s nyilványit- 
tatik, hogy. aug. ltől fogva valamennyi néger 
szabad, ’s az egyházkörökben szintúgy számot 
tarthatnak segedelemre, mint más szükölködők. 
A’ szigeten teljes a’ nyugalom. A’ négerek aug. 
lsőjét ünnepélyesen készülnek megülni. Némelly 
szomszéd szigeten rósz néven veszik a’ négerek, 
hogy az antiquaiak tüstént fölszabadulnak, míg ők 
több éves tan-időt kénytelenek kihúzni.

Egy levelező így ir Dublinből: „Láttam a’ 
conservativek munkáiását. A’ lárma tizcd-részét 
sem érdemlik, mellyet okoztak, izgatásukban sem
mi őszinte komolyság, semmi közös érzelem. Mind 
csak színlelve van, ’s csak néhány ferde fejű, ’s. 
tán rósz szivü intézőnek müve, ’s épen azok, kik
nek hasznára ’s részére ezen izgatásokat tenni ál
lítják, a’ lelkészek, meggyőződnek már most, hogy 
érdekeiket elérhetlen párt-érdekeknek áldozták 
föl a’ nagy szájú toryk. Mennyit nem hallottunk 
a’ határtalan protestáns gazdagságról! ’s tettleges 
bizonysága és sikere még is olly csekély volt, 
hogy a’ dublini nagy conservativ-gyülésből aláírás 
utján csak 1607 font st. jőve a’ papirosra. — Bár 
mennyi alapot összeírnak is a’ conservativek, az 
a’ lelkészségnek nem sokat használ; mert nincs 
pénzalap tartásukra. A’ conservativek pénze csak 
az ügyvédeknek használand, minthogy .a’ pörökre 
költetik majd el. — Sikere pedig semmi leend.

Londonból jött legújabb hírek után d. Carlos 
hüt vese azon betegségben, mellybe aug. végén 
esett, sept. 4kén Aiverstokeban meg is halt. — A’ 
dublini Evening-Mail jelenti: Downshire m. a’ con- 
servaíiv-socieíy tagja D oavii terjedelmes uradalma 
ügy viselőjenek meghagyta: nyilványítanák az an
gol lelkészeknek, hogy földeiről a’ tized mega
dását magára vállalja. Ezen igen okos rendsza
bályt, megjegyzi a’ lap, Anglia 's Irland egye

sült egyháza lelkészei ’s barátjai köszönettel is
merhetik el, mert az által a’ lelkészség minden ös
szeütközéstől megóvatik a’ mezei néppel; megis
mertetik továbbá, bogy a’ tized eredetileg a’jószá
gon v. birtokon fekvő tartozás, ’s végre biztosi- 
tátik annak alkalmazása a’ meghatározott czélra.

Az irlandi parasztok azért is könnyen kijátsz
hatnak minden bírói végrehajtást a’ tizedek ügyé
ben, mert a’ törvény a’ tizedbirtokosnak a’ paraszt 
csak ingó vagyona végrehajtására v. elfoglalá
sára enged jogot, úgymint termékire, gazdasági 
készületeire , barmaira ’s a’ t . , mennyiben ezeket 
házán kívül kaphatja. Az irlandi paraszt tehát 
mindezt csak födél alá teszi, ’s már nincs helye a’ 
végrehajtásnak. — A’ törvény hihetőleg úgy tá
madt, hogy nem leven se Angliában se Irlandban 
szokás a’ barmot ólakba zárni, se a’ gabonát csű
rökbe takarítani, hanem a’ barmokat az udvarok 
térhelyén etetvén, a’ gabonát pedig szabad ég alatt 
tartván, minthogy ezekben úgy is elég végrehajtási 
alap (Tundus executionis) van, a’ házak belsőjét meg 
akarák a’ háborgásoktól óni.—’S oda a’végrehajtást 
vinni nem szabad. — A’ londoni lapok közük azon 
fölirást, mellyet számos felső-és alsóházi tag Sus
sex és Norfolk hgek által nyújtóit át Grey gróf
nak, mielőtt Londonból elutazott. így szól az : „My
lord! azon sajátszerü körülmények, mellyek Ura- 
ságod lemondását okoznák, ’s mellyek hatalmában 
nem voltak, szinletlen fájdalommal maradnak meg 
Ön politikus barátjai emlékezetében. Ha ez alka
lommal érzetünket követhetnék, kérni fognék Ont, 
foglalná ismét helyét el, mellyet magára nézve 
annyi becsülettel, ’s az országra és fejdelmére 
annyi haszonnal viselt. Minthogy azonban ama’ 
személyes áldozatokat, mellyeket Ön a’ statusszol
gálatnak már tön, úgy szinte olíyan helyzetből, 
mellyet újabb események szükségkép sulyosbá ’s 
fárasztóbbá tőnek, kilépő szándékát igen ismer
jük, érezzük, hogy csak a’ legnagyobb szükség 
igazolhatja óhajtásunkat Ön visszatértére.Mint Ön 
igazgatása buzgó védei, mint rövid de fényes nyií- 
ványos pályája csudálóji, politikai éltében ez idő
szakot azonban el nem mulaszthatjuk, a’ nélkül 
hogy nagyra becsülésünket, és csudálásunkat is 
ki ne mutatnék, vagy örömünket ki ne fejez nők 
Önnek az alkotmányt helyre-állító rendszabályai 
sükerén, ’s büszkeségünket, hogy azok kivitelé
ben segíthettük Önt. A’ belső nyugalom helyreál
lítása, a’ vagyon nagyobb bátorsága, a’ béke meg
erősítése ’s megtartása, a’ nyilványos pénzek köl
tésében szigorú gazdálkodás behozatala, a’ nem
zeten könnyítés az adókra nézve: mind oüy esc- 
lekvények, mellyek Ön igazgatását már magok
ban és a’ közönségesnél több dicsérettel halmoz
zák. De ha még ehez az alsóház reformja nagy

*
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és fontos rendszabályát, ja’ rabszolgák fölszabadí
tását, ’s a’ magányos személyek bebocsátását az in
diai keresködésbe hozzá tesszük, érezzük akkor, 
's meg vagyunk győződve, hogy Ön igazgatásának 
korszaka hazánk évkönyveiben a’ legfényesebbek 
és iegszerencsésbek egyike. Magányos erényei 
’s nyilván;os Charaktere iránt minden tisztelet
érzéssel eltelve ’s azon reménnyel hízelegve ma
gunknak, hogy On igen soká fog még azon szer
fölött irigyletes meggyőződésnek örvendhetni, 
hogy az ország legjobb érdekeit sükerrel mozdítá 
elő, engedje meg Ön, hogy magunkat aláírhassuk, 
mint Uraságod alázatos engedékeny szolgáji. ’s a’ t.u 
O’Connell már említett körlevelében az irlandi nép
hez következő helyek olvastatnak. Miután t. i. 
•zabadelmü clubbok fölállításáról értekezett, igv 
folytatja: „Mi előtt e’ clubbok kötelességeire át 
mennék, engedjétek meg mindenek előtt, hogy 
magamat nyíltan és becsületesen ministerínek nvií- 
ványíthassam. En most barátja vagyok a’ mostani 
uiinisteriumnak. Óhajtom, hogy az irlandi népet is 
oiiy cselekvésekre bírhassam , mellyek a’ ministc- 
riumnak legkevesebb akadályokat gördíthetnének 
aljába, és legtöbb erőt adna neki, e’ ministerium- 
irak, mellynek különösen fő kötelessége, Irland ér- 
dekiről gondoskodni. Igaz, még mondhatni, hogy 
ezen ministerium számos tagja Grey és Stanley 
mimsleriumába tartozott, meliy Irlandra sok bán
tál mat halmozott; azonban leggonoszabb része 
lerázatott, ’s ezek között különösen Irland leg
nagyobb ellenségitől megszabadultunk. — Itt elő- 
gzör Stanley. Megvagyok győződve, hogy az ir
landi nép vallásának és szabadságainak soha en- 
gcsztelhetlenebb ellensége nem élt. — Megteste
sült gyülölséggel viseltetett ez utóbbiak iránt. E* 
mellett nagy hatású, ’s oily szellemű férfi, volt, kJ 
képes vala el nem tökéit embereket magához vonsza- 
n i; tetemes észtehetségü munkára és viták vitelére. 
Azért volt Irlandra nézve olly veszélyes. Azon
ban az is igaz, hogy a’ géniusznak semmi ih- 
lése sem lelkesítő, ’s hogy szivetlen szónok. Soha 
sem fejezett ki nagyszivü nemes érzést, a’ mens 
diviniar teljesen hibázott nála. Soha költői kép
űdet sugara nem melegítő szellemét, vagy vilá- 
gítá beszédét, ’s mi képes beszédét illeti, soha a1 
mindennapos példabeszédek alacsony köreinél föl
jebb nem emelkedett. De, mint említem, voltak 
sajátságai, mellyek őt épen veszélyessé tet
ték, mint a’ miilyen benső volt «vénséges indulat a 
Irland iránt — • Elment isten *Wwéel, ’s magával 
vüjle Sir Grahamot, ama’ leggonoszabb tory-osz- 
tály leggouoszabb toryját, neves Whiget. Ír isii d- 
oak másik, ’s talán még nagyobb ellensége — 
Grey gróf is — kilépett. Emlékeztek, mi régen 
fck illettem, hogy Grey gr. ellenséges indulattal

viseltetik az irlandi nép szabadsága és jólléte iránt 
Valóban a’ legkomolyabb megfontolást érdemlené, 
kitudni Irland iránt ezen üti vielen rosz-akarás okait, 
mellyek olly kitűnő része Grey gr. cbarakterének* 
En már régen és hosszan elmélkedtem e’ ká'oaság 
okain , ’s most nem vagyok hajlandó szemrehá
nyásokat tenni, vagy megbuktán örvendeni. De 
azon örömet nem titkolhatom el, hogy e’ férfiak 
eltávolítására én alanti állásomban is közre mun
káltam

F R A N C Z I A  O R S Z Á G .
A’ Quotiiiienne azt jósolja egyik csykfcelvé

ben, hogy Maria Krisztina királyné meg fog buk
ni, ’s a' spanyol királyiszékre dón Francisco da 
Paula emeltetni. -— Mourmont volt marsai két fiját̂  
kik még más hat earlioával együtt Suzeban nem 
messze Rrian^ontól zajosan viselték magokat, a’ 
vendégház cselédjei jól megdöngették, 's csak 
fáradsággal menthette meg őket a’ katonaság 
több bántaiamtól. — Soult marsai az ál-hap- 
ezok (manoeuvre) alatt fényes sátort készíte
tő IX, mi Ily 40,000 frankba került Gerárd mar
sai vonakodott ez összeséget a’ hadköllségfr* 
fölvenni, a’ király tehát parancsot adott azt saját 
köUségióöl, ’s pénztárából kifizetni. — A’ kiráfy 
nug. etikán fogadta el privát-audieníián a’ Kelgk- 
um ’s Francziaország közt kötendő keresködési ak
ku iránt Parisba utazott belga biztosokat.

Parisból sept. 4ről egy levelező Írja, hogy 
bayonnei levelek szerint az egész déli franczia sz«U 
lek en ismét kétlik dón Carlos valóságos jelenlétét 
Spanyolországban! Dodiinak 35,000 embere van, 
kikkel már elhatározóíag dolgozhatik. — A’ Mer- 
cure Segnsien iszonyúkat beszél azon fergetegről, 
meliy aug. 26. ’s 27. közt éjjel Dive de Gier én 
St. Etienne táján kitört. Erőszakára nézve ha
sonló volt azokhoz, mellyek a’ trópusi országok
ban szoktak uralkodni. Estve 7 órakor nehéz csfrp- 
pekheu esni kezde: 10 órakor az egész égbolt 
lángba borult, a’ viz omolva dőlt le. A’ villám több 
házba beütött, gyújtott, és számos személyt agyon 
sújtott. A’ ratarieuzi hidat a’ hirtelen áradó vfa» 
elsodrotta. Ratarieuzben egy ház elárasztatott, ’* 
benne öt gyermek veszett-el anyostul, ki őket sza
badítani akará. Az atya hasonlag segédeimül síp- 
tett, de 5 sem boldogulhatott Csak nagy nehezen 
érhetett el egy fát, mellyen másnap reggel a’ két
ségbeeséstől ’s hidegtől dermedten leiék. Magá
ban is felelme« volt a’ dulás. A’ víz olly erővel Iá- 
dalt a’ pinezékbe, hogy boltjaikat a’ nyomással fel
tárté. Egy ideig az egész várost bőgő folyam hul
lámzottá á t, mellyből a’ villámok tükrözőnek vis
sza,’« meliy a’ házakat olly igen megrendítő, hogy 
minden pillantásban heomlásuktól lehető tartani, mi
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*zámos Lázzal meg is történt. A‘ vasutak is mind 
feldúl vák. A’ kárt 2 millió frankra teszik.

Némi strassburgi levél keményen sorra ros
tálja a’ ministereket, ezen kérdéssel: „Mit művel
tetek eddig,’s mit fogtok ezentúl tenni?“—Tbier- 
sen, a1 kedvenczen kezdvén a’ rostálást, igy kel
ki ellene: „Thiers ur előbb eszes szerkesztő, eszes 
•zónok volt; azért volt a’ királynak szüksége rá; 
tartott is fölséges beszédeket, igaz , de egyebet 
•emmit sem tett. Mint kereskedési minister, Thiers 
m■ a’ franczia adózd nép költségén Angliába uta
zott, ez volt legnagyobb tette. De nem! —* e1 fö
lött a’ párisiaknak játékra még egy szép hadha- 
fót is épitetett a’ Szajnán! Nagy dolgok ! — Ez 
majd csak emeli a’ franczia kereskedést.“ —- Du- 
chatel urat dicséri, mondván, hogy ő nyúlt első 
az óriási m inkához, ’s szivéből óhajtja sükerét.— 
Az igazság-kiszolgáltatásában a’ legsürgetőbb ja
vításokra van szükség. Arról is kellene gondol
kodni, hogy a' jegyzőségek és törvényszolgaság vá- 
aárlékonyságai eltörlessenek, mert e’ két hivatal 
az igen drágás igazság kiszolgáltatással egyetem
ben jobban rontja a’ mezei népet mint valamennyi 
adó. A’ külföldön tán nem mindenütt tudják, hogy 
egy jegyzői, vagy törvényszolgai (a’ törvényszék 
arjtónállója, vagy a’ biróikép elfoglalt készületek 
becslője — taxator, Huissief) hivatalt 100.000 
frankon is szoknak megvenni, honnan v. csak 
gazdag emberek vehetik azokat meg, vagy pedig 
költsön vesznek rá pénzt ; de minden esetben a’ 
rajok kiadott pénzt minden módon beszerzeni ü- 
gyekeznek.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A' követkamara közelebbi napokban kérel-- 

rart határozott némelly szükséges javítások iránt 
a* kamara belső szerkezetében. Később e’ kérdés 
titkos ülésre kerülvén, az oppositio véleménye 
győzött, ’s e’ szerint megállapittatott, hogy a’ 
kamarának magának van joga az érdeklett javitáso- 

megtenni. Az oppositio ezóta igen emeli ma
gát ’s már más pontok fölött is győzött a’ minis
tereken. Palaclo ur a’ hajdani cortcsek kincstár
noka, kárpótlást követelvén akkori hivatalabeli 
fáradozásiért, kérelmét a’ kamarának nyújtotta be; 
a* ministerium erősen vitatta, hogy a’ tárgy fölött 
csupán ő határozhatna , de a’ kamara újra tete
mes többséggel ellene szavazott a’ ministeriumnak,
» a’ kérelem kamarai biztosságra utasittaték. A’ 
proeuradorok újabb kérelmei közt fontosbak ezek; 
aa egészségi zárvonalok megszüntetése; sajtó- 
««abadsági törvény; személyes szabadság oily 
törvény-foglalattal, melly az egyes polgár nyu
galmát a’hatóságok önkénye ellen biztosítsa; végre 
aa 1823beli sept. 30ki deeretum helyreállittatá- 
*a , ’s az oct. iinek eltörlesztése. E’ két decretu-l’

mot, mind tudva van , a’ bold. Ferdinand király 
adta ki, az elsőt mielőtt Cadíxbul elutazott, utób
bit midőn Puerto-Santa-Mariaba megérkezett, az 
angouleme-i hg. védelme alatt. Az első bocsána
tot ígért, biztosítékot mindennemüt, és minden 
gondolható jót a’ hazának; utóbbi merő bőszül le
helt, száműzetéseket és halálos ítéleteket. Az 
egészségi zárvonalok megszüntetése iránti kére
lem sokkal fontos!), mint minőnek első pillanatra föl
tűnik. Nem lehet fölszámítani a1 kárt, mellyet e* 
rendszabás okozott, iszonyúbb az magánál a’ jár- 
váoydögnél. Szabad ég alatt halnak el az emberek 
minden segedelem nélkül. Híjában törekednek jobb 
gondolkozásnak előterjesztéseket tenni e’ paran
csolat ellen . híjában az orvosi junták bizonyítgat
ni a’ betegség nem ragadósságát. Segoviában a' 
királyi lak szomszédsága végett, már annyira 
mennek, hogy a’ házat hol cholera-beteget ész- 
revesznek, befalazzák, az elholtak holmijét pedig 
egy szálig felégetik; Arragoniában a’ kórházak
ban előre megölik a’ beteget, vagy legalább még 
éltében mindenéből kirabolják. E1 kérelmeket 
igen számosán írták alá, minélfogva az oppositio 
bizonyosnak tartja ezekre nézve is győzedelniét; 
sőt azon esetre, ha a’ sanctioval a’ kormány vona
kodni találna, föltevék a’ követek : ők hasonlóan 
vonakodni fognak határozni mind Torreno finanez- 
javaslata fölött, mind d. Carlos és családja kizá- 
ratása ügyében. Ez utóbbira nézve már is sokan 
a’ procerek közül örömest menekedni akarván a’ 
szavazásiul, minden szin alatt takarodni kívántak 
a’ fővárosbul: de azok javaslatára, kik hivata
luknál fogva helyben maradni kénytelenek, ké
sőbb elhatározd a’ kamara; mi szerint mind azok, 
kik e’ kérdés iránti szavazásim! magokat kihúznák, 
vagy két hónap alatt a’ kamarában meg sem 
jelennének , proceri méltóságoktól örökre megúsz
tassanak. Torreno javaslatára nézve közös a’ vé
lemény, hogy a’ proeuradorok az absolut kormány 
által fölvett külföldi kölcsönből egy fdiért sem 
fognának elismerni. Bizonyára, igy szól a’ leve
lező, iszonyú lesz mit a’ franczia hitelezők vesz
teni fognak , de legyünk igazságosak: nem Fran- 
cziaország e gaz, nieilynek mi szabadságunk vesz
tét, ’s finanexiánk végromlását egyedül köszön
hetjük ?

A’ Moniteur, melly mint kormányi lap úg- 
hamarább közöl híreket Spanyoíországbui, 3a- 
yonnebul sept. 5 —Gkárul kapott hivatalos tudósí
tások után ezeket mondja: A’ carlisíák 6ik zász
lóalja nagyobb részint megszökdősölt. (Mint tud
va van, az egész carlista katonaság 6 zászióalj- 
bul áll.) Zumalacarreguy Tept. 3 kán négy zász
lóaljjal Eulate körül áilongott. Mondják, Lorenzo 
megütközött volna a’ carlisták egy részével <’*
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győzött. Jaureguy 3000 emberrel d. Carlost űzi. 
Rodil nagy serénységgel erősiti Elisondot, Ur- 
dachotés Santestebant, hogy többé beléjük el
lenség ne mehessen. D. Carlos 4kén Yillabonán 
ment keresztül (Tolosa körül a’ vittoriai ország
úton) ’s Biscayanak fordult. Yillabonábul a’ bará
tok mindnyájan követték. — Ezen egész hábo
rú, mond a’ j. des Debats, nem egyób, mint szü
netlen futás és kergetés. Rőtül századjai fáradhat- 
lanul járnak kelnek d. Carlos és Zumalacarreguy 
nyomai után, mintha örökké vadakat űznének, a’ 
nélkül hogy csak egyszer is elérnék. Politikai si
kere az egész fáradságnak semmi. Zumalacarre
guy minden baj nélkül törtet egyik liegylánczrul 
másikra, és soha síkra nem jő , hacsak jó prédát 
nem les, vagy élelme nincs, vagy ujonczokatnem 
keres. Rodil ellenben föl nem oszthatja seregét 
apróra, hogy az ellenséget mindenütt akadályoz
za, mert a’ hadtér nagy, az ellenség sok, a’ kis 
csapatok pedig egymás oltalmára nem lehetnének. 
Be kell tehát várni, mig kedvezőbb fordulat jő, 
’s mig az ellenség kidül a’ szörnyű fáradságu fu- 
tásokbuL, vagy éhség miatt önként föloszlik. D. 
Carlos katonáival együtt maga is mászá aT hegye
ket, több éjét szabad ég alatt tölt ’s eszik a’ 
mit kap. Bizonyos Lallemandi, ki élete után tö
rekedett, elfogatván agyonlövetett. Közelébb kör
levelet küldöttek a’ carlisták minden főkapitány
hoz az országban, azt hazudván benne, hogy a’ 
kormány d. Carlos jogait elismérfe, minél fogva 
siessenek ők is ő Fölségének minélelőbb meghó
dolni. Azonban kiki mingyárt első pillanatra át
látta a’ költeményt.

Kivonat egy madriti levélből aug. 7kérül: 
Hire foly , hogy a’ ministerium megváltozik, 
Arguelles a’ külső hivatalt, Garcia Herreros a’ 
belsőt, Calatrava az igazságit, és Valdes a’ ha
dit nyernék el; Torreno a’ financziban és Figueroa 
a’ tengeriben , megmaradnának. — A’ cholera ki
rályi rendeletnél fogna nem ragadósnak nyilatkoz- 
taték, ’s ennél fogva a’ szabad járás kelés egész 
országban visszaállittatik. — Estefani pőrét a’ kir. 
főtörvényszék újra kezdendőnek ítélte. — Man
cha, Murcia és Salamancaban a’ carlisták láza
dást akartak indítani, de szándékukkal fölsültek,
’s közülök számosán elfogattak. Madritban a’ vá
ros-katonaság új szabályozást nyerend; minden 
század maga fogja kapitányát választhatni, de a’ 
kormány erősifi meg. A’ büntető törvénykönyv 
vizsgálatára nevezett biztosság föloszlatott, ’s Ga- 
relly (az igazság - minister) azon törvénykönyv 
ellen emlékirást készül a’ kamaráknak benyújtani.

P O R T U G Á L I  A.
D. Pedro aug. iSkán hitvesestül és leányos

tul Caldasba utazott, az ottani fürdőket használni.

Az ifjú királyné eljegveztetése iránt újabban azt 
hivék Lissabonban, hogy a’ választás alkalmasint az 
orleansiház egyik hgére esik.—A’ pairkamarában 
erős oppositio fejlett ki a’ ministerek ellen. E’ kamara 
mindössze is 13 tagbul áll. Az isméretes gr. Taipa 
a’ papiros pénz eltörlése miatt fölvett újabb status- 
kölcsön iránt indítványt tön következő kijelentést 
igtatni a’ trónbeszédre készülő válaszba: „Sajno
sán veszi a’ kamara, bogy a’ ministerium olly köl
csönt vevén föl, mellyet a’ kamara el nem ismér
het, ez által alkotmánnyal ellenkező tettet köve
tettel; sajnosán veszi továbbá hogy a’ cortes san- 
etioja nélkül a’ pénz-rendszert megváltoztatta ’s 
a’ t.“ Az indítvány 7 szóval 6 ellen elfogadtatott.
— Mig a’ kormány, mond a’ levelező uj paireket 
nem nevez, e’ kamarával többé boldogulni nem 
fog; erre azonban szükség, hogy előbb a’ regens- 
ség-fönmaradása kérdése döntessék el. — Későb
bi , aug. Sőkérül költ hírek azonban következőt 
jelentenek: A’ dolgok állása a’ közelebbi 24 órá
ban egészen uj fordulatot vön. A’ követház annak 
következésében, mi a’ pairkamarában történt, biz
tosságot nevezvén ki, melly a’ papiros pénz irán
ti törvényt megvizsgálja, ennek javaslata szerint 
következőt határozott: „Septemb. lsöjétül kezdve 
Portugáliában törvényes fizetési eszközül csupán 
kész pénz ismértetik el; azonban a’ juh 23ka előtt 
(a’papiros pénz ^törlesztése iránti decretum napja) 

'kötött szerződések, a’ felek által kikötött pontok 
szerint egyenlitessenek ki.“ E ’ határozás a’ minis- 
terek javára igen fontos, minthogy általa helye- 
zetük jóval erösbödik. A’ regensségi kérdés ha
sonlóan igen fényesen döntetett el d. Pedro ré
szére, csupán 5 szó lévén melly a’ regensség meg
szűnését ki vállfa-

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyi hír után a’ syriai támadás 

lecsillapultát már rég tudták, de a’ felkelők meg
hódolása módjáról voltak még bizonytalanságban, 
lloo-y az minden vérontás nélkül, ’s csak Mehe- , 
med Ali által tett nagy engedvények által történt 
meg, egyéb hírek hijányában nagy hitelre kapott 
a’ közönségnél. Most azonban alleppoi levelek 
után már biztosan állíthatni, hogy a íölkelök 
egyik része ugyan, hallván hogy Emir Beschir 
druz fejdelem Mehetned Alival szövetségre lépett 
’s hogy 10,000 druz egyesült az aegyptusiakkal, 
végképen megadta magát, de Naplusban, mi-  ̂
után az alkuvás iít el nein sült, csak nagy vér
ontás után lehetett a’ fölkelést egészen elfojtani, 
Mehamed Ali e’ hírek szerint* —- ellenmondva a’ 
smyrnai levelekből merített korábbi híreknek 
folyvást Jaffában maradt; hol még aug. isöjén is 
volt. de már Alexandriába készült vissza. — A’ 
rf-öröo- követ Zographos sokat értekezik a’ porta
jjj, E» o  i
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ministereivel; mint mondják Görög- és Törökor
szág közt kereskedési egyezés van alkuban. — 
A’ dögjárvány már nem csak a’ törökök, hanem 
a’ frankok közt is terjedez. — Eugenius , az ed
digi görög patriarcha, elbocsátását benyújtotta, 
’s helyébe Konstantin az előbbi tirnovai metropo- 
lita neveztetett ki patriarchának. Már aug. 31 én 
megtette ezen tulajdonságában látogatását a’ por
tánál. — Minthogy a’ syriai zavar már le van 
csillapítva, Konstantinápolyban az eziránt ural
kodott nyugtalanság megszűnt, ’s a’ török hajó- 
sereg sem fog kifutni. Az aepyptusi sereg vesz
teségét e’ lázadás alatt 8 —10,000 főre teszik.— 
A’ dögjárvány Konstantinápoly minden részében 
nagyon terjed. A’ számos eset közt nagyon föl
riadtak a’ frankok Wood ur, az an^ol követség 
tolmácsa halálán, minthogy rég idő óta még az 
1812 , és 1813iki dögjárvány alatt sem holt eu
rópai követség tolmácsa meg.

A M E R I K  A.
A’ Morning-Chronicle szerint Mexicoból jött 

legújabb hírek után azon adakozások, mellyeket a’ 
nemesség és lelkészség Santanna elnöknek adnak, 
hónaponként 80,000 doll. £1 GO,000 p. f.) tesznek, 
tjueretarot ostrommal vevék be, az ottani polgári 
őrség eltörletett, ’s a’ sorkatonaságnál nyomos vál
tozások történtek. -—- Havreba folyó hónap Okán 
befutott hajó Ujyorkból aug. 16káig terjedő híre
ket hozott. — A’ cholera e’ városban újra kiütött, 
s benne naponkint több meghalt 20 személynél. 
Philadelphiában a1 pőrság 12. ’s 13kán a’fekete 
népség ellen előbb Ujyorkban elkövetett szörnyű
ségeket megújította, kirabiotta, ’s földúlta a’ sze
rencsétlenek házait, egyházait, ’s minden tulaj
donát. Charlestownban, Massachusettben, Boston 
közelében is hason lag dühöngött a’ pórság 1 lén, 
azon semmi ürügy alatt, hogy az ursuh'ták ottani 
klastromában némi fiatal személy, noha rokoni el
lenzék , apáczává lenni kívánván, egyszerre el
tűnt. Miután e’ klastrom ellen, melly a’ fiatal nő
nem nevelésére van fölállítva, mindenféle iszonyu- 
ságokat elkövettek, négy végén meggyujtotíák.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Naupliai levél aug. 4röl a’ kormányság válto

zásira ’s különösen a’ kilépettekét tagra nézve azon 
me&)egyzést teszi, hogy Ábel és Maurer urak 
munkásságát mindenki el ismeri, de közösen azon 
panaszkodnak, hogy az országot’s népet, és saját 
helyzetűiét, mint Heideck gén. különösen a’ katona
ságot, balra ismerték.E’generál, noha különben egy
kedvű és munkátían, szenvedélyesen gyűlöl min
den nemzetit a’ katonaságban, mit o palikárság- 
nak nevez , a’ kormányt olly rendszabályokra 
bírta, mellyek a’ görög sereg elemeit buszúidő- 
>■« elfojtották. A’ többi kettő vele együtt meg ve

tett minden görögit, és semmit nem leliete tő
lük közönségesebben hallani , mint szitkozódni a’ 
görögök, görög állapotok, görög szokások és 
szükségek ellen. Innen magyarázhatni meg, hogy 
a’ helyett, hogy a’ jelenlévőhöz tartották volna 
magokat, ’s Görögországot görögül ’s görögösen 
kormányzották volna, ál-diplomatiai irányokba 
botiának, ’s politikai-igazgatási, és törvényhozói 
szemléletekbe’s kisértésekbe tévedtek el, mellyek, 
mint a’ hiú kísértések a’ seregnél sok pénzbe ke
rültek, ’s az országot csak nagyobb zavarba hoz
ták. — Egészen máskép gondolkodott és csele
kedett Armansperg gróf mingyárt kezdettől fog
va. 0 mindjárt hajlandóságot és szerelmet muta
tott az ország és nép iránt, ’s hamar ugyan azt 
gerjesztett maga iránt is. 0 a’ már fcníévőhez 
ragaszkodott , abból indult k i, ’s azt ügyeke- 
zék javítani, művelni, nemesíteni. ’8 ezt azon 
10 hónap alatt mellyen még a’ kormányság tar
tani fog, bőven üzhetendi most, miután akadályai 
megszűntek.

K E L E T I N D I A .
A’ gőzhajózás India ’s a’ vöröstenger közt 

most minden levél tárgya Indiából. A’ kormány 
mindent megtett, mi hatalmában volt, hogy az 
ügyet előmozdítsa. Bentink lord azon törekvése: 
közérteimet gerjeszteni a’ benszülöttek felsőbb osz
tályban gyümölcsöt kezd hordani. Számos város
ban a’ gazdagabb maliomedanusok és bindusok 
aláírást nyitottak a’ kormány felszólítására, hogy 
a’ szomszéd-utak európai módra építtessenek. A’ 
fejd elmek ’s gazdag nemesség számos iskolát állí
tanak, melíyekbe halehet európai tanítót tesz
nek, ki angolul tanítson. — A’ sattarahi Rajah 
Bombayból hozatott kőnyomó sajtót, melly által 
iskoláit könyvekkel akarja ellátni. Másik mahratti 
nagy, Appa Sahib, már három év előtt állított 
föl Sangli városban kőnyomé sajtót, melly sok 
Sanskrit munkát nyomott. A’ sajlóknak e’ szapo
rodása fontos esemény Indiára nézve, minthogy 
nyomtatott könyvek a’ tanulmányok idejét jóval 
megrövidítik. A’ mostani methodus szerint mind a’ 
braminok, mind manomedanusok iskolájiban az élet 
nagy részét az elemi isméretek megszerzésére kell 
fordítani: a’ benaresi főiskolában a’ grammati
kai pálya 12 év , a’szónoklaté legalább 20. Szinte 
igy van a’ mahomedanus iskolákban is az arab 
nyelv tanulmányával, ’s a’ Koran és törvény- 
könyvek magyarázatával. Könnyű belátni, hogy 
oily.an ember , ki igy végezi tanulmányait, sem
mi iránt sem lehet annyi érzékkel, mint mire 
egész fiatalságát töltötte; ’s igy sem ideje, sem 
ösztöne i t̂anulni* azt, mi az iskolai tanulmá
nyokon túl van. Ez fő oka, miért állapodnak meg 
a1 napkeleti nemzetek, barnára’ tudó>iág bizo
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nyos fokára értek. Azon nehézségek, mellvek a’ 
kéziratokkal összekötvék, úgy szinte ezek ritka
sága és magas ára legvőzhetlen akadályok, ’s 
miattok nem elég egy élet-kor, hogy csak némi 
terjedségű kéziratos literatúrai hatalmába kerítsen 
az ember, azt lefordítsa, ’s gyorsan használja. 
Ezt az angol kormány Indiában rég belátta, azért 
is tervében a’ főiskolai tanulmányok idejét meg- 
kurtitotta , ’s a1 keleti literatura fő műveit sajtó 
alá adta. Azonban egy idő óta Indiában némi eu
rópai párt támadt, melly csak az angol munká
kat, ’s angol műveltséget óhajtaná terjeszteni, 
megvetvén minden belföldit. Magokat az iskola- 
könyveket a’ belföldi szójárásban ugyan, de latin 
hetükkel kezdek nyomatni, ’s minthogy ezeklatin 
betűkkel az angol helyes-irás után éltek, ez pedig 
a’ legszabálytalanabb a’ világon, oda jutának a’ 
szegény hindusok, hogy miután az iskolát elha- 
gvák, egymást nem értették, ’s egymás Írását 
nem olvashatták. — A’ régi rendszer ugyan még 
eddig jobbadán főn van, de ha csakugyan elsül
ne az, hogy Indiára külső idegen műveltség to
lassák, mellynek eleven képét naponkint nem 
szemlélheti, silány nemzedék válnék a’ nemzeti
ségét megtagadta nemzetből. India jövendője , a’ 
nemzet megiíjodám, ’s az ország politikai sorsa e’ 
kérdéstől függ. —

N É M E T 0 R S Z  A G.
Mint h,-illik a’ német természet-vizsgálók és 

orvosok gyülekezete Stuttgartban számos leend. 
A’ mineralogok és geognosták osztálya tán leg- 
számosb lesz, minthogy Strassbnrgból, hol a' 
IVancziaorszájJ geológiai társaság a’ stuttgarti 
gyülekezet előtt fogja tartani üléseit, sokan át 
készülnek menni. Azt is említik, CoítaG. J. könyv
kereskedése a’ gyülekezetnek ajánlást fog be- 
nyujtanj a’ német természetvizsgálók évkönyve 
kiadása iránt, melly hasonló lenne a’ francziák és 
angolok Annuaire-jeihez, ’s mi fölött a' gyüle
kezet ügyvivőivel értekezett is. Humboldt S. és 
Gausz rész ve telő !i.et megígérték. — Amsterdam
ból irj.ík, hogy av hollandi Handelsblad követke
zőleg jelenti Leopold, belga király utazását: 
„Jelentik Zeeland tartományból, hogy Leopold 
„Herezeg“ Flandrián utaz.tában egészen hatá
runkig jött, ’s több hollandi látta őt. ügy tetszik 
továbbá, mintha íeljoesátkozása által a‘ mezei 
emberekhez, ’s pénzosztás által a’napszámosok közt 
a' nép h .jlandóságát akarná megnyerni.“ — Szem
tanuk tudósításai utána’ wittelsbachi ünnepet igen 
fé ívesen ülték meg. A mindenhonnan összegyűlt 
polgári katonákhoz még 50ünáí több > vas mezei

Szerkeztet! H e i ui e c l y.

ember is csatlakozott, többnyire zászlócskával. 
A’ menetben számos zöldlombbal ékesített, hangász 
és dalnokkarokkal megrakott kocsikat lehete lát
ni. A’ népsokaság számláihatlan volt. — Ivas- 
selböl aug. 31ről írják, minthogy a’ kormány é* 
rendek az 1834ki statusköltség iránt meg nem 
egyezhettek, kénytelenek voltak az eddigi költ
ségben kitett adómennyiség mellett maradni. Fo
lyó év júniusában ezen időleges megmaradás au- 
guszt végéig ajáltaték. Az utóbbi időben támadt 
uj különzések alatt a’ RRek az időleges adószedést 
ismét csak September végéig engedték meg. —

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápoly aug. 21.: „Sokat beszéltek itt némi 

diplomatiai jegyzékről, mellyet egyik éjszaki ha
talom követe a’ külministernek benyújtott,’s melly- 
ben a’nemzeti őrség fölállítása ellen, mint melly a’ 
bécsi és veronai egyezésekkel szembeszökik, ki
kelt. Ezen előterjesztvény a’ statustanáesban elő
adott okok által támogatva, arra bírta a’ királyt, 
hogy a’ polgári őrség uniformirozására adott pa
rancs visszavétetett. A’ tiszteletbeli lovas őrség 
pedig, melly nevét hasonlag polgári őrségével 
vala fölcserélendő, eredeti határozását és nevét 
tartja meg.“ A' levelező itt kikel azon hir ellen, 
mellyet különösen fr. lapok terjeszgeítek, mintha 
a' nápolyi sereg oily fölötte számos, és a’ népes
séghez aránytalan volna. „Nincs ország, úgymond, 
hol a' katonaság, az egyházi statust kivéve, olljr 
csekély volna, mint Nápolyban. Az összes sereg
50,000 főre megy, mi 8 és \ milliónyi népesség
nél 1 millióra mintegy 6000 katonái ad.“

EL E G Y H I R E  K.
Wills John ur újszerű hajót talált föl, melly 

úgy van építve minta’ gőzcsónakok, ’s lapátok hajt
ják , de sajátszerü épületénél fogva gőzre szük
sége nincs, minthogy a'szükséges hajtó-erőt négy 
forgó vitorlától kapja, meliyek Gigot-alkattal a 
hajó-középen fölállítvák, bárhonnan fújon rajok a , 
szói. a' hajót félbenszakasztás nélkül minden szán- 
déklott irányban képesek hajtani. Azon rósz kö
vetkezések , mellyeket a’ hirtelen széllökések o- 
kuzni szoktak, az erőmű belső készülete által egé
szen elhárítatnak. E’ találmányból nagy haszon 
hnraniolhatik a" malmok ’s mindennemű gyár építé
sére. — Mann hóimban jogászlap ( Juristische Zeit
schrift) fog Schwan és Götz udvari könyvkereső, 
ködösében Lauckhard Lajos mannheirui udvari tör
vényszéki tanácsostól kiadatni e’ czim alatt: „A 
franczia és belga törvényszékek előtt előíordntó 
jogesetejv az Ítéletekkel egyetemben a’ franczia 
polgári törvény (jog) fölvilágosítására.“

Nyomulja Lan derer .

1



E L É N K O R .
77. szám Pest szerda September’ 2 Lükén 1834;

F o g l a l a t :  Magyar- éa E rdélyország  (k inevezés; Pest  m egye  tudós í tá sa ;  Veszprém írj t i s z tk a r a ;  k. kam. tudósí tás;  
különféle;  Neszme'ly körüli időjárás .)  Anglia (O’Connell leve le ,  —  ’s egyveleg.) Francziaország (spanyol pe'nzkelets 
Buchoz Hilton ; katonaság u tkészi tésre  fordi tta tik  ;. lengyel h í r e k ;  T h ie rs . )  Portugália (legújabb h i iek .)  Spanyolor- 
szág (hírek Madritból ’s a ’ t á b o rá u l ;  követkaniarai k é re le m ;  Times levelezője.)  Amerika (charles tow ni és philadel
phiai zavargás .)  Németország. Olaszország (Vezúv k i tö ré se ;  A n co n a ;  d. Miguel.) Schweiz (országgyűlési  lakoma.) 
Görögország. Elegy hit ek. Gabonaár ’s pénzkelet.

M A G Y A R -  és E R D É L Y O R S Z Á G .
Ó cs. kir. Fölsége sept. 7ki Jegfensőbb ha

tározata szerint, az erdélyi udv. Kanczella- 
riánál concipista May -Fridriket, ugyanazon udv. 
hatóságnál, concipistai volt fizetésével udv. titok— 
nokká méltóztatott kegyelmesen kinevezni.

Méltóztatván ő Fölsége kir. koronás fejdel- 
münk a’ nm. magy. kir. Helytartó - tanács utján ns. 
Pest vmegyéhez érkezett kegyes rendelése szerint 
a’ bécsi hajóstársaságnak azon kiváltságát, melly- 
nél fogva Magyarországbul Bécsbe érkezett ha
jók kirakodásuk után azonnal még pedig üresen 
visszatérni tartoztak, más felső- és alsó-ausztriai 
hajós czéheknek a’ Dunán ’s azzal összeköttetés
ben levő folyókon gyakorlani szokott hajózást és 
kereskedést gátló kiváltságaikkal együtt eltörleni, 
egyszersmind az említett folyókon a’ hajózás és 
kereskedés gátlására fonállá bármi nemű akadá
lyokat is megszüntetni: aT tisztelt megye RRei 
hazafiul kötelességüknek ismerték ezen kegy. ren
delést, ezen utón is köztudomásra bocsátani, azon 
hozzá tétellel, hogy ennekutána a’ magyarorszá
gi hajósok az ausztriai és más örökös tartományok- 
beli hajósokkal kölísönös kedvezésben fognak ré
szesülni.

Nagy István aljegyző.
( E  e’ b. rendelést  bővebben még f észt. m artz .  2ökáa 

k i jö t t  25. számú Jelenkorunkban.)
F. hónap lókén Veszprémben nm. ifjabb gr. 

Zichy István főispán ő excja által tartott tisztu- 
jitószék alkalmával, a’ Veszprém vmegyei tiszt— 
viselőség fölkiáltás és illetőleg kinevezés által, 
következőleg ujult vragy maradt meg: alispán I. 
Rohonczy János kir. tanácsnok, 2. Kocsi Horváth 
Sámuel jelenleg országgyűlési követ; főjegyző: 
Zsoldos Ignácz ; aljegyzők : 1. Boronkay Boldi
zsár, 2. Rosos István; lajstromzó Érsek N.; fő
ügyész Kocsy Sebestyén Gábor; aliigyészek: 1. 
Pap Gábor, 2 . Gombás Mózes; főadószedők: Ka
rácsonyi Gábor a’ hadi , Katona Imre a’ házi 
pénztárnál; aladószedók: Szakonyi Lajos és Ke- 
nessey Ferencz ; számvevő Tamassa Pál; főor
vosok: 1. Puchly Ignácz, 2. Cseresnyés Sándor; 
földmérők : Halász Ignácz: Fülöp József. — Vesz
prémi járásban főszolgabíró Cseresnyés István ) 
atszolgabirák: Molnár Dienes, Kenessey Antal)

esküitek: Karácsony István, Rosos Antal, Ke- 
nessey György ; biztos Szentgály László: Pápai 
járásban főszolgabíró Szakonyi István; albiró Pap 
János; esküitek: Csoknyay Károly, Ihász Lajos; 
biztos Balogh Ádám. Devecseri járásban főszol
gabíró Noszlopi Ignácz, jelenleg országgyűlési 
követ; albiró Mártonfalvay István; esküttek: 
Körösi József tiszt, szolgabiró, és Sááry László; 
biztos Németh János. Cseszneki járásban főszol
gabíró Kopácsy József, al Takó Miklós; esküt
tek : Balogh József, Jursich N.; biztos Szabó An
tal. — Szavazásra egyszer sem került ’s reggeli 
9 óráiul délutáni l^ ig  az egész tisztujitás mun
kája elvégződött, melly nagyobb alkalmasság 
végett a’ kaszárnya udvarán tartatott.

A’ nagymélt. m. k. udv. Kamara: Kutzelau- 
ba 30adossá és vámszedővé Erker Antal, Hra- 
dis cs. k. kam. kerületbeli igazgatóság írnokát; 
Malyevatzra 30adossá Sostarich József eddig 
Zágrábban volt BOadi tisztirnokot, ’s helyébe 
Zágrábba Topolchich . Gábor szamobori 30adi 
practicanst; végre Rezgánba 30adossá Franchich 
JózsefBruckon volt 30adi tisztirnokot, ’s ennek 
helyébe Bruckra Hlina János a’ sopronyi 30ad- 
kerületi felügyelőség practicansát nevezte ki. — 
Brcuer Mátyás a’ nagybányai k. inspectori főhi
vatal és kér. bányaszék táblabirája , egyszersmind 
tógazdasági inspector és bányaszéki referens; — 
továbbá Klein Károly pozsonyi 30adi tisztirnok 
meghaláloztak. (k. kam. tud.y

Kü l ö n f é l e :  A’ kézdi-vásárhelyi, már több
ször érintett nagy égés által okozott kár 1,245,204 
(olvasd: egy  mi l l i ó ,  k é t s z á z  n e g y v e n ö t  
e z e r  k é t s z á z  n ég y !!) fra becsüiteték. Segé
deimül némelly nagylelküek adakozásiból az apróbb 
summákkal együtt Kolozsvárt 2750 p. fr. gyűlt 
össze. — A’ ns. Jász kerületi tisztek érdemes ve- 
teranusa Tóth György r. eskütt ur Jász-Fénysza- 
run f. h. 20kán életének SOadáu felül örök nyu
galomba költözött által. Munkás és példás élet, 
szerény buzgóság, hivatali serénység mellyet él
tének egész végső napjáig folytatott, tüntetek ki aJ 
tisztes jámbor férfit. Számos családja’s rokonai mél
tó bánattal kesergik elhunyták — A’ bácsi és alsó 
baranyai reform, egyház-vidék nagytiszt, esperes« 
Kertvéllesy Pál ur fw sept.2án szinte a’ boldog örökké
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v óságba 'íöüözötl út. Ismerősei, jó baráti és tiszt- 
társai bizonnyal meg fogják ismerni, hogy a’ bol
dogokban egy nagy tapasztalásu, mindeneknek 
szeretetét ’s tiszteletét megnyerni tudó embert, a’ 
mai világban ritka igaz barátot, fáradhatlak ’s a’ 
közjót és isten dicsőségét előmozdítani tudó férfit 
vesztettekéi. — Losonczon a’közelebbi gyapjú-vásár 
igen jól ütött ki; a’ vásárra hozott gyapjúk nem re
ménylett jó áron, és kapva keltek; a’jó nyáriért meg
adtak 6 5 —68 pengő frtot, finomért 7 0 — 72 öt. 
A’ vásárlók jobbára belföldi posztósok voltak. —- 
Nagy-Szombaton ismét fa’ septemberi vásáron) 
már semmi ára nem volt a’ gyapjúnak; azonban a’ 
kézmüvek jól keltek, különösen posztó- és más 
gyapjuszövet-áruk.

Neszmély sept. i 6. Környékünkön tavasz 
kezdete óta egész mostanig nagy, és élő ember 
emlékezetét felül haladó szárazság uralkodik, el
an nyira , hogy kivevén a' martz. utoljái ’s áprilisi 
hűvösebb időkben néhányszor történt, de a’ föld 
porát sem elvert, ’s a1 nyomban következett hűvös 
•zelek által egyszerre kiszárított apróbb esőzést, 
—- e’ tavaszon és nyáron által négy esőnknél több 
nem vala. E ’ ritka szárazság és épesztő hőség, 
mint hírlapokból értjük nem csak honunkban ’s Eu
rópában, de a’ föld többi részein is kisebb nagyobb 
fokonként, különösen uralkodónak mutatkozik, in
nen a’ budai astronomiai intézet is figyelemre mél
tónak Ítélte érinteni, hogy 4Í) évi időjárási jegy
zetek hasonló hőséget mint az idei. nem említe
nek. Én, valamint a’ Szál a vmegvei nemrég köz- 
lött tudósítás, 17i8ikát tette föl, mint szárazság 
és hőségre nézve ez ideihez hasonlót; ugv szin
te érdekesnek tartom, egy, kezemnél levő köz 
jegyzőkönyvbül, a’ következő éveket illető jegy
zeteket közleni, és pedig saját eredetiségükben:

„1746. Ennek nyári napjai olly s z á r a z a  k e's 
m e l e g e k  voltak, hogy a' földből majd minden ki
sült országszerte, — a* rétek megégtek, sok elöfak 
kiszáradtak, mellyért az aratás is circa primum Qnin- 
tilis (julius} bé következett, és az elmúlt esztendő
beli szükséget egy kevéssé leválta, mive! aratás előtt 
5 r. fr. (ezüstben) is el ment egy szapu (köböl vagy 
ki la) búza. — 7bernek a’ közepin kezdettek szüretel
ni , és ország szerte a’ bornak bövségo volt. Ez esz
tendőnek vége pedig épen tavaszt mutatott, úgy hogy 
29a X.bris et sequentibus tavaszi alá szántottak min
denfelé. <V Duna olly balatian (bal nélkül) volt, hogy 
inaid semmit nem talaltak benne ; gyümölcse pedig 
a’ földnek mindenfelé elég volt.44

1747 Ao. Ennek az kezdeti igen engedelmes volt, 
egy hogy Jannariushan a’ földet mivelték, szántot
tak , vetettek, a’ Szállókét kimunkálkodták, — a’ 
farsangi napokban semmi hideg sem v o lt, némely 
Mártiim száraz dereken kivül; de 23 et sequeníib. 
minden élő fáknak virágjait, gyümölcseit megölte az 
éjit-li kemény hideg, melly miatt mindenek conster- 
nalodtak egész Aprilisben.“

1787ben minthogy a’ múlt ősszel, a’ múlt nyári 
sok essőzés miatt éretlenül maradt, és a’ késői dézs
málás miatt keresztekben ’s azután asztagokban is a’ 
folyvást tartó essőzések miatt el lágyult magot ve
tettek a’ földbe, — többnyire üszöggé lettének a’ ve
tések. — Ebben az esztendőben bővebben termett a’ 
szőllő , mint a’ fejjebbvalőban; a’ b o r o k  é d e s -  
s e k  és  e r ő s s e k  v o l t a k .  Költ a’ féjér bor ne
gyedfél forintokon, a’ veres 3on (ezüstben.)

I788ban. A’ múlt esztendőbéli üszőgössége a' 
búzának, nagy drágaságot okozott, már m ost, t. i. 
Februariusban körülöttünk (Neszmély körül, Kollá
romban ’s Tatában) egy pozsonyi mérő tiszta biká
nak az ára 3 forint , Sopron körül pedig öt forinton
is el mégyen.---------- Ennek az esztendőnek n y a r a
r e t t e n e t e s  m e l e g  v o l t ,  melly miatt a’ tábor
ban (török háború) sokan el huliottanak,— a’ leve
gő égben elsokasodott férgek is nagy ártalmára vol
tak a’ táborozó katonaságnak. A ’ g a b o n a  s z ű 
k ö n  t e r m e t t  sok helyeken, de ugyan csak meg 
értük volna vele,  ha a’ táborozó népnek tartására 
sokat nem kellett volna fordítani; de mivel ez sokul 
megemésztett , már most Decemberben 3 forintokon 
el mégyen Pozsonyi mereje, — majd lészen drágaság 
a’ jövő esztendőben. — B o r  k ü l ö n ö s s e n  s o k  én 
j ó  t e r me t t ,  úgy hogy I779től fogva iljen nem ter
mett, igen édes, és a’ boros gazdáknak vigyázni kell 
hogy etzettá ne váljon , mivel igen kövér ; a’ Nes»- 
mélyi ment 3 forintokon 4, 5,6,  7, garasokon (ezüst). 
— 8 z é n a  a’ n a g y  s z á r a z s á g b a n  k e v é s  t e r 
m e t t ,  már most Decemberben is nagy áron veszik 
a’ baromtartó emberek, — hát Szent-György napja 
felé mire megyen az arra? Isten tudja!44

Ezen régibb idői jegyzésekből mit érthetünk? 
kiki láthatja. Hajdan is voltak száraz és hév esz
tendők , mellveknek a’ föld termésűre nagy be
folyásuk volt: de a’ feljebb említett évekbeli szá
razságot ’s hőséget, ez idei, hanem mindenütt is 
áíaljában egész honunkban, de némelly tájékokon, 
’s a’ miénken is, úgy véljük, felül haladta: — 
mellynek következéséül a’ neszmélyi határban, az 
őszi gabona is olly szűkén termett, hogy némelly 
szántóföldek a’ belőjek vetett gabonát sem fizették 
vissza; — az árpát nagy részint le sem lehetett 
kaszálni, — áíaljában a’ zab sem adta meg mag- 
vát. Héti földjeink nagyobb részben vetetlenül 
maradtak; muhar, valamint kendermagjaink, a 
nyári hőség alatt, padláson hüsseltek, ’s lógnak 
enyhelni a’ jövő tél hidege ellen, ha hozand. Ta
karmányunk tellát felette szűk, és drága. Kuko- 
rieza kevés, a’ burgonya is vékony reménységgel 
biztat. Azonban legnagyobb , vagy közönségesen 
szólván, egyedül való de teljes mértékű örömünk 
vagvon még mind eddig, szőlőtőinkben, mellyek 
jóval is termettebbek mint a’ feljebbi években. D« 
a’ mi örvendetesb, julius közepe után mindjárt érési
be jővén.szüléink, két hónapi idő alatt, olly tö
kéletes érésre jutottak, hogy már számtalan a a 
egészen topott, még több a’ félig aszú szem, és 
átaljában a’ szőlő-kóstolás vagy evés közben, aa
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édesség miatt az ember újai ’s ajakai szinte ragad
nak. Már tehát látjuk : hogy e’ szüretünk, melly 
alig ha sz. Mihálynap után nem leend ( ’s mennyit 
fog még addig is a’ szőlő tökéletesbülni ?) bort, 
ámbár kevesbet rfunt más különben, de finomságá
ra nézve olyant íog adni, melly az 183 0 , 1827, 
1822 és 1811 évbelieket, valamennyit felül 
múlja, — ’s méltó! felette igen méltó! hogy 
jövendő időre tartatandván, a’ jobb és most sem 
üres pinczékben, azó borok fejére magát koro
nául diadallal föltegye; annyival inkább, mivel 
meglehet, hogy 30— 40 esztendő lefolyta alatt 
sem fog ehöz hasonló finomságú borunk termeni. 
— Fonod János. —

A’ pestbudai szőlőhegyeken a’ szüretnek már 
jobbára vége; a’ termés gazdag és igen jó. Aszú 
annyi volt, hogy sokan külön szedették.

A N G L I A.
A’ Globe ismét közöl egy levelet, mellyet 

O’Connell az irlandi néphez irt. A’ levél kezde
tén hevesen megtámadja az orangistákat, kiket 
észtehetségtelen, tompa-érzékü nemzetségnek ne
vez , kiket ő (O’Connell) már számos év óta föl
szólított: adnák sérelmeik jegyzékét közre, ’s 
mind ez ideig, egyetlen pontot sem birának föl
hozni. „Lármájok úgymond csak onnan van, mert 
a’ népen nem uralkodhatnak olly korlátlanul, mint 
eddig, ’s mert közeledni látják azon pillantást, 
mellyben a’ nép jobbadán inegszabaduJand a’ ti- 
zedtehertől, ’s nem lesz kénytelen más vallás lel
készeit tartaniá4 Ezután O’Connell hosszú jegy
zékét adja azon sérelmeknek, mell vek az irlandi 
népét érték, mióta a’ „Waterlooi véletlen győztes44 
ionjaival megbukott, ’s mellyeket Grey ministe- 
riuma elkövetett. E’ vádak négy szeletet töltenek 
be. Mondja azután O'Connell, hogy e’ fölött még 
18 vádpontja van azon ministerium elien , hanem 
azokat csak későbbi levélben adandja. liekeszíé- 
sül ezeket mondja: „Én kész vagyok a’ ministe- 
riumot az irlandi nép kiengesztelésében segíteni; 
de csak ngy , ha e’ népnek nemcsak mézes sza
vakat adnak, hanem a: barátság és védelem lé
nyeges és világos cselekvéseit ki fogják mutatni. 
A’ parliament viszon megnyitásáig kémiájuk őket, 
hogy az igazgatást, eltávolítván abból közös el
lenségeinket, a’ mi ’s áz ö baráljainkkal vigyék. 
Ez úttal, midőn az én „A’ whigek kábasá- 
ga , tévedése vétké-re44 utasítlak benneteket, — 
vagyok.44 Oest. Beob.

A1 Limerick-Chronicle mondja: „Nem tud
juk, tréfa e vagy valóság; Duncannon lord O'Con- 
nellt Oerrynane Abteyban meglátogatni készül.44— 
A Morning-Post azon különös megjegyzést te— 
azi, hogy Londonban most azon utazák , Grosve- 
n,rsquare és Belgravesquare, hol a’ magas tory-

csaladok lakni szoktak, egyetlen családon kívül 
lakó nélkül vannak. Az egész magas aristocratia 
a’ falun van vadászaton, vagy a’ szárazföldön.— 
Newtonban, ollyan várhelységben (Borough), 
melly a’ parliamentujitás által választási jogát el
vesztette, sept. 4én a’ lancashirei conservativek 
nagy lakomát adtak. Közel 700 személy volt je
len , ’s köztök Wilton lord az elnök. Heves be
szédek tartattak a1 minisferek ellen, kiknek kü
lönösen szövetségüket O'Connellel hányák sze
mükre. Ellenben a’ felsőházat rendületlen ember
ségéért, az irlandi tizcdkérdésnél, ’s különösen 
Wellington herczeget nagy dicséretekkel halmo- 
zák. — A’ Coui rier a’ kis Antillák (angol gyar
mat) állapotjárói azon megnyugtató hirt adja, 
hogy egyetlen gyarmatból sem jőve eddig hir 
erőszakos cselekvésről a’ rabszolga fölszabadítás 
következésében.

Az Edjnburgban összeült biztosság, melly a’ 
Grey gróf tiszteletére adandó lakomát intézendi el 
akadályokba ütközék azon óhajtásánál, hogy e’ 
czélra a’ régi parliamentházat nyerje meg. ’s úgy 
találta, hogy a’ jelentett vendégszámra elégtelen 
is volna. E ’ végre tehát azt határozta, hogy a’ 
Calton-halom déli oldalán nagy fa épületet emel
jenek, mellvben 2 —3000 személy kényelmesen 
lakozhassék, ’s melly körül szép karzat fusson el 
asszonyságok számára. A’ 200 ünnepintéző (ste
wards) neveit az edinburgi lapokban olvashatni, 
k ika1 scot nemességből, nagy telekbirtokosokból, 
tanítókból, orvosokból, ügyvédekből, kalmárok
ból, ’s Edinburg, Glasgow , Berth ’s egyéb scot 
városok lord prevostjaibói (főtisztviselő) állanak. 
Manchesterben némi gyűlésben az határoztatott, 
hogy ezentúl semmi egyház-pénzt sem fognak fi
zetni. Mind Grey grófot, mind Brougham lordot, 
kik mindketten különböző utakon Scotiában utaz
nak, nagy, lelkesűléssel fogadta a’ nép.

F R A N C Z Í A O R S Z  ÁG.
A’ párisi börzén folyó hónap 6dikán hir- 

lelék, hogy Madritból kurír hozá azon tutósítást, 
inellynél fogva a’-fmanezbiztosság Torreno javas
latát elfogadta, ’s az 1823 után kötött köl
csönnel is úgy keli bánni, mint a’ cortesével, ’s 
noha bizonyosat mondani nem tudtak, e’ hirt kö
zönségesen valónak hitték. Miért is a’ spanyol 
pénzkelet följebb szökkent.— 6án reggel St. Cloud- 
ba mentekki azok , kik a’ királyhoz intézett fo
lyamodást aláírták, hogy szóval is kikérjék köz
ben járását az 1823ik után kötött spanyol kölcsön 
részére; Lajos-Fülöp munkás részvételt igére.— 
A’ szajnai törvényszék előtt tegnapelőtt némi Bu- 
choz-Hilton idéztetek pörbe király v. fölség-bán- 
tásért. Vétke abban állott, hogy a’ legkülönfélébb, 
tárgyakra, ábrásatokat rajzolt — körtvély aiaúbu»y



sülten hozott rendszabályodat, mellyeknél fogva 
a’ sereg, az országutak készítésére fordítatik. A’ 
katonaság csapatonkint dolgozik tisztjei alatt; ’s 
nem magányos házakban , hanem sátorokban ta
nyáznak , ’s az igazgatástól kapnak minden tábo
ri készületet, ’s szerszámot a’ dologra, valamint 
pótlékfizetést is. A’ Temps erre megjegyzi: „Rit
kán fordul olly végzés elő, millyet a’ had-, ’s 
belministerium egyesülten hoza , ’s melly egyszer
smind olly méltó a’ nyilványos köszönetre, ’s olly 
termékeny jótékony következéseiben. A’ katona
ság nyilványos munkákra alkalmaztatása, mit a’ 
kamara elve után már rég elhatározott, most már 
tettleg is elismérteték azáltal, hogy a’ nyugoti 
megyékben az utak készítésére fordítatik.“ — Va
lóban áldott rendszabály.

Galiffnani Messengere következő levreletkő- 
zöl a’ lengyel szélekről aug. 16ról: „Lengyel- 
ország belső állapotja szövevényesebb kezd len- 
n j, az üldözések többesülnek. Alkalmat erre né
mi levél, vagy inkább kérelenf adott Franczia- 
országból, mellyben bizonyos szökevény engedői
met kér a’ visszatérésre hazájába. Pasquevitsch, 
noha boszonkodék, fölolvasá a’ levelet valamen
nyi jelenvolt előtt. A’ levél benevolentiae capta- 
tio-n kezdődik, a’ herczeget Lengyelország sza
baditójának v. mentőjének nevezi , dicséri igaz
gatását, melly bölcseséggel 's jogossággal teljes; 
ajálja neki, venné a’ lengyel-király czimet föl, 
segedelmet ígérvén v. inkább jósolván neki mind 
az országban, mind másutt. E’ túljáró hízelgés 
haragra lobbantá Pasquevitsehel, ’s megesküvék, . 
hogy ha a’ levélírót kézbe keríthetné, kegyelem 
nélkül fölakasztatná. Azonban bármi őszinte volt 
a’ herczegi helytartó haragja, Petervárban az 
kevés !iitelt nyert. A’ titkos komiét (Polizei) tu
dósítást küldött e’ jelenésről oda, mint szinte Pas- 
quewitsch maga is , a’ levél odacsatlásával. Azon
ban az elsőbbi előterjesztés benyomása olly mély 
vala, ’s a’ dolgot az udvarnál olly rósz néven vet
ték, hogy Rozniczki generált, ki Konstantin alatt 
a’ rendtisztség fője volt, Varsóba küldötték, a’ 
tábornagy (Feldm. Pasquevitsch) viseletét szo
rosan kiíürkészni.Pasquewitsch szigorúságát s rend
szabályait megkettőzé , csakhogy a’ császár bizo
dalmát ismét megnyerje. — A' rheimsi szövőtlol- 
gozók is munkáikra visszatértek. A’ szükség egyéb 
választást nem hagya. Azonban ügyekezzenek 
mind kormány, mind gyárbirtokosok e’ dolgozó 
osztály sorsán segíteni, nehogy megújuljanak azon 
zajgó jelenések, mellyek 14 nap óta nyug-talani- 
ták a’ várost. — A’ journal de Rouen bizonyos 
idő előtt egy levelezői czikkelyt közle Parisból, 
mellyben Thiers minister arról vádoltaték, hogy 
a’ börzén a’ spanyol pénzkelettel kereskedőit,

Ez ábrázolatnak, mint vádoltáK őt, a* királyt kelle 
jelentenie. A' por folyása nagy mulatságul szolgált 
a’ közönségnek. „Hogy híják Önt?“ kérdezé az 
dnök. „Buchoz-Hilton, a’ rohadt köríve,“ felele 
igen erős hangon a’ vádlott. „Hol lakik?“ „St.
Denis utczában, a’ rohadt körtve czimernél!“ __
Mi dolga? (v. mestersége?)“ — „Előbb ezredes 
a’ charta önkéntesinéi, most pecsétviasz és ténta- 
gyártó a’ rohadt körívében!“ — A’ nevetség iszo
nyú nagy volt. — Hogy a’ csönd helyreállíttas- 
sék, a’ hallgató v. inkább nevető közönség kiin- 
teték a’ teremből, de a’ vádlott is ÍÓlmenteték a’ 
vád alul. — Azon 300Í) alájrással ellátott kére
lem , mellyet a’ spayrol kölcsön birtokosai sept. 
5én a’ királynak St. Cloudban benyújtottak, igy 
szól: „Sire! Húszezer franczia család, kik a’spa
nyol alapnál az őket fenyegető romlás miatt a’ 
kétségbeesésnek vannak kitéve, közelit bizoda- 
lommal, hogy. helyzetűket ’s óhajtásukat Fölséged 
elé terjesszék. Azon törvénynek, melly magányos 
személyeknek parancsol, a’ statusokon is ural
kodnia kell. A’ becsület mindnyájának kötelessé
g e : kormánynak nincs több joga szabadkozni tő
le, mint a’ legcsekélyebb individuumnak. Mikép 
foghatni meg tehát, hogy uj kormány, első nap
jaiban , béke folytában Europa gazdagságai köze
pette , mellyek ajáltatának neki, ministerium-bu- 
kást merészlett javaslani! — Kinek ellensége ? Az 
idegeneké, kiket megfosztani, vagy a’ nemzeté, 
mellyet megbecsteleniteni akar? — Ha Spanyol- 
ország előbbi ügyviselőjinek pénz-ügye bánásával 
meg nem elégülhet, támadja ez embereket egye
nesen meg. A’ törvényszékek azt fogják tenni, 
mi igazságos. De, mivel megcsalaték valaki, le
het e azért joga mást csalni meg ? Sire! midőn Ön 
a*1 négyes szövetséget kihirdette, jogaink meg
erősítését hittük abban látni, hittük különösen 
azért, mert azt gondoltuk: Spanyolország bátran 
léphet azon alkotmányos pályára, mellynek ha
talmát emberség képezi. Ki gondolhatta volna te
hát, hogy egy Francziaországgal szövetséges 
kormány IVancziáknak á-tani akar? Sire! Ön le
gyen segédünk és menedékünk. Csak Ön segedel
me menthet meg bennünket félelmes romlástól; 
kegyelem gyanánt kérjük, jótét gyanánt veend- 
jük azt. M i’s a’ t.“

Carrel ur már nem írja többé a’ Nationalt 
alá, ’s most Londonban van, valamint Arago ur 
is oda tért tudományos czélból. — A’ nyilványos 
oktatás ministere (Guizot) ügyelő biztosságot ne
vezett ki a’ protestáns iskolákra nézve. Áll az két 
pairból (egyik közülök admiral), négy követből, 
’s három prot. lelkészből. — A’ nyugoti megvék 
ispánjai az utak és hidak főigazgatójától megkap
ták azon , a’ had- ’s belministerium által e£:ve-



maztatik és biztositfatik ; kővetkezésképen íieöt 
kényszerittetlieíik semmi spanyol ollyast cseleked
ni , mire a’ törvények nem kötelezik. 2) Szabad
jában áll minden spanyolnak nyilványossá tenni 
véleményét sajtó utján, a’ nélkül hogy azt előbb 
censura alá terjeszteni szükség legyen; azonban 
iratáért felelős marad a’ törvények előtt, mellyek 
e1 szabadsággal visszaélést megfenyítik. 3 ) A’ tör
vényben kitűzött eseteken és formán kívül egy 
spanyolt sem szabad üldözni, elfogni vagy házá- 
bul elhurczolni. 4 ) E’ törvénynek visszaható ere
je nincs. Semmi spanyolt rendkívüli biztosságok ut
ján elítéltetni nem szabad, hanem csupán azon 
törvényszékek által , mellyek akkor is léteztek 
már, midőn bűnét, mellyről vádoltatik , elköve- 
tettnek mondatik. 5) A’ spanyolnak lakháza asy
lum, mellyet megsérteni nem szabad, a’ törvény
ben foglalt esetek , és forma megtartásán kivüL 
G) A’ törvény minden spanyolra nézve egyenlő; 
egyiránt oltalmaz, jutalmaz és büntet mindenkit. 
7) Minden spanyol egyiránt juthat minden polgá
ri és katonai hivatalra, ’s különbséget nem tehet 
más mint érdem és ész-tehetség, de egyiránt vi
selje mindenki is a’ status terheit. 8 ) Tartozik 
minden spanyol, a’ cortesek által szabad szavazás 
utján kivetett adót, vagyonához képest reá esen
dő mérték szerint megadni. 9) Mindenkinek vagyo
na sérthetetlen, ’s elkobzásnak ([confiscate) többé 
semmi helye. Alá van azonban vetve: a) törvény
szerűit kimondott büntetéseknek és kárhoztatá- 
soknak; b) a’ status javára fordittásnak, hol azt a’ 
közjó kívánja meg, de azon föltétel alatt, hogy 
reá nézve előbb az illető kárpótlást becsbiróság 
határozza meg és mondja ki. 10) Törvényhatósá
gok v. egyes hivatalbeliek, ha személyes szabad
ságot, va-o'v vagyont háborítanak, vétkes tettet 
követnek el ’s felelősek érte a’ törvény előtt. 1 J )  
A’ ministerek hasonlón felelősek: alaptörvények 
megszegéséért, egyes ember szabadsága és sze
mélyi biztosság vagy birtoki jog megsértéséért. 
12) Város-katonaság állittassék mindenütt az or
szágban, és szerkesztessék a’ cortesek által meg
állapítandó rend és szabályozás szerint.“ Ez indít
vány septemb. Isőjén igen nagy szótöbbséggel fo
gadtatott el, 71 lévén mellette, 38 ellene. Azó
ta egy más nevezetes indítvány is ment a’ kama
rán keresztül: ,,a’ kamara belső rendezésének ma
ga a’ kamara által történendő megállapítása« iránt. 
Ennek 3ik pontjában ez mondatik: Ha a’ kormány 
ön magának tulajdonítana a just, a képviselő test 
belső rendezését megállapítani , a nélkül hogy 
abban a’ kamarának részt engedne: úgy a’ nem
zeti gyűlés elvesztené függetlenségét, ’s nem lenne 
egyéb mint a’ hatalomnak segédje a helyeit hogy 
egyik része. 5ik pont : a’ most fenálló rendező«

s arra a’ telegraphi híreket használta. A’ journal 
de Paris fölhatalmazottnak nyilatkozik Thiers ur 
nevében az egész adatot hamisnak, a’ beküldőt 
pedig gonosz rágalmazónak nyilványítani. Erre 
némi párisi lap következő írást közöl: „Minister 
ur! Én vagyok a’ roueni hírlap levelezője, ’s 
ezennel nyilványítom azt Önnek. Azon „quos ego« 
mellyet Ön nevében szórnak némi emberek, kik 
Ön barátainak nevezik magokat, ’s kik néhány 
nap előtt nyilványitották, hogy ha Ön azon nyo
morét ismerné, ki On hírét megtámadni merészlé, 
ön azóta már fölidézte volna, hogy elégtételt ad
jon, — nem engedi hogy incognitomat tovább 
viseljem. En minister ur csak parancsára várok, 
(aláírva) Eduard Degouve-Denuncques.« —

P 0 II T U G A L I A.
African gőzhajó sept. 3kán hagyta el Lissa- 

bont ’s a’ következő híreket hozza: D. Pedro re— 
geusségi kérdése mind a’ két kamarán keresztül 
ment, a’ követeknél 90 szóval 5 ellen, a’ pairek- 
ncl 10>  3. Ennél fogva d. Pedro, leánya kisko
rúsága alatt regenssül továbbra is megmarad, ’s 
mint illyen auguszt. 3Ükán tette le a’ hitet az 
Ajuda palotában; sept. Isőjén pedig 24 uj pairt 
nevezett ki s köztök gr. Portosantot. Ugyan sept. 
isőjén fordult elő a’ követházban d. Pedro másik 
javaslata a’ királyné férjhezadása iránt,’s G7> 27 
szóval elhatároztatott : hogy a’ királyné leendő 
férjét a’ regens maga választhassa meg.

S P A N Y O L O R S Z Á  G.
A’ Journal de Paris sept. 11 kerül Spanyol- 

országbul ezt közli: Bayonneban a’ carlisták egy 
nyomtatott napitudósitast osztogattak ki, melly sze
rint a praetendens Bergarat sept. őkén bévette 
volna; azonban csak annyi igaz a’ dologbul, hogy 
mondott nap az insurgensek Bergaraba egy szem
pillantásig beütöttek, de az őrizet és fegyveres 
polgárság által nem csekély veszteséggel nyom
ban vissza is űzettek. — Garelly javaslatát dón 
Carlosnak és maradékinak a’ spanyol trónöröklés- 
bül kizáratasa iránt, sept. 3kán a’ procer-kamara 
minden jelen volt tag egyező akaratjával elfogad
ta. — Kir. rendelésnél fogva a’ praetendens jó
szágai sequestrum alul fölmentetnek, ’s a’ belő
lük bekerülő jövedelem egyenesen a’ statuskincs- 
táira rendeltetik. Aug. 28kán a’ procurador- 
kamaraban 14 tag áltál aláirt indítvány terjeszte
tett föl „a’ jogok meghatározása« végett. Az in
dítványt (ők kérelemnek nevezik) kisérő okok az 
emberiség elavulhatatlan jogaibul ’s a’ régi spa
nyol törvények betü-szerinti értelméből yaianak 
m e* it ve. Maga az indítvány ekép szól: „Az or— 
szág procuradorai kérik ő Fölségét: méltóztatnék 
a következő czikkeket alaptörvények gvauáut 
megerősíteni: 1) A’ személyes szabadság oltal-
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azon tehetőségre nézve, mellyet általa a’ procura- 
dorok és kamara gyakorolhatnak, szerfölött hijányos 
és lealacsonyító (depresivo). Ezt a’ ministerium 
csupán ideiglenes ellátás képen alkothatta, ’s fön 
kellett neki hagyni a’ hatalmat, hogy az illető ka
marák idővel magok magokat rendezhessék ’s a’ t.

Itodil táborábul egyik tiszt ezt Írja a’ Times- 
ben: D. Carlos a’ merre megy mindenütt élénk 
örömmel fogadtatik a’ lakosoktul; a’ mi táborunk 
ellenben mindenütt zárt kapuk, ajtók és ablakok
ra talál, a’ tartomány elpusztultnak látszik, ’s ha 
kérdezősködünk a’ carlista seregek holléte, moz
dulat!* ’s a’ t. felől, a’ lakosok csak vállat vonita- 
nak, ’s „nem láttuk, nem tudjuk“ feleletükkel be 
kell érnünk. Rodil e’ kürülmények közt ijesztéssel 
akarja a’ népet megzabolázni; Aranzazuban a’ ba
rátok klastromát boszujának áldozta föl. E’ klastro- 
mot mintegy százig menő barát lakta, ’s épület- 
jök az insurrectionak sokáig köz pontul szolgált. 
Bor és eledel mindég volt elég mennyiségben a’ 
felköltek számára , 'lőpor és hadiszerek rakásostul, 
és fegyverek készítésére a’ csiszárok örökös mun
kában. Mintegy hetvenen e’ barátok közül jókor 
kitakarodtak a’ kiastrombul, ’s az insurgensekhöz 
csatlakoztak: harmincz otthon maradt, jobbára 
öreg és erőtelen fráterek. Rodil 17kén estve meg
érkezvén a’ klastromhoz, megparancsoló ez otthon 
maradiaknak hogy tüstént kitakarodjanak a’ klas- 
trombul; ők engedelmeskedtek, ’s fölszedvén a’ 
szent ereklyéket ’s edényeket, ’s vállaikra rak
ván a’ boldógságos Szűz nagy faragott képét, 
mindnyájan kiköltöztek a* gyönyörű épületbül, melly 
azonnal íöígyujtatott ’s égett egész éjszaka; a’Ján- 
gokat messze vidékekrül is leliete látni. I). Carlos 
egyébiránt annyira kergettetik, hogy ögy óra 
hosszig se maradhat egy helyben magát kipihen
heted : 24kén pedig futtában a’ Jórul is leesett ’s 
mggál erősen megsértette, de azért még ugyan 
az nap hallgatott misét egy magas sziklacsucson 
az erdőben. Serege igen kezd apadni, mindenfe
lé szökdösnek tőle a’ kiállhatlan éhség miatt.

A M E R I K  A.
A‘ Roston-Morning-Post ang. 13án igv írja 

le a’ Charlestownhan, Roston mellett történt ( ’s 
általunk már röviden említett) zavargást: „Már 
néhány nap óta szárnyalt Charlestownhan és vi- 
dékéu azon hir hogy bizonyos fiatal leány ’s 
ujoncz-apácza tartaték a’ fejdelem asszony által a’ 
klastrombán bezárva , vagy tán az élők közül is 
kitörülteték, minthogy atyafijai minden keresés 
kutatás daczára sem találhattak rá. Erre nagy iz- 
gás támada Charlestownhan, és fenyegetőzni kez
denek , hogy a’ klastromot meggyujtandják; mi 
azonban kevés hitelt nyert, míg aug. l ié n  est
ve 1 0  órakor hirtelen nagy pór- ürneg a’klasíro-

mot körül nem kerité, kiáltozva: „Adjátok ki a’ 
főfigurát!“ (melly nevezettel a’ fejdelem asszonyt 
értették.) E ’ csoport a’ lakóknak időt engede vá
laszra , melly közben kívánságát teljesítse, vagy 
különben fenyegetéseit végrehajtania. A’ klas
trombán 12 apácza ’s 57 nö-növéndék volt. Ez 
utóbbiak közül az első jelentésre csaknem valamen
nyi elájult, ’s nem jöttek előbb magokhoz, míg 
a’ hírnökök azon fenyegetést hozák meg, hogy 
a’ klastromot az apáczákkal együtt fel fognák pör
kölni. A’ klastromi* nők ekkor hirtelenséggel a’ mi 
drágaságot összeszedhettek, fölkapák, ’s azok
kal a’ kertbe szöktek. A’ pórcsapat azalatt készü
leteket tőn fölgyujtásra. Mihelyt a.’ klastrom 
megürült, égő szurkos szövétneke kkel a’ klas- 
tromra rohantak ’s azt húsz küiön ponton meg- 
gyujtották, ’s egyúttal az ablak-függönyökbe is 
tüzet szórtak, honnan a’ klastrom belsője egy 
perez alatt lángba borult. A’ szerencsétlen apá- 
czák a’ kertből a’ szomszéd földekre ’s házakba 
valának kénytelenek menekedni. A’ pórság a’kert
ben levő klastromi -sírboltra rohant, abban a’ ko^ 
porsókat feltörte, de a’ keresett személy holt
testére nem talált. A’ sírboltban találkozó holt te
temeket azonban semmi bántalommal sem illette. 
A’ klastrom éjjel 11 óra felé gyujtatott meg. A’ 
bostoni fecskendők csakhamar ott termének ugyan, 
de a’ pórság, melly számra 4000 főbü! áihatott, 
az oltást meg nem engedé. Kern is nyugodtak ad
dig, míg a’ főépület a’ kápolnával ’s mellék épü
letekkel, sőt a’ kertész lakkal együtt hamuvá nem 
lett. Az apáczáklól és növendékektől azon cse
kélységet is, mit magokkal vihettek, elragadták 
’s a’ tüzbe hányták. Honnan szegényeknek sem
mijük sem maradt egyéb, mint a’ mi testükön vala. 
Miután az égés megszűnt, a’ még tüzes üszköket 
rakásra hányták, ’s diadal-tüzet élesztének belő
lük. A’ növendékek nagyobb része protestáns val- 
lásu volt, ’s közülök számosnak még atyafijasincs 
közelben: honnan helyzetűk sajnálatra méltó. Aug. 
1 2 kén a* mayor és a’ legelébbkelö lakosok gyű
lést tartottak, mellyben elhatároztaték, hogy a’ 
gyújtók és részesek büntetésre vonassanak. Azon
ban nehéz lesz azokat kitudni, mert az egész 
csoport be vala burkolva, ábrázatjok föstve volt, 
’s némellyek még indus módra tátowirozva is. A’ 
kárt 2 0 . 0 0 0  dollárra teszik. 1 0 — 1 2  klavir ’s 
hárfa, mellyek közül egy 500 dollár értékű (lOC'O 
pen. f.) ’s öt gitár égett el. —

A’ charlestowni zajongással egy időben, Phi
ladelphiában , Pensylvania fővárosában is történ
tek hasonlók. Aug. 12kén némi fiatal emberekből 
álló társaság a’ feketék játékhelyéről ütlegekkel 
utasitatának vissza. Estve mintegy 300 fiatal em
ber csődült össze, számosán közülök bottal fegy-



verkezve, ’s azon épület elé gyűltek, hova a’ né
gerek játékra szoktak összegyűlni. Kevés perez 
alatt megtámadták a’ házat, ’s fenekestül földúi- 
ták , mire a’ négerek ’s e’ fiatal emberek közt va
lóságos ütközet támadt. A’ győzedelem bizonyta
lan volt. A’ fiatal emberek erre más épületet ro
hantak meg, hol négercsalád lakott, melly azon
ban szerencsére még megszabadulhatott. E’ me
részletek után széjjel terült a’ csoport azon utczák- 
ra , hol a1 négerek laknak, ’s uj erőszakosságokra 
készülének , midőn a’ rendtisztség a’ vezéreket ’s 
izgatókat elfogdosni kezdé. Ez jeladás volt még 
élénkebb ellenszegülésre ’s harezra „Le a’ rend
tisztséggel“ kiáltozván. Azonban noha a’ rendszol
gák súlyosan szenvedenék, 18at a’ legdühöngőb- 
bek közül még is elfogatlak. Másnap estve e’ ze
nebona megújult. Minden házat, hol négercsalád 
lakik, megrohantak, ’s minden négert, ki egye
dül mutatkozék, összevertek. E ’ második zajgás 
alatt egy presbyterianus egyházat is keményen 
megrongáltak, melly négerközségé volt. Az abla
kok, padok, szószék, minden Összezúzatolt. Nem 
tudni: veszté-e valaki életét.

N É M E T O R S Z Á G .
Badenben kiadott nagyherczegi rendelés 1834 

aug. 26ról megtiltja, hogy censori hézagok ha
gyassanak a1 nyomtatásban. — A’ berlini újságban 
olvashatni: „Mi következése lenne, igy kérdezke- 
dik némi nyilványos lap a’ pótlék czikkelyekre 
nézve a’ négyes szövetséghez, mi következnék 
végre belőle, ha azon kormányok és statusok,mellyek 
a: mostani spanyol kormányt el nem ismerik, ré
szükről hajókat küldenének, hogy a’ királyné szá
mára viendő minden segélyt is föltartóztassanak?“ 
— A’ müncheni tanulóság nagy részének nem sza
bad a’szünetek alatt elutazni. Az elutazók formális 
rendtisztségi „engedelmet“ nyernek arra annak 
módja szerint, szinte csak illy engedelem mellett 
utazhatni a’ belföldön is. Ezen félév végén a’ bün
tetési próbatételek is divatba jöttek. E’ végre a’ 
megrótt tanulók az egyetem tanácsa által véletlen 
eléidéztettek,’s kikérdeztetvén, ha nem jól feleltek, 
az illető hatóság által a’ szüléknek tudtokra adaték, 
hogy ha fijok a’ jövő próbatételen sem felelne jól, 
az egyetemből ki fog záratni. Ha pedig a’ tanu
ló az idéztetésre meg nem jelenne, ’s alapos okot 
•cm tudna adni, egy évre kizáratik.

O L A S Z O R S Z Á G .
Nápolyból aug. 30. A’ Vezúv rettentő kitö

réséről következő részleteket beszélnek: „Mitől 
régen féltünk, megtörtént. Már több hét óta ki
apadtak a’ kutak Resinában , Ottajanoban ’s több 
helyen a’ Vezúv tövében; mi csalhatlan jele szo
kott lenni a’ közel kitörésnek. Vasárnap aug. 24. 
kis nyílás látszott a’ hegyközepén, mellyből no-
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ha sebesen futó Ae csekély' tüzfolyam omlék Rosco 
tre case felé. Egyszersmind nagy zörgés, buzgás 
hallafszék a’ hegy belsejében, ’s a’ remeteség fe
lé niég más két vagy három tüzfolyam indult meg. 
Hétfőn 25én a’ rohanásszünni tetszék , de követ
kező napon félelmes módra változók meg az egész 
jelenés. Már 1828 óta uj tölcsér támadta’ hegy
ben, melly az 1822ki kitörés által támadt üre
get lassankint betöltötte, ’s végre a’ régi tölcsé
ren 200 lábnyira emelkedék túl. E ’ kis Vezúv 
26án reggel félelmes recsegéssel beomlott, ’s he
lyébe hatalmas fekete felhő kerekedék, melly 
mindig magosabbra nyúlván, a’ napot elhomályo- 
sítá, ’s a’ környéket Nápolyig vékony átható ha
muesővel lepé el. Az úszó tömeg, melly a’ meg- 
szükiilt üregben megszorult, utat kerese magá
nak, ’s azt a’ hegy közepén, csúcsától három 
migliára találta föl. Leirhatlan dühhel tódula ki 
ezen uj nyíláson a’ tüzfolyam, ’s három óra alatt 
hat migliát haladt, útjában erdőket, kerteket, ’s 
házakat rontott. 27én e’ tüzfolyam már 15 —18 
láb magas lett, szélessége fél órancgyed. Ottaja^ 
no hg. mezőlaka, mellyben ugyan az nap reggel 
még bizonyos angol asszonyság rajzola, estve már 
alkatlan omladékká lett. St. Giovanni kis falu, melly 
mintegy 80 házból álla, nincsen többé. Capo- 
sectoban és Torcinoban száz lakásnál több égett 
össze. 28án a’ rohanás még félelmesebb lön. Sca- 
fati és Sarno lakosai minden p^rezben várták az 
iszonyú vendéget. Hat tüzfolyam fenyegeté egy
szerre Torre dell’ Annunciatát, Rosco tre casét, 
és Rosco Reálét. A’ rémülés közös volt, de 29én 
egyszerre alább hagyott a’ rohanás hevessége, ’s 
Attajano és Mauro lakosai újra szabadon kezdő
nek lélekzeni. A’ kárt 1,300,000 frankra teszik 
Minthogy a’ tűzfolyamhoz veszély nélkül lehető 
közelíteni, számos néző legeltető szemeit e’ ré
mitő de, fölséges látványon, ’s nemcsak előkelők, 
de polgárok, parasztok, asszonyok, sőt gyerme
kek is. Milly visszás vala az ellentét a’ kétségig 
megrémült lakosok jaj veszéklő kiáltása közt, kik 
egy perezben elvesztendők valának csekély hol- 
mijöket, egyetlen reményöket az úgy is borús jö
vendőre nézve, —’s a’szamárhajtók vad, majdnem 
gúnyos daliásaik, ’s lármájik, ’s néhány katona 

’ vau kedve közt, kik nem elégülvén meg a’ roha
nás okozta kárral, több helyen tüzet rakának, 
hogy, mit Vezúv megkiméle, vandal dühhel dúl
ják föl. —

A’ francziák kiköltözésére nézve Aneonából 
sept. 6 róí azt hírlik Turinból, hogy a’ franczia ’s 
ausztriai kormány abban egyezett meg: bíznák a’ 
pápára, mikor fogja czélszerünek tartani, hogy a' 
franczia őrizet Aneonából kitakarodjék , ’s azt a’ 
római hatóságoknak át adja. E ’ kiíakarodásíól

Ö l j
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függ azután az ausztriaiaké is az egyházi biro
dalomból. Mire nézve a1 pápára bizaték meghatá
rozni, mikor oliajtandja az idegen sergek kitaka- 
rodását birodalmából, minthogy eddig azok jelen
léte tartotta tön a’ belső csöndet. — Franczia lapok 
következőleg Írnak d. Miguelről, Pannából aug. 26-  
ről: „D. Miguel aug. 23kán érkezett Lemos general 
és a’ Iissaboni érsek társaságában ide. A’ „rák“ ven- 
dégbázban szálltak meg. Alig terjedt híre, már is 
nép-csoport gyüle a’ vendégház elé, ’s a’ nagy
hírű utas után jára, midőn ez a’ város neveze
tességeit nézegette. Estve 7 órakor, midőn tovább 
utazásra kocsiba ült, 'fütyüléssel ’s bőgéssel fogadák. 
Azon szándékkal, hogy Reggióból^ a’ római or
szágúira térhessen, a’ Mihály kapu felé hajtatott, 
de megfordult, ’s a’ sz. kereszti kapun hagyá el 
a’ nem vendégszerető várost, hogy Bolognát és 
Florenczet kikerülje. Szörnyű lárma kisérte őt in
dulásakor, ’s kocsijába sárral dobáltak. (Diario di 
Roma sept. 6 .) Sept. 4kén reggel érkezett Maj- 
landból dón Miguel Rómába. Másnap a’ quirinal- 
lakbament, hogy ott ő Szentségét meglátogassa. —*

S C H W E I Z .
Schweizban az országgyűlést régi szokás sze

rint fényes lakoma rekeszté , mellyen mintegy száz 
vendég—jelesül a’tiszteletbeli követek, a’schwei- 
zi kanczellaria, a’kantoni hatóság, tanítók’s egye
bek —jelentek meg. A’ palaczkok körül, mint vala
ha, föimelegültek a’schweiziak szivei. A’vendéglő 
sző vétség-elnök az első áldomást a’ schweiziak örök 
íratlan szövetségére mondá, ’s a’ hűségre mind 
béke mind háború és szükség idején. Hosszú szü
net után Úri követe, minthogy Bern nyelvét sze
rénység Iálszék tartóztatni, visszaköszönté azt a’ 
főhelyre és a’ szövetség-elnökre. Erre Schnell ur ke- 
le föl,’s azon megjegyzést tévé,hogy e’ barátságosla- 
komátólszámüzetni kíván minden szertartást, ’s csak 
azért nem akara első fölszólalni, megköszönvén Zü
rich által fogadtatását, mondá, mindenhonnan csak 
egyességet javaslanak , de az arra vezérlő módról 
hallgatnak. 0  részéről az állal hiszi az egyességet 
megalapithatónak.ha mindenki kimondja, a’ mi szivén 
van, — egymást őszintén oktatva. Áldomását a’ ha
ladókra, meggondolókra, ’s valamennyi schweizi-

ra köszönte el, kik testvérileg nyújtják egymás
nak kezöket. Laharpe azon három régi kanton 
egészségére ivott, mellyek Schweiz szabadságát 
50 csatában vivák ki. Sok ineghasonlás büntetett 
el a’ honban, de bizonyosnak hiszi, hogy a’ ve
szély idején annak semmi nyoma sem leend.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Naupliából aug. lOrőI jött levél £az Alig. 

Zban.) azon reményt fejezi ki, hogy a’ még hát
ralévő kormánysági idő, Otto király nagy koráig 
— 10 hónap — csöndesen folyand le. Majnában 
nyugton vannak ugyan, de a’ kormány seregei 
nyavalyások. — Aug. Okén nyujtottaát a’ franczia 
követ Otto királynak a’ francziák királya nevében 
a’ becsület rend nagy keresztjét. Ez ünnepélyes 
fogadáson a’ kormányság valamennyi tagja, úgy 
szinte az egész diplomatái kar jelen volt. Azonban 
szembe szökött, az orosz követnek abból kimarad
ta. Katacasi ur, az orosz követ, mielőtt Ivobell 
statustanácsos, és Klenze titkos tanácsos elérke
zett, egy nappal előbb elutazott Naupliából, hit
vese elibe, noha, mint hírlik már közleményből 
tudta, hogy az uj kormánysági tagok közelítenek. 
A’ király ép egészségben van, ’s az egészségi ál
lapot e’ nyáron átaljában igen jó. Beteg kevés 
van, ’s a’ hőség csak egyszer szállott 27 fokig R. 

E L E G Y H IR E  K.
A’cholera Stockholmban is kiütött, de Gotha- 

burgban már szűnni kezd. — Aug. 31 kén holt 
meg Göttingában Harding tanácsos, jeles csilla
gász , különösen Junó fölfedezéséről isinéretes. —
A’ Münchenben Utzschneider titkos tanácsosnál 
készült uj achromatikus óriási messzecső fölállítá
sára mint mondják, uj csillagásztorony fog forgó 
födéllel építetni, vagy legalább a’ már fönálló csil
lagásztorony mellé, a’ közel Bogenhausenben, va
lami más épületet tesznek. Ezen uj óriás-csöve 
Utzschneider urnák ki most a’ st. pétervári csil
lagásztorony fölkészítését viszi, körletre ^Umfang) 
né/.ve hasonló ama’ nagy esőhez, mellyet Frauen- ] 
hoíFer a’ dorpáti egyetemhez küldött; az naprend
szerünkben a’ világtestek felszíne’ vizsgálatára van 
szánva, mig a’ többi óriás csövek különösen az 
álló-csillagok bővebb viszgálatára használtatnak.

A’ gabona pesti piaczi ára sept. 23kán 1834: P é n z k e 1 e t :
o n « i .  m  » 4 1  I5 » r .  |  t e f t i o h b  k ő i é n  [ c > e l é l * | | p o * s  * n . v 4 ! g » i k ö z é p B e c s  l e p ' e m > .  1 3 d i k á n k ö z é p á r  p e n g ő  p é n z b e n

Tisztabuza 123* 113* 106* Zab 73* 70f 66} Status 5 pC. kötél. 99 1834li statuskölcs. [546*:
Kétszeres 106* 100 j 93* Köles — — „ 4 pC. 8 *,V Kam. 2j pC. kötél. 1 45$
Rozs í 96* 93* 86* Köleskása — — „ 1820 ’ köles. 203* Bankrészvény 123«*
Árpa I 93* 86*; — jKukoricza 96* 93* 86* „ 1821“ „ 137Í | jCs. arany pCt. agio

Szerkezteti H • 1»  e e z j .  Nyomtatja L ä n d e re r .
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J E L E I K
78. szám Pest szombat September’ 27dikén 1834.

F o g l a l a t :  M agyar-  és E rdé lyország  (E rdé lybő l  o rsz "k ü ld ö t t s ég  m egy a’ FöUeghez ; ennek tu d a t í s a  fóhg. Ferdinand- 
dal ’s az ettől  kapott  vá lasz ;  nagy-kátai  barom vásár ’s a ’ l . )  Anglia (Cobbett  ú t ja  Dublinba ; angol k irály .)  Fran- 
cziaország (Carrel ur kiköltözése ’s a ’ franczia  f ia ta lság ;  C h a s te l , R oss i,  Dutroue uu.)  Spanyolország (proc.-kania- 
rai v i tá k ;  lehelő m iniste r ium -változás, hadi tudósítások és e legy.)  Po rtugá lia  (cartesi imlitványok ; adni. Napier  
spaoyol szolgalatba  h iva t ik ;  a ’ Tajoban flotta készül föl ) Schweiz (a* szövetség-vizsgálati  két dés.)  Olaszország (Vre- 
zuv.) Keletiudia (népoktatás  ) Amerika (liirek Brazíliákul és Délamerikábul.)  Németország. Görögország.

M A G Y A R - és ÉRD E L Y  O R SZÁ G .
P o z so n y b a n  a’ közelebbi napokban csupán 

kerületi ülések tartattak.
Ő cs. kir. Fölségeik Brünnből, hol több ideig 

mulattok közben a’ turasi táborlatot is számos Íz
ben megszemlélni méltóztattak, elutazván, sept. 
19kén kívánt épségben Olmützbe érkeztek.

K o lo z s v á r o t t  sept. lödikén : az aug. 27. 
tartatott országos ülésben felolvastatott ő kir. Föl- 
ségének aug. 2 1 kén költ kegyelmes kir. leírása. 
Azon idő óta sept. 13ig tartott országos ülések
ben, a’ jul. 18kán az országgyűlési elnök és 3 
itélőmester kineveztelése iránt költ kegyelmes kir. 
leírást, az elnöki és itélömesteri eskü-fölvilágosi- 
tást, az ő Fölségéhez küldendő küldöttséget, ’s 
az ő Fölségétül az ínséggel küzködő földnépé- 
nek kegyesen ajándékozott 1 0 0 , 0 0 0  peng. forint 
megköszönését targyazó ’s ö cs. kir. Fölségéhez fel
küldendő négy felírásról folytak a’ tanácskozások. 
Az ő Fölségéhez küldendő küldöttség tagjaivá vá
lasztattak: gr. H a l ie r  I s tv á n  és gr. D e g en 
fe ld  O tto lőispánok ; gr. K o rn is  M i h á 1 y és 
gr. B e th le n  J á n o s  kir. hivatalosak; gr. K e- 
m é n y J ó z s e f  és báró K e m é n y Domokos a’ vár
megyei követek, D in d á r An t a l  és B a r t  ha 
K á ro ly  a’ székely-székek, T ra u s c h  J ó z s e f  
’s R e g iu s  J á n o s  a’ szász-székek, S z á s z  Ká
roly’s G y e rg y a i  F e r e n c z  a’ városok követei 
közül. Miután ezen országos küldöttség innen út
nak indult, annak küldetését egy országos kül
döttség b. Szolnok megyei főispán gr. H a l l e r  
István ur vezérlése alatt sept. lükén kir. biztos 
fóhg. F e r d in a n d  kir. Fenségének következő 
beszéddel jelentette: „Ez országgyűlésre egybe 
gyűlt KK. és RRek kir. Főherezegségednek c’ f. 
e. aug. iáikén költ ’s kir. Főhgséged által a’ KK. 
és RRkel hivatalosan közlött kir. levelet általunk 
visszaszolgáltatás végett ezennel ál talk üld ik, ’s 
tudás végett általunk kir. Főhgségedet, mint or
szággyűlési biztost, illő tisztelettel értesíteni kí
vánják arról; hogy felséges Urunk felvilágosításá
ra a’ KK. és RRek egy küldöttséget Bécsbe kül
döttek.“ Mellyre is ő kir. Fensége következő fe
leletet méltóztatött adni:

„Cum SS. et 00 . Deputationis Viennam ad 
SS. suam Majestateui ascensurae nominationem nii-

hi nonnisi post discessum ejusdem notificandam du- 
xerint, nil aliud mihi superest: quam ut ingratis 
iis, quas altissimi Rescripti regii sepositio, et a 
recto legali tramite deviatio habere posset seque- 
lis, cum omnibus, quibus patriae hujus legális sta
tus et incolumitas cordi est, sincere condolendo, 
humillimam meam super hoc objecto relationem 
SSmae suae Matti exhibeam.“ v. is m a g y a r u l :

„Midőn a’ KK. és RRdek az ő Fölsége sze
mélyéhez küldendő küldöttség kinevezése felől 
engem csak azon küldöttség elindulása után érte
sítettek, részemről csak az vagyon hátra: hogy 
a’kedvetlen következéseket, mellyeketa’ kir. kegy. 
leírás félre tétele ’s a’ törvényes úttól való eltá
vozás, magok után huzhatandnak, mind azokkal 
együtt, kiknek ezen haza törvényes és sérthetet
lenállása szivükén fekszik, egyenes lélekkel «fájlal
jam , ’s ezen tárgy iránti tudósításomat ő Fölsége 
személyéhez felkühljem.“

A’ sept. 13kán tartatott országos ülésben 
ideig»leni elnök gr. N em es Adám ur ő exeja je
lenté: hogy vagy két hétig országos ülések nem 
fognak tartatni. E. II.

A’ kézdi-vásárhelyi szerencsétlen égettek föl— 
segéllésire a’ már közlött segedelmeken kívül, az er
délyi tőméit, kir. Kormányszék tagjai ’s több ahoz 
tartozó tisztviselő ezüstben 3S0 for. ’s két cs. 
aranyat szíveskedtek adni. —- Brassóban a’ szám
talan jótéteményeiről közönségesen isméretesC z e r- 
v e n v o d a ly  D .Is tv á n  ur, mihelyt meghalló azon 
szerencsétlenség hírét, hogy a’ megemésztő lán
gok Kézdivásárhelyen sokakat utolsó szükségre, 
és csak nem koldusbotra szorítottak : legalább az 
első pillanati nyomorúságok enyhítésére, mingyárt 
1 0 0  famíliának — mindeniknek külön külön egy 
egy véka gabonát, ’s egy fél ezüst húszast adott, 
és igy mindössze 25 köböl buzát és 16 rf. és 40 
xr. conv. pénzt.

K á ro ly -F e j  ér v á r sept. 1 Okán 1834. A’ 
tegnapelőtti, f. hónap 14dike estvéli 9 óra táj volt 
k. városunkra nézve azon rémitő szerencsétlen 
időpont, mikoron egy korhely kocsis a’ gyertyát 
falra ragasztván, korcsmába ment, ’s ettől az 
istálló belrésze meggyulladván, egy óra el töl te alatt 
nem csak az egész nagy piaczi fertály négyszegű 
része, sőt a’ szász templom sora is egy íüzoká-
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dó begy borzasztó képihez hasonlithatólag lángba 
borulva, reggelig a’ tűz 27 házat ( ’s azok közt 
a tanácsházat is) mindennemű épületekkel ’s el
éghető minden eszközzel, sőt nagy részint meg- 
menthetetlen házi portékák ’s téli gyűjtemé
nyekkel együtt hamuvá változtatott; innen .a’ 
nagy szél, meüv által a’ rettentő tűz egész éjjelen 
áital élesztőiéit, egy égő sindelycsomót felragad
ván , a’ sánczon levő püspöki csűrkertbe, épen az 
egyik szénakazalra sújtott, ’s ettől az egész mint- 
ogv 83 ölnyi legjobb nemű széna tűzbe borult, ’s 
a-z egész 3ad napig alig oltathatott-el; sőt hogy
ha a’ püspöki csűrkertbe meghívott várőr-pattan- 
tyusok igen derék jó karban levő fecskendőjükkel, 
’s a’ most itten tartózkodó oláh-szélbeli katonaság 
egy része segedelmivel (kiket a’ nm. püspök ur 
szépen meg is jutalmazott) az uradalmi tisztség, 
fáradhatlan munkássággal az égő kazaloktól majd 
csuk 4 ölnyi távolságra nem oltalmazhatták volna, 
íz egész alsó varasnak a’ tűz megmenthetetlen 
anrtalékává kell vala lennie; úgyis azon kárt, 
nellyet e’ rettenetes égés okozott, hozzávetőleg 
könnyű szerrel 100,000 forintra becsülhetni. Ez 
Iszonyú szerencsétlen történet által utolsó ínségre 
jutott sok családnak (famíliának) csak a’ minden 
igaz hazafi "és ember-barát keblében lángoló ér
mésből eredő könyöriiletesség lehet reménye és vi
gasztalása. E’ rettentő tűz előmenetelét nagyon se- 
.’ité rendben nem léte a’ tűzoltó eszközöknek ’s a’ 
űzöl tó rend hijánya elannyira, hogy ámbár a’ ta- 
racsház a’ tűz eredetétől csak 3d ik ’s így jóval ké- 
iőbb gyuiadott-meg, mégis, csak a’ fecskendők 
'"mellyek különben is használhatlan állapotban tar- 
attak) kiluizatása is akkor, és akkor is csak né- 
íánv önkéntes által történt, midőn már az egész 
anáesház lángban volt, úgy hogy az egyik oda 
s égett; e’ felelt (fájdalom) az égést követő na- 
lon és éjjel is csak a’ kétségbe esett kárszen- 
^edett tulajdonosoknak kelle a' tüz-megfojtással 
küzködniek. E. HL

A’ nagvniélt. magv. kir. ndv. Kamara Alsó- 
Vereczkére SOadossá és vámszedővé Pcrlsberg 
József Viraván volt 30adost; Vissóra pedig erdő- 
mesterré Ágh Imre ellenőrt nevezte ki. Károly- 
várott a’ kir. pénzmesteri hivatal megürült.

(Uir. kfiiii. tud.)

X ag y -K á t án , ez országszerte hires barom- 
vásár-tartó helyen , a’ közelebb múlt vásár, molly 
sept. Gikától 1  Okáig tartott, igen népes volt, az 
odahajtatott szarvasmarha,(jobbadán göböly v. sőre) 
száma többre ment 13,000 darabnál. Erdélyből 
Moldva- és Oláhországbul is jöttek marha-keres
kedők nagyszámú gőblyeikkel. A’ földesuraság m. 
Kegle vi-ch László gr. u r , e’ vásárok kellőbb <ii- 
vateztatására újólag nevezetes számú kutakat épít

tet ’s kellőbb megszállhatás végett a’ vásári ven
dégek számára számos vendégszobákat is,

A N G L I A.
Dublinből írják, hogy ott a’ radicalok gyű

lést tartottak ’s benne azt végezték, hogy Cobbefcfc 
urnák sept. 14kén várt megjövése alkalmával, föl- 
írást nyújtsanak át, ’s a’ kézművesek ünnepélyes 
menetével fogadják. A’ gyülekezet egyik tagja 
azon reményt monda ki, hogy a’ nagy radical 
megérkezése a’ repeal íigitatió1(izgatást)Dublinban 
újra föl fogja éleszteni. Cobbefct iír4. ].? egyik dub
lini lapba következő írást iktatott: „Normandy 
Farm. aug. 29. Kedves ur! Fin innen Birrn ing há
mon keresztül sept. 6 kán indulok. E’ helyen két 
vagy három nap szándékom mulatni,’» onnan írván 
az urnák meghatározni a’ napot, mellyen Duh- 
linha érhetek. En egyedül menendek; ’s el vagyok 
tekéivé magamofc a’ vad irlandiak közé vetni, —- 
mikép t. i., a’ vén Orzse kifoszíóji az angol népet 
azok nevezésére tanították, — ’s a’ vad irlaiv- 
diakra bízandom egészen magamat. Vagyok ’sa 't. 
Cobbett William.

A’ franezia Temps sept. 13ról Írja: „Magá» 
nyos levelek, mellyeket ma kaptunk Londonból meg
erősítik, mit az angol ministerium közelgő válto
zásáról már mondottunk. Szerinte Melbourne lord 
lépne ki, Brougham lord pedig, kinek kilépéséről 
szó vala, maradna, ’s az uj kabinet összeállításá
ra tetemes befolyással fogna bírni. (Az angol la
pok erről egy szóval sem emlékeznek). -— A’ 
Norfolki herczcg, ki nem rég neveztetett a’ térd- 
szalagrend vitézévé, egyetlen katholikus vallásu 
brítt alattvaló, ki c’ kitüntetéssel dicsekhetik 
eddig. Egyszersmind'ö az első, kinél, ’s ki ré
szére a’ király előjogainak hasznát vette. Nem 
sokára t. i. a’ mostani király trónra ülte után he 
jelenteték a’ hg. ő Fölségének kódolásul. „Bocsás
sátok, bocsássátok be!“ mond a’ király,ki a’ hget 
már rég különös barátságára méltatá. Azonban 
épen titkos tanácsi gyűlés tartatott, ’s előterjesa- 
teték ő Fölségének, hogy a’ Norfolki hg. mivel 
nem tagja a’ titkos tanácsnak, az ülésen nem je
lenhetik meg. „Nem tagja a’ titkostanácsnak?“ 
kiált a’ szabadelmü monarcha; „a’Norfolki hg írom 
tagja a’ titkos tanácsnak? Azonnal esküttessék 
meg!“ ’S az tüstént meg is történt.

F RA N C Z IA O R S Z Á G .
Bizonyos párisi levelező így ír Páriából sept. 

8 ról: „A’ National Carrel ur eltávoztával egészen 
más helyzetbe jőve. Carrel ur sok fiatal embernek 
középpontúi szolgált, kik Franeziaországban res- 
publicát akartak behozni amerikai formákkal, ’s 
megsemmisíteni a’ tömérdek központosítási rend
szert, mejiyet a’ convent hoza létre, ’s Napoleon
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tökéletesített. E ’fölött a’National a5 Tribune-nel ma
kacs ellenszegülésben állott, minthogy ez utóbbi 
a* robcspiere-i középpontosításon függött. Azon
ban fő küiönség a’ Tribune és National közölt a’ 
műveltség volt. — Carrel, ’s barátjai ékességgel 
és műveltséggel fölkészült nyilványos ügyet óhaj
tanának, ’s gyöngédebb magányos viszonyokat, ’s 
a’ kedvelt tudományokat is. A’ Tribune ellenben 
bárdolatlan nyerseséget, ’s erőszakosságot mutat; 
hazafisága durva tézgetésre ment, ’s legföljebb 
ékes hajfürtöt enged a’ vörös sipka alatt. Noha 
kévéssé ebben is engedett, mióta számos hiú fia
tal csődült hozzá. Ezen párt-árnyékiatokat a’ fran- 
czia divat-izlés még a’ ruházatban is kitüntető, 
mi azonban már jobbadán enyészni kezd. A’ legi
timista, vagy az úgy nevezett arany fiatalság is 
(jeunesse dorée) mint a’ tiérs-parti elnevezé, el
fogadd a’ sürü szakái-viseletét, de nem olly ó- 
riási idomban, mint a’ Tribune emberei; olly szán
dékkal mindazáltal, hogy necsak ellenséget ret
tentsenek azzal, hanem asszonyoknak is tessenek. 
Az ifjabb docírinairek is országos ábrázatjokkal 
és szabadelmü aristokratiára hajlásúkkal igen je
löltek valának. A’ nagykörbeli fiatalság lovakkal 
és színésznőkkel pompázott, ’s azokban büszkél
kedett a: nagy-opera igazgatója kegyelése alatt, 
inig a’ tiérs-parti fiatalsága ollyféle volt, mint a’ 
nagy emberré lett boltos-legény, vagy elére de no- 
taire (iródiák) Seribe ur vigjátékaibaa a’ müveit ifjú 
ideálja. Méltán kérdezhetni már most ezen ifjak 
jövendőjét. — A’ restauratio alatt ezen ifja fiatal
ság a’ Tribünétől fogvást a' doctrinairig művelte 
magát, 's tanult, ez már mind emberré nőtt fel, 
Cavaignactól fogva Carjellen keresztül egész Char
les Remusat-ig; mindegyik helyet is foglalt. Mi 
lesz tehat már most belőlük*? E ’ szabadelmü fiatalság 
nagy részé különösen a’ saionbeli fiatalság, ’s a’ 
tiérs-partié, a’ politikai törekvésektől egészen eláll, 
gyönyörűségekre omlik ? ’s ellebzseli az időt. A’ 
doctrinair fiatalságban több becsvágy uralkodik, ’s 
irányával még föl nem hagyott. De egész tömeg 
royalista fiatalság dűl a’ politikai életnek, csak ke
vés része tanul’s akar valamit, a többi sentenliá- 
kat tanul a’ történetekből jogi történet ’s ország 
és pénz ügy isméret nélkül, puszta szókat nemze
ti iutézvényekről, régi szabadságokról. A’ Tribu
ne fiatalsága pedig azt hiszi: az egész történet csak 
a’ privilegiált osztály hareza a’ nagy sokasággal.^ 

A’ strassburgi nemzeti őrség le van fegyve
rezve, mi a’ polgárok emlékezetében soká főn ma
radandó A’ nemzeti őrök nagy része utolsó embe
rig vonakodott fegyverét tértetvény (revers) ’s 
csendtisztségi irott fölhívás nélkül kiadni. — Frán
ézia törvények szerint semmi írást sem foglalhatni 
le, ha tartalma nem vétkes; azért követ minden

lefoglalást nyomban törvényszék elibe idézés. Ez 
mindazáltal a’ nemzeti őrség feloszlatása ’s lefegy
verzése ellen gyakran említett kikeléssel (protes
tatio) nem történt. Honnan világos/ hogy csak az 
irományt akarák elnyomni. —- Bizonyos Chastel 
nevű ezredes jelent meg nem rég az esküttszék 
előtt, ki mindig nyakasszerepet játszott, és sem a’ 
directorium, sem consulság, sem a’ császárság sem 
restauratio alatt a’becsületrend keresztét nem kap
hatta meg. Most arról vádoltaték, hogy Ferney- 
ben szabadságfát állított és Soult marsait igen ke
ményen megtámadta. A’ törvényszéki viíály al
kalmával levele olvastatott föl a’ királyhoz , rnel- 
lyet nem ismételhetni. Az ezredes kérdé a’ k. ügy
védet: mikép juta a’ levélhez? ő azt a’ postára 
adta, ’s vagy felfogták azt, vagy a’ király köz- 
lötte vele, noha nem nyilványra van készítve. Az 
ezredes kimondd, hogy addig irand a’ királyhoz, 
inig magát meg nem fogja jobbítani,’s ha Lajos-F. 
azon levelet nyilványra hozta, ő még egészen má
sokat tehet közzé. Az esküitek ót nem vétkesnek 
nyilványitották.

Az alkotmányi törvény ujdon nevezett tanítóját, 
Rossi urat, a’ törvénykar nem bocsátotta mindad
dig eskühöz, miglen honosítási oklevelét elő nem 
Biutaíá. — Dutrone ur királyi tanácsos az amien- 
si kir. törvényszéknél, megbizaték, hogy Algier- 
ba menjen, ’s ott — a’ nyilványos oktatás ál- 
lapotját nyomozza ki , és aT kormánynak javaslatot 
nyújtson be annak javítására. — Carrel úrról kö
vetkezőt beszélnek: Dieppeben minden akadály 
nélkül hajóra ült, de-Suthamptomban útlevele iránt 
kérdezősködtek. Válaszára hogy nincsen, azt jegy
zék meg: tanácsos volna egyik országból másba 
utazáskor útlevelet szerzeni magának. ..De ha okaim 
voltak, elutazásomkor nem hozni útlevelet magam
mal monda Carrel ur. Ki hát az Ur? „En Carrel 
Armand vagyok, a’National főszerkesztője. „Ekkor 
nagy mozgás támadt az utasok közt, s a* tisztvi
selő nvilványítá, hogy aláírása elégséges lesz, mint
hogy neve eléggé ismeretes'. Sokan azt tartják: 
Carrel ur Amerikába fog költözni, ’s ott várni be 
a’ jobb időket. — A’ Moniteur Gerard marsai tu
dósítását közli a’ királyhoz, mcllyben a’ takaré
kosság elérésére azt javasolja , hogy legalább, ’s 
legelsőben is az 1834iki hitelen tűi ne lépjenek, 
noha a’ marsai abból már G milliónyit talált fölvé- 
ve ’s kiadva. Tanácsolja azután, hogy a’ tisztek 
’s altisztek eddigi száma maradjon meg, de a köz
legénység tartalék-seregre osztassák, — mi a' va
lóban fönálló katonaság költségeit tetemesen alább 
szállítaná. — A’ porosz Ikövet hírnököt külde Ber
linbe utasítás-hozatal végett B ardewisch ur porosz 
ügyviselő’s consul ügyében, kitől a’ fr. kormány, mint 
tudva van „a’ végrehajtást“ (exsequatur) megta-
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gadá. Csekély kivétellel alig hiszi Parisban va
laki , hogy a’ követ vissza fog hivatni. Azonban 
nem tagadhatni, hogy mind a’ két kabinet nagy 
feszengéssel van egymás iránt. Innen a’ j. des 
Débats már a’ német vámegyesületről kezd be
szélgetni, mire eddig Párisban keveset hajtottak. 
A’ Déb'ats czikkelye eddig csak félfenyegetés, de 
mint ollyan is figyelmet érdemel. Ollyan az, mint 
valamelly előszó, mellyre még nem tudhatni, mi 
fejlése, vagy rekesztése leend. Megtörténhetik 
azonban, hogy a’ kamarák majd fölveszik, ’s vi
tázni fognak fölötte. Londonban legalább nem rég 
szó volt róla, hogy Bowring dr. Németországba 
íog küldetni.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Ha az ember, igy ír az All. Zeit. egyik le

velezője , hideg vérrel olvassa és fontolja a’ spa
nyol procuradorok közelebbi kérelmét, hogy a’ 
nemzet jogai meghatároztassanak, — elég külö
nösségekre talál. Hosszas fejtegetés után, mik 
legyenek a’ kérelem alapelvei, azok t. i. mellyek 
már másutt minden civilizált országban rég törvé
nyekké váltanak, végre kéretik a’ királyné: mél- 
tóztatnék azon alaptételeket mint a’ nemzet alap
jogait elismerni. Az egész fejtegetésnek ez a’ ve
leje: személyes szabadság és biztosság, sajtósza
badság, törvényelőtti egyenlőség, privilégiumok 
eltörlése, vagyen-biztosság, elkobzás megszün
tetése, ministerek felelőssége, és nemzeti őrség. 
Mind ez egyetlen egy kérelembe van esszehány- 
va. Alig hihető a’ dolgok mostani állása mellett, 
midőn erőre van legtöbb szükség, hogy a’ kor
mány theoretikai elvek fölötti versenygésbe, vagy 
mi több sajtó-szabadság-engedésbe bocsátkozzék. 
A’ kérelem ugyan nagy szótöbbséggel fogadtatott 
el, ámde ez a’ procurador-kamarában történt, ’s 
hátra van még a’ proeerek kamarája, hol a’ mi- 
nisterek tetemes többséggel bírnak. A’ kérelem fon
tossága inkább tetsző mint való, ’s pontjai közt 
fő figyelmet csupán a’ sajtó-szabadság érdemel, 
mert meglevőn e z , a’ kérelem többi részét egy 
fölvilágosult kormány úgy sem tagadhatná meg 
többé. Nevetséges, hogy midőn a’ procuradorok 
ezen kérelmükben az elkobzások megszüntetését 
sürgetik , épen az nap jelenik meg egy legfen- 
söbb rendelés, melly d. Carlos jószágait sequestrum 
(zárlat) alul fölmentvén, egyenesen a’status részére 
koboztatja e l; ’s midőn czifra phrasisokban fejte- 
getteiik a’ vagyon sérthetetlensége, épen akkor 
fosztatik meg a’ santiagói érsek jövedelmének na
gyobb részétül minden kárpótlás nélkül, azon 
egyszerű oknál fogva , mert, mint Martinez de 
la Rosa ur megjegyzé, neki úgy is elege van, mi
ből élhessen. így forgatja föl praxis a’ theoriát, 
bizonyságul, hogy a’ vitatott kérelemre még nem

mindnyájan értek meg. — A’ szóban forgó kérelmet 
miután a’ procurador-kamara áltáljában elfogadta, 
sept. másodikán fogott pontonkénti vitatásához. 
Az első pont javaslata, mint már közlöttük, igy 
szól: „ A’ személyes szabadság oltalmaztatik és biz- 
tosittatik. Következésképen nem kényszerittethe- 
tik egy spanyol is ollyasmit cselekedni, mire a’ 
törvények nem kötelezik.“ E ’ pont mellett lege
lőbb is Gonzales ur szólott. Ki volt már ezen elv 
mondva, úgymond, még 1262ben a’ Partidas hir
detésekor, később Xlik Alfonz és 1371ben Ilik 
Henrik, pedig nyilván, elismerék ; méltóbbak vol
tak e hat század előtt a’ spanyolok és érettebbek 
illy rendszabály elfogadására mint 1834ben? 
Megigérék a’ ministerek az Estatuto Real hőve
zetésében, hogy régi törvényeinket visszaáHi- 
tandják, íme itt az idő! cselekedjék, hogy ne tá
madjon megint egy uj Calomarde, ki a’ nemzet 
jogait lábaival tiporja. Erre a’ finanezminister gr. 
Torreno: Francziaországban , úgymond, a’ revo- 
lutio idején örökké azt tartották: vesszen inkább 
valamennyi gyarmat, csak az elv maradjon főn; 
pedig tudva van, milly veszedelmes következést 
szült e’ makaes alaptétel. Az angolok bizonnyal 
legnagyobb tisztelettel vannak a’ személyes sza
badság iránt, és még is hányszor nem kénytele
nek a’ habeas-corpust felfüggeszteni, csak hogy 
a’ constitutio megmentessék. Spanyolországban 
1812 és 1820ban a’ c őrt esek hasonlón átlátták, 
hogy e’ törvénynél igen sok kivételre van szük
ség ; az előttünk fekvő javaslat szerkezete külön
ben is igen határozatlan ; én részemről helyette, 
első fele helyett inkább ezt javaslanám: a tör
vény oltalmazni és biztosítani fogja a’ személyes 
szabadságot!“ másik feléből ismét sokan azt kö
vetkeztethetnék, hogy politia-rendeléseknek nem 
tartoznak engedelmeskedni, mert azok nem tör
vények; változtatás tehát ebben is szükséges. A’ 
minister után Cabellero ur szólott, védvén a’ szer
kesztést ; ellene ismét Santafé ur a’ karzatok nem 
kis zúgása közt. Ezután la Rosa ur kele föl ’s em
lékezteié a’ házat Mirabeau szavaira , ki a’ fran- 
ezia convent hasonló tárgybeli határozatára ezt 
mondá: „fogadom, ez emberjogok meghatározasa 
nem tart esztendeig“ — ’s csakugyan úgy is lett, a’ 
convent, melly azon határozást tette, nemsokára 
saját törvényeivel saját elveit forgatta föl. Ez el
len ugyan Rousseaut emlegetnék némellyek, de ő 
statusférfi nem volt, ő a’politikai viszonyokat nem 
ismérte. Ha ki akarjuk nyilatkoztatni az ember 
jogait, nyilatkoztassuk ki kötelességeit is. Még 
sokan szólották a’javaslat ellen és mellett, midőn 
szavazásra kerülvén az eredeti szerkesztés, a’sza
vak mind két részre egyenlőn ütöttek ki, 52 mel
lette ’s ugyanannyi ellene. Ochoa ur föláll: jjini-



621
vei a’ kamara szabálya azt kívánja, hogy lega
lább egy szóval legyen több, ennek hijányában 
a’ javaslat elmellöztetik.“ Az elnök: „azon sza
bály csupán a’ választásokra terjed ki, itt helye 
nincs.“ Erre egyezés végett többen illy szerkesz
tést javasiának: „A’törvények oltalmazzák és biz
tosítják a’ személyes szabadságot“ , ’s e’ módosí
tás 95 szóval 2 ellen, azonnal el is fogadtatott. 
Sept. 4kén rendre került a’ második pont, a1 cen- 
sura eltörlesztése iránt. Itt a’ ministerium újra meg
bukott, ’s minden ellenkezésük mellett is, a^czikk 
úgy a’ mint volt, 57t>55 szóval elfogadtatott. 
A’ ministerek annyira fölhevültek: hogy Torreno 
nagy tüzesen a’ szavazást mindenkitől élőszóval 
kijelentetni sürgette, de mit a’ kamara többsége ne
hezteléssel mellőzött el. Feltűnő volt, hogy é1 

fontos szavazásnál, a’ ministerek közül Moscoso 
ur nem volt jelen, mi által részükre egy szóval 
kevesebb jutott. Moscoso ur már régen újat húz 
többi társaival, minek következése alkalmasint 
nem sokára minister-változás lesz , főkép e’ sza- 
vazásbeli kisebbségben maradás után.

Ugyan 4kén, midőn a’ fönemlitctt censura- 
,eltörlés iránti pont az oppositio gyözödelmével el
határoztatott , ’s ennek hire a’ nép közt eltcrje- 
>dett, — tűz támadt a’ város -egyik utczájában, 
mellyben á’ házak jobbára fábul vannak építve ; 
a’ lárma ’s rémület nagy volt ’s a’ mi katonaság 
találkozott a’ városban , mind összedoboltatott a’ 
tüzet oltani; segedelmivel a’ tűz csakugyan nem 
sokára el is fojtatott. Elmúlván a’baj, az összetó- 
■dult népnek eszébe jutott a’ censura-eltörlési pont, 
’s inig a’ katonaság hazafelé térőleg az utczákon 
elléptetett, szünetlen kiáltozák: „éljen a’sajtósza
badság! semmi censnra többé! — Újabb hírek 
szerint a’ ministerium á’ mondott kérelemnek kö
vetkező két pontjában is megbukott. Minél fogvást 
a’ Messager szerint, la lio^a ur és társai, a’ mi- 
nisteriumból kilépni akarnak, a’ királyné pedig, 
mint rebesgetik , franczia közbejárulást szándé- 

* kozik kérni a’ revolutionalis szellem erőszakos ki
törése ellen, meliyet d. Carlosnál is veszedelmesb 
ellenségül tekint. A’ Temps sokkal nyíltabban szól 
e’tárgy felől: „Tegnap, úgymond, egyik váltóház- 
hoz Párisban, sept. 8 kaig terjedő hírek érkeztek 
Madritból. Szerintük, mint bizonyosnak állítják, 
Rosa ur benyújtotta lemondását, ’s társai is hason
lót cselekedtek Torrenon kivül, ki uj ministeriu- 
mot akar állítani saját felekezetéből, t. i. a’ mozgás 
embereiből. — A’ j. des Débats egészen hallgat 
e’ változásrul, de helyette azon kellemetlent mondja, 
hogy a’ franczia kormány által tett minden kifogás 
ellenére a’ bariqueroutte Spanyolországban határo
zásba ment. Keményítők, úgymond, engedni fog 
a’ financz-biztosság ’s átlátni igaztalanságát szán

dékának, melbynél fogvást a’ hitelezők egyik osz
tályát egészen megbuktatni akará, de reményünk 
füstbe ment. Sept. 7kérül rendkívüli alkalommal 
érkezett levelek azon szomorú de bizonyos hirt 
hozzák, minél fogvást a’financz-biztosság végez
vén munkálatát, 5 szóval 4 ellen abban állapodott 
meg, hogy a’ corteskölesön egészen ismértessék 
el, de az 1823 óta fölvett kölcsönök semmibe se 
vétessenek. A’ határozás most már egyedül a’ka
marák megegyezésétül függ, mitől annyit sem vár
hatni mint a’ biztosságtól.

D. Carlos felöl semmi bizonyost nem hallani; 
8 kán némellyek Elgoybarnál látták a’ tengerszé
leknél, hol nyilván a’Bordeauxból érkező hadsze
rekre várakozott, mellyeket egy nappal előbb a’ 
határon szerencsésen föltartóztattak. A’ carlosiak 
veszteségét Bergara megtámadásánál 400 ember
re teszik. Zumalacarreguy is jó csapást szenvede 
Iiorenzo seregétül Estella körül, de közelebb ada
tokat a’ történet felöl még nem tudhatni. Saragos- 
sában a’ hírre, hogy d. Carlos Spanyolországban 
van, több helyen lázadó csoportok alakultak, de 
azóta már mind le verettek, ’s a’ ki meg nem adta 
magát, megöletett. Gen. Linares Lumbierben a’ 
szökevény carlosiakbul külön századokat állít, ’s 
már két százai fölfegyverzett. Bodil parancsára 
Verában a’ kapuczinusok klastroma felpörköltetett; 
á’ benne volt barátok a’ hegységbe futottak szét; 
mondják igen fontos irományokat leltek az épület
ben. S. Sebastianbul 'a’ Ferencziek klastromábül 
17en szöktek meg d. Carloshoz, mindnyájan fia
talok, kiket néhány nappal előbb hoztak volt a’ 
tolosai nagy klastrombul. Szegényeknek valaki azt 
hazudá, hogy meg akarják őket fojtogatni, mint 
a’ madritiakat, ők tehát inkább megszöktek. Ur- 
dach lakosai, kik majd kivétel nélkül d. Carloshoz 
álltának, hallván a’ coristitutionalis seregek köze
ledéséi, 7 kén a’városbul megfutottak, ’s azóta visz- 
sza sem tértenek; Biscaratte és Lecumberry vá
rosok plebánusi, kik minden erejüket ráforditák, 
hogy a’ völgy lakosit á’ királyné ellen föllázitsák, 
a’ seregek elől szinte jókor elkotródtak, ’s jól 
cselekvék, mert lakházaik később fölgyujtatván 
tetötül talpig összeromboltattak. Egyébiránt ltodil, 
minden törekvése mellett sem bukhatik ellenség
re , hogy vele megütközhetnék. Lehetetlen, úgy 
mond egy levelező Bodil táborábul, csak képzel
ni is e’ különös hadat, melly e’ tartományban (Bis- 
cayában) folytattatik annak , ki a’ vidéket saját 
szemeivel nem látta ’s a’ lakosság szellemét saját 
tapasztalása után nem ismeri. Itt csak valami igen 
nagy tábor boldogulhatná. Az egész tartomány 
egy váltig tartó hegység, szerte ágazva mindenfelé 
’s minden gondolható alakban, ’s mellette bozontos 
erdőkkel benőve ’s sziklák, üregek, meredek, mély-
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«ég és szoros szűk utakkal megszaggat va, úgy hogy 
az ember maga sem tudja hol já r ’s hova ju t, hol 
le hol fel, örökös mászás és iramlás az egész me
net, mig közel a’ körülíekvö , majd megjárhatlan 
szirtek ormain mindünnen, mint kecskék látszanak 
az ellenség őrszemei, kik a’ hadtestnek mellyhöz 
tartoznak, azon pillanatban minden tudósítást meg
visznek.

P O R T U G Á L I A .
Ama’ protestatio következésében, mellyetd. 

Miguel Genuába érkeztekor közre bocsátott, ’s 
később minden külföldi hirlap közlött, szóba jött 
a’ kamarákban: mikép viselje magát az igazgatás 
d. Miguel iránt? mire a’ külügyi minister, Agos- 
tinho Jose Freire , határzottan kinyilatkoztatá, 
hogy a’ hgnek , az Evora-Monteban megállapított 
szerződésnél fogva járandó esztendei nyugpén- 
zébül, még eddig semmi sem fizettetett, ’s nem 
is látja igazságosnak hogy valami fizettessék. — 
Ezután báró IienduíT indítványba hozá, hogy ki
rályné ó Fölsége után legközelebbik trónörökösnek, 
d. Pedro 2dik leánya, ki most Brazíliában vagyon, 
donna Januaria infansné neveztetnék; ’s továbbá 
hogy a’ portugáli igazgatás alkudozásba lépne a’ 
rio-janeiroi kormánnyal, mi által 0  magassága 
Portugáliába, jöhessen, ’s az ország szokásaihoz 
képest itthon neveltethessék. — 1). Pedro ’s ki
rályi családja aug. £5kén jött vissza Lissabonba 
a’ caldasi fürdőkből, ámbár egészsége még most 
sem állott egészen helyre. — A’ portugáli udvar
nál levő spanyol követ Perez de Castro, ajánlást 
tön adm. Napiernek spanyol szolgálatba lépés iránt 
szinte admiralképen’s vezérül egy flottához, melly 
a' spanyol tengerpartoknál őrszemül álljon; (mond
ják: e’ czélra a’ spanyol korn'ány már is sok ha
jót vásárlóit vagy bérlett ki Angliában ’s Portu
gáliában , többek közt Royal-Wiliiam és Royal- 
Tar gőzhajókat is,) de az admiral e’ meghívást nem 
fogadá e l, mindazáltal ajánlott maga helyett egy 
más szinte dicséretes hírű tisztet a’ portugáli ha- 
johadbut kapitány Henryt. Ezzel, mint haliik, a’ 
spanyol minister csakugyan egyezésre is lépett. 
Mondják továbbá, hogy valamennyi idegen, ki 
még potugáli seregeknél katonáskodik, spanyol 
szolgálatba hivatnék meg. Akármint legyen is a’ 
dohfg, a’ spanyol nép annyira ellene van minden
nemű idegen segedelemnek (pénzen kívül) , hogy 
akármint törekedjék is Perez de Castro ur ’s a’ 
spanyol ministerium illy étén lépésen, sem a' Cor
tes . sem a' ncp soha erre állani nem fog.

1). Pedro regenssége iránt a’ pairkamarában 
két tag, gróf Taipa és marquis Louie d. Pedro só
gora, némi korlátozó módosítást kívánlak, de ja
vaslatuk félrevettetett. 1). Pedro ez ellene törek
vést sógora részérül igen nehezen vévé, ’smá s

napi parancsa által a’ marquist, a’ cs. tábornok
testnél viselt segédi tisztébül elbocsátotta. Nem le
het rajta megütközni, az ember (d. Pedro) igen 
beteges, (angol lapok szerint talán többé föl sem 
is gyógyul), ’s mint illyennek még a’jó akarat is 
táj. Azonban nagy szívességgel fogadá a’ cortesi 
küldöttséget, melly hozzá regensségében nsegha- 
gyatása iránt a’ gyűlés határazását megvitte. 6  

úgymond e’ határozatban a’ nemzetnek határtalan 
bizodalmát tapasztalja személye iránt, és jutalmát 
minden áldozatiért. Kéri a’ küldöttséget, vigye 
meg a’ Cortesnek szives köszönetét, valamint abe- 
li készséges akaratját, melly szerint e’ reá ruhá
zott fontos de terhes hivatásnak megfelelni törek
szik ’s egészségét, melly már is nagyon szenved, 
utolsó lehelletig a’ nemzet javára áldozni. Bizo
nyossá teszi a’ nemzetet, hogy személyében ve
tett bizodalmát, alaptételei hív követésivel, — e’ 
szabad kormánynál egyetlenegy erős alappal, — 
továbbra is megérdemleni törekszik, ’s a’ közjó
nak mind a’két szent zálogát — a’ chartát és fölsé- 
g e t , ezután is olly híven oltalmazni, mint eddig 
védé fegyverével a’ becsület mezején. — A’ Tá
jéban egy kis hajóhad készíttetik föl 4 kis hadi 
csajkából ’s az 50 álgyus „d. Pedro“ hajóbul, azon 
parancsolattal, hogy magát minden órán készen 
tartsa egy titkos expeditióra. Az utóbbi hajó (d, 
Pedro) 27kéti 450 emberrel jőve meg Madeira 
szigetből. — Galatée fregát, mellyen Joinvillu 
franezia kir. hg. utazik, Síikén a’ Tajonál megje
len t, de mint mondák a’ hg. nem akara kiszállani, 
hanem folytatni ulját az Azorok felé. — A1 kor
mány az eltörlött klastromokban talált ezüst sze
rekből pénzt veret.

S C H W E I  Z.
Av> uj zürichi hirlap a’ szövetségi gyűlés 29ik1 

ülését közli sept. őröl, mellyben a’ biztossrági tu
dósítás olvashatók föl a’ szöv etség-vizsgálásról. No
ha e’ tudósítás csak annyit mond, hogy az uj ja
vaslatok ad instruendum (értesitöleg) adassanak 
a’ Iliinek , mindazáltal e’ csekélység is nehéz vi
tán ment keresztül. A’ vizsgalati pontok löíöttleg
kisebb szóváltás sem történt, a’ javaslattól azon
ban összefüggésében véve minden helybenhagyás 
megtagadtatok. Aargau melegül emlékeztete a’ 
vizsgálat sürgető szükségire; neki minden jó vol
na, részletes vagy összes, országgyűlési vagy 
alkotmányi tanács, csak bármiliy utón bármi javí
tás létesülhetne ; de , úgymond Zschokke, kön
nyebb volna végre is márványszobrokat okokkal 
megindítani, mint némelly követséget, mellyek 
merően ragaszkodnak egyik vagy másik tulság- 
huz. -— Bern minden részletes javaslatot mellőz, 
azonban tudósítani fog iránta ; Luzern reményit, 
hogy nem sokáig fog várakozni, ’s bizonyosan a
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többi RfLek is át fogják a’ vizsgálat szükségét lát
ni , ’s kénytelenek lesznek a’ nemzeti akaratnak 
engedni : Solothurn és Schaffhausen még mindig 
halk vizsgálat mellett sznvazván az országgyűlés, 
áitaPs be nem látják, hogy a’ tülajdonképes nem
zeti akarat azt olly sürgetve kívánja. Legkevésbé 
hiszik pedig, hogy Luzern nagy (külső) taná
csához illenék képviselői bélyegével kérkedni e’ 
tekintetben, hisz az utóbbi időkből tudja minden
ki nagyon is jól, mi kévéssé ismeretes Luzern ha
tósága előtt a’ nyilványos népvélemény. Neufcha- 
tel az egész vitát haszontalannak tartja, minthogy 
abban már megegyeztek, hogy bármilly vizsgá
latra valamennyi canton helybenhagyása kívánta
tik, ’s tetemes rész állhatatosan megtagad minden 
részvételt, e’ miatt leghelyesbnek nézi a’ „vára
kozási.“ Azon cantonok tehát, racllyek semmi vizs
gálatba sem akarnak ereszkedni ezek: Uri, Schwyz, 
Unterwalden, Tessin, Wallis, Neuenburg’s Ap
penzell. Ez utóbbi azon véleményben van, hogy 
a’ szövetség-vizsgálást Istenre ’s az időre kell 
bízni. — A’ többi canton, név szerint Zürich 
védelmezi a’ javaslatot, ’s oda nyilatkozik, hogy 
az országgyűlés ’s biztosságai ellen igazságtala
nul tesznek szemrehányásokat. Nem ezek okai, ha 
mindeddig semmi sem történt. A’ cantonok nem
csak saját érdeküket, hanem az egészét vegyék 
szemre, ’s közhazai értelemben adják utasításai
kat, mellyek a’ közeledést ’s egyesülést lehetsé
gessé tegyék, ’s a’ t. Hasonló sorsra jutott a’ biz
tossági tudósítás, minthogy azt is csak kevesen 
pártolák.“ —-

0 Ti A S Z Ó R S Z  A G.
Vezúv dühöngései ugyan szünedeznekmár, de 

azért jelenetei még mindig nagyon nyugtalanítók. 
Mindennap iszonyatos füstoszlopok emelkednek a’ 
tölcsér vinnyéjiből, mellyek közönségesen igen vé
kony átható hamuesővé változnak, ’s néha néha 
hatalmas dörgések követik. Salvatore, Vezúv is
meretes Ciceroneja, azon véleményben van, hogy 

, tán még félelmesb rohanást várhatni. Véleményét 
arra építi, hogy az utolsó kitörés, noha elég kárté
kony volt, de még is az égő anyag tömegéhez képest 
igen csekély vala. Mitől igen tartanak, az, hogy 
e’ várt.uj kirohanás is a’ hegy közepén törhet ki, 
mint az utóbbi, ’s folyását Portiéi felé veheti. A’ 
tüzíolyam most csak mintegy 1  olasz miire állott 
meg Scafati előtt, ’s Nola és Castellamare közt a’ 
közlést majd megszakasztá, mert csak néhány 
száz lépésnyire állapodott meg az országúitól. Há
romszáz család veszté el mindenét, hajlékát, ter
mését, ’s mi még keservesb, földét is, mellyen élel
mét jövendőre megszerezhetné. Ez ügyefogyottak 
ínsége Ieirhatlan; a’ kormány 5GOO aranyat aján
lott segedelmükre. A’ király személyesen jelent 
köztük meg. —

K E L E T I N D I A .
Londonba érkezett tudósítások Keletindiából 

jelentik, hogy azon háborúnak, mellyel a’ társa
ság Mysore tartományban Coory Rajah ellen 
viselt, ’s mellyről az angol újságok annyit be
széltek, már vége van. Az angol sergek 15 eu
rópai tisztet vesztettek; Coory fővárosa a’ társa
ság kezébe jutott, a’ Rajah megszökött, ’s lete
tetett. Igen hihető, hogy az ország legközelebb 
örökösére fog szállani, minthogy a’ társaságnak 
semmi különös oka nincs e’ kis hegytartományt 
bírnia. Inkább idegenségét mutatja a’ bení'öldi tej— 
delinek belső ügyeibe avatkozástól. Indoreben lá
zadás ütött k i , a’ seregek az elhunyt Holkár hi
res mahratt fejdelem íija helyett testvérét emel
ték a’ fejdelmi székbe , a’nélkiil, hogy az angol 
kormány belé avatkozott volna. — Ceylon kor
mányzója rendszabályt vett föl, nielly első lépés 
uj igazgatási rendszerre, ’s melly kevés idő múl
va szükségkép az egész indiai félszigeten el fog 
terjedni. Ő tudnillik törvényhozói tanácsot állított 
föl Ceylonra, — melly tizenöt személyből állami, 
’s közülök háromnak benszülöttnekkell lenni. Nincs 
Indiában európai , ki meg nem volna győződve, 
hogy ugyanazt az indiai elnökségekben is meg 
kell tenni majdan. — Azon szellem, mellyben a’ 
magasabb osztály indus és mohammedanus fiatalsá
ga a’ fővárosokban neveltetik, ollyan, hogy ezen 
nemzedék, ha egyszer férfi korra ju t, részt fog 
hazája törvényhozásában ’s igazgatásában kíván
ni, ’s nyerni. Még a’ mahratt nemesség is, melly 
másfél század óta csak hadi dolgokban tüntette ki 
magát, ’s eddig született katona volt, mióta po
litikai hatalma elenyészett, egészen más, szabad- 
elmü, ’s kivált az alsó néposztály iránt engedé
kenyebb szellemet mutat. A’ nagy családok nagy 
része munkába kezdik venni alattvalójik ’s jobbá
gyaik jobb nevelését, ’s utóbbi időkben szembe
szökő példáját lehete annak Calcuttában látni. Rao 
Krischna, a’ sagori Rajah örökös ministere fija 
már néhány év óta nemcsak minden tudományt 
megtanult, mellyekhez t. i. persa és indus mun
kák által juthatott, hanem egyszersmind palotá
ja felét a’ nemesség fijai számára iskolává alakí
totta, ’s végre a’ főkormányzó meghívására nagy 
kísérettel Calcuttába jött, hogy ott némi európai
nak vezérlete alatt az angol nyelvet, ’s európai 
tudományokat tanulja, azokat visszatértével népe 

. fensőbb nevelésére fordítandó.

A M E R I K  A.
Londonba Rióból jött levelek jul. 25\g ter

jednek. A’ képviselőház azt végezte, hogy jö
vendőre a’ kormányság négy évre egyes indivi
duumra bizassék. Az ország nyugott volt. A’ had- 
minister körlevelet bocsátott a’ tartományok el-

?



kizáratnak azon esetben, ha nem mind a’ két rész 
egyezik meg bennük. Ha négy hét alatt e’ válasz
tásban nem egyezhetnek meg, a’ szövetséggyülés 
választ a’ késedelmezö rész helyett. A’ választott 
bírák a’ többiek közül egy fö embert választanak. 
A’ szózatok egyeníőséginél a’ szövetséggyülés vá
lasztja el a’ (öembert. Az irományokat ’s benyujt- 
ványokat a’ föember fogadja el ’s a’ tudósítást két 
bíróra bízza, kiknek egyike a’ kormány , másika 
a’ rendek részéről legyen. A’ birák gyüléshelye 
az illetett részek megegyezésétől függ, vagy meg 
nem egyezhetési esetben a’ szövetséggyüléstől. 
Végzés szózatok többsége szerint hozatik. Ha iro
mányok hijánya miatt halasztásnak helye nem vol
na, a’ végzésnek a’ íőember kineveztetése után leg
följebb négy hónap alatt meg kell történni. A’ szö
vetséggyülés közlendi azt az illető kormánnyal. 
A’ végzés megáll, ’s azt szükség esetén a’ szö
vetséggyülés hajtandja végre. Különösen a’ költ
ségfölötti meghasonlásokra nézve illy végzés ere
je a’ költség-megadás egész időszakára terjed. 
Az illy bíráskodás állal okozott költségeket az il
lető status viseli. E ’ bíróság a’ szabad városok ta
nácsa ’s az alkotmányszerü polgári hatóság közt 
fenforgó vitás kérdésekre is kiterjed.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Az országban a’ királyi személyes jelenlét 

hasznait már is sokszorozva érzi Görögország. 
Ugyanazért kibeszélhetlek hűséggel és szíves 
bizodalominal ragaszkodik a’ nép hozzá. 'S ha ve
szély fenyegetné az országot, egy görög szó, egy 
nemzeti hang a’ király ajkiról fölbuzditaná az egész 
országot, — ’s többet tenne, mint száz idegen.— 
Az angol Globe igy oskoskodik Görögországról: 
„Noha Görögország nem nagy terjedelmű, még 
is magas és mindig öreg!)ülő érdekek csatlódnak 
e’fiatal statushoz mind Angliára, mind Francziaor— 
szágra nézve, mellyek e’ vidéken Oroszország ha
talmával ’s befolyásával állának eddig szemközt. 
A’bel nyugtalanságnak Görögországban még ugyan, 
nincs vége, a’ belső jóllét még ép erővel nem íej- 
ledezhet, mig több bátorságra nem tesz szert 'az ' 
eddiginél; de legalább egy megtörtént részére; a-’ j 
kormányság (regence) beiktatása óta legalább gond 
vagyon a’ rendre ’s belső nyugalomra. A’ szabály
talan (irregularis) sereg íöloszlatott, ellenben rend
őrség állíttatott föl csupa görögből. A’ statusi 
szánivétel, ’s a’ pénzügy-igazgatás rendbe hoza
tott, a’ görög egyház függetlensége megalapítta- 
tott. Mindazáltal még számos nyomos és fontos * 
ügye van végezetlen. Egy bizonyos utirányanincs. ‘ 
Nincs szabályszerű pénzrendszere, hidai sincse
nek. A ’ tulajdon-czim oily bizonytalan, mint a’ tö
rök uraság alatt ’s a’ t.“

nőkéihez, mellyben legnagyobb takarékosságra 
inti őket, mint egyetlen eszközre, melly az or
szág csökkent pénzügyét emelni képes. — Azon 
törvényt, mellyel a’ képvLselőház d. Pedrót Bra
zíliából örökre számüzé, a’ tanács nem fogadta 
ugyan el, de a’ képviselőház, melly most az al- 
kotmány-vizsgálással foglalkozik, nagy szótöbb
séggel oda nyilatkozék, hogy végzetei megerősí
tésére sem a’ tanács, sem a’ végrehajtó- hatalom 
helybenhagyására nincsen szüksége.

Mexico! utolsó hírek szerint Páván ezredes, 
ki Puebla ellen az expeditiót vezérli, utasítást ka
pott, hogy a’ városban parancsnokié Fourborg ge
nerállal barátságos egyezést próbáljon, további 
vérontás-kímélésül. A’ hely meghódításán nem 
kételkedtek, minthogy az elnök sergei a’ külvá
rosokat elfoglalták, ’s minden szállítást a’ város
tól elvágtak. Veracruz, Oaxaca, Valladolid, Gua- 
dalaxara, Mehvacan, Ouerataro, Mexico*, Gua- 
uaxuato, Zacatecas és St. Louis Potosí statusok, 
miután ez utóbbi engedelmességre biratott, mind 
Santanna részin vannak. A’ száműzésé törvény 
eltörlesztése , az egyházi méltóságok, egyházak 
és kápolnák helyreállítása a’ mexicóbeliek nagy 
részét, mint beszélik, megnyugtatá. Kereskedők 
’s egyéb személyek a’ kormánynak hónaponként 
180,000 dollárt (300 ,000  p. for.) Ígértek ka
mat nélkül.

N É M E T O R S Z Á G .
A’n. congressus egyéb végzéseiből a’szövetsé

gi bíróságot illetőnek főpontjairól következendőket 
közlenek némelly hírlapok : Ha valamelly német 
kormány ’s rendel közt az alkotmány magyarázata, 
vagy a’ rendeknek engedett munkakör korláti fö
lött, ’s névszerint ha a’ szövetségi tartozásoknak 
’s az országalkotmánynak megfelelő kormány vite
lére szükséges eszközök megtagadása által némi 
meghasonlás támadna, ’s minden alkotmányszerü 
kiegyenlítő próba süker nélkül maradna, akkora’ 
szövetségi kormányok illy meghasonlást birák ál
tal óhajtják elintéztetni, mielőtt a’ szövetség köz
benjárása megkerestetnék. E ’ bíróságra a’ szövet- 
séggyülés belsőbb tanácsa 17 szózatából mind
egyik két férfit választand három évenként, kik 
több éves szolgalatjuk által eziránti tehetségűket 
eléggé tanúsíták. E ’ kinevezések közzé fognak té
tetni. A’ kinevezés e’ bíráknak sem fizetést sem 
rangot nem ad. E ’ bíróságra hivatkozás esetében ; 
az illetett kormány jelentést tesz a’ szövetséggyü- 
lésnél, ’s a’ bírák jegyzékéből hat választatik meg; 
és pedig három a’ kormány, három a’ rendek ál
tal. Azonban szabad marad az illető részeknek ] 
két, négy vagy nyolez bíró választásában is egyez- i 
ni meg. Az illetett kormány által nevezett bírók i
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M A G Y A R O R S Z Á G .
L ő c se  sept. 22. F.h. 15dik ’s. több követ

kezett napjain tartá a’ felső magyarországi bányai 
Egyesület (die oberungarische Waldbürgerschaft) 
közgyűlését Iglo' városában, nagyérdemű képvi
selője gr. Andrásy György elő!ülte alatt, most 
legelőször az ujra szerkesztett, ’s ő Fölsége által 
kegyelmesen megerősített statútumok által alakí
tott formában. A’ gyűlés egyik fő tárgya volt a’ 
tisztválasztás , mellv eképen ment véghez: Kép
viselőnek köz felkiáltással megerösíttetett gr. An
drásy György; — szintúgy a’ két jegyző is, u. 
m. Trangous József fő- ’s Engel Sándor aljegyző. 
Álképviselőnek szótöbbséggel választatott idősb 
Breuer Mihály ur; assessorokká pedig Probstner 
András, Kaill János, Máriássy Mihály és Kccz- 
kés Pál. — A’ képviselő vezérlete alatt Becsbe 
kiküldettek Trangous Lajos, és ifjabb Breuer Mi
hály uu. ő cs. k. FöJ.ségének megköszöaendők azon 
kegyelmét, melly szerint a’ statútumokat megerő
síteni méltóztatott. Ezeknek némi pontokban javí
tására több indítvány történt, megrostáltatása pedig 
a’följebb említett választottságra bízatott. A’ közös 
olvasztás , azaz rézolvasztó közkemenczek felállít
tatása, vagy a’ most fen álló kemenezékmek a’ kö
zönség számára megszerzése hosszabb vitatások 
tárgya volt, utoljára a’ m. képviselőre bízatott, 
hogy az egyes olvasztó kemenezék tulajdonosai
val alkura lépni ügyekezzék. Érdekes az, hogy az 
egyesület uj pecsétje magyar körülírással fog bírni, 

> L o so n cz  sept. 22. A’ losonczi evang. ref.
lyceumban felállitott hazai jbgtanitószék betöltésé
re múlt hónap elsőjén tartatott eoncursusra, részint 
személyesen, részint írásbeli jelentéssel járult jog
tudós hazafiakhoz ezennel intézett tartozó köszönet 
nyilványitása mellett, közhírré teszik a’ lyceuni 
előljáróji : hogy a’ felállított jogtanitószékre rend
szerinti közönséges professorrá t. Sárváry Ferencz 
hites ügyész ur választatott,, ’s a’ jögtanifás ezen 
Lyceumban a’ körülményekhez képest sept. iőkérül 
october lsöjére tétetve veendi kezdetét..

Horváth Ferencz ... 
a? losonczi ref. consistoi ium jegyzője;

Braun János győri szemorvos u r , kinek Te- 
mesben a’ szembeteg emberiség körül tett igen di
cséretes fáradozási felől minap emlékeztünk, most. 
újra megyéjébe tér vissza Győrbe, derék munka
pályáját a’ szenvedők körül otthon folytatandó. Te- 
mesböl, a’ világfák) nságból ujra ép látásra gyó- 
gyittattak (179  en felül) érzékeny háláján felül, 
a’ ns. megyének juh 7ki közgyülésébül fáradozá
sig elismerő méltatásul kiadott díszes ajánlat ’s ér
demlett magasztalás kiséri a’ nemeslelkü orvos em
berbarátot vissza.

S z a b a d k a  sept. 22. Örömünnep vala ná
lunk ma, midőn a’ nm. magy. k. Helytartóság f. 
észt. aug. 5kérül 22138 sz. alatt költ intézvény® 
következésében, föls. országló Fejdelmünk legke- 
gyesb kir. tetszése Arnold Gotfrid h. ügyvéd ’s 
aljegyző urnák, az általa, mint a’ járvány görcs- 
mirigy alkalmával fölállított veszteglő őrvonal biz
tosa által, úgy más alkalommal is ezen város é® 
pefgártársinak javára tett hű és hasznos szolgála
tokért, a’ belső- és külső ns-.-tanács jelenlétében 
kijelentetett ’s közhírré tétetett. Ez alkalommal 
Bacsics Mihály ar, városunk főjegyzője lelkes ma
gyar beszédet tartott, mellyben méltalommal ábrá
zold: mikép koronás Urunknak igen szelíd kor
mánya ala-tt oily időket élünk,, mellyben az áldott 
Féke ölében is a’ jÖ polgárok megjutalmaztatnak; 
hasonló ajkon szólott a’ megtiszteltetett aljegyző 
ur is, ’s hódolva köszönvén meg ő cs. k. Fölsé- 
gének köz hírré tett kqgyelmes tetszését, kinyilat
koztató, hogy ezentúl is királya’s hazájának szol
gálni , polgártársinak pedig javát előmozdítani fő 
kötelessége leend; hangos „éljen a’ király! éljen 
a’ megtisztelt aljegyző lu követék e’ beszédeket, 
’s bizonnyára e’ szép megtiszteltetés nálunk szá
mos követőkre találand.,

A’ nm. m. kir. Kamara Kayser Ferencz ara
di sómázsást Szilágy-Somlyóra rendelte ellenőrkö
dő mázsamesterré.

A’ főhadi tanács végzete szerint a’ Görög
országból jövő hajók veszteglésideje (quarantai- 
ne) az ausztriai ’s magyár révekben szintannyi 
leend, mint a’ jóniai szigetekből érkezőké.

A’ Társalkodó nem j e l e nhe t e t t  meg, — Jövőre kettővel 
szolgálunk.
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A N G L I A .
A1 Courier arra figyelmeztet, ’s méltán, hogy 

noha London 28 órával van távolabb Madridtól 
mint Paris, a’ fontosabb spanyol hírek még is több
nyire hamarább, helyesebb ’s bővebben jelennek 
az ottani lapokban meg, mint a’ párisiakban. Sőt 
ez utóbbiak gyakran a’ londoni Iapokbul merítik 
újságaikat, ámbár azon hírnök, ki a’ tudósításokat 
Londonba viszi, ’s mi az újságíróknak sok költsé
gűkbe kerül, jobbadán Párison megyen keresztül.
— Páris cs London közt most szabályszerű ga
lambposta já r, melly által a’ pénzkeletet Páris- 
ból legföljebb 24 óra alatt megtudhatni London
ban. A’ közlemények titkos jegyekben vannak ír
va, ’s az avatatlan, habár elfogná is a’ galambot, 
tatalmokat még sem vehetné ki.

ltodil spanyol generálról azt Írják angol le
velezők, hogy igen megvonult takarékos életet 
él , délben kenyérrel ’s egy darab nyers cso
koládéval is beelégszik; csak vizet iszik ’s még 
nem is dohányzik. — Londonban bizonyos Stein
berg nevű német opticus, ágyasát, négy gyer
mekét, ’s azután magát is kegyetlenül kivégezte.
— A’ természetbúvárok nagy britt társasága Edin- 
burgban gyűlt össze,’s már sept. 9kén 2200 tag
ja volt jelen, ’s azok közt Arago ur is.— Buking- 
ham-palotának az elhunyt király alatt kezdett, ’s 
nagy költséggel folytatott építtetése, végéhez köze
lít ; ’s ezentúl az lesz a’ király londoni fénvlaka.
— Nagy benyomást okozott főkép a’ eonservatí- 
vek közt a’ Globe egy czikkelye, mellyben az 0 ’ 
Connellt.Duncannonnak a’belministerhez általaGrey 
ministeriuma politikájáról Irland iránt bocsátottle- 
vele alkalmával pártfogolja, ’s Grey megtámadá
sával védi, állítván, hogy Grey gr. nem ólly fér
fiakat választott a’ végrehajtó hatalom gyakorlá
sára , kik az alkotmányos testületek bizodalmát 
birák, hanem, kik vele vérségi összeköttetésben
valának.

Grey gróf utazása Skótziában diadalmi me
nethez hasonlít. Több városban , hol t. i. keresztül
ment , diadalívek emeltettek virág-koszorúkkal kö- 
r ül fonva. Egyikén közülök ez vala olvasható; 
„Skótzia örömmel üdvözli Greyt mint honfiját! Sza
badság! Javítás!“ A’városba vezető hídon tömér
dek népsokaság fogadá, ’s köszönte ujongó kiál
tásokkal. Válaszában, mellyet egy átnyújtott föl— 
Írásra ada , ’s mellyet a’ nép élénk tetszéssel foga 
dott, különösen azon barátságos egyetértést eme
li k i, melly Skótzia és Anglia népeit összeköti, 
mellyek most nem két féltékeny, hanem testvérült 
nép. Nem titkolá, hogy a’ nép boldogságára még 
sok a’ tenni való, de; „a’parliament-javitás azon 
kútfő, honnan idővel minden javítás folyhat, mel
lvet a' nép csak kívánhat.“

Felső-Canadaból érdekes tudósítás érkezek 
Chatamről. Húsz mérföldnyi kerületben, hol most 
iChatam á ll, tíz év előtt egy lélek sem lakott, ’s 
most e’ városban 18,000 szorgalmas ember lakik. 
Van négy malma, két sörháza, két prot. egyháza, 
négy methodista, két presbyterianus, két quä- 
ker imádságháza, ’s egy római kath. kápolnája, 
három iskolája, ’s két hírlapja. — A’ Chronicle 
Ejszakamerikából azt jelenti, hogy a’ kiköltözés 
Németországból Amerikába igen. terjedelmes ; igy 
csak Baltiraoreba 14 nap alatt 2000 német köl
töző érkezett. Bizony sok! — A ’ Globe szerint 
Brunnel ur értesítő az Edinburgban összegyűlt 
britt természetvízsgálőkatjiogy a’ kormány kölcsönt 
ajánla neki, mellyből a’ Themse-Tunnel bevégzé
se kitelik. — Következő jegyzésre méltó levél áll 
az Alig. Ztban Londonból sept. 13ról: „Kormá
nyunk d. Carlos ügyvivőit, kik itt, vagy a’ szá
razföldön elszéledvék,, -szemmel tartja. Az itt tar
tózkodó spanyolokra is figyelemmel van, ’s kapcso
lataikat nyomozza; hasonló utasítást bocsátott a’ 
külső küldöttségekhez is, mellyeknek igen ajánl- 
tatik : vigyázzanak, ’s fürkésszék a’sok utas spa
nyol járata czélját, ’s tudósítsanak róla. Mégnem 
tudni bizonyosan : mi czélja a’kormánynak, de an
nyit kétségkívül kivehetni, a’ kormány nem an
nyira kémli a’ spanyolokat, .mint ;azon személye
ket, kikkel azok közlésben állanak. Noha ország
iásunk azt állítja, hogy d. Carlosnak minden segéd- 
forrásit ismeri, meglehet azonban, hogy tán még 
világosabban óhajtaná azokat tudni, egyszersmind 
a’ kormányzó-királyné barátit ’s elleneit kilesni, 
minthogy politikai érintésekben nincs nagyobb go
nosz a’ kétszinüségnél, ’s kétes hajlandóságnál.
Jól tudják itt, mikép gondolkodnak Berlinben ’s 
Pétervárott a’ spanyol iigvek és kormány felől,
’s az ellen semmi ellenvetés, mert minden önálló 
kormánynak joga van meggyőződése ’s érdeke 
szerint ítélni a’ dolgokrul, ha kötelezésre nem lé
pett. Máskép áll a’ dolog Párissal, ’s ha csak 
ugyan való lenne (miben bizony kevés a’ kétség), « 
hogy a’ tüilleriákban nem őszinte véleménnyel 
vannak a’ madriti udvariránt, ’s tán titkos haj- 
lomás is lappang a’ praetendens iránt (mit kön
nyen magyarázhatni a’ respublikátóli félelemből is, 
melly Spanyolországból a’ fr. kormányt is fenye
geti) az valóban ócsárlandó volna, ’s ránk néz
ve épen nem egykedvű. A’ mi, ’s a’ franczia kabi
net közt történt egyezések után hitszegéihez ha
sonlítana az, ha egyik, vagy másik clállana at
tól , ’s nem azon lélekisméretességgel teljesítené 
azt, mi egyedül képes szerencsés következményt 
szülni, ’s azon bizodalmát táplálni, mellynek a’ 
mostani súlyos időkben első föltételnek kell lennie 
közös munkásságra és ezél-elérhetésre. Meglehet
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ugyan , hogy a’ szín csal, ’s minden szorgosko- 
dús hiú ; de rósz néven nem vehetni, ha őrszem- 
kedik valaki, ’s minden véletlenség ellen bátorságba 
akarja magát helyezni. Hiszen kelet ügyében sem 
lépett Francziaország olly határozottan föl, a’ mint 
itten kívánták volna. Annyi tekintetre hivatkoztak 
akkor Párisban,. hogy más időben méltán le
hetett volna kétleni Francziaország őszinte barát
ságát Angliához. Az angol kabinet tehát a’ fél
szigeten több vigyázattal lesz mint keleten. —

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
A’ journal des Débats- sept, lökén hosszú 

czikkelyben igen kikel a’ procurador-kamara gyors 
haladása ellen, a’ revolutio ösvényén. ,,A’ reform
mozgás Madridban, úgymond, félelmes sietséggel 
nyomul előre.. ».Hogyan? Olly országot, mellyet— 
alig tártának érettnek a’ trónöröklés* megmászásá
ra , igazgatása halk javítására, politikai ’s vallási 
visszaélési elförlésztésére, most néhány pezsgő fő 
lianyathomlok veszélyes próbákra akarja kényteni, 
mellyek vesztét okoznák. Azon pillanatban, midőn 
valamennyi nemzeti erő összes munkásságára szük
ség van, ’s az ország állapotja a’ kormány minden 
gondját megkívánja polgári háborúval négy tar
tományában, a’ többiben pedig dőlő járvánnyal, e’ 
politikai egyesület még is zavarba akarja hozni a’ 
kormányt , mellyben szabályszerűbb időkben is 
meg kellene buknia. Eszközöljetek békét a’ föl— 
zendült tartományokban , nyugtassátok meg a’ 
puszta lázadás áltat is megrendített érdekeket; 
ijesszétek meg , ha épen úgy tetszik ellenségite- 
ket, de ne zavarjátok meg saját barátitokat.; Nem 
ezr azon mőd , mellyben legalább mi él tettük a’ 
spanyol cortes összehivatását; ’s van annyi bí
zod a írnunk Spanyolország jobb sorsában, hogy hí- 
gyük veszélyes ösvényükről visszafordulásokat.“ 
A’ szükmellü doctrinair hírlap világosabban; nem 
mondhatta volna ki nézeteit.

Parisból’ jött levél szerint Spanyolországban' 
minden őrvonal eltörletett, ’s a’ cholera nem raga- 

, dósnak nyilványíttatotf.. — Parisban September 
8 dikán különös jelenés fordult elő. Bizonyos jól 
öltözött, mintegy 30 éves individuum, a’ Mont
martre utczában nagy csoportot csődíte össze ma
ga körül, és sok épületességgel arra inté hall- 
gatójit: gondoskodnának lelkök üdvéről, ’s azon 
Örömeket rajzolá előttök, mellyeket a’ vallás gya
korlása mind e’ mind a’ más világon szerzend. A’ 
közönség azonban nem igen volt ájtatos, és foly
vást hangosan kaczagott, de az a’ szónokát Ieg- 
kissebbé sem zavará meg. Neve Delolme ’s angol 
származásúnak tetszik, jegy lapokat is (billet) osz
togatott, mellyeken a’jBoulay utczabeli egyházban 
tartandó ájtatosságok valának jelentve. -— A’Mo
niteur kir. rendelést közöl f. h. 9ről, melly f. év

ben oct. ltől fogva dec. 15ig szabja ki a’ hely
hatóságok fele háromévi megujittatását. A’ megye
ispánok fölszólíttatnak, hogy a’ helyhatósági gyű
léseket, mellyeknek törvényesen novemberben kel
lene kezdődniük, csak ezen választás után tartsák. 
Mihelyt a’ helyhatóságok télig meg vannak újítva, 
választassanak meg a’ bírák is, kik hasonlag 3  

évre neveztetnek ki..
Mi értelemmel van a’ párisi alsó közönség el

telve, például szolgálhat e’ pár kis eset is: „Némi 
kabriolet-kocsis, (egy lovas bérkocsis) szekerezése 
közben azt mondogatá, nem soká Gérard halála hí
rét fogják vehetni. Megétették, ’s Lajos-F. csak így 
menekheték meg tőle.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ procurador-kamarai vitatások, mond ar 

Temps, a’ ministerium minden gyöngéjét napvi
lágra hozák. Különösen a’ sajtószabadsági czikk 
alkalmat adott la Rosa urnák hevesen kikelni az 
időszaki nyomtatások ellen. Beszédében korlátlan 
érzelősködésnek engedé által magát ’s rettegésnek, 
miilyent kis gyermekeknél tapasztalunk. Ebben áll 
charaktcrének szögletes oldala:, practikai szabad
ságtól fél, midőn theoriában legtisztább lelkű li— 
beralismust vall. Toreno, a’ nála sokkal ügyesb,, 
már gondosan őrizkedett, elvekből kárhoztatni a’ 
szabad sajtót, ő csupán azt vitatá, hogy az elmék 
mostani feszengése, ’s az absolutista pártnak még 
mindig tetemes hatalma mellett, nem tanácsos egy
szerre a’ hírlapokat korlátlan szabad szárnyra bo
csátani. Es ezen okkal, ha még is oknak mond
hatni , valóban sokkal tetszékenyebbet és valóhoz 
közelgőbbet mondott, mint tudós collegája minden 
fellengős declamatiojival. — Madritból sept. 10- 
kérül költ levelek szerint a’ financzbiztosság bevé
gezvén munkáját, a’ ministerium által jövendőre 
javasolt 1 0 0  millió franc kölcsön-felvétel helyett 
csak 50et határozott, mi a’ különben is ingó mi- 
nisteriumot még nagyobb habozásba hozta. A’ mi
nisterium már most annál határzottabban. készül! 
pártolni a’ franczia érdekeket , ’s a’ franczia kor
mány által! tett fenyegető követléseket fegyverül * 
veszi a’ biztosság mondott határozata ellen. Való
ban, mint hire van, a’ franczia kormány azon 
esetre, ha az 1823 óta fölvett kölcsönök el nem 
ismertetnek, szándékát jelenté , a’ spanyol hatá
rokon figyelő seregét visszahivatni, minek nem 
kellemes következései lehetnének. így még meg
lehet, a’ biztosság határozata félrevettetik, ’s né
mi módosításokkal Toreno javaslata fogadtatik el.
A’ biztosság azon része, melly kisebbségben ma
radt, következő javaslatot mozgatott: 1 )  ismér- 
tessék el minden adósság, akár 1823 előtt akár 
utána vétetett föl; hanem osztassék föl 25 rend
beli activra ’s ugyanannyi passivra. 2 ) Ez osz-

*
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tályok fölött minden esztendőben, ’s legelőször is 
1835 januar. ísöjén, sorsozás történjék, ’s a’ 
szenvedő adósság azon részére, mellytül kamat 
nemjárand, levélke adassák ki, niellyet a’ tulaj
donosak megtartsanak. 3 ) Ha 25 esztendő múlva 
az activ adósság 25 osztálya v. rende már elsor- 
soztatolt ’s kifizettetett, vétessék elő a’ szenvedő 
adóssági más 25 rend, ’s a’ tőkepénz a’ fenmon- 
dott levélkék sorozata szerint tisztáztassék le (fi
zettessék k i) , melly ha megtörtént, a’ kamatok fi
zettessenek. E 1 terv, többi közt még legalkalmasb- 
nak látszanék az adós és hitelező felek kölcsönös 
kibékitésökre. — Zumalacarreguy felől a’ Monthly- 
Magazin következő ismértetést közöl: Juan Zu
malacarreguy egy azon emberek közül, kik zavar 
’s fölforgatások utján semmiségből nevezetes sze
repre jutnak az élet drámájában. 0  1820ban ka
pitány volt a’ gyalogságnál, ’s tüzes párthive a’ 
cortes-constitutionak. 1823ban a’ háború folytában 
egy csapat foglyot kell vala századjával Pamplo- 
nába kisértetnie, de útközben a’vallásért hadako- 
zók egyik guerillája megrohanó, ’s ő a’ nagy 
erőnek ellen nem szegülhetvén, kénytelen volt 
megadni magát. Mint fogoly Iratiba viteték. Innen 
csakhamar módot talált megszökni, ’s egyenesen 
▼isszasietett a’ constitutionalis táborhoz. Pamplo- 
nába érkezvén, itt sokan hazaárulásról vádolák, 
miért is elfogatván hadi törvényszék elibe állítta
tott. Épen utolsó éjjel, midőn a’ következett nap 
már ítéletet hozni szándékoznánaK fölötte, melly 
alkalmasint más világra szóló útlevél lelt volna, 
tőmlöczéből megszökött, ’s egy hét mulvást a’val
lási táborban termett. Itt igen jól fogadtatott ’s 
ezredesnek nevezteíék. Ez időtül fogva 183 lig 
mindig Ferdinand szolgalatjában volt, ’s feleinél 
jó hírben. Később, midőn a’ kir. önkénytes sereg 
föloszlatott , elhagyta Madritot ’s haza ment szü
lőföldére Navarrába. Ferdinand halálakor a’ na- 
varrai vice-királynál titoknokságot viselt a’ hadi 
ágazatban. Meglehet, tán ekkor még eszében sem 
volt d. Carlos részére nyilatkozni, mert ezt csak 
akkor teve, midőn a’ királyné által oily pazar 
módra tett kinevezések közül nevét kihagyatva 
látta; ’s ez határozó el azon lépésre, hogy a’ király
nét ö is elhagyja.

A’ Kenova-teur ezt mondja a’ financz-biztos- 
ság javaslatára: ,,E’ határozásbán a’ lehetetlen
ség nyilatkoztaik ki, hogy Spanyolország valaha 
adósságit kifizesse ; nyilatkoztaik továbbá a’ kir. 
kölcsön félrevetése ’s a’ cortesinek elfogadtatása által 
a’ munkába vett revolutionalis elv, melly szerint 
az érintett határozás nem csupán nemzeti meg- 
bukást mond ki , de teljes revolutiót is. A’ hatá
rozók igen jól tudák, mit cselekszenek, azért nem 
akartak engedésről semmit is hallani. A’ biztos

ság titoknoka, mint hírlik, még ezt irá Parisba: 
„Es ha letérdelne is előttünk a’ franczia kormány, 
mégse fogadnék el a’ Ferdinand (VII.) által í 823 
óta fölvett kölcsönöket ’s a’ t.“ — Sept, lik e ig  
a’ procurador-kamara az egész jog-nyilatkoztatá- 
si kérelmen túlesett, ’s a’ még hátra volt ponto
kat szinte mint az elsőket mind, és jobbára nagy 
szótöbbséggel fogadta el. — A’ táborból kevés 
újabb.— 1). Carlos 3 decretumot bocsátott ki. Az el
sőben uj spanyol rendet alapit, a’ „törvényszerű
ség“ (legitimitás) rendét, hasonlót a’ franczia 
„Fleur de Lis-höz“ ; ezt vörös szegélyű fejér sza
lagon fogják viselni. Az okleveleket Zumalacarre
guy , mint a’ rend polgári és hadi nagymestere, 
adandja ki; kinek illy rendje lesz, legelső nye- 
rend statushivatalt. A’ másik decrefum, minden, 
tisztnek, ki a’ fenáiló kormányt elismerni vonako
dott, ’s az által külföldre kénytelenitteték költöz
ni, cgyegy fokkal magasb tisztséget igéi* a’tábor
ban, sőt azoknak, kik a’ királyhoz Navarrábajö- 
vendnek, jutalmat is. A’ 3dik decretumban, mind
azon polgári tisztviselőnek, kik törvényszerüség- 
höz ragaszkodásuk miatt hivatalaikat elhagyók, s 
azon tartományból, hol a’ királyné kikiáltaték, el
költöztek, jutalom rendeltetik (de úgy hogy csak 
jusok legyen a rra ) , ’s a’ majdan újra betöltendő 
hivataloknál minden más alattvaló fölött elsőbbség. 
Nyilatkoztatja továbbá d. Carlos, bogy legjobb 
szolgájának azt tekinti , ki meg fogja mutathatni, 
hogy unokahuga revolutionalis kormányának a’ 
hűség esküjét le nem tévé. Iloncesvallesbul jött 
levél szerint, azon 50 fogoly, kiket Zumalacar
reguy Viana körül fogott el a’ királyné csapati- 
bul, Amescoa völgyeibe vitetett kemény őrizet 
alatt. Bergarát újra megrohanok a’ carlosiak ’s a’ 
haditárbul mintegy 2 0 0  fegyvert zsákmányoltak 
el; legalább a’ 7 ’s 8 dik seregosztály, melly még 
fegyver nélkül volt, most már szinte fölfegyve- 
rezteték. Sept. 9ké'n Aranazba mintegy 35 sebe
sült carlosi katonát hoztak a’ kórházba a’ bergarai 
ütközetből. — Gén. Carandolet és Anleo ezredes, 
kiknek gondatlanságuk miatt a’ carlosiak egy kir. 
hadlábat megrohantak és szétvertek vagy elfog
tak, viselt parancsnokságikbul letetettek. Rodil 
felől ismét azt hallani, hogy Ouesada helyébe lép
ne , a’ hadsereg vezérlete pedig gén. Minára bí
zatnék, ha elfogadja.

Újabb gyanánt még ezt közli az Indicateur 
sept. lökéről: Bizonyos, hogy Bergarát az in- 
surgensek 8 kán újólag megtámadák , még pedig 
jókora erővel, két navarrai zászlóalljal t. i. és más 
két guipuzcoaival; a’ praetendens maga is jelen 
volt két csapat kísérettel de részt nem vön a’tá
madásban. Czéljuk, mint kisült, az volt, hogy a 
haditárban lerakva vélt 6000 darab fegyver bír-
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tokába jussanak , azonban 2 0 0 nál többre nem ta- 
láttak, mellyeket összeszedvén ’s néhány házat 
fölgyújtván ismét visszavonultak. Mármost Zuma- 
laearreguy Elisondót akarja hasonló módon meg
támadni. Nevezetes azonban más részről, hogy 
llodil a’ határszélek hosszában a’ főpontokat, hol 
carlosiak tartózkodni szoktak, sorra erősiti, mi 
által a’ hadakozás egészen uj szint ölt. 8 kán Ro- 
dil 4000 emberrel St. Sebastianba menvén , a’ 
város és fellegvár kormányzóját letette, egy ge- 
nie-brigadiert ’s egy ingenieur kapitányt pedig 
Corunába utasított el; más nap Tolosába ment. I). 
Carlost, kinek hollétéről soha bizonyost nem hal
lani , de annyit még is tudni, hogy testben már 
szerfölött el van törődve , hitvese halála annyira 
elszomorító, hogy utána ágyban fekvő beteggé 
lón; lábai pedig igen dagadoznak. — Újra több hely
ről hallatszanak carlosi támadások. Pamplona kör
nyékin már rég idő óta kóborlanak holmi apró 
csapatok, ’s igen sok istentelenséget követnek el. 
Cataloniában, az előbb Francziaországba megszö
kött carlosi vezérek, névszerint Romagósa, Fara
gói és Sargarona ismét előjöttek ’s Rarcellona 
vidékin több rendbeli guerillát gyűjtenek; Sera- 
nia de Romiéban (Malaga tartomány) is nyugta
lanság uralkodik ; Ó-Castiliára nézve pedig Me
rino ’s más guerilla-fők kicsapongási ellen, a’ kor
mány, hallomás szerint, ostromállapotot határozott, 
’s a’ nyugtalanok ellen katonaságot kőid.

P O R T U G Á L I A .
Nyolcz esztendeje , mond a’ berlini politikai 

hétilap, hogy Portugáliának chartája van, de még 
nem sokat használtatott. Sajátsági közt legkitű
nőbb a' i l ik c z ik k : „Portugália chartája (alkot
mányi oklevél) négy hatalmat ismér: törvényho
zót, mérséklőt (moderador), végrehajtót, ’sitélöt. 
Törvényhozó hatalmat a’ cortes gyakorol egyene
sen -a’ király sanctioja mellett. A’ cortes két ka
marára oszlik, követekére ’s pairekére; ez utób
biakat a’ király nevezi bizonytalan számban, ’s 
méltóságuk részint örökös, részint csak élethosszig 
tartó; az előbbiek közvetve választatnak, ’s adók 
és katona-adás iránt a’ kezdeményi jog (jus ini- 
tiativae) őket illeti. A’ követválasztók előleges 
gyülekezetében részt vehet minden portugáh, v. 
honosított külföldi, ki mintegy 170 tallér eszten
dei jövedelemmel bir, kivevén a’ kiskorúakat, 
szolgákat és szerzeteseket. E ’ gyülekezet szava
zás utján határozza meg a’ választókat, kiknek 
legalább is 3 4 0 , a’ követté választhatónak pedig 
680 tallér észt. jövedelemmel kell bírnia. Hono
sított idegen követté nem választathatik; fenyitö 
pör alatt levő pedig csupán az előleges választás
ban vehet részt. Ebbbül áll a’' törvényhozó hata
lom. A’ mérséklő hatalom pedig a’ charta 7 lik  ezik-

kének szavai szerint: „mintegy zárköve az egész 
politikai szerkezetnek; ’s eredetileg a’ királyt il
leti, mint a’ nemzet legfensőbb tejét, ki a’ többi 
politikai hatalom állandó függetlensége, egyen
súlya, ’s őszhangzása fölött őrködjék.“ E’ mér
séklő hatalom , a’ 74ik ez. tartalma szerint, abban 
határoztatik, hogy a’ király paireket nevez , cor- 
tesgyülést hí össze, vagy oszlat föl, annak hatá
rozatit szentesíti, ministereket nevez ’s elbocsát, 
fenyitő ítéleteket szelídít, -Vagy a’ vétkesnek bün
tetését elengedi, sürgető esetekben ’s midőn em- 
briség  és status java megkívánja, köz bocsána
tot hirdet.“ Teljesítő v. végrehajtó hatalom szinte 
a’ királynál van (75 czikk); terjedelme ’s módja 
szokás szerinti; a’ 77ik czikk tartalma szerint 
mindazáltal: az országos cortes engedelme nélkül 
a’ fejdelem az országbul nem távozhalik el, ’s ha 
távozik, e’tette ollyannak tekintetik, mintha a’ko- 
ronárul mondott volna le. A’ 90ik czikkben továb
bá ez mondatik: ,,A’ vélhető trónörökös hgnéösz- 
szekelése , mindig csak a’ király és senki más ide
gen jóváhagyásával, történhetik meg. Ha a’ ki
rály az összekelés megtörténte előtt hal meg, ek
kor ismét az orsz. cortes jóváhagyása kívántatik 
meg. A’ választott férjnek semmi része az ország
osban, ’s kir. czimet egyedül azontúl viselhet, 
midőn már tőle a’ királyné fiat vagy leányt szült.“ — 
A’ törvényszéki hatalom, minta’ 113 ez. meg
állapítja: „független , ’s gyakorlását bírák és es
küitek űzik, melly utóbbiak mind polgári mindfe- 
nyitő-pörök elitéiésiben a’ törvénykönyvben sza
bott forma szerint részt vesznek.“ Bírák csupán 
elitéltetés következésében veszthetik hivatalukat 
e l, de a’ király által a’ statustanács jóváhagyása 
mellett, tisztöktül időközben is fölfüggesztethet
nek. Vétkes tettre unszolás, megvesztegettetés, 
lmtelenség vagy zsarlás miatt, akár maga a’pa
naszló, akár más személy által a’ népközül, esz
tendő és nap alatt, a’ törvényben kitűzött pörrend 
utján, vád indittathatik ellenük.“ Törvényszé
keknél nyilványosság uralkodik.

N É M E T O H S Z  Á G.
Darmstadtból írják, hogy Hermann Péter az 

offenbachi népszónok már felgyógyult, ’s az őrül
tek házából azon föltét ’s fogadás alatt, hogy so
ha többé prédikálni nem fog , a’ kórházból kibo
csáttatott. — Allegri gr. ausztriai ügyviselő a’ 
haagai udvarnál Verstolkvan Soelen báró külügy- 
ministernek a’ magyar sz. István király rende 
nagykeresztét nyújtotta által. — A’ Dunának Raj- 
návali egybekapcsoltatásával újra foglalkozik a’ 
közönség. Amsterdamban társaság akar alapulni, 
hol az illető fizetések tétessenek. A’ vállalat költsé
gei 8 — 10 millióra számíttatnak. A’ badeni kor
mány e’ mennyiség negyedére fog részvényt ven-
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ni. Mondják az Uímnál’s ICehlnéí egyszerre meg
kezdendő csatorna már másod évben annyi jöve
delmet adand, hogy abból a.’ kamatsok* egy részek 
födözhetní.

Braunschweigi Károly hg. jegyzésreméltó 
emlékirástadott ki franczia nyelven Parisban, melly— 
hen az ellene irt vádaktól kivan, tisztítkozni. Nem; 
titkolja hogy mintegy 2 0 0 0  fegyveres emberrel éj- 
szaki Németországban kiszállón r> ’s*herczegségét is
mét elfoglalni vala szándéka. Azt is megvallja, hogy 
tervével nem hagy föl, ’s csak a’ dolgok kedve
zőbb fordulását várja. Németországban’. Az egész 
irományban szikrája sem tetszik ki azon szándék
nak, hogy törvényes jogáról bátyja, Vilmos hg; 
javára lemondjon. — A’ kasselk hírlap jelenti1, 
hogy a’ választó fejdelem-’s közkormányzó Meis- 
terli nt az eddigi ministerium-igazgatót, a’financz— 
ministerségtől fölmenti, ’s tárezáját (portfeuille) 
ideiglen Motz u rra , az igazságministerre, bízza. 
Egy kasseli levél e’ történetre azon fblvilágosííásk 
adja, hogy Meisterlin a’ RRkel a’ megtagadott 
hadiköltségek iránt a’ kormány tudta ’s helyben
hagyta nélkül bocsátkozott alkuba. Heszberghad— 
minister t. í. becsületszavára állította, hogy ha a’ 
RRek a’ hadiköltségből a’ szándéklott 50,000 írt 
lerónák , ő a’ sereget nem volna képes kivántató 
lábon föntartani. —  A’RRek, ámbár azzal fenye
gették őket , hogy a’ németszövetséghez kész a’ 
statuskormány ellenok folyamodni, még is megma
radtak határozatoknál. Erre Meisterlin, mint or
szággyűlési biztos oda szólitá föl a’ RRet titkos 
gyűlésben : tennének uj ajánlásokat,mit azok a’ kö
vetkezett nyilványos ülésben meg is tettek , úgy 
hogy a’ különség csak 34,000 frtnyi volt. E ’ lé
pést a’ statuskormány roszalá, ’s az ellen kiválta’ 
hadminister kelt ki. Erre a’ statuskormány Meis— 
terlin egyezését a’ RRkel megsemmisíté, ’s azt kí
vánta, hogy ezen uj végzését M. ur a’RRek előtt 
védelmezné. Mit M. ur nem akarván tenni, a’ mi- 
nisterségről lemondott. — Frankfurt szabad váro
sa sept. 14én estve 11. órakor hirtelen nagy 
nyugtalanságok térhelye volt. Azaz: a’ sorkato
naság igen nyugtalankodott, a’nélkül hogy a7 la
kosság legkisebb nyomos hitelű okát, melly erre 
alkalmat adott, tudta volna. Ugyan is egyszerre 
valamennyi szövetségi sereg, melly a’ város közelé
ben fekütt, Wissiak austr. general ’s főparancs
nok rendelésére, fegyverbe szólittatott. A’ Maj
nán túl fekvő osztrákság Sachsenhausenbe tódult, 
kemény őrpontok állottak föl a’ város külön részein 
és számos őrcsapat járdalá az utczákat össze, ’s 
ha véletlen két vagy három férfiszemély együtt 
beszélgetett, azoknak eltakarodást parancsolt. A’ 
kormányzó general főtiszteivel szünet nélkül az 
utczákat kalandozá. Egy őrcsapat a’ nyomozó biz

tosság elnökének lakja előtt állott föl. Még magok 
a’ frankfurti sorkatonák is fegyverbe szálltak. A’ 
poroszok, kik a’ városntelléki falvakon fekvőnek, 
dobzajjal fölzuditva ostromlépten’s pattantyu-sze- 
rekkeí sietének a’ város felé ’s a’ t. Másnap reg
gel egymást kérdék a’ lakosok: mi történt, hogy 
e’ katonai rendszabályoknak meg kellett J esniök ? 
de senki sem akarja, mert hihetőleg nem tudja, 
okát mondani.A’írankfurti csendhajduság ugyan nem 
vala talpon , —- de kevés számú lovas rendőrsé
ge , minthogy épen szolgálatban volt, a’ katona- 
sággal száguldozó az utczákat össze. Némellyek 
künről jött híreknek, mások katonai próbának tulaj
donítják ez egész hadmozgást.— Stuttgarti levelek 
szerint az oda gyűlt tudósok száma sept. 18a es
téjei g a’ stuttgartiakkal egyetemben 290 volt. 18án 
volt az első nagy ülés a’ RRek teremében. A’ 
közönség karzata, melly ez alkalommal még az 
asszonyságoknak is megnyittaték,' tömve volt. A’ 
kir. koronaörökös nevelőstül; az elnöki asztal mögött 
fogott egy álláson széket. Kielmeyer statustanács
nok az első ügyvivő nyitá az ülést meg, ’s hozzá 
tudományos értekezést ragasztott arról: „mi erők és 
sajátságok okozzák azon minden növénynél észre
vett irányt, hogy gyökereit függöleg a’ földfelé, 
leveleit pedig, egyenesen fölfelé hajtsa. A’ 2dik 
ügyvivő Jäger, tanító Stuttgartban, fölolvasá az 
alapszabályokat, mellyek másitására1 semmi indít
vány sem téteték. Gemelláro tanító Cataneábóí 
(olasz) latin előadásban Aetna földisméreti viszo
nyairól értekezett 5 Wiebeking titkostanácsos Mün
chenből : a’ folyók hajlásáról olvasa föl igen nyomos 
értekezést. Sobolewski ezredes Pétervárból az; 
orosz (uráli) platimabányák gazdagságit hordá föl;' 
szólván egyszersmind a’ platina ásás módjáról, ’s 
annak durva és tiszta állapotáról. Végzetül jelen
té a’ másod-ügyvivő, hogy ő Fölsége a’ király 
következő vasárnapra a’ társaságot Hohenheimba
hivatja meg reggelire. —

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Triestből nyugtalanító híreket írnak Hellasról. 

A’ Kolokotroiií-párt nyíltan föltámadt a’ kormány-* 
ság ellen, ’s a’ nép egy részét is képes volt lázadási 
mozgásokra indítani, pedig különösen Patras kerülj 
melly várost hatalmába is kéríté, minthogy abban 
csak gyönge őrség fekütt. A’ lázadok azonnal igaz
gatóságot állítottak , ’s ez fölszólítást bocsátott ki, 
melíyhen a’nauplioni kormányságot (régence) tör
vénytelennek nyilványítja, de Ottó királyt meghya* 
hogy közéjök menjen, ’s kiskorai Patrasban lakva 
töltse ki. A’ fölszolítás egyszersmind több magíis 
rangú, Görögországban jlakó b.ajorhoz intéztetik, 
hogy az országot hagyják el.E’ történet Naupliában, 
7s különösen az épen megújított kormányság keblé
ben nagy aggódást okozott. Ellen fölszólást bocsa-
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tott ugyan az ki, mellyben a’ patrasi igazgatóság 
tagjait árulóknak nyilványitja, e’ fölött rendsza
bályokat teszen Nauplia bátorságára; de a’ majnai 
még tartó háborgás ’s még számos elegületlen mel
lett ez Oi^zágban rósz jelenség az, ha valamellyik 
párt képes vala magát erősségbe venni, ’s ott né
mi kormányfélét szerkeztetni. A’ királyt ugyan a’ 
nép nagyobb része kedveli, és személyesen mind
egyik párt ragaszkodik hozzá, de azért kénylap- 
tájok még sem lehet. A’ naupíioni kormánynak a’ 
rendet minden áron főn kell tartania, de mennyi
re telik ereje, nem tudni.

E ’ lázadásról újabb tudósítások még követ
kezőt mondanak ; .„Csudálatos , hogy ugyanazon 
párt,melly az úgynevezett constitutes félnek valaha 
ellenszegült, most azon panaszkodik, ’s fölkelése 
.okának is azt mondja, hogy aMondoni protocöllu- 
mok által a’ nemzetnek engedett szabadságok nem 
létesültek, ’s azért constitutiót kivan, az előbb 
tConstitutiói párt pedig hu maradt a’ .kormányhoz.“ 
.A’ lázadásnak orosz befolyással kélle történni, 
mert mellőzvén, hogy Kolokotroni pártja orosz 
befolyás alatt munkált, bizonyos hogy Kalergis 
ezredes, ki csak néhány nap előtt érkezett Gö
rögországból, azonnal elfogatott; úgy szinte még 
más három pártfő, Zogris, és á’ két Zaehioropu- 
,io testvér is börtönbe vitetett. A ’ kormány, mint
hogy elegendő rendes fegyveres ereje nem volt, 
ifjabb Grivának meghagyd, hogy 2 5 0 pulikárral 
induljon a’ zendülők ellen. Ugyszinte azon Maj- 
nótákból, kik, a1 kormányhoz hívek maradtak, 
számosán ellenök keltek. — Nápolyböl sept. iOén 
költ írás említi, hogy a’ Patrasban kiütött láza
dásnak vége. A’ főbbek elfogattak ’s vasban Ná- 
|)oíi di Romániába hozattak, hol -«’fölött meg szá
mos lebörtönzés történt. A’ nehézségek azonban Gö
rögországban még folyvást egymásra tódulnak. 
As lázadás egy részben az orosz pártnak tuhíjdo- 
nittatik ugyan,(le más részben azon terhes módnak is, 
mellyel az adók szedetnek, ’s azon igen népsze
rűtlen rendszabályoknak, mellyekkel az uralko
dó egyház iránt volt a’ kormány. Aug. 29ikeig, 
mellyen a’ tudósítások Patrasból .Indultának, pil
lanatnyi csönd vala.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ zendülésnek Syriában, mióta t, i. Mehemed 

*Ii ott megjelent,, vége, ’s Naplus a’ lazádók fő- 
eszke, a’ győztes birtokában van. Campbell angol 
ezredes és alexandriai consul jávaslatára mindazál- 
al arra határozta magát Ali, hogy ,a’ meggyőzöt
ökkel igen kímélve fog bánni, ’s velők némi alkura 
épni, mellyet Ibrahim basa, és a’ druzok emirje 
astul aláirt. Ez alkuban ki van fejezve, hogy a’ 
;vártatlan selyem, kecskeszór, bőr ’s egyéb czik- 
ely kivitele jövendőre nézve szabad leend, hogy

tá’sso- és rizkásától csak mérsékleti adót lizetend- 
me’k, ’’s hogy az összeirási (conscriptio) rendszer
rel egészen fölhagyand. A’ lázadásnak, mint lát
szik , nagynak kellett lenni, hogy Mehemed illy 
tetemes engedélyekre álljon’s zaklató rendszerével 
fölhagyjon. Az angol ügyviselő tanácsa alkalma
sint nagy befolyással volt e’ határozásokra, mert 
az angolok érdekei a’ mostani igazgatási rendszer 
tovább tartása mellett nem esekély veszélyben for
gottak , ’s nem nézhették nyugton, mikép terjedt 
az mindig tovább. De mit mond majd Francziaor- 
szag mind ezekre? A ’ porta most látja, mi okosan 
te tt, hogy a’ syriai .ügybe nem .avatkozott. — 
Londonba sept. iOről költ levél érkezett Konstan 
tinápolyból, mellyben jelentetik, hogy az angol 
követ utasítást kapott: bírná a’ portát arra, hogy 
Anglia is hasonló kedvezésben részesüljön Rus- 
sziával; mi abban áll, 'hogy hadihajóji előleges 
engedelemkérés nélkül is átmehessenek a’ darda- 
nellákon. Ezt a’ portától .Konstantinápolyban meg 
nem nyerhette Anglia.

Á’ Messager a’ török fegyveres erőt 50,000 
rendes katonaságra teszi, mellyek közt 2500 lo
vasság ’s 1500 pattantyusság van, ’s 170,000 
rendetlen katonaságra. — Az alexandriai kormány 
hivatalosan jelenté az ottani consuloknak, hogy 
a’ syriai lázadásnak vége. A’ népet, úgy hiszik, 
a’ szándéklott lefegyverzés ingerlé annyira föl. 
Az aik irály 16,000 gyalogságot, és 6000 lovas
ságot külde segédül. Sokan azon hiedelemben van
nak , hogy a’ lázadás nem is kívánt volna annyi 
erőfejtést, ’s azt Ali csak azért tévé, hogy ürü
gye legyen számos sereget 'Syriába vinni, a’ mi
re őt külső befolyás izgatá. Kern Is hihetlen ezen 
vélemény, ha meggondolja az ember, mi ellensé
ges állásban van a’ ;porta Anglia és Francziaor- 
szág iránt egy részről, míg más részről Russzia 
befolyása olly határtalan á’ portánál. Ezenkívül 
is a’ basa azon móddal, mellyel küldöttje a’ szul
tántól fogadtaték, személyesen is sértettnek hiszi 
magát, ámbár a’ színiéiben eléggé jártas ki nem 
mutatni ezt világosan, de kevés biztosítást nyújt 
mégis a’ békés kiengesztelésre. Annyi csalhatia- 
nul bizonyos, hogy kelet ;ügye, úgy mint most 
á ll, nem maradhat, hanem annak megrázó fordu- 
lásonkellátjutni. — A’török hajósereg, mellynek 
aug. 8 án kellett volna a’syriai háborgásokba avat- 
kozólag Konstantinápolyból elvitorlázni, a’ szul
tán .ellenparancsára veszteg maradt. E ’ hirtelen 
akarat-másítás okául némi jegyzéket mondanak, 
mellyet az angol követ beadott olly tartalommal, 
hogy az angol kabinet erősen eltökélte magát el
lenszegülni a’ porta ellenkedésinek Mehemed Ali
val , minthogy Törökország az ellen-előterjeszté
sek daczára is az unkiar-skelessi egyezés álta^olly
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h lyzetbe tette magát Russziához , melly Angliát 
’s egész Európát háborúba keveréssel fenyegeti. 
Mint mondják e’ jegyzék  egészen elzsibbasztá a’ 
porta háborús érzelmeit.

A  M E R I K A.
A ’ mostani visszahatás Mexicóban a’ mér- 

séklett fél részén v a n ; mellyet a’ Santana ál
tal vezérlett revolutio minden módon üldözött. 
Santana alatt minden egyházbirtok nemzeti vagyon
ná nyilványíttaték, ’s eladatása olly föltétel alatt 
engedtetek m eg, hogy a’ vevő 4  év alatt az ár
szabásokat, 10  év alatt pedig az egész vételárt 
az országos pénztárba fizesse. Azonban M exico- 
ban semmi vétel meg nem áll, hacsak az ársza
bások le nem tétetnek. Következése az lett, hogy 
a’ vevők előbb a’ javak birtokába jutottak, mint
sem az árszabásokat letették, ’s igy négy éven 
át mindent földúlhattak. A z épületek Mexicoban 
a’ javak érteke f  dát teszik, minthogy a’ föld fö
lösleg, de a’ munkás kéz kevés. A ’ vevők tehát az
zal kezdek, hogy a’ vett javakon mindent leron
tottak , földúltak, csakhogy a’ vasfélét ’s egyebet 
eladhassák, ’s miután a’ jószág egészen ki volt 
fosztva, minthogy a’ vétel az árszabások le nem 
tételéig törvényes nem vala, azt a1 statusnak adák 
vissza. A ’ lelkészek ’s némelly gazdag családok 
tagjai mint aristokraták kiüzetének ’s javaik elko- 
boztatának. Ekkor elállótt Santana e’ párttól és az 
üldözöttekhez szegődött. A z uj kormány azonban 
kevés bizodalmát képes gerjeszteni, mert mindenik 
general, ki valamelly ezred vezére, azt hiszi, 
hogy revoluliót csinálhat, és a’ status kormányára 
jutva azon gazdagságot, melly az országban még 
fönmaradt, magának takaríthatja el. —  Illy szo
morú Mexico helyzete. Éhez járul m ég, hogy az 
éjszakamerikaiak mindig mélyebbre nyomulnak be
folyásukkal.— llio-Janeiróból egy levelet közlenek 
az angol lapok , mellyet a’ brazíliai igazságminis— 
terhez BahiábóIsenh.Pinheiro de Vas'concellos bo
csátolt ki. A ’ levélben je len ti: hogy máj. 24kén  
egv hajót foglalt le, melly részint a’ város sorom- 
póji előtt, részint a’ partok körül 2 3 0  uj rabszol
gával úszkált. Igv rekeszti sorait az iró : „Én a’ 
törvény szerint cselekedtem, de még is tartok tőle, 
hogy hosszas főbenjáró pörrendünk megint azon kö
vetkezményt fogja szülni, hogy a’ lefoglalás tör
vénytelennek nyilványíttatik, ’s minden a’ kapi
tánynak visszaadatni rendeltetik ’s a’ t. Valóban 
szégyen a’ nemzetre, hogy illyen esetekben leg

fontosabb törvényünk m egszegését meg nem bírja 
büntetni.“

O L A S Z O R S Z A  G.
Vezúv utóbbi kitöréséről egy szemtanú kő

vetkező érdekes rajzot közöl: „Midőn a’ tűzroha- 
nás már szűnni kezdett, a’ begy pompás tünemény
re nyújtott alkalmat. Estve a’ hold egyenesen a’ 
hegy fölött függött, ’s a’ látvány igen fölséges 
vala. A ’ tölcsérből kitóduló ’s fölnyuló füstoszlop 
hegye t. i. legtisztább ezüst gyanánt ragyogott, kö
zepe bronezhoz hasonlított alja pedig villogó korai
tokhoz. —  Romából sept. lOkén költ levél szerint 
ott igen fönakadtak azon, hogy az ottani uj hír
lap d. Miguel odaérkeztél „0 F e lség e i, d. M iguel“ 
czímzettel je len té; annál inkább, mivel a’ pápa őt 
viszonlátogatásában sem részeltető. Azonban oda 
is magyarázzák ezt, mentegetve, hogy a’ sz. Atya  
ez időbeli gyöngélkedése miatt a’ szobát vala kény
telen örzeni. —  Miguelnek nem soká tetszett Ro
mában mulatni, mert a’ Gazetta di Genova szerint 
már 1 6 kán ismét Genuába tért vissza. —  Luigi 
Guistiniani theológia doctoranak azon állítása a’ 
Tiinesban, hogy a’ Sapienza di Roma egyetemben 
protestánsok, görögök, aegyptusiak és zsidók is 
elnyerhetik a’ tudomány minden lépcsőjét, a’ nél
kül hogy kénytelenek volnának vallásukat meg
másítani, —  igazítást érdemel. Különösen a’ pro
testánsokra nézve, kikről azt mondotta, hogy csak 
az év végén kell valamelly protestáns követség  
lelkészétül vagy segédétül bizonyságot előmutat- 
niok, egyházaik isteni szolgálatán minden vasár
nap megjelentükről, mert bővebb nyomozás után 
ez mind tévedés; mert ámbár az egynek másnak 
megengedtetek is, de sok körülménnyel volt össze 
kapcsolva, ’s csak a’ gyógy tudomány ban történt. 
Azon állítás sem ig a z , hogy az 1 8 3 0 ki revolutio 
óta nem szabad külföldieknek a’ politikába avat
kozások miatt az egyetem et meglátogatniok, mert 
az már XII. Leo országlása óta nem volt szabad.

E L E G Y  II I R.
Göthenburgi levél szerint aug. 22rőI a’ cholera 1 

ott iszonyú erővel dühöngött. Jul. 2 Ótól fogva 
aug. 2 1 ig  2 3 ,0 0 0  főnyi népességből 1 8 0 0  lön 
áldozatja, ’s ezek közt sokan a’ felsőbb osztály
ból is. Jegyzésre méltó, hogy az izraeliták kö
zül egyetlen aszszony holt meg fiástul. Mióta 
azonban eső esett, a’ levegő is megtisztult, ’s a’ 
cholera enyhülni látszik.. A ’ hajózások mind el
akadtak, mert ar legénység szétfutott. —
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F o g l a l  a * :  Magyar-ország (k inevezések;  h£\ Esz te rházy  Pá lnak  fő ispán i , l.onovic* és Osegoviclinak pedig püspöki szé

kébe ig ta t a s a ; zemplényi vigalom; szepesi fű/, ’s a ’ t.)  Anglia.  Francziaoi szag (spanyol l i i rek ;  franczia választási 
szavak mennyisége.) Amerika (egy. statusokbeli rabszolgák és (iáitok.)  Németország (íta jna-Diinai  c sa to rna ;  tudósok 
g> ülése S tu t tga r tban .)  Görögország ( a ’ rnoreai lázadás elnyomva.) Spanyolország (legifjabb hírek a ’ két táborból.)  
Portugá lia  (sajtó-szabadsági tö rvény .)  Belgium. Olaszország (a1 nápolyi udvar d. Collost elismerni készül ; égihábo- 
ruk ' s a ’ t .)  Schweiz. Törökország .  Svédország. Gabonaár ’s Pénzkelet.

J E L

M A G Y A R O R S Z Á G .
Ő cs. kir. Fölsége f. észt. május 24kérül a’ 

m. kir. udv. kanczellárhoz gr. Reviczky Ádámhoz 
intézett legfensöbb határozata szerint, gr. Wald- 
stein-Wartenberg János m. kir. udv. kanczellariai 
concipistát, bölcselkedés és törvények doctorát, 
ugyanazon udv. hatóságnál tiszteletbeli titoknokká 
inéltóztatott kegyelmesen kinevezni. — Továbbá 
aug. 9kériil költ legmagasb rendelése szerint ő 
Föisége a’ pozsonyi kir. akadémiához politikai tu
dományok professorává Borsiczky Dienes hites 
ügyvédet ”s törvények doctorát méítóztatott ki
nevezni.

S o p r o n y :  A’ szép magyarhon szerkezeté
vel egykorú dicső nemzetségnek sarjadéka Esz
terházy Pál hg., ausztriai császár és magyarok 
királya ő Fölségének az angol kir. udvarnál rend
kívüli nagykövete, ns. Soprony megye örökös fő
ispánja, sept. 2 2 kén foglald el valódikig, eldődei 
öm lakában Kismartonban fényes .szertartások ku/ .  
édes atyjának Miklós hgnek elhunytával megürült 
örökös főispáni székét; mi végett szives öröm- 
gerjedezés közt a’ ns. megye RRei által előbbi 
napon bévezettetett. Mind a’ hővezetés mind az 
igtatás a’ nagy férfi magas állásához illő vala. A’ 
ns. megye határoztábul az ország, egyszersmind 
megye szélén Yimpácznál számos küldöttség foga
dd a’ Récsből jött hget, ’s kiséré a7 kir. képvise
lő 's ezen beigtatás végbehajtására kegyesen ki
nevezett kir. biztossal, gr. Reviczky Ádárn m. kir. 
udv. kanczellár ő excjával Nagy-Höileinig, hol 
újra még számosabb küldöttségtől üdvözöltetvén, 
’s a’ ns. megye által kiállított igen díszes nemes 
sereg (bandérium) , úgy más jeles fovagoktul kör
nyezteivé hintájuk, Kismartonba 3 és 4 óra köz
ben délután beérkeztek. Itt is a’ várkapuban a’ ns. 
megye választottat fogadok a’ szeretve tiszteltér- 
kezőket. A’ főispán ur azonnal megérkezte után. 
lóra ülvén, a’ vár előtt sorban álló ns. sereget, 
nem különben a’megyebeli 3 kir. város (Soprony, 
Kismarton és Ruszt) polgári századait tekintvén 
meg , szives tisztelkedó részvételükért köszönetét 
nyujtá, ’s ar tömérdek sokaság zajongó örömkiál- 
tozási közt visszatérvén a’ szomszéd ’s külső igen 
számos megyéktől ez ünnep díszének öregbítéseié-

küldött követeket fogadá, melly számos követség 
az egész ns. megye hálaadó figyelmét annálinkább 
megérdemlé, mivel a’ mostani országgyűlésen a’ 
haza boldogságának szentelt terhes foglalatossá
gaik közt is a’ KK. és RRhöí 25 jeles férfi, az egész 
Mag yar-’s vele törv. kapcsolatitorszagokbulis meg
jelenvén, örömeiben rokonrészyétü készségét,atya- 
fiságos szives indulatját látni szerencsés volt. Más 
nap reggeli 9kor kezdődvén a’ nagy gyülekezet, 
két küldöttség neveztetett, egyik Juranics Antal 
győri püspök ur szónoklata alatt a’ főméltóságokat 
a’ gyűlési terembe meghivandólag, másik pedig 
Sághy Mihály szombathelyi kánokok ur vezérlete 
alatt a’ megye palotájának ajtajában azokat elfo- 
gadandóíag. Mind ezek, mind a’ ligasszony , ki 
a’ terem magasított ’s vörös bársony boritványu ré
szén , ragyogó magyar köntösben, két hgi haja- 
donivaí, számos, gyémánt - özönben villogó öl
tözetű asszonyságtul környékezve jelent meg, har- 

éijenkiáltásokkal fogadtattak, ’s e’ köz örö- 
u ot,.. ,„uiüs álgyu - durrogás a’ távollevők

kel is közölte. Először is ő császári királyi Föl
ségének kinevező k. levele, ’s a’ király biztos- 
főkanczeilár ö excjának adott utasítás ’s teendő 
beígtatásra lett meghatalmaztatása közöltetvén a’ 
RRkel, a’ mn. igtató kir. biztos ur, szokása sze
rint velős lelkes tartalmú és szivragadó ajkon zen
gő magyar beszéddel rajzolá az Eszterházyak di
cső tetteiket, de különösen a’ beigtatandó főis
pánnak magas erényeit ’s tulajdonait, ’s most or
szágló házbefi fejdelmink ’s különösen boldogítva 
uralkodó Ferenezünknek a’ hű szolgálatot jutalma
zó kegyelmeit hálaérzéstül Irevült szívvel tüntető 
ki (meily érzékenyitő beszédet többszöri harsány 
éljen szakaszta félbem), ’s végre kalpag-föitéve 
a’ hget föls. Fejdelmünk nevében főispáni székébe 
igtatá, ki ősi szokásként háromszor főiem éltetvén 
székestül ’s az esküt Juranics Antal püspök ur 
előszavalta után letevőn , magyar hangon, igaz 
magyar lélekkel, mint „ki fő dicsőségének tartja 
hogy Magyarnak született ’s a’ t.a megköszöné 
tegkegyesb Fejdelmüiiknek személye iránti kegyel
mét ’s az ígtatd kir. biztos ur ő excjának baráti 
szives fáradozásit ’s a’ tek. KK. és RRnek igére, 
hogy a’ kormányára bízatott ns. megye boldogsá
gának előmozdítása leend minden törekvésinek



egyetlen ’s legszebb czélja. Erre a’ ns. megye 
képében Juranics Antal püspök ur nyujtá be a’ 

* hg-fűispánnak a’ megyei egyetem örömbuzgó ér
zelmeit. Ezt követé Konkolyi László alispán ur, 
ki is llögyészy Pál főjegyző urral nem csak a’ 
tisztviselők hanem az egész közönség nevében, 
azon biztos reménytől élesztve, hogy a’ bölcs 
kormány csak áldást áraszthat a’ kormányzottakra, 
háladó kifejezésekben köszönék a’ haza kegyes 
Atyjának, hogy árva megyéjüket illy hamar disz- 
szinbe öltöztetni kegyeskedett, különösen arra 
kérvén meg a’ nin. beigtató biztos urat, hogy leg
hűbb gerjedelmü bedobásukat ő Felségének bemu
tatni méltóztatnék. Uj kormányzójuknak a’ megye 
minden ügyeit ajánlván, mind azon tisztelkedő 
szomszéd ’’s külső MM. küldöttinek, kik ez ünne
pen velők örvendének, baráti szives köszönetét 
mondának. Ezek után három kegy. kir. határozás 
olvastatván föl, az uj főispán ur számos táblabirót 
nevezett, ’s köztük gróf Zichy Ferraris győri fő
ispán ur emlékeztetésére, saját íiját is a’ i 7  esz
tendős ifjú liget*, kik azonnal fölesketvén a’ köz
gyűlésnek vége lön, de nem a’ köz örömnek is. 
A ’ gv ülésteremből mindnyájan a’ szentegyházba si
ettek hálaáldozatra, mellyel a’ megyés püspökur 
teljes egyházi fénnyel mutatott be a’ Szentek- 
gzentének , a' ns. sereg, ’s városi polgárság tisz- 
telkedése, sok álgyu-ropogás, ’s harang-zugás köz
ben. Következek a ’ hgi ebéd, mellvre kiki ma
gyar nyomtatott meghívó jegyet kapott: a’ fő pa
lota kettős karjatirul Strauss és G.Wasa ezred han
gász karai gyönyörködteték a’ tömérdek számú ’s 
nemzeti öltözetű vendégeket. Pohárköszöntések 
közt a’ nagymélt. igtató kanczcllár, a’ főispán
ig  ’s hgné ’s több méltóság lelkes magyar (mind) 
áldomás-poharaik után, koronás Fejeinkért, or
szágié Mázunkért, ’s az iktató ’s iktatottért ’s más 
fenkaru jelenvolt magas vendégekért, a’ távolle
vők közt Soprony dicső fiáért Széchenyiért is ürült 
a’ csillogó nedvü billikom; leginkább hevité pedig 
egy táblánál a1 magyar keblűt egyik angol ur: 
vendégnek köv. magyar hangon’s helyesen kiejtett 
szives kivánata: „Éljenek aj Magyarok, az An
golok baráti!“ melly rögtön igy viszonoztatott:* 
„Éljenek az Angolok, a’ Magyarok baráti!“ A’ 
városi polgárokat külön vendéglő lakmároztatá; 
a’ köznép számára pedig a’ hgi kastély előtt két 
liordóbul egyre folyt a’ bor, ’s 4  ökör nyárson 
süttetett. Alkonyaikor a’ kert alsó része a1 tágas 
tóval együtt pompásan ki világíttatott, melly köz
ben csillagként ragyogának a’ „Ferencz és Karo
lina“ föls. nevek. Mesterséges tűzijáték is malatta- 
tá a1 vig sokaságot, mig végre az igen tágas palo
tai teremben következett a’ fényes tánczmulatság, 
mellyen ITOOan ’s ő hgsége egész reggelid óráig

valónak jelen, még pedig nemzeti öltözetben; ’s itt 
az étkek ’s italok nevei is nemzeti nyelven való
nak fölirva. Ezelőtti estvén a’ dunántúli magyar 
színész társaság, egy e’ czélra külön emelt sátor 
alatt „Béla futását“ játszá karénekkel és táncczal. 
Magas jóslatok keletkeznek ez ünnep óta nálunk 
minden kebelben, ’s még magasb fcivánatok csat
lakoznak azoknak létesülésére országszerte mind
azoknál, kik a’ közszeretetül ’s felséges Urunk ál
tal olly annyira kegyelt főispán-hgben, nemcsak 
Sopronynak, hanem egész hazánknak mindegy
re nagyobb díszt és fényt fejledezni méltán ’s 
biztosan reméílnek, mint egyik költőnk zengé 
ez alkalomra is illesztve:

T é g e d  h á ta im ig  ITerc/eg! az Istenek
Féjjolczra t é t e k ,  véreidet segélld!

Vilid a ’ Dicsőség temploméhoz 
’S a jta ja  z i i a  lehull Előtted.

S. A. Ujhelyböl: A’ zemplényi casino-társa- 
ság (S.Ujhelyben) sept. lsőjén, azon napon, mel
lyen múlt évben Zemplénynek kórház - intézete 
megnyittatott, szintennek hasznára esztendőnként 
tartatni határozott tánczmulatságát, ez idén, az 
e’ tárgyban előre bocsátott nyomtatott meghivó- 
levelkék mellett, a’ tavalyinál sokkal nagyobb csín
nal, mondhatni pompával tartotta., Xevelé a’ díszt, 
annak múlt évbeli már eléggé fényes volta ’s híré
nek, mind az igen nagy terjedelmű Zemplény mind 
a’ többi szomszéd megyékre mindinkább el hatása, 
’s annak folytában a’ kitűzött jótékony czélra fej
lett élénkebb részvét,’s nagylelkűségben verseny- 
gő rokon nemes ösztön, mellynek szüleménye a’ 
nagyobb számmal összesereglő , igen is ragyogó 
gyülekezet mellett az ugyanazon alkalommal tő
pénzül ’s jövedelem-gyarapításul kijátszatni szokott 
asszonyi munkák ’s egyéb ajándékoknak a’ tavalyiak
nál sokkal nagyobb számmal ’s becsesb és jelc.s- 
bekkeli kedveskedés vala. E 1 munkák és ajándé
kok, mellyeknek némelly arany darabjai szép ér
tékűek valártak, 99re mentek. A’ kijátszásbul 400 
pengő fr. tiszta jövedelem került be, a’ bemenet- 
árbul pedig 410, mellybül lerovatván a’ költség, 
a’ többi összes maradék (GOO pengő fr.) a’ kór
ház pénztárába valódilag be is adatott. E ’ pénzt 
a’ kórház igazgatósága (feje b. Vécsey Pál) fen- 
álló határozatnál fogva mint el nem használandó 
tőkemennyiséget, gyümölcsöző kamatra adá ki szint
úgy mint á’ tavaly illy alkalommal bevett 409 p. 
fr. jövedelmet ’s*az ezután béveendőket is.—Beér
kezett előleges híreknél fogva méltán gyanítván 
a’ casino igazgatósága, hogy a’ tavaly használt 
terem a’ felesb számmal gyűlendő vendégeiket ké
nyelmesen nem foghatná fel, a’ ns. megye gyiileV 
teremét kére ki, ’s a’ jótékony czélu mulatságra
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meg is nyervén, azt belül, valamint a’ megyeház 
kapuját, erkélyét ’s a’ teremhez szolgáló föhne- 
netelt, gazdagon kivilágított nemzeti színű festé
sekkel ékesité; mihoz járulván még az igen czél- 
szerü belső elrendelés, a’ mulatság valóban disz- 
teljes ’s lelkes vidorságu lön,a’ kedv édelegve öm
lengő, ’s «V megelégülés közönséges, mi hbból is 
kitetszett, hogy a’ táncz valóságos viradfig tartott 
A’ sors-huzás a’ casino-igazgatóság bizottai ellen
őrsége alatt történt lélekisméretes pontossággal. 
Jót léve mulatni ’s mulatva boldogítni szenvedő 
embertársinkat, gyönyörű bélyegtulajdona száza
dunknak és így Zemplény ’s vele testvér keblű 
megyék ’s hatóságok választottinak, szóval min
den jót' hasznost, nemest és szépet ápoló ’s gyá- 
moló egyesületeknek. L. erről bővebben mai Tár
salkodónkat.

Temesvárra sept. 23kán érkezett meg a’püs
pökszékét elfoglalandó Csanádi uj püspök Lonovics 
József ur a’ városi lovaspolgárság kíséretében ’s 
a’ vár bástyáin kiszegzett álgyuk durrogási köz
ben. A’ város fényes és nagyszámú küldöttség
gel , a’ káptalantéren pedig csínnal fölállított sá
tor alatt a’ ns. káptalan üdvözlők az érkezőt, melly- 
re ő méltósága szokott szerénységgel válaszolván, 
a’ katona’s vadászpolgárok díszes sorai közt a’dia
dalkapun. keresztül (mellyen magyar fölirás volt) 
ugyan elöbhszokás szerint a’székesegyházba , on
nan pedig püspöki lakába ment a’ megyei papság 
és számos tisztelkedő ’s tisztelőitől kísértetve. Itt 
Arad, Csanád, Csongrád, Krasso, TemesésTo- 
ront«il megyék , valamint Arad, Szeged, Temes
vár sz. kír. városok, ’s a! végvidéki német-és 
oláh-ezredek küldöttségei mondák cl üzvözlésüket 
Estve a’ polgárok három rendű hangászatot adtak. 
Másnap hasonló fény közben történt njég a’ szék- 
foglalás; mire délben nagy lakoma (500  személy
re) következett, ’s- hosszú áldomások a7 föls. ural
kodó házért, az uj bíborosért ’s minden vendég 
boldogságáért. Estve tüzjáték, hangászat ’s táncz- 
mulatság tartatott. Az örvendetes napot a’ külön 
kijött 13 rendbeli magyar (9 ) , latán és német ver- 
sezetben tolmácsolt szivek érzete bár'eléggé, — de 
örökíti Csanád mák e’ bizodalma , midőn mondja :

JSj ’s élj kegyelm es! hív fijaid között
Áldásod e'les/t. N ag y ra  buzong sz ivünk ,

' Benned reményünk — benned eled
’S élik örömre Csanád reménye.-

Osegovicli Imre szegniai és modrusi megyés 
püspöK ur hasonlón illő fénnyel igtattatott be püs- 
pö ki székébe aug. 31kcn. Itt is nagy ebéd , tűzi 
játék, tánczmulattság ’sa ’t. Tűzijáték adáskor min
denféle „Eviva!“ őröm lárma harsogtatá a’ leve
gőt ’s névszerinti „Eviva il nostro Vescovo! Evi-

va illustrissimo Vescovo! Eviva Emericus Osego- 
vich! Eviva il nostro padre Osegovicli !“

L ő cse  sept. 26kán. Sept. 24kére viradott 
éjjel, Szepes vmegyében fekvő V a g e n d r is z e l  
bányaváros, a’ Máríássy nemzetség tulajdona, 
hamuvá égett. A’ dühösködő szélvész lehetetlenné 
tőn minden segítséget, annyira hogy az egész, 
legnagyobb részint faépületekből álló városnak, 
csupán két csűre ’s 1 0  zsellérháza maradt épen. 
Mind a’ két templom ’s papilak (katli. és ágostai 
vailásu) a’ lángok martalékává lett, a’ harangok 
elolvadtak, az evang. szentegyház belül is kié
gett. Három ezer szorgalmas , és eddig magát jól 
bírta lakos, fedél, élelem, ruházat és takarmány nélkül 
’s igy mindenben szűkölködik, piert öt óranegyed alatt 
az egész hely lángba borult, ’s a’lakosok többnyire 
meztelen, csupán életjöket menthetők meg. Egy
nek 15 ezer forintja kész pénzben is elégett, mel
lyel más nap egy szomszéd uradalomnak fáért kel
lett volna űzetnie. Tiz ember életét is veszté. A’ 
szomszéd Ig  1 ó és S v e d lé r  városok polgárjai 
siettek ugyan a’ károsultaknak némi élelmi segít
séget nyújtani, de még is kimondhatatlan az ín
ség ’s minden érző szivet részvétre szólít.

A’ zágrábi kir. akadémiában megürült sta- 
tistikai és magyar bányásztörvényi tanitószék be
töltésére f. észt. nov. 2 0  kán fog tartatni concursus 
Pesten a’ magyar kir. Egyetemnél. —• Ha valaki 
Zágrábban censor és könyvvizsgáló akar lenni, 
(melly hivatalért 2 0 0  pengő ír. esztendei fizetés 
já r) f. észt. nov. Isöjeig jelentheti magát ott hely
ben a’ zágrábi tanulmányi és iskolai kerület fő- 
igazgafóságánáL

A N G L I  A.
Ar Courier szerint „Grey és Brougham lor

dok tiszteletére a’ reformbarátoktól sept. 23. adott 
« ünnepi lakoma csalhatlan bizonysága annak, mikép 

gondolkodik a’ nép politikai pályájokról, mennyire 
méltatja emberségüket,’s mi hálásan ismeri el buz- 
góságukat a’ sok üdves rendszabályért és javítá
sért, mellyeket az igazgatásba hoztak.“ A’ Times 
hőven közli ez ünnep leírását, mellyct gyorshir- 
nök által, Edinburgból Londonig 30 óra alatt ka
pott. Főszónokok lloseberry lord, Grey I., a’ lord- 
kanczellár, és Durham 1. voltak. A’ tory Standard 
szerint: „Jegyzésre méltó volt Grey és Brougham 
beszédeiben azon ügyesség, mellyel mindenik fél
re tudott térni, ha oily dolgokat kellett emíítcni- 
ök, mellyen együtt dolgoztak, az legtulabb hi
degséggel történt. Durham beszéde teli volt szen
vedéllyel (közlünk majd belőle). — A’ Globe sze
rint a’ dublini radicáíek Híjában tették meg a’ 
nagy készületeket Cobbctt elfogadására, mert az a’ 
kitűzött napon nem érkezett oda. Mindazáítal azóta 
Irlandbán van már ’s ott O’Connell úrtól örömmel



636

üdvözöltetek. O’Connell már Bilik levelet bocsátott 
Duncannon lordhoz, mellyben még mindig Grey 
ministeriuma ellen dérdurkodik ’s különösen Stan- 
le 'rt korholja keményen. — Hir szerint London vá
ros aldermanje hivatalát, melly eddig életfogytig 
tartott, ezentúl csupán egy évre készülnek szorí
tani. __Charleville lord, Dawnshire lord példájára
maga adja meg a’ tizedet irlandi birtokaiból a’ pa
poknak, ugyszinte Waterparks lord is, de ki 
nem a’ conservativekhez, hanem a’ ministerek hí
vei közé tartozik. — A’ király 17kén ért a’ Sz. 
James-lakba, ’s elölülte alatt kabineti tanácsot 
tarta, mellyben végzés lön, hogy a’ parliament 
nov. 4ig halasztassék el.

F R A N C Z iA  O R SZÁ G .
A’ Madritból sept. lóén Parisba érkezett hí

rek nem csekély fontosságnak, igen bizonyosnak 
látszik, hogy a’ spanyol igazgatás rendszerével 
együtt nem sokáig állhat meg. Sokan mondják, a’ re- 
volutio kikerülhetetlen, de ezt már más ízben is 
mondogatták , ’s még sem történt meg. Parisban, 
különösen a’ minsteri körökben attól tartanak, hogy 
az előkelő családok a’ nagyon haladó mozgás miatt 
ijedségből a’ praetendenshez hajlanának, ’s ez igy 
nagy zavart okozhatna Madridban. — A’ török 
ügyviselőt a’ király azonnal elfogadandja. Külde
téséről semmi bizonyost nem mondhatni még. La
kása a’ város legszebb részében van, mellyröí 
Rothschild gondoskodott, ki egyszersmind szom
szédja is. A’ követség majd nem európai öltözetet 
visel. — Parisban nem rég egy munka jelent meg 
illy czimmel: „Választási ismértetése Francziaor- 
szágnak.“E’könyv szerint a’ szózat-jegyzékek,mel- 
lyeknél fogvást a’ követház megválasztaték 184 
ezer nevet íoglalának magokban.Tehát még 190,000 
képviselő szózattal sem hir a’ 33 millió lélekbül 
álló Francziaország a’választói gyűléseken. Éhez 
járul még, hogy a’ beirt ’s fönemlített választók 
közül csak 129,404 jelent meg a’ gyűléseken. 
E ’ szózatok közül a’ ministeri követek 45,078at 
nyertek, a’ tiérs-parti 1  i,2 6 0 n a t, a’legitimisták 
5644et, a’ szabadelmü oppositio 16,568at. Ma
gokat a’ kamara tagjait pedig így osztályozhatni: 
fizetéshuzó polgári tisztviselő 127 követ; fizeté
ses hadi tisztviselő 4 1 ; ügyvéd 43 ; kalmár és 
gyártó 50 ; orvos 9 ; jegyző 3 ; telek-birtokos 
186; összesen 459. Politikai véleményeik szerint 
pedig igy osztályozhatni őket: 258 ministeri, 59 
tiérs-parti, 105 szabadelmü oppositio, és 37 le
gitimista tag.“ — Lyonban is állíttatott ipar-mu- 
tatványtár, de mellyen nem ékesen , pompásan ’s 
ámitólag fölállított termesztmények valának mint 
a’ párisin, hanem csupán használható áruk. A1 

kalmártanács ezt azon czélból tette, hogy fran- 
cziák, kik külföldön nem sokat utaknak, a’baseli

zürichi, berlini és lipcsei selyem - gyármüveket 
szemlélhessék, hol az áruk minősége súlyosabb mint 
a’ francziáké, de a’ rajzolás és Ízlés a’ francziák 
gyármüveiben szemrekelöbb.

A M E R 1 K A.
,,A’ rabszolgák és a’ pártok az egyesült sta

tusokban.“ E’ ezun alatt következő érdekes czik- 
kelyt olvashatni az Alig. Ztban : „Vannak embe
rek , kik azon viszályoknál fogva, mellyeket az 
elnök vámszabása (tariffa), újabb minister-neve- 
zései, ’s vonakodása az indusokat (amerikai ben- 
szülötteket) szokásbeli alkotmányaikban meghagy
ni , ’s továbbá Carolina fenyegető állásánál , ’s 
újabb időkben a’ bank czivodásinál fogva örömest 
meg óhajtanák mutatni : mi ingadozó a’ statusok 
összeillesztése, mi csaíékony alkotmányuk, ’s mi le- 
hetlen végre a’ respublica altaljában. Nem szándé
kunka’ rabszolgák rongáltatását védeni; elborzad 
az ember, midőn látja, mikép üldözi e’szerencsétlen 
néposztályt a’ pórság. A’ rabszolgák Ejszakamerika 
nagy részében törvényesen föl vannak szabadítva, 
de teljes fölszabadulásuknak sok akadályai vannak, 
mert mellőzvén, hogy a’rabszolgában kamatozó tőke 
hever,’s hogy a’ íölszabadítás által az ültetvényes 
ezrekkel látná vagyonát csonkulni, Ejszakameriká- 
ban csakugyan dolgozó kéz híjával is vannak. A’be
költözők részint pénzzel jőnek, ’s magok urai, részint 
ha szolgálatba állanak is, nagy bérükből hamar 
saját birtokra tehetnek szert. Minthogy a’ dé
li tartományokban azt hiszik, hogy a’ ezukor- 
nádat ’s pamutot rabszolgák nélkül nem művelhet
ni ’s termeszthetni, a’ birtokosak igen kikelnek a’ 
rabszolga - fölszabadítás ellen. Az önhaszon el
lenkezik az emberiséggel. A’ déli statusok fölin- 
gerlék a’ kisebb birtokosakat az éjszaki ’s keleti 
részeken , hogy a’ fölszabadító egyesületekre 
törjenek, mit valóban olly híven teljesítenek is, 
hogy miután a’ védelmezőkön kétségbe esnek, 
magokra a’ védenczekre vagy védettekre (V rab
szolgákra) agyarkodnak. ’S ha csakugyan igaz 
volna, hogy a’ ezukornádat ’s pamutot rabszol
ga nélkül Amerikában épen sehogy sem mű
velhetni, akkor azon elkeserülést, melly Ame
rikában a’ fölszabadítás kérdésében mindkét rész
ről mutatkozott, bocsáthatónak kell találnunk, ’s 
csak azt panaszolhatjuk, hogy a’ legdrágább, ’s 
legnemeseb szándék e’ mostani időkben arra van 
kárhoztatva, hogy olly p u sztító  eszköz v. mód ál
tal jusson czélhoz. (Folytatjuk.)

N É M E T O R S Z Á G .
Tudva van, hogy a’ bajor király f. e. jut. 

Íjén fogadá el azon csatorna-vonást, melly a’ Du
nától kezdve Keílheim mellett Altmühl és Sulz 
völgyében Neumarkt felé, ’s (nézd a ’ földabroszt)
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’s onnan Nürnbergnek, cs a’ Reffnitzvölgyön által 
Bambergnek niegyen. E ’ vállalatra már több év 
óta tétetett készület, ’s igen részletes épitéster- 
veket dolgoztak ki. A’ vállalkozást ne egyedül a’ 
status vigye, hanem magányosak is járulhassanak 
hozzá, de a’ financzministeriumnak az meg van 
engedve, hogy ha a’ részvények fele alá van Ír
va, *-velaz összes tőkének ö is hozzá állhat. A’ csa- 
torna-készület örök tulajdona lesz a’ társaságnak 
’s 99 évre jogot nyer a’ tengely\*itel-ár harmadát? 
kívánni meg legnagyobb vám gyanánt hasonló tá
volságnyi szekérszállításnak. Ez Németországban 
azon ritka esetek közé tartozik,hol fontos nyilványos 
vállalatra a’ magányosak közértelme és szabadékog 
(Treithätig) közrehatása is bocsáítatik. E ’ csator
na a1 tehetségig legrövidebb vonalon megy a’ Unna 
és Majna közt. Egész hossza 592,543 bajor láb, 
vagy 23} német mérföld leszen. Felső szélessége 
54 ' alsó 34 ', ’s mélysége 5 láb leend. Legnagyobb 
magassága a’ Duna tükre fölött Keliheim mellett 
273 láb, ’s Regnitz tükre fölött Bambergnél 630 
láb. Hogy e’ magasságra juthasson, ott 25, itt pe
dig 69 mindössze 94, még pedigl20 lábnyi hosszú 
zárzsilipjei lesznek. A’ zsilipek e’ hossza, ’s a’ csa
torna szélessége képessé teszik azt a’ legnagyobb 
terhek ’s hajók vitelére is. A’ zsilipek nagy szá
ma iránt megnyugtatásul szolgálhat, hogy a’ bour- 
gogni csatornának 30 mérföldre 189 zsilipje van. 
—- Stuttgarti levél jelenti, hogy a’ természet
vizsgálók és idegenek tiszteletére, kik a’ gyüle
kezetét jöttek meg látogatni, azokat némi magá
nyos társaság szüretre, mint nemzeti ünnepre, hit
ta meg. A’ vigalomnak sváb szüret (schwäbische 
Weinlese) volt neve. Valamennyi idegen hivatalos 
volt aszszonyával együtt. A’ vendégek száma 1000 
lehete. A’ szőlőhegy v. kert, hol az ünnep vala, 
fényesen vala földiszesítve. Sokan azonnal följegy
zék a’szőlővel bánást. Alig lett a’ szüretnek vége, 
eialkonyodott, ’s tüzjáték következett. A’ társa
ság részére számos asztal vala terítve. Két han
gász karzenge a’ kertben változva,’s közben meg 
megzendült férfikar-ének is. Egy sereg kecses 
svábleány, a’ különféle honi viseletekbe öltözve, 
költeményt monda föl, mellyben Schlotterdeck sze
szélye őket mint kedves természeti ritkaságokat 
ajánlá. A’ sváb szójáráson kívül a’ szászok finom 
nyelvét is lehete hallani, úgy szinte az angolo
két, francziákét, olaszokét’s oroszokét is,’s érdekes 
volt ez elegy közt a’ beszéd Aetna különösségeiről, 
Urairól, liigiről, Mexicoról, Nubiáról, Skótziáról, 
a’ déli tengerről, a’ genfi tóról olly férfiak szájában, 
kik onnan nem rég jöttek vala. Éjfélkor a’ mu
latságnak vége lett. — Másik levél szinte Stutt
gartból de sept. 2 2 ről, melly napon a’ természet
búvárok társasága második köz ülését tartá, szóba

hozák a’ jövő gyüléshelyet is; Jena, Bonn, és a’ han- 
noverai várasok javasoltatának. Nöggeratli főbá- 
nyatanácsos Bonnból fölolvasá egyik barátja néze
tét, mellyben javasoltatik, hogy a’ gyülekezet 
tagjai az ügyvivők kezeibe pénzt raknának le, 
mellyböl a’ jövő gyülekezet költségei kikerülné
nek, ’s így olly városukat is lehetne gyüléshelyül 
választani, mellyek nem annyira szélesztők. Stutt
gartban a’ fogadtatás olly fényes volt, hogy ke
vés német város van, hol hasonlót lehetne remény
leni , pedig a’ természetvizsgálók mindenütt ked
ves, de ne drága vendégek legyenek. Otto, or
vostanácsos Boroszló bul e’ javaslat mellett szólott 
imígven: Én támogatom e’ javaslatot. Tudósnak, 
ki szűk körben szokott élni, ’s asztalához van köt
ve, olly élvezetek, minőket gazdag város, bőke
zű kormány, ’s fényes udvar ajánlanak, igen szé
lesztők. Mi azért jövünk össze , hogy egymástól 
tanuljunk, fiatal öregtől, ’s öreg fiataltól; azonban 
nagy kertekbe hordoznak, pompás fényünnepekkel 
nyomnak el bennünket, úgy hogy ennyi élvezet ’s 
átdőzsölt féléjjelek után a’ mámoros szellem nem ké
pes többé kölcsönös tanulásra. Bármi örömest ad
ják is, nyomasztónak kell ránk nézve annak lenni, 
mert olly szint ölt, mintha ellenség gyanánt jőnénk, 
’s nem látni, hanem föienni akarnék az országot. 
Fő eszménk (idea) az, hogy nem elég egymást 
olvasni a’ megkedvelésre, látnunk is kell egymást. 
Ha már az ut költségeit úgy is visszük , adakoz
zunk még hozzá, hogy olly helyet választhassunk, 
hol nem annyi kegyelem fogad bennünket (hosz- 
szan tartó zengésű tetszés mindenfelől). Gyülés
helyül 161 szózatból 108 Bonnra, 48 Jenára, 
5 Pyrmontra esett. Tehát Bonn lesz az.

G Ö R Ö G O R SZ Á G .
A’ smyrnai hírlap a’ már elnyomott moreai 

lázadásról következőket közöl: A’kegyelmet nyert 
statusrabok két öccse Mitros Plaputa és Nikitas 
Zerbini összeeskiittek a’ Capodistrias kormánya hí
veivel, kik Görögországban Nappista név alatt is
meretesek. Ez összeesküvés Peloponnézben ugyan
azon időben három külön ponton ütött ki egyszer
re u. m. Andritzenában, Poperitzában ’s Megalo
polis mellett némi faluban. Azonban a’ külön pon
tokon ellenök kelt rendőrcsapatok csak hamar el- 
széleszték őket, ’s többet el is fogtak közülök t. i. D. 
Kallergit, D. Zokrist, Sacheropulost, ’s Nikitast 
’s t. ’s Naupliába vitték, ’s ott részint Itschka'é- 
ba, részint Burtziba zárták. Ezen összeesküvés 
is a’ vallást vévé ürügyvédül. Szándékjok volt 
a’ dolgok rendét megdönteni, a’ hatalmat a’ Nap- 
pisták hatalmába játszani, ’s Kolokotronit és Ko- 
liopulost megszabadítani. A’ lázadók azt hívek, 
mihelyt a’ vallást veendik párt-örvül, számos elé-



gületlen álland soraikba: mr azonban nem történt, 
süt sok rumeliota fegyvert ragadott a’ zendítőket 
visszanyomni, sokan a’ függetlenségi harczban ki
tüntetett kapitányok közül is önként fegyverhez 
nyúltak, ’s mint a’ vitéz Grivas ezredes, szolgá
latokat ajánlák a’ kormánynak,. A’ legújabb tudó
sítások Naupliából a’ zendülés végét jelentik. A’ 
lázadók száma 1 0 0 0 — 1 2 0 0  íőnyi lehetett, mel- 
lyet aug. 21kén Solu falunál, nem messze Kari- 
tenetöl a’ rumelioták Grivas alatt megtámadtak, 
’s elszélesztettek. Néhány nap után a’ lázadásnak 

• egyik, Grizallí nevű főbbje Ptari mellett némi bar
langban az ottani mezei emberek által fogatott el, 
’s kiadatott. A’ lázadás többi izgatója, kiket ha
sonló sors vár, egyenként tébolyom az országban. 
— Triestbe sept. 17 kért a’ jóniai szigetekből ér
kezett hírek a’ moreabeli lázadást csekélyebb je
lentésűnek mondják, mint miilyennek azt eleinte 
hinni lehetett. A’ zendülés csak Tripolitza kor
nyékén ütött ki, ’s a’ népben, ellenkezőleg a’ zen- 
dülők reményivel, semmi részvétre sem talált. 
Tripolitzát, nem Patrast foglalák el, mint hire 
volt eleinte, ’s onnan akarák a’ lázítást tovább ter
jeszteni; de Naupliában a’ kormány azonnal illő 
rendszabásokat tőn sereget küldvén ellenök, melly 
a’ tudósítások bizonyítása szerint az egész láza
dásnak teljesen véget vete,.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Messager és Sentinelle kétségtelen hírül 

közük , hogy Mondragon és Ochandiauo közt né
mi nagyobb ütközet történt. A’ fővezér Rodil, és 
Jaureguy ’s Cordova generálok személyesen ve
zérlék csapataikat a’ hareztéren, melly holttestek
kel borítva lön; mindössze GOOra ment az ellen
ség vesztesége, azonkívül hogy málhás öszvérei 
nagyobb részét is elíogák a’ kir. seregek. — Bő
vebben e’ harcz felől még ezt írja az Election: 
Bayonne sept. 16. Aspeytia és Ascoitia közt kö
rülfogatva látván magokat a’ pártosak, hogy dón 
CarJost kimenthessék, összébb vonák csapataikat,
’s a’ legbiztosb állásokat elfoglalván, két navarrai 
’s ugyannyi guipuzeai és alavai hadlábbal nagy 
kénytelen bevárák az ellenök nyomuló kir. serge- 
ket. A.’ tüzelés délutáni 2 órakor kezdődött. Ro
dil maga intézé a’ megtámadást. 5 óra felé Jaure
guy hadteste erőt vevén a’ carlosiak egyik szár
nyán, ez olly zavarba hozá őket, hogy egyszer
re legnagyobb rendetlenségben kezdenek vissza
vonulni, melly hátrálás ’s az azt megelőzött harcz 
közben 600 maradt közülök a’ téren részint halva 
részint sebesitve. A’ győztesek minden foglyot 
kegyelem nélkül kivégeztek. Az elestek közt igen 
sok tiszt találkozik, efölött az ellenség holmijei- 
nek nagy része és sok ló került a' királynéiak ke—

zébe,. kiknek vesztesége mintegy 1 0 0  emberre 
ment. I). Carlos, Eraso és Guibelalde Ataun felé 
menekedtek ki. Áz Indicateur még kétli ez íiíkő
zetet. — Elisondo már tökéletes erűsséff'ré van 
alakítva ’s őrsege bízvást kiadhatja az ellenség! 
megrohanást. Zugarramurdy az erőség parancs
noka, s;pt.. l il én 450 őrségi fővel kivonult az 
erőségből ’s Valearlost megrohanván, az ott fész
kelő carlosi vám-tisztviselőket egyről egyik elfog
ta. Ezen eltávozásnak az erőségből, szelét vevén 
az ellenség, használni akará azt ’s nagy számmal 
tódult Elisondo felé., mellynek sánczaiban Xugar- 
ramurdy csupán 250 embert hagya őrizetül; de 
megrohanáskor már otthon volt az eltávozott rész,
’.s az ellenség visszaüzeték. — Yitoriábul Rodil 
18kán sereget kühle ki a’ biscayai csapatok üze- 
sére. Egyik csapatot Oyarzunnál be is é r t ’s -ve
zére Lucqui, ’s 40 ember elfogatott. Lucqui tüs
tént meglöveték.. — A’ Sentinelle ezt írja 14ké- 
rül a’ spanyol szélekről. Épen most érkezett két 
spanyol pap beszéli, hogy a’ granadai hgnek As- 
peytiában levő kastélya Rodil parancsára porrá 
égeteít, mert benne minap d. Carlosnak szállás 
adatott. Visszafizetésül hasonlót tettek a’ carlosiak 
Biscayában Aldamar ur épületeivel , mellyeket 
szinte földig rontottak, a’ bennük talált holmikat 
előbb gondosan összegyüjték és szekerekre rak
ván táborukba vitetek. Két nap múlva e’ történet 
után Aspeytia és Ascoyth varasok Iakosira Rodil 
félmillió real adót ró tt, büntetésül hogy ama’ go
noszság elkövetését szomszédságukban megenge- 
dék.— A.’ Zumalacarreguy által minap Yianánál 
intézett szerencsés megrohanásrul következőt be
szélnek : Sept. 6 kán- esett értésére, a’ carlosi ve
zérnek, hogy Vianában. mintegy 600ra menő kir. 
had fekszik ([Lorenzo sergének egyik része), ’s 
noha 1 0  óra távolságra esett tőle, eltökélé mind— 
azáltal, hogy még azon éjjel rajta üssön. Azonnal 
indulót fuvata tehát, és szakadatlan ment a’ mon
dott városka felé; útjában minden jövő menő ide
gent föltartóztatott, hogy senki menete felől hirt ’ 
ne vihessen; előcsapatai hasonló ruhában valónak 
öltöztetve mint a’ királynéiak, melly csellel az őr
ség táborszemeit könnyű vala lefegyverzeni. Ej
fél után vala, midőn e’ támadó sereg a’ városka
puihoz megérkezett, a’ lakosok, mint az insurgen- 
sek leghívebb segédei magok nviták meg a’ ka
pukat ’s ajtókat, ’s elkezdődött a’ mészárlás, mclly- 
nek legalább is 4 C0  leit áldozatja a’ vészt nem 
gyanító ’s jobbadán még álomban levő constitutiona- 
Jisok közül. Mintegy 2 0 0 an, részint lóvas, ré
szint gyalog , kik még jókor nyúlhattak fegyver- 
höz, egy templomba menekedtek, ’s ott védel
mezek magokat, míg Lorenzo egy kiszabadult ka
tonától érte.sittctve oltalmukra megérkezett. Erre

638.



639

az insnrgensek visszavonultak, ’s 2 0 0  lovat vit
tek el zsákmányul.

P O R T U G Á L I A .
A’ Times levelezője Lissabőnbul ezt irjasept.' 

'8 kárul: A’ cortesek közelebbi vitatásai nem sok 
érdekes újat nyújtanak, kivevén á’ sajtó-kérdést, 
melly a’ pairkamaraban nagy sietséggel ’s más
fél óráig alig tartott vitatással döníeték el. E’ha- 
markodásnak némellyek azon okát gyanítják: 
a’ paírek nem akarák, hogy újon kinevezett 
társaik a’ .kérdés - eldöntésben részt vegyenek, 
hanem önmagoké legyen legalább még e’ tárgyban 
az elhatározás. Az elfogadott javaslat szerint: 
„Kinek nyomtató-műhelye van, köteles arról, mint 
szinte szállása hollétéről is az illető törvényható
ságot értesíteni, elmulasztás esetén 30 milreis 
(6 0  fr.) bírság-fizetésben büntetendő. A’ kiadó neve 
minden nyomtatáson rajta legyen 1 0 0 — 2 0 0  mil
reis büntetés alatt. Kétszer ennyivel lakói, ki a’ 
kiadó neve helyett álnevet ir. A’ nyomtató tartozik 
felelni a’ neve alatt kijött nyomtatásért, ha 24 
óra alatt a’ munka kiadatása után a’ szerzőtől ka
pott írásbeli fölhatalmazást előterjeszteni elmu
lasztja; tartozik e’ fölött 2 0  milreis büntetés alatt 
minden kinyomtatott munkából egy példányt a’ kir. 
ügyvédnek megküldeni. Mig a1 nyomtatványbul 
csupán 6  példány küldetett szét vag y  csupán 3 
adatott el, addig az annak megjelente felől tett 
hirdetés úgy tekintetik mint meg nem történt, kö
vetkezőleg addig se a’ kiadót se a’ szerzőt bün
tetésre nem vonhatni. Mind szerző, mind nyomta
tó , mind terjesztő, olly írásért melly a’római kath. 
egyház elleni tanításokat foglal magában, kemény 
büntetés (személyes és pénzbeli) terhe alatt fek
szik ; valamint ollyanért is, melly erkölcstelen
séget tanít, vagy a’ kir. ház, kamarai tagok, 
statustanácsnokok, bírák’s más statustisztek, vagy 
az országgal barátságos, és a’ portugáli udvarnál 
követeket tartó hatalmak becsületében gázolna. 

f — M. Saldfuiha a’ regenshöz küldött köszönő- 
irásában pairré khrveztetésc iránt azt nyilatkoz
tató, bogy méltóságát csupán úgy fogadja el, ha 
a’ jelen ülések alatt megengedtetik követi hiva
talát az alsóházban tovább is viselnie. D. Pedro 
nem foga.dá el a’ kikötést ’s a’ marsaitól a’ pairi 
pátenst visszakéreté. A’ marsai, mint közösen vé
lekednek, több valamit várt mint' csupán pairséget, 
talán hgséget vagy hadministerséget.

B E L G I U M .
A’ Moniteur beige írja: „1833 nov. IGkán 

hollandi katonák 0 0  darabból álló juhnyájat haj
tottak el, melly némi Tyssen János nevű belga 
jobbágyé volt Sevenumból. A’ juhász Sevenum és

Deurne faluk közt legelteté , ’s vele vigyázatlan
ságból a’ határon túllépett. Két közelben levő hol
landi katona e’ juhászt, nyájastul elhajtá. A’ju
hász ugyan szabadon bocsáttaték , a’ nyáj pedig 
Alzerben eldoböltaték. Mihelyt hírét vévé a’ bel
ga kormány, diplomatikai utón teljes kárpótlást kí
vánt, ’s a’ haagai kabinét parancsot ada, hogy 
a’ tulajdonosnak illendő kármentesítés nyujtassék.— 
A’ Centben megjelenő „Constitutioimel des Flan- 
dres£{ nevű uj lap azt jelenti, hogy az ottani asz- 
■szony börtön ben a’ cholera nagy erővel ütött ki. 
Egy nap 54 lett rosszul, ’s közülök 5 meghalt. 
Azonban a’ betegség már szűnni kezd. 1832ben, 
midőn Centben 1500 személy halt a’ cholerában 
meg, a’ börtönben csak egyetlen halálozás történt, 
írják Brüsseíböl, hogy Wellington hg. 870,000 
forintot keres a’ belga kormányon, a’ belga várak 
fő felügyeltének háromévi dija fejében. Kérelmét 
azonban az angol kormány nem támogatja.

O L A S  Z .O R S Z Á G ..
Azon rettentő förgeteg alkalmával, melly 

aug. végnapjaiban Olaszország, Schweiz, Tyrol 
és Francziaország délkeleti részében düliönge, 
Padua környékén hallatlan nagyságú jégdarabok 
(1 — 3 — 4 kilogr.) hullottanak esővel vegyest. 
Egyszersmind félelmes kéngőz tolongott a’ földből, 
melly az embereket halálra rémítette , azt vélvén 
a’ föld nyilandik meg alattok, ’s mindnyájokat el- 
nyelendi. Aug. 27én Rómában is olly égiháboru 
volt, miilyenre ott talán senki sem emlékezik; A’ 
levegő porral volt eltelve , ’s a’ hévmérő délután 
igen erős déli Szél mellett is 32 tokra hágott Reau
mur szerint. A’ csillagásztoronyban 100 lábnyi 
magasságban délben 29° R. volt. Számos ember 
hirtelen roszul lett, és számos hirtelen halt meg. 
Sókan az egész zivatart Yezúv félelmes kitörésé
vel hiszik egybekapcsoltnak, melly épen azonnap 
történt. — D.Miguel Toledo marq. által némi közle
ményeket vevén azonnal elutazott Romából, de 
ismét visszaváratik. — Rómában Spanyolország
ról kevés hirt tudnak, azt beszélték azonban, 
hogy a’ nápolyi udvar d. Carlosí spanyol király
nak készül megismerni, mit némi turini levél az 
Alig. Zíban is erősít. — A’ pápa ismét föllábbatft, 
’s a’ Campo vaccinon (fórum romanum) meglátoga- 
tá az ásásokat. A’ nép ujongó örömmel ’s tiszte
lettel fo<radá. — Következő azon levél Turin- 
hói, melly a’ nápolyi udvarról mondja, hogy d. 
Carlost spanyol királynak készül megismerni: „A’ 
franczia hírlapok többnyire azon véleményben van
nak, hogy a’nápolyi király barátja szabadelmii in- 
tézvényeknek , ’s csak külső befolyás nem enge
d i, hogy óhajtásriiak szabad utat nyisson. Annyi 
való. hoffv mielőtt á’ római birodalomban mozgá

?
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sok történtek, mellyeket Ancona elfoglaltatása kö
vetett, 's mig VII. Ferdinand élt, és Spanyolor
szágban a’ régi intézvények divatoztanak, addig 
Nápolyban mutatkozott némi csekély hajlomás sza- 
badelmü intézvényekhez ; de azóta legkisebb sem. 
’S oily kévéssé külső befolyás az, mi a’ nápolyi 
királyt indítja , bogy inkább ő az első, ki újítá
soktól másokat ó , ’s mindent elkövet, csakhogy 
a’ régi intézvényeken semmi se változzék. 0  volt 
első , ki a’ spanyol öröklés-rend másítása ellen ki
k e lt, ’s kívánta is, hogy Izabella királyné az or
szágosból zárassék k i; 0  az első, ki e’ pillantásban 
is sürgetve sürgeti, hogy d. Carlos minélelőbb 
jogszerű királynakismértessék el, mert úgy hiszi, 
hogy az d. Carlos ügyére nem csekély befolyással 
leend. E’ végre a’ nápolyi király késznek nyilat
kozott e’ herczeget első elismerni, mihelyt bizo
nyossá leszen, hogy a’ többi törvényszerű udvar is 
követni fogja példáját. Hogy erről meggyőződjék, 
utasítást vettek követei mindenütt.

S C H W E I Z .
Az orosz ügy viselő Schweizban aug. 14én 

levelet bocsátott az országgyűlés elnökéhez, melly- 
ben kivonatot közöl vele az orosz birodalom al- 
kanczellárjától vett közleményből. Ezen az orosz 
iigyviselőhöz bocsátott közleményben azt jelenti 
Nesselrode alkanczellár, hogy az orosz czár igen 
örvendett ama’híren, mellybül Schweiznak a’ szom
széd statusokkal a’ (lengyei) szökevények miatt 
volt meghasonlása megszűntét értette. Örvend kü
lönösen pedig a’ schweizi országgyűlés által kimon
dott azon elven, hogy Schweiz nemcsak nem fog
ná a’ nála menekvést kereső szökevények által a’ 
szomszéd országok nyugalmát háboríttatni enged
ni, hanem szükség esetén az olly menekvök ellen 
tettleg is föllépend, ’s azokat határiból kiigazí- 
tandja. Schweiznak az orosz czár, valamint magá
nak is, szerencsét kíván e’ kibéküléshez. Megdi- 
csérteti azután Severint, az ügyviselőt, ki az e’ 
végett tartott alkudozásokban tetemes részt vön. 
Különösen helybenhagyja végre azon lépését, hogy 
az országgyűlésen személyesen megjelent, ’s az
által (Hirzel) polgármester kívánságának megfelelt. 

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyból Írják, hogy Buteniel! orosz

követ a’ szultántól Ahmed Ali által a’ czárnak kül
dött ajándékok viszonyzására a’ czártól a’ szultán 
számára gyémánttal gazdagon kirakott kardot, a’ 
két ottoman hg (szultánié) számára pedig szinte 
gyémántos gyártaléku ’s az orosz koronaörökös 
mellképével ékesített szelenczét hozott magával. 
— Estad Effendi az ország történetírója ’s a’ tö
rök hírlap szerkesztője konstantinápolyi bíróság
ra emeltetett. —- Az egészség áilapotja a’ fővá
rosban még sem javul. Néhány nap előtt az ausz
triai követnek tőszomszédjában egy örmény házban 
történt mirígyhalál, miért is az ausztriai ’s orosz 
követség lakaikat elzárák, ’s legszigorúbb rend- 
szabásokat valának kénytelenek tenni. — Smyr- 
nában a’ dögmirígy egészen megszűnt. — Keletről 

v angol lapokban megjelent hír szerint az aegyptusi 
alkirály a’ pamutszövéssel fölhagyott ’s az e’ gyá
rokban dolgozott munkásokat (mint mondják szám
ra 30 ezret) seregébe iktatá. E ’ rendszabás az 
angol pamutszövet árát Aleppóban igen fölrugtatá.

S V É D O R S Z Á G .
Lindeberg kapitány az Aftonbladban kinyo

mott Írása szerint a’ főhelytartóhoz, nyilványitja, 
hogy ő a’ kir. megkegyelmezést nem fogadja el, 
hanem meg akar halni, ’s Iegörömestebb nov.8 án 
mint születésnapján, mivel azt hiszi; „hogy pal
los alatt elhullandó feje hazájának több hasznot 
hajtand, mintha vállai közt marad.“ A’ Dag- 
ligt Allenarda hírlap; „Bizonyára! Lindeberg 
ur a’ hatóságnak sok bajt okoz , mit könnyen 
kikerülhetett volna.“ — Gothenburgban, hol a’ 
cholera már megszűnt, f. h. lOig 2336 személy 
halt abban meg. — Stockholmból sept. 9ről érke
zett tudósításnál fogvást a’ cholera ott is terjeng
ve dúl. Utóbbi napokban a’ felsőbb osztályból is 
számosán betegültek meg ’s haltak el benne. Egész
ben, mióta a’ cholera kiütött ottan, 3179személy 
közül csak 535 gyógyult föl, 1273 pedig halt,
’s a’ többi még sínyli. A’ cholera a’ kir. lakban is 
mutatkozott. A’ király udvarmestere ’s a’ korona ’ 
hg. komornyikja ,. rövid rosszullét után haltak ,eL 
September 17ig 5848 betegült meg; abból 1358 
meggyógyult, 2529 elhalt, a’ többi még nya
valyog.

’A ’ gabona pesti piaczi ára octob. 3kán 1 8 3 4 : P é n z k e l e t ;
p o a s .  m. v á l . g a r .  l e g j o b b ]  k ö z é p C i e i - é l y l j p o z s  * n .  v á l . g a r . l e g j o b b  1 k ö z é p c s e k é l y B e c s  o c l o b e r  l s ö j é n  k ö z é p á r  p e n g ő  p é n z b e n  —

Tisztabuza 130 j 120 
Kétszeres 106| 1031 
Rozs i 100 | 96! 
Árpa J 934 90

113! Zab
— Köles
— Köleskása 
86! Kukoricza

73! 70

200 186* 
98!, 96!

66-f

93!

Status 5 pC. kötél.
„ 4 pC.
„ 1820 1 köles.
„ 1M1“ „

99tU  
901 

203| 1 
137t

1834u statuskölcs. 
Kain. 2 j  pC. kötél. 
Bankrészvény 
Cs. arany pCt. agio
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4 5 |
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Szerkezteti H e l m e c z y .  Nyomtatja Lä n d e r e r .
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81. szám Pest szerda October’ 8dikán 1831.
F o g l a l a t :  M agyarország (Ferenc* napja Pozsonyban és Pestbudán ; Végh István , Goczigh és M irkovics  Ja'nos f ;  vilá_ 

gosi tűz ’s V t . )  Anglia (Brougham ntazasa^ cortesi  viták p é ld án y ja . )  Francziaország (franczia dynastia  ; poitierai tu" 
dósak gyűlése.) Spanyolország (procurador-kainarai >iták a ’ kölcsön és külföldi adósság ké rd éséb en ;  és legújabb h í 
rek .)  Portugália  (követ- ’s pa ir-kamarai  v i ták ;  a ’ királyné összek e lé se ; és e legy .)  Amerika (rabszolgák és pártok  
Amerikában.) Oroszország. Németország. Gabonaár ’s pénzkelet.

M A G Y A R O R S Z Á G .

Po z s o n y b a n  a’ RR. kerületi gyűlésében 
oct. Isőjén a’ földesúri törvényhatóságrul és úrbé
ri pörrül szóló Vilik t. ez. vétetett föl ’s rekesz- 
tetett bé. Oct. 2kán mind a’ két tábla országos ülést 
tartott; mellyben Királyunk ő fölségének szeren
csésen bekövetkezett névnapjára országosan üd- 
vezlö fölirás határoztatok ’s indittaték utnalr. — 
Mit az ország Ivépviselöji a’ hazai egyetemnek a’ 
jó Fejdelem iránti buzgóságárul mint hiv közlőktol- 
mácsoltak, hajelentöíeg vehetjük az egészre néz
ve két fő városunk Buda és Pest lakosinak, Octo
ber 4kén, mint amaz említett kedves érkezésü 
névnapon, nyilványitott érzelmeit: úgy valódi 
tettben is elég közös volt. Két részre osztályoz
hatni az öröm-ünneplés díszét, t. i. hivatalos tisz- 
telkedési rendre, és nyilatkozó nép -  érzelemre. 
Együtt alakított e’ kettő most is, mint mindig-em
lékezetünk óta, ünnepi fönséget; ámbár az első 
egyedül is elég külső ünnepet szentelni, az utóh- 
bik pedig, mint a’ s z í v  önkéntes kódolásáén gyö
kerező, fontosabb a’ világ minden rámázott poinpá- 
jinál. Mi amannak két fő várasunkbeli történetét 
illeti, az így fejlett ki: Ünneplési helyül, vala
mint tavaly ’s már több év alatt ez alkalommal, 
Budán a’ vár-alatti tágas, és esztendő óta kelle
mes síksággá alakított vármező fa’ németek Ge- 
neral-Wiesen -nek híják, a’ Krisztina-város tő- 
szomszédjában) szolgált; széleit zárt négyszögben 
katonaság foglalta e l, melly épen a’ pesti Ráko
son tartott táborzatra vonatott vala össze’s ez alka
lommal a’ két városbeli őrséggel ünnepileg a’ mon
dott mezőre gyűlt, lovag és gyalog, rokkant és 
gránátos, pattantyús és tartalék ’s a’ t. mennyiségre, 
mint hozzá vethetni, mindössze hét zászlóalj, ál- 
gyukkal; vezerlé őket b. Vécscy lovassági gene
rál ’s t . ; a’ négyszög közepén, mester alkotásu 
igen csinos tábori kápolna volt emelve, mellyben 
a’ csapatok rendeztetése, és külön külön hangász- 
karaik ama’ népszerű „Tartsd meg Isten Ferencz 
királyt“ játszatása után, szent mise tartatott, ka
tonai fény szentegyházi pompával vetélkedve ; 
a’ háiaádozat végével sTedeum“ énekeltetek,

mellyet a’ sorkatonaság három izbeli futó tüze
lése követett ’s numerus oratorius v. epipho- 
nema gyanánt a’ sorok két oldalán ’s a’ vár bás
tyáin kisszegzett álgyú-telejp f43  álgyú) durrogá
sai rekesztének. A^Tatonaság erre a’ parancsnok
ság előtt elléptetvén, szétoszlott. Ezen kívül mind 
Pesten mind Budán a’ fő egyházakban szinte tel
jes diszü hálaáldozat tartaték. — Mi már most a’ 
népbuzgóságot illeti: őszintének ’s hálás örömű- 
nek látá azt minden, ki a’ várbástyáira fölgyült ’s 
a’ mondott mező közepén ’s kivált a’ partos széle
ken tolongó tömérdek ’s gyönyörű szinvegyületü 
sokaságot szemlélhető; nem rend v. parancs hitta 
ezt össze, sem mindnyáját látott pompa-kiváncsi- 
ság: — egy buzgó s z í v  a’ kebelben ’s abbóli kö
zössé olvadó érzelem ünnepet sugalía neki, mii
lyent, engedj Élet-király! szeretve tisztelt Ki
rályunknak érni még igenigen számosat népei bol
dogságára!

V é g h  I s t v á n  sz. István ap. kir. közép- 
V ^vesztese, í  , b. t. tan., koronaőr, baranyai 
főispán ’s a’ m. tudom. Társ. igazgató tagja nincs 
többé! sept. íáOkán uamonyai birtokán Soprony 
megyében súlyos idegláz lepte meg a’ Becsből 
vidámon visszaérkezőt ’s 10 nap alatt sept. 30— 
kán jobb világba szenderíté a’ haza ’s király 
kedvelte dicső férfiút életpályája 73kában; f. h. 
Okén takarittatnak el hideg vetkezményci Babó- 
csán a’ nemzetségi sírboltba ’s akkor tartatnak a’ 
tisztelkedő ’s engesztelő gyászáldozatok. Minden 
magasztalás e’ hazafi polgár fölött felesleg. 31 i 
tisztesebb borostyánfüzért nem függeszthetünk sír
keresztjére a’ hamvadó üdvezültnek , mintha azon 
ritka szerencséjü érdemét érintjük, mellynéí íog~ 
vast, atyja ’s nagy a ívj a példájaként, kik több or
szágló fejdelmink alatt félszázadig ’s azontúl sza
kadatlan ’s tántorulhatlan hűséggel ’s ügyességgel 
szolgálák a’ hazát, kedves Elhunytunk is egy pár 
hónap híján szinte 50 évet szentelt ezerléle vi
szonyokban ’s a’ legzavarosb ’s vészterhesb idők
ben a’ közjó ügyének, midőn érdembecslő Fejdel- 
münk díszes nyugalomra méltatá a’ csüggedhetíe- 
nül fáradozót. Pest vmegye palotájában a’ 3 íarczi- 
bányi Intézet idei jutalom-osztásakor nádori kép
viselő biztosképen hazafi elérzékenyüléssel szavalt
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hikes beszéde vala végbucsúja ’s haüynéneke a’ 
Haza előtt. Fimagzat nélkül hajlott sírjába. Két le
ánya közül az idősb apáczafátyolt ölíve az éggel 
'» égiekkel rokonult monostorában, a1 kisebbik Jo
anna minden jó és rokon kebel áldásival ’s könnyes 
sobajtásival körüllebegve kesergi országos tiszte
letű nemzője kora eltűntét. — Budának e’ vesz
teségét megelőzé egy más is még a’ múlt aug. 
29kén, midőn t. i. nagytiszt, ’s tudom. G o c z i g h 
l g n á c z o t ,  a'Statistika ’s bányász-törvénynek 
nagyhírű nyugalmazott kir. rendes tanítóját a’kas
sai Akadémiánál, élete 69ben szinte idegláz ragadó 
ki tisztelőji közül. Minden ismerőse ’s tanítványa 
minden hízelgés, nagyítás és tömjén nélkül, melly- 
nek a1 megboldogult minden alakban gyűlölője va- 
la , egyiknek tartá a’ koszorús elpihentet Europa 
legelső statistikusai közül, kézirata legalább holtig— 
lan tökéletesített tudományának arany betűt érde
mel mind alapos hűségére, mind az oktatási tár
gyakat kimerítő egyetemi tartalmára nézve; mi
ért is szerfelett kívánatos annak minélelőbbi hé- 
zagtalan megjelenése minden tudománybarát előtt. 
Egy jeles tanulódij-alapítvány is örökíti emlékét 
a’ pesti fótudományszéknél. Epen e’ sorok zár
tával vesszük hírét n. Ma r k o  vi es  J á n o s  kir. 
tanácsnok , a’ királyi Tábla előadó bírája ’s a’ 
magyar királyi tudomány-egyetemnél a’ törvény- 
kar igazgatója ’s elnöke oct. 4kén élete 50ik évé
ben Pozsonyban szinte ideglázból történt megha- 
láloztának ’s ott oct. 6kán lett eltakarittatásának. A’ 
hazai törvényről diákul leczke-Gzélra irt ’s tanuló 
kézen forgó sommázatja egyéb érdemein kívül 
fentartandja emlékét szorgalmának fökép az ifjú
ságnál.

Azon tetemes és számos égések közé, mel- 
lyek e' lefolyt nyáron hazánk külön részeit súlyo
san látogatók, tartozik még a’ világosi is (Arad
ban) , melly ott aug. 20kán az uraságiakon, kath. 
templomon ’s plébánián kivűl 18 kisebb nagyobb 
házat tön hamuvá. Minthogy a’ tűz a’ helybeli 
birtokos és főbíró’ távollétében, gazdasági munkák 
közepeit, délben egy órakor — egyik házi cse
léd bűnös vigyáztalansága által — üte ki: nem 
csuda, hogy a’ segedelem ’s oltóeszközök késő ér- 
keztükkel a’ különben is védetlen’s felette gyúlé
kony épületektől a’ lángot korábban tiltani nem Ie- 
hete. Kamarás és udv. kanczellariai titoknok Szö- 
gyény László u r , Csató Pál és Fábián Gábor tud. 
társasági tagok, Kován János földmérő ’s Zorád 
János kasznár — ki az urod. nagy gabonatárt sze
rencsés volt megmenteni — valónak azok, kik 
mingyárt eleinte nemcsak oktatással hanem saját 
kézmunkával is, a’ kárt mennyire csak lehetett, eny
híteni buzgón s foganatosán fáradoztak. Az arány

lag legnagyobb kárt vaHott szegény lakosság leg
első szükségein a’ nemes érzelmű ’s ritka humani
tásé földes-uraság azonnal enyhített ’s lépések té
tettek, hogy ezek Ínségükből minélelőbb’s minél 
teljesebben ismét fölépülhessenek. — Melly igen 
óhajtható, hogy hasonló nagy károknak okos épí
tés, tűzkármentés, kész oltóintézetek’s minden
helybeli oltóbiztossági szemelység által, mennyire 
csak emberileg lehet, országszerte elejök vé
tetnék!

ö cs. kir. Fölsége Polányi Imre rozenbergi 
sómázsamestert nyugalomba helyezni méltóztatott. 
A’ líra. in. k. udv. Kamara Kayser Ferencz aradi 
sómázsamestert Szilágy-Somlyóra ellenőrködő má
zsamesterré; Loga Ferdinánd gazdasági pracli- 
canst pedig a’ peklini k. kam. számtartói hivatal
hoz tisztirnokká egyszersmind ispánná alkalmazó. 
Itepesch András károlyvárosi BOados meghalt.

Dalmátországbul Zárábul aug. 29kén ezt ír
ják: „Ciro“ ausztriai kalmárbrigg kapitánya Gilli- 
bert Sándor, ugyan a’ Oiron Velenczébül jöttében 
aug. lükén hajnalkor „Scoglie Sansigo“-tól dél
kelet-irányban egy hajót pillantott meg a’ tenge
ren egészen lángokba borulva. Feléje vitorlázván, 
két nyomorult sajkán 10 személy evezett elibe, 
kik magokat a1 meggyuladt hajórul megszabaditoí- 
ták. Fölszedvén őket a’ Cirora,- elbeszélek, hogy 
hajójuk egy amerikai brigg, neve „Ontario“ ’s 
Éj^zakamerikábul jött volna Triesztbe, de tegnap 
egyik árboczát villám sújtotta meg, ’s ettül az 
egész hajó meggyuladt. A’ kapitány e’ megszaba- 
dultakat a’ közel Lessina szigetbe vitte, ’s az ot
tani hatóság további gondoskodásába ajánlotta. 

A N G L I A .
Brougham, a’ lordkanczellár Skótziában utaz- 

takor, hol születék ’s nevelteték, sept. 2kán In- 
verneszben, azon alkalommal midőn a’ város ha
tósága a’ polgárjog-levelet átnyújtó neki, többek 
közt ezeket mondó: Örülök, hogy e’ felvidéken 
(Hochland) annyi lelkesülésre találtam a’ király’s 
haza iránt. En mint ̂  század óta három nagy status
ügy előmozdítója, u. m.L_a’ néger-fölszabadításé, 
a’ parliament javításé ’s a’ népnevfclése, ez utób
bi nélkül semmi javításnak sem ígérhetek tartós 
sikert. E’ fontos kérdések buzgó barátra találtak 
bennem ’s hasonló érzelemben maradok mig élek. A’ 
nemzet hatalmas , tekintetes, hathatós része se- 
gedelmit ’s tetszését nem tagadta meg tőlem. Rá
galomra, gúnyra ’s gonoszságra keveset ügyelek. 
Mi a’ kormány rendszerét illeti, az halkan de jó
zanon haladó a’ javítás utján, ’s nem teszünk lé
pést, mig bizonyosak nem vagyunk, hogy alagyra 
(Grund) jutunk. Némellyek azt vetik szemünkre, 
hogy munkátlanok voltunk, mások, hogy sokat is
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tettunk.* Úgy hiszem’az utóbbi legigazabb. Mi so
kat is tettünk, de az mind szükséges vala , mert 
alapra van szüksége a’ jövendő jó országiásnak. 
Az utolsó parliamentülésben természetesen keve
sebb történt, mert ha egyik évben a’ chinai ke
reskedést nyitjuk meg , azt lehetetlen a’ jövőben 
ismét megnyitnunk; ha egyik évben a’ rabszolgá
kat szabadítjuk föl, a’ következőben nincsenek 
fölszabadítandó rabszolgák; ’s ha ma törlőt tűk el 
a’ főtörvényszék visszaéléseit, azokat holnap még 
egyszer nem-törölhetjük el. Azért is 1834ben 
kevesebb fog történni, mint 1833ban, ’s attól tar
tok, 1835benmég kevesebbet fogunk tehetni mint 
ez évben, csak ha az, mi történik, bármi kevés is, 
a’ gond bélyegét viselje ’s tartósságot ígérjen. — 
I)e néni csak Inverneszben, ’s Aberdeenben fo
gadták Brougham illy lordot ünnepélyesen, hanem 
Dunrobin-Castleben Sutherland hgasszonyiiál is 
fölirásokat kapott a’ felvidék éjszaki részeiről. Min
den városban, minden faluban, mellyen Edinburg- 
ba utaztában átkelt, ujongó kiáltással ’s tisztelet
jelekkel fogadá őt a’ nép. Dandeeban az átnyújtott^ 
fölirásra következő választ ada, mellyben a’ fel— 
sóházat védelmező a’ radicalok ellen. Miután t. i. a’ 
barátságos fogadtatásért forró köszönetét elmondá, 
igy folytató: „Valamennyi, e’ fölirásokban kimon
dott nézettel, mind én mind tiszttársim szivünkből 
egy értelemben vagyunk.Azt mondják azokban,hogy 
a’privilegiált osztályok híjában ügyekcznek a’javí
tások folyását meggátolni.Az emb> »iség állapotának 
javítása’s hasznos isméretek terjesztése mind azon- 
biztosítékok közül, mcllyeket emberi ész kigondol- 
hata, ’s a’ gondviselés jósága adhata, legbizonyo
sabb a’ tulajdonra, ’s mindenre nézve, mit intéz- 
vényinkben becsesnek tartunk, ’s a’ békére, nyu
galomra, tartósságra ’s jó rendre nézve az or
szágban szükségesnek. Míg valumelly nép tudatlan, 
mig nem gondolkodik önmagáért, addig nincs bá
torság a’ tulajdon-megtartásra, nincs tartósság az 
ország intézvényeire; (nagy tetszés") illyen nép 
inindenik sötét álnok utczakiáltozó martalékba lesz. 
— Hogy a’ századok folytában sok hiba csú
szott legjobb intézvényinkbe, hogy néha az em
beri ész készakarva ferdítteték el rosszá tenni 
azt, mi eredetileg jó volt, ezt senki sem fogja ta
gadni. E ’ hibákat javítani szándékunk, nekem, ’s 
tisztársimnak. Tartósakká akarjuk intézvényin- 
ket az által tenni, hogy soha könnyelmüleg meg 
nem rohanjuk , soha helyéből nem mozdítjuk el a’ 
jót, semmit változtatási vágynak föl nem áldozunk, 
(nagy tetszés) De javítani akarunk, hol valóban 
hiba van, a’ félszeget, hijányost ki akarjuk egé
szíteni,^ intézvényinkbe a’ romlottság kitakarítása 
által annál erösb életet lehelni, (zajos tetszés])

Uraim! E’ számos gyülekezetben különféle elvű 's 
véleményű férfiakhoz szólok. Én tisztelem a’ be
csületes ellent, ki nézeteit nem titkolja hanem őszin
tén kimondja. Ha p. o. valaki azt mondaná: én res
publikái kormány -  forma mellett vagyok, nekem 
nincs kedvem a’ monarchia vagy a’ lordok háza 
költségeit viselni.“ (hangos kiáltás ’s hahota>  
Ez becsületes, nyilt-szivü ellenség, mert egy
szerre kimondja gondolatját, ’s azon pontot érin
ti , mellyrül ő és én egyesülhetlenül távozó vé
leményben vagyunk. Én személyemre nézve e’ 
nézethez jó lélekismérettel nem állhatok. Én úgy 
vélem, hogy csak tökéletlen elmélkedés, ’s az 
emberi dolgok legjobb féle igazgatásabeli tapasz
talatlanság nyújthatnak a’ republicanismusnak el
sőséget a’ monarchiái kormányíorma előtt. Res- 
publica Nagybrittanniában nem létesülhet, ’s nem 
létesülhete soha. Csak anarchiát és zavart okoz
hatna ez, mint másutt, és hazánkban is okozott már. 
Ez hitem; midőn azonban azon kormány - formát 
védem, mellyel bírunk, nem hunyok szemet azon 
számos hijányokra, mellyekben a’ felsőház síny- 
lik. Nem híjában ültem e’ házban négy évet, meg
lehetősen tudom, hol bibéje. Tartózkodás nélkül 
mondhatom : baja tudatlanságból, ’s a’ hasznos 
isméretek terjesztése hijányából származik ő lord- 
ságok közt. Azonban er roszaknak sok egyes eset
ben igen természetes igen emberi érzés is oka, 
—> én ö lordságokat a’ világnál tekintve nem igen 
ócsárolhatom , valóban nem. Látják azon politikai 
változást, melly ezen ország alkatában föltűnik; 
látják mit tett a’ parliamentjavítás , mit a’ skott 
várhelységek javítása ; ’s mikép közelít mind 
inkább az angol községi ügy javítása is. Mind 
ezt látják ő lordságok; és szivek aggódással ’s bú
val telik eh Nem! én valóban nem csudálkozom 
rajtok, — magamnak sem igen tetszenék. Még 
is, megkell mondanom: azon állítás, hogy nincs 
szükség a’ lordok házára, gyermekes és kába 
volna. Hasonló joggal lehetne mondani, hogy nem 
kell kiigazítani a’ hamarkodás és elnézés hibájit. 
A’ pairek. háza szükséges és fontos fő vizsgáló 
szék. —

Angol lapok következő példáját adják a’spanyol 
cortes parliamenti vitájának a’ sajtószabadságról. 
Lasanta ur igy szólt arról: Ne gondoljuk hogy a' 
sajtószabadságért küzdést csak olly nemzeteknél 
vettem észre , mellyek igen messze hátra vannak, 
o! nem! még a’ legfölvilágultabbakaál is. így pél
dául Francziaországban, meg déli Németország
ban is láttam er jelenést; mindig törekedtek a’ 
képviselő testek e’ jogra, ’s addig küzdöttek, mig 
megnyerték. ’S ismétlem r hogy azon urak kö
zül, kik e’ czikkelyt (a’ sajtó -  szabadságot) osíro-



molják, egyik sem képes publicistát fölidézni, ki a’ 
sajtot szabadnak nézi, ha előleges censura divatoz.“ 
Pizarro ur, onnan ügyekezék a’ sajtószabadság 
megengcdhetését megmutatni, mert a* conciliu- 
mok is elismerték az ember szabad akaratját. —  
Ochon ur a’ sajtószabadság azonnali behozatása 
ellen szólott, ’s alkalmazását ,a’ vizével hasonlítá 
egybe, mondván: a’ víz közönségesenigen üdvös, 
természetes, olcsó ital; de vannak esetek, mellyek 
ben azt inni tilalmas, vagy hatása módosittatik 
rizkása, bor, vagy égett-szesz  hozzá keverése 
által, mi csak imént a’ cholera kitörtekor is tör
tént. Ezen összehasonlítás nagy izgást okozott a’ 
karzatokon. Domecy ur onnan gondola a’ sajtósza
badságot Spanyolországban megadni kellőnek, mert 
azzal az ország még nem bír, azután pedig hogy 
az.t néha íöl is függeszthetni, onnan mutatá meg, 
„mert úgymond az ember beszélő állat; (animal 
parlante) ’s e’ joga még is szüntelen fölfüggesz
tetik. A ’ seregnél minden csüggesztő szó halállal 
bűnhődik. A ’ játékszínben, ’s itt sem szabad szó
lam', magoknak proeuradoroknak is korlátoznjok 
kell magokat, ha szólani akarnak, ’s midőn egyik 
szó l, a’ többinek hallgatni kell.“ Ez úgy tartjuk 
elég.

F R A N C Z I A O  R,&Z ÁG.

I’oitiersben a’ tudományos gyűlés bevégezte 
üléseit. Az összegyűltek száma 2 3 0  volt. Egyik 
végzése következő: „A’franczia tudományos gyű
lés Poiliersben kötelességének érzi bosszúságát 
kimondania’ korunk néhány literatúrai jelenéseit 
alacsonyító erkölcstelenségről. Reményű, hogy a’ 
szerzők, bármelly iskolához tartozzanak, jöven
dőre az Hiedelem szabályitól nem távoznak e l , ’s 
mindenkit ezennel fölszólít, a’ ki azon hiedelem
ben van , hogy a’ szép művészeteknek és literatu- 
rának az emberiség jobbítására kell szoígálniok, 
segítené őt e’ gonosz eltörlésében.“

A ’ dynastia, úgy mond némi párisi leve
lező sept. IS ró l, mindig határozottabb lépéseket 
tesz. Eleinte halkon já r t , Vcsak a’ zendülés el
len lépett föl keményen, ’s habár gyakran megkí
sértő a’ sajtót i s , csak kísértések voltak azok. 
Rendszere most már világos. Előbbi pőréi többnyire 
a’ Tribune ellen valának intézve, mert a’Tribune a’ 
zendülések egyik része, ’s a’ klubbok teje volt. 
A ’ Tribune a’ klubbokkaí együtt megbukott, azóta 
a’ Tribune még gonoszabb dolgokat mondhatna 
mint valaha, de kevés rá a’ figyelem ; ’s tőle a’ dy
nastia többé nem félhet. Egészen máskép á lla ’ 
dolog a’ National előkelő republicauismusával. So
ha ez klubbi befolyást nem gyakorlott; de a’ ma
gosabb szabadelmü osztály nagyszámú fiatalsága 
vonzódik hozzá. Azon része az oppositidnak, melly

a’ dynastiától egészen elfordult, mint Dupont de 
l’Eure és Laíitte barátjai, ’s mások a’ National- 
hoz csatlódnak. Mindig lesben áll (rézsen áll) ez, 
’s néha Dupinre is kacsingat, ’s áltáljában sok 
ügyességet és talentumot árul el. A ’ National kü
lönösen az angol reformok további fejlődésibe, ’s 
a’ spanyol revolutioba bízik: ,,A’ National egész 
hatalmát, ’s azon egész irányt, mellynek orgá
numa a’ National, meg kell semmisíteni,“ úgy gon
dolkodik a’ kormány. Itt nem gyalázásokról, nem 
vastag sértegetésekről, ’s nem pór gyülölség tul- 
csapongó szeszélyeiről van szó; itt nem vétkes 
szók , hanem vétkes gondolatok miatt lesz a’ vita. 
A ’ Nationalbari tehát némileg a’ sajtó kiváltságát 
kell megtámadni, mellyet az a’juliusrevolutio al
kalmával szerzett vala magának: tudnillik, hogy 
ne legyen neki szabad a’ kormányt, vele teljesen 
ellenkező elv kedviért megtámadnia, ’s dynasta- 
ellenesnek lennie, azaz, meg kell a’ Nationalnak 
tiltani, hogy a’ respublicát hirdesse. Ez világos 
czélja a’ most ellene irányzott pöröknek. Minél 
számosbak lesznek a’ National pőréi, annál vilá
gosabban elötünend majde’ czél. Az esküitek néha 
fölmenthetik, de mivel telvék orleanista elemek

k e l  , az sokáig nem tarthat. — A’ legitimistáktól 
a’ kormány kevesebbet félhet, V. Henrik a’ legi
timista lapokban jobbadán ki van kiáltva, ’s ki
rálynak elismérve, de a’ kormány föl sem veszi 
őket. A’ legitimisták ártottak legtöbbet a’ repub- 
licanusoknak, mert szövetséget színiének velők, 
mi a’ polgárokat még inkább elidegenité a’ repub- 
licanusoktól,“

S P A N Y O L O R S Z Á G .

A ’spanyol fínancz-biztosság, mint már mond
va volt, benyujtá a’ kamarának tudósítását; a’vi
tatások e’ fölött az alsóházban sept. lökán kez
dődtek meg. Fölolvastat van a biztosság többségi 
’s kisebbségi véleménye, melly mindkettő ellen
kezik a’ ministerek javaslatával, legelőbb is Mon- 
tevirgen marq. állott föl a1 biztosság egyik tagja. 
Fonáknak Játá ő a’ ministeri javaslatban, hogy a 
kölcsönvét ’s külföldi adósságnak egymástul egé
szen ellenkező kérdései egygyé zavarva vannak; 
panaszkodék, hogy a’ biztosságnak kimerítő íöí- 
világitás nem adatott, mivel 1831 óta budget már 
nem is volt. Előhozá ezután röviden a biztosság 
véleményét: hogy t. i. 2 0 0  millió real (5 0  mil
lió franc) rendkívüli segedelemmel a kormány 
i@ 34re fedezhetni fogja a'status szükségeit; melly
nek kiállítására, mielőtt kölcsönhöz kellene fo
lyamodni, kerestessenek össse az ország benső 
forrásai és segéd eszközei. A ’ külföldi adósság 
iránt tett ministeri javaslat sok bajt okoz >tt a biz
tosságnak , minthogy aljban minden adósság ugyan
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egy rendűnek nyilatkoztaték , pedig az 1823 jul. 
26ka óta fölvettek egészen más természetűek, en- 
nélfogvást azokat a’biztosság egészen elkülönittet- 
ni is kívánja. „Legelső törvénytelen kölcsönt, foly
tató a’ marq., ama1 boldogtalan emlékezetű időben, 
a1 Sen de Urgeli lázitó junta, melly mind nemzet 
mind király ellen pártot ütött, ’s még magát kor- 
mányságnak nevezni merészlé , vett föl, mintegy 
130 millió reált (33* mill, franc). E ’ kölcsön, 
még akkor is midőn azt a’ nemzeti gyűlésből ama’ 
párt áital kiszakasztott király már elismér.te, olly 
rósz hitelben állott, hogy ha Parisban a’ börzén 
minden ármányt ’s cselszövényt el nem követnek, 

.bizonnyal létre sem jő. Nem híjában inték a’ fran- 
czia hírlapok a’ népet: részt ne vegyenek e’ min
den oldalrul törvénytelen vállalatban, ’s gondolják 
meg, mire fecsérlik pénzüket. Hasonló természe
tű a' többi későbbi adósság, egyik fölvételében 
sem hivatott tanácsul sem a’ cortes , sem a’ kirá
lyi tanács vagy status-testületek; valamennyi tit— 
-kos utón történt; ilfy mód pedig valamelly tettet 
törvényesíteni csakugyan nem fog; hisz maga 
megvallá a’ fuianczm inisler, hogy mind azon tö
mérdek kölcsönből utoljára is csupán 250 millió 
fizettetett valóságosan az ország kincstárába, melly 
Ismét újólag nagyobb részben kamatokra forditta- 
tott.a A’ beszélő ezután néinelly kivételeket tőn 
az angol és éjszaka meri kai, valamint az 1828 
dec. 39kai egyezésnél fogyást a’ franezía kincstár
nak kötelezett adósságok iránt. Innen a’ ministe
rek által tett azon szemrehányásra mene által, 
hogy a’ biztosság igen sokáig késett a’ javaslat- 
vizsgálattal , holott pedig mindenek előtt pénzre 
volna szükség a’ hadakozás minélelőbbi bevégzé
sere. „Valljon ismeretien e a’ mínisterek előtt, 
kérdé a’ szónok, a’ biztosság súlyos fáradozása, 
s valljon nem a’ ministerium volt é oka, hogy fél— 
szeg javaslata helyett, a’ biztosságnak egészen 
mást kelle készitnie? A’ minister ur csak pénzt 
sürget ’s ismét pénzt, hogy a’ háború Navarrá- 

’ ban bevégeztessék ; az ember azt hinné e’ sürge
tésből : a’ kamarák nem akarják az igazgatást se
géd eszközökkel támogatni: én pedig bizonyossá 
tehetem a’ házat, hogy az éjszaki tábor mind- 
ekorig semmiben szükséget nem szenvedett, ’s a’ 
biztosságnak előmutatott irományokbul kisült: mi
kép a’ minister különben mindünnen pénzt szed, 
honnan csak kaphat; igy nemrégiben is harmad- 
fél milliót nyújtott a’ hadministerium rendelkezé
sire. Tehát nem pénzszükség az, miért a’ polgár
háború még most is folyvást tart ? miért hagyják 
neiuelly generálok magokat megrohanhatni, ’stéko- 
zolják táborunk becsületét’s katonáink életét? mi
ért kelle a1 hadministernek büntetést szabni olíy 
tisztekre, kik csapataikat elhagyván biztos he

lyekre futottak szét? ’s pénzszükségé az ok vall
jon, hogy midőn a’ ’nemzet több mint százezer ka
tonát tart, Navarrába még csak 20 vagy 30 ezer 
sem küldetik ama’ 40 ezer segedelmére, melly olt 
tehetetlennek mutatkozik ? ’s végre csakugyan 
pénzszükség miatt van é, hogy a’ városi katonaság 
mindenütt szerkezetlenül hever, ’s az egész sor
tábor harezba nem indittatik, melly a’ lázadókat 
széjjel verné ? (hosszas tetszés a1 karzatokon.) 
Toreno gr. megjegyzé, hogy a’ had iránt tett 
vádakra az illető hadminister és Rosa ur kívánják 
a’ feleletet főntartani; ő csupán a’ financziárul fog > 
szólani. Természetes úgymond, hogy financziánk 
állapotja ’s a’ veendő kölcsön ügye megítéléséül 
a’ budget kimutatására volna szükség; de hát a’ 
jelen ministerium é oka annak, hogy 1831 óta 
rendszeres budget nem volt? egyébiránt ennek lii- 
jányában, kimutató a’ ministerium a’ kincstári fo
gyatékot, ’s javallatot tőn annak födezésére, mi 
úgy tartom, további intézkedésül elég útmutató. 
Négy álló hétig volt szeme előtt a’ biztosságnak 
a’ kormány minden munkálata; a’ mi iromány ké
retett mind megadatott; engem csakiegyszer hit
tak ülésbe meg; ’s ekkor három négy óráig felel- 

. gettem a’ biztosság kérdéseire, ’s a’ mi tudósítás 
a’ ministeri bureau-któl telhetett, azt hűséggel 
mind előadtam. E ’ tudósítások után a’ biztosság 
voltaképen elismérte az általam kimutatott defici
tet; de gáncsot vetett a’ kijelelt egyes czikkelyek- 
ben. Hozok példát erre: 31 milliót fölöslegnek ta
lált a’ hadsereg szükségeire 1834ben; fölösleg
nek szinte 20  milliót a’ hajóliadi készületekre, 
holott nem rég jelenté a’ tengeri minister, hogy 
hajógyárinkban nincs egy rőf vászon is vitorlák
ra, ’s 3 —4 esztendő múlva egész hajóseregünk 
tönkre jut. De más költségink is vannak, millye- 
ket előre nem látott körülmények okoztanak, azon
ban clmellőzhetők sem valónak: így a’ görcsmi- 
rígy miatt, status-jövedelmünk az egyetlenegy 
julius hónapban 0 millióval csökkent. Még most 
valahogy fedezhetjük a’ kiadásokat, de ha oct. 
utoljáig a’ szükséges költségeket részünkre meg 
nem szavazná a’ kamara, úgy valóban a’ legret«- 
tentőbb (horrorosissimo) szükségbe jönénk, melly- 
nek legelső áldozatja is a’ munkáló hadsereg lesz. 
Ennek akadályozására a’ ministerium uj kölcsönt 
javaslóit; a’ biztosság pedig benső segédforrásink- 
lioz nyúlást emleget. Részemről megvallom csu
pán 3 utat látok segedelem-jutáshoz: adó-föleme
lést, nemzeti jószágink eladatását, avagy uj köl
csönt. Ugyan van é az urak közt valaki, ki mos
tani körülményinkben az adót, nem mondom 300, 
de 200 vagy csak 100 millióval is emelni merné, 
tudván hogy annak szörnyű viszontagságos be
hajtása csak állványos zendülést, ez pedig a’leg-
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szomorúbb következéseket szülhetné. Tehát a’jó
szágokhoz nyúljunk, mondaná valaki. Mellőzvén 
azt, hogy e’ nemzeti jószágoknak egészen külön 
tűzött ’s változhatlan rendeltetésük az , hogy bel
ső adósságink letisztázására fordittassanak, kér
dem : valljon hány találkoznék, ki annak magas 
árát tüstént kész pénzben fizethetné ? sőt csak 
venné is forgandó természetüknél fogva? Nincs 
tehát ezzel is mit boldogulnunk. Az ó világ és kö
zépkor csupán egy módot ismért magán szükség
ben segiteni, a’ háború és hódítás rendszerét; ak
kor idegen országba mentek fegyverrel keresni 
azt, mire otthon szükségük volt; mai időnk ennek 
egy mást teszen helyébe, de szinte csak egyet
lenegy módot, a1 kölcsönvételt. Mármost itthon 
vegyük é mi ezen kölcsönt vagy külföldön, azt 
nem magunknak hizelkedés, hanem a’ nemzetre 
gazdaságos!) föltételek mellett fölvállalás határoz
hatja el, csak a’mennyiség legyen szavazva. Ám
de ezen szavazás előtt, még a’ külíöldi adósság 
kérdését szükség eldönteni. A’ biztosság e’ kérdés 
(jgyében két adóssa'gi osztályt állít föl, ’s csak az 
egyikét ismeri el. Eli úgy hiszem, illy cselekedet 
statushitelünkön halálos csapást ejtene, mert álta
la az eredeti jog érőségét láttatnánk kérdésbehoz
ni, mi tudja Isten még minő örvénybe taszíthat
na. Mi a’ Guebhardféle kölcsönt illeti, bizonyára én 
vagyok legutolsó, ki annak eredetét, vagy azon 
kormányt, melly fölvette, védelmezzem; de egé
szen más, személyeket védelmezni, kik valamelly 
ügybe avatkoztak , ’s más magát a’ semmisítő el
vet oltalmazni, melly mind azon kölcsönöket fel
forgatná. A’ ministerium e’ népszerűtlen kérdésre 
nézve valóban kellemetlen helyzetben van. Ne
künk kötelességünk nem hízelkedni a’ népnek; ha
nem az igazat megmondani. Bizonyos hogy Gueb- 
hardt kölcsönét egy lázadó junta vette föl, de 
az is bizonyos, hogy a’ király, mihelyt ismét az 
ö korlátlan hatalma üzésére jutott, azonnal elis
merte. A’ kölcsön tehát azontúl már nem volt 
többé a’ Seu d’Urgeli kormányságé, hanem min
den tisztátlan eredete mellett is az ország igaz
gatásáé , jnelly azt törvényesítő. Ennélfogvást az 
elvről többé nem is vitatkozhatunk, hanem csupán 
a’ fölött: megfizethetjük e az adósságot vagy nem ? 
Uraim ! akármi rósz volt a’ kormány , melly azt 
fölvette, a’ nemzet engedelmeskedett neki, habár 
ellenkező indulattal is. Még minden király meg
adta jól árát azon nyugtalanságnak, melly népét 
bolygatá; épen igy van ez megfordítva a’ néppel 
is. Francziaország 1830ki revolutiójakor egy pil
lanatig sem kételkedett elismerni, ’s folyvást fi
zetni mind azon kölcsönöket, mellyek egykor az 
ellenséges külföld miatt vétettek föl, ’s az or
szágnak gyászt és fájdalmat okoztanak. Hasonlón

elismért XVIIIik Lajos, midőn a’ száznapi csá
szárság után ismét trónra lépett, minden, azon 
mulékony kormány által tett adósságot. De mel
lőzvén ez okokat, én még másokat fogok említe
ni , sokkal sulyosbakat ’s egyenesen a’ nemzetet 
érdeklőket. Vannak körülmények, mellyek az ész
nek parancsolnak, és kérdések, mellyeknél a’ 
nemzetek jó egyetértése ’s nyugalma fordulnak elő. 
Ezeket megvetni, nagyratartóhiú kábaság volna, 
melly utoljára is csak azoknak á r t , kiktől eredett. 
A’ mi kölcsöninknél legjobban érdeklett nép a’ 
franczia nemzet, a’ mi szomszédunk és szövetsé
gesünk. Az előttünk fekvő javaslat elfogadása 
mellett, olly lármát (miitItat azon nép, hogy a’ 
franczia kormány kényszerítve lesz a’ követlők 
sürgetéseit védelmezni. Én ugyan jól tudom, hogy 
e’ miatt szoros szövetségünk azon országgal nem 
oszlik föl, de barátság és ellenség közt igen igen 
számos közép, közelítő vagy tágító fokok fekszenek. 
A’ biztosság is úgy hiszi: ez által még a’ jó ba
rátság köztünk és Francziaország között meg nem 
zavartatik , de elég kezesség e illy komoly kér
désben, egy illy puszta és semmin támaszkodó ál
lítás ? ’s nem látjuk e , mikép a’ kérdés által ma
ga Anglia is érdekeltetik? Angliában ugyan ezt 
fogják mondani: „Spanyolország krisisen megy 
keresztül, ha megbukik a’ párt, melly ma uralko
dik, a’másik győztes újra elfogadja keresetünket.“ 
De vannak Angliában, kik e’ mondásra „nememet 
felelnek; ki fog tehát nekünk pénzt nyújtani ? Itt 
a’ minister a’ javaslat egyes pontjaira ment által. 
A’ 4ik czikkben , úgymond, az egyesült statusok
nak kedvezés van juttatva , ’s a’ tőlük vett köl
csön elismertetik; miért nem juttatnak tehát Fran- 
cziaországnak is? Én nem tudom, miért vannak 
e’ status iránt annyi részvétlenséggel azon percz- 
ben épen, midőn nyilványus Hiedelem is egészen 
ellenkező viseletét tanácsol. Szinte hinni kellene 
az embernek: Francziaország olly távol esik tő
lünk mint China. A’ biztossági javaslat nem vezet 
kevésbre: minta’ nemzeti hitel megölésére, az 
igazgatástól minden segédforrásnak elszakasztásá- 
ra , ’s Francziaország oltalmának, mellyre külön
ben olly nagy szükségünk van, megvetésére. Illy 
javaslat, bizonnyal mondom, még szavazásra sem 
érdemes. Nem úgy mondom ezt a’ biztosság tag
jainak és kamarának mint minister, hanem mint 
követ és spanyol, kinek a’ nemzet becsületében 
’s a’ királyné ügyében része van. Minden szavam, 
benső teljes meggyőződésből eredt. Akarják uraim, 
hozzak még több nyomosságot e’ bajos kérdésre ? 
Kilencz tagja közül a’ biztosságnak, négy elvála- 
kozott ’s épen az ellenkező tulságot javasolja, 
úgy hogy a’ kormány bátran elmondhatja: min
den oldalrul a’ közép és legjobb szempontul fog
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ta föl a’ nagy kérdést, midőn minden adósságot 
elismerni javasol, de csak annyiban fizetni vissza, 
mennyiben erőnktül telhetik. — A’ minister után 
még ez ülésben, ’s más nap is sokan szólották, 
de elhatározó szavazásra a’ dolog még nem került. 
Jő vő levelünkben a’ vitatásokat folytatni fogjuk.

Saragossabul jött levél szerint Cuevillas, ki 
mintegy 1000 emberrel sietett Castiliába lázadást 
támasztani, sept. lOkén Manso gén. által feltar
tóztatott ’s több órai harcz után teljesen megve
retett. Cuevillas, mint hírlik , maga is elesett, 
mások szerint pedig csak főtisztje, Areitio ezre
des , és még igen sok tiszt. E’ megvert had job
bára alavai csapatokbul állott. —- Rodil 19kén 
Irurzunnál állott; d. Carlos Enguynál; Zumala- 
carreguy Lumbier és Aoiz közt; Lorenzo pedig 
Síkén Zubirihez érkezett. Sept. 17kén kiadott 
kir. rendeletnél fogva a’ biscayai tengerszélek 
ostromzár alattiaknak nyilatkoztattak.

P O R T U G Á L I A .
A’ követkamarában a’ ministeriumnak igen 

nagy többsége van, melly a’ legközelebb megér
kezett azori követekkel újra szaporodott; ezek, 
mint mondják hasonlón mindnyájan tuljavitók (ul- 
trareformer). Az oppositio részén Passos és Reis 
uu. a’ vezér-szónokok, a’ ministeri pártot Magal- 
haes ur látszik vezérleni. E ’ napokban indítvány 
téteték a’ királyné, valamint a’ regens-hg és hgné 
esztendei udvar-költségeik megállapítása iránt.— 
6kán estve egy klastrom, melly katonai fogházul 
szolgált,’s meílyben ekor a’ Madeira szigetből nem 
rég hozatott 300 migueli katona tartaték fogva, 
négy oldalrul gyujtatott föl ’s porrá égett. Bizo
nyosan nem tudni, kik a’ tettesek; de azon oknál 
fogva , hogy a’ foglyok már több Ízben megszök
ni próbálkoztak, nem régiben pedig az őröket, kik 
mindnyájan francziák valának ’s ezek tiszteit is 
kivégezni megkisérték, de fölsültenek, egyenesen 
rajok van a’ gyanú,hogy talán ezúton akartak ki
szabadulni; minden esetre igen megfizették árát, 

» mert a’ 300 közül több 300nál égett be. A’ 
klastromnak már most falai is lerontattak. — Don 
Pedro egészségi állapotját folyvást aggasztónak 
írja az Albion. Most a’ hg.Ajudában tartózkodik kö
rülvéve orvosaitul, kik tőle egy tápot sem távoznak. 
E’ körülmény némileg siettetni látszik a’ királyné 
összekelését, melly kérdés a’ Morning-Herald sze
rint már a’ tanácsban föl is vétetett ’s legtöbb szó 
as ifjú leuchtenbergi hgre (álon Pedro hitvese 
öcsére,) van.

A’ követkamarában sept. 6kán Silva Carval
ho ur tudósítást terjesztett elő az ország financziá- 
járul. A’ kamara igen megelégült e’ tudósítással; 
jelenti ugyan is , hogy már több rendű ’s névsze- 
rint a’ 300,000 fnt st. alpari, 180,000 fnt st.

utolsó kölcsöni és 3 millió fnt, ’s 900.000 fnt bel
ső adósságok mintegy két harmada le van tisztázva. 
A’ minister megígérte, hogy közelebb tervet fog 
kidolgozni, mi szerint a’ belső adósságok egy ös
szeséggé olvasztassanak , egyenlő szakaszokra 
osztva ’s tekintettel a’ külön természetű kölcsönök 
eredetire ’s keletire, melly utóbbi a’ legközeleb
bi 8 — 10 esztendő alatt megállapíttathatik. Vita
tások közben egy két követ megjegyzé: szégyen 
az országnak ’s kivált a’ kormánynak, hogy kül
ső kölcsöneibül csupa idegeneket hagy boldogulni 
a’ helyett, hogy portugáli hazafiak részesíttettek 
volna bennük. Silva Carvalho válaszold : A’ kor
mány kereste ugyan azon hazafiakat a’ veszély 
idején , kiknek kedvük lett volna hasznos föltéte
lek alatt a’ kölcsönre vállalkozni,de semmikép sem 
akadhatott rájuk; sőt még utolsó esztendőben, mi
dőn a’ szabaditó sereg Lissabont már bevevé, sem 
találkozott annyi hazafi, hogy 300,000 fnt st.get 
kiállíthattak volna, mert ekkor is a’ banknak kel
le pótolni, mi még az egészhöz hibázott. Kár te
hát most már e’ tárgyról üres declamatiókkal időt 
vesztegetni,mert utoljára semsülne kia’ dolog bővebb 
vizsgálatábul több, mint gyalázat azon számos gaz
dag emberekre , kik magokat portugáli hazafiak
nak nevezgették. Carvalho ur elég világosan pél
dázhatott is egyik tagra a’ kamarában, egy dús 
gazdag emberre, ki akkor időben mint kiköltözött 
Párisban lakván, ’s pénzeit ottan tartván kamato
kon , ámbár fölszólittatva egy fillérrel sem járult 
az ország megszabadítása nagy munkájához. A’ 
pairkamarában ugyan e’ tárgyról hasonló érte
lemben szólott a’ financz-minister, Palmella, Va- 
lenca és Taipa pedig tisztelettel emlékeztek né- 
melly derék külföldiekről, kik úgy szólván semmi 
biztosság mellett is nevezetes pénzsummákat köl
csönöztek. Ugyanez ülésben kérdésbe jött: vall
jon a’ még mindeddig fogságban ülő Pizarro ez
redes választatása elfogadtassák e vagy nem ? a’ 
többség oda nyilatkozott, hogy minden e’ tárgyat 
illető irományt nyomassanak ’s a’ kamara tagjai 
közt illő fölvilágitásul osztassák ki. Az ezredes 
hazaárulásról van vádolva, ezért foglyoskodik.

Nautilus hadi brigg Lissabonbul sept. 1 ike
rül azon legujabbat hozza, hogy donna Maria ös- 
szekelési ügyéta’ cortes 13kén elhatárzólagmeg- 
állapitá, ’s annak következésében még az nap ha
jó indult ki a’ lissaboni kikötőbül, melly Leuch
tenberg hget Portugáliába hozza. D. Pedro foly
vást beteges.

A M E R I K A .
„A’ rabszolgák és amer. pártok a’ szövetséges 

statusokban.“ (Vége.) Ha a’ jelenségek nem csal
nak, az egyesült statusokra két nagy változás jö
vendő. Az egyik a’ respublica küzdése lesz a’ fue-
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deralismussal. Ne mondjak, hogy a’ foederalis- 
inusnak nincs ereje. Vesztesége eddig önkéntes 
veit, ’s még nem győzetett az le. A’ foederalis- 
mus ugyan nem vallomás többé Ejszakamerikában, 
de az összesítő rendszert sem merik nyilván ki
mondani , pedig azon törekszik a' kormány. A’ 
Foederalismus t. i. mint a’ centraíisatio legnagyobb 
gátja, üldözőbe vétetik. E’harczot, — mint hin- 
niTíezdik, — Jackson vezérli. Vitájában a’ bank
kal nehéz lenne democratai elv vitelét kimutatnia. 
Mert ha azon népszerű czélja volt, hogy megdön
tve a’ pénzaristokratiát, hibázott abban, hogy ké
sőbb utána kormány-bank-fölállítást kiáltott ki. 
Ha félhetett attól Jackson eddig, hogy a’ ma
gánybank a’ külföldi részvénybirtokosaktól nagy 
függelembe juthatna, annál méltóbban félhet most 
a’ demokrata párt, hogy majd ezután a’ status
bank mellett a’ birodalom külön részei nagy füg
gelembe eshetnek a’ congressustól. Egy fő kivált
sága a’ respublicai országiásnak még hosszú idő
re megmenti a’ szövetséges statusok alkotmányát, 
melly a’ foederalismussal szoros kapcsolatban áll. 
A’ pártok nem oda dolgoznak a’ respublikában, 
hogy egymást megsemmisítsék, hanem csakhogy 
egymás elé vágjanak. A’ szabad választási jog 
gyakor üzése legjobb villámhárító erre. Itt csak 
a’ többség határoz , ’s kétséges: valljon kedvező 
lesz e az a’ jövő választáskor Jacksonnek ? ’S ha 
kedvező lenne is , az még nem mutatná a’ szabad 
respublicábana’foederalismusra hajlást. Az ochlo- 
cratia elemei Ejszakamerikában igen igen terjednek, 
’s noha Washington és Hamilton arislokratiai ele
meket kevertek az alkotmányba, ’s a’népuraság- 
nak a’ nagy telekbirtokosakban és müveitekben 
akarának gátot vetni, mind ez már most hiú aka
dály. Az alnép Ejszakamerikában mind a’ kettő el
len methodice hat vissza. A’ legcsekélyebb függelmi 
viszonyt sem állhatja ki e’ nép, mellynek fő ereje a’ 
kis birtokosakban fekszik. Hozzájok járulnak még a’ 
rabszolgák, kik fölszabadulásra várnak. A’vissza
hatás a’ műveltség ellen a’ kézművesek egyesüle
teiben tetszik ki leginkább, mellyek határozatai
kat ’s gyűléseiket az utcza-sarkokra raggatják 
ki Ujyorkban. Egyenszerii, nemzetféle oktatást 
és nevelést kívánnak ezek mindenkinek, mellyen

A’ gabona pesti piaczi ára octob. 7kén 1834:

fölül emelkedhetik minden a’ki akar, de mellyen alul 
senkinek, a’ legcsekélyebb kézművesnek sem sza
bad maradnia. Mi czélja e’ nyilatkozásnak? — 
A’ kézművesek hasznát akarják azon politikai jog
nak venni, mellyet akkor adának nekik, midőn 
azt hivék, hogy soha sem lehetnek képesek va- 
lamelly választást elfogadni. Mind ez a’demokra
tái elv terjedését bizonyítja, melly nem máskép, 
mint a’ mostani kormányrendszer megbukásával 
valósulhat teljesen.“

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ pétervári hírlap következőleg írja le a’ 

most lefödött Sándor-emléket: „Ezen emlék dóriai 
rendű gránit oszlop, ’s gránit talapon áll, melly 
több gránit lépcsőn emelkedik föl. Az oszlop felső 
vége bronce fejezetű, ’s e’ fölött kis fél-tekén v. 
félgömbön bronce angyal áll, melly jobbjával ég 
felé mutat, ’s baljában egy kereszttel kígyót zúz 
össze. A’ talap négy oldalán diadaljelekkel körül
véve Niemen és Vistula, úgyszinte a’ dicsőség és 
béke, az igazság és kegyelem, bölcseség és bőség 
képiszobra látszik. E ’ képek közt három oldalon 
1 8 1 2 , 1813 ’s 1814 évszámokat olvashatni, a’ 
téli palota felé pedig e’ fölirást: „Első Sándornak 
a’ hálás Russzia:“ Á’ talap maga sokkal nagyobb 
azon sziklánál, mellyen nagy Péter emléke áll ’s 
valóban óriásdad. Az emlék magossága földszintül a 
keresát hegyéig 154 láb; az oszlop dereka átmé
rőben 12, ’s hosszában 84 angol lábnyi ’s egyet- J 
len kődarabból faragva. E’ kődarab legnagyob- 
minden eddig ismért egyes kődarabok (monolib 
thok) közt, mert a’ Pantheon oszlopai hossza Ro
mában 4 6 ; az Izsák-egyházáéi Pétervárott 56; 
Kleopatra tűjéé (obeliszké) 63; Pompeius oszlo
páé Alexandriában 68; á’ Péter szentegyháza 
előtti obeliszké Romában 78 angol láb.“

N É M E T O R S Z Á G .
A’ moszka czárné, idősb leányává! Mária 

nagyligasszonnyal Vilmos porosz kir. hg. kísére
tében sept, 27kén délután 5 érakor Pétervárbu! ' 
Berlinbe érkezett, ’s a’ kir. kastélyban, a’ sza
mokra készített szobákba szállott meg. A’ czárné 
(a ’ porosz király leánya) már öt év óta nem volt 
Berlinben. A’ nép zajongó lelkesüléssel fogadá.
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F o g l a l a t :  Magyarország (Marozal-hansági  ^gt 's;  idei szüret ',  já tákszin i  adakozás .)  Portugá lia  (d. Pedro h a ldok l ik ;  d- 
'  Maria  nagykorúnak n y i la tk o z ta t ik ; uj ministeria l».)  Spanyolország (proc -kamarai vitatások a ’ kölcsön éa adósság 

fö lö t t ;  legújabb h írek  a ’ táborbu l .)  Anglia (edinburgi lakom a ;  Cobbctt  éa O’Connell;  Brougham beszéde;  London 
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M A G Y A R O R S Z Á G .
M arc  z al-mellékről, névszerint Kemenes

aljáról oct. Íjén. Az idén uralkodó rettenetes szá- - 
razság egyik tüneménye nálunk a’ berkek, hanok, 
nádasok és folyami mocsár-aljak meggyuladása ’s 
égése. Névszerint megjegyezhetni ezt a’ Marczal- 
ról, melly országunk földleírásában is csavargó 
folyásáról, iszapos áradásiról és 3ok nádasiról em
lékezetes. 31arczal, (mellyről szokás mondani: „a’ 
M a r c z a l  ég !“)  kiszáradván ez idén, ’s járha
tatlanok lévén minden vizei és zsombékos bánságai 
részint a’ mezőn őriző pajkos cselédek, részint 
gondolatlan gazdák által jó czélbul de rósz követ
kezéssel meggyujtatott. A’ tűz előre nem látott 
nagy erőre kapott ’s most már szörnyen elhara
pózott a’ kipárolgott folyam mentiben. Egész nya
ratszaka lángol ’s pislog éjjel nappal. Füstje mér
földekre látszó nagy gomolyokban emelkedik az 
egekbe; szerte hordatik a’ szelek által a’ marczal- 
melléki helységekre, mellyeket, ahoz képest mint 
a’ szél csapja ’s kavarogtatja, — sokszor rémületes 
sűrűséggel ’s bűzzel borít e l; úgy hogy a’ lako
sok (eleinte főkép) ijedve futostak ide ’s tova, vél
vén: nem más gyuladás é az a’ helységben? Vi
dékünk lakosi e’ szörnyű tünemény óta, az életre 
megkívántaid legelső elemben, a’ tiszta levegőben 
szükséget látnak,’s nem győznek óvakodni e’ go
nosz füstnek, ablakokon, ajtókon a’ szobákba ha
tásától annál kevésbé pedig, mivel a’ tűz gátol- 
hatatlanul elhatalmazott ’s hatalmazik. Egész ör
vények ’s kutak égtek be a’ földbe. Aztán alá ed
zette magát a’ zsombekoknak ’s az egész hannak. 
Belé kapott néhutt az erdőkbe is, mellyeknek gyö
kereit a’ föld színe alatt lappangólag terjedve "ös
szeégeti ;migleu fölfelé hat ’s a’ legszebb élőfá
kat szövetnekkent latja lobogni a’ szomorú tulaj
donos. Hozzá közelíteni nem tanácsos; mert nem 
tudhatni, nol süllyed alá az ember lába zsarátnag- 
örvénybe, még olt is, hol ennek a’ föld színén sem
mi jelensége. Mármár szinte magokat a’ falukat 
is fenyegeti felpörköléssel. Gátok ’s árkok ellene 
hiába vettetnek; mert részint alant nagy mélység
be^ harapozik, részint a’ szél szállítja által minden 
gáton. Szóval, olthatatlan mérges konok tűz ez,

mellynek gyökeres kioltatását nem egy jó esőtől 
hanem egyedül a’Marczal minden árvizeinek meg
érkezésétől reméllhetni. A’ kár tetemes és sajnos 
a’ gazdákra nézve már most is : hát még jöven
dőre ? —

Budán, Pesten, Pozsony és Esztergomban 
jobbadán végezve a’ szüret. Mindenütt kitűnő bő- 
ségü ’s az 181 Inéi még tán édesebb a’must. így 
van ez Veszprém ’s a’ Balaton-melléken is. Ba- 
dacsonban nem csak az úgy nevezett ’s hajdan óta 
hires Gy u l a f y  szőlőben és szomszédjában, ha
nem mindenütt tömérdek szaporaságu és zamat« 
arany gerezdek mosolyganak, úgy hogy minden, 
ki két három év óta az olly annyira kellemes ba
dacsonyi ürmösbeli tartozását, ajándékát vagy bár
mi nemű kedveskedési kötelezését nem teljesíthe- 
té a’ szüret mostohasága miatt, most valóban kívá
nat szerint hétszere? tőkéstül ’s kétszeres kamatos
tul minden mentség ’s erőtetés nélkül megteheti azt. 
A’sikföídi szőlők Czegléd, Nagykörös, Kecskemé
ten’s egyéb ezekkel rokon ’s homokos tájakon olly 
özönben áraszták a’nedvet, hogy hordó szűkében 
gyékényre ’s ponyvára is szedettek sokan ; sok 
meg még mindeddig szedetlenül hagyá szőlőjét szü- 
rőedény hija miatt, ’s voltak számosán, kik pén- 
zctlenségök miatt hordót nem szerezhetvén (melly- 
nek íaabroncsú akóját sem lehetett e’ vidékeken 
szürettájban 3 ’s vforinton alul kapni ’s ezt sem 
a’ kivántató mennyiségben) kínálva kínálták 20, 
2 4 , 30 ezüst krajezáron akóját a’ mustnak. A’ 
Tisza mellett is olly dús vala Semele magzatának 
(Bacchusnak) áldása, hogy néhol, p. o. Mind
szenten Csongrádban, edény szűke miatt csolna- 
kokra, ladikokra ’s lélekvesztőkre is szedék az 
egyebüvé áítalok rak hatatlan szőlőt. — Somló, 
Ermellék ’s Hegyalja még csak most kezdi szüret- 
jét. Hegyalján kevésnek mondják az aszút eső nem 
léte’s ennélfogvásta’szőlőhéj meg nem véknyulha- 
tottsága miatt; Egerből pedig ezt írják oct. Tkérül: 
„Az egri szüret határideje oct. 2kára tétetvén, a’sze
dés kedvező napok alatt foly. Általában elmond
hatni, hogy a’ termés bősége nálunk reményfelüli, 
mert habár a’ liőütés vagyis csutka-aszály több 
helyütt sok szőlőfürtöt leszárasztott is , még is
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maradt annyi — igen kevés helyet kivéve — hogy 
szőlősgazdáink nemcsak minden edényöket teli 
tölthetik, de sokan a’ bő áldás miatt különösen a’ 
hordó dolgában szükséget is szenvednek. Van elég 
példa, hogy az egri szőlősgazda egy kölcsönadott 
hordóért kész a’ kölcsönzőnek másik hordáját szin- 
musttai megtölteni. A’ termés jóságára nézve a’ 
jelesebb hegyeken, millyenek az Eged, Sikhegy, 
a’ felejthetlen i82? :k  évihez közelii, de több más 
helyen is jó. Szüléink’ bő termésére nagyon szá
mollak a’ bodnárok: a’ sz.-mihály-napi egri vá
sáron és maiglan is a’ bárom akós hordó párjának 
ára 11 , iS  ’s 13 vforint is volt; holott egyéb
kor jóval alább islehete venni. Ezeknél fogva nem 
fejhetni, hogy borszorojan halunk meg , sőt bőven 
juttathatunk jó szomszédinknak is , hogy pénz
magra szert tehessünk, mi annál ohajthatóbb, mert 
régóta nem volt jó borvásárunk.0

A’ ns Pest vármegye pártfogása alatt levő 
budai magyar színész társaság igazgatóságának 

pozsonyi folyó országgyűlésen levő ifjak nevé
ben juh Isöjén 1834. Schmid Eduard 46 f. 52 
x ft.: oct. Skán pedig Vukovics Sabbas és Nagy 
Károly ugyan az említett iíjak hazafi indulatjából 
30 f. 31 xrt. pengőben adtak olly véggel által, 
hogy összesen e’ 77 f. 23 xrt pengőben tevő sum
ma az idézett játékszín javára ford/ttassék. Véte
tett aimak egy részén eddig 68 darab külföldi 
színjáték, meiiyek magyarul még nincsenek meg, 
’s egy uj baléihoz tartozó muzsika.

P 0  R T U G A L 1 A.
A’ Times levelezője azt írja Lissabonbulsept 

43. Itt az egész műit héten csak d. Pedro egész
ségi állapotjárul beszélgettek; némellyek a’ csá
szárt utolsó vonaglásban levőnek álliták, mások 
ismét tökéletesen fölgyógyultnak. 1 Okén, midőn 
nem kevesen már halálát emlegetek, az Ajudapa- 
lotábul egész udvarostul Quelazba, a’ fővároshoz 
mintegy négy óra járásnyira, utazott el. Útköz
ben kiszállt kocsijábui, kiemelé a’ királynékat is 
hintajokbóí, ’s velük egész óranegyed távolságra 
gyalogolt. A  pairkamarában ez ingatag hírek te
kintetéből kivftta az oppositio, hogy a’ királyné 
összekelési kérdése 48 órával halasztassék el, gon
dolván , hogy ezen idő alatt a’ regens meg talál 
halni, ’s ekkor aztán a’ kérdés egészen más for
dulatot vészén: de mind hij .ban. A'mondott őssze- 
kelési kérdés a’ követkamarában 23^>6 szóval 
ment keresztül. Ez ügyön kívül újólag a’ nép fi
gyelmét Pizarro ezredes ügye foglalja el. A’ vád 
ellene igen számos, 's még elíogatásakor is arrul 
vádolá d. Pedrot, hogy Itio-Janeiróban 14 em
bert gvilkoltatott meg ’s köztük bizonyos Mala- 
guetát, sőt hogy egykor saját kezével nyújtott

volna egy valakinek egy pohár mérgezett puncsot, 
’s gyilkosait most is Lissabonban tartja, kiknek 
mégő (Pizarro) is áldozatja lehet’s a’ t. A’char
ta nyilványos tartalma szerint, fenyitő-pöri vizs
gálat alatt levő fogoly nem választathatik kamarai 
követté, az ezredes pedig, midőn el választatott, 
már több hét óta fogságban ült. Az oppositio tag
jai ki akarák eszközleni , hogy az ezreden a’ ka
mara elibe hivassék ’s védelmezze magát, de ez, 
Ő 3>48 szóval félrevettetett. Más kérdés tétetett 
tehát: valljon a’ fogoly választatása (követté van 
választva Duero tartomány részérül) megállhat e? 
Három napig folyt szakadatlanul e’ vita , rnidöu 
végre is Í3kán estve, 5 4 > 4 5  szóval elhatároz
tatott : hogy az ezredes követségét ne viselhesse 
’s annál fogva Porto mást küldjön helyébe. Midőn 
4 ikénMagalhacs ur (a’ministeriek feje) e’ tárgy 
fölött véleményét kimondaná , fütyülni és zajong- 
ai kezdének a’ karzaton. Magalhaes ur a’ helyett 
hogy az elnököt vagy ház szónokát figyelmeztet
te volna, maga fordult a’ karzathoz e’szavakkal: 
„Hiszen még alig szüntetek meg rabszolgák len
ni, karjaitok még most is bélyegét viselik a’ despo- 
tismus békójinak; alig vagytok szabadok ’s már 
meg akarjátok gyalázni azon szabadságot, melly- 
ben részesültök? Én ugyan nem tartok tőletek/* 
E ’ szavakra még nagyobb lárma gerjedt, ’s az 
elnök eloszlatá az ülést. 12kén m. Saldanha ke
mény beszedett tartott a’ministerek ellen, melly- 
ben azon történetes körülményt is íölhozá, hagy 
ülés előtt 40 lovas katona ’s egy tiszt, kik a’ 
város más részébe valának küldetve, megállapodtak 
az országház előtt azon hírre: hogy a’ kamará
ban már nincs többé szószabadság ’s a’ t. A’ mar
sai, mint indulatos beszédjéből kivenni lehető, 
csak zajt akart támasztani, de a’ ház indulatlannl 
maradt. Sajnálhatni, hogy illy nagy katona olly 
kicsiny politikus.

A’ Times sept. 27kén egy 2dik kiadásban 
kővetkező Icgujabbakat közöl Lissabonbul sept 
24rül: „D. Pedro betegsége ez nap szerfölött meg
nehezült, ’s nem hivék felőle, hogy e’ napot túl 
élhesse. (Confiance hajó, méllyé’ hirt hozta, mon
dott nap délután futott ki a’ kikötibül.) Ezen kö
rülmény következésében a’ cortes az iíju király
nét d. ?*Iariát teljes-korúnak nyilatkoztain, eleit 
akarván e’ rendszabással venni azon nehézségeké
nek , mellyek a’ regens meghaláioztával kelhetné
nek. Az iíju királyné Palmella hget hivá meg egy 
uj kormány-alkotásra, ’s reá különösen a’ külü- 
gyek hivatalát ’s ministeriumi elnökséget bizá. Car
valho megtartaná hivatalát, a’ financziát; Freire 
pedig hadministerségét a’ tengerivel váltaná föL 
Kívülük még Terceira és Valencia hgek’s Villa-



651
real gr. lennének részesek az uj kormányban. A’ 
nép örömmel fogadja e’ változást. D. Pedro a’ leg
nagyobb Jélekerővel, elszánásés nyugalommal vár
ta közelgő halálát. Mindig teljes lélek-éberség- 
ben volt ’s a’ status ügyeiről beszélt. Minden ezre
dest és egy egy köz vitézt minden ezredből, hi
vatott ágyához a’ haldokló regens, azon kéréssel: 
jelentsék köszönetét bajtársaiknak derék szolgá
lataikért, ’s nevében az egész seregnek utolsó Isten- 
hozzádot.“ — A’ Morning-Cronicle szinte 2dik 
kiadásban így közli e’ híreket bővebben: „Lissa
bon sept. 80. Szomorúan jelenthetjük: a’ császár 
folyvást annyira beteg, hogy halála esetére az 
ország kormányárul szükségkép előre gondoskod
ni keile. A’ kamarák tekintetbe vevén e’ körül
ményt, az alsóházban ugyan egyező akarattal, 
a’ felsőben pedig 2 5 > 8  szóval elhatározták: a’ 
királynét nagykorúnak nyilatkoztatni. Többen a’ 
követek közül e’ véghatározásra főkép azon szem- 
pontbul indíttattak , hogy miután d. Pedro viselte 
a’ regensséget, senki utána e’ hivatalra nem ér
demes. Gondolhatni, hogy illy krisis nem marada 
tisztán minden csölszövénytől; mindenfelé forrong
tak a’ pártok, de a’ főbbek czélja: hogy d. Iza
bella Maria inf. hgasszony neveztessék ki regens- 
nének, dugába dőlt. A’ statustanács ifjú királyné 
ő Fölségének főszempontul ajánlván az igazgatás 
áüapoíját, ő Felsége ma, miután a’ hitet létévé, 
Palmella hget hítta meg egy uj ministerium-alko- 
tásra, ’s Freire és Carvalho urakat is fölszólitá 
hivatal-vállalásra. A’ lissaboni bank, tőkepénze
sek , ’s az egész kalmár-testület nyilván kimon
dák véleményüket, hogy Carvalho ur hozzá já
rulta nélkül a’ jelen körülmények közt semmiféle 
ministerium nem állhat (Ön maradóíag; Carvalho 
azonban, ha baráti elmellőztetnek, semmi hivatalt 
nem akar elfogadni. — 1). Pedro e’ végső állapot- 
jáhan egy irományt bocsátott a’ követekhez kö
vetkező tartalommal: „Uraim, a’ portugál! nem
zet követei! Nyílt szívvel ’s eskümhez híven, va
lamint lélekisméretem szava sugalja, jelentem az 
uraknak, hogy én, miután tegnap vég kötelessé- 
gimet mint a’ katholika szentegyház írja, ’s mint 
házi atya teljesítettem, még tartozásomnak ismé
rem tudósítani az urakat, hogy ugyanazon beteg
ségi állapotom, melly tegnap mondott kötelességim 
végzésére birt , gátol továbbra is a’ nyilványos 
ügyekkel foglalatoskodnom. Mire nézve kérem az 
urakat, legyenek gondosak a’ további intézetek 
megtételire. A’ köz jóért legbuzgóbb ohajtásimat 
küldöm az Éghöz. Oueluz palota sept. 18.1834., 
dón Pedro regens.“

A’ Standard szerint hire van, hogy d. Mi~ 
gtrel alkudozásokat sző némelly angol tisztekkel! 
egy uj éxpeditio fölkészítésére d. Pedro ellen.

S P A X Y 0 L 0 Ii S ZfÁ G.
Sept. 1 7kén a’ procurador-kamarában a’köl

csön és külföldi adósság ügyében első szólott a’ 
hadminister (Zarco). Beszéde jobbadon a’ múlt na
pi ülésben Montevirgen ur által íelhoeott vádak 
ellen volt intézve. „Kérdezik, úgymond, pénshi- 
jány e oka, hogy Navarrában a’ háború oüy hosz- 
szan tart? Meg kell vallanom,tjén más okai nem 
is tudom. Máskor a’ katonának régi szokás sze
rint, midőn háborúba ment, előre is bizonyos ked
veskedés! jutalom nyujtatoít; most nem csak ez 
maradt el, hanem egy hónapi zsoldot sem birí a’ 
kormány előre fizetni. Hadseregünk jelenleg 3 
szakaszra van osztakozva. Első része a’ föllázadt 
tartományokban, 2dik Arragoniában’s a’kétCas- 
tiliában, ’s fájdalommal kell mondanom, hogy e’ 
tartományokba több erőt nem küldhetünk; a’ 3dik 
szolgálatot tesz Barcelona és Coruna, Cadix és 
Madrit közölt, ’s egy egy tartományban, hol leg
alább 3 erőség találkozik , 600 gyalognál ’s 80 
lovasnál nem vagyunk képesek többet tarthatni. 
Csudálkoznak az urak mikép tarthat illy sokáig 
a’ háború? emlékezzenek csak kérem, Vendéera, 
Cantabriára, sőt ezen háborús saját tartományúik
ra Napoleon korában. Mód nélkül kedvező ievéh 
a’ vidékség, úgy állanak ott ellenségink mint va
rázs hatalmuak. Merino Castiliában 40 emberével 
képes volt részünkről 1500 vitéz katonát fogla
latoskodtatok 20 ember, sőt 10 is elég lett vol
na őt mindenestül leverni, de csak vészrejtő ’s 

. megvíhatlan helyeken tűnt néha néha elő. Manso 
gén., hogy őt elfoghassa , egész seregét elssé- 
Iyeszlé a’ hegységben, úgy hogy az ellenség egy
szerre 30 pontra! is látta üldözhetni magát. Lá
zadók ellen folytatni háborút annyit teszen, mint 
birtokfpgíalásért hadakozni; foglalás és erő egyre 
megy, ha nincs pénz, nincs erő. — Garcia Car
rasco ur számadásokat hozott föl, ’s azokbul mu- 
togatá , hogy a’ kormány pénzben soha sem szén- 
vede hijányt; de ha szenvedett volna is , a’ mint 
48 vagy több milliót fölvenni birt, épen úgy lett 
volna képes százat vagy kétszázat is. Soha sem 
volt gondja a’ kormánynak a’ polgár-katonaságot 
fölfegy verzeni, sőt magoknak a’ polgároknak kő- ' 
szűnhetni azon csekély készületet is , mellvben 
állanak. A’ ministerek mint látszik inkább félnek 
a’ fegyveres jógondolkozásuaktól, mint az insur- 
gensektől. A’ pártosak minden esetre nem volná
nak olly számosán, ha a’ ministerek annyi esz
közét a’ volt uralkodásnak hivatalaikban nem hagy
nák meg. A’ tartományok bírái- ’s kormányzói
nak legalább is fda insurgens-czimbora. (moz
gás a’ padokon ’s félbenszakadás.) Ma már bűn, 
ha valaki liberális , ’s ez II. Izabella kormánya 
alatt!a (tetszés és zaj.) — Zarco ur újra fölszó-
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lamlott, ’s bebizonyítani akará: milly buzgón tö- 
rekvék mingyárt hivatala kezdetén , a1 városi ka
tonaság felfegyverzésén ’s a’ t. A’ kamara napi
rendre tért vissza. — Gonzalez ur a’ külföldi a- 
dósságra nézve említésbe hozá, hogy azok ellen 
egykor magok a’ mostani franczia ministerek is ír
tak , ’s törvénytelenségét kimutatták. Toreno: „de 
azóta egészen megváltozott azon ministerek (Gui
zot és Thiers) véleménye, ’s a’ többi kormány
taggal hatalmasan sürgetik az adósság elismérte- 
tését; minélfogvást a’ követ ur megjegyzése nem 
nyom semmit.“ Solarteur biztossági tag, reményét 
íejezé ki, hogy a’ ház 42 millió frankért nem 
íogja az ország becsületét bemocskolni. Serrano 
ur, az uj kölcsönt papok és szerzetesektül javaslá 
fölvétetni. így leghamarabb jutunk pénzhöz, mon- 
dá, ’s vége lesz azon örökös pénzküldögetésnek, 
mellyel a’ papság d. Carlos ügyét mozdítgatja elő. 
Én számos carlospártit ismerek, kik igen szép fizetést 
húznak a1 kormánytól, például 12,000 reált, ’s 
telét d. Carlosnak küldik, jótét nevében , como 
obra pia (veluti opus pium, mint kegyes adako
zást v. alamizsnát.) (nevetés.) Nincs vége hossza 
a’ visszaéléseknek. A’ fmancz-minister takarékos- 
ságrul beszélt; én egy özvegyet ismerek, ki 60,000 
real nyugpénzt húz, ’s a’ legkényelmesebb módon 
élj midőn én, kinek szerencsém van a’házhoz szó
lald , ámbár valóságos szolgálatban levő (general 
a’ seregnél) csak 17,000ret kapok.“ Polo ur min
den adósságot kíván elismérni. De las Navas gr. 
a’ biztossági többséget pártolá, ’s miután a’ spa
nyol financzia történeteit elég hosszasan íejtegclé, 
utoljára e’ szavakra fakadt: „Nem! a’ kir. kölcsö
nöket nem fogjuk elismérni; azokat a’ király mind 
maga vette föl, ’s az országtól soha legkisebb ta
nácsot sem kért irántuk.“ Továbbá az ország bel
ső állapotjára nézve: „En az országot két tábor
ra látom osztva (ne felejtsük hogy katona beszél, 
katonai hasonlítás) ; az egyik zászlójához a’ sza
badság ellenségi gyülekeznek ; d. Carlos ezen élő 
zászló. A’ másik tábor, melly fölött II. Izabella 
név lobog, az önállóság ’s meggyőződés embereit 
foglalja magában t.i. a5 szabadság barátit. Jlly körül
mények közt a’ ministerek által kért 400 millió 
uj kölcsönt én is javaslom, de csak azért, hogy 
eszközük és módjuk legyen a’háborút vitézül foly
tatni. Midőn pedig illyképen a’ kormány kívánsá
gához csatlakozom, ne resteljena’ ministerium tő
lem egy igazmondást elfogadni. Nincs t.i. mit cso
dálnia, miért takarékoskodik a’ kamara annyira e’ 
kölcsön-megadásban. Ismérje el: hogy midőn mi 
olly fösvényen bánunk az ország aranyával, ez 
azért történik, mert ő is (a’ kormány) fösvényen 
bánik velünk a’ szabadsági biztosítékok (garan- 
tiák) osztogatásiban, mellvet azonban teljes jog

gal sürgetünk, (tetszés.) Ha bőkezűnek tapasz
talnák a’ kormányt garantiák adásiban, mi sem 
késnénk megadni mind a’ mit kíván, ’s bár ha utol
só vagyonink áldozatába kerülne is az ország ja
váért !“ — Ezzel az ülésnek vége lón. Más nap, 
18kán, Rosa, Polo, Falces, és SomeruelosHtán, 
első szólamlott meg a’ biztosság részére Garda 
Carrasco ur. A’ biztosság kisebb része, úgymond, 
azon szempontbul indul ki, hogyjelen kormányunk 
a’ múltnak folytatása lévén, tartozik annak 11 év 
alatt fölvett adósságit is viselni. En tagadom az 
elsőt, mert azon kormányt külföldi fegyveres erő 
tolta ránk, és szabad alkotmányunkat 100,000 
íranczia bayonnett forgatta föl a’ nemzet kívánsá
ga ’s akaratja ellenére. Mi egyébiránt az el- vagy 
nem ismérést közelebbről illeti, három tekintet 
lehet: a’ dolgok politikai helyzete, alapos jog, 
és nemzeti hitel. Jogi szempontbul nem kell, sőt 
nem lehet a’ külföldi adósságot (1 8 2 3  utánit) el
ismérni, mert a’ cortes előre ünnepélyes óvást te
vén minden, általa föl nem vett kölcsön ellen, a’ 
kölcsönzőknek eztsinórmértékül kell vala tartaniok; 
de ők szabadságunkat dönték meg pénzeikkel. Po
litikára nézve bátor vagyok kérdést tenni: való
ban készülne é Franczlaország, mint velünk szí
vesen elhitetni szeretné:., megvonni tőlünk barát
ságát, ha mi, milliominkat az ő zsebébe folyatni 
nem akarjuk? Hogy állana ekkor Spanyolország 
függetlensége ? ’s hogy a’ mi szólási szabadsá
gunk ? Nem! Francziaország becsületesen bánik. 
Ha jót teszen velünk most, ezt bizonnyal azért 
cselekszi, hogy jusa legyen forduló esetben más
kor tőlünk hasonlót várhatni. Ha d. Carlosnak 
fegyver-szállításit akadályozza^ vagy szerencsét
len esetben saját hadával segedelmünkre jő , kí
vánhat e többet, minthogy mi neki szükség ese
tén Vik Henrik követelései ellen hasonló szívessé
get cselekedjünk? Ezért, gondolnám , jobb lenne 
tudatnunk a’ szent szövetség bankierjaival: mit 
teszen összeeskiinni szabadság ellen. Föl akarjá
tok talán szabadelmü kormányunkat forgatni ? Jó, 
próbáljátok meg, de saját fejetekre ! E’ szempont
bul látom én uraim a’ dolgokat, ’s ebbül kell lát
nia nem csak hazánknak, de Francziaország, Bel
gium és Portugálnak is. Ha már illyképen illő ’s 
igazságos az el nem ismerés, ’s fölötte még idő- 
körülmények—szerintes is, nincs mód benne, hogy 
nemzeti hitelünknek árthasson.“ A’szónok beszéd
je végén fölhozá azon csalásokat, mellyeka’ Gueb- 
hardtféle kölcsönnél történtek, ’s különféle íráso
kat olvasott föl állityányai támogatásira. Utána 
Kosa ur, a’ biztossági többség véleményét anti- 
liberalismusnak nevezé , minthogy mindent sem
minek kíván nyilatkoztatni, mit a’ nemzet 10 év 
alatt cselekedett. „Gondolnák meg, úgymond, hogy
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itt nem győzök és meggyőzőitekről, sem az 1812kl 
cortes föléledtérül vagy folytatásárai, sem egyéb 
másrul nem foroghat szó: hanem egyedül az ország 
törvényei visszaállitásárul“ (zajongás a’ karzaton.) 
Sept. 19kénnémelly kérelmek fölolvastatása után 
ismét rendre jött a’ íinancz-vita. Palarea ur erő
sen kikelt a’ ministerek, ’s azon hijányos és hely
telen adatok ellen, mellyek a’ ministerek ált"! elő
terjesztett financzr kimutatásban találkoznak. A’ 
kölcsönre nézve kényszeritett kölcsönt (prestamo 
forzoso) javasolt 200  millió reálig, melly 1) a’
20 ,000 reálnál több fizetést huzó nyugalmazott és 
szolgálatra rendelhető hivatalbeliek (jubilados y 
cessantes), 2 )  15,000 reálnál több fizetésű tiszt
viselők ; 3 ) papság, és 4 ) katonai jövedelmesek 
(encomiendas militares) fizetéséből négy eszten
dőre rovassék le. Toreno e’ javaslatot teljesíthet— 
lennek mutogató; azon szemrehányás iránt pedig, 
hogy a’ ministerium maga javaslóit volna megbu- 
kást,eztjegyzé meg: „A’ kormány véleménye egy
szerű és természetes. Jelentése e z : az adósságot 
elismérem, de a’ nemzet nem bírja kifizetni.“ — 
Sept. 20kán az egész ülést jobbadán Caballero ur 
beszédje foglalta el, ’s beszédjét, melly az opposi
te) irányának legvilágosb rajza volt, e’szavakkal 
fejezé: „Még egy dolog feszíti különösen keblemet, 
ezt nem hallgatom el. A’ kormány embereinek bi
zonyos szójárás forog örökké szájukban: a’ sza
badság, mondják ők, mellyben élünk, csupán aján
dék ’s kegyelembül juttatott nekünk, mint kik ar
ra számot sem tarthattunk. Részemrül, ámbár so
ha meg nem szűnöm áldani királynénkat azon sok 
kegyeimért, mellyben bennünket valóban része
l t e ,  szükségesnek találom még is megjegyezni: 
hogy jogainkat visszaállítani nem annyit teszen 
mint megalapítani, mert amaz már tettleg fenál- 
lott jogokat teszen föl. Ezen jogainkat a’ mi el- 
dődeink vílták k i, ’s a’ királynét csupán azok hely
reállításáért illeti köszönet.“ E’ vitatásokat még 
20kdn ’s 21 kén, is ámbár vasárnap volt, folytat— 

* ták; azonban vég határozásra még nem került a’ 
kérdés. Ugyanezen vasárnap, a’ városi katonaság 
fensőbb parancsbul a’ város piaczára gyüjtetett 
Össze ’s Quesada némelly uj rendszabásokat ’s te
endő módosításokat olvasván föl előtte, az ezredet 
uj szakaszok ’s tisztségekre osztotta föl. Neveze
tes , hogy Quesada megjelentét mind a’ katonaság 
mind a’ nép gunylármával íogadá. LIaudert’s rna- 
radékit a’ királyné Yal de Ilibas marquisvá nevez
te ki. (Yal de Hibásnál 1813 máj. 7kén győző
déi met vett Petit franczia generálon.) 27kén ku
rír által küldetett meg gén. Minának kinevezteté- 
so a’ navarrai sereg fővezérévé. E ’ szerint az éj
szaki sereg most két vezérségre van osztva: a’

tartományokbelire Osma vezér alatt. Armildez Na
varra vicekirályává emeltetett. 1). Carlos Navarra 
belsőjében tartózkodik; a’ junta Licarozban szé- 
kez. Rodil serege 24kén ellenében állott keletfe
löl, Lorenzo Saldiasnál, Cordova Hclatenál.

A N G L I A.
Az edinburgi nagy lakomáról különösen meg

jegyzi az Alig. Zeit., hogy az a’ végre épített te
remben 1550 vendégre vala terítve, mig 600 a’ 
főiskola teremében találhata helyet. A’ karzatokon 
Edinburg legszebb ’s legelőkelőbb asszonyságai 
valónak egybegyülve. Minthogy a’ lakoma csupa 
hideg étkekből álla, sok vendég nem állhatván a’ 
kíváncsiságnak ellen , idő előtt mozgásba hozá a’ 
kést ’s villát, ’s ezt folytató minden füttyöngéssel 
mutatott roszalás daczárá is, ’s noha egyik gent
leman az asztalra ugrék, ’s onnan korholó és zak
lató a’ mohókodó kapzsikat, még sem szünének 
azok meg, úgy hogy mire a^ elnök helyet fogtá
la, ’s jel adaték evésre, már valóban kevés ma
radt falatozásra, ’s azok kik étvágyukat Hiedelem
ből kímélék, türelmükért meglakoltak, mert nem 
lévén mit lakomázniok, felkoppant által éhen kelle 
maradniok. — A’ Globe Dublinből sept. 18ról je
lenti, hogy Cobbett ur délután egy órakor tartot
ta bémenetét a’ városba Cockburn general, ’s Finn 
Kilkenny megye követének kíséretében. A’ nép lel
kesülve fogadó. Cobbett az általnyujtott fölirásra 
mérsékletien válaszolt, ’s Irland állapotját híven 
rajzoló. Meggyőződését mondó ki, hogy a’ mosta
ni ministerium Irland iránt emberséges érzelem
mel viseltetik, ’s alapos sérelmeiken segíteni kész. 
„E’ fölött, úgy mond, az angol nép, melly végre 
úgy is minden nagy kérdést el Szokott dönteni, 
irántatok irlandiak barátságos indulattal viseltetik. 
En, ki az angolokat jól ismerem,'’s köztük némi 
befolyással bírok, meg vagyok győződve, hogy 
illy igaztalan rendszert Irland ellen többé nem fog
nak meghagyni.“ Ezután javasló az irlandiaknak, 
hogy képviselőjiket kérelmekkel támogassák. Cob- 
bettnek Darrynane-Abteyban O’Connellt szándéka 
meglátogatni, ki ott regényes laktája hegyein va- 
dászgat most. — A’ Dublin Evening Mail, tory lap 
igen bosszús, hogy a’ két nagy népszónok O’Con
nell ’s Cobbett barátságosan közelít egymáshoz, 
kiemeli azon czímeket, mellyekkel 1828 ’s 29ben 
a’ két szónok egymást a’ nyilv. lapokban ellensé
ges indulatból halmozó: p. o. O’Connell 1828ban 
Cobbettet, minthogy az az angol főegyház ügye 
mellett apostolkodott, legförtelmesb szörnyetegnek, 
melly valaha kort ’s nemzetet böcsteleníte, vásott 
hazugnak, eleven pasquillnak az emberi nemzet
re, baromnak ’s t. ff. hívó, f. évi septemberi le
velében pedig dicséri őt mint legjelesb embert mind 
charakterre mind csztehetségre nézve, millyetnavarrai táborrá Mina parancs! alatt, > a’ baski
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valaha e’ világ látott. Viszontag Cobbett az izga-  
tót (O ’Connellt) 1 8 2 9  év. martz. hónapjában szem
telen képmutatónak n ev ezé , ki saját hasznáért a’ 
népet csalja, méregökrendő békának, mellyet kö
vekkel kellene agyon verni ’s t. ’S most mint spe
cialis barátok viszonyos m agaszta lok k a l tömjé- 
nezgetik egymást.

A z edinburgi lakomán Grey gr. beszéde be
végezte után ezen áldomást köszönté e l : „Skótzia 
uj választó szabadságára!“ ’s ez zajos tetszéssel 
fogadtatott. Utána Brougham, Hobhouse ’s Ellice 
tfu. egészségökre ittak, mit ezek bő beszéddel kö- 
szönénck meg. Brougham 1. többek közt ezeket is 
mondá: „Mióta hivatalom diszjeleit viselem , nem 
volt azon örömem, hogy edinburgi polgártársim 
előtt megjelenhettem volna. Arra emlékeztetem az 
urakat, hogy akkor is illy számosán gyűltünk itt 
össze, midőn a’ status magasairól a’ királyi kegy  
buzdító mosolya félig sem volt olly látható, mint 
azon haragos pillantások , mc llyek megsemmisí
téssel lényegétének. Ez időre emlékeztetem az ura
kat, válasz gyanánt előre azoknak, kik tán kancsal 
szemmel nézvén e’ gyülekezet nagyságát, azt azon 
kedvezésnek tulajdonítanák, mellyet statusférfiak az 
trrak által vallott elvek iránt mutatnak. Mit akkor 
mondottam hivatal nélkül, ’s csekély kilátással hi
vatalra juthatáshoz, büszkén ismétlem az urak előtt 
ma kilencz év u tán , mellyekben né.gyet a’ kan- 
czellárhivatalban töltöttem: „Edinburgi polgártár
sim ; tisz tá k é’ kezek!“ (hangos ismételt tetszés) 
Ministern tisztségem elfogadásánál, vitelénél, ’s 
megtartásánál egyetlen hazafi érzésről sem mon
dottam le , egyetlen barátomhoz sem lettem büfé
ién. Semmi elvvel sem hagyék föl, semmi ala- 
csonyság tudaima nem bánt, tudva semmi méltat
lant nem nfozdíték elő. Be soha igaz kívánat útjá
ban sem állottam. Soha királyom ’s uram bizodal
mával vissza nem éltem, soha a’ népet meg nem 
csaltam, ’s nem hagytam el; ’s minthogy é n , ’s 
tisztes barátom mellettem azon ministerek közül 
v igyü n k , kik a’ nép előtt, sohasem  rettegtünk, 
igen örvendek,hogy alkalmam esikösszejőni a’ nép
pel, és számot adhatok hivatalkodásomról, és szín
ről színre kimondhatom n ek i, mikép gondolko
dom, ha máskép gondolkodnám én mint ő. Mert 
liigyék e l ,  azon statusférfi csak félig ismerné 
kötelességét, ’s csak félig fogná fel a z t, mi illik 
azokhoz , kiknek az emberiséget bölcsen kell 
kormányzauiok, ha nem bátorodik ott is neki, 
hol a’ népet rósz úton látja, ’s nem segít rajta 
a’ sokasági akarat daczára is. , Ez volna néze
te a, ez volna uyilványos viseletem mértékiránya, 
ha szerencsétlenségből megtörténhetnék az. —  
De nem láttam még én azon napot, mellyen meg

történt volna, hogy a’ nép és én valóban külön 
véleményüek lettünk volna.“ (n agy tetszés) „Mi 
tehát kezdett ösvényünkön tovább haladunk, ’s 
nem gondolunk néhány tüzes szellem megtáma
dásival; mert e’ megtámadások jó ’s becsületes fér
fiaktól erednek ugyan, de kikben a’ buzgóságigen  
nagy, a’ meggondolás ellenben igen kicsiny, (k a- 
Czaj) En halkabban akarok haladni mint ők, ’s 
véle.aenyöktül eltávozom, nem mint ha embersé- 
göket kétleném, hanem mert buzgóságukban nem 
bízom; de csak a’ lépésben távozunk egymástól, 
irányunk egv. De vannak mások, kikkel irányom 
sem közös. Ok délre, én éjszakra megyek. Ezek  
legbiztalanabb vezetők , mert valólag sehova sem 
vezetnek, (tetszés ’s nevetés) Habár nem ellen
ségeik  is a’ javításoknak, de azon javítás, mellyet 
ők akarnak, olly messze van, hogy sem az ö, sem 
gyermekeik szemei nem reméllhetik azt megláthat
ni valaha. Reform hangzik ugyan ajkaikon, de 
ezen ige náíok defectivum, ’s csak a’ jövendő
ben hajlítható, (tetszés ’s kaczaj) Azt mondják 
ők: lassanként kell mindennek megtörténni, ’s va
lóban olly lépten járnak, hogy a’ legélesebb szem 
sem volna képes megkülönböztetni: valljon moz
dulnak é helyből ? A ’ mozgásnak ugyan nem el
len ség e i, úgymint a’ roszra mozgásnak, sem a’ 
haladásnak, de visszafelé, (hahota). Mi haladni 
fogunk ösvényünkön szilárdul, rendülhetlenül, ké
sedelem ’s ingadozás nélkül, (élénk tetszés) A ’ 
pártok kiáltozásai el nem tévesztenek utunkon, 
habár daczolnunk keli is azon oppositiót, melly 
minden javításnak ellenszegül.“

A ’ tory-sajíónak is egy konezot vetettek, min 
rágódjék. A ’ londoni sherif (bíró) beigtatási lako
máján, mellyen a’ lordmayor viselendi az elnöksé
g et, a’ katholikus egyház czimes püspöke is fog 
mint lelkész hivatalkodni. Ugyan is a’ két bíró 
egyike Raphael ur katholikus, ’s ama’ püspököt 
káplánjának választotta. ’S minthogy Raphael nr 
az öregebbik biro katholikus, ez ünnepen a’ ka- 
tholika szertartásnak kellene elsőséget a’ protes
táns fölött adni. A z Albion, torylap, ezen szőr- 
nyükép fölgerjed, ’s arra szólítja íöl a’ lordmayort, 
mint jó protestánst: adná ezen esetet a’ m egyés 
(londoni) püspöknek fe l, hogy eszközöljék, ha 
meg esh etik e , hogy a’ püspöki (angol) egyház 
azon le lk észe, kit az ifjabbik bíró választott káp
lánjának, utánatétessék a’ katholikus lelkésznek, mi 
a’ reformatio óta Londonban még nem történt meg. 
Cobbett O’Connell meghívására, látogatná őt lak
helyén meg, azt mellőzve azon választ adá, hogy  
e’ látogatásból a’ népre semmi haszon sem háram- 
landanék, őt ellenben útjában 1 0 — i 2  nappal hát
ráltatnék, melly útra pedig ő azért indult , hogy
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még a’ liijányos ismereteket szerezhesse magának 
meg. —

F R A N C Z I A  O R S Z Á G .
Egyik legitimista lap , llavez ur prágai út

járól ezeket mondja: „Részleteket Iehcte hallani 
jól értesített személy szájából ’s bizonyításokat, 
mellyek örömmel ’s reménnyel töltenek el bennün
k e t Azt hallottuk, hogy haladéktalanul uj lemon
dás fog az iíju Henrik részire közzé tétetni, ’s 
hihetőleg némi felszólításféle fog Európa staíus- 
kanczelláriáihoz az iránt szétküldetni.“ —A’Temps 
igy elmélkedik, ’s méltán, Grey gr. ’s Brougham 
1. skótziai utazásáról: „Grey és Brougham lordok 
folytatják diadalmas utjokat Skótziában. Beszédeik 
jegyzésre méltók a’ nyílt ’s merész szabadelmüség 
miatt, mellynek bélyegét viselik. Ez haladásra 
mutat, ’s azt jelenti, hogy Anglia slatusférííjai a’ 
javítás' ügyét megnyertnek tekintik. — Hatósá
gok tiszteltetésinél nincs nagyobb biztosítéka a’ 
nyilván vos békének ’s közjónak. Francziaország 
szerencsétlensége eddig az volt, hogy azokat, kik 
kormányozok, nem tisztelhette eléggé, bármi örö
mest tette volna is azt. „Polgár-társim! e’ kezek 
tiszták“ monda Brougham 1. ’s a’ tetszés zajgása 
mutatá a’ ministernek, hogy ezen igazságot min
denki elismeri. Nálunk kevés minister merné e’ 
próbát kiállani úgy mond a’ Temps.“ — Septemb. 
2 2 kén 2 órakor nyujtá által Mustafa Reschid bei 
eíeudi a’ nagyúri díván amedschije (statustitotno- 
ka) nyilványos audientzián megbizó-levelét, mint 
a’ porta rendkívüli követe a’ francziák királyánál. 
Udvari hintóbán viteték oda. Az audientzia után 
a’ királynénál is bemutattatok — Az újabban tör
tént három követválasztáskor csak egy ütött a’ 
ministen jelölt részére, kettő pedig az oppositio- 
éra. -— A’ Moniteur legújabb száma megerősíti 
azon hirt, hogy Mólé gr. a’ sept. 20kán költ kir. 
rendelés által rábízott pairkamarai negyedik elnök
séget nem fogadta el, mi a’ ministereket egy kis 
zavarba hozá. — liigny külminister, mint állítják 

" saját személyes dolgaiban Belgiumba utazott. — 
Ilir szerint, Beira hgasszony d. Carlos gyerme
keivel jövendőre Fíaagában veendi lakását. — Pa
ganini és Jules Janin közt tollvita támadt; ezutób- 
hi arra akará a’ hangászt bírni, hogy hangver
senyt adjon a’ vizáradás által megkárosodott st, 
etiennei lakosok javára, mire az utóbbi tagadólag 
felelt. ’S válaszára Janin ur igen heves szem
rehányást tett. — A’ párisi választók közül 6000 
ren, mint mondják az összes választóság hatodré
sze, még be sem íratta magát. E’ szembeötlő törté
netet azzal kívánja a’ j. des Débats védeni, hogy 
Francziaország intézvényei szabadelmübbek, mint 
a’ polgárok szokásai és erkölcsei, kik a’ politikai 
jogok gyakorlására csupán akkor adják magokat,

F

mikor elhatározó nagy nap kívánja azt. Azontúl 
nyugton ’s békével maradnak otthon.

Az Alig. Zeit. szerkesztéséhez Parisból Gu- 
rowski Adám gr. következő nyilatkozást küldőit: 
„Az Alig. Z. közlötte lapjaiban, hogy bocsánatért 
folyamodtam a’ czárhoz, Minden balértés ’s félre 
raagyarázás elkerülésére azt várom a’ szerkesztés 
részrehnjlatlanságától, hogy szeleteibe következő 
nyilatkozásomat fölveendi: „Én folyamodtam az 
orosz czárhoz bocsánatért atyámfijai által, mert 
mind a’ történtek, mind saját késő tapasztalásom 
meggyőztek az iránt, hogy hazámfiai politikai 
Charaktere épen nem képes független létre; hogy 
olly nemzetiség, mclly nem elég életerővel bír, a’ 
történetekben, mint status, politikai halálra van 
ítélve; ’s hogy nem hitethetem el magammal, hogy 
akár idegen népek, akár pedig hatalmak Lengyelor
szágot jövendőre bármikor helyreállítani készek 
legyenek. Azon bocsánatot, mellyért esedeztem, 
nagy hihetőséggel, nícg nem fogom nyerni, mint
hogy az orosz kormány bocsánatra nem hajlik, leg
alább rám nézve, kit makacsságból hozott halálos 
ítélet terhel, mellyből épen nem szándékom kitisz
tulni, ’s minthogy azon személyek, kik e’ lépést 
értem tehetik, vagy kiknek tenniük kellett volna, 

'azt tőlem alkalmasint megtagadták. Szóval, igen 
igen kevés remény táplál. Be meggyőződésem azért 
rendületlenül áll, ’s minden további ellenszegülést 
hasztalannak tartok. En az opponensekhez tarto- 
zám l830  előtt. Üldöztetém. Én a’ nov. 29ki lá
zadáshoz is tartozám. Azt hiltem, jól teszek. A’ ta
pasztalás másra tanított meg. Ma ismét ugyanazon 
lélekismérctességgel veszek búcsút olly ideáktól, 
mellyekbeu hazám boldogságát épen nem látha
tom. A’ szemrehányásokon, mellyekkel talán meg
tiszteltetem, messze és túl vagyok. Jól ismerem 
beesőket. Az idő legjobban megigazlandl Midőn 
így cselekszem, nincs reményem visszakerülni 
Lengyelországba. Én hihetőleg kénytelen leszek, 
ha nem is más hazát, (mi a’ nemzetiségről mos
tani szűk fogalmak mellett lehetetlenség is lenne) 
legalább más hont keresni, hol legalább némi ha
szonnal alkalmazhatnak, mert mindenek előtt a’ 
szökevény keserű far-nientrjétől, (henyélésétől) 
akarok megszabadulni. Szivemből kívánom, hogy 
azok, kik mint hazafiak hihetőleg követ dobanda- 
nak rám, a’ meggyőződés ’s lelékisiaérct szintazon 
nyugalmával, és tisztaságával bírjanak, miilyen
nel én itt búcsút veszek tőlök. Páris 1834. sept. 8. 
Gurowski Ádám gr.“— A’pairtörvényWzék oct. &Ora 
van összehíva, hogy Girod ur tudósítását kiliaügns- 
saazugy nevezett áprilisi összeesküvésbe kevere
dett személyek fölött. A’ tudósítás fololvastaíása 
legalább tiz ülést huzand ki, ’s ba aMor, mint 
hiszik, vita támadna az illetőségről (Co.npctcLs).



Megtörténhetnék, hogy maga a’ pörvita nov. vé
gén kezdődnék, ’s hogy a’ kamarák összejövete az 
alig kezdett pörrel esnék egy időre.

Sept. 26kán tett Dietz ur gőzkocsija próbát 
Párisban. Már reggel számos kiváncsi a’ boule- 
vardokra gyűlt, hogy azt repülni azaz futni lás
sa. 9 órakor a’ kocsi is megjelent; külseje egysze
rű ’s kevés szolgálatra vala szüksége. Maga után 
két, urak’s asszonyságokkal terhelt omnibust (czim- 
bórást} vontatott. A’ gőzkocsi ügyesen röpült domb
nak le ’s föl, könnyen kitért a’ kocsiknak, mérsék
lő lefelé a’ nagy erőt, mit lehetetlennek tartottak. 
A’ nézők igen gyönyörködtek benne. A’ sokaság 
a’ kocsi mellett, némelly egyesek még előtte is 
ügettek.—Londonban hasonlag számos próbát tesz- 
nekgőzkocsikkal; ’s különösen szerencsések Francis 
Macerone próbáji, ki egyszersmind ujdon készüle
tet talált most föl az erőmű szétpattanása ellen. A’ 
gőzkocsik nem csak gyorsabban járnak, mint a’ 
posták, hanem kevesebbe is kerülnek. Majd hoz- 
zájok szokunk mi is, mint a’ gőzhajókhoz. — A’ had- 
ministeriumtól bocsátott parancsnál fogva minden 
altiszt’s káplár, ha törvényszék által elítéltetik, köz
legénységre jut, még pedig azon napon, mellyen 
ítélete kihirdettetik. — Sept. 22. Rouenban Lafitte 
urnák, az ottani követnek fényes lakomát adtak 
baráti. A’ hivatalosak közül-Dupont de I’Eure, 
Odilon-Barrot, Petou, Arago és Beranger (a"1 köl
tő) urak meg nem jelenhettek.

O R O S Z O R S Z Á G .
Rigában jő ki egy hírlap a’dorpati könyvvizs

gáló jegyével ellátva, e’-czím alatt: „Russzia te- 
rület-nagyobbulása nagy Péter autokratiájától fog
va I. Sándor haláláig, történetileg előadva Hage- 
meister Gyulától.“ (1834. 62 1.) Előszava így 
szól többek közt: „Russzia nagysága ’s hatalma 
miatt ok nélkül nyugtalankodnak Európa országai. 
Mert terjedelme, ’s aránylag csekély népessége 
szűkén ’s elgyérítve a’ tömérdek téren, kevésbé 
képesek autokratorban a’ hódítás szellemét föl
ébreszteni , mint bármilly közép nagyságú néppel 
tömött status p. o. Francziaország, hol a’belső erő 
tulcsapongásaszükségessé teszi a’kitörést. De nem 
is ült sohaRusszia trónján hódító, ’s nagyobbulása 
eddig csupán a’ körülmények és viszonyok munká
ja volt, mellyek természeti határit négy tenger 
között tüzék ki. Európában a’ Pruth , és a’ Duna 
legdélibb ága , Asiában egész sor erősített pontok 
vannak az orosz szélek bátorságára határozva a’ 
nélkül, hogy az utóbbi török és persa háborúk ál

tal kijebb nyomult volna. Minthogy tehát úgy lát
szik, Russzia legnagyobb terjedelmére jutott, ezé- 
lunk lesz, a’ jogezímet kimutatni mindenütt, mel
lyen minden területszerzés nyugszik, pontos uta
sítással az oklevelekre , részint a’ nem rég meg
jelent orosz törvény-gyűjteményből, részint más 
munkákból.“ A’ gondos szerző mindenik szerze
mény körülményeit híven előadta, oklevelekkel 
támogatván azokat. A’ birodalom tér-tartalmát Sán
dor császár halála után 362,890 négyszeg mér
földre teszi,- ’s a’ mint Torneotól lefelé a’ határvo
n a l huzza, így folytatja: „Niementől a’ határ 
mintegy 26 mérföldre változatlan maradt, akkor 
túllépett Memelen, ’s Keletprusszia mellett futva 
Thorn mellett a’ Visztulához ért, Danzigtól csak 70, 
Berlintől csak 40 mérföld távolságra maradva, át
ment a’ Vistulán Kalisch felé, melly egyenlő tá
volságra van Drezdától és Berlintől. Ezután délre 
hajlott, csekély messzeséggel az Oderától, ’s az
után keletre fordult, Krakkó kerülete hosszában. 
Innen Galliczia határin kanyarodott el rézsűt a’ 
Dniester mellett futva Pruthig, ’s onnan partja 
hosszában lefelé a’Dunába omlásáig. E ’ helyzeté
ben Oroszország tengeren csak 6 0 , szárazon 70 
mérföldre vanKonstantinápolytól. Odessa már islcg- 
virágzóbb partvárosa a’ fekete tengernek. Csudáí- 
kozva Iá<ják az osmanok és persák az orosz sast 
belső határszéleiken. Parancsolva járja egyedül a’ 
tavak legnagyobbikát, a’ Kaspium tengert. Ha
dakozó Kirgiz törzsökök esdeklik védelmét ’s ol- 
talmát. Chinát csak puszta magánya szigeteki el 
az orosz befolyástól, mellynek a’ csöndes tenger 
’s Amerika partjai engedelmeskednek , ’s ezek la
kosai bizodalmasan nyújtják európai testvéreiknek 
kezeiket.“

N É M E T O R S Z Á G .
A’ szövetséggyülés Frankfurtban sept. 11 én 

azt végezte: „hogy valamennyi kormányt felszó
lítaná, melly a’ külföldi egyetemeknél tanulást 
áltáljában még eddig meg nem tiltotta, hogy ren
delést tegyenek, mellynél fogvást alattvalóiknak til- 
tassék meg a’ b e rn i  egyetemet meglátogatni.“ A’ 
végzés, mint beszélik, egyhangúlag fogadtatok cL 
Különösen fölindultak a’ szövetséggyülés tagjai 
azon, hogy Bernben Snell, Siebenpfeiffer, Troi- 
ler és Herzog a’ Németországból számüzöttek, le
vének tanítókká. Arról is vala szó , hogy a’ mes
terlegényeknek is meg fog tiltatni a’ Francziaor- 
szágba, Belgiumba és Schweizba vándorlás, hol 
tudnillik legtöbbet tanulhatnának, de sokan még- 
kétlik.

Szerkezted H e 1 m e c z y. Nyomtatja L ä n d e r e r .
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M A G Y A R O R S Z Á G .
Po z s o n y .  Miután a’ RR. kerületileg az úr

béri kir. resolutionak már minden fejezetin keresz
tül mentek , 9kén azon választottság javaslata ol
vastatott föl, melly az úrbéri vétségek ’s úrbéri sza
bályok áthágásabeli eseteknek , ’s azokra szabandó 
büntetéseknek meghatározása iránt neveztetett ki. 
E ’ toldalék, a’ kir. resolutio javaslatához képest 

Vilik czikk. 5ik §szához lenne járulandó.
0 cs. kir. Fölségeik oct. lOkén érkeztek vis

sza Brünnböl Bécsbe kívánt épségben.
Nm. m. kir. helytartósági ágens Szatthmáry 

Józsefnek Debreczenbe a’ tisztántuli kerületi tör
vényszéknél tiszteleti táblabiróvá történt kegy. 
kineveztetése által megürült ügyviselői (agensi) 
hivatal, a’ kegy. szabályozó rendelésnél fogva, 
ugyan a’ Helytartótanács előtt teendő mind szó 
mind írásbeli próbatét utján lévén betöltendő: erre 
nézve f. oct. 7kérül 28 ,640 sz. alatt költ fensőbb 
rendelésnél fogva, f. észt. nov. 13ka tűzetik ki, melly 
napon minden, ki a’ mondott hivatalra kívánkozik, 
szükséges bizonyítványokkal párosított folyamodá
sának előleges benyújtása mellett, a’ kitűzött vizs
gálati próbatétre személyesen megjelenni hivata
los.—A’ nm. m. kir. udv. Kamara, a’ kebelbeli jegy
zőkönyvi hivatalnál Roeszler Jánosnak protocollis- 
tává neveztetésével megürült jegyzőkönyvi tiszt
ségre, kiadó hivatali írnok Disztinger Istvánt; •—- 
Pinkamezőre 30adossá Gévay Károly helybeli el
lenőrt; Stegersbachra Czarich Máté Innersdorfon 
volt 30adost; Kubinyba Weichlein Károly Ujpa- 
lánkán volt SOadost; -— továbbá Miskolczon el
lenőrködő sómázsamester Poppel Imrét ugyané’ hi
vatalban, de nagyobb fizetéssel Pozsonyba, ’s he
lyette Miskolczra pesti sómazsamester Bánovicli 
Andrást; munkácsi sómázsás Schopf Jánost ugyané’ 
hivatalban de nagyobb fizetéssel Temesvárra, ’s 
helyette -Munkácsra Pithényi Gyula komáromi só- 
pajtaőrt, ide ismét Amtmann János practicanst; 
végre Oláh Józef Gácson volt pajtaőrt, újvidéki 
súmázsássa rendelé. (k. kam. tud.)

Különfé l e .  A’ nm. magyar kir. udv. Kan- 
czellaria, Magyarországban Miskolcztul kezdve 
Tornaijáig, Sajó-Kazincz és Putnokon keresztül 
uj postajárást, névszerint pedig az utóbb nevezett

két helyen uj postaállomásokat rendelt fölállíttafc- 
ni. A’ távolság Miskolcz és Sajó-Kazincz közt Í  j ., 
Sajó-Kazincz és Putnok között egy, és Putnok ’a 
Tornaija közt szinte egy postára van szabva, melly 
uj postajárás f. észt. nov. lsőjével nyittatik meg. 
— Sz. kir. Pest városában a’ közelebb múlt év
negyed alatt, vagy is juh, aug. és sept hónapban
a’ megholtak száma mindössze 1026ra megy. _
Hazánkban az idei ritka bőségü borszüretet, vh- 
dékhöz képest eléggé bélyegezheti azon körül
mény is, hogy Békésben Szarvas környékin táp
lálkoztak gazdák, kik edény hijánya miatt az uj 
jó reménységü bort nem tudván hova szűrni, ké
szebbek valának a’ hordókbul, mennyire kerülhetlen 
szükségük volt, a’ régi kevesebb hitelű borokat a’ nél
kül ’s a’ helyett hogy azt borszesz-főzésre használták 
volna, az utczára folyatni, ’s így az uj termésnek 
helyet adni. Lippa körül pedig a’ Bánságban sokan 
a’ földben vermeket ástak, falait kirakták téglával 
’s kemény mázzal vakolván be, illyenekbe öntögeték 
mustjokat, hol más módon nem juthattak szűrő 
edényhez. — Megint tűz! Sopronyban oct 4kén 
a’ külvárosban gyuladás támadván, kevés peres 
alatt 16 ház lett hamuvá. A’ pusztulás helyével 
átellenben állott városi casinoépület is, ámbár at
tól egy szabad puszta tér által volt elválasztva, 
minden iparkodás ellenére is földig égett. Fájda
lom! hogy a’ két redoute-terem házi készületeinek 
megmentésére fordított dicséretes iparkodás kőjé
ben, több ember veszté életét a’ boltozat rájok zu
hanta által; kik közül öten, ’s köztük egy városi
tisztviselő is, megcsonkítva’s összeégve hozattak 
az omladványok alul ki; sokan csak nagy nehezen 
menekedtek a’ haláltól meg, néhányan pedig máig 
sem találtatnak. A’ tüzlármára támadt ijedelem, 
mellyet az e’ tájon nem régen történt hasonló sze
rencsétlenségek öregbítettek, olly nagy vala, hogy 
e’ miatt három öreg, u. m. Leitgeb kánonok, Span- 
raft néhai tanácsbeli, és Pfeifer kádármester éle
tét veszté. Csak a’ casinoval tószomszédos épülte
tek födeleinek lehányatása gátolhatá meg a’ tűz
nek a’ belső városba nyomultát.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Toreno beszédjébe a’ kölcsön és külföldi adós- 

ság ügyében a’ már felhozottakon kívül jelesb még 
Trueba követ ur beszéde a’ Gnebhardtféle adós
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ságra nézve: „Ugyan miért kellene, monda, e’ 
kölcsönt elismémünk? talán, mert kötelet vete 
nyakunkra? Mi jusa, mi hatalma volt a’ lázadó 
juntának illy kölcsönt venni föl? bizonnyal nem 
más , mintha bármelly más zendülö csoport, melly 
elismert kormányt támad meg, hasonlót cseleked
nék. Illy alaptételek után Zumalacarreguynak is 
joga lehet annyi kölcsönt szedni föl, a’ mennyi tet
szik , és Spanyolország köteles lesz valamennyit 
megfizetni. Ha már, mit cselekedni tartozunk, a’ 
Guebhardtíéle kölcsönt félrevetjük, nyilványos, 
hogy annak következéseit is meg kell tagadnunk. 
Értem azon gaz cseleket, mellyek szüleménye az 
örökös kamatok (4tente-n) név alatt isméretes adós
ság ; álmélat ’s botránkozással tölti az el az egész 
financzvilágot. Midőn a’ spanyol kormány, a’ cor- 
teskölcsön el nem ismerése miatt egykor, minden 
segédforrás ’s minden hitel nélkül a’ legnagyobb 
szorultságban látta magát, utoljára mindenbül a’ 
mint leliete, hasznokat kérésé. A’ kölcsönökben 
kimerithetlenaranybányákra talált; csekély pén
zért nagy kötelezvényeket osztott k i , ’s terhül 
tudta be a’ nemzetnek, minek ez alig látta színét 
így  például Burgos ur, a’spanyol fogyasztó-pénz
tár ügyviselője Párisban, 1826ban levelet közle 
a’journal des Débatsban, mellybenő Fölsége ren
delésénél fogva fölszólitá a’ Guebhardtíéle kölcsön 
részeseit, hogy kötelezvényeiket örökös rentekké 
változtassák. íme innen keltek azon rentek (ka
mat-kötelezések), mellyek később a’ párisi börzén 
olly iszonyú mennyiségre halmosultanak. A’ volt 
adósság azonban nem szűnt meg, mert a’ madriti 
fogyasztó-pénztár igazgatójának 1829beli folszó- 
lamlata szerint valósággal csupán 2 i  kötelezvény 
fordittatott a’ guebhardti kölcsönbül örökös kama- 
tozatuvá. Aguado urnák tehát (a ’ spanyol udvar 
banquierjának Párisban) nem kellett volna több 
kamat-kötelezést kibocsátani, mint a’ mennyi a’ 
mondott kötelezvény értéke volt, vagy is csu
pán 1,096,000 reálnyit; azonban 547,128,000 
reálnyit eresztett k i ; vagy is más szavakkal egy, 
545,977,200 r. uj adósság állott elő, a’ helyett 
hogy a’ volt eltörletett volna. Eléggé isméretesek 
a’ párisi börzén történt további botránkoztató iz
gatások; azok következésiben volt kénytelen az 
akkori financzminister Boy ur az örökös rentek 
további kiadatását eltiltani. De mi hatalma is volt 
Aguado urnák e’kötelezvényeket kibocsátani? 0, 
az igaz, midőn később a’ törvényhatóságok által 
ez iránt mindünnen sarkaltatott, a’ királynak sa
ját kéziratu parancsát mutatá elő; de hol maradt 
e’ parancs öt év folyta alatt ? Illy alaptétel mel
lett akármelly minister is megcsalhatja királyát ’s 
alattomban egész tartományokat adhat el; ’s fog

ná e a’ nemzet ez eladást törvényesnek ismérni? 
Épen illy természetű volt azon tömérdek csalás és 
pazarlás, mellyhez hasonlókat semmi történet nem 
mutathat, ’s mellyekre bosszankodás és utálattal 
tekintett az egész müveit világ. Epen illy ter
mészetűek valának az okok, mellyek Spanyolor
szágot kényszeriték rohanó sebességgel lépni le a’ 
visszaélések lépcsőirül’s meghajtani fejét a’ nyo
morúság ’s lealacsonyitás jármába. A’ financzmi
nister némileg a’ nemzetet kívánta érte felelőssé 
tenni, azonban a’ nemzet hidegen nézte a’ vétke
ket , mellyeket nevében követtek e l; tompa bor
zongással nézte a’ rettentő terhet, mellyet nyakára 
toltanak, ’s míg szégyen és nyomorúságban so- 
hajtozott, találkoztak emberek, kik az ő porán’s 
romjain épiték boldogságuk kevély épületét; em
berek, kik előbb homályban tengtenek, vagy kik
nek már nevük is szomorút hirdete, kevés idő 
alatt olly dús fény ’s pompában ragyogtak, mii
lyent költeményekből a’ napkeleti csillogó fényrül 
tudunk, versenyt álltak gazdagság és tündöklet- 
ben a’ világ uralkodóival. — De eltérek az igaz
ság alapjaitól, ’s csak magát a’ puszta Hiedelmet 
hozom föl. Mellyik illik hozzánk inkább: a’ nem
zet érdekeit e, mellynek képviselői vagyunk, vagy 
azon néhány idegenét, kik hazánk lealacsonyittatá- * 
sábul ’s visszaélések homályábul gazdagultak, elő
mozdítanunk? Francziaországgal akarnak bennün
ketijesztgetni; nem maga volt é ezen ország, melly 
mind szóval a’ kamarákban, mind nyomtatással sü
tötte vala kárhoztató bélyegét ama’veszélyes börze
játékokra? Mikép lehet javulnia most azt, mit akkor 
annyi megvetéssel rosznak kiáltott ki? Talán mgrfc 
a’ gonosz nőtten nőtt a’ helyett, hogy fogyott vol
na? vagy talán mivel a’ papirosok magas polezon 
álló nyerekedők kezeibe jutottak ? Ha igy van a’ 
dolog, úgy szerencsétlenség azon urakra nézve; 
de nem elég ok, hogy az ország követei tekin
tetre méltassák. Szükség , hogy Europa nagy tő
kepénzesei egy durva leczkét kapjanak. A’ fi- 
nauezminister ur hitelünk veszthetését emlegeté; 
mire való bennünket illy émelyítő phantommal 
ijesztgetni, mintha mingyárt fölbomlanék a’ hitel, 
ha igazságtalan adósság nem fizettetik ki. ’S kik 
ezen ijesztgetés inditóji? valóban nem mások, mink 
kik a’ dolognál leginkább vannak érdekelve; va
rasunk jelenleg teli van külföldiek ügyviselőjivel, 
kik mindenféle sötét híreket teijesztgetnek, hogy 
czéljokat érhessék. Ebben állanak készületeik ’s 
eszközeik, ’s adja isten! hogy ennél maradjanak, 
hogy megelégüljenek Spanyolországot ijesztgetni 
a’helyett, hogy elcsábítsák. De van még egy ol
dal , mellyet szinte hatalmasan pengetnek, a’ nem
zet böcsülete t. i. ezen egyetlen drága kincsünk,
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melly politikai romjainkbul fönmaradt még. Én 
szégyenlem, hogy illy eszközhez nyúlnak, olly 
kérdésnél, mellynek kivívásáért mindent inkább, 
mint a’ nemzet böcsületét, kell vala érintésbe 
hozni. Miily őrültség, minő ellenmondás, böcsü- 
lettel támogatni a’ legrutabb csalást; annak szent 
paizsával fedezni a’ gyalázatos visszaélést, rendet
lenséget és gazságokat! Legnemesb érzelménél fog
va kisérgetik az embert, hogy igaztalanságot szen
tesítsen. Jól van! Én is a’ nemzet böcsületét szó
lítom föl: de azért, hogy kezdett utunktól ne tér
jünk el, hogy ne kénytelenittessünk egykor sze
gény hazánkat siratnunk! Legyünk igazán Spa
nyolok, ’s adja Isten őszinte felszólításom nehan
gozzék el üres szóként a’ pusztában !“ Ezután To- 
remejía marq. szólott, a’ kormány javaslata mellett, 
kivevén a’ guebhardti kölcsönt, melly ugyanazon 
évben vétetett föl a’ constitutio elnyomatására, 
midőn a’ király szinte kölcsönt vett föl a’ consti
tutio föntartására.

Sept. 22kén a’ vitákat folytatván, Ochoa ur 
hasonlón a’ guebhardti adósság ellen nyilatkozott: 
„Kérdem, mondá a’ szónok, azon uraktól, kik el
ismerés mellett harczolnak, valljon hihetik e, hogy 
a’ cortes és spanyol nemzet az urgcli junta örökö
sévé tehesse magát, ’s igy önmaga ellen lehes
sen lázadó? Ellenvetik ugyan: azért fogadják el a’ 
kölcsönt, mert a’ király helybenhagyta. De a’ mi 
magában semmi, helybenhagyhatja e azt a’király?“ 
Szintígy szólott Butron ur ; Tejada ellenben a’biz
tossági kisebbszám javaslatát ajánlotta. Montevir- 
gen kikelt ez ajánlás ellen, mert, úgymond, az 
egész javaslat csupa ellenmondás. Kikerülni akar
ják a’megbukást, azonban okaik oda vágnak, hogy 
a’ nemzet se a’ kamatokat se a’ fogyasztékot nem 
fizetheti meg; mert az összes adósság, a’ belföl
divel együtt t. i. , 16 ezer millió real iszonyú tö- 
mérdekségre rúg!“ Erre heves zajongás közt so
kan végét kivánák a’ vitatásnak, de a’ többség 
folytatni határozó. Másnap,  sept. 23kán, a5ka
mara elnöke (gr. Almodovar) nem jeíent meg az 
ülésben, mint mondák, gyöngélkedés miatt. A’ 
kérdés ekkor oda gördült: valljon a’ ministerek 
javaslata vétessék é előbb szavazás a lá , vagy a’ 
biztosság félieké ? De las Navas gr. keményen meg
támadó a’ ministerekét ’s megjegyzé , hogy a’ fi- 
nanczminister maga sincs talán saját javaslata he
lyessége felől egészen meggyőződve, mert vita
tások közben annyira ellenkezett önmagával, hogy 
utoljára, első nyilatkozásihoz képest szinte maga 
ellen harczolt (nevetés). Toreno hasonló csipde- 
zéssel felelt a’ szólónak. Rosa ur mellőzhetlennek 
állitá, hogy a’ kamara a’ kormányi javaslatnak 
engedjen előbbséget, mert törvényjavaslatot egye*

dűl a’ királyné tehet, ’s igy ha a’ biztosság .véle
ménye vétetik föl előbb, a’ királyné kezdeményi 
joga sértetik meg. A’ kamara végre 1 0 4 > 9 4  
szóval a’ miiiisterinek engedett előbbséget. Sept. 
24kén tehát az egyes czikkelyek, ’s névszerint 
az első, melly szerint „minden, akár 1823 előt
ti akár utáni adósság elismértetik“ véteték vita
tásba. Las Navas gr. „Lehetetlen, úgymond, ha 
valaki igazán magába száll , esak védelmezni is 
a’ guebhardti adósságot!“ ’s hosszasan előszámlá- 
lá újra az elkövetett iszonyú csalásokat, névsze
rint mellyeket Aguado banquier, ’s Belesteros és 
Burgos ministerek tettek. Utána hasonló értelem
ben és tűzzel szóltak la Santa, Toremeija, Pala- 
rea , Garcia Carasco ’s többek; mig végre a’mon
dott Guebhardtféle adósság védelmére egyedül 
maga Toreno kele föl. „Nem Guebhardt volt, úgy
mond, hanem Ouvrard, ki a’ constitutio ellerisé- 
ginek legelső kölcsönzött pénzt; Guebhardt csak 
a’ veronai congressus után jőve Spanyolországba, 
’s kölcsöne iránt nem is az urgeli juntával, hanem 
azon kormánysággal, melly az angoulemei hget 
Madritba vezeté , bocsátkozott alkuba. Pénzét pe
dig nagyobb részint már Ferdinand alatt fizette 
a’ kincstárba. Speculansok nem ismernek véle
mény-pártokat, hanem annak adják pénzüket, hi
tül nagyobb nyereséget várnak, nem kérdvén : li
berális e adósuk vagy legitimista? “ Erre a’ sza
vazás más napra halasztatott.

Sept. 29kén Párisban a’ börzén következő te- 
legraplii hir függesztetctt ki Madritbul sept. 25ké- 
rül: „Miután a’ procurador-kamara tegnapelőtt a’ 
külső adósságruli általányos vitatást bérekeszté, 
a’ mai ülésben 63 szóval 47 ellen, a’ ministeri 
javaslat lső czikkjét fogadta el, melly igy szól: 
A’ kormány által különféle időkben külföldön fel
vett adósságok, névszerint pedig az 1823-előt- 
tiek úgy, mint az utániak, statusadósságnak is- 
mértetnek.“ — E’ hir Parisban a’ status-papiro
sok böcsét igen felszöktcté. Azonban más nap a’ 
National hijányosnak mondá a’ telegraphi jelentést, 
annyiban, hogy a’ kamarai végzést nem egészen 
közlötte, mert az „ismértetuek“ szó után, még 
ennek kell vala következni: „föntartván az alább 
következendő kivételeket.“ És valóban a’ 2dik 
telegraphi hir már ezt hozá : „Madrit sept. 27. 
délutáni 5 órakor. Ámbár a’ kamara tegnapelőtti ülé
sében a’ ministeri javaslat lső czikkjét elfogadá: 
mindazáltal tegnapi ülésében a’ Guebhardtféle köl
csönt nagy szótöbbséggel félreveté.“ Néhány órá
val később ismét ezt jelenté a’ telegraph : „Mai 
ülésben (27kén) a’ 2ik czikk, a’ biztossági ki
sebbszám értelméhez módosítva fogadtatott el, ’s a’ 
3ik czikk, melly az adósságot activ és passivra
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osztá, 58^>44 szóval félrevettetett. £ ’ czikk, 
valamint a’ többi kővetkező is visszautasittatott a* 
biztosságra, melly hétfőn (29kén} fogja felőle 
tudósítását benyújtani.“ A’ Guebhardtféle kölcsöni 
papirosok a’ telegraph ezen utóbbi híreire , 40rül 
egyszerre 2 Óra estek alá.

A’ Moniteur sept. 30kárul ezeket közli a’ 
spanyol táborbul: Rodil már búcsút vett a’ sere
gektől ’s útban van Estremadura felé, melly tar
tományban újra főkapitányságot viselend. — Espar— 
tero 15kéu Mangia körül a’ biscayai insurgensek- 
re bukkant; néhányat levert közülök, a’ többi 
megfutott. — 19kén Castor carlosi vezér Villar- 
cayot támadta meg ’s fölgyujtotía. Más nap Iriarte 
gén. utána száguldván szerencsésen beérte, 20  
embert levert seregéből ’s a’ Villarcayobul elzsák
mányolt holmit mind visszakerité, melly úttal a’ 
essUJiái junta minden irományait is lefoglalá. — 
Az insurgensek fő ereje most ismét a’ Bastan- 
völgyben van, ott tartózkodik d. Carlos is, és alig 
múlik nap, hogy az elisondói kis őrség meg ne 
támadtAtnék , azonban ez igen vitézül védi ma- 
gák — S. Sebastianban 26ka óta a’ várörség és la
kosság nagy szükséget szenved vízben, a’ carlo- 
siak valamennyi vízcsatornát, mellyeken a’ viz a’ 
városba vezetteték, elszegtek, ’s már most az 
^gész város a1 fellegvári vizgödrökre (cisternák- 
ra) szorult. — Bayonnei levél szerint a’ carlosiak 
egész hadereje nyolcz zászlóalj navarrai gyalog- 
ságbul, két csapat láncsásbul és 1250 lovasbul 
áll. Egy egy zászlóalj 700 embert foglal magá
ban. A’ négy első zászlóaljat ’s a’ lovasság na
gyobb részét Zumalaearreguy vezérli. A’ láncsá- 
sok 2dik csapatja’s az alavai zászlóalj, meg 500 
Javas d. Carlost, ennek miuistereit ’s Erasot kisé
ri. A’ többi zászlóalj két csapat guipuzcoaiakkal 
Elisondót ostromolná. Se ruházatjok (kivált láb
belijük) böcsületes, se hadiszerök elegendő; ezen 
kivül a’ rüh is igen elhatalmazott köztük.

A’ Moniteur oct. 3kán legujabbképen ezt 
közli a’ spanyol szélekrül: Telegraphi tudósítás 
•zerint Elisondóbau az őrizet vezérletét gen. Cor
dova vette át sept. 29kén. Ugyanez nap sok fegy
ver és hadikészüiet szállíttatott aa erőségbe. D. 
Carlos Esnosban van. Cue villást gén. Mauso vissza- 
flzte Navarrába. — National oct. 3kán: Fájdalom
mal értjük, hogy gen. Mina súlyos betegsége mi
att a1 fontos tisztet, mellyre hazája ’s közvéle
mény liitta meg, mingyárt nem kezdheti el. Mi
dőn a’ kiueveztetési decretumot a’ spanyol consul 
Bayonneban neki átnyujtá, akkor is ágyban íe- 
kütt, 3s kiueveztetését oily hidegvérrel íogadá, 
mint kit szenvedés súlya nyom. A; consul előtt né- 
melly megjegyzéseket tön azon illetlenségről, mel
lyel Madriiban a’ katonai kormányokat fölosztani

szeretik; kárhoztatá Rodilt, hogy f5 nélkül hagyá 
a’ sereget; ’s végre időt kért magának meggon
dolásra. —- A’ Messager szerint Rodil, gén. Mh 
na megérkezéséig folytatni fogja a’ fővezérséget.

P O R T U G Á L I A .
Párisi hírlapok szerint oct. lsőjérül, Madrit- 

ba híre jött volna d. Pedro halálának. Ugyan e’ 
hir szárnyalt Londonban is sept. 20kán, azon kút- 
főbül, hogy City of Edinburg hajó, melly Lissa- 
bont sept. 19kén hagyta el, 2 2 kén Porto körül 
vitorlázván, épen akkor ment volna a’ telegraphi 
tudósítás d. Pedronak ezelőtti napon történt halála 
felöl. A’ dologban egyébiránt még eddig semmi hi
vatalos. — Palmella hg. 19kén, miután egy nj 
ministerium alkotása iránt ő fölsége meghagyását 
vette, következő levelet irt a’ követkamara elnö
kéhez : „Uram! Jelentésül a’ követ uraknak sze
rencsém van ide mellékelve küldeni ő fölsége fe
lelete másolatját azon küldöttség előadására, melly 
ő felségének az ország RRei nevében a’ nagyko
rúság! határozatot meghozá. Parancsot kaptam 
egyszersmind ő fölségétül tudósítanom az Urat, 
hogy holnap délutáni 1 órakor a’ követkamarában 
kir. ülés íog tartatni, mellyben a1 charta értei
méhez képest ő fölsége a’ hitet leteendi. Köteles
ségemnek tartom továbbá jelenteni, hogy ő fölsé
g e , midőn mondott válaszát nekem általadá, egy
szersmind fölhatalmazott kiayilatkoztatnom, hogy 
még az eskü megtörténendéseig az ország pecsét
je a’ mostani kormánynál marad; azontúl pedig ő 
fölsége azonnal uj ministeriumot alkotand.“ — Az 
eskürés, mint irtuk, másnap 20kán csakugyan 
végbe ment. — Erről a’ Standard levelezője 20- 
kárul következőt ir; „Könnyen gondolhatni, milty 
zavarba jött a’ kormány d. Pedro reményvesztett 
állapotja miatt. A’ ministerekre, kik különben is 
remegni kezdéuek hivatalukért, már ki van mond
va a1 véghatározat. A’ királyné ma egész ünnepi 
pompában mene a’ követkamarába ’s fölesküvék 
a’ constitution. E’ nézőjáték igen fényes vala, d® 
érzelemre igen keveset ható. Látni volt csillogó 
paireket ’s külföldi követeket, toliakkal ’s drága
kövekkel elborított szépségeket: de lelkesedést, 
miilyent különben illy alkalom szüini szokott, cse
kélyét lekete tapasztalni. — Mint mondják, d. 
Pedro teste már oszladásba ment á t, ’s legföljebb 
még néhány óráig élhet. Lelki nyugalmárul ’s ha
lálhoz készültségéről némelly igen órzékenyitö je
leneteket beszélnek. Tegnap leányát magához hi- 
vatá ’s komolyan lelkére köté ama’ nagy köteles
ségeket , mellyeket immár átveendő lenne ; atyai- 
lag inté őrizni ’s fön.tartani a’ constitutiót, mellytül 
függ egyedül trónja fönmaradhatása, ’s a’ t, — Kö
zösen hiszik a’ haldokló regens felől, hogy halála
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előtt ellenségét, a’ fogoly Pinto Piearro ezredest, 
szabadon bocsáttatja.

D. Pedro halála felől a’ legújabb hírek sem 
hoznak bizonyost, sőt a’ fentebbiekkel ellenkező
leg a’ Times levelezője 28kárul azt írja,- hogy  ̂ a’ 
hg. még ezelőtti nap (27kén) is életben volt. Ér
zékeny bánattal hallgatá a’ kamara ’s karzatra föl— 
gyűlt nép , ÍSkán a’ regens lemondd levele fölol- 
vastatását. Rövid tanácskozás után elhatároztatott 
a’ kérdést ugyanazon választottságra bízni, melly 
előbb regensségi ’s a’ királyné összekelése iránti 
kérdésekben vala kinevezve. A’ választottság tag
jai közt volt marsai Saldanha is. A’határozat tud
va van. Javaslatba hozá t. i, a’ választottság, a’ 
királynét nagykorúnak nyilatkoztatni , mit a’ ka
marák azonnal elfogadtak, a’követeké ugyan egyes 
akarattal, a’ paireké pedig 25 szóval 6 ellen, 
Ez ellen szavazott tagok ezek: Frontéira és Lou
ie marq., Villareal, Taipa és Lumiares gróf és 
Trigoso ur, kiknek véleménye oda ment, hogy a’ 
királyné 18 esztendős koráig a’charta értelme sze- 
tint d. Izabella Maria infans hgassz. viselje a’ re- 
gensséget. A’ cortes határozatát egy küldöttség 
vivé meg a’ királynénak, ki azt következő válasz- 
szal fogadá : „Köszönöm az ország rendéinek rám 
nézve hozott határozatukat, ámbár mellette vég
telen panaszlom ’s fájlalom az okokat, melly ek 
miatt azt'hozni kelle. ígérem, hogy mindent ml 
erómtül telhetik, tenni fogok az ország alkotmá
nya föntartására. Törekedni fogok fönséges atyám 
erényeit követni, ’s mindenben az 5 példája’s ta
nácsa szerint cselekedni.“ — Mielőtt e’ határo
zat hozaték , pendítve volt azon szándék is, hogy 
a’ királyné mellé, valamíg nagykorúságát eléren- 
di, négy .tagbul álló kormánytanács rendeltetnék, 
A’ tanács tagjaiul Palm ell a (a1 pairkamara elnöke} 
a’ coimbrai püspök (a’ követház elnöke), Tercei- 
ra hg. és Saldanha valának jelölve.— 17kén estve 
későn az oppositio valamennyi tagjai, mind a’ kél 
kamarabul, Campos ur házába gyölének előleges 

, tanácskozásra. Több óráig tartott hosszas vitatá
sok után , küldöttséget határzott e’ mellék v. sza- 
kadék-gyüléske, melly d. Izabella Maria hgasz- 
szonynak az oppositio szándékát megvigye. Sal
danha, ki néhány órával előbb, a’ föntebb em
lített kormány-tanács fölállittatására nyilatkozott, 
itten újra örömmel az infans hgasszony mellett 
szavazott. A’ küldöttség már jókor reggel C18di- 

, kan) a’ Rerafica palotában volt, ’s a’ regensné- 
nek ohajtottnál azonnal audientiát nyert. Az op- 
positíoi tagok ajánlása írásban nyujtatott által, ’s 
hozzá csatolva voltának a’ föltételek, melíyeknél 
fogvást a’ regensség ajánltaték. Az infans hg
asszony érzelmeitől könybe lábadva, ’s korábbi 
regensségebeli viseletéért hcszasan és ismétlen

bánkódva, nyilatkoztatá magát késznek a’ re
gensség -  elfogadásra. — Saldanhának ezen két 
nyelvűsége igen kellemetlen dilemmába hozá a’ 
ministereket, mellybül azonban szép szerével ’s 
a’ marsaira nézve egészen váratlan módon me- 
nekedtek ki. A’ marsai t  i. mint föntebb érintők, 
tagja lévén a’ választottságnak, mellyre d. Pedro 
lemondó írása bízatott, itt Magalhaes és Acevedo 
által minden okaibul kiforgattatott, kik nem cse
kély álmélkodására még azon uj javaslatot is tevék 
•’s vivák ki, hogy a’ királyné minden mellékes kor
mánytanács vagy regens nélkül, azonnal nagy
korúnak nyilatkoztassék. Az oppositio többi tagjai 
nem kevésbé bámultanak e l, midőn a’ kamarában a’ 
biztosság véleménye fölolvastatott’s mielőtt fölesz
mélhettek , a’ többség már el is fogadá a’ véle
ményt. Erre a’ királyné más nap létévé az esküi. 
Midőn az országházbul visszatére, némelly, elég 
gondolatlanul épen akkor föleresztett rakéták mi
att, a’ lovak igen megszilajultak ’s csak nagy ne* 
hezen valának csilapithatók bokrosságokbul. A’ 
királyné igen meg volt ijedve, de baja nem esett. 
— Most már legnagyobb kérdés az: valljon meg
hagy é a’ királyné némelly jelesbeket a’ volt mi
nisterek közül, vagy egészen uj kormányt al
kot? Senki sincs az oppositioban, ki legalább 
•Carvalho ur megmaradását őszintén nem óhajtaná; 
de ez, más felekezeti emberekkel együtt szol
gálni teljességgel nem akar. „En nem akarok, 
monda baráti körében, semmi pártnak játékeszkö
zül szolgálni, a’ mit eddig cselekedtem, azt Por
tugáliában senki más nem teheti. Most még bö- 
csülettel léphetek vissza tisztpályámról. Vannak 
ugyan messze terjedő javaslatiul hatalmas javítá
sokra minden néposztály iránt, de ha némelly ba
rátim meg nem maradnak a1 kormányban, az egész 
pedig nem követi azon javító rendszert, mellyet 
a’ császár, és mi annyi munkával hozhattunk be, 
ugv ministeriumot semmikép sem vállalok. 

A N G L I A .
Mióta a’ szegényi törvény megjelent, sokfé

lekép megtámadták azt , ’s vele Brougham lordot, 
a’ törvény szerzőjét. Különösen a’ Times kedvencz 
fegyvere az Brougham 1. ellen. Hol csak módját 
ejtheti, példákat említ, mi elégedetlen azzal a’ 
nép, ’* mi káros befolyású az az országra. így 
említ egyet sept. 15ről Birminghamből, hol Att- 
wood. T. és Scholefield I. parliamenttagok tiszte
letére közel 3000 személyből álló lakoma tarta
tott, Scholefield ez alkalommal nagy örömét jelen
té azon, hogy a’ szegényi törvényről nem a’ több
séggel szavaza. „Nem nézhetni, úgymond többek 
közt, e’ törvényt utálat nélkül. Oda czéloz, hogy 
a’ szegényeket legszentebb legelsajátíthatlanabb 
jogaiktól fossza meg. (tetszés) Miért nem javas-
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lottak a’ ministerek, kérdem', tulajdoni adót? (tet
szés). Attwood ur a’ reformált parliamentet támadá 
meg, állítván, hogy tagjai, kevés kivétellel, most is 
csak olly szolgaiak, mint azelőtt ’s annyira, hogy 
majdnem sajnálja a’ reform ügyében mutatott köz- 
remunkálását. — Miért csipdesi, sőt döfdözi a’ Ti
mes Brougham lordot, kit valaha tenyerén hordoza 
meg és kimagyarázhatni azon irány és szándékból, 
mellyet a’ lorukanczellár Aberdeenben tartott be
széde végén nyilványított; igy szólott az: „Hogy 
hamisan vádolnak, majd nem sokára mindenki tud
tára fog lenni. Ellenem zuhognak, mert oda czéí- 
zok, hogy a’ nép olcsón juthasson isméretekhez. 
A’ könyvárosak mérgelődnek rám és Althorp lord
ra , mert nyereségűket csökkentjük. Mi a’ kiadók 
egész seregét ellenünk bőszítettük. Ránk támad
nak , ’s azon panaszkodnak, hogy már most ol
csón kell árulniok. Ok czivakodnak velünk, nem 
mi velők. Zivatar tör ellenünk, de nyugottan vár
juk azt be, meggyőződvén, hogy elvonúland, ’s 
az ég ismét földerül. Ám menjenek utjokon, min
ket a’ rágalom nem téveszt nem csüggeszt el. Cse
vegni hallok egy madárkát füleimbe, hogy eljö- 
vend azon nap, mellyen az emberek véleményei
ket nem hírlapokból merítendik többé. Nézetűn e’ 
tekintetben némellyek előtt álmodozások ’s ábrán
dozásoknak tetszenek, de én úgy tartom, a’ kü- 
lönség 7 és 3 pence közt kézzelfogható, ’s ugyan
azon madárka csevegi, hogy talán már néhány 
hónap múlva is ki fog az mutatkozni, mikép áll. 
(A ’ Times, valamint minden hírlap, egyes száma 
Londonban 7 pence, vagy 21 kr. Ha pedig a’ bé- 
lyeg (Stempel) eltörletik, mint Brougham kívánja, 
és sürgeti, akkor egy szám ára 3 pence vagy 9 kr. 
— leend; mi a’ hírlap-ügyben természetetesen 
nagy változást okozand, ’s e’ változatoknak nem 
barátja a’ tömérdek testű Times.) — A’ parlia
ment által kinevezett biztosság a’ henye-hivata
lok (sinecure) vizsgálatára, tudósítását nyomta
tásban adta ki, ’s benne 108 közül épen lOOzat 
nyilványított henye hivatalnak. Rövid foglalatja 
ebben áll: 1810ben Angliában 242  henyehiva
tal (sinecure) volt, mellyek a’ statusnak 297,095 
ft. stbe kerültek (3 ,0 0 0 ,0 0 0 pengő forinton felül!) 
A’ most fenálló 100 henyehivatal az országnak 
csak 97,803 ft. stgjébe van; ’s a’ kormány ettől 
is meg akarná az országot szabadítani ’s méltán.— 
Cobbett Dublinban sept. 24én estve kezdett némi 
kis játékszínben leczkéket tartani. A’ bémenet-ár 
2 schilling, 1 seb. és 6 pencea’ karzatokra. Lecz- 
kéit azon czélból adja, hogy irlandi utazására költ
séget szerezhessen magának , minthogy minden 
irányban szándékozik azt bejárni, hogy ar nép ál
lapotát ’s érzelmét nyomosán kitanulja,

■ - /(M i

A’ Courier is igen kikel azon terv ellen, 
mellyet Brougham I. készül létesíteni, t. i. a’ hír
lapi bélyeg-eltörlés ellen. Megengedi ugyan, ’s 
lehetségesnek hiszi, hogy a’ nép elég ép értelmű 
lesz nem hajlani a’ netán megkísérthető csábítá
sokra; de azt is , még pedig 50szer valóbb szí
nűnek gondolja, hogy valaki elhitethetné a’ nép
pel álokoskodás utján, hogy hasznos.dolog lenne 
a’ pénzalapokat lejebb szállítani, ’s akkor nemcsak 
az alapbirtokosak, hanem a’ kereskedés és gyá
rok is csalhallanul és fölszámíthatlanul vesztené
nek. Szóval: a’ jónak ismért dolgot azzal támad
ja meg, mert azzal visszaélhetni. — A’ keletin
diai társaság igazgatóji közhírré teszik, hogyBom- 
bayből Suez földszoroson át a’ fekete tenger felé 
szabályos postajárás fog létesülni. Annyit már 
egyéb hírek után is mondhatni, hogy Suezből (a’ 
vöröstengertől) Cairóig vasutat készül Ali állíttat
ni, honnan az áruk Alexandriába hajón fognak 
szállíttatni, mig Cairo és Alexandria közt is ré
szint a’ Nil folyam újra szabályoztatni,részint vasút 
készülni fog, inellynek hasonlag kidolgozák már 
tervét. — Felső-Canada lakosai fölirást nyújtot
tak be a’ királynak, mellyben hű hozzá ragaszko
dásukat fejezvén ki, oda nyilatkoznak, hogy Felső- 
Canada soha sem kíván Angliától elszakadni.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyból aug. 26ról érkézéit hír 

mondja, hogy ott messze elágazott összeesküvést 
födöztek fel, melly a’ szultánt készült elsikkasz
tani. Azt hiszik, az összeesküvést Mehemed Ali 
ügyvivőji intézték, mert több bele szőtt individu
umnál tetemes pénzmennyiséget találtak, méllye- 
ket magányos személyektől nehezen kaphattak. 
Számos elfogatás történt, ’s a’ porta Brussábakül- 
debiztosságot, hogy erről nyomozást tegyen, ’s a’ 
vétkeseket pörölje meg. — Az angol Globe azt 
írja ugyan onnan, hogy Russzia teljességgel nem 
akará a’ portát Alit megtámadásában segíteni. Ez 
által megerősül azon úgy is elterjedt hír, hogy 
Russzia sem olly készült ellenkedésckre, sem olly 
hajlandó, mint sokan hivék’s hiszik. A1 Globe azt is 
jelenti, hogy Törökországból a’ görög családok ki
költözése Moreába mind inkább szaporodik; és pedig 
nem egyedül európai Törökországból, hanem Kis- 
ásiából ’s az ásiai tartományokból is számosán tó
dulnak oda. — Ugyancsak Konstantinápolyból sept. 
11 kén érkezett tudósítások szerint a’ város teljes 
nyugalomban vala. A’ dögmirígy enyhült; de a’ 
seregek átszállítása Ásiába még folyvást ta rt, mi 
a’ frank diplomatáknak nem igen tetszik, de nem 
gátolhatják. Naponként több hajó rakatik meg min
denféle hadszerrel, mellyeken Scutariba eveznek. 
Nem rég két fregát vitorlázott a’ dardanellák fe-
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lé , ’s a’ csatornán kívül némi távolságra álla
podott meg, mi az angol őrszem-hajókban nagy 
figyelmet gerjesztett. Ezt azonban csak gyakor
lásnak nézhetni. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Egyik lyoni ministeri lap szerint, a’ munkások 

ott ismét egyesületeket képeztek. — Dupuytren ur, 
a1 hires sebész, halálos beteg. Leányának, Beaumont 
franczia pair]hitvesének 5 —6 millió frank, hagyand. 
Utolsó látogatása Rothschild urnái volt, kinek kifi- 
czamult czombjátigazítá helyre,’s e’ kis fáradságért
100,000 frankot kapott. — „Lajos-Fülöp, állha
tatossága úgymond egyik párisi levelezője az Alig. 
Znak, meg fogja a’ tfersparti erőködéseit mosoly- 
gani, mert a’ hol szükséges, ott a’ király nem csak 
annyira szilárd mint a’ kőfal, hanem inkább szét- 
vághatatlan mint egy csomó gyapjú, mellyet sem
mi kard sem szelhet által. Ő épen azon erővel bir, 
roelly Francziaországnak mostani körülményeinél 
fogva szükséges, és színre olly hajlékony akarattal 
hír, raelly azonban mindig akarat marad. Mindazál- 
tal minél inkább fejlend ki a’ politika szelleme, minél 
mélyebb gyökeret verend az egy év óta úgy is igen 
elhatalmazott tisztviselői világ, annál szilárdabban 
’s merevenebben ki fog Lajos-Fülöp nyilatkozni. E’ 
mellett azonban a’ kormány előkelőbb irányt is mu
togat, a’ doctrinairek t. i. tiszteletből az aristokratia 
előtt, Lajos-Fülöp uralkodói becsvágy és politiká
ból. Attól fél ő, ’s méltán, hogy ha a’ legitimisták 
közül a’ jobb fők megtérnek csalatkozásukból, ’s 
nem reméílhetik többé V. llenrikjök visszajövele- 
lét, az udvartól nem csak távolságban fognak ma
radni, hanem egyszersmind, ha nem épen La- 
fayette-t utánazni is, legalább független állásba fog
ják magokat helyezni, és népszerűség után járni. 
Még azt sem tartja Lajos-F. lehetetlennek, hogy a’ 
republicanusokhoz is fognának némellyek szítani. 
Azért is most folyvást azon gondolat foglalja el 
Lajos-F. elméjét, hogy a’ pairséget örökössé, szár- 

, mazékossá tegye.“
Az Algier gyarmatozására' összeállott társa

ság már teljesen zerkezült ’s az alapszabályoknál 
fogva megkívánt tőke is le van «téve. Egyedül Bar- 
det ur, Rouen mairje, és követ, ’s testvére 120 
részvényt Írtak alá 1000 frankkal. A’ társaság
nak Algier környékin már 30,000 holdnyi művel
hető földe van, ’s fekvése igen kedvező. A’ tár
saság egyik tisztviselője számos ügyes és bátor 
gyarmatossal indult el oda. A’ gyarmatosak mint 
bérlők alkura léptek a’ társasággal, ’s nem messze 
a’ várastól külön bértelkeken (PachthoQ fognak 
letelepülni. — A’ Modenában megjelenő „Igazszó
zat“ czímü lap legújabb számában azt kívánja: ne 
taníttatnék az ifjúság a’ világ történeteire, nehogy

a’ spártaiak és rómaiak veszélyes peldájit lássák 
mindig szemeik előtt. — A’ Gazette de France 
nem akarja hinni, hogy Reschid a’ török követ Al
gier visszakivánása végett ment Francziaország- 
b a , hanem hogy a’ porta Anglia és Francziaor- 
szág kölcsönös állásáról egymáshoz, hibás nézetek 
’s vélemények támadjanak Európában. Az orosz 
követ, mint a’ Gazette hiszi, nem nagy figyelem
mel veszi e’ követséget, mellynek fő dolga séta-fita 
lesz Londonban és Párisban. A’ szultánnak semmi 
esetre sincs kedve az orosz szövetségtől elállani, 
azonban a’Francziaország és Angliairánt kedvező 
seraskier basa még is rá vette, hogy követet küld
jön a’ párisi és londoni udvarokhoz, nehogy azt 
higyék , hogy a’ porta egészen és teljes függe
lemben áll llussziától azt reméllvén a’ szultán, hogy 
e’ kettős küldöttséggel megcsökkent tekintetét is
mét helyre fogja állíthatni. Ennélfogva Reschid 
beynek nincs egyéb tiszte, mint az uj török for
maruha képét viselni a’ juste-milieu udvarnál. A’ 
Courrier azonban e’ küldetés okául kereskedői 
kölcsönös intézkedést állít. — A’ Tribune Septem
ber 26dikán iOdszer foglaltatott le. Az ekkori 
parancsban okát sem adják a’ lefoglalásnak. — 
A’ spanyol cortes kicsapongó viselete, a’ minis- 
terium daczára, nagy zavarba ejté a’ fr. kabine
tet. Attól tart ez, hogy a’ cortes ezen iránya 
arra bírhatja majd az éjszaki hatalmakat, hogy 
egyenesen és világosan Carlos részére nyilatkoz
zanak. Annyi bizonyos, hogy néhány hónap előtt, 
midőn Zea megbukott, ’s Rosa lett minister, azzal 
fenyegetőztek, hogy d. Carlost elismérendik. Több 
jegyzéket is váltottak eziránt; ’s csak hosszas al
kudozások után birhatá a’ tüileriák kabinetje a’ 
többi udvart e’ rendszabály elhalasztására, mint
hogy a’ franczia kabinet befolyásával oda igér- 
kezék dolgozni, hogy az uj spanyol ministerium 
a’ haladó párt kivánatinak ne engedjen. A’ körül
mények hatalma azonban legyőzé a’ diplomatia tö- 
rekvésit. Rosa ministeriumán, melly a’ status quot 
főn akará tartani, a’ procurador-kamara messze 
tulvágtatott. Most tehát azt hírlik, hogy ezek kö- 
vetkezésiben az éjszaki kabinetek hajlandók dón 
Carlost elismerni, annál inkább , mivel az infans 
ügyvivőji kedvező színekkel festegetik a’ praeten- 
dens ügyét, mellynek elhatárzó állása csak azon 
morális nyomadék híjával van még, mellyet nyerne, 
az éjszaki hatalmak elismerése által, azt tehát 
mindenek fölött sürgetik.

*A’ Temps, Ouotidienne, Messager és Natio
nal szemére hányják a’ kormánynak, hogy a’ te- 
legraphi közleményt a’ spanyol adósság elismeré
séről korábban kapták, ’s csalt meghitteikkel köz- 
lötték, kik a’ tőzsér-csarnokon azután sokat nyer
tek. __ A’ Moniteur e’ fölött bő nyilatkozást ad
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mentségül, melly oda üt, hogy a* telegraph utol
só jeladása 1 óra után 23 percczel érkezett, 2  
óra után 10 percczel átfordítva a’ belministerium- 
ba hozatott, ’s |-kor 3 órára a’ pénz-csarnokon 
kiszögeztetett. Egy pillantásnyit sem vesztettek, 
’s ha — mi hihetetlen — e’ hir előbb közzé lett, az 
nem a’ kormány részéről történt. Á’ National erre 
azt mondja: „Madritból 25én délután 4 órakor 
indult a’ hírnök ’s annak legkésőbb 28kán reggel 
kellett Bayonneba érnie; a’telegraphi közlemény
nek tehát 28ika reggelétől 29iki délutáni 3 óráig 
kellejárnia. — Párisba a’ vidékről érkező hírek, 
a’ megye — és helyhatóság választásiról szomorí- 
tók. A’ legderekabbak is vonakodnak megválasz
tatni magokat, mert az összesítő politika minden 
érdeket megsemmisít. A’ kamara ministeri tagjai 
ez irány és tekintetben kénytelenek lesznek en
ged vény eket javaslani. A’ Courrier francai* hirt 
közöl, mellynél fogva Gérard marsai, ki egye
dül kiséré a’ királyt a’ ministerek közül Fontaine- 
bleauba, kabineti kérdéssé akarja a’ politikai fog
lyok iránti közbocsánatot tenni. ’S vagy közbo
csánattal térend onnan vissza, vagy tárcza Q>ort- 
feuille) nélkül. Mit a’ Courrier, noha nem egészen 
meri hitelesnek állítani, de a’ marsai charakteré- 
hez illőnek mond.

N É M E T A L F Ö L D .
Az amstcrdami uj kereskedő társaság biztossá

ga a’ spanyol pénzalapok birtokosai nevében fölirást 
nyújtott a’ spanyol kormányzó királynéhoz, melly- 
ben miután azon véleményét kimondja, hogy sza
badság csak ott állhat fel és meg tartósan, hol mind 
a’ nép mind a’ kormány charakterét nyilványos és 
magányos erények képezik, végzetül azzal fenye
getőzik, hogy ha a’ spanyol financzbiztosság tu
dósítása elfogadtatik, az amsterdami csarnok mind 
a’ mostani mind a’ jövő spanyol kölcsönök előtt 
zárva leend.

Brüsszelben a’ septemberi napokat a’ revo- 
lutio emlékezetére népjátékok közt ’s a’ csend min
den háborodta nélkül töltötték el. — Antwerpbe 
két gőzkocsi érkezett Angliából, mind a’ kettő 
Macerone űré, ’s egyik azonnal mozgásnak fog 
eredni. — Több angol hírlapnak számolása után a’ 
hollandi király leggazdagabb magáuyos ember vol
na most Európában, v. talán az egész világon is. 
Vagyonát több száz milliónyi tallérra vethetni. Sze

rencséje az 1814iki május 14iki törvénnyel kez
dődött, melly a’ hollandi adósságot valamennyi régi 
már el is felejtett hollandi adóssággal ismét hely
reállította , ’s mellyek jegyei alacsony áron keltek. 
Az 1822ki ügyviselőség zagyvaléka 1830ban, 
úgy szinte a’ brüsseli banknak engedett kedvezé
sek, mellyben Vilmos király főrészvényes vala, 
nem kévéssé öregbítették vagyonát. Efölött a’ 
hollandi gyarmatok jövedelmei Keletindiában, mint
hogy azok igazgatásáról a’ németalföldi alaptör
vény 60ik czikkelye félszeg magyarázatánál fog
va számot adni nem szokott, még inkább nevelik 
a’ nassaui ház feje kincseit. — A’ Journal de la 
Haye Moritz és Haber uraktól vele közlött ’s a’ 
guernicai kir. lakból sept. 7ről költ rendelését hir- 
li dón Carlosnak, mellyben az valamennyi, VII. 
Ferdinand királytól 1832 oct. 6ig alapított köl
csönt teljesen elisméri, és a’ hitelezők kielégíté
sére szükséges rendszabályokat azonnal megteen- 
di, mihelyt a’ kir. főváros birtokában leend, ’s 
minden jogaiba valódilag visszalépend.

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ Sándor-emlék letakarta emlékezetére Mik

lós czár mind a’ katonai, mind a’polgári főbb tisz
teknek díjpótlásul évenként 2 ,500,000 rubelt jelölt 
ki mindenik illető ministeriumnál, hogy azt a’ tiszt
viselők között évenként osszák ki. — E’ tárgyi uká- 
zában a’ czár azon ígéretét is adja, hogy a’ men
nyire telik, e’ mennyiséget minden évben mind
addig szándéka nevelni, mig az érintett tisztvi
selők dijai az illő számot elérendik, és sajnálkozását 
mondja ki arról, hogy ezen, már Sándor császár 
által is régen táplált óhajtást mindeddig legyőz
hetetlen akadályok gátiák. A’ dijöregbitésrül ké
szítendő jegyzéket helybenhagyás végett a’ czár- 
nak kell végrehajtás előtt bemutatni. — Olaszor
szágból Odessába érkezett Franzoni szobrász eu- 
gedelmet nyert Krim déli partjain márványbánya- 
keresésre. Csakugyan talált is úgy nevezett ao- 
gyptusi márványt, különös szép vörös szinüt  ̂ kü
lönféle erek ’s árnyéklatokkal. A’ márványt AIup- 
kában födözte fel. Franzoni ur bír is már műhe
lyében különféle krimi márványfajjal, mellyeket 
haladéktalan szándéka kidolgozni. — A’ czár sept. 
19én*estve 6 órakor (Pétervárból 36 órányi uta
zás után) Moszkvába é r t , hol másnap misehall
gatás után a’ katonaságon szemlét tartott. —

A’gabona pesti piaczi ára octob. 14kén 1834:
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84. szám P e s t  szombat October’ ISdikán 1834.

F o g l a l a t :  Magyarország (kerületi üle'äek; b. Drösle, Kukovich, a’ Dana Tisza, Honigberger, liangász-ünnep, Körösi 
Csornai földrengés; Boráros f ,  kam. Ind.) Portugália (d. Pedro utolsó óráji ’s halála; kormányságon versenygés; 
nemzeti vagyon-eladáai pontok, Magalhaes javaslata, ’s az uj ministerium.) Spanyolország (hadi állás, procnr. ka
marai határozat az adósságokrul.) Anglia (politikázó spanyol szépnem, négeri szabadulás, Bentink. Santana.) Fran- 
cziaország (National Mináról , török követség, Beranger képviselő utasítása ’s egyebek.) Görögország (Falmerayer, 
Armansperg, Athene, palikárság.) Törökország (Ali vasútja, ’s eltökélése, öisszeeskürés a’ szultán ellen.} China. 
Németaiföld-

M A G Y A R O R S Z Á G .
Pozsony .  Az úrbéri munkálat iránt kiadott 

k.kir. resolutióra kerületileg tett észrevételek után, 
ugyanott azoknak diák szerkesztése van most vizs
gálat alatt. Felolvastatott szinte a’ kerületi ülés
ben Borsod vm. követének indítványára tett felirási 
javaslat is, mellyben a’ Duna szabályoztatása, meg- 
hajózhatási akadályinak főkép a’ Vaskapu mellett 
elhárítási módja ’s az egész magyar Duna menti
ben Törökországig a’ gőzbajózásnak miként esz- 
közlendő létesítése iránt értesítő felvilágosítást 
kérnek KK. és RRek.

Fels. Urunk báró Droste Ödönt cs. J s t  ’s fő
hadnagyot, Föherczeg-Nádorunk fiai mellé neve
lés-ügyelővé (Ayo) méltóztatott kegyelmesen ki
nevezni.

t t  r  f  f

0 szentségé XVI. Gergely papa által 7ber 
30kán tartott titkos Consistoriumban többek közt 
K u k o v i c h  József zágrábi káptalan-őr és káno
nok boszniai (diákovári) és szerémi egyesült me
gyék püspökévé hirdettetett.

Kü lön f é l e .  Hallatlan kicsiny a’ Duna ’s 
mindegyre apád, úgy hogy a’ V a s k a p u n á l  is 
majd egészen átgázolhatni. F e r e n c z  gőzhajó a’ 
viz csekélysége miatt már szokott útját sem teheti 
Pesttől Moldováig, míg több vize nem lesz, mert 
a’ porond- és fövény torlatos helyeken minden óva- 
kodás ’s hiúzi szemű kalauzolás mellett is el-ela- 
kad. Az A r g ó  legújabban ismét 3mad napig ült 
a’ zátonyon. Illy akadék hátráltatja néha, bár job
badán kis időre, a’ már nem Pozsonyig hanem 
csak Vajkáig járható Pannóniát is. A’ Tiszán is 
igen számos helyen kocsin ’s gyalog járnak keresz
tül. ’S míg e’ folyamink medre nem telik, addig 
a’ Dunán főkép terhes hajó-szállításról nem is gon
dolkodhatni, annál kevesebbet pedig, mivel számos 
malmaik is elálltak ’s csupán azok forganak, mel- 
lyeket a’ viz sodrába vagy mélyebb helyeire tele
pítettek. — Berlini lapok szerint Orenburgban (á- 
zsiai Russziában) mulat most Honigberger nevű 
brassai születésű erdélyi hazánkfia, hires utazó. 
Most mintegy 40 esztendős ’s 20 év óta össze
járta Ázsiának különféle részeit, Brassóbul szülő
földjéről menvén Konstantinápolyba, innen a’ Li
banonra ’s Kairóba. Egy évig volt Ali basa szol-

gálatjában. Ezután régiség-keresőleg Anatoliát 
utazta be, később 7 évig különféle syriai fejdel- 
meknél orvoskodott ’s most hazájába tér vissza. — 
Bécsben a’ hangászat kedvelőji í. észt. nov. 6án 
mint fels. Királynénk névnapján nagy hangász-ün- 
nepet készülnek a’ Cs. k. lovagiskolában adni, ’s 
azt ugyanazon hónap 9én ismétezni. Az előadás 
tárgya Händel G. F. „Belsazer“ nevű oratóriuma 
lesz, még pedig Mosel ur által (mint,, Samson, Jeplita 
és Salamon“ nevű darabok is) a’ mostankor szelle
méhez idomítva, ’s dolgozva. E ’ végett fölszólít— 
tátik minden művész ’s művészetbarát, akár férfi, 
akár szépnembeli, hogy ha e’ nagy hangász-ün- 
nepben tettleg részt óhajtanának venni, vagy Írva 
adják ajánlásukat be , vagy Haslinger Tóbiás urnái 
írják be magokat az e’ végre készült jegyzékbe. 
Az illy hangászati előadások nagy befolyásnak az 
ízlésre ’s lélekre. Nem akarván e’ befolyás termé
szetébe bocsátkozni, csak említeni akarjuk ez alka
lommal, hogy a’ nemzeti Casino még a’ múlt tavasz
kor ezen ideát kellő figyelmére méltatá, ’s a’ kez
det kedvező stíkerrel biztat. Egyetlen óhajtá
sa minden hangászat és szinészetbarátnak, hogy 
az idea állandó létre valósuljon i t t , ’s az egészből 
idővel a’nem rég megpendített „Magyar Conserva- 
torium“ alakuljon ’s öröküljön a’ Nemzet díszére.— 
A’ pétervári újságban ezt olvashatni: Körösi Cso
rna, az isméretes magyar utazó, Himalaya hegység 
’s Tibetben több évi hihetetlen szorgalommal ’s min
dennemű baj és inség-szenvedéssel párosult mulat
ta után, tudományos gazdag kincseivel Calcuttá
ba költözött, hogy azoknak egy részét ottan köz
fényre bocsáthassa. Itt legközelebb egy tibeti szó
könyv nyomtattatásával foglalkozott, mellyból né

h án y , habár nem teljes példány, Európába is el
jutott. A’ munka 351 Iapnyira terjed 4ed rétben, 
de híja még az élőbeszéd ’s bévezetés. A’ czint 
csupán tibeti nyelvű , és szorul szóra fordítva így 
hangzik: ,,A’ tibeti nyelv szótengere,gyüjté Stang 
ghia Phoun tsongh Sang C’hari érdemes tanítója, 
bővité ’s rendezé Körösi Csorna Sándor annak ta
nítványa.“ — 8ber lökén reggeli 7 i  tájban Pes
ten és Budán földingás vala, de oily gyengéd, hog y 
főkép a’ zajosb utczai lakosok közül sokan észre s em 
vették ’s voltán kétkedeznek. A’ budai várban ’s a* 
dunaparti magasb házakban leginkább vala érczh e-
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tő. Jászberény ’s Rimaszombatban íssept. lö k é n 2 
perez híján nyolczadfélkor reggel szelíd földzengést 
tapasztaltak keletről nyugotnak néhány másod 
perczig tartva.

B o r á r o s  János t. Pest vgye táblab. sz. k. 
Pest városa volt főbírája ’s tanácsosa, a’ pesti pol
gári katonaság ezredese ’s a’ nemzeti iskolák hely
beli igazgatója í. hónap lökén gutaütés követke
zésében csendesen hunyt el. 183öikjanuar lső - 
jén vala élete 80dik évét betöltendő. Félszázadon 
túlhaladott tisztviselői díszes pályája ns Pest váro
sa köz és különös ügyeinek annyi tömérdek viszo
ny! ’s ágazatiban, ’s azon magas hiedelemmel ro- 
konult köztekintet, melíyet a megboldogult sok
szoros érdemeinél fogva szerze magának, tisztelet
tel kalauzolva polgártársai elő tt, Nestorává mél- 
taták őt ns Pest városa tisztikarának ’s polgár
egyetemének , ’s minthogy sírján innen ennek élt, 
Úgy sírján túl is magzatlarml ebben óhajtott inté
zete ’s hagyományi által dicsőülni. Octob. 27kén 
délután 4 órakpr, itt ritkán látott számú, minden 
rendit, nemű, korú, karú és vallásu, egyházi és 
világi sokaságtól teljes fényű menetben kísértettek 
tetemei önválasztotta nyughelyökre, a’ Theresia 
városi szentegyház sírboltjába.

A’ m. kir. bányászkamaiaí uradalom Gyökés ne
vű helyse'gében az erdősz hivatal, mellyhez 250 fr. 
szabad szállás, 40 fr. utazási költség ’s egye'b apró 
járulék van kötve, megürült; az arra vágyók tulaj- 
donságikról minden szükséges bizonyítvánnyal felke'- 
^fült folyamodásukat 4 hét alatt a’ fő kajnaragróíi 
hivatalnál nyújtsák be.

V o R T U G A L I A.
Entre Minho e Douro tartomány, hol ez előtt 

t? rablók ’s utonállók ísméretlen vendégek voltak, 
most hemzseg a z o k t ó l ’s még Porto közelében sem 
utazhatni kiséret nélkül bátran. A’ sikföld úgy 
szólván két ellenséges táborra van oszolva, egyik 
a’ papokból ’s azokból áll, kik a’ megbukott kor
mánnyal lételöket veszték el, másik a’ telekbir
tokosakból, kik t. i. a’ tized-eltörlés által meggaz- 
dagultak, és azokból, kik tisztségeket nyertek 
az uj kormány alatt,

A’ Morning-Chronicle következő érzékeny ’s 
bélyegző jelenést közöl d. Pedro utolsó napjaiból : 
„P. Pedro elhunytaiglan megtartotta magas elha- 
tárzott charakterét. Orvosával beszélgetvén le
mondása előtt, kérdé attól: vannak é gyermekei? 
Az orvos válaszára, hogy számos háznépe van, 
viszonzá d. Pedro: „Égy mindenek előtt arról gon
doskodjék Ön, hogy gyermekeinek jó nevelést ad
jon. Én mint haldokló, kinek szavai nyomosak, ké
rem Önt, vigyázzon erre. Mert neveltetésem ’s 
Miguel öcsémé annyira el vala mulasztva, hogy 
midőn emberkorra jutánk, egészen tudatlanok vol
tunk. Midőn életem viszonyai eszes és tapasztalt

férfiakkal ismértetének meg, akkor födözém tudat
lanságomat föl, ’s a’ mennyire telheték, alkalmat is 
kerestem művelődésemre. De körülményim fogyat- 
kozásim fölfedezésire vezettek bár, mégis kénytelen 
valék tökéletlen műveltségem ’s hibás benyomások 
befolyása alatt cselekenni. Az érett kornak meg
vannak saját gondjai és kötelességei, ’s a’ férfi 
(meglett ember) kárával látja be, hogy késő azt 
elérni, mit az ember fiatalságában könnyen saját
jává tehetett volna.“ — Szint a’ Morning-Chronicle 
Lissabonból, sept. Síről, midőn d. Pedro még élet
ben vala, következőt közöl: „Látja Ön, hogy <L 
Maria egyszerre korlátlan úrasszonyává lön Portu
gáliának. Semmi kormányzónak vagy kormányta- 
nácsnak nincs alá vetve, ministereit tetszése sze
rint választhatja, a’ cortest minden perezben föl
oszlathatja. A’ teljes kir. hatalom illy rögtön át- 
ruháztatása 15 éves hgasszony kezébe, kit a’cor- 
tes még csak néhány nap előtt tehetetlennek nyíl— 
váuyítottországlásra, a’ nép előtt álomnak tetszik» 
A’ közönség itt azon eszközökrül semmit sem tud, 
mellyek e’ nagy változást oily sebten ’s csöndesen 
okozák, ’s én kétlem: ha valljon e’ három utolsó 
nap titkos történetei valaha szorosan köz tudomás
ra jutnak e? A’mit én biztos kutfőbül megtudhattam, 
következő : d. Pedro betegsége elhirtiltével 3 v. 
4, kormányságra vágyó versenytársiépe föl. Leg
elsőben a’ királyné atyanénje d. Izabella, a’ dón 
Miguel megjöttekori kormányzó, jőve kérdésbe ; 
utána pedig a’ regens hitvese, a’ császárné, ki 
ugyan e’ tiszteletet nemohajtá maga, de hívei kér
ték ’s bírták rá; végrePalmellahg., ki mint a’pairka- 
mara elnöke ’s tapasztalt diplomata, habár nem 
kormányzó is, de legalább kormánytanácsi elnök 
reményle lenni. Némelly igen tapasztalt ’s tisztes 
férfiak javasiák: neveztetnék kormánytanács ki, 
melly ollyan személyekből állana, kik az ország 
fő érdekeinek képviselőjik lennének. Terceira hget 
és Saldanha marquist nevezek olly férfiaknak , kik 
a’ sereg személyviselőji lennének ’sa’ t, — E’ ter
vek mind ellenszegülésre találtak ; de az utolsó, t. 
i. a’ kormánytanács képeztetésc tán még is léte
sült volna, ha az oppositio néhány tagjának elmés 
cselszövénye ’s a’ ministerek részéről egy másik 
még elmésb, azt meg nem akadályozza. A’ kabi
net tagjai, kiknek egyedül vala mint statusférfi
aknak a’ regenshez (Pedróhoz) bejárásuk, min
den tekintetüket Izabella hgasszony ellen fordítók, 
tudván, hogy kineveztetése után hivatalaikban 
nem maradnak. Palmelta hg. baráti látták, hegy 
javaslatokat a’ cortes nem kedvezőn fogadandja, 
minthogy ezek egyes férfira ugyanazon nagy ha
talmat, melíyet a’ királyné atyjának engedének, 
bízni nem fogják; Palmella ’s baráti tehát meg
elégeltek azzal , hogy a’ hg. a’javaslóit kormány
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tanács tagja legyen. Továbbá azt is láták, hogy 
a’ császárné szándéka sem állaná ki a’ szoros vizs- 
galatot. 0 idegen, ’s bár a’ királynéval mint gyer
mekkel jól bánt is, onnan még sem lehete követ
keztetni, hogy a’ portugál nép érdekei ’s érzel
meivel összeolvasztani v. azonítani (identificiren) 
fogná magát. Lehetetlen e’ napok cselszövényeit 
mind elöszámlálni. Anglia és Francziaország kö
vetei e’ cselszövésekbe nem avatkoztak, noha ez 
utóbbi a’ királynénak Leuchtenberg hggel össze- 
keiését, mint szinte a’ császárné háznépe minden 
beavatkozását Portugália ügyeibe , épen nem örö
mest nézi. Mint mondják udvarától engedelmet 
nyert, hogy az összekelésen ne kelljen megjelen
nie. Howard de Walden lord egyik pártot sem 
támogató, hanem azt mondá egyedül, hogy kor
mánya örömmel értendi azon tervet, melly a’ ki
rályné érdekeit tartósan képes megalapítani, mint
hogy azt hiszi legtanácsosabb módnak az ország 
megnyugtatására ’s a’ külső nemzetek barátsága 
biztosítására.“ — Carvalho mostani financzminister 
iránt a’ közönség olly nagy bizodalommal viseltetik, 
hogy midőn kétleni kezdé megmaradhatását a’ minis- 
terségben, tolongva csődült a’ papirospénznek pen
gő-pénzzé váltására; midőn pedig bizonyos kezde 
lenni annak financzministcrképen tovább is megmara- 
dásáról,e’ szapora pénzváltással fölhagyott azonnal.

Következők a’ financzminister által a’ cortes- 
nek benyújtott törvényjavaslat főbb czikkelyei a’ 
nemzeti vagyon- eladásra nézve: „1. czikk. Ezen 
pillantástól fogva minden telekbirtok , bármi fajú 
lenne is az, azon privilégiumokkal együtt, mel- 
lyek a’ lissaboni patriarchal szentegyházzal, a’ sz. 
Maria Mayor székes egyházzal, az eltörlöttCasa 
del Infantadóval, a’ valódi szerzetes rendek föl
oszlatott testületeikkel, a’ korona jószágival,’s min
den a’korona vagyonához kapcsolt vagy kapcsolan
dó birtokkal összekötvék, eladókká nyilványitlat- 
nak. E’ határozatból kivétetnek azon épületek, 
mellyeket a’ kormány valami nyilványos czélra 
szándékozik fordítani, miilyenek a’ régiségek ’s 
nmdarabok föntartására szánt épületek, vagy ollya- 
nok, mell) ok mint műremekek, vagy mint a’nem
zet történeteire nézve jeles időszaki emlékek köz 
tiszteletre méltók. Ezekről bő részletül tudósítás 
fog közzé tétetni. 2 ) Illy eladásnak vagy az ud
varnál kell történni a’ kincstár fölügyelése alatt, 
vagy azon tartományokban, hol feküsznek, a’mint 
t. i. a’ nyilványos kincstárnak czélszerübbnek fog 
látszani. Ez alkalommal a’nemzeti jószágok eladá
sánál szokott ünnepélyességet kell megtartani. 3 ) 
Az így eladandó bírtok árát fizethetni a’ status
adósság, ngy szinte a’ kormány által 18&3 óta 
kötött belső és külső kölcsön kötelezvényeivel, ’s e’ 
kötelezvények azon név és becsben fogadtatnak elr

mellyel azok a’pénzkelet szerint bírnak; de a’ bitor
ló (Miguel) kormánya által kiadott kötelezvények 
e’ törvénybe nem érteinek ’s nem ismértetnek el.® 
’s a’ t.—A’követházban sept. 19én Magalhaes kö
vetkező beszédet tarta: „Én a’ kamarát nemzeti 
hála-tételre akarom figyelmessé tenni, mellyre 
minden tekintetben méltók amaz érdemek, mel
lyeket a’ portugál nemzetnek sőt az egész emberi
ségnek tön azon nemeslelkü fejdelem, azon rendkí
vüli férfiú , ki két koronát csak azért látszik örök
leni , hogy két nemzetet szabaddá ’s függetlenné 
tegyen. 0 cs. Föísége két gyermeke az első há
zasságból kir. koronát visel, ’s az első házasság- 
bók származott többi gyermek Brazíliában bőven 
el van mindenképen ’s mindennel látva, hogy ma
gas rangjokhoz képest élhessenek ; fájdalom! nem 
úgy van ez Portugáliában levő gyermekeivel a’ 
2dik ágyból. Még d. Maria Amáliáról semmi gon
doskodás sem történt, ’s azért óhajtanám magas 
atyjának azon vigasztalást megadni , hogy leá
nyát örökséggel látná biztosítottnak. Én tehát kö
vetkező javaslatot teszek: határoztassék el, hogy 
50 conto de reis mennyiségű adomány tűzessék ki 
a’ nemzeti vagyonból fideicommissumképen ; egy
szersmind Mindellói hgasszony czím adassék a’ 
magas senhoranak, öcs. Fölsége, d. Pedro bra- 
ganzaihg. szerencsés kiszállta emlékezetére a’sza
badító sereggel a’ part azon részén.“ E ’ javaslat
nak későbbi elővétele határoztaték. — A’Revista 
Espannolában sept. 25ről olvashatni: „Portugália 
regensének a’ cortes megegyezésére d. Maria ki
rályné egybekelése iránt adott válaszából azt kö
vetkeztethetni, hogy Leuchtenberg hg. a’császár
né testvére a’ választott vőlegény (jegyes). Fran
cziaország követe ezen összekelésnek, mint mond
ják , ellene van.“

African gőzhajó, melly Lissabont sept. 27én 
hagyá el, hivatalos hírét hozá, don Pedro sept. 
24én délután órakor Oueluz palotában történt 
halálának. A’ Times levelezője következőleg ir e’ 
történetről sept. 27ro 1: 24én reggel a’ d. Pedrot 
környezők azt vevék észre, hogy könnyebbül, mi 
hasonló betegségekben mindig a’ közel halálnak 
hírmondója szokott lenni, de ez úttal még a’ bra- 
ganzai hgné is jobbulást reményle. Egyedül a’ma
gas beteg nem osztozék e’reményben, hanem ma
gához hivatá leányát a’királynét, ’s mint haldokló 
atya arra kérte , hogy elhunyta után tüstént ren
delést bocsásson ki, melly által minden fogoly, 
akár politikai akár polgári vétség miatt, kivétel 
nélkül szabad lábra tétessék. — Ezt a’ királyné 
ünnepélyesen megígérte. D. Pedro enyészte utolsó- 
perczéig megtartotta eszméletét, sorsán teljesen 
megnyugodván, az ország békés állapotján o'rven- 
de. Valamennyi környezőitül elbúcsúzott, kúlőnő-
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sea pedig Mendizabal úrtól, ki sept, 23 és 24ke 
közti egész éjt nála virasztá. Ez utolsót megölelte, 
’s megköszönte neki azon szolgálatokat, mellyeket 
Portugáliának tett. Kívánta, hogy ne királyi gyász
pompával, hanem csak mint a’ portugáli sereg fő
vezére temettessék el. Hamvadó tetemei, de min
den esetre legalább szive Portóba vitessenek, mint 
dicsősége színhelyére. — ügy látszik, aug. 29ike 
óta érzette vagy sejdítette, hogy sept. hónapon 
túl élni nem fog. E ’ sejditést hitvesével is tudatá, 
’s arra kérte, ne hagyná őt el végső napjaiban, 
mit ő Felsége híven is teljesíted — Az uj minis- 
terium 24én estve képeztetett. Palmella hg. a’ 
ministertanács elnöke tárcza nélkül; a’ coimbrai 
püspök a’ követház elnöke belminister; A. Bar
reto Ferraz, igazságminister; J. daSilva Carval
ho, financzminister; Terceira hg. hadminister; 
Villa real g r ., külminister; A. Jose Freire (előbb 
hadminister) tengerügyi ministerré lett. A’ Globe 
oct. 4én e’ kinevezésekről azt mondja, hogy azok 
Carvalho unszoltára történtek, és Lissabonban ked- 
vezőleg fogadtatának. Terceira hget a’sereg ked
veli, ’s ha észtehetsége nem nagy is, maga igen 
emberséges. A’ coimbrai püspök köz tiszteletű 
férfiú ’s nyomos befolyást nyerhet az ifjú királyné 
elméjére. Barreto Ferraz ur feddetlen charakterü. 
Nem csudálhatni ugyan, de igen is örülhetni, hogy 
Palmella kész vala e’ ministeriumba lépni. Silva 
Carvalho ur nélkül lehetetlenség lett volna minis- 
teriumot képezni, mert a’ lissaboni bank egyene
sen kinyilatkoztatta, hogy Carvalho kiléptével, 
számolását a’ kormánnyal bérekesztendi. Villa
real gr. derék ember , kinek szavában bizhatni. 
Palmella hg. a’ pairkamara elnökségét ezentúl is 
víselendi. Alelnökké Trigoso nevezteték ki. Pal
mella hg. a’ követháznak következő szókban adá 
tudtára azon elveket, mellyek az uj igazgatást 
vezérlendik: „törvényeket fog javaslani, mellyek 
a’ statushitelt mind kül- mind belföldön föntartani 
’s a’ charta hatását eszközleni képesek, ’s min
dent elkövetni, hogy valamennyi portugáli, bármi 
véleményű legyen is, a’ királyné zászlója alá gyűl
hessen, — ’s a’ charta constitutionalis szelleme 
valóban életre juthasson.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Moniteur octob. 5ről következő hirt ad 

Spanyolországból: „Bayonneból tegnapi közle
mény jelenti, hogy Pamplonában legközelebb
10,000 embernyi segítséget vártak a’ királyi őr- 
seregből, melly számú katonaság 3 csapatból és 
két ezredből áll.® A’ Messager erre megjegyzi: 
„hogy ezen csapatok és ezredeknek igen teljes 
számuaknak kell lenniök, hogy annyi emberrel bír
janak.® — Bayonneból sept. 30iki levelek szerint 
3mad nap előtt Cordova és Jaureguy 6000 gya

log és 100 lovas főnyi seregei Bastanvölgybe ér
tek. Jaureguy Etchalar felé jött, ’s a’ carlosiakat 
véletlenül megtámadta, kik nem vélték a’ király
né sergeinek e’ ponton általjuthafásukat. Azután 
két csapatra oszlottak; az egyik ugyan Euguy, a’ má
sik pedig Saldias felé fordult. Jaureguy Etchalarban 
néhány carlosi beteget, sérültet és szökevény 
háznépet fogott el. Cordova Odolaga hegyszoros- 
l>a nyomult, ’s néhány tüzelést kelle kiállania a’ 
carlosiaktól, kik a’ magasokon tanyázának. Mihelyt 
a’ völgybe ért, számos személy azonnal elhagyá 
azt, ’s a’ hegyek közé futott el. — Guibelalde e’ 
napokban mintegy 460 fiatal embert vitt el ma
gával Guipuzcoából, kik majd ezen tartomány 4ik 
csapatját képezendik. Zamalacarreguy 27kén 4 
csapatja ’s lovasságával Naguedanóban tartózko
dott Amescoa völgyben , Rodil pedig övéivel Sal- 
vatiera de Alabában. — Rodil megértvén, hogy 
Mina betegeskedése miatt a’ fővezérséget nem 
veheti által még, azonnal eltökélő a’ sereg kor
mányát Mina eljöveteléig megtartani s’7ber 28kán 
Pamplonából indult ki Zubiri ellen. — Madridban 
(7ber 27ki hírek szerint) ’s környékén egy car
losi összeesküvés nyomába jutottak, melly két ezer 
jól fegyverzett főnél többül állott. Sok személyt 
fogtanak el, de a’ csend nem zavartatott meg. — 
Egy hajót, melly pénzt szállított a’ királynéiak 
számára Behobieból St. Sebasfianba, 400 insur- 
gens majd elcsípett, midőn az a’ Bidassoán ievi- 
torlázna, hanem a’ hajókapitány e’ zsákmány-szán- 
déklóknak Fuentearabiában véletlen megjelentükőn 
megütődvén, megfeszített erőködéssel a’túlsó part
ra menekedett hajóstul ’s kincsestül. Konczukot 
így elsurranni látván a’ martalóczok, bosszújokban 
egy ifjat czipeltek el magokkal zsákmányul, a’ ki
rályné-pártiak pedig megtorlásul 4 isméretes car- 
losithurczoltak el Fuentarabiából. Mina, noha ágy
ban fekvő beteg, még is elfogadá a’ navarrai pa
rancsnokságot, 20  napot kötvén ki egészsége vis
szaállítására. —- Következő telegraphi közlemény 
ért Bayonneból oct. 3ról reggel 6 órakor és Mad
ridból sept. 30ról oct. okén 1 óra után 43 percz- 
czel Párisba: „A’ franczia követ a’ spanyol ud
varnál a’ külső ügyek minister urához : A’ procu- 
radorkamara mai ülésében (sept. 30.) biztossága 
javaslata ellenére az adósságnak hitelezetbelire ’s 
tartozásbelire (activ és passiv) fölosztatását, olly 
arányban, hogy két harmada hitelezetheti , egy 
harmada tartozásbeli legyen, elfogadá. A’ hiteles 
másolatért: a’ telegraphi vonal igazgatója: Foy 
Alfonz,®

A N G L I A .
Sept. 27dikén választatott meg Winchester 

Henry, alderman, mesterségére nézve kézműves 
(késcsiszár) jövő évre London lordmayorjának. Az
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angol lapok említik, hogy a’ spanyol procurador- 
kamara karzatin számos asszonyság is megszokott 
jelenni. Mindnyája heves politikázó, ’s keveset ki
véve valamennyi az oppositio részén van. Azon
ban ez asszonyságok épen nem rútak. E’ szépségek 
jelenléte a’ tribuna reservadát igen föleleveníti, 
némellyek nem is örömest látják őket ott, mert 
azt hiszik, elvonják a1 hallgatók figyelmét a’ vi
tától. Az 1823ki cortes üléseibe nem volt szabad 
asszonyságoknak menni, de az asszonyok e’ tilal
mat kijátszottak, ’s férfi ruhában jelenének meg 
a’ karzatokon. — Jamaikából aug. 19röl megle- 
hetőleg nyugtató hírek érkeztek a’ négerekről. A’ 
tartomány gyűlés sept. 9ig halasztatott e l, ’s a’ 
kormányzó felszólítást bocsátott az eddigi rab
szolgákhoz. — Grandábóí aug. 19röl jött hírek 
szerint a’ négerek morogva mentek er napon mun
kára, ’s két tanyán dolgozni sem akartak. A’ pol
gári hatóság gyors rendszabásokat te t t , a’ csábí
tókat elfogaiá, nyomban megbünteté, mi a’ többit 
is nyugalomra bírta. — Talagon, és St. Vinczén 
a1 négerek csöndesen viselék még eddig magokat, 
csak az utóbbi szigeten nyugtalankodtak a’ néger 
nők egy kevéssé, minthogy a’dolgok uj rende által 
némi kedvezésektől fosztatnak meg. — Jamaika '  
ból, Britt-Guianából ’s Bahamából is jöttek tudó
sítások. Jamaikában csak St. Anna egyházkörben 
mutatkozott némi nyugtalanság, de azt a’ kormány
zó gyors és hathatós rendszabásai azonnal elnyom
ták. A’ sziget egyéb részein ,a’ béke nem haborít- 
tatott meg. A’ rabszolgaságból az inaskodási idő
re átmenés igen megnyugtatólag történt meg. Aug. 
Íjé t, mint a’ fölszabadulás napját ajtatoskodásban 
tölték. A’ dissenterek kápolnájiban egymás után 
többször tartaték isteni szolgálat, ’s az utczákon 
e’ napon egyetlenegy ittast sem lehete látni. A’ kö
vetkezett nap, szombat, munka és pihenés közt múlt 
el. Számos helyen a’ rabszolgáknak e’ felszaba
dulást előző estvén lakomát adtak, több tanyán, v. 
ültetvényen a’ birtokosak marhákat vágattak ie, 7s 
húst osztottak ki a’ fölszabadult négerség közt, 
szokott ünnepi osztályrészükön, mint czukron, ru
mon, és besózott halon kiviil. Vasárnap az egyhá
zak szokatlanul tömve valának, ’s a’nap szép csend
del múlt el. A’ bekövetkezett hétfőn mindenütt na
gyobb örömmel ménének munkára mint eddig.

Habár Bcntink lordot egyszerű erkölcsű fér
finak tartják is, pogyásza vitelére mindazáltal, ha 
nyugotindiai kormányzóképen utazik, 103 elefánt
ra , 1300 tevére’s 800 ökrös szekérre van szük
sége, ’s efölött kíséretül egy lovag és egy gyalog 
ezredre. — Santanáról hírlik, hogy mexicoi császár
rá kivan kikiáltatni. S.Martát földrengés elsüly észté. 

F R A N C Z I A  ORSZÁG.
A’ National Mina spanyol gén. vezérré ne-

veztetésériil következőleg elmélkedik: „Mina ki- 
neveztctése spanyol seregi főparancsnokká Xavar- 
rában komolyabb és fontosabb történet egyszerű 
vezér-választásnál. Vannak férfiak, kiknek neve 
véleményi ’s elvi képviselő, ’s kik nem individuum 
hanem képlet vagy symbolum gyanánt lépnek a’ 
politikai színen föl. Mina ezekhöz tartozik , mert 
ő mindig honja szabadsága mellett buzgóit. Mi
után VII. Ferdinand özvegye két egymás után kö
vetkezett közbocsánatot hirdete, egyedül Mina zá
ratok azokból ki, ’s hagyaték idegen országban 
folyvást száműzve. Külön rendelésre vala szükség, 
hogy e’ hős szabadon térhessen hazájába vissza, 
mellyet olly vitézül véde kül berohanás ellen ; ’s 
midőn minden tisztségit, méltóságit, mellyeket a’ 
constitutionalis korszakon szerze magának, e’ ren
delés által ismét visszanyeré, azon nemes választ 
adá, hogy ő azok elfogadásával addig várand, mig 
valamennyi vele rokonsorsu hasonló igazságot ta- 
pasztaland. Mináta’ spanyolok spanyol Lafayette- 
nek nevezik, ’s e’ nevet rendüihetlen szilárd
ságával meggyőződéseiben, ’s részrehajlatlansá- 
g a , ’s egyszerű de helyes és biztos értelme által 
érdemli meg. A’ nyilvádyos véleménynek tehát 
gyorsan kelíett előhaladnia, és szózatának hatal
masnak lennie, a’spanyol juste-milieunek (helyes 
közép) Sarsfieldet, Quesadát, Valdest és Rodilt 
mind elhasználnia, míg eltökélte magát Minátne
vezni ki utódjokká. Nem tudjuk ugyan: megma
radt e Zarco mint hadminister, de annyit gyanít
hatunk, hogy ez hihetőleg inkább elbocsáttatási 
kérelmét nyújtotta be, mint a’ sereg uj főparancs
noka (Mina) kineveztetését aláírja; kiről, midőn 
még csak 8 nap előtt tartózkodva < rebesgető né
hány nevét, azt mondá: „Ugyan mi jut eszetekbe ? a’ 
gyógyszer gonoszabb lenne a’ betegségnél.“ Pe
dig e’ gyógyszert kiváná már régen Spanyolor
szág. Miután a’ National még azt is elmondja, hogy 
Mina részint a’ hely különösségei isméreténél, ré- 
sásxtií azon magas bizodaíomnál fogva, mellyel a’ 
köznép iránta viseltetik, képes lesz a’ guerilla-há- 
borunak véget vetni, következőleg folytatja elmél
kedését: „De átok van minden hamis állású hatal
mon , mert Jegbölcsebb rendszabályit is elrontja ret- 
tegősködésével. Igyfosztja meg a’ spanyol niiniste- 
rium e’férfiút, kit kénytelenségből választa, előre 
minden eszköztől a’ szerencsés sükerre. A’ láza
dásnak mind a’ négy tartományban egy oka van: 
t. i. a’ helybeli privilégiumok föntarthatása, egy 
ürügye t. i. d. Carlos öröklésjoga, csak egy csa
tamezője, t. i. Francziaország, Arragonia ’s au 
Ebro, Asturia és a’ tenger közti tér. Itt történnek a’ 
seregek minden fejlései ’s mozgásai. Eddig se meg
támadás , se védelem felosztva nem volt; az egész 
munkáló sereg egy vezérre vala bízva. Mire Bem
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bírta most a’ bizalmat!;inság azokat, kik kénytele
neknek láták magokat Mina karjaiban keresni me
nedéket. A’ seregből két haditestet csinálnak’s a’ 
tartományokból két parancsnokságot. Mina csak 
az egyiket kapja, t. i. Navarrát, a’ baski tartomá
nyok pedig más kézen maradnak, ’s mintha e’ felosz
tás még nem volna elég, Mina hatalmát még az
zal osztják meg , hogy versenytársat, ellenséget 
adnak melléje Armidez grófban, kit navarrai alki- 
rálynak neveznek, ’s tiszteivé azokat, kik 1830- 
ban ellene harczóltanak. — September 30ki kir. 
rendelés Aymard báró altábornagyot, pair-mél
tóságra emeli. — A’ journal des Débats megem
lítvén, mi nagy megkülönítéssel fogadá Lajos-F. 
a’ török követséget, leírja ennek uj szabású kato
naköntösét , ’s miután kimondá ítéletét Namik ba
sáról ’s Mustafa Rescind beyről, igy folytatja czik- 
kelyét: „Valamennyi töröknek arczbélyege sze
lídség ; de nem lealázott ’s elfajult népi szelídség, 
hanem nemes szelídség, melly méltóságot nem zár 
ki. E ’ vonás czímerező a’ napkeleti népek ábrá- 
zatján, kiket csak vallásuk tőn kegyetlenekké. A’ 
fatalista török, ki t. i. saját életét semmire becsüli, 
szomszédja életét sem fogja nagyra becsülni. De 
férjen csak hozzá oivilisatio, javittassék erkölcse, 
vallása, neveltetése, az ázsiai Charakter szelídsége 
hatalmasan fogja segíteni a’javítót, ’s az válik 
kitörülhetlen typusává (bélyegévé) a’ megújult ’s 
ujjászült Keletnek. A’ reform elkezdődött ; az uj 
követség törökjei formaruhánkat viselik, nem újaik
kal esznek többé, ’s borunkat isszák.“(minthamár 
ez mind elég volna.) A’ National erre megjegy
z i : ,,A’ török soha sem volt igen mulattató, de 
soha őt untatóbbnak még nem láttuk, mint a’ j. d. 
Débatsban , e’ feszes szűk viseletben a’nagy váll— 
rojtok ál-aranya által olly szegény csicsomával pi- 
perézve, inkább óhajtanék régi törökinket vissza, 
szép nagy szakállaik, turbánjok, schawljaik és 
gyilkaikkal. A’ civilisatio elég rutákká tévé őket, 
minthogy a’ j. des Débats szerint Prusszía kato
nai divatát adá nekik. — A’poitiersi tudós-gyüleke
zetbe a’ párisi munkások Beranger urat küldők kö
vetül. Utasításában következő helyeket olvashat
ni : „Mi alulirt munkások ’s munkás nők, polgárok 
’s polgárnők, jövedelem-birtokosak és birtokos nők, 
tudósak és művészek adjuk tudtokul mindeneknek 
a’ kiket illethet, hogy miután Beranger Ferencz 
Károly pajtásunk ’s barátunk .(szül. 1798 évsept. 
26án) , előbb órás, most tudós, azon szándékát 
nyilványítá előttünk, hogy a’ jövő sept. 7én Poi- 
tiersben tartandó tudományos gyülekezetre készül 
menni, ’s ott az emberi társaság haladása érdekei
ben némi javaslatokat tenni, ’s következőkre tőn 
bennünket figyelmesekké: 1 ) Valamennyi ország 
statusférfijait arra figyelmeztetni a’ világon, hogy

a’ vámok lépcsőnként töröltessenek el. 2 ) Az ok
tatás nagy hézagira figyelmeztetni ugyanazokat, 
’s hogy minden kerületben legalább egy tettleges 
művészi , kéz és földmüvesi oskola állíttassák 
minélelőbb föl. 3 ) Figyelmessé tenni a’ munka
bér aggasztó csökkenésére , különösen az asz- 
szonyokéra. 4) Éreztetni a’kormánnyal,melly igen 
sürgetve szükséges a’ nő-nemi neveléssel foglal
koznia. 5) Mindenek figyelmét a’ kitett ’s zab
gyermekek szaporodására fordítani, ’s hogy az 
újabb országiások e’ sebének okai nyomoztatnának 
k i, azon eszközökkel egyetemben, meltyek azt 
enyhíteni képesek. Mi barátunk eszméit (ideáit) 
’s javaslatit jóknak találván, megkértük őt, hogy a’ 
poitiers! t. gyülekezetben képviselőnk legyen, ’s 
azért úti költségeit is megajánlottuk__Isten vezérel
je ’s világítsa őt! Ha politikai kérdések találnának 
szóba jöni, bármi színűek lennének is, azokat ba
rátunk belátására és szive érzelmire hagyjuk, rend- 
és békeszeretésében ’s okosságában bízván. Alig. Z. 
— A’spanyol pénzalappal kereskedő tőzsérek vesz
teségé julius óta Párisban 200 millió frankra teszik, 
Londonban 120ra, Berlinben 5 0 re , Frankfurtban 
70re, Antwerpben30ra, Brüsselben 15re, Ams- 
terdámban 25re, Bécsben lOre; összesen egész 
Európában 500 millióra ’s kiszámolták, hogy ha 
a’ spanyol papirosok becse ismét hirtelen fölrúgna, 
szintannyi veszteség kerülne belőlük. — S t Pe- 
lagieben a’ politikai foglyok közt némi zavargás 
ütött ki, de azt a’ fölvigyázóság azonnal lecsiía- 
pítá. A’ foglyok Gervais drt választák védjökiil a’ 
közönség előtt, minthogy a’j. de Paris ezen tör
ténetet szokása szerint igen elcsavarta.—Toulonból 
sept. 27ről írják, hogy a’ réven ott az előbbi nap 
óta olly élénk mozgást vehetni észre, mintha va
lami uj kicsapásra készülne a’ hajósereg. Valamen
nyi műhely előkészületeken dolgozik, mellyekre 
a’ hajó-osztálynak szüksége van. E ’ munka már 
előbbi elutaztakor is megtörtént. A’ hajó-osztály 
mint mondják oct. lén  induland el. A’ legénység 
teljes számú’s eleség bőven van mindenik hajón, 
’s minden olly készen, mintha hosszú hadra készül
ne a’ hajósereg. — Azon körülményből is, hogy 
Palmella lett Portugália első ministere, sokan hül
ni hiszik az angol-franczia szövetséget; sokan 
abból is jósolgatnak, hogy Fontainebleauban Poz- 
zo di Borgo a’ királyné mellett ült, meg hogy 
Werther a’ porosz követ nőstül egy hintóbán üű 
a’ királlyal. Lajos-F. kezet nyújt ugyan Pozzó- 
nák, ebédelget vele , kocsizgat Wertherrel is, de 
azért politikát nem változtat.

G ÖRÍ) GÓRS Z AG.
Fallmerayer müncheni tanító Görögország

ban 3 év óta utazgat. E’ férfi heves ostromlója 
vala Thiers azon állításának, hegy a’ mostani gő-
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rögök a’ régi hellenek ivadékai. Véleményétől Fall- 
merayer ur nem csak egészen elállóit, sőt az írja, 
hogy Spartában (V megyében) néhány falura ta
lált, nu'Uyek lakosai a’ régi görög nyelvet meg
lehetős eredetiséggel beszélik is. Nézete továbbá 
az, hogy Görögországnak csak nyugalomra van 
szüksége, hogy a’ régi görög nyelvet a’ nemzet 
elfogadja. Már is számos történetíró , költész és 
nyelvtanító támadt, kik dicséretes fáradsággal’s né
mi sükerrel ügyekeznek sok régi görög nyelvformát 
mint az önálló iníinitivust, a’ régi participiaiis szó- 
kötést, ’s a’ régi periódusokat használni. Egyszers
mind gazdagítgatják a’ nyelvet számos uj szóval. 
Az országot össze vissza járdalják, hogy a’ nép szá
jában forgó szókat és szójárásokat föijegyezzék, és 
szótárba gyűjtsék. Továbbá nem csak azon régi 
görög szókat gyűjtötték össze már, mellyck eddig a’ 
szótárnokok (Lexicographok) előtt rejtve valónak, 
hanem a’ régi görög nyelv szótárai által az ujg«- 
rög nyelv művelésére is hatni ügyekeztek. Az ó 
Hellas nyelve tehát még él Görögországban.— Egy 
naupliai levél aug. lOről többek közt igy elmélke
dik Görögország állapotjáról: „Mit várhatni már 
‘most a’ kormányságtól ? Bármi ügyesség, tudo
mány és emberséggel bír is Armansperg gr., még 
sem isméretes eléggé a’ nemzet nyelvével, a’nép
pel, erkölcsei és szokásaival; ’s mit reméllhetni 
azon bajoroktól, kik Görögországot jónek igazgat
ni? bár ne csalódjanak a’ szükség kitudásában,’s 
ehezképest a’megválasztásban! Mi kell Görögor
szágnak? tán munkás , ki íróasztal mellett csomó 
irományokat dolgozzon föl, terveket, v. rendelése
ket, jegyzőkönyveket’s leírásokat készítsen? mit 
Europa egyéb részeiben jó munkás, practicus em- 
herekne1 neveznek ? Itt az illy igazgatási rend
szer minden síikére semmi, mert a’ nép nem is
meri, rámég nincs megérve, ’s az irkálást szi
véből gyűlöli. A’ ki itt munkálni akar, annak sze
mélyesen kell föllépni és behatni, neki a’ hely szí
nére kell menni, ’s az emberekkel ott tanácskozni, 
föket ott értesíteni arról, mit akarniok kell, ’s őket 
mindenben tetileg segíteni. Ollyan ma is Görögor
szág, mint az ókorban, hol mindent személyes bi- 
zodalom, személyes föllépés intéz el. Továbbá mi
dőn valamelly lesüllyedt nemzetet emelni kell, fedd
hetetlen charakterü’s életű férfiakra kell kormányát 
bízni. Nem finomság, álnokság vagy ármány ’s titkos 
mesterség az, mi e’ nemzetet tiszteletre bírja; mert a’ 
görög annak nagyobb finomságot, mélyebb ravasz
ságot, ’s titkosabb mesterségeket gördít ellenébe. 
Ellenben mély belátás iránt, ha erénnyel van egy
bekötve, nagy tisztelettel vannak. Csupán az erény 
azon egyetlen hatalom, melly bizodalmát gerjeszt, 
minden egyéb számolás csalfa ’s nem állhat meg 
sokáig. Az illető ministerek (Theocharis és Schei-

cas) ügyetlenségért^mutat az is, hogy Görög
országnak mindeddig sincs se pénzügye (financz) 
sem iskolája, sem egyháza , sem igazságszolgál
tatása rendén. Egyház helyett statusegyházi őrrénd 
van. Szinte igy van a’ községi szerkezettel, a’ 
katonasággal, ’s a’ hajósereggel is a’ dolog. Most 
altaljában azt várhatni, hogy Görögországba gö
rögrendszert hozandanak, nem németet az igazga
tás gyámolítására. Ezt várja most a’ nyilványos véle
mény feszülten ; kevés hétig, legföljebb hónapig a’ 
remény még csak eltengeti a’ nemzetet ’s csönde
sen várja be a’ történendőt,de azontúl a’ megelégü- 
lés ismét buzongásra fog kitörni. — Most a’ tisz- 
telkedések tartanak még.

A’ kermányság elnöke (Armansperg gr.) né
hány nap óta beteges. Mint hírlik, a’ király’s kor- 
mányság Athénébe készül, azt újólag fővárossá 
nyilványítani ünnepélyesen. Már nagy készületek 
is tétetnek ott e’ miatt. Az napon a’ Parthenon- 
megujításra is le fogják az első talpkövet tenni. 
Klenze titkos tanácsos intézi e’ munkákat. A’pro- 
pylaeonok már nyítvák. Egyszersmind uj város 
alapját vetendik meg a’ Piraeus (rév) mellett. A’ 
skióiák gyarmatként akarnak ott megtelepülni. Azt ' 
is rebesgetik, hogy a’ kormányszéket Athénébe 
teszik által. — Sept. 6iki hir szerint a’ király 
még az nap csakugyan elindult Athénébe, hol há
rom nap fog mulatni, ’s azután Rumelíát megláto
gatni. A’ belügyi ’s hadminister Athénéig fogják 
a’ királyt kisérni. A’ peloponnesusi lázadás főb
béi Mitro Petrova nevűn kívül mindnyájan foglyok. 
A’ mezei lakosok mind kiadók őket a’ palikárság 
fejeinek. A’ lázadást most már bevégzettnek néz
hetni. A’ teljes közbocsánat azokra, kik a’ majnai 
nyugtalanságokban részt vettek, megjelent már a’ 
kormánylapban. E’ kedvező fordulatokra ezt jegy
zi egy naupliai levél: ,,A’ lázadás kitörtekor azt 
liivék a’ zendítők, hogy a’ nép hozzájok fog áüa- 
ni, ml meg is történt volna, ha a’ kormányság épen 
akkor nem változik. E’ változásra azonban inkább 
be akaró nyugton várni a’ jövendőt, mint harezra 
kelni, ’s annál inkább, mivel azon férjfi (Armans
perg gr.) kezében látta már most a’ hatalmat, ki
ben legtöbb bizodalma volt ’s e’ bizodalomnak már 
első rendszabásival is megfelelt.1“

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Alexandriai hírek szerint, mihelyt megérté 

Ali, hogy az angol kormány kész a’ gőzhajózást 
Keletindiának Aegyptuson keresztül létesíteni, 
azonnal parancsot ada, hogy Sueztól Cairóig vas
út építtessék , ’s a’ terv kidolgozta után a kivi
telre szükséges eszközöket tüstént megrendelé An
gliában, ’s már alkudozásba is bocsátkozott az ezen 
utou járandó áruktól veendő vám iránt. A basa 
törökországi viszonyaira nézve mindem e kész. Azt
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nyilványitá, hogyha a’ sziltan őt tulcsapongókö
veteléseknél fogva uj háborúba keverné, azonnal 
függetlennek hirdetné ki magát, ’s függetlenségét 
kardjával lógná védelmezni, akár találna szövet
ségest, akár nem. Ifjúi teljes vidorsággal tökélte 
magát ez esetben hajóserge vezérletnek szemé
lyes átvételére; ’s hogy az első kedvező alkalom
mal ütközetre bírja az ellenséget, egyszersmind 
Ibrahim basát is elég fegyveres erővel fogná el
látni , ’s ez által minden megtámadást a’ szárazról 
elhárítani. E ’ nyilatkozásnak némi fontosságot ad 
azon isméretes körülmény is, hogy a’ porta készü
leteinek Ali ellen Anglia kereken ellenmondott, ’s 
az orosz kabinet sem tartá tanácsosnak segíteni azt 
Ali ellen. Leginkább víjja pedig a’ szultán keblét 
azon tapasztalás, hogy a’ sereg kedvetlenül veszi 
szövetségét Russziával, mellynél fogvást midőn a’ 
katonaság azon parancsot vette, hogy Ibrahim el
len induljon, oda nyilatkozott, hogy ők hitsor- 
sosaik ellen harczolni nem fognak, kiknek vezére 
nyomja ugyan a’ népet, de legalább nem Russzia 
szolgája. Ez a’ szultánt igen elcsüggeszté. — A’ 
Morning-Herald szerint a’ török seregben össze
esküvés födöztetett föl a’szultán élete ellen, melly- 
nek következésiben 6 vagy 7 főtiszt zúzaték ösz- 
sze. — A’ Reis -  effendi különféle követségekhez 
körlevelet bocsátott, mellyben arról tudósítja őket, 
hogy a’ szultán Moldva- és Oláhországnak több 
kiváltság közt azon jogot is engedé, hogy saját 
nemzeti lobogót viseljen. Éhez még azon kérelem 
is kapcsoltaték: hogy e’ lobogó szintazon tiszte
letben tartassék, miilyennel az osman (török) 
lobogó bir. A’ lobogó sárga mezőn vörös négy
szeget visel három csillaggal, ’s alant egy sast ke
reszttel. — A’ dögmirígy ugyan alább hagyott 
valamivel mérgéből, de azt csak annak tulajdonít
ják , hogy a’ hold utolsó negyedében mindig csök
kenni szokott dühe, a’ megújuló holddal pedig 
az is uj erőre kap.

C H I N A .
Cantonban sok jót várnak a’ szabad keres

kedés megnyílásától Angliával. Az időjárás Chi- 
nában igen kedvező vala (áprilisig), a’ lakosok bő 
aratást reménylettek. De némeily tartományban 
szükség,sőt éhség is uralkodott. — Cantonban an- 
gal-chinai kalendárium fog megjelenni. — A’ nyug- 
«■alanságok ’s háborgásokat a’ kormány már lecsi- 
lapítá. A’ mostani chiuai császárt népe igen na
gyon tiszteli, ’s magas dicsérettel szólanak róla; 
de mióta a’ „sárkányszéken“ ül, az országot egyik 
szerencsétlenség után a’ másik éri. Áradások, szá- 
rázság, éhség, lázadások ’s egyéb Ínségek foly

vást sarkalják egymást a’ tág birodalomban. Kinek 
pénze van, vehet élelmet eleget, de nagy áron, ’s 
minthogy azt kevesen tehetik, rablás és fosztás 
mindennapi rflivatú mindenszerte. Naponként sok 
szerencsétlen gonosztevőt hordanak össze, kiket 
keményen büntetnek. Pekingben 30 vagy 30hus- 
árosra egyenként 100 botot verettek, ’s három 
évi deportatióra ítélték, mert ökröt vágtak le, pe
dig többnyire mohammedanusok szegények, kik
nek tilalmas a’ disznóhus-étel, ’s a’ pogány ur 
most a’ marhahusételt is megtiltja nekik. A’ pe
kingi hírlapban (a’ kormány szerkesztése alatt) a’ 
„dicsőség és ész“ ő felsége országlása 13ik év, 
10 hónap 26ad napi szám 20 oldala van tele a’ 
főbenjáró törvényszék tudósításával a’ császárhoz, 
azökörvágók nyomoztatna,vallomása ésbünhödésé- 
ről. A’ törvényes üldözés elmaradt volna, ha a’ 
vétkesek pénzt fizetnek váltságul. A’ húst a’ kor
mány elkoboztatá, ’s minthogy eladni szégyenlé, 
a’ szegények közt osztatá föl; da a’ bőröket ,,a’ 
dicsőség és ész“ a’ kincstár számára pénzzé tette. 

N É M E T A L F Ö L D .
Brüsselben ünnepélyesen megüllték (a’ revo- 

lutio emlékezetére) a’ septemberi napokat. Első 
napon gyásztisztelet tartaték a’ revolutio elhullott 
hősei emlékezetére; melly végre sz. Gudula egy
házban már ezelőtt nagy készületek valának téve. 
Az ünnepre összegyűlt idegenek száma olly tö
ménytelen volt, hogy szállást sem kaphattak a’ 
vendégházakban. 7 órakor megkondultak a’haran
gok , ’s a’ tiszteletlövések is megdördiiltek. A’Gu
dula egyház pompásan ki vala világítva, ’s köze
pén szép gyászkoporsó álla. A’ kar feketén vala 
bevonva. Az oszlopokon a’ belga háromszinii zász
lót lehete látni. Az ünnepélyes nagy misén vala
mennyi felsőbb hatóság, ministerek, ar diploma
tikai kar,  katonai főtisztség, ’s a’ septemberi sé
rültek ’s a’t. voltak jelen. — Cherubini requiemét 
50 énekes, és 70 hangász adá igen jól. Mise 
után a’ septemberi férfiak Mellinet gén. vezérlete 
alatt mély csönddel a’ mártir-tér felé léptettek, hol 
a’ brabanti és marseillei dalok zengtek. A’ nyu
galom mind végig nem háboríttatott meg. — A’ 
király azután a’ septemberi napok emlékezetére a’ 
sérültek közt kereszteket osztata ki; kiknek ugyan 
ez napon a’ városháznál Mellinet gén. elnöklete 
alatt nagy lakomát adtak. — A’ Constitutionnel 
des Flandres szerint bizonyos hírlap után egy 
borzasztó tett részleteit közli. Goevvert József 
brüsseli hajóst, i. engedelmet nyert a’ hollandi ha
tóságoktól Hollandba utazhatásra, ’s midőn Dord- 
rechtbe ért, a’pórság vadkegyetíenül konczolta föl.

Szerkezteti H e l m e ez y. Nyomtatja L ä n d e r e r
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M A G Y A R -  és E Í 1 D É L Y O E S Z A G .
K o l o z s v á r  oet. 13. Méltóztatván ó cs. k. 

Felsége az alább nevezett urakat, t. i. gr. R e
ge ni éld  Ottót, g r .Korn i s  Mihályt, g r . B e t li
l én  Jánost, g r . Ke mé n y  Józsefet, b. K e m é n y  
Domokost, D i n d á r  Antalt, G y e r g y a i  Fe- 
renczet, és S z á s z  Károlyt e. f. h. 3kán B r ünn 
városában privát audientián elfogadni, -— azon 
audientiakor gr. D e g e n f e l d  e’ beszédet tartotta: 

Cs. k. ap Felség! „A.’ Felséged parancsolatjá
ból egybegyült, hűséges erdélyi KK. és Rllek által, 
keblökbül megválasztatva, bátorkodunk ezen KK. 
meghagyásából Felséged előtt megjelenni, részint 
hogy azon hódolás és tántoríthatatlan hűség érzelmeit, 
mellyel Erdélyország lakosai, különösen pedig annak 
törvényesen egybegyült RRei Felséged magasztalt 
személye ’s a* legfönségesb cs. Ház iránt viseltetnek 
’s mindig viseltetni fognak, Felséged lábai elibe ter
jesszük, ’s Felségedet kérjük, hogy hűségük és sze- 
retetiikről állandóul meggyőződve lenni méítcztassék; 
részint, hogy a5 bennünket küldő RR. nevükben az 
áltatok Felségedhez intézett , ’s egyfelől a’ mostani 
országgyűlés folyamatja alatt, a’ RR. nagy fájdalmá
ra közbejött akadályok valóságos inditőokait előter
jesztő , más felől pedig azon hálaadő érzést, mellyel 
Erdélyország Felségednek, a’ szüköiködők számára 
nyújtott segédeimért tartozik, kijelentő felírásokat, 
Felségednek bemutassuk. Midőn utasittatásunk sze
rint az erdélyi RR. által Felségedhez intézett ezen 
négy felirást Felséged lábai előtt letesszük, ’s ugyan 
ezen utasittatásunknál fogvást arra ajánlkozunk, hogy 
ha Felséged parancsolni fogja, a’ szükséges további 
világositásokat elő fogjuk adni, még csak azon egy
ért bátorkodunk alázatosan könyörögni Felségednek, 
hogy küldőink felírásaikat kegyes tekintetbe venni, 
’s az azok iránt teendő legfelsőbb határozást nekünk 
kegyesen általadni méltóztassék.44 — Melly beszédre 
ő Felsége kegyes nyilatkoztatását következőleg mél- 
tóz-tatott megtenni: „Elfogadtam uraságtokat, mivel 
jobbágyimat magam elibe bocsátani, mindenkor haj
landó vagyok. Mint illyeneket fogadom e l , nem pe
dig úgy , mint követeit egy még törvényesen ki nem 
egészített testnek. Midőn az országgyűlést egybehít- 
tam, tulajdon szivem ösztönzését ’s az ország óhaj
tását követtem. Azt vártam én akkor, hogy az egy
behitt gyűlés sietni fog atyai szándékomnak buzgo- 
sággal megfelelni, mint az erre vezető törvényes utat 
kir. előterjesztésimben kijeleltem. A’ fenállö törvé
nyes alkotmányt épségében fentartani; a’ haza ja
vait törvényes utón biztosítani ’s előmozdítani; elha
tározott állhatatos akaratom. Ezen egv ’s főczélját 
ohajtásimnak, ’s bizonyosan Erdélyi Híveiméinek is,

csak az érdeklett egyenes utón érhetni el; oldalas 
ulak nem visznek ahoz. — Ártalmas vetélkedések , az 
eddig gyakorlott törvényes móddal ellenkező indít
ványok, személyes gyülölség kitörései, ’s az indu
latok felingerlésire intézett sok beszéd miatt hóna
pok töltenek el a’ nélkül, hogy az egybegyült RR. 
kir. előterjesztésin* '-sak első pontjának is megfelel
tek volna. Az ország RRei elnökjének, ’s az itélőmes- 
tereknek választatása ’s candidatiőja véghez menvén, 
ezek iránti határozásom leadásával a’ RRket nem vá
rakoztattam, még is az által, hogy a’ RRek az ed
digi esküforma megváltoztatásának vitatásába , melly 
kérdés minden esetben csak a’ törvény értelme sze
rint összeplkotott teljes országgyűlésben jöhetne ta
nácskozás alá , mostani helyzetükben bocsátkoztanak, 
az érdeklett hivatalokra törvényesen megválasztott 
’s általam megerősített személyek beiktatása , mind 
eddig megakadályoztatott. A’ sarkalatos és diploma
tikai több hivatalra választás el sem kezdődött, hol
ott mindenek előtt szükséges , hogy a’ kiv. kormány
szék, melly az országgyűlés egyik kiegészítő része, 
törvényesen neveztessék k i , ’s abban törvényes he- 
lyét foglalja el. — A' haza valóságos java a’ törvé
nyesen kiegészített országgyűlés által fog előmozdit- 
tatni. Ujitási vágy, eltávozás a’ haza ősi szokási ’s 
elveitől, ennek veszedelmét vonná szükségképen ma
ga után. — Állhatatosan elhatározván magamban: 
hogy a’ törvényeket erejükben megtartsam, ’s azok 
teljesedésit bátorságba helyezzem; felszólítom a’ 
mostani országgyűlésre meghívott RRket, hogy Ne
kem e’ czélelérésre , törvényes utakon, kezet nyújt
sanak. — Megállapodván abban, hogy uralkodói köte
lességemet teljesítsem, megszólítom a’RRket, hogy 
részükről is teljesítsék a’ magokét. — További or
szággyűlési vitatásokba nem fogok addig bocsátkoz
ni , valamiglen kir. előterjesztésiül első pontjának a’ 
RRdek, törvényes kötelességük szerint, eleget nem 
tesznek , a’ választások és candidatiók a’ sarkalatos 
és diplomatikai hivatalokra Élőmbe nem terjesztet
nek , ’s azok következésben a’ kir. kormányszék is 
törvényesen megállapittatván , az országgyűlési test, 
a’ fenálló törvényes alkotmány értelme szerint, töké
letesen ki nem egészittefik. Mihelyt ezek nieglesz- 
nek, a’ törvényesen egybe alkotott országgyűlés ki- 
vánságit meghallgatni, ’s illő tekintetbe venni min
denkor kész leszek. — Ez az én változhatlan határo
zatom , meliyet valamint minden mostani szavaimat, 
uraságtok mindenkinek és nyilván elbeszélhetnek. Tér
jenek vissza késedelem nélkül hazájokba , legyenek 
munkások abban, hogy az országgyűlés mennélelőbb 
kiegészíttessék , ’s ügyekezzenek a’ haza boldogságát 
törvényes utón eszközleni. Ez által tehetik magokat 
bizonyosakká valamint kegyelmemről, úgy polgártár
saik ’s a’ maradék hálájáról is. Erd. H.
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Fels. Urunk báró J ó s i k a  J á n o s t  az érd.
kír. kormányszék elnökét, saját kívánságára egész 
dy - meghagyással nyugalmazni, legfensőbb ke
gyelmének jeléül számos évi hű szolgálatai tekin
tetéből Leopoldrend nagykeresztjével megjutal
mazni ’s magas megelégülését egy a’ végett hoz
zá intézett saját kéziraté levelével tanúsítani; oct. 
3ki határozata szerint pedig Gál Domokos Kükül- 
lő megyei táblabirót a’ kolozsvári Lyceum igazga
tójává, egyszersmind díjmentesen kir. tanácsossá 
nevezni méltóztatott.

Ns Torna KK. és Itítei és szeretett fóispán- 
jok m. idősb Szilassy József 7vir ’s a’t. Széche
nyi István grófnak hazafi érdemeit következőleg 
kívánták megtisztelni:

A’ RRek levele imez: Meltóságos Főispán ur! 
Hazánk e's megyénk közjavának előmozdítása 
végett mai napon tartott közgyűlésünkben első al
ispánunk Martinidesz László hazafi buzgósággal 
terjesztvén élőnkbe azt , mi díszes kötelessége lé
gyen egy szabad nemzetnek a’ Ilon javára munkás 
polgárok illő megjutalmaztatása, minthogyfels. Fej- 
delmünk becses bizodalmával’s nemzetünk köztisz
teletével diszeskedő hazánkfija lelkes gr. Széchenyi 
István iránt* nemcsak néhány év alatt Honunk ja
vára felajánlott fényes áldozatai , de meg nem szű
nő szives és sikeres munkássága is , kebleinkben 
a’ hala nemes ingerét méltán gerjeszthetik, javas- 
iá: hpgy aJ többi, ezen érdemes hazafi iránt tiszte
letüket különösen is nyilványositott megyék köve
déire méltó példájára, koszorút nyújtani tovább mi 
se késnénk. — Nagy örömmel fogadtuk e’ nemes 
javaslatot, mert ismérjük ’s érezzük e* ritka tulaj
donit, ’s nemzete diszére és boldogítására áldozó 
hasznos érdemeit; ismérjük a’ tudományos Társaság 
nagy alapítóját , Hazánkban a’ közjóra munkás 
egyesületek tiszta czélu szerkezteiőjéi; örömtelve 
látjuk őt, mint nemzetünk előbaladását századok 
viliarai után is még akasztó akadályok ellen, nagy 
W,>sztaiásokksí és széles ismeretekkel párosult 
níunkas szorgalommal hatalmasan viaskodót — ki 
ennyi áldozatok, ’s nagy munkák közölt soha nem 
szűnik meg hazájáról gondoskodni’s gazdag ismére- 
teinek érett gyümölcseivel honfi társait éltetői. — 
Aranv tollat nyere már megtiszteltetésül testvér 
Ha zánknak Erdélynek egyik lelkes megyéjétől e’ 
nemes gróf; mi hasznos érdemeit nyihán hálásan 
ismerjük el, meggyőzetve lévén a’ felől, hogy e’ 
kevés jutalom hijányát e’ lelkes hazafi nemes czél- 
jaiból eredő örömével önmaga pótolandja ki. — E’ 
nyilvanyos elismérést Méltóságod segedelmével ün- 
nepéíyesitni is óhajtván, szives készséggel fogadók 
el első alispánunk azon ezéiirányos javaslatát, hogy 
Méltóságodat tisztelettel arra kérjük meg : méltóz- 
talnék gr. Széchenyi István ő nagyságát megyénk 
táblabirajává kinevezni, ’s így velünk közelebb kap
csaiul ba juttatni. Midőn e’ díszes jogot a’ törvéoy 
kezeibe adá Méltóságodnak, mellyet érdemes hon
fiak jutalmazására ismeretes buzgóságával közöttünk 
örömmel gyakorolni szokott, bizodalma« kérelmünk 
teljesedése nagy reményével becses válaszát tiszte

lettel várva maradtunk 1834 sz. Mihály-hava 2ik 
’s következett napjain Tornán folytatva tartott köz
gyűlésünkből Méltóságodnak kész kötelességü szol- 
gáji Torna vmgye RRei.

Mellyre a’ válasz íiuez : Tek. KK. és RRek! 
Azon hazafiúi buzgósággal hangzó méltó figyelmÖk 
a’ T. KK. és RRnek , mellyet f. hónap 2kán tartott 
köz-gyülésükből költ ’s hozzám tegnap érkezett 
ama’ nagy hazafi, mgos sárvári és felső-vidéki gr» 
Széchenyi István urnák, az emberiség, és polgári köz
társaság valóságos hasznára, magyar Hazánk e's 
Nemzetünk diszére, fels. jó és bölcs Fejedelmünk ’s 
Nádorispán urunk hatalmas pártfogása alatt jeles 
cselekedetekkel sikeresen és szembetűnő előmene
telekkel gyakorlott ritka példája , ’s jó bazafiúsít- 
gát meghálálni kívánó szandékjok iránt velem köz- 
lőttek , annyival nagyobb megelégedést és örömet 
szerze nékem, hogy dicséretes igyekezetük némi
nemű eszközlésére engemet is , mint a’ kire ezen 
ns megye kormánya, fels. jó  Királyunk által bíza
tott, arra szólítottak f e l , hogy olly jeles cseleke
detekben fénylő hazafival, kinek igyekezete az ér
telemnek és akaratnak párosított tökéletesítése által 
embertársai boldogságát nevelni buzog, mint a’ minő 
a’ tisztelettel nevezett gr. Ü/.échenyi István ur, szo
rosabb összeköttetésben is ki\árinak azáltal lenni, 
hogy nemes megyénk érdemes táblabiráji közzé 
szaiuláltatni óhajtanák ; melly helyes kívánságot 
én , noha tudom , hogy ezen nagylelkű jó hazafi 
már azzal, hogy hazafiui kötelességeinek teljesíté
séből szármázott belső érzése nyugodalma által gaz
dagon jutaliuaztatik, még is örömmel ’s egész kész
séggel teljesítem a’ tek. KK. és RR. kívánságokat 
azzal 4 hogy többször tisztelt m. gr. Széchenyi Ist
ván urat, t. n. Torna vmgye érdemes táblabiráji 
közzé ezennel kinevezem, sőt illőnek látom azt is 
Kiegjegyzeni, hogy a’ T. KK. es RR ezen lepesök 
teljesítése ne csak jegyzőkönyveinkben maradjon, 
hanem közvettetlenül is , azon nagyérdemű hazafi
val is közöltessék, a’ki nagybecsű szives jóvolíok
ba ’s hajlandóságaikba ez úttal is ajánlott, illendő 
szokott tiszteletem mellett maradok a’ tek. KK. és 
RRnek Resten sept. Mkárt 1834. lekötelezett hív 
szolgájok idősb S z i l a s s y  József főispán.

M agyar ludos társasági jelentések.
1) Következő nov. 3dikáu kezdődik a’ tár

saság 5dik .nagygyűlése, mellyre az elölülői le
vél már minden t.t. Igazgató, tiszteleti, rendes és 
levelező tagot meghívott.

2 ) Közelebbről megjelent a’ társaság „EüL 
földi  j á t é k s z í n “ czímü gyűjteményében: a) a 
Botcsinálta doctor. Vígjáték 3 felvonásban. Molié-
re után. f. Kazinczy Ferencz VII. kötet. Ára 24 kr.
pengőben, b) Barnhelmi Minna vagy *’ katona- 
szerencse. Vígjáték 5 felvonásban Lessiugtöl. For
dította Kazinczy Ferencz. Vili. kötet. Ara 36 kr. p.

3J| Mind ezen két újabb kötet, mind a’ 'lu- 
doinánytár 2dik kötete egy kömetszettel, raellynek 
tartalma külön, már a’ közönség eleibe terjeszte
tett, található Pesten Eggenberger József könyv- 
árosnál, kinél a’ társaság költségin kijött adudén
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egyéb munkát is az országbeli könyvárosok meg
rendelhetik. Oct. 17dik 1834.

o' Tiloknok által.
A. nm. m. k. Helytartó-tanács a’ kegy. ala

pítványi osztály számvevőségénél megürült szám
tisztségre Vitai József ingrossistát, e’ helyett in- 
grossistává Sebastianovich Leopold accessistát, ’s 
az így megürült accessistaságra Duciiéi Leopold 
gyakoriászt nevezé ki.

K a s s a ,  oct. 1Okán. — A’ tegnapi nap váro
sunk évkönyveiben szomorú nevezetességet nyert 
egy irtóztató földrengés által, melly minden irányi
ban összejárta. Már 14kén éjjel l l f  után érez
tetett néhány gyönge rendűiét, melly mindazáltal 
minden kár nélkül múlt el. Hanem reggel, lökén 
7 ‘kor erősen kezde alattunk ingani a’ föld; mire 
néhány másodpercz múlva, egymásután négy ha
talmas rázás következett. A’ megfélemlett nép ki- 
futa házaiból, mellyekről a’ kémények ’s tüzvéd- 
falak hulladoztak. Városunk ’s vidékünk fő dísze, 
a’ nagy székesegyház, legtöbbet szenvede; or
máról két lezuhanó kőkereszt egyike két fedelet 
ütött által. Épen ekkor végződött a’ mise, midőn 
e’ roppant emléke a’ 14dik századnak először meg
rendült; a’ megijedi népség már összeomlani gon
dolván azt, kő- és mortályeső közt, melly a’ ma
gas boltozatokról hullongani kezde, futott, de so
kat leejte lábairól részint a’ félelem, ’s még inkább 
a’ talapnak alattok szertelen mozgása, ’s rémítő re
csegések közt meg-megválva egymástól a’ díszes 
faiak, számtalan, helyenként 3 űjnyi repedékre ré
zsűitek el. Még egy, csak fél illy erejű, robbanat, 
’s a’ magas mű összeomlik. Legtöbbet a’ főoszlo
pok ’s boltok szenvedtek. Hasonlóan rongáltattak 
meg egyéb templomok is, az új kaszárnya, a’ fő
parancsnoki ház, a’ kamarai épület, hol alig ma
radt ép szoba, és számos magányosak’ magasabb 
házai; a’ városban aligvan lak, melly össze ne ha- 
sadozott volna, az épületek ormairól záporlag om
ladozott a’ cserép, a’ szobák padlatai reccsenve 
töredeztek, a’ képek hulladoztak a’ falakról, sok 
járó, sőt ülő embert is lebuktatott a’ hathatós ingás, 
sokan a’ le-leszakadozó kövek által megsérültek ’stb. 
Mióta Kassa áll, illy földrengésnek méjf'^ire sem 
volt! Egyéb tekintetben is szintolly mostóhán bánt 
velünk is ez idén az é g , mint hazánk legtöbb vi
dékivel. A’ nagy aszály, melly szinte egy évne
gyed óta tart, nálunk is szertelen drágaságot 
szült; vajha komolyabb következései ne legyenek! 
Egy hordó káposzta 20 ft. v., egy zsák főidialma 5 
ft., egy köböl rozs 12 ít., búza 44—15 ft., egy 
iteze vaj lft.—1 ft. 12kr., egy negyed v.véka borsó, 
bab v. lencse 6 ft., kása 5 ft. váltó; szilva is szű
kén termett, a’ zöldség ára négyszeresen felrú
gott, csak a’ marhahús olcsó még, 9 kr. fontja, ’s

termékink közt a’ bor felelt meg óhajtásinknak.-—- 
E g e r ,  oct. 18dikán. E’ f. oct. lökén reggeli 7 
és 8 óra közt városunkban borzasztó,ámbár csak egy 
első perczig alig tartott földindulást tapasztalánk 
(némellyek ugyan hajnali 4 órait is emlegetnek). 
Az épületek tetemesen ingának, néhol a’ kémé
nyek is hulladozván; a’ tornyok iszonyúan moz- 
gadoztak eíannyira, hogy leomlásuktól, félnének; 
padiatok recsegtek ropogtak, házi eszközök ször
nyen izogva zörögve ’s a’ függő kisebb nagyobb 
csöngetyük csöngedezve adának je lt; a’ vasárus 
’s üveges boltokban is mindenek összekoczogva ’s 
csörögve rázódtanak, egyszóval minden szertelen 
mozgásban volt. Az épületek ugyan nem minde
nütt hasadoztak-meg, a’ boltozat- és falnyiladé
koknak azonban több helyen rémitő jeleit látjuk, 
így egyebek közt nevezetesen a’ vármegyeház fo
lyosójának díszes boltozata a’ 2dik emeleten vég- 
tülvégig repedezve ’s nyiladva látszik , sőt ugyan 
ott a’ gyűlés-terem ’s kanczellária szinte nagy ha- 
sadék-rézseket mutat.Tctemes kárt szenvede a’nieg- 
rázás által az érseki Lyceum is, mit egyebek közt 
a’ csillagász-torony-alatti ablakok iveinek nagy 
hasadványai magokban is, de a’ törvényosztálybe
liek iskolája szinte bizonyít; így a’ szent-ferenczi 
szerzetesek templomának boltozata is több repedé- 
ket ’s nyilast is szemléltet. Az ájtatos hívek lát
ván, a’ szentegyház íalai milly rémitőleg hajladoz
nak, többen ijedezve futottak ki; de a’ szabadban 
majd csak úgy lön tapasztalható az ingás, pél
dául: a’ Renczór-ezredi katonák akkor épen a’ vá- 
ros-kivüli téren űzvén gyakorlásukat, az ingado
zó föld hátán ide-tova dölöngöztek. A’ közel fa
lukban hasonlag földindulás volt, ’s a’ mint érté
sünkre esek, Gyöngyösön is. Nálunk nem minde
nütt egyaránt uralkodott, mivel például a’ várme
gye-háznál ’s Iyceumnál sokkal gyöngébb épüle
tek, habár szörnyen mozogtak is, mégsem reped- 
tek-meg; ’s úgy tetszik, a’ délszaki rész legtöb
bet szenvedett. Hála! hogy mégis igen rövid ideig, 
mulatott az irtózatos váratlan vendég, mert ha olly 
kevés pillanat alatt is látható nyomait hagyá du- 
lásának ,mit fogott tehetni huzamosabban! — S z e 
g e d  oct. 18kán: E. f. hónap löké különös ’s ná
lunk emberi emlékezetet haladó tüneménnyel lön 
nevezetes. Reggeli 7 ór. 15 ' 30" délkeletről éj- 
nyugotnak irányzott ’s mintegy 5"  tartott földindu
lást tapasztalánk. A’ rázkódások oíly mérsékeltek 
voltának, hogy soknak figyelmét egészen krkerülék, 
némellyek pedig e’ természeti működést egyedül 
fejszédölésnek tulajdoníták. Csekélységüknek kö
szönhetjük, hogy kis Tiszánk roskatag ’s pandalos 
partinak néholi beömlasztásin kívül egyéb jelensé- 
göket nem hagyták. A’ szélvész szüntével — melly 
a’ főldingást nyomban követé, 's városunkat késő 

*
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-estig porfellegbe burkolva tartá — súlyosabb Iő- 
kődésektül tartónk, de ezektől hála az égnek! 
mentve maradtunk. Figyelmet érdemel, hogy e’ 
tünemény előtt a’ súly mérő azon magasságából.m ■— ■ u *—1 í? /
mellyre éjjel kapott (2 7  6V, 8 ), épen semmit sem 
szállott, a’ rengések percze után pedig hirtelen 
domborodva majd egy vonalnyira szökkent, utóbb 
a’ szélvész dühöngései alatt 2 ' süllyedt. Hévmé
r ő r e  a’ fenemlitett tünemény nem hatott. — Kör
nyékünket két egész hónap óta tikkasztó száraz
ságnak a’ ma reggel sürii cseppekben hulló eső ve- 
te véget. Nagy-kiín-Karczag is oct.l 5én reggeli 
után egy hathatós habzatag (undulatorius) föld
rengést tapasztalt 2 U percznél továbbig, minden 
épület ropogva hintázott, az előbb nyugalmas ál
lóvizek hullámzottak és zavarogtak, mintha fenék
ről felfelé zuhogó szél kavarta volna fel csendelgő 
tükröket; íélpercz múlva ismét megújultak a’ rá
zások, mint látszék keletről jőve, és az említett 
jelenetekkel párosulva. Kár nem történt, se a’le
vegő-mérsékletben,] se az égderültségben semmi 
szembetűnő változás. A’ n a g y k á t a i  tájt is 14két 
követő éjjelen ’s 15ke reggeli 7 és 8 közt 2"ig  
nem csekély erejű földrengés ingatá meg a’ hosz- 
szas szárazság után. így szinte Á r a d ó  t is azon 
időben. Hasonló módon ’s időtájban mutatkozott a’ 
f e g y v e r n e k i  pusztán is, és N a g y r é v e n  
(Hevesben), hol nem csak a’még ekkor nyújtózva 
heverészőket korább kelésre riasztva ringatámeg 
ágyastul, hanem a’ fenjáró embereket is megtán- 
torogtatá; Fegyverneken néhányan lassú tompa 
morajt is hallottak a’ föld alatt. S z é n á s  pusz
tán is (Békésben) oct. lökén reggel 7 és 8 óra 
közt igen érezhető földrengés volt, mint Szentesen, 
Orosházán és Szarvason is; Békés-.Csabán pe
dig az evang. nagy uj szentegyház annyira meg
hasadt, hogy a’ belejárás megtiltatott. llozsnyórul 
pedig bővebben ezt Írják: Az idei huzamos rek- 
kenő hőségnek, ’s azzal frigyesült szárazságnak 
nem egy csapása érte vidékünket is , midőn a’nap 
égető sugári által réteink kisülvén sovárgva várt 
terméseiktől megfoszták lakosúikat, földeink pedig 
esőhijány miatt sarjadásba nem hozhatják az idő 
hosszától már is kórhadásba indult magvakat, du
gába dönteni látszatván ez által a’ jövő évnek, 
melly édes reményivel mindeddig biztatott, hely
re hozandó termékenységét. De még egy más je
lét is adá e’ rendkívüli esztendő szomorú tünemé- 
nyinek: t. i. oct. lökén reggeli 7* kor sebes föld
rengés nagy ingadozásba hozá sűrű gőzkör-lepte 
városunkat, melly déltől éjszaki irányban mintegy 
4"ig  tartott, ’s elrémité áléit kebleinket, mivel 
lakjainkat, mellyek falain függő képeink ide oda 
lóggtanak, süllyedéssel, vagy összeomlással fe- 
nyegeté; erejét leginkább székesegyházunk érzé,

mellynek fokép orgona-fölötti boltozati annyira 
meghasadoztak , hogy mesteri orvoskezet kíván
nak ; megnyiladoztak a’ nevendékpapház minden 
boltozati, ’s a’ püspöklak napkeletfelé nyúló része 
is. Tarczalon szinte oct. 15kén reggeli 7 óra ’s 38 
perczkor keletéjról délkeletnek irányzott mozgás
sal mintegy 10 pillanatig tartott hullámzó föld
rengés rémülésbe hoza minden lakost, melly szá
mos kőépületeket megrontott, falait megrepeszt- 
vén ’s kéményeit megcsorbitván. A’ még eddig 
illy nagy mértékben nem tapasztaltatott földindulás
tól legtöbbet szenvedett az üreges dombon fekvő 
kath. szentegyház, mellynek tornyáról iszonyú 
rohanással zuhant le a’ kevés tartaléku nagy ke
reszt, tornyának keleti ’s nyugoti oldala, az egy- 
káz oldalfalai, és bolthajtási össze-visszahasadoz- 
tak elannyira, hogy félelmes a’ toronyba menetel, 
’s bátortalan az egyházba járás. A’ szüret itten már 
folyamatban vagyon, de a’ kik aszúra, melly az 
eső hijánya mellett is derekasan készül, várnak, 
a’ szokott Simon-Judás napi határidőre halasztják 
a’ szüretelést, ’s a’mint mutatkozik az idő: nyer
tesek is lesznek, mert a’ kevesedö lév gyökeres 
és tartós bort fog adni; az legnagyobb baj: hogy 
a’ hordó méreg-drága, a’ kádárok megcsalták a’ 
pénzt előre adogatott szőlő-tulajdonosakat, a’ nye- 
reségvadászók összeszedték a’ sok hordót, ’s 12 
fton adogatjákpárját a’ se nem két, se nem három, 
hanem csákói akónyi, silány készületü, faabron- 
csu, ’s minden esztendőben uj vételü, gönczi hor
dóknak. —

A* f. hónap 15en Becsben végrehajtott sorshúzás
ban a’ inarienbadi palotára köv. számok lettek a’ fónyer- 
tesek: 7475 nyerte a’ palotát v. vakságul 100 ezer
v. for.; 43,945 szám nyert 10 ezer v. f. — 31,246 ny.
5 ezer v. for.; egy ezer v. forintot pedig nyertek e’ 
köv. számok: 11,712; — 22,784; — 55,746; — 
2621 ; — 13.055 ; — 31,840 ; — 36,198 ; — 39,146; — 
43,533; — 44,671; — 47,107; — 51,707; — 80,536.

P O R T U G Á L I A .
A’ lissaboni udvari újság sept. 22 ről kővet

kező rendeléseket közöl. 1 ) kir. rendelés. „Mi II. 
dona Maria, Isten kegyelméből Portugália, Algar- 
bia ’s a’ hozzá tartozó birtokok királynéja tudto- 
kul adjuk alattvalóinknak, hogy a’ közönséges 
cortes elhatározta ’s fenséges atyánk, a’ bragan- 
zai herc»eg’s ezen országok kormányzója, hely
benhagyta e’ következő törvényt, mellyet elfogad
ni Minekünk is tetszett: „Egyetlen czikkely. O 
leghívebb Fölsége II. Maria senhora az országló 
királyné nagykorúnak nyilványíttatik, ’s ez által 
közvetetlen a’ charta által neki engedett hatalmak 
gyakorlásiba lép.“ Ennélfogva parancsoljuk min
den hatóságnak , hogy a’ tön kitett törvényt meg
tartsa, ’s tartassa, ’s e’ czélra minden szükséges 
rendszabályt megtegyen. Az ország statustitok-
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noka ezt kinyomatni ’s közzé fogja tétetni. Költ 
Queluz-lakban sept. 29. 1834. (aláírva) Én a’ 
királyné. Pecsételve Bente Pereira do Carmo ál
tal.“ 2 ) sept. 20kán, tehát 4 nappal d. Pedro ha
lála előtt, dona Maria kivetkező írást bocsátott 
atyjához: „Fenséges és hatalmas Fejdelem és sen- 
hor, dom Pedro d’AIcantara, braganzai herczeg, 
igen szeretett, magasra becsült és tisztelt atyám! 
Én dona Maria Isten kegyelméből Portugália és 
Algarbia királynéja, üdvezlem csász. Fölségedet, 
mint azt, kit e’ földön legjobban szeretek’s leg
jobban tisztelek. Óhajtván csász. Fölséged iránt 
nyilványos tanujelét adni azon forró szeretetnek, 
mellyel csász. Fölséged személye iránt mind úgy, 
mint leánya, mind pedig mint Portugália király
néja el vagyok telve, minthogy csász. Fölséged 
kitűnő vitézségének ’s fényes bátorságának köszön
hetem bitorlóit királyszékem helyreállítását, melly 
dicső vállalatban Fölséged csüggedetlenül egész
ségét ’s életét tévé ki veszélyre, hogy a’ portugá- 
li nemzetnek intézvényeit és szabadságait, mint 
jólléte kezességeit, biztosítsa• — óhajtván egy szó
val hálám kettős tartozásű adóját némileg leróni, 
ajánlom csász. Fölségednek a’ régi és igen nemes, 
torony- és kardrend nagykeresztjét vitézsége, di
cséretessége ’s érdemei jeléül, mellynek mint gyer
meki szeretetem zálogának elfogadására csász. Föl
ségedet kérem. Fenséges és hatalmas Fejdelem és 
Senhor, dom Pedro d’AIcantara, braganzai her
czeg, szeretve tisztelt atyám, Fogadja Isten sze
mélyét szent oltalmába. Költ Queluz-lakban sept. 
20kán 1834 csász. Fölséged őszintén engedelmes 
és hálás leánya (aláírva) A’ királyné. Bente 
Pereira do Carmo. — A’ Morning-Herald követ
kezőt beszél d. Pedro végpillantatiról: „Sept. 24. 
d. e. 12 órakor hirlemény (bulletin) tétetett közzé, 
melly azt jelenfé, hogy a’ császárt uj paroxismus 
érte, és szeuibetünőleg nehezül. Ezt haldoklás je
lének vették. Mint hallani végiglen nyugott vala, 
’s teljes eszméletü; de a’ közelgő feloszlás előtt 

* szava elállott. Allapotját reménytelennek látván, 
három nappal elhunyta előtt fájdalmai végét óhaj
ts* Sorsán megnyugvás, lelki erő, hazafi buzgóság 
és családjához vonzó szeretet tüntetek ki enyé
szete végperczeit mindenek bámultára. A’ bragan
zai hgasszony (a’ császárné) egy perczig sem tá
vozók ágyától. Estve 8 órakor terjedt halála hire. 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Gazette de France szerint sept. 28ánZu- 

malacarreguy Abarzazuban Estella mellett négy 
csapat christinost lepett-meg, 40 embert levá
gott, 60 megsebesített, ’s többet elfogott. Loren
zo es Oraa osztályai igen közel valának, ’s Lo
renzo majd nem lakjában fogaték el. E’ kis csapás 
után Zumalacarreguynak vissza keile vonulnia,

mert az ellenséges osztályok fegyverben valának 
ellene indulólag. A’ christinosokat Cordova osz
tálya elűzte Elisondótól. A’ király (Carlos) min
den viszályai mellett is ép egészségű ; és sept. 
30kán Baraivában tartózkodók (Navarrában.) — 
A’ Sentinelle des Pyrénées szerint Pamplónát a’ 
carlosiak keményen ostromlották. — A’ Morning- 
Herald Guipuzcoa széléről sept. 27ről következő 
közleményt ad: A’ szomszéd tartományok láza
dása megvalósul, de azért a’ háborgó felek köl
csönös állásaiban oct. közepéig nehezen fog vala
mi változás történhetni, mert a’ carlositák csak 
ekkor fognak elegendő fegyvert kapni, hogy hat
hatósan fölléphessenek. Újra fölszólítom Ont ar
ra, hogy a’ telegraphi híreknek Bayonneból sem
mi hitelt ne adjon ; nem czélom ugyan azt állíta
ni ezzel, hogy a’közönséget szántszándékkal csal
ni akarják, de annyi még is bizonyos, hogy e hírek 
mind hamisak. — Némellyeket Bayonneban fer
dítenek ’s csavarnak e l, másokat pedig Rodii fő- 
szállásán koholnak. így nem rég azt jelenté a’ 
telegraph :-„hogy két , a’ guipuzcoai osztályhoz 
tartozó csapat szétfutott.“ Ebből csak annyi való, 
hogy mintegy 50 legény szabadságot kapott ha
za térni mezei munkára, ’s e’ miatt egy carlosi 
csapat Oyarzunba vette állomását, őket véden- 
dőleg. — Rodii folyton folytatja fosztási rendsze
rét, mi a’ szabadelmüket mind inkább elidegeníti 
tő!-?. Borundában valamennyi helységet földult, ’s 
35 háznépet száműzött, miután egészen kizsar- 
lotta őket. St. Sebastianból is 32tőt zaklatott szám
kivetésbe, ’s még többet is fenyegete azzal. Mi
re , mihelyt eltávozott onnan, valamennyi (a’szó 
szoros értelmében) elékelő család azt odahagyni 
’s fFrancziaországba készüle menekedni, noha ez
előtt mindnyája szabadelmü párthoz tartozott, csak
hogy Rodii utjából kitérjenek. Tolosában a’ bör
tönöket tömte meg ’sa’t. szóval mindenütt a’ leg
nagyobb vigyázatlansággal dulakodva, maga el
len bőszíti fel az egész lakosságot. Arragoniában 
5000nyi lázadó van, de 300 , vagy 400 csa
patokra oszolva, kik arra szolgálnak egyedül, 
hogy a’ carlosi szellemet tartsák ébren a’ tarto
mányban , ’s a’ királyné tetemes fegyveres erőt 
legyen kénytelen ottan folyvást tartani. E’ végből 
Rodilnak Linares generált kelle 2000 fővel oda 
küldeni. Cataloniában is szaporodnak a’ carlositák. 
A’ hegység közt tisztek gyakorolják őket fegyver- 
forgatásban, és csapatokra osztják. — 

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Antomarchi dr. Napoleon egykori ’s utolsó 

orvosa sz. Ilona szigetén, sept. 25kén Parisból az 
éjszakamerikai szabad statusokba utazott. Elutaz
ta előtt Gérard marsaihoz , ’s Bertrand generál
hoz következő két levelet bocsátott. Az elsőhez ezt:

L
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„En a’ királynak ismételve ajánlani szolgálatomat, 
hogy Napoleon császár ham vadó maradványai át
szállítását eszközöljem sz. Hónából Franczlaor- 
szágba. ’S ámbár Francziaországot elhagyni ké
szülök, még is folyvást ajánlom erre szolgálato
mat. Távollétem daczára is mindig kész leszek a’ 
parancsot, melly annak teljesítésére bizand meg, 
elfogadni. Erre szorosan kötelezem magamat, ’s 
midőn így cselekszem, csupán a’ hála’ tisztét telje
sítem. Éltem legszerencsésb napja fogna lenni az, 
mellyen Napoleon császár emlékezetének a’ kódo
lás ezen uj tanújelét adhatnám.“ ’s a’ t. Bertrand 
generálhoz pedig ezt: „Marsai ur! készülőben lé
vén idehagyni Francziaországot, hogy Ujorleans- 
ba menjek , tudósítani akarom Kegyedet elutazá
som okáról. A’ császár utolsó akaratjánál fogva 
mind sorsomat, mind vagyonomat biztosítá. Aka
dályok:, meílyeket elő nem láthata, léptek jóaka
ró szándékai teljesülte útjába. Jogaim ’s követlé
seim félre ismértettek, ’s kénytelen vagyok a’ tör
vényszékekhez folyamodni. Igen is kínos lenne 
rám nézve e’ pörlekedésen lennem jelen; fájdalom
mal távozom tehát Francziaországból, de azon bi- 
zodalommal, hogy Kegyed javalni fogja okaimat, 
meílyek e’ határozásra birtanak.Reménylem folytat
ni fogja Kegyed igazságoslétét az iránt, ki szerencsés 
vala Kegyeddel a’ száműzésben találkozni össze, 
’s kinek azon szomorú tisztelet juta részül, hogy 
a’ századok legnagyobb férfija hosszas halálos küz
désin legyen jelen, ’s szemeit fogja be. Vagyok 
’s a’ t. Antomarchi.“

Armand Carrel a’ National főszerkesztője, ki 
utolsó elitéltetése után Angliában volt, Párisba 
visszatértét Gisquet főrendőrtisztnek következő 
írásban adá hírül; „Fő rendőr-ispán urí (Préfecf) 
Nyilványosan kell Ont, úgy hiszem tudósítanom, 
hogy több nap óta Párisban vagyok ismét, ’s hogy 
bármit mondjanak némelly ministeri lapok, semmi
kép sem szándékom azon kötelességfeledte hatá
rozat végrehajtása alul kibúni, mellyet a’ eassa- 
tioszék távollétem alatt helybenhagya. Mit minden 
más időben tiszteletből a’ törvény és biráji iránt 
fogna tenni az ember, itt azt enmagam iránt te
szem tiszteletből. Charakteremnek tartozom vele, 
hogy vissza ne lépjek azon jog-megtagadás kö
vetkezéseitől , mellyeknek tudva tevém ki maga
mat, midőn jogom birájiban ellenségimre, vagy 
a1 mi még roszabb, ellenségim szolgájira ismerék. 
Annálfogva mihelyt tetszeni fog Önnek, aláveten- 
dem magam azon börtönnek, melly csak biráimat 
böcstelenítheti meg, minthogy valamennyi, fönálló 
törvények megszegtével rovatottrám.E’nyilatkozat
ból láthatja Táraságod, hogy igazgatása ügyvivő- 
ji ki nem tüntethetik azáltal magokat, hogy en
gem mint szökevényt vagy bujdosót fogjanak eh

Ha tehát megtörténnék, hogy Ön azon kormány
ra nézve, mellynek szolgál, talán dicsőbbnek hinné 
engem gyalázattal és zajjal vitetni lakombul el a’ 
helyett, bogy nekem a’ napot és helyet kijelelné, 
hol Önnek tetszeni fog, hogy fogoly gyanánt áll
jak elé, azon esetben a’ közönség már előre f̂og
ná tudni, bogy e’ baromi viselet irántam szükség
telen volt. ’S ha azon szokássá vált erőszakossá
gok ke-vetkezésiben, mellyek Párisban olly iutéz- 
vényt méltatlanítanak el, millyet Londonban imént 
láték mindenkire nézve hasznosnak, ’s mindenek
től tisztelteim, — én azon gúnyoló bánást ta
pasztalnám, melly velem számos rokon-véleményű 
férfiat éré , kik most bosszút lihegnek: úgy már 
most be volna ez által bizonyítva, hogy tőlem 
semmi ellenszegülést nem keile ’s leliete várni, ’» 
a’ rendőrség csak arra kapott parancsot, hogy ne 
csak elfogjon, hanem meg is gyalázzon. Nem aka
rom mondani, hogy illy parancsok Öntül jöhetnek, 
de bárkitől is jöjjenek, már végrehajtattak mások 
ellen, ’s én nem hiszem, hogy több tekintetet ’s 
kedvezést érdemlettem volna, mint bárki azon fér
fiak közül, kik a’ kormány ellenséginek tartatnak.“ 
— A’ National erre igy folytatja másnap: „Egy 
tisztviselő meghozta Gisquet ur válaszát Carre) 
barátunkhoz. Egy biztos, két rendügy vivő kíséreté
ben jőve ma (4kén) hivatalunkba, ’s lefoglald mai 
számunkat, vagy is inkább Carrel ur levelét.“ — 
Estve 11 órakor: Egy rendőrtiszt jőve imént hi
vatalunkba, hogy Carrel urat elfogja. De mivel 
nem szokás illy elfogatásokat éjjel végrehajtani, 
Carrel ur baráti azt nyilványfták nevében, hogy 
másnap 10 órakor a’ csendbiztos parancsára eló- 
álland. Carrel ur napestig a’ kitűzött helyen vala, 
de nem hitte, hogy egész éjjel várnia kellett azon 
parancsra, mellyet, úgy tetszik, Fontainbleauból 
hoztanak.“ — Carrel elfogatásárá megjegyzi egy 
párisi levelező: „Carrel ur bebörtönöztetése el
szomorít. Thiers ur nagy statuslérfiuak tartja 
magát, ’s még sem képes a’ dolgot annyira vin
ni, hogy egykori legbensőbb barátját megnyer
je a’ kormány részére. — Az Alig. Ztung a’ pá
risi rendőrségről igy elmélkedik: „Kik a’ robes- 
pierre-ismust szavalták, azok Francziaországot már 
egyszer szerencsétlenné tették ; de azért ója ma
gát a’ kormány ’s nagyon sokat ne bízzék a’ rend
őrségben. Altaljában a’ kormánynak, hogy a’ pár
tok közt megerősödjék, csak egy politikát kellene 
követni t. i. tántorulhatatlan igazságot. Éhez, a’ 
nemzet valamennyi méltóságai részévül, erkölcsi 
szigorúság ’s a’ nyilványos viselet Hiedelme ki
vágatnék még, ’s éles ellenórség a’ tisztviselők
re nézve. — Egy levelező igy festi a’ spanyol 
mostani közéletet: „Mig Navarrában vadon él a’ 
két harczolópárt, Madridban sybaritismua tobzódik
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Hogy azon romlottságot ’s élv-kórságot (Genuss
sucht), melly mindenütt bélyegzi a’ juste-milieut, 
'Spanyolországba is honosíthassák, nem lehetett 
volna semmi alkalmasbat föllelni, mint fiatal vig 
királynét, asszonyos első ministert, ’s cynicus fülig 
adós financzministert. Inkább is foglalkoznak ott 
pénz-csinálással, szép asszony-vadászattal, ’s ki
keresett asztallal, mint azzal, mikép lehetne az 
országot azonhináros mocsárból, mellyben tfe&eklik, 
kihúzni. Minden spanyol lap hallgat azon erősza
kosságokról, űtellyek jul 24kén történtek,’s a’ fog
ívok előterjesztvényeiról, kik megítéltetni óhajta
nak* de minderről nem sokára egy munka jeíenend 
meg Londonban.“ Párisban a’ Guebhard-kölcsön 
birtokosai is ellenmondást szerkesztenek ’g írtak 
alá a’ spanyol kormányhoz , mellyben Spanyolor
szág pénzbukása ellen igen pattogva kelnek k i, 
’s azzal támadják meg, hogy e’ rendszabás által csak 
ezen kölcsön keletét akará lejebb szállítani, hogy 
jegyeit annál olcsóbban válthassa magához, egy
szersmind azt is előadja, hogy kormánynak nincs 
több joga kötelezés-bontásra, mint magányos sze
mélyeknek, ’s hogy minden segédforrásit ki kelle
ne meríteni előbb, hogy sem fosztáshoz folyamod
jék . Majd elválik, hány erszénye telik.

A N G L I A.
A’ Times szerint az angol követ Konstanti

nápolyban jegyzéket nyujta be , Silistriának az 
.oroszok általiéit folyvásti megrakatásaellen, mire 
Hu&sziát sem a’ jul. 8iki egyezés, sem a’ szent 
Pétervári alku nem jogosítja. — A’ király octob. 
i sőjén tért a’ St. James-lakba vissza, ’s azon
nal kabineti tanácsot tarta, mellyen valamennyi 
minister jelen volt. Sir C.C. Pepys, mint ujdon ki
nevezett Master of the Bolls , kézcsókra bocsát
tatott. Mint hailik, e’ tanács különösen a’ gyar
matok veszélyes állapotiáról tanakodék* mellyak 
a rabszolgáknak a’ fölszabadulás föltéteivel elé— 
gületlensége miatt nagy háborgásban vannak. Meg- 
hagyaték, hogy azonnal kir. fölszólítások bocsát

tassanak ki e’ fontos tárgy iránt. — A1 Courrier 
föczéijaul tűzvén ki a’ spanyol kormány uj kölcsön- 
vételét, figyelmeztet mindenkit, hogy vigyázva adja 
ki e’ kölcsönre pénzét, mert Spanyolország nem lesz 
képes tömérdek adósságai kamatit rendesen fizetni. 
Különösen megtámadja az illy kölcsönöknél azon 
körülményt, hogy a’ pénzkelet ingásiban nem a’ 
nagy tőkepénzesek, hanem azok vesztenek leg
többet, kik kevés takar.ékpénzöket, mellyet ve
rítékkel szerzének, illy statuspapirosokra bitolják. 
„Nem a’ nagy tőkepénzesek, úgymond, hanem 
azok, kiket a’ nagy kamat csábit el, viselik a’ 
«agy statuskölesönök bukásiban a’ veszteséget.— 
Ezek közt, kik egy két száz font st. készpénzü
ket status-kötelezések vételére fordítják , vannak

az illy kölcsönök jobbadán felosztva, ’s ezeket 
óhajtjuk veszteségtől megóni, mert a' nagy tőke
pénzesek úgy is gondoskodnak magokról. Ezen 
óvás annál fontosb, miiiihogy d. Carlos győzödel- 
me nem épen lehetetlen, ’s ő a’ cortes által vett 
kölcsönt nem ígérte vala elismérni.Mi e’ megjegyzést 
nem ellenséges indulatból tesszük a’ mostani spa
nyol kormány iránt, épen nem; sőt inkább sze
rencsét kívánunk neki: de ha ez egyedül a’ spa
nyolok saját .segédeszközei ’s részvéte által nem 
győzhet, győzelemre sem méltó. Minden külső akár 
pénz-akár fegyver-segédcsak bizonyság arra, hogy 
a’ kormány a’ nép szeretedben nem olly erős, mint 
lennie kellene. Ha sereget nem állíthat ki láza- 
dás-csijapitásra, úgy nincs lelkesedés mellette. — 
Hosszú várakozás után az admirality (tenger-fö- 
kormány) végre közhírré'teszi sept. 23án, hogy 
a’ navarini győzök jutalmát oct. Íjén fogja kioszta
ni. A’ tisztek, hajóslegények ’s katonák 8 osz
tályra vannak különítve. Az első osztályban Cod- 
rington admiral van, ki 7480 ft. sterl. (200 ,000  
v. f.) nyerend; a’ 2dik osztály személyei 1068 
ft. stget, a’ Ildikéi 94 ft. st. 50 schill., a’ Sdikéi 
1 ft. st. és 10 sch. kapnak. — Szomorító hírek 
érkeztek Amerikából a’ rabszolgák állapotjárói az 
angol gyarmatokban, mellyeket a’ torylapok mo
hón kapkodnak föl, hogy e’ nemes rendszabály 
becsit érdeminél lejebb szállítsák. E’ lapok azop^ 
ban nem gondolják meg , hogy az a m ^ r aIak ér
deke úgy hozza ezt magával, ringj í. i. a’ rabszolga- 
fölszabaditást károsnak, sőt veszélyesnek hirdes
sék. Amerikában a’ rabszolgákat, főkép a’ kisebb 
tcJekbirtokosak déli részein a’ szövetséges biro
dalomnak, nem örömest szabadítanák föl; a’ lapok 
tehát ezek érdekiben nagyítják az angol gyarma
tokban e’ miatt támadt némi apró zavargást. A’ 
Times tagadja, hogy a’ kir. jelenlétben tartott 
kabineltanács a’ gyarmatokból jött aggasztó hírek 
következésiben történt volna, nem hihetvén, hogy 
a’ gyarmatok állapotja olly nyugtalanító, ’s oct. 
3 ki csarnok hírében azt mondja, hogy st. Kristóf
ból (hol legnagyobb és fenyegetőbbnek álliták a’ 
zavargást) egyenesen jött tudósítások nagyítva 
terjesztek elő a’ híreket. E ’ tudósítások szerint aug. 
Gtól 18ig ugyan a’ haditörvény kjáltaték ki, de 
már 18tól 26ig minden nyugott és csöndes volt, 
’s a’ négerek ismét dolgukhoz láttak. St. Vincze, 
Granada, Barbadoes és Trinidadból is érkeztek 
hírekaug. közepéről, mellyek azt hitetik el, hogy 
az uj rendszer gyökeret verend. -— Namik basa, 
a’ török követ, Londonba megérkezett. Megjötte- 
kor Doverben azon franczia hajó, melly általszái- 
lítá, minthogy épen tenger-apály (Ebbe) vala’s 
a’ kapitány álirányban futa, megfeneklett. A1 hajó 
csak a' következett dagálykor (Fluth) tétethetvén
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lengővé, a’ követ ezt nem várta be, hanem a’ se
gélyre érkezett sajkák egyikén minden kíséretestül 
a’ szárazra kiszállott,’s kiszálltakor 15 álgyulövés 
köszönté. — O’Connell újra igen hosszú levelet 
bocsátaki Irland viszonyairól, ’s benne bőven tesz 
említést a’ tizedről is. A’ Times egészen más ol
dalról véli. nézetni O’Connell levelezéseit, ’s azt 
ügyekezik elhitetni, hogy O’Connell nem Irland 
hanem saját hasznát hajhássza. —

O L A S Z O R S Z Á G .
Rómában aug. 31kén Valfri Sebestyén , ki 

1629ben martz. 9én Verdunoban Piemontban szü- 
leték, a’ boldogak (beatus) közé iktattatott. St. Pé
ter egyháza fényesen ki vala ékesítve. Azon percz- 
ben, mellyben a’ dicsőitési pápai breve felolvastá- 
val a’ tedeum megzendült, a’ város minden haran
ginak örömzugzata közben lelebbent a’ képről az 
elfedő boríték, eldördültek az álgyuk is az angyal
váron , ’s a’ kép egészen lepletlenül vala látható, 
mikép lebegett t. i. a’dicsőült az ég felé. Estve az 
egyház homloka ki vala világítva, ’s hangászat és 
tüzjáték rekeszték az ünnepet. Napközben számos 
nép sereglett szakaszonként a’ dicsőült tiszteleté
re , alkonyfelé pedig maga is ő Szentsége udvar
ifoki és sok bíboros atya kíséretében megjelent a’ 
dicsőül! képével diszeskedő oltár előtt, ’s igen buz
gón imádkozott. — „Ha a' franczia hírlapoknak, igy 
ir némi nápolyi levelező sept. 2 Óról, úgymint a’ 
Tempsnak, CourYÍer fran^aisnek, Gazette de Fran
cénak az vala czéljok, hogy rágalmazó tudósításaik 
megbánassáka’ királlyal, hogy alattvalójinak mér
sékleti , ’s az időhöz és körülményekhez illő sza
badság élvezetét akará nyújtani, azt bizonyosan 
e! is érték. A’ tüileriák kabineté befolyása nálunk igen 
megcsökkent, ellenben a’ kapcsolatok Ausztria és 
Nápoly közt megerősültek. A’ censura több ope
r á t , mint Teli Vilmost, Parisinát, Maria Stuartot 
’sa 't. a’ játékszínről elparancsolt, mert azokban a’ 
vallásra és statusra nézve veszélyes dolgokat vélt 
lappangani. Franczia könyvek és hírlapok újra 
megtütatának: 's a’ király azt nyilványítá, hogy 
ö jogaiból egy hajszálnyit sem engedend, habár 
eletébe kerülne is. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Az alkudozások a’külső követekkel Konstan

tinápolyban felfüggesztettek. Alexandriábái a’ por

ta tudósítást vár, hova egy tisztviselőt küldött, 
színre sajnálatát mutatni a’basa iránt a’ syriai tör
ténetek végett, de igazában, kikémleni tulajdon
képen Aegyptus állapotját. A’ szultán igen vig, ’s 
leereszkedő mindenki iránt,a’dolgok mostani kedvező 
változásának szerfölött örvend, ’s azt állítja, hogy 
az osman birodalomnak uj időszaka nyílik ezennel, 
’s ő a’ nyugalmat arra kívánja használni, hogy 
minden kitelhető erejével a’ műveltséget mozdít
sa elő népei között. — Újabb tudósítások Stambul- 
ban a’ dögmirigy megújult dühöngésit jelentik, 
melly September fogytán Pera ’s Galatában, a’ 
frankság vagy keresztyénség-lakja külvárosokban 
is mutatkozék.

NÉMETORSZÁG.
A’ porosz status-ujság közli azon egyezést a’ 

porosz király és Szász-Coburg-Gothai hg. közt, 
mellynek következésében ez utóbbi „Lichtenberg 
hgséget 25 ,000 lakossal“ 1834 máj. 3-1 én a’ 
porosz királynak engedi át minden fölségi joggal, 
mellyel eddig bírta volt. A’porosz király tudnillik 
1816ban hű szolgálatiért e’ herczegséget adá a’ 
hgnek azon elő-kikötéssel mindazáltal, hogy azt 
más fölségi birtokkal ki is fogja cserélhetni. E’ 
csere mindeddig nem létesülhetvén, a’ hg. abban 
egyezett most meg a’ porosz királlyal, hogy neki 
Lichtenberg herczegségért nemcsak 80,000 po
rosz tallér tiszta jövedelmet biztosítson, hanem 
egyszersmind arra is segédül legyen , hogya’hg. 
részint porosz királyi uradalmak átvétele, részint 
egyéb jószágok vásárlása által állandó telekbir
tokra tehessen szert — A’ hgségen fekvő szö
vetségi terheket és tartozásokat a’ porosz király 
teljesítendi ezentúl. — Azon oklevélben, melly 
Lichtenberg herczegség birtokbavételét örökíten
éd ’s taniisítaudja a’ porosz király által, e’ birtok
bavétel szertartásai közt következőt is találhatni: 
„A’ határokon országos felsőségünk kijelentésére 
mindenütt a’ porosz sast állíttatok fel, ’s hol szük
ségesnek Ítéljük, czimerünket is ki fogjuk függesz- 
te tn i, annak megmutatásául , hogy az. igy kijelelt 
határ a’ porosz birodalommal olvadt össze.“ Hol te
hát valamelly országos terület a’ birodalommal se 
alku se hódítás utján nem olvadt össze, ott az em
lített birodalom czimereit a’ határon nem szokás ’s. 
nem törvényesség kifüggeszteni. —

A'gabona pesti piaczi ára octob. Síkén 1834: P é n z k e l e t :
f o n .  n  ' i l - í t r  l e g j o b b  *  . - . c  ■ c - . e k ó b j r B p o z ,  m .  v ü . g a i . l e g j o b b  k ö z é p c s e l é n i t é r s  o c l o b e r  I S d i k n a  I n z e p i r  p e n g b  p é n z b e n

Tis/.tabiua 146{ 140 
Kétszeres 126* 120 
Rozs 113 \ 106* 
Árpa 100 96*

133{Zab .
11 3 t  Köles
100 i  Köleskása

— jlvukoricza

72 701

2131 200 
100 | 96*

69£

93£

Status 5 pC. kötél.
„ 4 pC.
„ 1820 köles. 
„  1821k l  „

991
9ü|

1834li statúskölcs. 
Kam. 21 pC. kötél. 
Bankrészvény 
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F o g l a l a t ;  M agyarország (orsz. iiltísek oct. 16—20ig az urbér lső czikkelyánek hat f j s z i ; kir- versenydij ; az 8ber 
15ki földrengés N ó g iá d b a n ,  kárté te le i  Zemplénj b e n , pusztításai Szatm árban —  N .K áro ly ,  Kaplony ,  Nyírbá tor ,  
Mezőpetri,  Szaniszló, Csanálos, F é n y ,  Endréd ,  ’s az Érmelléken — uj doctori névsor;  Boráros végintéze te .)  Spanyol- 
o rszág (400 millió reáikülcsÖn , az uj hadiállások ’s egyebek .)  Francziaország (fontainebleaui mulatságról elmél
kedések; 70 év. dr Franczia  házasodik, B ourgo in 's Toreno ; B erry  hg emléke.) Anglia (Bülow, Namik, ’s Bourke). Görög
ország ( a ’ görök pártok  ra jza .)  Németország. Pe rs ia  (Mohammed Mirza.) Amerika. E legyhirek. Gabonaár ’s pénzkelet.

M A G Y A l i O l t S Z A G .
P o z s o n y :  Oct. IGkáu a’ 236  orsz. ülésben 

kezdek a’ KK. és RRek az üzeneti ’s felirási ja
vaslatot az úrbéri czikkelyekkel együtt vizsgál- 
gatni az e’ tárgyi kir. resolutio pontjaival §ként 
összehasonlítva , ’s 8ber 2Okáig folytatva tartott 
üléseikben az első czikkelyt el is végzek, jobbadán 
az 0 fels. által javaslóit változtatások v. módosí
tások elfogadásával. Az I. czikkely czinizete : a’ 
jobbágyok költözési módja, rende ’s annak követ
kezései. 1 §. Minden költözni akaró, nem csak az 
úri ’s köz tartozásokat, hanem magányos adóssá
git is eligazítani köteles; leróván azonban úri és 
köz köteleztetéseit, magányos adósságira nézve ál
lított és a’ hitelezőktül elfogadott kezesség után, 
költözését nem gátolhatni. Magszakadási esetben 
a z , a’mit az ország törvényei rendelnek, szolgá- 
land sinórmértékül. 2 §. Minden költözendő, föl— 
desura elbocsátó ’s az alispán és illető szolgabiró- 
nak ingyen kiadandó útilevelével készüljön fel, — 
melly végett a1 költözés esetében az e lmenete l í  
határidőt Gergely pápa napjára szabván —• a’ je
lentés a’ helység előljáróji előtt történjék, (itt kü
lönbözik a’k. resolutio a’RR. kívánságától, amaz t.i. 
179®: 35 czikkjét óhajtja íentartatni, a’RRek pe
dig 7ber isőjét tűzik jelentés-időül). — 3 §. Ha 
a’ földesur azonnal, mihelyt a’ költözni vágyó job
bágy tartozó kötelességeit teljesité, az elbocsátó
levelet kiadni vonakodnék, a’jobbágy az alispán
hoz folyamodjék ’s ez minden haladék nélkül ki
hallgatván az uradalmat, ha megtagadásának tör
vényes okát nem adhatja, magának az alispánnak 
bizonyságlevelével, mellyben e’ körülményt érin
teni szükséges, szabadon elkőltözhetik; az alispán 
pedig az egész dolog folyamatját a’ megyei legel
ső közgyűlés elibe terjeszteni köteleztessék ujdon 
vizsgálat végett. 4 §. Azon váratlan esetre pedig, 
ha valamelly földesur a’ költözni akaró jobbágyot 
tovább is visszatartóztatná, az alispán törvényes 
birótársival az illy jobbágyot, ha szükség kívánná, 
megyei közgyűlés által elhatárzandó erőhatalom
mal is, minden a’ visszatartóztatás által okozott ’s 
a’ felek illő kihallgatása után „megállapítandó kár 
és költség-megtérítéssel rövid per utján szabadon 
eressze útnak ; fenmaradván ezenkívül 200 forint
nyi bírság-kereset (mellynek felét a’ KK. RRek a’

visszatartóztatás 'által megkárosultnak adatni kí
vánják) ; ellenben jobbágyot földesúri vagy a’3dik 
§ban érintett alispáni levél nélkül befogadni, szin
te 200 for. ’s a’ tiszti ügyvéd által megveendő ’s 
a’megye házi pénztárát egészben illetendő birság 
alatt szorosan tilalmas. 5.§. Ha valamelly helység 
számosabb v. minden lakosi el akarnák hagyni lak
helyeiket, mihelyest illy szándék a’ földesur tudo
mására jut, ez haladék nélkül az esetet az illető 
hatóságnak jelentse he —- melly a’ nélkül is az 
179-^ki czikkely kivánata szerint illy esetekre íöl- 
ügyelni tartozván — e’ szándék okát ’s eredetét, 
a’ lakosok ’s földesur illő kihallgatása mellett — 
szorgalmasan nyomozza k i, ’s ha némelly alapos 
okok adatnának elő, azokat czélirányos módon 
megszüntetni ügyekezzék. Ez nem sikerülvén, a- 
megye a’ fenforgó körülményekkel, — előbbi álla
potban hagyatván elintézésig a’ dolog — az ügyet a’ 
Helytartó-tanácsnak előterjeszti, ez pedig czél- 
szerü rendeléseket tenni köteleztetik a7 törvény 
értelmében. 6. §. Minthogy a’ jobbágytelek: javí
tására fordított munkabér a’hármaskönyv III. része 
30dik czimje szerint a’jobbágynak igaz tulajdona, 
hogy ez se ettől, se a’ költözés jótéteményitől ne 
fosztassék meg, az I. rész 40 czimje határozatá
nak sértetlenül hagytával, minden jobbágynak v* 
zsellérnek megengedtetik, hogy a’ jobbágytelken 
tett javításokat annak ’s minden áiiadékinak ha
szonvételével szabad adásvevés utján, (saját föl
desurát, az illető helységek birtokosit ’s a’ hely- 
ségi közönséget kivéve) akárkire másra szállít
hassák, ki egyszersmind az illy telki haszonvéthez 
csatolt mind úr i , mind egyéb köz terheket visel
ni köteles (itt a’ Ilit. előterjesztésében ez vala 
közben vetve: meghatározandó — t.i. terheket — 
melly szókat a’ kir. resolutio kihagyott , most pe
dig a’ RR. ama’ helyett ezt iktaták be újólag: ess 
’s ez czikkelyben meghatározott.

P e s t :  Hiteles kutfőbül azon örvendetes tu
dósítást közölhetjük, hogy fels. ifjabb Királyunk 
a’ lóversenynek , mint a’ lánemesítés legsikeresb 
eszközének előmozdítására ’s az e’ tárgyban ed
dig is fáradozott egyes hazafiak példás ügyekeze- 
íeit helybenhagyó tetszésének bebizonyításául az 
Állattenyésztő Társaság közpénztárába évenként 
fizetendő 10 részvény iránt már az idén t e t t ’*
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Jelenkorunkban is közlött kegyes ajánlatán kívül, 
1835ben kezdve egy a’ pe s t i  t é r e n  k i j á r a n 
dó v e r s e n y d i j - a d á s t  is m é l t ó z t a t o t t  el
h a t á r o z n i ,  melly díjnak neve „ K i r á l y i  d ij“ 
lesz. Értékét mint egyéb tételeit annak idejében 
kozlendjük majd.

A’ nógrádi Mátraaljának azon kies völgyén, 
hol Kis-Terenye egy roppant gőzkazáné pálinka
főző-házával, Markháza ’s dorogi puszták pedig 
jól ellátott gazdasági kő épületeik’s malmaikkal, az 
utas figyelmét méltán magokra vonják, — nem 
csekély rémülés íogá el a’ lakosokat, midőn f. h. 
lökén reggeli 7—8dfél óra közt igen érezhető 
földrengés az épületeket mintegy útnak indulni 
készteté.Szentegyházunkban a’ zászlók lobogtak ,az 
ajtók megnyíltának, függő lámpák, képek, konyha
eszközök hintáztak és csörömpöltek.Dorogon az ura
dalmi éléstár több helyen meg is hasadt. A’ még pis
logott szalmapernyés tűznél szalonnázó ökrészek 
nyakrafore futottak széllyel állítván , hogy az élő
fák süllyedő félben bókolnak. Az ég derült, az idő 
tiszta meleg volt, dél felé pedig kisideig tartó len
ge szél következett. — L e l e s z r ő l  Zemplényből 
pedig ezt Írja egy hiteles kéz és conventi tag : 
Igen rémítő ’s kártékony volt a’ földrengés nálunk 
is, melly f. h. lókén reggeli 7^kor eddig előttünk 
isméretlen zuhaj és robaj közt keletről nyugotnak 
terjedt. A’ mi ősz házunk (a’ leleszi prépostság 
épülete) kívülről szemlélők bizonyítási szerint ődön- 
gésbe jővén, mint a’ vizen lebegő csolnak először 
szélythosszában nyugotra hajlongott’s ismétez.én 
ingásait százados józanságában is bukdozó ittas
ként tántorgott; a’ fák gályáikat majd a’ földre 
hajlíták, az erdők pedig szélűben visítva, suhog
va és recsegve szórták szerte vad gyümölcseiket. 
Illy látványra előre hátra tekintve mindenki za
varba ’s rettegésbe jött, midőn tétovázva épületét 
hasadozni, ’s nagy jégesőként a’ vakolat görön
gyeit kopogva hullongani szemléié. En is a’ töb
biekkel ideoda kapkodva lefelé rohantam a’ lép
csőkön ’s mintegy 80 lépésnyi közt haladtam ha- 
nyathomlok a’ 3dik emeletről, midőn hirtelen csend 
lön. A’ város felől szapora jajokat hallék, a’ velem 
találkozók kétes tekintete ’s felelete még inkább 
megháborított. A’ városban minden épület nyíláso
kat kapott, de csak egy kőkémény dűlt le. De a’ 
mi 3 emeletű épületünknek főkép déli része tető
től talpig meg van roncsolva. Egy szoba sincs, 
mellyben tetemes hasadékok ne mutatkoznának. 
Nagy rettegés fogott el minden szögletet, ’s mi 
főleg azon szomorodtunk el, hogy goth alkotmányu 
tisztes szentegyházunk, melly laképületünkhöz van 
ragasztva, belül annyira összeromboltatott, hogy 
isteni szolgálatot csak kívül tarthatunk ezóta.Ugyan 
is a’ századon túl diszeskedő kemény faragott kö-

vü boltívekről lepörögve majd minden vakolat, 
azok most pusztán ’s mintegy fenyegetőleg me
rengnek megrendültök után. De beszakadás nem 
történt se a’ templomban se conventben. Elgondol
hatni, hogy századok óta nem vala illy rettentő 
földrengés e’ vidéken mint a’ mostani: még is ál
dás a’Gondviselésnek, hogy nem éjjel lepett meg e’ 
mindent reszkettető tünemény! — De Zemplény- 
ben másutt is dúlt haragja, így Gálszécsen egy 
templom beszakadt, a’ másik összehasadt, b. Fi- 
scherné kastélyát lakhatatlanná tette; ’s nem csak 
Kassán, hol a’ múlt levelünkben említetteken kívül 
15 kémény zuhant le, hanem a’ Dargó mentiben is 
igen hathatós volt; mindazáltal eddigi tudomá
sunkra legkártékonyabban dühödött Szatmárban, 
hol az szinte lökén reggeli 7 óra ’s 40 perczkor 
keletről mintegy mennydörgéssel köszönt be’s l 'ig  
tartott dühe ezernyi ezer kárt okozott. Ugyan is 
N.Károlyban a’ grófi várkastély nagy kéményeit ré
szint lehányta, részint összehasgatta, az erkély
fölötti czímer koronáját levetette, a’ szép selyem 
bútorokat a’ jégzáporként omló vakolati göröngy 
összelyuggatta , de a’ falakat is annyira összeré- 
zselgeté, hogy az építőmester Ítélete szerint azt 
csak nagy baj és költséggel tehetni lakhatóvá, a ’ 
kegyes iskolabeli szerzet gyönyörű szentegyháza 
tornyát derékon keresztül rokkantá körösleg, be
lül menyezetjéről sok diszesítvényt leszórt,’s hajó
ját végig repesztvén,a’ mellé foglalt coliegiumot is 
általányosan lakhatlanná tette, a’ gymnasium épü
letét is összehasgatta úgy, hogy a7 tanítók a’ vá
rosban privát házakban kénytelenek lakni , ’s a’ 
tanuló ifjúságot haza kellett bocsátani. Kaplonyt 
szint illy szerencsétlenség érte , mert itt is mind 
a’ templomot mind klastromot haszontalanná tette, 
’s a’ mint mondják Báthorban is. A’ mezőpetri tor
nyot a’ templom tetejére sújtotta, Szaniszlón mind 
a’ 3 tornyot szétszórta; a’ szegény megégett Csa- 
nálosiaknak nagy bajjal fölépített házaikat újra 
összerepesztettc; N.Károlyban minden tisztszállást, 
vármegyeházat összehasgatott, a’ városbeliek há
zaikon a’ kéményeket részint összezúzta részint le
hányta; sok a’ kár, de a’ rémülés még nagyobb, 
’s annál inkább, mivel még most (48kán) is minden 
24 óra közben 3szor 4szer is jelentkezik a’ ren
gés , csakhogy gyöngébben. Endréden Geöcz k. 
tanácsos háza is olly annyira összerongáltatott, 
hogy parasztházban tartózkodik. Mező-Petritül 
N.Károlyig sáros az ut ’s a’ károlyi pusztán több 
helyen kar-vastagságnyira buzgott fel a’ földből a’ 
viz ’s honiokot hányt; Csanaloson pedig a retek 
árkai vízzel teltek el, holott esőnek vagy felhőnek 
híre sem volt. A’ kihányt homokot chemiailag bon- 
czolták a’ gyógyszertárnokok ’s azt kénkővel és 
salétrommal teljesnek találák; az igy feltorlasztott
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homok hamuszinü ’s oily finom mint a’ lisztláng; a’ 
kutakban is úgy felduzzadt a’ viz, hogy majd ká
váikon csaponga ki. Se a’ nagy se a’ vártemplom
ban nem tartatik isteni szolgálat. Illy viszontag
ság ’s rettegésben nem csuda, ha népünk maga 
magát sem tudja elhatározni, mi tevő legyen; há
zát bontani nem meri a’ közelgő tél miatt, ’s há
zában tartózkodni sem mer a’ rászakadás félelme 
miatt. Az Er ’s lápsági köz, hol legborzaszfóhban 
üzé ’s űzi erőszakos játékát, leírhatatlan rettegés
ben áléi perczről perezre főkép éjjel, mig hozzá, 
edződik, mint néhány évelőit a’ móriak példájára.

P e s t :  A’ lefolyt 1 8 3 | iskolai évben doctori 
koszorút nyertek a’ pesti m. k. főtudományszéknél 
e1 következők: 1) a’ h i t tu dóm ány b ó 1 3, t. i. 
Udvardy Ignácz ’s Gyarmathy János urak vesz- 
prém-megy. áldozópapok, ’s Andrich Hírős, diá- 
kovári megy. 2 ) az e g y e t e m i  t ö r v é n y b ő l  
4 ,  t. i. Máin* Antal, Murgu Eüthym, Somogyi 
János és Bezerédy László uu. ’s e’ két utolsó igen 
jeles és nagybecsű magyar értekezéssel ajándé
kozta meg nyomtatásban megkoszoniztatásakor ha
zai törvényünk zálogi és osztályi ágát. 3 ) a z 
e g y h á z i  t ö r v é n y b ő l  l , t .  i.Frideczky Ferencz 
székes-fehérvári megy. pap. 4 ) az o r v o s tu d o 
mányból  5 0 , t. i. Barra István, Rozgonyi Gá
bor, Peer János, Kőszeghy Mihály, Fuker Mi
hály , Csendics József, Hofmann Károly, Gersics 
István, Hanekker Fcrencz, Kútiiy Lajos, Braun 
Sándor, Szántay József, Pap József, Nikolics 
Miksa, Ledniczky István, Konstantin Mihály, 
Somp János , Munkácsy Miklós, Pekárik András, 
Horeczky Ferencz, Sztrazsik János, iiobicsek 
Móricz, Oettinger József, Soltész János, Zankó 
József, Pap Ferencz, Bakos Mihály, ívánovics 
Andor, Schaf Miksa, Fleischer Gábor, Steiner 
Endre, Vissy István, Bartha Károly, Baronyay 
József, Hunyor Imre, Schmidt Fricz, Blauhorn 
Ignácz, Fodor László, ívánchich Victor, Schulhof 
József, Opra József, Povolni József, Jezsó István, 
Auerbach József, Heinisch Antal, Schwarzel József, 
Grüuhut Jakab, Steiner Antal, Schwarz Ödön és 
Santner Ferencz uu. 5 ) a’ s e b or v o s i t u d o m á ny- 
ból 1 , t. i. Blauhorn Ignácz. 6) a’ bö l c se lke 
désből  14, t. i. Nachtigal kegyes iskolabeli, Peez- 
val József, Say József, Túry Ozvald, Markója 
Samu ’s lluzsicska János mind a’ három pannon
halmi szerzettag, Mercse Péter, Kovák Rudolf, 
Polák Bernát, Polák Ignácz szombathelyi-megye
beli p.; Zima János esztergom - megyebeli, báró 
Orczy Ferencz, Margó Tivador, Predl István 
pécs-megyebeli p. uu. Továbbá lett seborvos és 
bábamester 8 ,  gyógyszerész mester 58 , bábás
kodó v. szülész seborvos 65, fogorvos 1, bába 74, 
földmérő 13 ’s így az 183 |k i hit és törvény tudo

mányi koszorúsak száma megegyező a’ tavalyival* 
az orvostudományi több héttel, a’ seborvosi keve
sebb hárommal, seborvos-mester több Igyel, bá
bamester 4gyeí, gyógyszerész 20szal, bába í 7- 
tel, szülész-seborvos kevesebb 7tel, fogorvos Jövel, 
földmérő 2 2 vei.

M agzatlanu l hunyván e l B o r á r o s  Ján ostáb la -  
biró ’s P e s t  városi tanácsos, k ö v etk ező  k e g y e s  h agyo -  
m ányi á lta l ohajtá n ev ét polgártársinál m eg ö rö k íte 
ni , ’s n ém ellyek b en  példányul is szo lgá ln i v e le  ro
k o n , v. is m agtalan  haiom ásu v a g y o n o s in k n a k : 1 ) a ’ 
p esti T h erézia  kü lvárosi tem p lom n ak , hova tem et
k ezn i k ív á n t , 1000  v. for. végren d ele te  2dik pontja 
sz e r in t;  2 )  a’ 3dik pont szerint a ’ pesti szeg én y ek  in
téze tén ek  , kórház és tűzoltó pénztárnak kü lön  külön  
ö t öt s z á z , ö ssze leg  1 ,500  v. for. 3 )  n eg y ed ik  pont
ban a’ vak ok  in téze tén ek  1000  v. for. készpénzben  ’s a’ 
W a lz -E ttl csőd ítő  perből rá háram olni k e llő  m in tegy  10 
ezer v. f. 4 )  ö töd ik  pontban a’ pesti b el- és kü lváro
si ö t tem plom nak ’s a ’ sz. F eren cz  és Szervita-rend  
szerzetes  házainak eg y en k én t ö tö t s z á z a t , ö ssze leg  
3 ,5 0 0  v. f. 5 )  6dik  pontban az óhitű k é t g örög  e g y 
háznak kü lön  2 5 0 ,  ö sszesen  500  v. f. 6 )  7dik p o n t 
ban a ’ k é t  evang, egyh ázn ak  kü lön  szá zszá z , ö ssze 
sen  2 0 0  v. fi 7 ) 8dik pontban a ’ nem zeti o sk o lák  
szegén yeb b  tanulóinak alapítványul az e ’ v é g e tt  fon
állá  tők e  ö reg b ítésére  1000  v. f. h ogy  t. i. ennek  k a 
m a t j a  k ö n y v ek re  ford íttassék . 8 )  9d ik  pontban a ’ v á -  
czi sik etn ém ák  in téze tén ek  1000  v. f. 9 )  lO dik pont
ban a 1 váczi püspökség  és nváradi káptalan uradal
m inak szá z sz á z , ’s íg y  2 0 0  v. f. 1 0 )  a-’ I l i k  pontban  
országos köz pénzalapra (fundus publicus reg n i) v . 
m ás h a szn o s , a ’ nm. m. k . H ely ta rtó -ta n á cs in téze 
te  á lta l m egállap ítandó czélokra  20 0 0  v. f. 1 1 ) a* 
12dik pontban P e s t  városa tiszte i n y u gp én z-in tézeté-  
nek  1000  v .f .  1 2 )  a ’ 15d ik  pontban sz . F eren cz pesti 
szerzetes  h ív e in e k , k iknek  synd icusok  v a la , 50  akó  
fejér  bort hordóstu l. 1 3 ) a ’ 19dik  pontban 4 8 0 0  v. 
f. sz eg én y  sorsú 2 4  kath . p esti leán yzó  k iházasítá- 
sára fe jen k én t 20 0  v. f t t a l , m e lly  pénz tő k é s ítte t ik  
az árvákra ü g y e lő  b iztosság  á lt a l ,  ’s az i l ly  200  ftn y i 
jeg y p én zze l kath. férjhez adandó hajad on -vá íasztás  
éltében  a ’ boldogultnak  ö z v e g y é t , annak elhunyta  
után pedig a ’ nem es tanácsot ille ten d i. 1 4 ) a ’ 23*dik 
pontban mi az eddig  em líte tt ’s az elhunytnak  öz
v e g y é t  v. rokonit ille tő  egyéb  h agyom ányok  le f iz e 
té s e  után fenm aradand , töm érdek  ingó ’s te tem es  
ingatlan vagyon a  eladatásából, annak eg y ik  fe lé t  k erü 
le t i dologházra (pro domo laboratoria d istr ictu a li), 
m ásik hason felét kath . árvák n ev e lte tésére  aján lotta . 
V ég ren d e le te  K őkerítésére 1 eszten d őt sza b o tt, t.t . 
Steinbach F eren cz v. H avas J ó z se f  táblab. uu. k ér
vén  akaratja te lje sítő in ek . K in ek  s ír já t , m int a ’ di- 
e ső ü lté t , i i ly  em beriségi szép te ttek  ra gyogo  k k ö 
r ü l,  o tt e l k e ll ném ulni m inden vádnak i : Ken di
c sé r e tn e k , m ert az em beriség  érdemtől) ’ . hatal
m as sz ó z a ta , ha csen d eleg  is , harsány k , kopor-
sóbul k itör és e g e t  kér.

Pesten a’ Gulácsi F a r k a s  nem zőiig egyik 
*zépreményü sarjadékát P á l t  hervasztá sírba m ohó  
en y észe tte l f. h. 21d ikén  a’ kora halál. É le te  n y ild ok -  
ló  tavaszán (1 7 £  évii korban) leb b tn t által örök ifjú
ság i honjába. Rögtön dúló tüdősorvadás fonnyasztá
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e l. Itt h a g y o tt k ed v ese i közü l e'des a n y já t , K ellem est  
M e l c z e r  M á r i á t  csü g g eszti leged zőb b  fájdalom , 
m in th ogy  a’ túlra szenderiiltben  e g y e tle n  fiiuagzatát 
k eserg i. A zonban sz. hitünk ’s az ártatlanság őran
g y a la  , m e lly n ek  karjain p ihent e l , b ek et sugározta- 
tand  mind e ’ ham vadó csem etére , mind a ’ vérző* anyai 
sz ívre  a ’ v iszon lá tásig .

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Sept. 29kén Madridban ismét carlosi czim- 

boraságot íödöztek fel, mellynek következésében 
sok elfogatás történt. Legfontosabb bizonyos Pa- 
von-éj kit d. Carlos Ujcastilia főkapitányának ne
vezett ki. Szobájában fontos oklevelekre találtak. 
— A’ Vapor (barcellonai lap) szerint Romagosa 
volt general, ’s d. Ramon Guell salmai pap, ki 
amazt házában lappangtatá, agyonlövettek. — 
A’ Morning-Herald jelenti Madridból, hogy To- 
reno megváltoztatta szándékát, ’s már csakugyan az 
egész külső adósság elismérteíését kérte a’ procu- 
rador-kamarátói, még pedig a’ kamatokkal együtt 
azon lábon, mellyen a’ kölcsönök fölvétetének. 
Okául szándéka e’ másitásánakazt mondotta, hogy 
elsőben is a’ Guebhard-kölcsön félrevetése tete
mesül könnyít vén a5 kincstáron, most képesb lesz 
az ország az egész külső adósságot kamatostul 
visszafizetni, azután pedig, mert a’ londoni, és pá
risi pénzcsarnokon a’spanyol kölcsönjegyek birto
kosai olly világos és hathatós hangon harsantak 
fel, bogy kivánságikat nem teljesíteni nem lehe
tő. Minthogy tehát Spanyolországnak uj kölcsön
re van szüksége, azt akár a’ londoni , akár a’ 
párisi tózsércsarnokon nem máskép, mint az egész 
adósság elismerésével, fogják megnyerhetni. Er
re a’ National ezt jegyzi meg: Spanyolország te
hát ,  ha a’ londoni és párisi csarnokra újólag szük
sége nem volna, adósságát sem fizetné meg. ’S 
e«t Toreno nemzeti becsületnek ’s hűségnek ne
vezi. — A’ királyné egy uj rendelést bocsátott ki, 
melly a’ népoktatás tárgyában az eddig divatozó 
tanítási fő felíigyelést eltörli, ’s helyébe öt rendes 
és két rendkivüles tagból állandó igazgatóságot 
nevez k i, mellyek közül az első egyszersmind el
nök lesz, utána pediglena’ kinevezés rendén min
dig a’ legidősb. Ezen igazgatóság azonnal nevezé
se meg azon szerzőket, kiknek munkájit a’ tudo
mány-egyetemnél a’ tanításban használhatni, ’s 
tegyen javítási javaslatokat is az oktatási rendszer
ben. A’ Moniteur szerint oct. 7. Rodil eltávozott 
a’seregtől: ’s mint mondják Corunnába megyen.— 
Minthogy Armildez , kinek helyébe kellene jónie, 
cholcra-beteg, Juanita fog helyébe lépni. Sanz ezre
des , kit a’ ministerium a’ sereg ujdon szerkesztése 
végett k*úlde, csakugyan a’ seregnél van már.a 
Egy párisi lap megjegyzi erre: „Mina tehát Ro
dil helyébe lépend, Armildez Mina helyébe, és 
Juanita Armildezébe ; ’s hogy e’ helytartók serege

teljes számú legyen, Sanz ezredes van a’ sereg
szerkesztésre megbízva! A’ hirlcmény szerzője 
elfelejtő Sanz ezredes helytartóját is megnevezni.

A’ National azon hirt közié Madridból sept. 
30ról, hogy d. Miguel ez utóbbi napokban Li- 
vornóban Catalonia partjai felé hajóra szállott. E’ 
liir nem valósult meg; de annyi bizonyos, hogy 
Llauder 19kén Barcelonából Catalonia hegységei
be indult, hol néhány lázadó csoport mutatkozott. 
Különösen Montserrat vidékin legalább 1000 fő
nyi guerilla állott Caragol vezérlete alatt, ki 1827 
olly tetemes szerepet játszott. Galíciában carlosi 
összeesküvés födöztetett fel, ’s annak következé
sében a’ tartományon végig, különösen a’ st-jagoi 
káptalan kanonokjai közül számos elfogatás tör
tént. Bayonnei levelek szerint a’ cariosiakés chris- 
tinosok közt sept. 28kán Salinas de Oro melletti 
öt órányira Pamplonától az ütközet reggel 9 órá
tól délután 4ig tartott. A’ harcz véres volt, ’s no
ha még semmi részletes hir nem érkezett felőle, 
mind két részről több száz halott és sérült vala.“ — 
Azt is említik, hogy El-Carnieer guerilla-íó 300 
lovast vezérelve ismét megjelent Arragoniában, 
hol föltünése rettegést terjeszte a’ királyné hívei 
közt. — Madridból Írják, hogy az ország külön 
pontjain három összeesküvést födöztek fel; azel- 
sőt0uencában,a’2dikat Aranjuezben egész Toledóig 
és környékin elágazva, a’ 3dikat Valladolidban. 
A’ kormány sereget küldött ez utóbbi városba, mi 
mind inkább megerősítő a’ fővárosban azon elter
jedt hirt, hogy öcastiliában az összeesküvések 
mindig számosbakká ’s fenyegetőbbekké lesznek.

Óctob. ÍOkén a’ párisi csarnokon következő 
híradás vala kifüggesztve: „A’ kormány különös 
küldött által tudósíttatott, hogy a’ procurador-ka- 
mara egyhangúlag meghatalmazást adott 400 mil
iő reál kölcsönzésre. A’ belminister parancsára. 
Páris ÍOkén 1 j  órakor. A’ csarnok biztosa: Bau- 
desson de RichebourgA — Az angol lapok foly
vást védelmezik a’ franczia hitelezőket a’ spanyol 
procurador-kamara ellen. A’ Morning Herald azt 
mondja többek közt: Ha Ferdinand absolut ren
deleté a’ Guebhard-kölcsönt úgy nem bírta bizto
sítani, hogy annáifogva tartozzék a’ nemzet azt 
meg is fizetni, úgy e’ szerint az öröklés rendét 
sem másíthatá meg, ’s azt d. Carlosról Izabellára 
nem szállítható. Pedig szintolly absolut parancs az, 
mellyen az ifjú infans hgasszony királyszéke alapul 
Ferdinand akaratja, ha az egyik czélra foganatos 
vala, foganatosnak kell lennie a’ másikra Ls, sőt 
a’ trón-öröklési jog másitása még fontosb cselek- 
vénve volt a’ korlátlan hatalomnak, mini a pnsz- 
'ta pénzalku. Uj-Spanyolország nyilványos erkul- 
csisége, ha folyvást igv halad, több buzgóságot 
mutat kölcsönzésre, mint emberséget a vissz a fi
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zetésre, ’s végül kétséges leendő — A’ Courier 
jgy : WA’ procuradorkamara ezen vonakodásai, mai 

; szavazatjai, mellyek a’ tegnapiakat megsemmisí
tik , romlasztóbb befolyással lesznek a’ spanyol 
statushitelre , mintha merészen teljes megbukást 
nyilványítanának. Illy nyilatkozás Spanyolország 
becsületére károsabb nem lett volna, mint ezen 
visszás fonákmunkálatok ’s e’ fölött segédforrásit min
den adóssági tehertől egyszerre szabadította ^1Í!na 
meg, mellyeket most elismert, és mit, mi leg
alább tartunk tőle, soha meg nem fog fizethetni. 
Mi az éjszaki tartományokban dúló vérengzéseket 
illeti , ezek azon embereket gyalázzák, kik or
szágukat dúlják, pusztítják, ’s egymást egy névért 
őldöklik. Azon szavazat, mellyel a’ procurador
kamara a’ kölcsönvételt megajánló, 2kan történt. 
Íjén a’ cortesbonok hátralevő kamatit a’ tartozás- 
beli v. szenvedő adóssághoz rovák , min a’ fran- 
czia lapok újra fölháborodtak. — A’ Gazette de 
France szerint Elisondót a’ carlositák újra ostrom- 
lottók, hol a’ cholera is kiütött. Ugyanazon lap 
szerint Pamplonában is kiütött a’ göresmirígy ’s 
Armildezt is meglepé, kinek a’ navarrai parancs
nokságot kellene átvenni. Mina jobban van, ’s a’ 
rábízott vezérséget 14 nap alatt fölvelieti. — Bor- 
deauxi levél szerint Francziaország valamennyi 
délszaki városaibanpezsgenek a’ mindenszinü spa
nyol bujdosók, kiket nem egyedül a’ cholera űzött 
e l, hanem azon törvénynélküli állapot előérzése is, 
melly Spanyolországban félelmesebb leend, és to
vább tartand, mint bárhol másutt. — 

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
Fontainebleauban a’király nagy és fény es mu

latságokat adott, mellyeken minden európai udvar 
követe jelen volt. Ez ünneplésekről a’ franczia hírla
pok mindegyik saját bélyegéhez és színéhez képest, 
különféle elmélkedésekre fakadnak. A’ Messager így: 
„Mindenki átlátja, hogy a’ fontainebleaui ünne
pekben politikai gondolat rejtezék. Az ott kifej
tett pompa nagyobb ellentétben áll a’ királyi Am- 

, pkitryon polgári Ízlésével ’s takarékos erkölcsei
vel, hogy sem föl lehetne tenni, hogy e’ költsé
ges örömeknek nincs egyéb czéljok az uj udvar 
mulatósánál. Azon részletes pontosság, mellyel 
az előszobák történetiróji a’ nyájas ur minden moz
dulatig ’s léptét följegyzék, már eléggé bizonyítja, 
hogy a’ közönségnek a’ fényűzés és gyönyörködé
sek ama1 ragyogó dicsőségét akarók előtüntetni,

, ’s Francziaországgal legalább láttatni, mikép újul
nak meg XIY. Lajos pompakörnyezett udvarának 
fényes mulatságai. A’restauratio alatt is tánczoltak 
a tüiíeriákban. De a’ restauratiónak még több bátor
sága volt; nyíltan egész Paris szemeláttára mutató ez 

; nekünk tánczmulatságit. Most a’ közönség csak le
írását kaphatja ez ünnepeknek. Közbocsánat után'

meglehetne tán illy ünnepléseket fogni; de a’mosta
ni helyzetben uj tápláléki ezek üldözötteik inger
lett elméjének. A’ legitimista párt bosszankodik 
látni sok idegen diplomatát Fontainebleauban, Mik
lós czár követét Lajos-Fülöp asztalánál, kocsijá
ban, a1 zendülésből született királyéban ! Az egész 
párt sikolt, midőn látja, mikép tánczol, vendéges
kedik a’ legitimista elv a’ revolutióval a’választott 
királyban. — A1journal de Paris igy : „Az oppositio, 
különösen a’ carlista bosszankodva nézi a’ fontaine
bleaui ünnepeket. E’ kir. pompa, mellyen valamennyi 
európai hatalom képviselője sietve jelent meg, leg- 
teljesb czáfolat a’ legitimisták jóslatira. A’júliusi 
revolutio nem a’ monarchia ellen kelt ki, hanem 
csak az esküszegő Xik Károlyt bünteté meg. A’ j. 
des Débats végre igy: „Mit mond a’ közönség? 
A’ közönség csöndes, ’s annál nyugottabb leszen, 
minél ingerlettebb’s fenhéjázóbb lesza’ sajtó. Tud
játok miért? Mert magokban a1 sajtó álfogásiban 
is biztosítékot (garantiát) vél a’ kormány megrom
lása lehetségének.—A’Moniteur felhatalmazottnak 
nyilványítja magát meghazudtolni azon hirt, melly- 
nél fogva nyolez választott v. szín-ezred (élite) föl
állításáról (kir. testőrségféle) volna terv készülőben, 
’s azt mondja, hogy arról soha egy hang sem volt. — 
A’ király, úgymond a’ Courrier fran^ais , egy ké
véssé betegen jött vissza nagy hurutja ’s lórul le- 
bukta következésében. Nem isjött úgy mint szokása 
Parisba, sem kabinettanács nem tartatott. Mind- 
azáltal a’ király leeste nem vala súlyos, ’s nagy 
következései sem lesznek. Ugyanazon hírlap foly
vást nem hiszi a’ kamarák korábbi megnyittatását, 
mivel a’ pairkamara előtti politikai por sok időt 
kivan. — Olaszországból hire jött, hogy Toledo, d. 
Carlos követe, ki eddig Romában- tartózkodók, ’s 
azon alkudozás végét várá, mellyet d. Sebastian, 
d. Carlos részére Nápolyban vive, csakugyan en- 
gedelmet nyert a’ nápolyi kormánytól az odame- 
nésre, ’s Rómát azonnal el is hagvá Nápolyba in
dulván el. — Rogy a’ nyilványos véleményt a’ 
roueni lakomáról ’s Lafitte beszédéről, ugy Írnak 
Parisból, elfordíthassák, Guizot ur is útnak eredt ’s 
Lizicuxbe, választáshelyére, utazott, hol ő is tar
tott lakomát ’s beszédet is. De hideg fogadtatásra 
talált. Azok, kik Guizot urat, mióta ministerré lett, 
nem látták, igen elaggott ’s megőszültnek talál
ták. Beszéde a’ doctrinair iskola mutatványa volt. 
A’ doctrinairek azon hiedelemben vannak, hogy 
a’ francziák szóval hagyják magokat kormányoz- 
tatni. „Beszéljen nekik a’ szabadságról,’s pofozza 
őket, ugymond egy levelező, sokkal elégültebbek, 
mintha nyájasan simogatja őket ’s despotismusról 
szól nekik.“ E ’ szavakat, ugymond a’ levelező, 
saját.füleimmel haliám egy estve Duvergier de 
Hauranne úrtól. — A’ törökkövet Parisban, azon
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aegyptusiakat, kik ott tanulnak, ’s tiszteletére 
menni kívánkoztak, nem fogadta el. — Lyonban 
a’ bíró és ispán (maire et-préfet) meghasonlottak 
egymással. A’ bíró tudnillik megtiltotta némelly 
vámvonalokon a’ vágómarha bevitelét, melly ren
delést az ispán egyenesen felfüggesztett oct. 4iki 
határozata által. Többnyire Lyonban egv idő ótar 
ismét tompa forrongás uralkodik a gyármunkások 
közt. Csak újra ki ne törjön. — Boieldieu a’ hires 
hangmüvész és szerző Párisban oct. Okén meghalt 
a’ dalszinészet nagy veszteségére. — Dr. Fran
cia, ki Paraguayt bírja, mióta spanyol Amerika 
fölszabadult, S. Salvadorban 70 éves korban if
jabb Durand ur, bayonnei kereskedő virító leányát 
vette hitvesül el. Házassági kötés szerint az ifjú me
nyecske nyeri el férje halála után annak országát, 
ha egyenes vagy törvényes örököse nem marad. 
Paraguay pedig csakugyan szép jegyjószág. — 
A’ franczia lapok egymás után következő történe
tet közlenek: „Bourgoin lányasszony, ki sok évig 
kedves színész volt a’ Théatre francais-n, halálá
val egy millió frankot hagyott maga után, melly egé
szen egy természeti Hja birtokába juta, kit Oudi- 
not marsaitól szüle. E ’ fiú egy ideig némi levele
zési hivatalnál igazgatóságot viselt, mit azonban 
anyja elhunyta után, kinek nevét viseli, elha
gyott. De szerencséje még nem liata íőpolczára. 
Toreno (mostani spanyol minister) száműzetése 
alatt Francziaországban Bourgoin lányasszony lá
togatója ’s barátja le tt, ’s minthogy nagy költ
séggel élt, a’ magával hozott pénzt kevés év 
alatt elköltögeté. Nemcslelküleg kölcsönze neki 
Bourgoin lányaszszony 100,000 frankot, ’s To- 
reno ebből élt, mig visszatérvén hazájába, vis
szanyerte minden jószágit, mellyek el valónak 
koboztatva, ’s kárpótlatul is tetemes summát kap
ván. vagyona most 7—8 milliónyi frankra me
het. Toreno Bourgoin lányasszony szives szolgála
tiról meg nem feledkezvén , azzal akará meghá
lálni azokat, hogy fiját most egyetlen örökösének 
fogadd.“ — Mint tudva van, Berry hgnek azon 
helyen, hol előbb a’ dal-színház álla, melly előtt 
mcggyiikoltaték, emléket szándékoztak emelni, 's 
már majd egészen el is készült az, midőn a’kor
mány annak lerontatását parancsold. Azok, kik
nek adakozásikból épült, panaszt tettek a’ törvény 
szék előtt, ’s az albiróság panaszaikat helyeslé. 
Most azonban a’ kir. törvényszék a’ kormány ré
szére ítélte azt el; azaz: nem illető ik  (incompe- 
tensnek) nyilatkozék e’ tárgyban, ’s egyik ministeri 
lap már hirdeti, hogy az emlék haladéktalanul le 
íog bontatni!

A N G L I A .
Külow báró, porosz követ az angol udvai- 

nál , egész háztartását eloszlatá, miből hinni

kezdik, hogy talán vissza sem téréiül többé Lon
donba. — Namik basa, a’ török követ 6án ti- 
toknokától kisérve látogatta meg Palmerston lor
dot, ’s vele a’ külhivatalban értekezett. — Gor- 
teiz marq. spanyol procurador-kamarai tag Lon
donba érkezett, mint állítják Angliát érdeklő fon
tos megbízással. — A’ Standard azon liirt emlí
ti, hogy bizonyos nagy tőkepénzes megkötötte 
7 őre és száztól 4el alkutta ki már az uj spanyol köl
csönt. A’ Cityben, ámbár a* pénzvásár nyomása 
szűnni kezd , még sem sok a’ kész pénz, ’s a’ 
discontozások még nem könnyen folynak. — Az 
alsóházban előadott tudósítások a’ kiköltözésről és 
deportatioról nyomtatásban jelenvén meg, igen érde
kes részleteket közölnek. Többek közt olvashatni 
bennük Bourke generalmayor következő tudósítását 
Stanley statustitoknokhoz Sidneybol: Kegyed ag
gódását jelenti arról, hogy a’ gyarmat tán csa
latkozni fog azon személyek charakterében, kiket 
innen küldenek, minthogy nehéz az áthajózásra 
kinálkozókat jól kiismerni. En elégülésemre mond
hatom, hogy az utóbb érkeztek jobbak voltak az 
eddigieknél. Esztelenség volna is várni, hogy az 
asszonyok erkölcsiségéről szóló tudósításuk egé
szen kedvezők legyenek; mert meg kell gondolni, 
mi kísértéseknek vannak ezek csak a’ két nem szá
ma közt levő ál-idom miatt is kitéve; ’s mig ez így 
tart,  addig az asszonyok itt a’ férjetlen életet 
hasznosb és jövedelmesbnek találják. Különösen 
azon fiatal nőszemélyek viseletéről kívánna Ke
gyed tudósítást hallani, kik a’ Bussorah Merchant 
hajón érkeztek. Viseletűk altaljában, mennyire ki- 
tudíiatám , kielégítő vala, ámbár a’ l'öljebbi meg
jegyzés némellyekre közülök is alkalmazható. Mi
dőn megérkeztek, nőbiztosság ügyelése alá adat
tak, ’s oily személyekhez, kiknek szolgálatokra 
szükségük vala, ’s néhány nap múlva csak kevés 
maradt hely nélkül; de e’ kevesek is leginkább 
azért, mert később több hasznot várnak, vagy az 
ország belsőjébe nem örömest távoznak. Eddig 
még mindig nagyon kapós volt a' gyarmatiaknál 
a’ helyes nőcseléd ’s a’ t.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Naupliából aug. 25rőle’ czím alatt: „A’pár- 

tok Görögországban“ következő érdekes czikkely 
jelent meg. Valamint Francziaországban a’ tópar
tok legitimisták, republicanusokés constitutionali- 
sokra oszlanak; ugv itt is vannak nappisták, mau- 
rokordatisták és constitutionalisok. A’ nappisták, 
vagy a’ Capodistrias-nemzetség hívei csupa mo- 
reoták és joniaiakből állanak, ’s többnyire olly 
emberek, kik a’ revolutio alatt gazdagságokat 
rabiának össze magoknak, ’s később az elnök alatt 
hivatalokat viselőnek. Capodistrias ismérte ugyan 
ezen emberek alacsony ’s megvásárolható chaj-ak-
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terét, de mivel a’ pártok közül egyedül ők valá- 
nak megszerezhetők pénzért, azt hitte , közülök 
a’ legügyesbeknek többi ellenségei elnyomatásukra 
majd hasznukat veheti. Ha ez elsült volna, talán 
fölhagyott volna később velők. Azonban e’ ravasz 
emberek Capodistriasnak ezen rejtek-gondolatját jól 
belátták, ’s azért mindig ugy intézték a’ viszo
nyokat, hogy nyugalom , csend és béke teljesen 
soha sem állhata helyre, mi is folyvást szüksége
sekké tévé őket. így tartott ez a’ király eljöttéig. 
Míg e’ pártnak valamennyi gyökerei nem irtatnak 
ki, addig Görögország soha teljes nyugalomnak 
nem örülhet. Morcában ezen pártnak Kolokotroni 
és Plaputa kiváltabb fejei. E’ két főnök (Häupt
ling) halálra itélteték, ’s a’ párt egy (farabig el
csüggedt. Ekkor szövetkezők uj összeesküvés, 
mellynek jul. 30kán kelle kitörni. Ezen összees
küvésnek ugyan külsőleg vége van; de bezzeg 
bevégzéttnek tekinthetni é azt politikailag is ? az 
a’ kormány további rendszabásitól függ. A’ 2dik 
párt itt maurokordatői párt név alatt isméretes, 
kevesebb számú az elsőnél ’s csekélyebb gyökerei 
vannak az országban. Amaz vérengző, ’s czéljait 
erőszakosan is kész kivíni; ez igen szelíd, ’scsak 
kéz alatt dolgozik cselszövényi úton. Amaz kato
nákat számlál soraiban, habár roszakat: ez csak 
igazgatókat ’s diplomatákat. Amaz gyűlöli az eu
rópai civilisatiót, mert hatalmát semmisíti meg; 
ez barátságos!) iránta; mert nyelvisméreteivel az 
*8azgatásnak inkább használhat, de a’ felszínen 
ő sem hat mélyebben. Mivel e’ párt többnyire pha- 
nariotákból áll, a’ többi görögség még inkább 
gyűlöli őket mint a’ külföldieket, ’s befolyásuk az 
országban igen csekély. Azonban telvék az egy
kori byzanti udvar minden vétkeivel. Ezek óhaj
tásai nem olly nagyra v. sokra sovárgók, mint a* 
elsőké. Jó hivatalok, mellyek kellemes nyugtos 
életet nyújtanak egy kis külső ragyogással, töké
letesen kielégítik vágyaikat. De a’ nappisták to
vább mennek , ők egyedül akarnának uralkodni, 
’s Görögországot magány-uradalmukká tenni. — 
A 3dik párt végre, melly constitutionalisnak ne- 
vezkedik , Görögország javára legtöbbet ügyel. 
Legszámosb ez az országban, jobbadán katonákból 
áll, ’s a’ rumelióta palikárság főbbéiből. Görögor
szág legjobb legvitézebb fiai e’ párt hívei. Morcá
ban is sok szít e’ zászlóhoz. Habár e’ párt sem 
szűz egészen önhasznu szándékoktól, mert hisz 
melly országban, melly időben, ’s melly pártvala 
attól egészen mer t? — legújabb hazája üdve fek
szik leginkább szivén. Hatalmas és virágzónak 
óhajtja ez a’ hont. Az európai civilisatióhoz ugyan 
nem ragaszkodik körömszakadtig, ’s azt örömest 

I az időre hagyná, de mind e’mellett is csak né- 
melly tekintetben van az ellen, és szükségét az

egészre jól belátja. Hive a’ királyszéknek, ’s fen- 
tartására legnagyobb áldozatokat volna kész ten
ni. — E’ három pártot jelenül egy kormány sem 
volna képes összeolvasztani. Míg az teljesen meg
történhetik , nemzedékek fognak elmúlni. Főkér
dés marad már most: mellyikhez ragaszkodjék a’ 
kormány különösen, anélkül hogy igazságtalan 
legyen a’ többi iránt? Életkérdése itt ez minden 
kormánynak, mellynek elhatározásától a’ külön
féle elemeket okosan használva, függ Hellas nyu
galma ’s egykori boldogsága.“ —

NÉ ME T O R S Z Á G .
A’ darmstadti Ilitek gyűlésén sept. 30kán a’ 

külügyek költsége jőve vitába. A’ Hitek a’ kor
mány által kívánt mennyiséget nem akarák elfo
gadni , ’s azt lejebb kivánák szállítani. E’ viták 
közben Hofmann követ, oda nyilatkozék, hogy a’ 
Kitek táblája eddig ugy is elég udvarilag kért, de 
mivel kérelmire a1 kormány nem hajlott, kénytelen 
már most «a’ költség czikkelyszámait komolyan tör- 
lögctni, Breidenbach kormánytanácsos pedig azt 
válaszold, hogy azt a’ kormány semmikép sem fog
ja megengedni, ’s rá van bízva ennek nyilványí- 
tása. — Kasselben a’ Ilitek ülésében oct. lsőjén 
fölolvasá Koch kormánytanácsos ’s országgyűlési 
biztos a’ választó fejdelem leírását, mellyben arra 
szólítja föl a’ liliket, hogy az ujoncz-állítási tör
vényt mulhatlanul’sczikkelyenként vegyék tanács
kozás alá,mit a’ Ilitek tenni vonakodtak,’s elhatá
rozták abba ez úttal nem bocsátkozásukat. E ’ köz
lemény az illető biztosságnak adatott véleménya
dás és tudósításul, melly oct. 4kén az ujoncz-sze- 
dési törvényt megvizsgálta, ’s titkos szavazásban 
28 szóval 12 ellen elfogadta. Később az ország
gyűlési biztos leírást olvasa föl, melly a’ Ilitek 
gyűlését jan. 3ig elhalasztja. — A’ mannheimi új
ság szerkesztése oct. 7kén jelenti, hogy véletle
nül közbejött, de jól értett akadályok végett lap
jait nem folytathatja.

P E R S I A .
A’ Times következő, Tabrishóí (Iránból) jött 

érdekes adatokat közöl Persiából: „Mohammed 
Mirzát, az elhunyt Abbas Mirza fiját, Khorasan- 
ból Teheramban jöttével a’ schach székörökösé
nek nevezé ki. Jegyzésre méltó, hogy a’ schach 
valamennyi fijai ’s unokáji közül, kik nem kevesb 
számmal vannak 8 —9 száznál, egyedül Mohammed 
Mirza illő eharakterü (mi természetesen a’ soknős- 
ség következése, melly a’ nevelést lehetetleníti.) 
Azt mondják róla, hogy igazságbarát, becsületes, 
őszinte, ’s vallásos nézeteiben nem babonás. Nem 
zárkózik el hölgy-lakába (haremjébe); nője se több 
mint három ’s ezek számát is szándéka kevesbíte
ni. A’ seregben örömét találja, ’s a’ mezei népet 
minden nyomástól megóni ügyekezik. Ministere,
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kinek bölcsesége ’s erejétől függ a’ herczeg min
den érdeke, olly tehetségű ’s jó férfiú, minőt Per- 
siában csak kaphatni. De kívüle senki sincs a’ her
czeg körül, kire bizhatná magát. A’ seregnek há
romévi bérrel tartozik. Nem is tudni, honnan fog
ja a’ herczeg az oroszoknak a’ tartozási maradékot 
előteremteni, mit pedig magára vállalt. Szinte va
lamennyi bátyjai ’s öccsei ellene vannak. Utóbbi 
napokban kettőt kühle fogságra. Egyik Tesangir 
Mirza, ki Bejazeid tartományt fosztogat, a’ másik 
Khosres Mirza, ki Khorasanból elszökött. Ha Mo
hammed Mirza csakugyan becsületes ember, úgy 
még van némi remény Persia jövendő megújulá
sára ; de ha véreire üt, Persia ügy elvan veszve* 
mert Persiában nincs erkölcsi érzés, mellyre hatni 
lehetne.

A M E R I K A .
A’ Standard legújabb veracruzi tudósításai 

szerint Santana general mexicói császárrá szán
dékozik magát kiáííatni ki, de ez csak bévezetés 
’s előjáték lenne azon tervre, mellynél fogvást a’ 
spanyol királyvérből más herczeg foglalna Mexi- 
cóban országló széket. Már rendelés bocsáttatott 
k i, melly minden, a’ cortes által száműzött sze
mélyt, spanyolt épen úgy mint creolt, visszahí. A’ 
Globe e’ hírre következőt jegyez m eg: Santana 
mexicói császár-czimet csak azért venne föl, hogy 
egy spanyol hgnek a’ mexicói székre nyisson utat 
’s a’general maga ezen uj monarcha alatt mint ál- 
király egy helytartóságot viseljen. Most Santana 
nagy mérséklést mutat valamennyi ellenei iránt, ’s 
még azoknak is megbocsát, kik fegyvert fogtanak 
ellene. — Santa Martba, város, mint irtuk, föld
rengés állal elsüllyedt. Még nem tudni, megrne- 
nekhettek é lakosai?

E L E G Y H I R E K .
Boguslawski csillagász arra figyelmeztet: mi 

kábaság volna hinni, hogy az idei nyár sajátsági
nak az 1835ik nov. kezdetén megjelenendő Halley 
üstököse oka. A’ folyó év júniusában 125 millió 
mérföldre volt még az a’ napon tűi, tőlünk tehát 
145 millió mérföldnél távolabbra, ’s azóta csak 
30 néhány m. mérföldnyivel jőve közelebb ’s őstöke 
v. farka ezen egész idő alatt el vala tőlünk fordul
va. Ezen üstökösek eddigi föltiintekor, még az 
1759kinél sem mutatkoztak különös időjárási je
lenségek ’s változások, ámbár ákkor olly. közel

mene a’ föld mellett el, a’ mennyire csak lehetett. 
Altaljában ezen üstökös is könnyű-levegőjű lénynek 
látszik, mellynek tömegtartalma (Masseninhalt) kül 
nagyságának semmikép sem felel meg. Különben 
lehetetlen is volna, hogy a’ planéták olly érezlie- 
tőleg hatnának pályájára anélkül, hogy részéről 
bár legcsekélyebb viszonyzást lehetett volna va
laha érzeni. — A’ párisi orvos világ bizonyos 
pörnek Lebourdonnaye gróf és egy orvos közt fe
szülten várja végét. Az orvos, ki szerencsés gyó
gyításiról a’ fövényben (calculus) hires, kigyó- 
gyítá a’ grófot, ’s díjul 3000 frankot kapott. Ez 
neki csekélynek látszott, mert 10.000 frankot ké
re. A’ gróf még 3000 frankot kühle az előbb adott 
3000hez , ’s minthogy a’ gróf vonakodék többet 
acini, az orvos a’ 4000 frank v-égett pörbe idézte. 
Hasonló alkalommal a’ hires Dupuytren , midőn 
6000 frank dijt kőidének neki, röviden csak azt irta 
Vissza: sajnálja, hogy a’ tisztelt küldő nem mindjárt 
egészen küldötte meg tartozását. — A’ Morning- 
Chronicle szerint Nagy -  Britanniában 10,000 
tonna kávé (egy tonna közel 22 *0 fnt);Francziaor- 
szágban 2 0 ,000 ; Németalföldön 40 ,000; Spa
nyolország és Portugáliában 10 ,000; Németor
szágban és Beit vidékein 32!,000; az egyesült 
statusokban 15 ,000 ; mindössze tehát 127,000 
tonna fogyasztatik el. E ’ nagy mennyiségből britfc 
Keletindia csak 30,000,000 fontot, v. is 13,392 
tonnát termeszt,míg Java sziget egyedül 20,000 
tonnát, Cuba 15,OOOet, St.Domingo majd 16,OOOet, 
a’ hollandi keleíindiai gyarmatok 5,OOOet, a’ íran- 
czia keletindiai telepek és Bourbon sz. 8,OOOet, 
Brazília és a’ spanyolamerikai szárazföld teljes
30,000 tonnát szállítanak. — Lindenberg kapitány 
(Svécziában) • felszólítást bocsátott ki börtönéből 
összes munkáji aláírására, mellyek jövedelmét ha
lála után, mit bizonyosnak hiszen, neveletlen ár- 
vájinak szándékozik hagyni. — Alexandriábái hír
lik, hogy Ali az ott tartózkodó sz. simonistákat 
festő, orvos, rajzoló, szobrász 4’s t. efféle munkák
ra használja. A’ szántóföldek áztatására kezdett 
munkákat a’ Nil által Linau ur, a’ párisi politech
nikai iskola tanítványa, vezérli, ’s mint alföldmé- 
rők dolgoznak mellette a’ sz. simonisták pápája 
Enfantin és Lamber ur. E ’ munkáknak rozettei 
ágán 7000munkás dolgozik, a’ damiettein 5000.
•— A’ „Moniteur Egyptieih4 elhallgatott, ’s most 
más hírlap alakul helyébe.
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p o « .  m  '«‘ í * 1 j e f e j u c , i > j C s e k é l y  j p o z s - m .  v á l . g a i . l e g j o b b  k ö z é p e s e t é i v B e c s  O c t o b e r  2 2 d i i t c n  k ö z é p á r  p e n g ő  p é n z b e n

Tisztabuza
Kétszeres
Hozs
Árpa

146?
120
110
100

136* 130 Zab 
1161 113* Köles 
106?! — j'Köleskása 
96?; 93? Kukoricza

72 í 70? 
93?! -  

213? 200 
100 | 961

69?

186?
93?

Status 5 pC. kötél.
„  4  p C .
„ S820‘‘ köles. 
„ 1821li „

9 9 *5 Jl834u statuskölcs. 
90f JKam. 2? pC. kötél. 
— UBankrészve'ny 

137? |Cs. arany pCt. agio

58

Szerkezteti H e lme  ez y. Nyomtatja L ä n d e r e r



87. flzátn
J E L E N K O R .

Pest szerda October’ 29uikén 1834.
F o g t á l a i ;  Magyar- i*s Ercl-'lyars/.ag (t>rsa illtfaten m  ú rbéri  2<iik c/. ikkrly régemre; k inereeés ; Zala megyei n} íis?íf.  

kar-, l 'a rccer  és Orosm Pé ter  f  -t m. tudom, társasági je l e n té s ;  m. k. kamarai t ú l .  Oct. 15ki földrengés Kis»árdán, 
L o so n c io n ,  Kuio/.srárott r S.Ujhe|yb«n , N. Váradon , Öebrecsenben „ Fé n y e n ,  S tanit/ . lón , ’s Piskolt  és Korty» lj esen; 
aradi ’s fertówelléki sr.ürei ; tű* N é ine t-K eresa tu ron , Őrmer.ón. Fe lső-N ánán ,  Pakson;  vak-int^zeti jelentés.)  Spa- 
a j o l o ’szág (Carlos bocsánata ;  takar-kosság i  's uj iiosncxiai t é r » ;  összeesküvések; pá r thadak  á l lá sa  ’s egyebek.)  
Portugália  (Pedro  eltaka i t ta ta sa ;  Palmeilá t  ostromolják ; Napier lemond.) Fraiic/.irtors*ág (Derlon fols/ .óli tása, Leou
gr. ’s J.ivigston.) Anglia (a/, angol lapok O Connell •..»
»agy »űz; Sligo */.av.ti a ’ négerekbe* ' i  n ' t ! )  Oroszors;
(IbraÜim ’s a ’ d u u o k  *s I. ef.) Gabonaár ’s pénskelet-

""ÜlAGYA It- és E R D B L Y O R S Z Á G .
P oz so ny :  A’ 242dikorsz. ülésben a’ királyi 

leírás pontival összehasonlított úrbéri munkálat
nak már 2dik czikkelyét is egészen elvégezték a’ 
KK* és Miiek.

A’ nnt. ni. kir. u. Kanczeílaria egy megürült 
helyre a1 horvátországi törvénytáblánál annak ed
digi jegyzőjét Dominich Sándort nevezé ki.

Z a l a  vmegyébül: A’ f. évi sept. 22kén Zala- 
Egcrs/.egen tartott megyei szekujitáskor lett tisztikar 

. névsora ez: Horváth János kamarás ur első alispánt 
hivatalárul végképen lemondván, első alispán iYéve- 
di B o t t k a  J ó z s e f  ur , 1281 szótöbbséggel. 2.Ker- 
kapolyi István; főjegyző: Skublics Aloiz. Iső aljegy
ző : Tuboly Mihály; 2dik: Zob János; levéltárnok: 
Háry Farkas ; számvevő: Csik Boldizsár; fő-adó&ze- 
dő Koppányi Ferencz; fő-ügyvéd: Molnár János; lső  
alügyvéd: Nagy József; 2dik: Cses/.nák János; se
géd - számvevő : Nagy Sándor; lajstromző: Kozáry 
László. Tapolczai járásban főszolgabíró : Kuthy Pál; 
al: Malatinszky Fercnez ’s Mórocza Károly; aladó- 
sze tő: Somody Mózes; eskiittek : Adón János, Ohidy 
Gábor ’s Mezericzky Károly. Szántói járásban főszol
gabíró : Szigethi Dániel; al: Horváth Pál ’s Nagy 
P á l; al-adós/edő : Töreky János ; eskiittek: Kosár 
József, Salamon János ’s Töreky József. Kapornaki 
járásban fő-s/.olgabiró : Rajky Zsigmond ; a l: Palini 
Inkey Sándor ’s Csányí Elek ; aladószedő: Thas.sy 
Gábor; eskiittek: Koltay Lajos, líesenyey Barnabás 
s Kámán Ferencz. Egerszegi járásban fő-szolgabíró: 

Simon Mihály; a l: Farkas Imre, ’s Halasy Ignác/.; 
al-ad ószedő: Szigcthy István; esküitek: Stefanies 
Ignác/., Baranyay Pal ’s Nagy Imre. Lövői járásban 
főszolgabíró r Bertalan Pál; al: Marton József és 
Szenté Mihály: aladószedő : Sóós József: eskiittek* 
Király István, Baka János és Simon János. Murakö
zt járásban főszolgabíró: Gábeíics Ferencz; a l: Hor
vátit Péter ’s Tomásich István; aladószedő Barich 
János; eskiittek: Clavina József, Gramasics István 
é s  Csárics Ferencz. A’ kinevezett uj táblabirák közt 
vagyon Császár Ferencz h. ügyvéd ’s a’ magyar tudom. 
Társnsá«' 1. taina.

P á r e z e r  János m. k. n. kamarai tanácsos 
munkás életének 58 évében öröklétre költözött Bu
dán oct. 20kán , Csicserben pedig Ungnak szere
tett főjegyzője Orosz Péter ur oct. 2kán.

Magyar tudós társasági jelentés.
Megjelentek ’s Eggenberger József pesti 

könyvárosnál kaphatók, a’ „Magyarjátékszíniju- 
talma/.ott fdeletek , a’ magyar tudós társaságnak

C o h h e tró i ; Ir land ’a a 1 ko rm ány ;  Durhasn ; Bentitik; londoni 
t íg  (a1 r e n d ő r i i g ,  a' f  gfyuk S í im a  oaa t i lya .)  Töfök«rs%ág

1833beli ezen kérdésére: Mi képen  l e h e t n e  
a’ m a g y a r  j á t é k s z í n t  B u d a p e s t e n  ál 
l a n d ó a n  m e g a l a p í t a n i ?  I. Fáy A ndrás fele
lete. II. Kállay Ferencz felelete. III. Jakab Ist
ván felelete. Kiadta a’ magyar tudós társaság. 
Budán a’ m. k. Egyetem betűivel 1834. Ara a’ 
közép papirosa példánynak kötve 36 kr. pengőben, 
a’ szebb papirosának 48 kr. peng. Oct. 26. 1834.

«’ Titok?tok állal.
A’ nm. m. k. u. Kamara a’ musznyai határvám 

és SOndnál megürült vám és 30ad-szedóségre B e y e r  
A l o i z t  az ujsandeczr kerület ideigleni biztosát? az 
aradi sóhivatalnál ujdon rendszerezett tiaztirnoksájrra 
pedig az eddig ottan mázsásul szolgált F r i t z  Ká
rolyt nevezé ki, a’ Kayser Ferencz előléptével meg
ürült másod-mázsás helyet ugyanazon sóhivatalnál jö
vendőre teljesen megszüntetvén. A’ 30ados és 30*di 
ellenőr-tisztség Fürstenfelden megüresüit. Pausch Já
nos 30ados Noviban és Schütter Ferencz bányász
kamarai erdősz Győkésen, 7ber ISkán megbaláloztak.

Kis  vá r  da (Szabolcs) oct. ISkán: A’ je
len emberkort meghaladt idei hőség, és szünet- 
len szárazság rendkívüli következéseit az adósul 
soha nem maradó természet figyelmézőji szorong
va várták. Hű maradt ez a’ maga örökös törvé
nyeihez, midőn e’ f. h. 15kén reggel mintegy 
7£kor egy földrengéssel borzasztóit meg bennün
ket. Az égi madarak csoportos és nyugtalan rep- 
dezési, hamar utánok pedig egy napkelettől nyn- 
golfelé irányzott nagy robaj, előljáróji valának a’ 
rögtön követett riogatásnak, mellyhez hasonlórul 
itt nem emlékeznek. A’ hatalmas tünet a’ földet 
nem hintáztatta, hanem rázta szakadatlan mintegy 
£ 0 —2 4 "  perczig ’s közte három erősebb lökés 
tapasztaltatok A’ kath. templom falát itt több he
lyütt megrepeszté, a’ torony keresztjét észrevehe
tő ig  elfórdítá , több kéményt elrontott, némelly 
lakot haszonveheííenné tett;: a’szomszéd felső-Lit- 
kei templom boltozatját annyira meghasitá , hogy 
helyrehozásáig az isteni tisztelet, ha el nem ma
rad , félelem közt fog tartathatni. Hasonló Tombo
látokat hallunk az egész’vidékről ; a’ révészek’s 
halászok életveszéllyel érzék a’ Tiszán és Sza
moson a’ természet ezen nagy erőszakát, melly 
az elég mélyre apadt folyók felduzzasztott hab
jait a’ magas partokon csapdozta ki. Ezután a’több»
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havi tiszta ég borúra vált, ’s a’ következett nap uj 
veszéllyel fenyegetni látszott, midőn szokatlan 
terhes felhők esti 6 óra tájban éjszakrul tolongtak 
fe l, de a’ mellyek szint1 éjfélig tartott erős égi— 
háborúban oszlottak e l, lanyhás esőt hagyván ma
gok után, melly az őszi kiszáradt vetéseket talán 
még életre hozza, ’s a’ hegyaljai sziiretelőknek 
valami aszút is adhat.— L osonezoct.  20kán: F. 
h. lökén reggeli 7 óra tájban Nógrád egyéb ré
szeit is földindulás reszketteté meg, délnyugatról 
vizirányosan jőve ’s mintegy egy perczig tartva. 
Ereje olly nagy volt, hogy több helyen a’ falon 
függött kardok , puskák ’s t. megmozdultak ’s az 
órákban némi csörömplés vétetett észre; az ebek 
nyugtalanul futkároztak ’s félénkül ugattak. Kárt 
itt nem okozott. 17kén esti 8 óra tájban olly vil
lám és dörgéssel párult zivatarunk volt, mellyhez 
hasonlót egész nyáron nem értünk ’s azóta kelle
mes meleg napjainkat mérsékelt hideg váltá fel.— 
A’ földrengési tudósítások seregéből még ezeket 
szemeljük k i: K o 1 o z s v á r o 11 is volt az zugó mo
rajjal, a’ házfedelekről cserepéket, az eszterha-pár- 
kányokrul a’ vakolatot szórva le, falhasitás ’s kémény 
és boltozat-döntéssel kalauzolva. S . U j h e l y b e n  
a’ szentegyházi boltiveket ’s magasb épületeket 
rongáltameg ; U n g v á r o t t  a’ tornyokrul zuhan
ná le a’ kereszteket ’s a’ Tiszát és Latorczát ka
vics és porondostul úgy felzavarta, hogy még itt— 
ott a1 halak is partra sujtatának belőlök;a’( városban 
pedig a’ kövek szökdelésitől megrezzent kőműve
seket szétugrasztotta; N . V á r a d o n ,  a’ sok épület 
közt a’ székesegyházat, püspöki lakot ’s íókép a’ 
kaszárnyát rézselte össze ; D e b r e c z e n b e n  több 
házrepedéken kívül a’ ref. nagy egyházat isteni 
szolgálatra bátortalanná rongálta. De mint múlt le
velünk emlité , íegkártékonyabban dúlt az Ér és 
Láp mentiben. Fényen a’ templomot meghasgatta 
’s tornyát elferdítette , Szaniszlón mind a’ 3 tor
nyot és szentegyházat összerombolta; Körtvélyesés 
Piskolt körül az utasok lovai a’ hathatós ingástul 
térdre hulladoztak, egy szomszéd hegy pedig több 
helyen szürke-zavaros vizoszlopokat lövelt, mel
lyek mohó árjokkal kevés perez alatt az utat tigv 
elözönlék , hogy a’ lovak lábszár - középig gázol
tanak vízben.

Ar a d  oct. 18kán: Megyénkben is bő volt 
az idei szőlőtermés 's a1 szűrt bor talán több men
nyiségű. mint ekkor egész megyebeli hutáinkból 
víz meríttethetett volna. A’ fejér mindenkit eddi
gi tapasztalás nyomán jóságával kielégít; de a’ mi 
nagy hézagát szokta pótolni, hamarébbi’s jó áru 
eladhatásával, a’ szőlősgazda szüret-lapította er
szényének, tudnillik a’ veres bor, jó ez idén neai 
sok készült, mert a’ ki oily hosszú ideig hagyá

azt törkölyén, mint máskor, vagy pedig, az idén 
is volt ollyas néhány napot arra nem használó, v. 
nem használható ’s kiforrás végett hüs pinezébe 
le nem tévé zöcskölt vagy csomoszlott mustját, az 
jobbadon megeczetesült, ’s így 1827 óta egymást 
váltott éveinkhez képest folyó esztendőnk sem va- 
la borra nézve jótékonyabb. Töppedt szem gyéren 
találkozott; ’s a’mi volt is, nedvtelensége miatt nem 
vala nemesebb borkészítésre alkalmas, ennélfogva 
Ménes is kevés aszúborral diesekhetik az idén 
mint Hegyalja. — Szerednyéről szinte nagy bor- 
bőséget írnak8ber 18ról, mégpedig az 181:1,22 
’s27dikinéh is sokkal kedvesebb italával biztatnak, 
mert legkisebb csapás sem érte a’ szőlőt, se ma
dár se darázs nem pusztította, de itt is a’ hosszú 
esőtlenseg miatt csekély volt az aszú, ’s ezt két
ségtelenül nyertek volna, ha szokott hegyaljai mód 
szerint Simon-Judásig halasztják a’ szedést. — A’ 
F e r t ő  mel l ékrő l  pedig ezeket vesszük egy hite
les levelezőnktül 8ber lökéről: „Tegnapelőtt jár
tam meg a’ Fertő nyugati igen szőlős vidékét, a’ 
farkasdí, rákosf és ruszti szüreteken jelen vol
tam ’s az Isten áldását szedegető lakosok közzé 
vegyülve a’ termés minősége ’s ára felöl tuda
kozódtam. A’ gyümölcs igen szép ’s teljes ;ép- 
ségü, főkép a’ sopronyi legjelesb részen a’ tó 
szélén; ép a’ boori és farkasdi is, ’s úgy tapaszta
lára, hogy Farkasdon legkevesebb aszú van. Re
ményüket, főkép a’ farkasdiakét, a’ termés felül
múlja. Ezek sopronyi akó hasznot 10 forintért kí
náltak, így a’ rákosiakis; a’ megyesiek 1 5 —IC 
fton adák a’ legjobb hegy-és helyekbelit: szom
szédaik a’ rusztiak pedig már 30 for. kívántak egy 
akó tiszta mustért.—Gyakor tűzveszély is retteg
te! bennünket e’ rendkívüli száraz őszön. A’ Sop- 
ronyban 8ber 2 kán a’ cásino-épülettel együtt el
hamvadt 17 házon kívül, melly a’ nagy szélben 
főkép a’ belvárosiak közül sokat sziporkázó vészé
vel majd kétségbeesésig szorongatott, sept. 23án 
Jíémet-Kereszturon 103 ház lett pernyehalommá, 
’s igen számos főkép Mozes-törvény-követő csalá
dot juttatott véginségre, mert alig maradt 15 lak
hely beégetlenül. őszi veteményink jobbára még 
a’ földben szunnyadoznak, Isten tudja, mikor virul
nak szép reményinkre zölddé! De nemcsak Soprony 
hanem országunk egyéb tájairól is versenyt válto
gatják egymást a’ tüzhirek. így felső Zempleny- 
ben Őr mezőn  50 ház iett lángmartalékká; F e I- 
só - Nán á n  Tolnában aug. Okán 2 óra közben (nj. 
Apponyi György gróf, Döry Yincze földesurak ’s 
a’ hőgyészi közönség minden- oltó ügyekezeti da*- 
czára is) a’ papiak ’s iskolaházzal SOI ház porladt 
el minden csűröstül, életestül, ’s takarmányostul. 
Első szükség-enyhitésül az elégteknek azonnal kül-
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dött a’ nemeslelkü földesuraság 200 kenyeret, ’s 
később 578 szál tölgyfát építésre, 2150  szaru
fát, 4300  léczet’s ezer zsupszálmát;—m. Apponyi 
József gr. 50 mérő kétszerest, 50'mérő zabot ’s 
500 zsupszálmát; nm. Apponyi Antal gr. 100 
mérő zabot ’s 500 zsupszálmát; lludiczky József 
jószágigazgató 10 mérő kétszerest,Apponyi József 
gr. tisztsége szinte 10 mérő kétszerest ’s a’ gyön- 
ki, zombai és bonyhádi földesuraságok és számos 
még Baranya vmegyei községek is úgyszólván 
versenygve ’s minden valláskülönség nélkül siettek 
szűkölködő embertársikon segiteni. — P a k s r ó l  pe
dig ezeket vesszük: „Városunkban f. h. 3kán esti 
lO ikor nem tudhatni gonoszság v. gondatlanság 
okozta tűz támadván, kis idő alatt 34 ház lett, a’ 
szárazság és viz szűke miatt gátot nem lelt, dühe 
áldozatjává, ’s többet is el vala emésztendő, ha 
helybeli plébános nt. Daróczy Zsigmond ur, ki 
egész viradtig volt jelen a’ gyászhelyen ’s néhány 
közbirtokos társinak tanácsai ’s rendelései i . iák 
harapoztát hathatósan nem szegték volna el. Di
cséret nélkül nem említhetni az itten tartózkodó 
nemzeti színész társaság néhány tagjainak az oltás
ban mutatott példás fáradozásit. A’ kár-megitélés- 
re csak azt jegyezzük meg, hogy többnyire a’ leg
jobb telkes gazdákat érte a’ csapás, kik a’ küszö
bön leskedő télre fölkészülvén, most már mind ma
gok mind marhájik élelmének, a’ tetemes sokasá- 
gu.drága szénának , csak hamvát szemlélik kön
nyező széniekkel. E’ károsultak első szükségeik 
íödözésire a’ helybeli földesurak azonnal jeles sum
mát adakoztak : de magasztalást érdemel az itten 
Jánosy ur igazgatása alatt szinészkedö Társaság 
is, mellyr szint e’ czélra egy jelesül játszott darab 
egész jövedelmét szeníelé.

Gyakor kerdezősködesek mellőzteteseül ezennel 
közhírré teszi a’ vakok intézetének igazgatósága; hogy 
a növendékek hónapos próbatete, a’ király-utczabeli 
75S szám alatti, előbb Kemnitzer, most már az inté
zel liez tartozó s Valero selyem-gyárával szemközt 
fekvő házban, minden hónap utolsóján , vagy ha ez 

, ünnep v. vasárnapra esnék, egy nappal előbb délelőtti 
9 -1 2 ig  fog tartatni ezentúl, midőn is mindenki meg
győződhetik a ne vendékek kíilönfelé tanulástárgvbe- 
li előmeneteikről. Egy úttal az is jelentetik, hogy 
most az intézet épületében annyi hely vagyon, hogy 
vagyonos vak gyermekeket is befogadhat nevelés ’s 

i oktatás végett, mellyről közelebb értesítést az Inté
zet, Igazgatójától vehetni, ki az illy gyermekeket ön
maga közvetetlen fÖliigyeiése alá veendő De kész el
fogadni több olly szegény szüléjü vak gyermeket is, 
kikért valami nagylelkű pártfogó a’ 144 ezüst forint- 
bul álló járandóságot (mellyért a’ vak nevendék ok
tatást, ruházatot, asztalt ’s egyéb szolgálatot kap) 
esztendőnként emberbarátilag lefizetni kegyeskedik , 
mi vegeit a pesti vakok intézetére ügyelő tek. biz
tossághoz szükség járulni. ’S mivel több Ízben történt

azon tudakozás; válljon elfogad é az intézet eleséget 
ajándékul? ezennel illő tisztelettel azon nyilatkozás 
adatik: hogy az intézet minden, bármi nemű ado
mányt, a’ legforróbb hálával fogad el, ’s minden aján
dékot , származzék bár az magát megnevezni akaró 
vagy nem akaró jóltevőtül, a’ hírlapok által kihir
det nyilványos hála ’s gyökeres bizodalom-inegnyer- 
hetésre szükséges köv. ellenőrség végett.

S P A N Y O L  011 S Z A G .  9 
Az Election (bordeauxilap) közbocsa'nati ren

delés vázlatát közli, mellyet d. Carlos nov. 4kén 
(névnapján') szándékozik kiadni. Négy czikkely- 
böl áll ez. Az első közbocsánatot igér minden poli
tikai tett vagy véleményre nov. 4ig, ’s azokért 
egy spanyol sem idéztethetik törvény elibe; a’ 
2dikban kiveszi e’ közbocsánat alul a’ statustitok- 
nokokat, kik az ő törvényes kir. jogai bitorlását 
végrehajtók, vagy megengedék; a’ 3dik kiveszi 
azon cortes-tagokat, kik az ő családja kizáratá- 
sát a’ spanyol öröklésből szavazták vagy szava- 
zandják. Ezek száműzetnek dón Carlos statusa
iból , javaik czimeik ’s jövedelmeik pedig köz
vetetlen örököseikre száilanak. A’ papok jöve
delmei azonnal lezáratnak, ’s ugyanazok keze
sek és felelősök személyeik és javaikkal azon 
károkért, mellyeket végzéseik netalán az egy
háznak, vagy magányosaknak okozhatnának; a’ 
4dik azon katonák és tisztviselőknek, kikd. Car
los névnapjától fogva őt királynak ismerik, nem
csak tisztségeiket ’s méltóságaikat, mellyeket vi
selnek, meghagyja, de még jutalmat is ajánl. — 
Az Election Madridból azon hirt is adja, hogy Fio- 
rez-Estrada, Palarea és mások következő indít
ványt tettek a’ királyné költségeire nézve : Meg
fontolván, hogy 1823 óta a’ királyi ház 53 mil
lió reált emésztette!, azon, a’ kincstárból elraga
dott rendkiviiles mennyiségeken kívül, mellyek 
által a’ kiadás 1829ben a’ király egybekelése al
kalmával 120 millióra, és 1833ban az anti-sali tör
vény elismerésével épen 175 mill, hágott, megfon- 
tolvái^hogy a’királyságnak, képviselői rendszerben 
a’ statusfő iránt tartozó tisztelet végett, pompával 
kell környezve lennie; megfontolván végre, hogy a’ 
királyság tetemes királyi ősjavakkal bir, másrész
ről pedig a’ kincstár helyzete ollyan , hogy folyó 
jövedelmei nem mennek többre 500 millió reálnál 
évenként; — javasoljuk: nyilványitsaki a’ cortes, 
hogy a’̂ virály költségeire határozott mennyiség, so
ha a’ folyó jövedelmek összelege huszad részét 
ne múlja fel; továbbá mindenik nagykorú és há
zas spanyol infansnak 1 millió reálja járjon, fele 
a’ hét éven fölül, és 2igyen alullevőnek és nőte- 
lennek, még pedig azon föltétel alaM, hogy az 
infansok Spanyolországban lakjanak; mert azokra 
nézve, kik a’ külföldön tartózkodnak, a' cortes
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különös határosait ára ran szükség.“ E’ javaslat, 
mint íu* ik , sok támogatóra fog a1 proearadorok 
között találni, mert eltökélték magokban , hogy a’ 
takarékosságra igen fognak ügyelni. — A’ párisi le
velek folyvást állítják, hogy d. Miguel Spanyol- 
országba érkezett. — Itndil general elbocsátta- 
tását megnyervén, egyenesen Pamplonába ment’s 
ott Alatildez al király tói útlevelet kért Corunába. 
Az éjszaki sereg vezérségét letette, ülésével is, 
mint ország procerjc fölhagyott egészen, ’s az estre- 
j&adttrai főkapitányságot is elhárította magától. —- 
Guibelahle carlosi parancsnok Guipttzcoában elbo
csáttatott, mert vonakodott ZamaJacarreguy pa
rancsát teljesíteni.

Oet. Íjén végzé a’ proeurador-lcamara vitá
ját a’ külső adósságról , ’s elhatározá, hogy a’ 
kormányféle sort fogják megtartani; egyszersmind 
uj kamatot alkota száztól öttel, melly az activ 
adósság képét viselje, ’s mellyre a’ régi kölcsö
nök említett (activ) része változtassák által. Ne
hézség támadt azon kérdésre nézve: mikép vál
tozzék a’ száztól-hármas adósság száztól-öfös kama
tozásúvá? Toreno azt javaslá, hogy ne a’ tőke 
vétessék itt alapul, hanem a’mindenik kötelezvény
hez csatlütt kamat, mit a’ kamara el is fogadott. 
Továbbá az activ adósság fölszámitásához (liqui
dation képest, 1835 jan. 1 tői fog kezdődni a’ka
matfizetés. A’ régi corteskölcsön (corles-bons) 
kamatai végre a’ passiv adósság jegyeivel fognak 
kifizettetni. — Madridi levél szerint: ,,A’ pénz
ügy ministere benynjtá oct. 4kén a’ procer-kaina- 
rának a’ pénzügyi törvényjavaslatot úgy, mikép 
azt a’ procurador-kamara elfogadd, azon megjegy
zéssel, hogy a’ kormány a’ proeuradorok módosí
tásit javalja. ’S minden oda mutat, hogy mielőtt 
három nap elmúlik, a’ javaslat törvénnyé is fog vál
ni. Másitásra tehát többé nem számolhatni.“ — 
A’ fmancz-minister következő rendelést bocsátott 
8*1 g. 28kán a1 vámtisztekhez, az utazók pogyá- 
szai közt találtató könyvek iránt: 1) Spanyol- 
országba mindenféle nyelvű nyomtatott könyvet 
vihetni, akár régi, akár u j, akár pongyola fü- 
zetü, akár kemény kötésű, de minden munkából 
csak egv példányt, fél könyvvám-dij mellett, szem
betűnő hosszú használás által elkopott könyvért 
semmi fizetés. 2 )  Szabad , spanyol könyveket is 
beszállítani, de csak egyegy példányban; Spa
nyolországban nyomtatott könyvért vám nem járul. 
3)Ünleg értetik, hogy a’ behozatandó könyvekben a’ 
íunálló törvényekkel semmi ellenkező ne foglaltas- 
sék. — A’ spanyol uj fmanezterv következőczik- 
kelvekből áll: 1 ) Valamennyi a’ kormány által, 
különösen 1823 előtt és után, fölvétt kölcsön a’ 
Cuebhardéu kívül statusadósságnak ismertetik. 2 ) 
A’ hitelezőkkel azonnal szám fog vettetni. 3} Jö

vőre nézve az egész statusadósság hitelezeíbelíre 
(activ) és tartozásbelire (passiv) oszlatifc. Ezen 
átváltozás |ban hitelező lesz, J ban pedig tartozó. 4-) 
Uj tőke fog száztól-ötös kamattal alakíttatni, melly 
az acíiv adósság képviselője legyen, az átváltoz
tatás a’ kamatoknál, nem pedig tökénél fogva esik 
meg. 5 )  Hitelezeti adóssághoz azon kölcsön tar
tozik kamatostul, mellyet a’ kormány most vészén 
föl, ’s a’ régi adósságnak a’ 3ik czikkelyben é- 
rintett |  része. 6 ) Tartozati adósság (passiv) a’ 
régi adósságnak a’ 3ik czikkben említett ± részét 
teszi. A’ régi kölcsönök kamat-maradéki tartozás- 
beli (passiv) adóssággal fognak kifizettetni. A’ 
tartozati adósság kötelezvényei nem kamatoznak. 
Később rendelés fog tétetni visszafizettetésök mód
járól. 7) A’ régi külső adósság valamennyi jegy
levelei ezen törvény kihirdetése napjától fogva 
egy év alatt, újakkal fognak kicseréltetni. — A’ 
finanezminister rendeléseket teend, e1 kicserélés
nek » londoni, párisi, amsterdami és antvrerpi 
csarnokokban megtörténhetése iránt. E ’ határidő 
után a’ kicserélés végett elő nem mutatott kötelez
vények elvesztik a’ különben nyerendő kamato
kat. 8 ) Évenkénti elógondoskodásul fogyasztó tő
ke is fog száztól-féllel alakíttatni. 9 ) A'fogyasz- 
tó töke csupán hitelezeti adósság-kifizetésre fog 
fordíitatni. Mihelyt ebből bizonyos mennyiség ki 
lesz fizetve , ugyanannyi a’ tartóz ás beli adósság
ból hitelezésbelivé válik, ’s az által kamatlábra és 
fogyasztásba jut. 10) A’ külső adósság azon ré
sze, melly a’ végre vétetett, hogy a’ franczia 
kincstár az 1828 dec. 30ki szerződés követke
zésében kielégíttessék, továbbá Angliának az 1828 
dec. 28kiegyezésben foglalt követelései, végre a’ 
szövetséges éjszakamerikai statusok azon követe
lései, mellyek az 1834 febr. 17én kötött alku
ban állanak, a’ fölebbi határozatok alá nem esnek. 
11) A’ finanezminister fölhatalmaztatik valóságos 
400 millió reálnyi kölcsön-vételre kincstár-hijányi 
födözésül. 12) Fölhatalmaztatik ugyanaz, hogy 
száztól-ötös kamattal ugyanannyi tökét alkosson, 
’s annak fogyasztását a’ Sik czikkelybeli határozás 
szerint eszközölje. 13) Szinte az fölhatalmazta
tik megtenni e’ törvény végbehajtására minden 
szükséges rendelést. — A’ hírlapok és határszé
lekről érkező tudósításokbul az sülne ki, hogy d. 
Carlos támadólag készül munkálni; a’ francz.ia hi
vatalos lapok Íoíyvásti hallgatása e’ körülmények 
közt sokat jelent. A’ carlosiak kettős munkássága, 
’s Minának parancsnoksági átvétele mellett kis idő 
múlva fontos híreket várhatunk a’ háború színhe
lyéről. — A’ nyilványos figyelem Madridban a’ 
carlosi összesküvésekre kezd hajlani. Yaiadolídban 
olly tervet födöztek föl, mellybe 3000nél több 
személy van bonyolódva. A7 vezérek jegyaéke
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Madridba már megérkezett. ügy látszik, ha a 
hatóság ezen összeesküvés fonalait föl nem fede
zi, mintha néhány nap múlva Castilia minden pontira 
valami lázadás készülne kitörni. Valenciában Morelia 
mellett guerilla csoportok jelentek meg, ’s Waldes 
general kénytelen volt Valenciát odahagyni, hogy 
csapatival azon guerillákat űzze. Cadix meilett a’ 
Campo de San Roque nagyobb részében is carlo- 
sita csoportok járják a’ síkságot minden gát ’s el
lenzék nélkül, Éljen V. Károly-t kiáltozva. Por
tugáliával határos Estremadurában is számos gue
rilla keletkezett. — Oct. örül azon hir érkezett 
Madridból , hogy a’ procerek finanezbiztossága 
a’ finaneztörvényt a’ procurador-kamarai végzet 
szerint minden másítás nélkül határozta elfogadan- 
dónak javaslóid. A’ biztosság 13kán fogja erről 
tudósítását tenni, ’s azt hiszik, hogy a’ procerek 
is elíógadandják e’ törvényt. — A1 Moniteur sze
rint telegraphi hírnél fogva Lorenzo general vette 
föl ideiglen a’ fővezérséget. Rend uralkodik a’ki- 
rályné minden seregeiben. Cordova Zumalacarre- 
guyt Armescoa felé űzi, Oraa Borundában van, 
hogy mozgásit segítse. A’ többi párisi lap után 
0 8 1. ITrőí bebizonyultnak látszik, hogy Zumala- 
CArreguy Iíilbaot elfoglalá. A’ Gazette de France 
szerint ezen elfoglalás 8kán történt, melly alka
lommal Zumalacarreguyval 7 csapat volt, és sok 
hadiszer jutott a’ carlosiak kezébe. A’ j. d. Dé- 
bats is igazolja ezt bayonnei híreiből , azt említ
vén még, bogy Zumalacarreguy számos embert 
vészié. -— D. Miguelnek Spanyolországba megjöttél 
hamis hírnek állítják. (Olasz hirek Modenába utaz
tatják házasodni.) Bodil seregei még mindig Pam
plona vidékin ácsorganak. — Kir. rendelés a1 vil- 
larcayoi lakosok kármentesítésükre a’ zenditők jó- 
szágiból parancsolja vétetni a1 kárpótlást. Ehez- 
képest a1 burgosi és santanderi kormányzóknak 
meghagyaték, hogy biztosak által a’ zenditők jö
vedelmei és aratásából pótolják amazok veszteségit. 

P O R T U G Á L I A .
D. Pedro sept. 28án estve takarittatott el sh 

Vincente de Flora egyházba,szive pedig Portóba fog 
küldetni. Három hónapi mély és három hónapi fél
gyász parancsoltaiéi — A’ braganzai hgasszony 
(Pedroné) betegül fekszik. — D. Pedro végtelte 
is kitüntető benne a’ katonát. Hízelgő volt az ked- 
vencz csapaíjára nézve. Midőn tudnillik utolsószem- 
pillantásit közelgeni érzé, aztohajtá: öltöztetnék 
őt az ödik vadászezred formaruhájába. Ez meg
történvén hátrahanyatlott lassanként ’s elhunyt. 
Hitvesétől ’s leányától már előbb búcsúzott el. — 
Angliába Lissabonból jött legújabb hirek szerint 
d. Pedro temetése sept. 2 7 - és 28ka közti éjjel 
ment véghez, egyedül generáli temetéskor tartat
ni szokott szertartással. Terceira hg. beszédet tar

tott az elhunyt sírjánál, koporsóján pedig következő 
felírás oivastaték: D. 0. M. Petrus ÍV. Portugá
liáé et Algarbiariim rex, primus Brasiliae impe- 
rator ac Bragantiae dux, Joan. VI. imperatorisac 
regis fiiiu.s, Patriae libertatis assertor et vindex, 
diun Regnum in filiam carissimam Mariam II.spon- 
te translatum Eins nomine regeret, obiit, maximra 
omnium Lusitanormn luctn die XXIV. sept, anno 
Horn. M D C C C X X X I V .  aelatis suae XXXVI.

Az udvar 2 8 án a’ Necessidades-lakba költö
zőt t által. Oct. 2án kézcsókolás volt az ajudai pa
lotában, mellyen az özvegy császárné meg nem 
jelent, de d. Izabella Maria infans hgasszony a’ ki
rályné oldala mellett volt. — A’ rninisteriiinmak 
már oct. 3án nehéz próbát kelie kiállania, melljr 
alkalommal az oppositio személyes gyülölséggel 
látszék Palmella bg. ellen viseltetni. Az úgy ne
vezett infraction-biztosság, melly arra szokott 
ügyelni, hogy a’ charta meg ne sértessék, fölszó- 
líttatlanul tudósítást ada be az iránt: mikép van 
a’ charta megsértve Palmella hgnek tanács-elnökké 
neveztetése által tárcza (portfeuille) nélkül. Hosz- 
szu vita után, mellyben Palmella hg. viseletét 
ügyekezék igazlani, csak 6 szózati többséggel 
(50 j> 44) határozá el a’ kamara a’ napi rendre 
térést. Royal Tar (hajó) födelén Bayard ura’kül 
ügyek alíitoknoka érkezett Lissabonból Angliába. 
Meg van többi közt bízva arra is, hogy d.Pedro kard
ját Leuchtenberg hgnek adja által, ’s hija meg, hogy 
mihelyt lehet, siessen Lissabonba. Bayard ur egy
szersmind azon irományokat elhozta, mint mond
ják,  mellyek a’királyné ’s á’ herczeg közt teendő 
házasságkötésre szükségesek. — Xapier tengeri 
főparancsnokságáról lemondott ’s Angliába térvisz- 
sza. — Palmella hg. előterjesztő a’ cortesnek az 
uj igazgatás elveit, mellyek egyik fővonása lesz, 
hogy a’ ministerium rendszere se hátrálni, se 
megállapodni nem fog, hanem inkább az ország 
intézvényeinek haladó fejlést engedend. Másik fő
vonása pedig az igazgatás politikájának leend, hogy 
valamennyi portugál it megbékítsen egymással. Sza
badság és nyugalom ezen pillantásban azon két fő 
jó , mellyet a’ nemzet kíván; ugyanazt ígéri a’ 
királyné kormánya, ’s a’ ministerek kötelezettek
nek érzik magokat teljesíteni azt. Végre az is fő- 
feladása a’ kormánynak, hogy Portugália hitelét 
mind ben mind kün föntartani ügyekezzék.

F R A X  CZ IA  O R S Z Á  G.
Egy lap arra figyelmeztet, hogy a’fontaine- 

bleaui ünnepre, mellyen a’ külső diplomaták ud
vari hintákban hordattak, a1 párisi nemzeti őrség 
főtisztei meghíva nem voltak. — D’Erlon gr. Al
gier kormányzója fölszólitást bocsátott az arab la
kosokhoz, «neílyben őket a’ franczia hatóságok 
iránt engedelmességre, szorgalomra ’s a’ frapcz; '
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iránt barátságos viseletre inti. Eleje különösen igy 
hangzik: „A1 kegyelmes, irgalmas Isten nevé
ben. Dicséret Istennek, a’ világ urának, ki az utol
só napon megbiráland bennünket; jóságában re
ményiünk ’s hatalmára támaszkodunk ; ö az , ki a’ 
jókat megjutalmazza, ’s megbünteti a’ gonoszokat; 
mert tutija még a’legtitkosb gondolatokat is, és semmi 
sincs rejtekben előtte. A’ századok végén föltá
masztja ismét a’holtakat, mert mindenható ’s egye
dül hatalmas. Övé legyen a’dicsőség! — A’fran- 
cziák királyának, Isten védenczének kalifája, D’ 
Erlon gr. ő excellentiája, a’ franczia birtokok fő
kormányzója Ejszakafrikában, franczia pair, va
lamennyi arábhoz, nagyhoz, kicsinyhez! A’fran- 
cziák királya, Uratok ’s az enyim, rám bízta ter
mékeny országtok igazgatását. A’ hatalmas mo- 
narcha, kinek hatalma meggyőzhetetlen, ’s kinek 
seregei olly számosak, mint a’ puszta homoksze
mei, ’s kinek hajóji valamennyi tengeren czikáz- 
nak, csupán jótétekkel óhajt rajtatok uralkodni. 
Mindnyájan, kik most az algieri kormányságban 
laknak, az ő gyermekei minden törzsökfaj (nem
zetség) ’s vallási különség nélkül“ ’s a’ t. Vége 
felé azt mondja: „Soha ne felejtsétek főkép azt, 
hogy a’ francziák Afrika földét soha nem hagyand- 
ják e l, ’s hogy a’ föld nemzetei ’s népei nagyon 
jól tudják: mennyivel tanácsosb a’ francziákat ba
rátul mint ellenség gyanánt tekinthetni.“ Midőn 
D’Erlon gr. a’ szárazra lépett, számos, Algier- 
ral szomszéd törzsök követségeket külde oda, hogy 
a’ hatóságok iránt tiszteletüket jelentsék. — A ’ 
Szajna megyeispáni tanács León grófot a’ st. de- 
nisi nemzeti őrség parancsnokát 2odszor is 10 
hónapra függeszté föl hivatalától. A’ st. denisi 
nemzeti örök az ítélet kihirdetése után tüstént el
hagyók helyeiket’s fegyvereiket letevék. León gr. 
kéré őket: maradnának,minthogy feljebb folyamodott 
’s jó reménységgel van ügye iránt. A’ nemzeti ő- 
rök kérelmére semmit sem hajtottak; Leon gr. lé
péseire pedig azon végválasz jö tt: „Hol parancs
nok nincs, katona sincs. Point de Commandant, 
point de Soldats.) Egyik párisi lap szerint Living
ston ur, az éjszakamerikai követ Párisba megér
kezett, 's mint mondják, uj javaslatot hoza kor
mányától azon 30 milliónyi követelésiránt, meliyet 
utóbbi ülésében nőm fogadott el a’ kamara. Mond
ják , az éjszakamerikai kormánynak szándéka e’ 
követelés Idát elengedni. Azonban kevés a’ remény, 
hogy a’ kamarát ezen lépés is engedékenységre 
bírja. Ezen egész ügy mind e’ mellett, nehezen 
fogná Ejszakamerika és Francziaország közt a’ 
barátságos viszonyt megzavarni. — 

A N G L I A .
„Jegyzésre méltó, úgymond az ang. Courier, 

hogy azon időben az edinbc.rgi természettudomá

nyos gyülekezettel, Stuttgartban hasonló tartaték. 
Mind a’ kettőn megjelentek vendégül külföldiek is, 
kik honjokat Németország ’s Nagybrittanniával ba
rátságos kapcsokkal köték össze. E ’ szíves cseré
nek béke-föntartási szempontbul a’ nemzetek közt 
nem tulajdonítunk ugyan annyi nyomadékot, mint 
a’ kereskedési kapcsoknak, mert ezek az anyagi 
— tehát hangosb — érdekeket egyenlítik ki, de 
annyi még is csírázik belőle, hogy a’ nemzeti an- 
tipathiák , ’s a’ becskórság számolgatásai, melly 
nemzeti gyülölségeket óhajt ‘gerjeszteni, általa 
napról napra csökkenni és semmisülni fognak. Ehez- 
képest remélljük, hogy e’ gyülekezetek évenként 
meg fognak ujulni, ’s habár, mint szinte tartunk 
tőle,alapos tudomány-bővítésre nem sokat szolgálan- 
danak is, legalább az Cmberszeretés ’s humanitás 
határit tágítandj'ák az által, hogy a’ világ csen
dét föntartani segítik.“ — A’ Standard, melly ke
ményen mérgelődik, hogy O'Connell és Cobbctt — 
két nagy név Johnbuli előtt — barátságos viszony
ban állva egymáshoz a’ ministeriumot támogatják a’ 
köznép előtt, nagy örömmel közöl némi, London
ban keringő pásztori dalt „bucolicum Carment,“ 
melly kölcsönös beszélgetésből áll O’Connell és Cob- 
bett közt, mellybcn előbbi gúnyszavaik ’s mostani 
dicséreteik nevettetőleg össze vannak férczelve s 
halmozva, végzetül, úgymond, megcsókolkozik a’ 
két tisztes bajnok, ’s ezután a’ földre sújtja egy
mást. — A’ Morning-Chronicle is kikel O’Cou- 
nell izgatásai ellen, mondván, hogy az egye
dül a’ pénz-szükségben gyökerezik. Erre az Al
bion (torylap) azt mondja: ,,A’ dolog ugyan igaz, 
de nem újság.' O’Connell ur évenként tetemes men
nyiséget tud elkölteni, ’s az izgatás legjobb spe- 
culatiónak tetszik előtte. Nem kételkedünk, hogy
8,000 font sterling (200,000 v. forint!) éven
ként a’ kincstárból olly engesztelő volna politikai 
ármánykodásira, mint olaj a’ vízre. Mondják , a’ 
nemzet nem hibázna, ha nyugalmas viseletét éven
ként nem fölötte nagy áron vásárolná meg. Mi 
nem igy vélekedünk. A’ czél bármi jó lenne, mind- 
azáital olly méltatlan (alávaló) eszközt, mint O5 
Connell megvásároltatása, nem igazolhatna. Két
ségkívül szomorú dolog a’ küzdeni-tartozás olly 
emberrel mint O'Connell; de meggyőzni őt mégis 
mindig jobb, mint megvásárlani. Ezen eszköz be
csületesebb.“ — A’ torylapok nem örömest látják, 
hogy O'Connell a’ ministeri párt részén van; in
nen a’ nem minden szemrehányástól ment férfit 
csak azért is ostromolják, hogy benne, minta’ mi- 
nisterium emberében, a’ ministereket is csipdez— 
hessék. — A’ kormány rendszabályai folyvást s i
keresek Irlandban. Azon pompásan hirlett gyűlő  
kezetek, mellyekkel a’ conservativek a’ ármányt 
és katholikusokat akarák ijesztgetni, vagy nem
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oily gyakran történnek, vagy kevesen látogatják 
meg azokat. A’ köznép közt kevesebb erőszakos
kodást hallhatni. Földművelés, kereskedés, és ipar 
gyaraposznak, mi onnan is szembetűnő, mert az utol
só aratáskor nenr jött annyi kepés v. arató Angliába 
Irlandból mint máskor. A’ tapasztalás mind inkább 
kimutatja, hogy ínség és szükség vadította el az 
ottani népet annyira. A’ hegységekben, hol ez 
előtt csak vétkek ’s gonosztettekről lehete hallani, 
mióta országutakat csináltatott a’ kormány, nyu
galom és rend uralkodik. Nemcsak az útcsinálás 
osztott a’ nép közzé pénzt, hanem a’ megkönnyült 
közlekedés a’ földművelést is annyira emelé, hogy 
az útbiztosak gyakran nem tehetlenek napszá
mosra szert, csak magas bérért. Angliában is hin
ni kezdik, hogy Irlandra nézve áldozatokra lesz 
szükség, ’s ha a’ kormány a’ rabszolga-emancipa- 
tiót még roszabb időben ’s körülmények közt bátor 
volt javaslani, húsz millió font sterling ajánlás mel
lett az ültetvényeseknek kárpótlásul, nem hajtván 
azon veszélyre, hogy a’ gyarmatokkal tán minden 
kereskedés megszünhetik miatta; annál biztosab
ban várhatni mostan, hogy Irland állapotján is gyö
keresen szándéka segíteni, kiemelvén azt azon 
hínárból, mellybe uralkodási vágy, fösvénység, 
y.sarlás, és előitelétek buktatták. — A’ skótok 
folyvást megmaradnak szabadelmü elveikben. Va
lamint előbb Greyt’s Broughamot, úgy most az el
határozott demokrata elvű Durhamot üdvözlik, ’s 
Jogadják mindenütt ünnepélyesen , ki szerte járja 
országjokat. Durham gróf nyilványos fölléptének 
síikére lehet a’ nép előtt. Mert inig a’ javítások 
szükségéről beszél, ’s a’ kormány késedelmét a’ 
relbrmbill óta világosan gáncsolgatja , egyszers
mind a’beszéd meggyőző erejével azt is mutatja: mi 
veszélyek fenyegetnék akkor még a’ legalábbvaló 
napszámost is, ha a’ nép részéről meggondolatlan 
hamarkodó sürgetés által zavar keletkeznék , és 
az egyesek birtoka bátortalanná tétetnék. Ugyaner
ről hatalmas szókat mondott a’ dundeei kézműves 
4egények követeihez is, midőn azok fölirást nyúj
tottak be neki.

Keletindiából jött magányos levelek szerint 
Bentink lord a’ kormányzó súlyos betegségben 
fekütt. — Rendkívüli alkalommal Londonbul oet. 
,16ról jött hírnél fogva, ezen nap estve mind a’ 
tét parliamentház könyvtáraival’s biztossági tere
peivel, az elnöki házzal, ’s parliamenti jegyzők 
ŐClercs) laképületeivel együtt elégett. A’ West- 
ninsterhallt ’s törvényszéki palotákat megmenték. 
A’ tűz estve 6 órakor a’ felsőház kávéházában 
itőlt ki azáltal, hogy azon csöveket, mellyek ál- 

? i i  az épület, melegül, gondatlanul fűték. Az emlí- 
| hírek elin iultakor (éjfélkor) az égést mégnem 

■itották volt el egészen. — Sligo marq. Jamaica

kormányzója következő bélyegző felszólítást bo
csátott a’ fölszabadított, de még inaskodó négerek
hez: „Az uj tanítványokhoz Jamaicán! Aug. el
sője elmúlt, ’s ti nem vagytok többé rabszolgák. 
Az angol nemzet és uraitok nagylelkűsége ’s em
bersége (humanitás) a’ szolgaság állapotából az 
inasságéba iktatott titeket. Tőletek függ egyedül, 
meddig maradjatok e’ viszonyban. Ti, kik tanítvá
nyok vagytok a’ házi szolgálatban, négy év múl
va, tehát 1838 aug. Íjén, egészen szabadokká 
lesztek, ha viseletitek által azt továbbra nem ha- 
lasztjátok. Két évvel korábban nyeritek szabad
ságiakat meg, mint az ültetvénybeli munkások. De 
épen azért, mint minden szolga, egész időtöket 
uraitoknak tartoztok ajánlani. Ha elszöktök, urai
tok magok, mint előbb, meg nem büntethetnek; 
ellenben a’ hatóságnak vagytok alávetve, melly 
törvény szerint fogja rátok mérni a’ büntetést. 
Azért tanácslom , tegyétek kötelességteket, és 
szolgáljátok uraitokat jó kedvvel; bálával tartoz
tok nekik, ’s így fizethetitek azt le legjobban. Ti 
az ültetvényeken dolgozó egyéb tanítványok! hat 
évig tartoztok dolgozni, de azon nagy kitünte
téssel birtok, hogy uraitoknak időtök csak kisebb 
részével tartoztok. Uratok hetenként csak 40} 
órányi munkát kívánhat tőletek, ’s azt a’ hét öt 
első napjaira oszthatja tetszése szerint, ugymind- 
azáltal, hogy napjában 9 óránál többet dolgozni 
nem tartoztok; kivevén, ha szélvész, zivatar, 
földrengés és áradás vagy egyéb köz csapás kí
vánná azt; vagy pedig az év azon részeiben, mel- 
Iyekben az ültetvényesnek földművelésre, vetés
re, aratásra vagy termés-behordásra nézve segit- 
ségtekre sürgetőbb szüksége van. Azon munka
órák azonban, mellyeket illyenkor dolgoztok, a’ 
máskoriakkoz számíttatnak. Tanácslom uraitoknak, 
hogy veletek hétfőn , kedden , szerdán és csütör
tökön nyoleznyolez, pénteken pedig 8-’- órát dol
goztassanak, szombat és vasárnap egyedül a’ tié
tek , ’s a’ többi napokon szerzendő nyugórák is. 
A’ hétnek 168 órája van, mellyekből uraitoknak 
csak 40-} órával tartoztok. Számotokra tellát még 
127 j  óra marad fen. Az ur tartozik nektek ru
házatot , ’s földet adui eleség-termesztésre, ugy- 
szinte .orvosságot is ha megbetegültök. Se az ur
nák, se a’ felvigyázónak, se áltáljában senkinek 
sem szabad titeket verni, vagy megkötözni. Nem 
bűnhődhettek ezentúl, hanem csak az a’ végett 
rendelt biró parancsára. Ki a’ bíró fölhatalma
zása nélkül kezét rátok teszi, vagy ellenetek 
emeli, önmagát teszi ki legkeményebb büntetés
nek. Ha részül viselitek magatokat, szabad, 
uraitoknak titeket külön elzáratni ; de ha úgy 
hiszitek, hogy igazságtalanul történt az, panaszt 
teliettek a’ bírónál, ki tartozik a dolgot megvizs



gálni. Gondoljátok meg, liogy én jó szívvel va
gyok irántatok, ’s hogy a’király íölügyelés végett 
küldött ide, hogy mindenkinek igazságot szolgál
tassak. Azért valahányszor igazságtok van, szá
molhattok védelmemre. Ki igaztalanságot követel, 
legyen a zú r ,  vagy tanítvány, büntetéstől meg 
nem menekszik. De tanáeslom, ha sziveteken jól
létetek, ügvekezzetek, hogy uraitokat legjobb ba
rátaitokká tegyétek. — A’ M. Chronicle azt ta- 
nácsoltatja levelezőjével: jó volna Durham lordnak 
Londonban is politikai lakomát adni, mi azonban 
ha megtörténnék, a’ miiiistereket hozná zavarba, 
nem tudván, ha meghivatnának, oda menjenek e, 
vagy elmaradjanak ?

O R O S Z O R S Z Á G .
Az orosz rendőrségről nem rég érdekes ada

tok jelentek meg. A’ sz. pétervári lapok szerint az 
ország börtöneiben 1831 ben 37,782  személy va- 
la, de köztük sokan, minthogy egy' helyről másra 
vitettek, kétszer vannak följegyezve. Ittasság’s 
azzal összekötött vétkekért 4659 ; lopásért 4474; 
utlevél-hijány és szökés miatt 3 7 0 8 , koldulás és 
kóborlásért 3371 ; hamisításért 1186; adóssá
gért és nem fizetett adóért 1178 ’s a ’t. vala fo
goly. A’ családok keblében, kétségkívül a’ legna
gyobb vétkeket szokták elkövetni. Illy nemű vérkek 
183íben az egész országban 140 számú a k va- 
lának. Az atyagyilkosság ezekhez oily arányban 
állott, mint 1 : 85höz ’s mindössze 4 volt; férj
gyilkolás mint 1: Shoz’s összesen 18; nőgyilko
lás több mint i ,  összesen 38 ; testvér-öles több 
mint r’- , összesen 12; magzatölés ' , összesen 
68. Egyéb nemű gyilkosság 1131 történt; ön
gyilkolás 1104.“ — A’ Szibériába küldött vétke
sek számáról pedig ezt olvashatni: „Szibériába 
kénytelen munkára ’s településre 1754 óta kül
dözik a’vétkeseket. Mivel azonban ezen üg\ igaz
gatásba hibák csúsztanak,1819 óta mindenik szám
űzött helyzete törvényesen határoztatok meg. 1822- 
ben így osztályozá fel a’ kormány e’ számüzöííe- 
ket: 1) napszámosak a’ gyárokban ; 2 ) utcsiná- 
lók az e’ végre határozott parancsnokságok alatt; 
3 ) .napszámosak városi kézműveseknél; 4 ) a’ 
szolgaczéh tagjai; végre 5 ) mint telepedők, ’s a’ 
pétervári újság szerint még ollyak is, kiket öreg
ségük miatt a’ községeknek kell tartani. A’ szárn- 
űzötíek települése vagy úgy történik, hogy csupán 
oda parancsoitatnak a’ többi lakosokhoz, minden 
segítség nélkül, vagy segedelmet kapnak egy
szersmind. Ez utóbbi móddal azonban Í832ben

fölhagyott a’ kormány; mert részint sokba kérőit, 
részint bizonytalan sikerű, mivel elszökdöstck, de 
később ismét elővette. 1818ig, mennyire a’ hi- 
jányos tudósításoknál fogva állíthatni, évenként 
2500  embert küldöttek oda. ISIßben 314íet -  
1820ban már 4051et; ’s ez időtől fogva I823ig, 
mellyben a’ szabályozó ukáz megjelent, évenként 
4 —öOOOet. E’ szabályozásnál fogva Szibériába 
küldettek azok is, kik eddig vármunkára valának 
Ítélve, e’ miatt az clhurczoltak száma tetemesen 
öregbült, úgy hogy 6 év alatt 1823ig 64,€35 
személy vitetek oda, mi évenként 10,067 főre 
megyen. Az asszonyok száma a’ férfiakéhoz úgy 
áll, mint 1: lOhöz.“ Éhez képest az 183iikévi 
8 7,782 vétkes és vétkeden fogoly közül 10.067 
személynél, vagy is ladnál több küldetett S/dbe- 
riába.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Legújabb levelek szerint Ali íölbosszankod- 

ván azon, hogy a’ szultán a’ syríai háborgásokat 
tartományai elragadására szándékozók használni, 
mármost függetlennek határoztad magát ii) ilvánví- 
tani. Mint mondják eziránt világosan fejezte ki ma
gát ; e’ miatt a’ hajósereget sietve készíiék ki, ’s oct. 
23kán annak a’ tengersikra keile szállanra. ■— 
Konstantinápolyból jelenti a’ Times , hogy a’ por
ta nem rég rendszabályt bocsáfa ki, mell\r nem
csak a’ görögöket, hanem az egész keleti keresz
tyén lakosságot elkedvedeníté. A’ legtekintetesb 
görögöket magához hivatá tudnillik a’ nagyr vezér, 
’s csász. fermánt olvastatott előttük el, mdly az 
eddigi konstantinápolyi patriareha letételét és utód
ja (suecesNorra)kmeveztetését foglaíá magában. 3ii- 
óta az osman dynasda Konstantinápolyban létez, 
hasonló még nem történt. Még a’ görög zendülés 
és háborgások alatt is meghagyó a’ szultán a’gö
rögöknek azon jogot, mellvnél jogva ők választ
hatók patriarchájokat tulajdon zsinatjok által. — 
A’ török seregek áthajózása Aziába, ’s ez állai 
a’ készület háborúra, habár nem olljf szembetfl- 
neleg is, de folyvást ta rt A’ syriai hírek neu 
kedvezők, izgás s buzongás növekszik, ’( 
Ibrahim basa nehezen lesz képes magát feltar
tani. A’ drúzolc elhagyják fejedehnöket, ’s azon 
10 ,000bői, kiket Ibrahimhoz vezetett, már ali« 
maradt 3000 meg. Honfijai árulónak nézik a fej
dél met, ’s mint gyanítják az aegyptusi föszállásoi 
is kevés bizodalommal vannak iránta. Jeruzalen 
körül ismét fölkelő csoportok tanyáznak, ’s nohs 
munkátlanok, de Ibrahimnak akadals ui \ annak. -
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F o  g l a  l a t :  Magyar- Erd<Myor*zág (orsz. ülések ’s az úrbéri  I. czikk fo ly ta tása  végig 's a ’ 11. kezdete-, kinevezések- 
Aradon conservatoriuui alapítási szándék-, hadi seregbeli Változások.) Spanyolország (B i lb a o ;  Sanz , L orenzo ,  K od if  
Mina ; p rocerkamara biztossági javas la t  a 1 küladósság^Uról,  Zumalacarreguy, Jaureguy  ; gőzhajó - tá rsa ság  ’• egyebek.)  
Anglia (kedvező hírek a ’ négerekrő l;  O'Connell ’s t .)  P raucziaország  (C. D esm oulins ,  Sesmaisons ; a ’ Quotidienne ’■ 
P. di B o r g o ; D e u i é ;  I’ersil körlevele a ’ praelatusokhoz *, L iv ingston; Boieldieu eltakar i tta tása  •, Decazes ’s t .)  Svéd
ország (L indeberg  levele 's egyéb á l la p o tá v a l  rokonok. T örökország (T im es közlése a’ p á r i s i ’s londonit, követekről.)  
Görögország (A th e n e ,  k i rá ly i  lak és k o rm án y szé k h e ly ;  a ’ görögök erkölcsi ra jza.) Németalföld (H a b er  levele.)  
E legyhir .  Gabonaár ’s pénzkelet.

M A G Y A R -  és E lil)  É L Y 0 R S Z  Á G. 
v P o z s o n y :  A’ 245  orsz. ülésig a’ kir. le
írással összehasonlított nrbéri munkálat 3dik Czikk- 
jében a’ 4dik §szig, a’ faészásig haladtak a’ KK. és 
IlRek.—-A ’minap félbe szakasztott úrbéri I. czikk 
folytatása imez: 7. §. Az említett szabad adásve- 
vés sikeresítésére megkívántatok : a) Földesur jó
váhagyása, de hogy ennek önkényes, igazságtalan 
’s ezen törvény 4. szakaszában megállapított bün
tetés alatt tilalmazott meg nem egyezése által a’ 
czél elérése bizonytalan ne legyen, az igazságos 
megtagadás esetei csak azok lehetnek, mellyek- 
ben a1 jobbágyok elmozdíttatásának helye lészen; a’ 
külíöldiekre nézve pedig meghatároztatik; hogy 
közülök mind azoknak, kik a’hozandó törvény el
vei szerint lakosságot nyörendenek, a’ jobbágy- 
telki haszonvétel szerezhetése megengedtetik, b) 
A’ bejegyzés; melly végre a’ jegyzőkönyvek egy 
példánya a’ földesurnái — másik pedig a’ helybeli 
községnél fog tartatni, mellyben minden adásve- 
vés esetében a’ földesur megegyezésével kötött 
szerződés szorul szóra beirassék; hogy ha pedig 
a’ vevő jobbágy hibája miatt a’ bejegyzés elmu- 
lasztatik, a’ szerződés megsemmisítettnek tekin
tessék. — A’ bejegyzés taksája végre még az olíy 
helyeken is végképen eltöröltetik, hol eddig gya
korlatban volt; az eddig kötött úrbéri szerződések 
iránt e’ részben megállapított V. czikkeíy határo
zata sértetlenül hagyatván. Azonban nyilványosan 
rendeltetik, hogy a’ szabad eladással élni akaró 
jobbágy, ha egyébiránt az e’czikkben szabott föl
tételeknek tökéletesen megfelelt, a’ haszonvételi 
jótéteményt, akármikor, még a’ 2dik gban érintett 
időn kívül is más vevőre szállíthatja. Továbbá 8. §. 
nyilván kijelentetik : hogy minden illyes adásvevé- 
sekbenaz úrbéri rendbeszedési (szabályzás) jus fen- 
marad, minélfogvást: a) az illyes adásvevések az 
egész határösszegének (commassatio) semmikép 
akadályul nem lesznek; b) azon esetben, ha az 
eladás által másra szállt illyes jobbágytelkek, a’ 
törvényes mértéket felülhaladnák, azok haszonvé
telét biró jobbágyok, az előbbeni felesleg men
nyiséget uj rendbeszedés alkalmával teljességgel 
nem kívánhatják, hanem az ország különböző he
lyeinek osztályozata (classiiicatio) szerint megha-
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tározott törvényes mértékkel tartoznak megelé
gedni. ügy viszont: ha a’ telek törvényes men
nyiségében hijány volna, az esetek különségéhez 
képest vagy az állományok pótoltassanak ki, vagy 
az ezektől járó tartozások szállíttassanak le; c) 
oily helyeken, hol a’ legelő még közös , az adás
vevések a’ törvényesen eszközlendő úrbéri rend
beszedést •— következőleg az elkülönözést, vagy 
megszorítást (ezen szót a’ k. k. leírás kihagyatni, 
a’ RBek pedig megtartatni kívánják) sem fogják 
akadályozni: valamint az előbbeni köz használat
nál fogvást a’törvényes járandóságon felül a’legelő 
haszonvétele sem terjesztethetik »ki. 9. §. Ezen 
adásvevéseknek eseteiben a’ jobbágytelkek külső 
illetőségeit a’ belsőiül akármi módon eíszakaszlani, 
vagy a’ telkeket a’ földesuraságnak megegyezése 
nélkül szétdarabolni nem szabad. 10. §. Hogyszá- 
mosb teleknek kevés kézbe jutásából kár ne kö
vetkezzék, a’ legnagyobb mennyiség, mellyen fe
lül ugyanazon egy vevőnek egy községben úrbéri 
telkeket szerezni nem szabad, oily módon állapit— 
tátik meg : hogy azon helyekben, hol 40 egész« 
úrbéri teleknél több nincsen, csak egy egész tel
ket , hol pedig az egész úrbéri telkek mennyisége 
ezen számot felülhaladja, ott jelesül 40 telektől 
fogva 80ig bérekesztöleg két telket, 80tól fogva 
120ig bérekesztőleg három telket, — végre a’ 
melly helyeken az egész úrbéri telkek mennyisége 
az utóbb érintett számon túl megyen , ott négy V 
nem több egész telket vehet meg ugyanazon egy 
személy. Kivétetnek azonban következő esetek: 
a) Ha örökösödés, vagy végintézetnél fogvást va~ 
lamelly lelkek ollyanra szállanak , ki már a’ ki
szabott legnagyobb mennyiséggel bír. b) Ha a’ 
telkek, fentartatván az 1741: 8. törvény rende
leté — bírói ítélet mellett követelés fejében adat
nak által, vagy a’ hitelezők összehivatása, vagy 
árverés alkalmával a’ megbukott jobbágynak tel
keit mint legtöbbet ígérő szerzi, c) Ha a’ telek 
elhagyafott, :s más senki azt felvállalni nem akar
ná. d) Ha valamelly jobbágy több vele bár egy 
kenyéren élő fiai közül egyiknek, vagy másiknak 
külön lakhelyéül a’ meghatározott számon felül i» 
szerezne telkeket*; — ’s végre e) ha vfelsmelfy 
helység telkei nem egész, vagy félházheíjrkr»
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hanem más irányban t. i. másfél, vagy £ rész te
lekre volnának kiszabva, és a’ földesur az illy 
állományok felosztásában meg nem egyeznék: mer* 
ekkor például a1 két telek-szerzésre képes jobbágy? 
ha egyenként i  részből álló két telek vétele által 
már két egész helynél is többet szerezne , a’ föl
desur azonban ezen állomány eldaraboltatását meg 

• nem engedné, az ebből eredő felesleget is szaba
don megtarthatja. Egyébiránt az eddig szerzett 
úrbéri telkek e’ törvény rendelése alá nem tartoz
nak. Temes, Torontal és Krassó vmegyékben ’s 
az ország más helyein, hol szabad adásvevés ural
kodik, a’jelenleg divatozó, számnélküli jobbágyte- 
lek-szerezhetés szokását sértetlenül hagyván. 11.

Ezenkívül minden zálog, vagy ehez hasonló 
’ lekötés czime alatt tett adásvevések megsemmisít- 

tetnek, ’s egyszersmind a’ rajta fekvő pénz el
vesztése mellett általán fogva tilalmaztatnak. 12. 
§. Fennmaradván az első részbelí 40dik czim rende
leté, a1 jobbágyok és úrbéri zsellérek elmozdíttatá- 
sának következő esetekben lesz helye: a) Ha a’ 
jobbágy főkép tulajdon hibája által az úri és köz
terhek viselésére nyilván elégtelén lenne, még 
pedig ha saját hibája által, azonnal a’ következő 
§ban előadandó mód szerint, egyéb iránt pedig 
erő- megujithatásra egy esztendei pihenés-időt en
gedvén (a ’ kir. leírás illő és méltalmas időt említ). 
Ha pedig b) nagy és a1 közönségre nézve vesze
delmes kicsapongásokban, vagy c) ha jobbágyi 
kötelességire nézve az uraság kárával több izbeli 
nyilványes nyakasságban vétkesnek találtatnék. 
13. Az elmozdítás egyedül az úrbéri utón fog 
végre hajtatni; — szabad lévén a’ törvény ér
telmében a1 feljebbvitel. Az elmozdító végső íté
letnek kihirdetése után három hónap engedtetik a’ 
jobbágynak, hogy azalatt a’ kiegyenlítendőknek 
kölcsönös kiegyenlítése megtörténhessék, ’s egy
szersmind ő más lakhelyről gondoskodhassék. Ha 
e’ törvényes határidő alatt a’ jobbágy javait nem 
adta volna el, a’ rendelendő megyebeli küldöttség 
jelenlétében annak saját épületei, ’s javításai a’ 
telek haszonvételével együtt árverés utján el fog
nak adatni , ezeknek árából pedig úgy, mint a’ köl
tözés egyéb eseteiben , mindenek előtt a’ tartozá
sok lerovatván, a’ fenmaradandó somma magának 
a’ jobbbágynak kezébe adassék. 14. §. Ha a’ 
jobbágy törvényes elmozdíttatása esetében, az előb
bi szakaszban rendelt árverés foganat nélkül ma
radna , vagy bármelly oknál fogva más jobbágy 
befogadásának szüksége fordulna elő, a’ földesur 
azonban ezt mingyárt nem teljesíthetné, az illye— 
lén telek elhagyatása esetét az illető szolgabiró kü
lönösen, még pedig ^hivatala elvesztése ’s al kár- 
inegtérítésnek is egyedül önnön személyére szo
rított terhe alatt tartozik — kihirdetés végett a’

megyének legközelebbi közgyűlésére bejelenteni, 
— a’ megye pedig, inig a1 telek megszállíttatása ma
ga módján eszközöltethetik, ha szükség lenne, elő
re bocsátván az elhagyatás okai iránti vizsgála
tot, az illető községet hathatósan arra ügyekezzék 
bírni, hogy az illy telek mivelését a’ vele járó 
hasznokkal és terhekkel vállalja magára; hacsak 
a’ vizsgálatból ki nem világosodnék, hogy a’ te
lek vagy csupa helybeli viszontagságok által leltha- 
szonvehetlenné, vagy a’ földesur kegyetlenkedése 
miatt hagyatott el; mert első esetben az olly teleknek, 
a’ mennyire t. i. vagy egy részben, vagy egészen 
lett haszonvehetetlenné, vagy csupán használható 
mennyiségéhez illesztessenek az úrbéri tartozások, 
vagy az úrbériek közziil töröltessék ki, ’s az 
ügy, e’ közben változatlanul hagyatván, a’ m. 
k. Helytartó-tanácsnak terjesztessék föl; az utób
bi esetben pedig kegyetlenségi fenyítékre lesz vád
nak helye a’ földesur ellen; azon elhagyott telek 
pedig a’ községnek vagy akárkinek, ki azt mű
velni akarja, annak megnépesítéseig v. szállításáig, 
mellyre az 1723: 17 czikkely szerint minden elha
gyotttelekre nézve, ügyelni kötelesség, a’ szokott 
terhek viselése mellett adassék által; egyébiránt a’ 
mennyiben a1 megyében illy telekre jobbágy nem ta
lálkoznék , az a1 kir. Helytartó-tanácsnak jelen
tessék be. 15. §. A’ jobbágyok és zsellérek gyer
mekeitől á’ szabad kültözhetést, fentartatván a* 
törvényes atyai hatalom , megtagadni, követke
zőleg mesterség-tanulástól, vagy akármi más tisz
tes élet neme követésétől őket eltiltani semmikép 
nem lehet — kiknek a1 költözés esetében nem a’ 
földesur elbocsátó,’ hanem a’ vármegyei tisztvise
lő bizonyító-levelére lesz szükségök. Ezen rende
let a’ házatlan zsellérekre is kiterjesztetvén, úgy 
mindazáltal, hogy ezek eleve kötelezéseiknek min
denkép eleget tegyenek. II. törvényczikkely: A’ 
jobbágytelki állományról. Minthogy a’ helyek osz- 
tályozata’s a’ jobbágytelkí állománynak ezen épült 
mennyisége az illető úrbéri szabályok által, az or
szág minden részeiben már régóla meg van hatá
rozva, ’s annyi időtül fogva igen sok telek-osztály,’s 
határ-rendbeszedés (szabályozás) az érdeklett in
tézeteken alapul, az eddigiem úrbéri rendeletek ál
tal megállapított helyosztályozat, ’s állomány-men
nyiség jövendőre is fen fog tartatni. Ehez képest 
ugyanazon jobbágytelki állomány, m el ly Magyar 
és Horvátországra nézve, a’ helyosztályozati rend
szeres munka folytában Maria Terézia alatt költ 
úrbéri rendelet által 1 ,1 0 0 , 1 ,200 , vagy 1,300 
négyszegölre számított holdak, vagy illetőleg ka
szálók mennyiségével, minden helyre nézve ki- 
szabatott, valamint Temes, Torontal, és Krassó 
megyében minden holdra határozott 1,600 négy
szeg ölben, a’ legelőre nézve is megállapíttatott,
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’s végre az alsó tótországi 3 vármegyében külö
nös helyosztályzat mellett, és minden megyében 
meghatározott holdszám-mértékben, jelesül Sze
réin, és Verőcze megyékben egy hold szántóföl
det 2 ,0 0 0 , a’ kaszálót 1,000 négyszeg ölre, 
Pozsega vmegyében pedig mind a’ szántóföldet, 
mind a’ kaszálót 1296 négyszeg ölre számított 
mennyiséggel mai napig divatban vagyon, mind 
belső, mind külső járandóságra nézve, jövendőre 
is alapul tartatik meg.

Fels. Urunk sept. 25kén költ magas határo
zatánál fogvást a’ hétszemélyes táblánál megürült 
zászlósrendi helyre a’ m. k. Helytartó-tanács eddi
gi tanácsosát ’s a’ m. tartomány-biztosság aligaz
gatóját b. Perényi Zsígmondot közbiróvá; oct. 
45ki határozatához képest Z d e n c s a y  Miklós 
kőrösmegyei első alispánt k. tanácsossá , még aug. 
löki  eltökélténél fogva pedig valódi udv. titok— 
nők B e r c s é n y i  János urat, cs.k. nemzetségi ’s ősi 
jószágai főkormányánál legelső titoknokságra emel
ni kegy. méltóztatott. — A’ nm. m. k. u. Kan- 
ezellaria a’ tiszáninneni kerületi (eperjesi") táblá
nál Zmeskall József elhunytával megürült közbi- 
róságra sárosmegyei volt első alispánt, Szinnyei 
Merzse Lászlót nevezé ki.

A r a d r ó l :  A’ hangászat némellylelkes ked- 
velőji azon meggyőződésnél fogva, melly szerint 
a’ muzsika emberi indulat-szeliditésre bizonyos el- 
Ienállhatlan varázs erővel bi r , ’s a’ lélekben ma- 
gasb érzelmeket gyújtván, a’ szükséges nevelés- 
hijányából többnyire származni szokott keménysé
get, a’ szép ’s felségesnek gyönyörködtető megis- 
mértetése ’s kedveltetése által mérsékli ’s enyhíti; 
’s igy némileg az erkölcsi tulajdonok kifejlődésök 
’s nemesitésökre is a’ leghathatósb eszközök egyi
ke — ez előtt két évvel, tulajdon ösztönükből, 
bizonyos mennyiségű pénzt összetevén , itt Ara
don , egy házat béreltek ki, hol a’ segéd-ke
zet nyújtó részvényesek által kijelelt fiú és leány
gyermekeket e’ végre fogadott mesterek által 
éneklésre ’s egyéb hangszer-játszásra tanitta- 
ták, ’s jelenleg is taníttatják. Ezen hangász In
tézet vagy Conservatorium további fenmaradá- 
sát ’s nagyobb kiterjedését örökre biztosítani kí
vánván a’ részvényesek, magok közzül egy igaz
gató választottságot neveztek, mellyre a’ szük
séges elvek kidolgoztatása ’s előterjesztése bíza
tott. Minek folytában az, f. évi junius 3dikán 
összeülvén, valamint a’ Conservatoriumnak mi mó
don leendő örökösíthetése, úgy annak belső elren
dezése végett kivántató alapokat kidolgozta ’s be
mutatta. Ezek után b. Orczy Lőrincz, aradi főispán, 
’s Arad kir. város felszabadítására legfelsőbb hely
fői küldött kir. biztos ur f. év. 7bere 2kán ezen 
Conservatoriumnak pártfogása alá vétele iránt ké

retvén meg, azt, minden közhasznú intézetet lel
kesen pártoló szokása ^szerint a’ többször említett 
muzsikai társaság örömére elfogadni, szíveskedett. 

'Erre azon forró óhajtás ébredt a’ csak még első 
zsengéjében létező Conservatorium részvényesei
ben: hogy ezen intézet nem csak az aradiak hasz
nára, h«nem az egész szeretett Haza jövendőbeli 
javára ’s díszére alapittassék, mellyben idővel több 
számú ’s pedig tökéletes hangász ’s énekes képez- 
tethessék. Minthogy pedig ezen kívánság valósu- 
lása egyedül közönséges részvét ’s tettleg hatha
tós pártfogás mellett eszközölhető : ennélfogvást 
az aradi Conservatorium igazgató választottsága, 
megbízatása következésében íelszólítá Arad megye 
minden karú és rendű vagyonosait, nyomtatott ’s 
fejenként mindenikhez utasított levél által, hogy a’ 
czélba vett Conservatorium további fenmaradhatá- 
sára , ’s egy ahoz kivántató épület felállítására v. 
általányos mennyiséget egyszerre, vagy pedig bi
zonyos tőkének évenkénti kamatját ajánlani buzog
nának, ’s azon édes remény kecsegteti, hogy illy 
szép ’s idővel szerfelett hasznos gyümölcsöket ho
zandó intézet alapításához segedelmükkel járuland- 
nak, ’s nevöket az aradiak hálás sziveikben így 
is örökítendik.

A’ cs. kir. hadiseregnél következő változások 
estek: báró Piret de Bihain veze'r-őrnagy lett mainzi 
várparancsnokká; Lang Filep nyugpenv.es vezér-őr
nagy szinte várparancsnokká Károly-Fehérvárott Er
délyben. Előmozclíttattak : ezredességre következő al
ezredesek : Vogel Antal 2ik sz. Sándor császár gyal. 
ezredétől 37 számú.b. Máriássy gyalog ezrhez; Gerster 
Tivador az ingenieur-testtől várezredessé ’s parancs
nokká Lissa és Lessina szigeteken. Ornagyságyból 
ezredességre: Bellegarde Henrik gr. 6 sz. Fiquehnent 
dragony. ezr. ’s Fichtl Ferencz báró a’ 9 sz. Bentheim 
hg. gy.ezr.től. Gyalog ’s lovag kapitányságból őrnagy
ságra : Standeisky József a’ 60 sz. Wasa hg. gyal. 
ezr. a’ fő ’s német-rendmesteri 4 sz. ezr.hez ’s ideiar-O
leni segéddé a’ németrend fornestere fens. Antal főhg 
mellé ; Esch Károly Fridiik, István főhg 58 sz. ezrtől; 
Kneisler Antal, Lilienberg gr. 18 sz. gy. ezr.től; 
Mattéi Ferencz, Kinsky Keresztely gr. 16 sz. ezr.től; 
Kleinberg János, Latour gr. 28 sz. gy. ezr.től: Koh
léin Ferencz, Gyulai gr. 21 sz. gy. ezr.től; Bartels 
Vilmos, Fiquelmönt gr. 6 sz. drag, ezr.től; Swoboda 
János, Minutillo báró 3 sz. drag, ezr.től; ’s Oltingef 
Ferencz a’ sardinai király 5 sz. huszár ezr.től, mind
nyájan illető ezredeiknél. Továbbá Stark Adolf, Roth- 
kirch gr. 12 sz. gy. ezredtől, Bentheim hg. 9. sz. gy. 
ezr.hez; Managetta Antal, Bakonyi báró 33 sz. gy. 
ezr.től Lajos főhg 8 sz. gy. ezr.hez; Möller György 
a’ bombázó testtől az alsó ausztriai őrség pattantyús 
kerületéhez; Rohm János szinte a’ bombázó testtől 
fő-tüzniűmester saját testületénél ’s eddigi tisztkörében; 
’s Pilsak Venczel a’ kincstári fegyvergyártól a’ 2ik tá
boripattantyús ezrednél. — Martini Antal estei Ferencz 
Ferdinand főhg 32 sz. gy. ezr.nek ezredes parancsno
kává a’ vézeri tábornok v. szállásmesterkur osztályának.
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kormánya bízatott ideiglen, szintazon vezóri szállás- 
inesíer-karhoz tudatva. G e d e o n  József, Máriássy 
h. 37 sz. gy. ezr.nek alezredese ’s parancsnoka estei 
Ferdinand főhg mellett marad ; Tschcrmak János, az 
első tábori pattantyús ezred őrnagya parancsnokává 
Ión az őrségi pattantyús kerületnek Dalmátziában; 
Weis Ferdinand b. nyugpenzes őrnagy ismét vak őr
naggyá lett Máriássy b. 37 sz. gy. ezr.nek Nyugpénzre 
telettek: Loen József b. vezer-őrnagy ’s eddigi vár
parancsnok Károlyvárott; ’s következő ezredesek: 
Kulmer Ferdinand b. a’ budai őrségi pattantyús ke
rület parancsnoka veze'rőrnagyi czimmel ’s nyugpenz- 
zel; ’s Fackh József, Geramb b. 4 sz. huszár ezr.ből. 
Továbbá következő alezredesek : Hoffmeister Peter, 
Fiquelmont gr. 6. sz. drag, ezr.től ezredes czimmel • ’s 
Cbiolich Károly Bentheim hg. 9. sz. gy. ezr.től. Őr
nagyok: Meisner Antal, Kinsky Keresztely gr. lő sz . 
gy. ezr.től; C s e m i c z k y  Imre a’ sardiniai király 5 
sz. huszár ezr.től ’s Beredl József az ingenieur-test- 
től, mindnyájan alezredes czimmel; továbbá Bein Fe
renc/, Mazuchelli gr. 10 sz. gy. ezr.től; Beichenbach 
Móricz, Lilienberg gr. 18 sz. gy. ezr.től; Homme 
yincze , Latour gr, 28 sz. gy. ezr.től; Ilornigg Bor
nál, Minutillo b. 3 sz. drag, ezr.től. Őrnagy czimmel 
következő gyalog ’s lovag kapitányok : Gerscher Fe- 
rencz, Fiquelmont gr. 6 sz. drag, ezr.től; Mayer Ká
roly, a’ fő ’s nemet rendmesteri 4 sz. gy. ezr.től dij- 
toldalekkal ; H o r v át h János láncsás-testőr, Kempf 
Vilmos , Latour gr. 28 sz. gy. ezr.től ; Brockmann 
Henrik, Bianchi b. 63 sz. gy. ezr.től; Martinit/ Bá
lint, Minutillo b. 3 sz. drag, ezr.től; G y é r  g y e  Gá
bor , Liechtenstein hg. 7 sz. huszár ezr.től; ’s N e- 
.m e th i Pál I. Miklós orosz czár 9 sz. huszár ezredétől.

S P A N Y O L  O R S Z Á G .
Oct. 18án se a’ Moniteur, se a’ többi minis

zteri lap nem ada tudósítást a5 had sunjhelvéről; a’ 
párisi levelek is hallgatnak , úgy hogy még min
dig kétes, ha Bilbaot valóban elfoglalták é a’ car- 
losiak vagy sem. A’ j. des Débats a1 fölkelt tar
tományok áilapotját festvén azt mondja, hogy a’ 
*ereg, mióta Bodri a’ fövezérséget letette, föl
oszlásához látszék közelíteni, minthogy főparancs
nok nélkül vala. Sanz ezredes a’ hadministertől a’ 
seregszerkesztésre küldve oct. 2án értPampIonába. 
E1 pillanatban Lorenzo gén. (a ’íegmunkásabb ’sleg- 
fáradhatlanabb mindnyája közt) viszi a’ főparancs
nokságot , de csak ideiglen. — Bodil se munkás
ság, se hathatóság híjával nem volt, ’shabár ter
veit gáncsolhatni is, az ellenség cseleit mégis 
mindig ki tudta játszani ; soha sem hagyott neki 
illőt elhatározó munkálatra, ’smagasoha nem vesz
tett , se meglepetni magát nem hagyá. Altaljá
jában mondhatni: ltodilépen azon állapotban hagy
ja el a’ hadszin-tért, mellyben azt általvevé elő
deitől. Igazság azt elismerni, hogy d. Carlos meg
jelenté a’ fölkelt tartományokban oily nehézsége
ket gördíte útjába, millyekkel elődeinek küzdeni 
nem keUe. Mindezekből azt hiszi a’ j. des Débats, 
kinek egy kis tüske szemében az ultraliberalisMi

na kmerezfetése, hogy Mina sem lesz szerencsés!» 
a1 többinél; mert világos, hogy a’ süker egészen 
más dolgoktól függ, minta’ vezérek ügyességi
től. A’ National szerint e’ tartományok fölzendü
lését azon privilégiumok megsemmisittetése okozta, 
mellyel a’baski tartományok birtanak, ’s mellyeknél 
fogvást azok Spanyolországhoz mint statushoz kap
csolva soha sem voltának. — Carlos csak ürügy és 
alkalom. Romagosa elfogatása ’s kivégeztetése ki
vált a1 guerillafőketigen megrettenték bátortalanitá 
A’ Moniteur £29kán következő telegraphi hirleményt 
közöl Madridból oct. 14ről, melly Bayonneból 19én 
érkezett Parisba: ,,A’ procerkamara pénzügy-biz
tossága tegnap adá be tudósítását a’ külső adósság 
iránt ’s a’ törvényjavaslat elfogadását ajánlá azon 
módosításokkal, mellvekkel azt a’ procuradorka- 
mará elíogadá; de egyszersmind azt adja liirül, 
hogy a’ Guebhardfélc kölcsön elismerését is fön- 
tartja magának, kérelem-alakban kívánni, mihelyt 
a’ körülmények azt meg fogják engedni. —- A’ 
Moniteur szerint; „Rayonnei hirlemény tudatja, 
hogy Zumalacarreguy 11 kén gyalogsága legn«á- 
gyobb részével, k egész lovasságával los Arcos 
ellenében állott. A’ villareali osztályt is, miután 
castiliai kicsapásával felsült, magához csatiá. — 
Zumalacarreguy az ulzami völgyet oda készül 
hagyni, mert ott a’ cholera dühöng. — D. Carlos 
lökén még Onyatéban volt. A ’ Junta Santeste- 
banban van. — Mint beszélik Jaureguy Villafran- 
ca mellett a’ felkelőket megverte.“ — A’ Vapor 
szerint Cataloniában a’ carlosi csoportok úgy el
tűntek mint a’ pára (gőz) a’ hegyen. Csak itt ott 
láthatni néhányat szélyengve, de kik nem annyira 
n’ carlosi zászló kitűzésével foglalkoznak, mint e- 
gyébbel, t. Leosztással. — Madridban, gőzhajó-tár
saság alapult, a’ félsziget meghajózására; tőkéje 
38 millió reálnyi. A’ közlési pontok ezek. 1) Lon
donból Falmouthon, Vígon, Corunnán és Porton 
keresztül Lissabonba. 2 ) Lissabon és Porto közt. 
3 ) Gibraltar, Cadix és Sevilla közt. 4 ) Gibral
tar, Malaga, Carthagena, Alicante és Barcel- 
lona közt. 5 ) Bilbao, Coruna és Porto között. •— 
A’ saragossai Diarío szerint az ottani főbenjáró 
törvényszék dón Saez Antoniot összeesküvés végett 
a’ királyné kormánya ellen, halálra ítélte. — A1- 
dudesből oct. i l r ó l  azt beszéli némi levél, hogy 
Zumalacarreguy Silveti faluból bizonyos Öszvér- 
hajcsárt fogott e l , mert Pamplonába szenet vitt, 
noha ezt a’ carlosiak halálbüntetés alatt megtiltot
ták. Épen agyon akarták lőni, midőn vője oda sie
te , ’s életét azon Ígéretre , hogy lőQÖ pá? nad
rágot szállitaad számukra, még megmentheté. — 
Bayonneból oct. 14iki levelek jelentik, hogy Bd- 
baoból vett tudósításoknál fogva c’ v<ros, meliy 
ről közönségesen hírlik, hogy a’ carlosiak kezei-
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be került, még folyvást a’ királyné hatalmában 
van. A’ carlosiak ugyan megprobálák a’ bevételt, 
mert a' város igen kedvező pontot nyújtott volna 
a’ tengerparttal lehető közlekedésre, de nagy vesz- 

, teséggel visszaverettek. Nem is Zuniajacarreguy 
indult Bilbao ellen, ő Navarrában mulatott, hanem 
Zavala akará e’ várost meglepni. Mint állítják a’ vá
rosbeliek közül némellyekkel egyetértésben is volt. 
Azonban e’ hiedelmében megcsalatkozott. Számos 
fiatalság, többnyire előkelő házakból, indult elle
ne, ’s különösen jól folytatott tüzeléssel a’ meg
erősített baráb-klastromból nagy kárt tettek a’car- 
losiakban. Egyszersmind azt is jelentik Bilb.aoból, 
hogy a’ ehoierápak ott vége. Ugyan e’ levelek ál
lítják , hogy a’ carlosiak közt nagy rendetlenség 
uralkodik, ’s csoportonként szökdösnek, kivált mi— 
úta Mina főparancsnokká neveztetett. Annyit bi
zonyosnak billenek, hogy Mina nem sokára kiál— 
land a’ síkra. Már több nap óta lovagolhat, ’s jól 
érzi magát mellette. Sokan azt tartják, Mina föl— 
szóiitást bocsátand a’ sereghez, melly Pamplona 
falai alá gyülend össze. *

A N G L I A .
Irlandban oct. bokára volt azon nap kitűzve, 

mellyen az O’Connelli adó fog összeszedetni. Egyik 
dublini lapuéin kételkedik ugyan a’szükséges ada
kozások összegyülendésén, de erősen állítja, hogy 
O'Connell a’ kisebb telekbirtokosakat uj tized-ja- 
vasl.itával nagy részben elidegenítette. Ez alatt 
axrg Cobbett járja Irlandot, ’s a’ népséget a’ sze- 
grnyi törvény ellen tüzelgeti. — A’ jóniai szigetek 
törvényhozó gyülekezete aug. 4kén rekeszté első 
ülését. — Az angol gyarmatokból kedvezőbb hí
rek érkeznek a’ négerek állapotáról. Barbadoes- 
ben aug. 25ig már valamennyi rabszolga munká
hoz látott, ugyszinte Antiguaban is, honnan ezt 
Írják: „Tudo’másunk ’s hiedelmünknél fogyást a’ szi
get valamennyi munkásai ismét dolgoznak. Nyu
galmas minden, sőt meg semháboríttaték a’ csend; 
we_rt bár a’ munkások néhány nap yonakodtanak 
4s dolgozni, nagyobb bért reméli vén kicsikarhatni, 
még sem történt egy zajos ellenszegülés is. Va
lóban soha sem nyilatkozott emberi dolgokban az 
isteni gondviselés keze világosabban, mint azon bé
ke, nyugalom és üledék által, mellyel a’ néger- 
nép rabszolgaságból szabadságra lépett által, ’s 
most kötelességeit újra teljesíti. — A’Globe szük
ségesnek véli, határzottan ellenmondani azon még 
mindig szárnyaló hírnek, mintha a’ ministerek 0 ’ 
Connellel szövetkezve munkálnának. A’ministerek 
:csak egy értelemben esküitek össze O'ConnelIcl, 
itudniliik azon szándékban, hogy Irland áliapotját 
■javítsak, mennyire az utóbbi e’mellett semmi öusé- 
fcrt.s vagy h^sj^jros (ehrsüchtig) czélokranem tő- 

[fekvők. Ő Connell azon telekbirtokosakró!. kik a’

tizedet a’ bérlők helyett magokra vállalók, azt mond
ja, hogy azok viseletét igen dicsérné, ha ők azután 
a’ bérlőktől a’ fizetett tízedet vissza nem fognák 
kívánni; de mivel azok közt Downshire marquist 
is látja, kit senki sem fog bőkezűség gyanújával 
terhelni: arra kevés kilátása ’s reménye van. ,’S 
ha e’ telekbírtokosak a’ bérlőket olly egyház-se- 
gélésre akarják kényszeríteni, meily vallásuktól 
idegen, által nem látja, mi okért örvendjenek a’ 
Globe vagy egyéb ministeri lapok. —

F RÁNC Z I A  ORSZÁG.
A’ király Camille-Desmoulins mellképét, — 

ki az által, hogy i?89bcn jul. 14kén első tűzte föl 
a’ nemzeti kokárdát, némileg kezdője is volt a’revo- 
lutióuak, mellynek később csakugyan áldozatja lett, 
— Versaillesban a1 történeti museumba iolállíttatá. — 
Sept. lőröl jött hírek szerint a’ tripolisi polgár
háborúnak, melly már három év óta tartott, vé
ge. Majd valamennyi törzsök Ali basának hódolt 
meg ’s török követet vártak, ki fermánt vala ho
zandó Ali részére. — A’ Quotidienne folyvást kor
holja Pozzo di Borgót. Minden alkalmat megra^ 
gad, hogy ezt vagy amazt lobbanthassa szemére. 
Többek közt ezt is: „Jelenti, úgymond egyik lap, 
hogy Maison marsai nem jelent meg a’ Sándor- 
oszlop beavatásán. Úgy vélekedett’s méltán, hogy 
franczia katona létére nem helyén lett volna ott. 
Ezt Pozzo di Borgo ur tanúságul veheti, ki mint 
orosz követ nem hivé , hogy a’ fontainebleaui mo
narchiái paródiákon nincs helyén.“ —- A’ Quoti- 
dienne szerkesztője Dieudé ur, mivel egyik czik- 
kelyében azt vitatá , hogy az orleanisták esküsze- 
gésről nem szólhatnak, mert Lajos-F. midőn a’ 
koronát elfogadó , azon hűség esküjét szegte meg, 
mellyel mint orleansi hg. törvényszerű fölséges 
úrinak több ízben eskütt, —- egyévi fogságra’s 
5Ö00 frank bírságra ítéltetett. — 47 uj nevet 
híríenek, kiket pairekké szándékozik a’ király ne
vezni, ’s köztök Royer-Collard, Beranger, Dupin 
’s a’ t. is előfordulnak. —• Persil ur, mint pecsétőr, 
körlevelet bocsátott valamennyi fr. érsek és püs
pökhöz, mellyben kijelenti, hogy a’ pápa levelét, 
mellyben a’ Lantonnais „egy hivő szavai“ czimü 
könyvét kárhoztatja, a’ kormány engedelme nél
kül helytelenül hirdették ki, ’s arra szólítja őket 
föl, hogy ezentúl a’ fenálló törvényhez tartsák ma
gokat, ’s a’ pápa semmi levelét vagy közleményét, 
a’ kormány engedelme nélkül (absque placeto) ne 
hirdessék ki. — A’ cholera Ejszakafrikában is ki
tört, melly eddig menten marada tőle. A’ j. de 
Paris szerint Marseiileből oct. lőről érkezett te
legraph! híradás szerint e’ járvány octob. lökén 
ütött ki Oranban ’s benne már néhány katona meg 
is halt. Marseille és Toulonban óvakodó rendsza
bályok tétetnek e' miatt. —A’GallignaniMessengere

f
!
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fölhatalmazottnak jelenti magát, hogy azon bért, 
mellynél fogva Livingston ur, az éjszakamerikai 
követ, uj utasítást kapott volna kormányától azon 
25  millió frank ügyében, mellyekkel Francziaor- 
szág Kjszakamerikának tartozik , teljesen alapta
lannak és hamisnak nyilványitsa. Livingston urt.i. 
nem Amerikából jött vissza Párisba, hanem a’ sza- 
vójai fürdőkből, ’s mint határzottan bizonyítják, 
soha és semmi körülmény alatt sem fogja az érin
tett utasításokat kapni. — Azon megjegyzést tévé 
valaki, hogy szinte két hónap óta nem múlik nap, 
mellyen a’ párisi hírlapok egy vagy több öngyil
kolást nem jelentenének. Ez szomorú, mert az ön
gyilkolás a’ beteg lélek leggyászosabb paroxismu- 
sa. — Boieldieu a’ híres hangmüvész temetése oct. 
43kán ment véghez. A’ menet délelőtti 111 óra
kor hagyá el az elhunytnak házát, elöl a’ nemzeti 
őrség egyik légiójának hangászkara ment egy sor
ezredével. Az úton nemzeti őrség és sorkatona
ság álla sorban. K ét, keresztbe tett kard, a1 be- 
csület-legio czimere, ’s az elhunytnak mint nem- 
zetórségi vadásznak vállrojtja valának a’ koporsón 
kifüggesztve. A’ gyász-lepelt egyedül az Akadé
mia tagjai vivék, mindenik szárnyát minden külön 
osztályból egyegy. A’ család után az Akadémia i 2 
tagja lépdelt, ’s a’ vígdaljáték, a’ hangászati con- 
servatorium, a’nagy daljáték képviselőji, sok hang
müvész ’s a’ megholt egyéb baráti. A’ hangkölté- 
szek (componisták közt látható vala Lesueux, Che
rubini, Paér, Rossini, Caraffa ’s a’ t .; a’ színé
szek közt pedig Nourrit, Lablache, Martin, Pon- 
chard, Lemonnier, Levasseur, Paul, Genos, Sam
son és Vemet, továbbá Pradier, ’s a’ két Dantan 
szobrász uu. Azon utcza, mellyen a’ menet halkan 
huzódék, tömve volt emberekkel, kjk közt a’ leg- 
tisztesebb csönd uralkodók. — Az invalidház egy
házában Cherubini requiemét adák, mellyre a’ me
gyés püspök egyházat adni a’ színésznek adni nem 
akart. — Rouenban, Boieldieu szülővárosában is 
tartatott részére gyásztisztelet. Az oppositioi lapok 
szemökre liányogatják a’ ministereknek, hogy Fran- 
cziaország e’ nagy hangköltészét szegénységben 
liagyák meghalni. A’ ministeri lapok erre azt vá
laszolják, hogy a’ belminister már olaszországi út
jában segíté öt, visszatértekor pedig hangkölté
szeti tanítóvá tévé 3000 frank fizetéssel, efölött 
évenként 3000 frankot ajánla neki nyugpénzül. 
Most a’ belminster 1000 frankot írt emlékére alá, 
2000 frankon pedig megvette Dartan által készí
tett mellszobrát az Intézet számára. — A’ j. de 
Paris fölhatalmazottnak mondja magát kijelente
ni, hogy d. Miguel Spanyolországba jöttének hire 
nem igaz. — A' draguignani és grassei nemzeti 
őrség föloszlatott és lefcgyvereztetetí. Ez utóbbi

varosba efölött még egy csapat gyalogság is kül
detett, mellyet a’ nemzeti őrségtől elszedett pus
kákkal fegyverzének föl. — Artemise fregát, melly 
sept. 19kén indult el Toulonból, 26kán Algierba 
érkezett, hová az uj kormányzó Erlon gróf altá
bornagyot, és Pasquiert urat szállította. — A’ 
National egy hosszabb czikkelyt a’ közbocsánatról 
igy rekeszt: „Ne csalódjék a’ kormány, hogy a’ 
közbocsánatnak semmi haszna sem lenne. Tiwljuk, 
hogy az igazgatás szemesebb tagjai illy csalódás
nak nem hódolnak,’s ezen egész ügyben a’ kegye
lem színe alatt csak a’ becsvágy nyomom játéka 
rejtezik. A’ kérdés valódi jelentőségében igy áll: 
Decazes ur (főrendőr tiszt X. Károly alatt) tanács
elnök óhajt lenni, ’s a’ por azt lehetetlenné teszi; 
ez, első ok a’ közbocsánatra. A’ pairségnek kevés oka 
van óhajtani, hogy még gyűlöltebbé tegye magát; 
ez 2dik ok a’ bocsánatra. A’ pör tömérdek fölmul- 
hatlan anyagi akadályt gördít elő. 295 vádlottat 
nem könnyen ítélhetni e l , a’ múltból is olly em
lékezéseket meríthetne, mellyek csak a’ demokra- 
tíát mozdítanák elő ’s a’ t. E’ mellett még a’ sze
mélyes kérdéseket is fontolatra kell venni. Gérard 
ur bocsánatot akar, Persil nem. A’ közbocsánat 
megölné Persil urat, a’ hatalom többi eszközeivel 
együtt. *A’ rendszert azonban még sem akarnák 
megmásítani, azonban a’ bocsánatra is van több ok. 
Óhajtják tehát a’ bocsánatot, mert máskép nem te
hetnek, de egyszersmind olly férfiakat hínak or- 
száglási eszközökké meg, kik minden gyöngeségi 
hiedelmet távolítanak. Illyen Decazes ur. Óhajtják 
tehát a’ bocsánatot, de Decazes urral.a

S V É D O l l S Z A  G.
A’ svéd lapok következő levelét közük Lin

deberg kapitánynak sept. lOről a’ városi fogház
ból Stokholmban , mellyet a’ kir. helytartósághoz 
halálos büntetésének vár-fogsággá lett változta
tása iránt bocsátott: „Ma vettem ő kir. Fölsége 
aug. 14iki határozatát, melly által halálra ítél
tettem ; kir. kegyelem által azonban három éves 
fogház-fenyítésre másíttatott az. Egyszerűéi több
ször nyilványítottam már, hogy igazságot, nem 
kegyelmet kívánok. Nem tudom, mi fogalmuk van 
azoknak egy férfi szaváról, kik azt hiszik, hogy 
játszhatni ezzel, habármibe kerüljön is. Egyszer 
ajándékozta az élet ura nekem éltemet, ’s eg)redül 
neki óhajtók egykor számot adni ez ajándék al
kalmazásáról ; de nem fognám azt tehetni, ha má
sod ízben hozzám hasonló portól fogadnám el azt; 
’s habár e’ halandó, király volna is, elfogadása ál
tal még is becsületemet áldoznám föl. Testem a’ 
hatalom kezében van, ’s az történhetik vele, mit 
akarnak, minthogy magamnak anyagi (materiális) 
erőm nincsen. De ha önként csak egy óra-fogsá-

i
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got, vagy egy fillérnyi-birságot fogadnék is el, 
akkor tenném magamat gonosztét bűnösévé, elta
gadván az igazságot, ’s azon gyalázatos hazud- 
sághoz állván, mintha gyaláztam volna a’ királyt, 
kinek azonban személyét nem is neveztem, ’s te
hát olly vétket tolnak rám, mellyben teljesen ár
tatlannak érzem magamat. Csak az a’ kérdés már 
most: mikor haljak meg ? némi gazdasági ügyeim 
végett óhajtanám, ha vagy két hónapig ellehetne 
halasztani, például névnapomig, nov. Sig. De ha 
ez törvényes jogomon legkisebbet is tulhág, úgy 
hogy e’ javaslat-elfogadás kedvezés lenne , elál
lók attól előre, ’s nyilványi’tom, hogy lelkileg kész 
vagyok halálra; habár holnap történnék is az meg. 
Kérem azonban tudassák velem: mikor essék le 
fejem, melly hazámnak hasznosabb lesz, habárd 
alatt hull le, mintha vállaim közt marad. Az ez- 
iránti végzés másolatát Írásban kérem.“ Sept. 17én 
helytartósági parancs következésében lelkész já
rult Lindeberg kapitányhoz a’ fogházba, hogy őt 
halálra készítse, ’s mint mondják a’ kapitánynak 
azon óhajtása is teljesíttetett, hogy a’kivégzéssel 
névnapjáig várakozandnak. Azonban valamennyi 
stokholmi lap azon hiedelmü, hogy az Ítélet vég
rehajtatása több tekintet ’s körülmény miatt meg 
nem log történni. — A’ stokholmi hivatalos újság 
kir. előterjeszt vényt közöl, melly az országgyű
lésnek adatott elé, ’s melly a’ svéd főbenjáró tör
vények czikhelyeiben némi másitást javasol. E ’ 
másítás azon szakaszokat érdekli, mellvek szerint 
az, ki a királyt, királynét, vagy székörököst 
írással vagy szóval megbántja, halálra Ítéltetik; 
melly büntetést ugyan enyhítheti a’ király, ’s más
ra változtathatja, de egészen nem engedheti el. 
Az uj előterjesztvénynek, mellynél fogvást az em
lített véteknek két-, vagy tízéves fogsággal, vagy 
várba-zára fással kellene fenyíttetnie, legközelebb 
az czélja, hogy olly esetek , mint Lindeberg ka
pitányé , jövendőre kerültessenek ki. A’ kir. elő
adásban a1 javaslat támasz-okai közt (Motivirüng) 

, azt is olvashatni: „Úgy látszik, mintha a’ Hitek 
figyelmét mellőzte volna, hogy a’ vétkestől függött 
eddig, valljon a’ rá mért büntetés változtatását ke
gyelem gyanánt fogadja é el, vagy sem ? úgy hogy 
ennélfogva semmi egyéb nem kívántatik, mint a’ 
vádlottnak tudni azt, hogy ő Fölsége nem igen 

' hajlandó a’ fenálló (halált szabó) törvényeket po
litikai vétségekre alkalmazni, ’s ez által ő Fölsé- 
gét azon kénytelenségre juttatja, mellynél fogva 
vagy a’ vétséget vádtalan, vagy a’ hozandó Íté
letet végrehajtatlan hagyná.“ — Lindeberg ka
pitány a’ fő törvénytisztséghez (Justiz-Kanzler- 
Amt) folyamodott, hogy a’Swea-udvari törvény
széket ítélete okai iránt, mellyekre az ellene ho
zott halálos Ítéletet alapítá, számadásra vonja.—

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A' török hírlap ellenmond azon hírnek, mint

ha a’ szultán a’ konstantinápolyi görög patriarchát 
letette , ’s helyébe másikat önkényesen , ’s a’ gö
rög zsinat választási jogát mellőzve, nevezett vol
na ki. A’ patriarchát, úgymond a’ török újság, 
a’ szultán vénsége miatt tévé le, ’s helyébe a’ 
tirnovai metropolitát, miután azt valamennyi met- 
ropolita, ’s egyéb görög főbbek egyhangúlag el- 
választák, erősítette meg a’ patríarchaságban.— 
A’ Times következő érdekes levelet közöl Parisból 
a’ két török követ küldetéséről: „Rescind bey kül
detése Parisba, és Kamik basáé Londonba sok vé
leményre ada politikai köreinkben alkalmat. Azon 
kevés, mit Rescind bey kétszeri tanakozásábói 
lligny admirállal hallhatni, azt hiteti el, hogy a’ 
két követ arra van megbízva: terjesztenék elő a’ 
franczia és angol kormánynak, mi nagy veszély
be juthat a’ szultán, haRusszia ellen hadat üzen
nének, melly csak ezen status tengeri hatalma 
megsemmisítésére volna irányozva. A’ szultán An
gol és Francziaországot arra óhajtja emlékeztetni, 
hogy Russziának Törökországba lehető becsapás 
végett nincsen az előbbi seregre szüksége, mivel 
mig az angol és franczia sereg Törökország javá
ra az orosz hajóhad megsemmisíttetésén fáradoz
na, azalatt az orosz sereget a’ Balkánon keresz
tül a’ török fővárosba jövésében semmi sem fogná 
gátolni. A’ szultán természetesen óhajtja Anglia 
és Franaziaország segedelmét, de úgy, hogy az 
Törökországnak lényeges hasznot hozna, és mind 
Russzia, mind az aegyptusi alkirály ellen oltal
mazná. Ha Anglia és Franczi:yirszágnak elhatá
rozott szándéka mindent elkövetni Törökország 
föntartására, úgy ezen szándékoknak világos, 
kétségtelen nyilványítása az orosz udvar előtt, mi
dőn alkalom adatik rá, olly sikerű leend hihetőleg, 
mint bármillv háborúi demonstratio. Russzia nem 
merendi mindaddig Törökországot meghódítani, mig 
Anglia és Francziaország, vagy csak Anglia is 
eg; cdül, azt meg nem engedi. Russzia nincs olly 
helyzetben, hogy első rangú európai hatalommal 
háborút kezdhessen, ’s igen is őrizkedni fog illy 
háború veszélyitöl. Nem szükség Európának Rus
szia gyengeségét mutogatni, az utóbbi £0 év, elég 
bizonyság arra.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Athénéből sept. lOről írják, hogy a’ kor

mány ugyanott a’ régi hellen emlékekre ügy elést 
egy fő felvigyázóra (Generalconservatorra) bízta, 
’s mindenütt, hol emlék-csoportok vannak, őr-v, 
felügyelő invalid-helyet állitand föl, hogy az em
lékek szem előtt lehessenek. Későbbi hírek pedig 
azt jelentik, hogy a’kormány a’ palikárokat, kik 
az utóbbi zendüléskor olly vitézül viselék magokat,
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ismét elbocsátotta, ’s azok nyugtán és csöndesen 
tértek honjaikba vissza. Grivas és Katzako zász
lóaljai megmaradnak folyvást szolgálatban, vagy 
addig legalább , mig keleti Majnában a’ forrongás 
tartand. A’ kormány úgy látszik érzeni kezdi, 
hogy az országban létező 4000 bajor nem elég
séges.“ Éhez képest sokan azt hiszik, hogy nem 
sokára rendelés jövend ki, melly ama’ 2000nyi 
szabálytalan katonaságot, kik e’ csiklandós pillan
tásban olly vitézül kiállották a’ próbát, ’s buzgó- 
ság és renddel tünteték ki magokat, országvé- 
deknek v. vidéki katonaságnak nyilványítandja. 
Naupliából sept. 18ról bizonyosnak írják, hogy a’ 
kir. lak Athénébe tétetik által dec. Íjén. A’ király 
egy ideig Korinth és Athene közt habzott, de utóbbi 
útja Athénébe végkép elhatárzá a’dolgot. E’ hatá
rozat fontos, ’s erkölcsi következésekkel teljes, az 
”j országra nézve. Legelső következése is az lesz, 
hogy sok vagyonos ember fog oda húzódni, ’s 
maradandó lakját ottan telepíteni meg. — Görög
ország 3 főrészeit u. m. Rnmeliát, Moreát és a’ 
szigeteket lakók közt szembetűnő különzés van. 
Rumeliában, vagy a’ görög szárazföldön a’ közép
kor lovagi szelleme, a’vitézség, szerelem, fosz- 
tásvágy, vendégszeretés ’s erőszakosság, tudat
lanság ’s vakmerőség majd nem egész erejében 
maradt fen; ’s mivel a’ rumelioták szilaj (ámbár a’ 
törökök és kapitányok által gyakran ostromlott) 
szabadságban éltek, kevély hadi bélyegüket ípn- 
tartották, mi mellett viseletjökben valami egye
nességet ’s nyíltságot, de egyszersmind féktelen
ségre hajtást mutatnak. Életmód, házbuíor, min
dennapi éleleramóíjj, minden az ó helleni idők egy
szerű bélyegét viseli e’ részén a’ göröghonnak. 
Peloponnesus, Majnát kivéve, egészen török hata
lom alatt volt. Néhány klephtai család, mintp.o. a’ 
Kolokotroni és Koliopulosé, bírtak ugyan hegyeik
ben némi szabadsággal; de az előkelő családok 
úgy annyira magokhoz ragadtak minden uraságot, 
hogy még a’ basák is tölök függöttek , kiknek ne
vében a’ népet amazok még inkább nyomták mint a’ 
törökök. E ’ közrabszolgaság a’ moreoták charak- 
terében, sőt külviseletében is mély nyomokat ha
gyott maga után. A’ szigetek kereskedői kapcso
lataiknál fogva Európával, leginkább közelítettek 
a’ müveltségböz. Ház, bútor, ruházat, é te l’s a’t. 
mind leginkább franki szokásokra üt a’ szigete
ken ’s azi gondolná az ember, egészen más idő
korba jutott, ha p. o. a’ Helikonról vagy Parnasszról

(hol csekélygunyhóban a’ családfeje, nője ’«gyer
mekeivel a’ földön hál, míg a’ másik «zugolyban 
szarvas-marhája és szamarai állanak) Tinosba v. 
Naxosba jő, hol szép velcnczei ízléssel butorzott 
házban az élet minden kényelmeit fölleli, mellyek 
bár avultabbak, még is legalább európai művelt
ségre mutatnak.

N É M E T A L F Ö L  I).
Az alig. Z. következő, oct. 14kén költ leve

let közöl Amsterdamból Haber pénzváltóiul, mellyel 
a’ közönséget óni szándéka, hogy az uj spanyol 
kölcsönre semmit se adjon: „Amsterdam oct. 14én: 
Épen most olvasom a’ párisi lapokban, hogy a’pro- 
curadorok Madridban nj 400 millió reáinyí kölcsön- 
bocsátást határoztak el. Már ö kath. fölsége V. 
Károly királynak különféle rendelései, mellyekkel 
ő Fölsége az özvegy királyné bourboni d. Maria 
Krisztina úgy nevezett kormánya minden tetteit* 
törvényteleneknek nyilványítá, elegendők rnegóui 
a’ közönséget, ’s tudósítani mindazon tőkepénzei 
bizonyos elvesztéről, mellyeket a’ Madridban most 
uralkodó törvénytelen hatalomnak kölcsönöznének. 
0 kath. fölségétöl pénzügy-érdekeiben megbízatva 
kötelességemül nézem , e’ pillanatban Kegyedet d. 
Carlos király ama’ rendeléseire figyelmeztetni. Mi
óta azok, kik a’ spanyol pénzügy rendbe állításá
ra hivatalosaknak nevezik magokat, munkához fog
tak, ezernyi család vala Európában a’ leggyalá
zatosabb csalódás vesztes tabuja. Jövendőre senki se 
panaszkodjék, hogy nem tudva Spanyolország tör
vényszerű kormánya igaz szándékit, uj tőrbe esett. 
Ismétlem tehát, hogy se ama’ 400 millió reálnyi, 
se más kölcsönt, mellyet a’ Madridban országlók 
netalán határoznának, ő Fölsége V. Károly király, 
soha elisüférni nem fogja ’s a’ t. Haber.“

E L E G Y H I R.
Egy lengyel nemes Lembergben tavaly gó

lyát fogott,’s azt ismét szabadon bocsátotta, miután 
nyakába egy könnyű vas örvöcskét akasztott, 
mellyen e’ szók valának: Haec ciconia ex Polo- 
nia. (E ’ gólya lengyelországi). Aa idén e’ gólya 
(czakó v. esztrag) visszatért, ’s újra elfogalik, de 
mennyire csudálkozott a’ nemes ember, midőn a’ 
vas örv alatt, más vékony arany örvöcskére talált 
e’ szókkal: India cum donis reniittit ciconiam Po- 
Ionis. (India ajándékkal küldi aT gólyát a’ lengye
leknek vissza). Miután számos szomszédot össze- 
csődített e’ meglepő hir-olvasásra, ismét szabadon 
ereszté utjának a’ gólyát. —

A’gahona pesti piaczi ára octob. 31kén 1834:
.............. .................. ...........................................................................................................................
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F o g l a l a t :  Magyar- éa E rd é ly o rs íág  (k inevezés; m. tud. tá rsaság  köz-iiláse n a p ja ;  különM«»; tiiz^k ; ’s a ’ t.)  Portugália  
(T erce ira  hgnek , d. Pedro  fölött  mondott halotti bpa/.fdéból töredék.)  Spanyolország (hírek Madritbul ás a ’ tabor- 
bul .)  Anglia ( a ’ parliantentház leágese L ondonban ;  Durham I. fogadtatása Dundeeban, a 1 neki nyujto t t  í rá s ,  ’s 

a r r a  tett  válasza ; W e l l e s l e y , O Connell  éa Duncaunon ; Birminghamban hangászati  ünnep.)  Franc/.iaország (kalmá
rok a ’ vámleszállita* ellen; fontainebleaui udvari költság ’s a ’ t.) Németország. Olaszország. Amerika- Elegyhirek. Ga
bonaár ’s pénzkelet.

M A G Y A R -  és É R D É  L Y O R S Z Á  G.
P o z s o n y :  A’ KK. és RR. országos illéseik

ben még mindegyre a’ sok szempontbul igen ké
nyes és sok szövényü faizási tárgyról tanakoztak.

Fels. Urunk octob. 22ki fenső határozatánál 
fogvást f! nyitrai káptalannál megürült helyre 
Kelecséryi János p.megyei titoknokot és sz. széki 
közbirót méltóztatott kegy. kinevezni.

Magyar tudós társasági jelentés.
A’ társaság következő vasárnapon, novemb. 

Odikén , fogja tartani nemes Pest vármegye na
gyobb teremében, 3dik kőz-ülését, mellyen min
den karbelit, hazafiúi tisztelettel ’s indulattal ing 
látni. Ar most folyó ödik nagy gyűlés 2dik ülé
séből, Pesten, november 4dikén 1834.

a Titoknak állal.
Különfé le :  A’minapi közleményinkben érin

tett helyeken kívül az Ér mellett, Dengeleg, Iríny, 
Gebe ’s Reszege is tapasztala még olly kártékony 
mértékben a’ földrengés dühét. Abaujban Meczen- 
zőfnél följebb nem hatott, Tornában igen, de csak 
helyenként. A’ hegyes vidékeken, hol érezték, ar 
források többnyire bővebben buzogtalak vizeiket, 
mint egyébkor. — Szatmárban láb és szájfájásban 
sínyledez a’ barom. A’ Tiszamelléket május és jú
niusban ostorzá e’ baj. H e v e s  mezővárosban, mint 
s/jnte Poroszló táján is igen hull a’ szarvas-marha, 
Tisza-Nánán már több száz ökör lett a’ mirigy ál
dozatja. Az elaszott ’s kopárult legelőt ’s ennek 
az augusztusi esők általi mohó elbujultát vélik e’ 
vész fő okának. — S. - Pa t akon  is dúlt a’ földren
gés octob. lökén még pedig olly rázattal, hogy 
több kémény összedült, az asztalon állott palacz- 
kok földre hullottak, kerítések ’s házak kőfalai v. 
ledültek vagy összevissza-nyiladoztak, a’ több eme- 
letű (Jiszes collegium tetemes falrepedékein kívül 
e’ nyáron készült stukaturái mind leomlottak ’s a’ 
könyvtár meghasadoztán kívül uj kifestetése is igen 
inegrongáltatott, úgy hogy mind a’ collegium mind 
a’ városban történt károsodást több ezer forintra 
számlálhatni. így a’ s. újhelyi kegyes iskolák lak
háza ’s b. Barkóczy Imre imregi kastélya felső eme
letét, ?s gr. Klobusiczky János zétenyi palotája

kéményeit összerombolta.—Nagyobb részét (a’ja
vát) Heg3raljának most szedik. A’ hegyaljaiak tü- 
redelmes állhatatossága mindenkor de főkép az idén 
a’ rendszeres szürettartás ’s aszűvárás végett va
lódi magasztalást érdemel ’s igazán követésre mél
tó példa egyéb jó fajú bort termesztő vidékinkre 
nézve is. Tulajdonképen oct. 20kán kezdék ott a’ 
szüretet. De jobbat habár kevesebbet szűrni kívá
nók Simon-Judáskor, sőt nov. 1 jén. Az első elsült’s 
hőütött aszú semmit sem ért, egyedül a’későbbi v. a’ 
fürt árnyékos oldalán töppedt nyújt biztos remén)!. 
A’ közönséges bor ollyan , mint máskor a’ legjobb 
máslás. A’ töppedtnek puttona i t t  —  30 v. for. a’ 
mustnak gönczi (176  iczés) hordája pedig 15 — 
44 v. ftig. Széna Bodrog mentiben, hol a’ kaszá
lókat évenkénti vizár rendesen szokta hizlalgatni, 
bőven termett, de az őszi ’s tavaszi vetés a’ szán- 
tóvetöt nagyon megcsaló, úgy hogy az idei bőven 
termett bor és széna sem képes kipótolni egé
szen az annyi évű szürethijányt, mert a’ közön
séges bor árát e’ nagymennyiségű termés, ’s egy 
részben a’ b«rdó szűke ’s drágasága igen meg- 
csökkenté, fúkép azokét, kik korábban szüretel
tek. — A’ bécsi tud. egyetemben a’ m. iskolai év 
alatt 10 nyert orvosi koszorút t. i. Clemencsies 
Katái szegniai, Gratz Mihály pozsonyi, Markbrei- 
ter Filep rajkai, Rosier Eduárd és Thoína Já- 
nos-Ferdinand budai, Stein Leopold győri, Stur 
Leopold pesti, Burg Károly brassói, Szabó József 
veczkei ’s Wolf József repczei (V 3 utolsó erdélyi) 
fiák. — Mármaros is érzé az oct. löki  földrengést. 
18kán langyos esője volt, ’s-19ke reggelén már hó 
lepte magasb hegyeit el. — Komjá t in  (Torná
ban) egy árva és jámbor 16 észt. siketnéma gu
lyás bojtár önmagától nyerte beszélő-tehetségét 
meg. Kár! hogy körülményesen nem tudjuk, mi
képen?— J ó z s e f f a l v á n  (a’ csajkás kerületben) 
Kantner ur szállása kertjében egy fiatal óriás kört- 
veoltvány, melly először gyümölcsözött az idén, 6  

körívét termett, mellyből a’ legszebbiknek potro- 
ha köre 1 4 | ujnyi nagyságú volt ’s a’ köríve ma
ga 1 iont és 15 lat nehézségű. Naponként látható 
ez az elleméri uraság Kaiser nevű kertészének 
Úr i ban  (Pest mellett) pedig Tahy Károly főszol-
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gabiró ur kertjében egy patakmellettí, nem épen 
elevérő fajú almafa , nem csak kétszer virított e’ 
példátlan hőségü esztendőben, a’ mit eddig soha 
sem tett, hanem kétszer is* gyümölcsözött • ’s ha a’ 
sept. kora fagy nem konnyasztja’s dermeszti el, 
másod gyümölcse is tökéletes érleletre jut. Némelly 
almája ugyanazon egy ágnak közép nagyságú, né
melly diónyi ’s nagy mogyorónyi, ’s nyilván hirdeti 
a’ fagy nyomait, melly zsenge létüket elfonnyasz- 
tá. — P á r k á n y o n  a’ simon-judási vásár, mint 
Esztergom táján legnevezetesb gazdasági sokada- 
lom, meglehetősen ütött ki5 az adóvevő’s áru- 
mennyiség az idén sem csökkent. Káposzta elég 
volt ’s legszcbbikének száza eleinte 15 —18, utóbb 
1 0 — 13 váltó for. A’ dohány (többnyire honti ’s 
nógrádi) java eleinte 4 0 —69 , később 2 5 — 40 
v. for. kelt. Zöldség is volt elég, de borsos áron, 
valamint egyéb gazdasági czikkelyek is.—Eszter
gom városát oct. 23tól Abday Sándor igazgatása 
alatti magyar színész társaság mutatványi mulat
tatják közíetszéssel. — A’ l i pcse i  sz. mihályi 
sokad  a lom olly kedvező volt a’ posztókereske
dőkre nézve, hogy 20  év óta nem dicsekhetnek 
jobbal v. ehez liasoníithatóval. 8 — 1 0  nap alatt 
4 0 —45 ezer végposztó (mintegy l i  millió tál— 
lérnyi áru) kelt el. Ezen szapora vétel olly jóté
konyan hatott a’ g yap j ú r a ,  hogy a’ közép ’s fél— 
finom fajút mohón vásárlották össze’s nagyobb áron 
fizették mint eddig. Altalányosan a’ posztó ára is 
magasb volt e’ vásáron mint a’ húsvétin, ’s így a’ 
porosz és szász középfajta gyapjú kétségtelenül 
megtartja kellő árát a’jövő tavaszi nyirésig annál 
inkább, mert kevés mennyiség marad belőle addig 
eladatlan, habár az angol semmit sem vásárol ’s 
vitet is. A’ bőrszintolly kapós divatu czikkely volt 
mint a’ posztó, ezt is versenygve nyalábolták el 
mint a’ posztót, sőt némelly késkedőnek vagy 
fillérezvc zsugorgónak vagy igen kevés v. semmi 
•em jutott e1 két czikkelyböl, ’s üresen takarodott 
vissza honjába.

Mindentájról ismét tűz ! f. h. 20kán éjfél után 
S z t r á z s a  városának, a’ XVI. szepesi városok e- 
gyikének, szinte fdát ,  a’ kath. templommal, to
ronnyal, ’s mind a’ két (kath. és evang.) papilak
kal együtt tűz emészté meg. Az evang. templom, 
a’ város mintegy harmad részével épen maradott. 
Enyhíti az ínséget, hogy a’ városka, többnyire, 
köbül volt építve, ’s néhány ház a’ tűzkár ellen is 
bátorságosítva. De a’ csűrökbe gyűjtött élet és ta
karmány oda van. A’ földrengés, melly oct, l a 
kén a’ Tisszamelléken dühösködött, a’ Szepesség 
némelly helyein is érezteté magát, leginkább Ig -  
lón,  hol a’ kath. templomban egy nagy kereszt

földre esett, ’s a’ tornyon az óraharang megkon- 
dult a’ lakosok nagy rémülésére. Több immár fél
századnál, hogy e’ tünemény, t. i. földindulás, e’ 
hegyes tartományban, mellyen a’ Kárpát tömérdek 
óriás-súlya fekszik, ismeretlen volt, — A’ lőcsei 
evang. lyceumban tanuló ifjúság közt, a’ tavaly 
felállított magyar társaság, a’ most kezdődött is
kolai esztendőben is nem csak fenáll, hanem né
hány taggal szaporodott is tudós professor T o
rn ás ek P á l  vezérlése alatt. — E n d r é d  (So- 
prony vmégye) nincs többé. 8 zél fújja helyét a’ 
legszorosb értelemben. A’ számtalan sok gyula- 
dás legnagyobb szigorúságát tetézve múlja fel ama* 
veszély, melly oct. lOkén e’ helységet elsodrá: 
midőn 700 lélek lakát, hárman kívül, végkép el- 
hainvasztá és szegény lakosit a’ végső nyomorú
ság örvényébe buktatá. A’ gyúladás a’ nyugoti sor 
felvégin szél mentiben egy gazda szérűjén támad
ván rögtön általcsapott az ellen-sorba, honnan 
őzönként az egész helységet tüstént úgy elborí- 
tá , hogy egy óra múlva csak az izzó üszkök go- 
molygó füstü halmazai voltak szemlélhetek. Elé
gett minden éghető, ’s még a’ falak is, talpra leven 
épülve ’s fábul róva, egyiil egyig leomlottak. A’ 
borok a’ kamarákban, a’ szénakazalok a’ szérűkön, 
mellyek különösen az ingoványos idei szikkadt lá
pokon gazdagon valónak takarítva, lángok marta
ié iv á  lettek. Le és beégett a’ papiak is. Valamit: 
megmenteni lehetetlen volt. A’ segedelemre tüs
tént odatermett szomszédok a’ helység véginél to
vább nem juthattanak az eggyé vált lángok csapdo- 
zási miatt. A’ veszély-érte lakosok könyzáporai ’s 
jaj-kiáltozási mit sem olthattak e l, minthogy csak 
távúiról összekúcsolt kezekkel ’s égre fordított sze
mekkel valának nézni kénytelenek a’ lángok dühön
géseit, ’s most házaik kormos helyeiknél egyebr® 
sem akadnak, mert az összeomlott falak füstős gö
röngyein kívül semmi maradvány sincs belőlők. A? 
szívepesztő szegény károsultak már mind elszé- 
lyedtek lakni a’ szomszéd helységekbe, hol befogad
hatják őket. A’ szomszédok ugyan szépen és pél
dásan siettek a’ megvigasztalhatlanokat kenyér 
liszt, zsiradék ’s egyéb holmikkel segélni, de mi 
ez annyi ínségre!? Bár az ég annyi pártfogói tá
masztana, mennyi a’ szánakodó! — M á t e -S z a i -  
k á t  is tűzveszély érte Szatmárban oct. 2kán. 18 
épület lön áldozatja minden kül és belkészületestül, 
’s gazdasági takarmányostul. Az oltatlan pernye 
gyulasztá azt meg, és a’ nagy szélvész tévé tőnkre. 
Azonban Erdély sincs másként. így B a r á t o n  
sept, 1 1  kén 93at tett boldogtalanná a’ tüa, ki
ken az ismeretes emberbarát Czervenvodaly Ist
ván segített fejenként egyegy véka gabonával. A’

■
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sept. 44kén kárvallott károlyfejérváriak fölse- 
gélésökre pedig Ferdinand lőhg 200 peng. íor. 
Kováes Miklós helybeli kath. püspök jeles mennyi
ségű pénzt és gabonát ’s mások is erejűkhez képest 
annyit gyűjtöttek, hogy az -összes adakozást ’s 
ajánlatokat 1 0 0 0  pengő for. számíthatni. 

P O R T U G Á L I A .
Azon halotti beszédben, mellyet Terceira hg. 

d. Pedro fölött tartott, következőket mondott ró
la többek közt: ,,A’ .katona egyszerűségével a’ 
philosoph függetlenségét összekapcsolva a’ bra- 
ganzai hg. magát kivétetve soraiból a’ legutolsó 
közlegény előtt sem tartotta soha. Szintúgy for
gató ö a’ puskát, mint a’ fejszét; példát adott 
mindeneknek a’ lemondásra és józanságra. A’ 
portói és lissaboni sbrompókon sok olly czölöp van, 
meliyeket saját kezeivel hordott oda, ’s nem 
egyszer segíte a’ földhányás v. ásásban, midőn e’ 
két város körül árok huzaték. E’ munkáji közepeit 
azonban figyelme mindig oda járt ,  hogy a’ nem
zet szükségeit pótolja, hasznos törvényeket adjon, 
a’ constiíutionalis chartának a’ szükséges kifejtést 
megadja, a’jótékony ’s emberbaráti czélokra l'öíp- 
álló intézeteket javítsa, a’ szegényeknek, ’s a’ 
szabadság áldozati özvegyei ’s árvájinak segéd
kezet nyújtson. Azon nehézségek ’s lelki aggódás, 
meliyeket tűrnie kelle, bátorságát le nem verhe
tek, de gyönge testalkotmányát megrongálok, 
melly végre bontakozott, ’s a’ íolyvásti természe
ti ’s erkölcsi tehetségek erőködései alatt megdőlt, 
miután váratlan ’s nem érdemlett nehézségek és 
ellenszegülés által meggyöngitteték. Végre le
győzte őt a’ kegyetlen betegség. Országunknak 
még nagy védelmére’s oltalmára lett volna szüksé
ge. A’ szabadság, vérté árnyékában szilárdan 
erősült volna meg, ’s ellenségei nem mertek vol
na megjelenni a’Jiős elölt: de a’ Gondviselés mást 
végze. Mi csak a’ nagy férfi, a’ tökéletes fejde- 
íem veszteségét sirathatjuk; mit engedelmes hű
séggel bizonyíthatunk magas leánya iránt.tí

S p a n y o l o r s z á g .
Bayonnebul oct. 22rü\ költ telegraphi jelen

tés szerint: a’ procerck kamarája oct. ISkán kö
vetkező módosítással fogadá el a’ küladóssági tör
vényjavaslatot: 1 )  a’ Guebhardféle adósság elis
mertetik ; 2 )  a’jelenleg hátralevő kamatok 18 3 8 - 
tul kezdve esztendőnként’s tizenketted részenként 
a’hitelezésbeli adósságok sorába iktattatnak. Ugyan 
ez alkalmazható a’ corteskölcsöni kamatokra is. 
Megjegyzik a’ párisi hírlapok, hogy e’ hir tuda- 
tása előtt a’ börzén mind a’ két mondott adóssági 
papírosak jóval emelkedtek. — A’ többi hir Mad
ridból csupán lökéig terjed. Rotschild Lionel ’s

Argóin urakkal alkudozásban van a’ finanezmínis- 
ter uj kölcsön iránt. A’ budget hijánya 60 millió 
realra megy; ezt a’ ministerium egyedül takaré
kosság által szándékozik fedezni. Miraíloresmarq. 
(Florida Blanca), ki most szabadsággal otthon 
tartózkodik, hir szerint többé vissza sem menend 
Londonba, ’s d. Miguel Ricardo de Alava (haj
dan a’ függetlenségi háborúban Wellington hg. 
segéde) lenne helyébe követül küldetendő. D. 
Francisco de Paula iníans hitvese 13kán egy in- 
fans hgasszonyt szült, kinek keresztszüleiül a’ 
francziák királya ’s királynéja vannak'megkérve, 
személyüket azonban az infans két gyermeke vi- 
selendi. — Az isméretes Saéz Victor, tortosai 
püspök, Madritot odahagyta ’s d. Caríoslioz ment 
volna által; csudálatos hogy a’ kormány még útle
velet is adatott nekie Sanguesába. — A’ hadbul 
kevés uj. Zumalacarreguy 12kén 6  zászlóaljai ’s 
egész lovasságával Logronjo mellett az Ebron át
költözött; 1  okán indultak utána a’ kir. seregekkel 
Cordova, Craa, és Lopez; Carnicer után pedig, 
ki Portosánál tanyáz , a’ valenciai és cataloniai 
főkapitányok. Bayonneban a’ carlosiak ’s Párisban 
főkép a’ Gazette de France egy újabb győzödel- 
met tulajdonítanak Zumalacarreguynak, ki állítá
suk szerint Abarzazunál Lorenzonak 600 főre 
menő előcsapatját megrohanván, azt egytül egyig 
fogollyá fette, a’ reá következett harezban pedig 
Lorenzonak táborderekábul mintegy ezeret vag
dalt ie. Lorenzo e’ harczbul visszavonuítában 
Aharzazut fölgyujtá, ’s belőle csupán két ház 
maradt meg épen, a’ többi mind leégett. E ’ hirt 
a’ carlosiakon ’s hírlapjaikon kívül senki más 
nem említi. — Rodil, ki Mina fölgyógyulásaig 
a’ sereget tovább is vezérleni akará, e’ szán
dékától a’ kormány által tiltatott volna e l, ’s 
ai hadat illető pénzek már is Minához utasiltat- 
nának.

A N G L I A .
Telvék a’ londoni lapok a’ nagy tűz leírásá

val , mellynek következésében 17kénmind a’ két 
parliamentház lángmartalék lett. A’ gyuladás est
ve 7 órakor ütött k i, ’s még más nap is folyvást 
égtek romok, rombok és düledékek. Melbourne 1. 
és Buncannon azonnal a’ tűz helyén termének. Az 
utóbbi az alsóház födelén állott, ’s onnan intézd 
halálveszély között az oltást, ő vala legutolsó, ki eT 
helyet elhagyd, annak is meggyuladta után. A’ 
Courier szerint a’ felsőházból több egettel, azon
ban könyvtára, ’s legfontosb iromány-gyűjtemé
nyei megmentettek. Az alsóházban a’ könyvtár 
’s egyéb is elhamvadt. A’ jegyzők szállása egészen 
eda van; a’ szónoké igen megkárosítva. A’Wes*-



minsíerhall seriellen maradt. A’ király hallván e’
szerencsétlenséget, azonnal a’ nemzet rendelése 
alá ajánlotta st. jamesparki uj lakát; azonban a’ 
Courier szerint még bizonytalan, el lógjaéa’nem
zet fogadni ? nagyra becsülhetni azonban minden 
esetre, mert azon palota, inellyben a’ király most 
lakik, nem egészen telel meg czéijának. A’ Ti
mes igen élénkül rajzolja ezen iszonyú tüzet. Sze
rinte alig terjedt hire a’ városban, ’s az utczák 
a’ gyuladás körül úgy megleltek nézőkkel, hogy 
ahoz semmikép sem lehete többé férni. A’ Temze 
tömve volt csoinakokkal, a’ hidak, ács- és mindenféle 
térek, ’s házfödelek elhintve emberekkel; de nem 
is csodálhatni , mert a’ látvány a’ miily rettentő ’s 
borzasztó , olly fölséges és pompás vala. Soha a’ 
westminsleri apátság architectural szépségei úgy 
kivilágítva nem voltának. Eleinte azt Ilivé a’ 
közönség, hogy a’ Westminsterhall, sőt maga 
az apátság is lángba borult. Mi nem valósult 
meg. A’ gyuladás eredetét még nem tudhat
ni bizonyosan. Az emésztő elem hirtelen szét ha- 
rapozott, ’s annál nagyobb erővel duionga, mivel 
az alacsony vizállás miatt csak egy vagy két rósz 
helyzetben álló fecskendőt lehete munkáltatni. Az 
égés nézete, különösen a’ Temze íelől, igen fen
séges volt. Első pillanatban azt hitte az ember, 
hogy lehetetlen a’ Westminsterhallt megmenteni. 
Iszonyú tűzoszlop enielkedék mogulé le l, ’s fehér 
füstfelleg huzódék által rajta, mellyen keresztül 
csak néha néha villant ki az épület kúpja és fö
delei, midőn a’ szél a’ füstöt el-elcsapá, azon idő
ben tüzzápor látszék a’ tornác/ födelére omlonga- 
ni úgy, hogy minden perezben csak lángba loboa- 
nását várták. Mig a’ Wcstminstcrhidon túl nem 
jutott az ember, ki nem lehete venni: mennyire 
terjed a’ tűz, csak annyit tudhatott, hogy rend
kívül nagy. A’ Westminsterhid tömve voit nézővel, 
kiknek sötét tömege a’ fehér s fényesen világított 
kővel, mellyből a’ hid építve van, nagy ellentét
ben álla. Csak ha tulment az ember a’ hídon, ve- 
beté ki, hogy az uj épületektől fogva egész a’ 
lakásig tüzténger boritá a’ tért, minden ablakból 
láng nyulonga k i, ’s a’ falakat nyaldoklá fölfelé. 
Mintegy Í2  órakor zuhant le a’ könyvtár tornya, 
meliy addig át meg át világítva égett. A’ tűz az 
említett helyen túl nem hatolt. — A’ parliament oct. 
£3ról nov. 2 3ig halasztatott el. — E’ pillanat
ban egy ember van Londonban, ki magát moham- 
medanus térítőnek adja ki, küldve a’ prófétától, 
hogy az angolokat igaz hitre térítse. Közönsége
sen az utczák olly helyein állapodik meg, hol a’ 
rendőrség részéről semmi háborittatástól nem fél
het , ’s azután hangosan kiáltoz: sAllah! Allah!

csak egy Isten van, ’s prófétája Mohammed!“ 
Szembeötlő ruházatja sok embert csődít hozzá, ’s 
előttük azután a’ Koránt fejtegeti rósz angol nyel
ven. —- A’ Morningpost ellenmond azon hírnek, 
mintha Wellington hg. d. Carlosnak közbocsánat- 
liirdetést javaslóit volna, ugyszinte mintha a’ hg. 
Skótziába vagy Liverpoolba szándékoznék utazni; 
végre mintha a’ belgák királyán 28,000 f. sterl. 
követelt volna a’ németalföldi várakra felügyeltéért. 
Ez utóbbi hirt maga Wellington hg. is megezá- 
folja a’ Kentisch Gazette kiadójához intézett leve
lében.— A’ Globe a’ londoni nagy gyuladástrajzol- 
ván, az oda tóduló sokaságról azt mondá, hogy 
a’ nép viselete áltáljában illő s komoiy vala. Sem
mi káröröm nem liallaték , ellenben a’ sajnálkozás 
hangjai gyakorabban. Azonban John Bull (angol 
köznép) tréfa nélkül ez alkalommal sem maradhata. 
így kérdé egy rongyos ember, midőn látá, hogy az 
alsóház levéltárából sok könyvet ’s Írást hordának el 
mellette több ízben: „Ugyan elégett e a’szegényi 
törvény is?“ Végre valaki azt válaszolá, hogy 
megmentetett, mire a’ másik: „Annál roszabb, 
úgymond, óhajtanám, hogy a’ kik csinálták’s meg
mentették, veie együtt égtek volna el.“ —- Egy 
kéményseprő igen komolyan nézte a’ tüzet, vala
mi kocsissnhancz vállát veregetve „Nos hólapta, 
örülsz é?“ „Örülni£ ’s min?“ viszonzá amaz. „Ej 
no, a’ tűzön, koromíéreg; ha mind a’ két ház el
égett , a' ti szájdugó törvényiek is elégett, ’s már 
most a’ parliament daczára megint kiáltozhattok 
városszerte: „Söpreni!“ és „Kormot!“ „Mi hasz
na, úgymond a’ kéményseprő, a’ mesternél le van 
másolva otthon.“ „Úgy de, folytatá a’ ficzkó, mes
tered nem bolond, hogy a’ parliamentnek kitálal
ja.“ — Egy irlandi azt hitte, mint az angolok 
dévajkodva rá fogják, hogy a’ parliament a’ Tem- 
zét akarja íölforralni ’s a’ t. — Althorp lord igen 
munkás vala, ’s több Ízben haliák íölkiáltozni: „Ne 
gondoljatok az alsóházzal; de mentsétek, o! men
tsétek meg a’ Westminsterhallt.“ Más nap sok 
darab iromány úszkált a’ Temzén, mellyeket ki
fogtak "s megszárítgattak. — A’ Londonból induló 
postatáskák tömve voltak, ’s igen nehezek a’ sok 
levél, ’s újság toldalék miatt, mellyeket a’ nagy 
égés következésében szétküldöztek. Mintegy lOen 
keményebben megsebesültek, ’s kórházba vitettek^ 
de igen számos sérült a’ kórházat azonnal elhagy- 
hatá. Több zsebelót is megragadtak hevenyében 
’s azonnal a’ Qi/een-squarei felsőséghez vittek; 
mert némelly esetekben az angol igazság-szolgál
tatás nagyon rövid.— Mondják, hogy Butt ur, (a? 
parliament sergeant-at-arm s- ja )  életveszéllyel 
menté meg, mái egészen égő szobába mászássá^
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400 f. stgre (10 ,000 v. f.) becsült botját.—A’ sok 
mód és vélemény közül a’ tűz támadása iránt, leg
több hitelre kapotté’ következő: Azon változások 
közt, mellyeket nem rég mind a’ két parliament- 
házban tenni szándékoztak, egyik az is volt, hogy 
a’ pénzügy-tisztséget a’ Palace-Yardból máshova 
tegyék által. A’ különféle irományokat, oklevele
ket ’s rovásokat, mellyek régi, még az angol
szászok idejéből fönmaradt számolás-módnál fogva 
mindegyre szokásban voltak, a’ felsöházba hor
dották. Ezen rovásokat, mellyek száma századok 
óta tömérdekre szaporodott, el kellett volna éget
ni, azon emberek, kikre bizaték e’ dolog, hogy 
siettessék munkájokat, rakásra halmozák azokat 
a’ kemenczében. Minthogy a’ la száraz ’s igen 
lobbanékony vala, csakhamar láng üte ki a’ kür
tön, kevés perez alatt.meggyuladt az, ’s az egész 
házat elboritá. A’ szándékos meggyújtás hire leg
kisebb hitelt sem érdemel, minthogy minden nyo
mozás után sem lehete legkisebb gyanú árnyékát 
v. neszét is kivenni. Beszélik azonban, hogy 
Wright asszony , a’ felsöház házmesternéje 2 v. 
3 nap óta kiállhatatlan melegségről panaszkodék 
az egész épületben, ’s oily szagról, mintha vala
mi pörköltetnék. Ha ez való, úgy a’tűz már egy 
idő óta pislogott a’ ház száraz ászkaiban (geren- 
dázatiban) ’s innen magyarázhatni meg, mikép 
törhetett az ki több oldalon olly egyszerre, ’s mind
járt olly emésztő hathatóssággal, hogy elejét ven
n i, vagy gátolni nem lehete. Az égés romjai sem
mi különös íestvényes nézetet nem mutattak, mert 
a’ dulás olly közönséges ’s teljes , hogy szokás
ként a’ diiledezö falak ’s roskadó födelek helyett, 
csak hamu, pernye ’s félig füstölgő üszkök látszá— 
nak. A’ gyuladás helyére egyebet, mint kinek 
hivatalból kelle oda menni, be nem bocsátottak, 
hogy részint a’ tolongó sokaságban valami szeren
csétlenség ne történjék, rfszint minden rendetlen
ség kikerültessék. — Durham grófot a’ skótok 
Dundeeban fényesen fogadák, ’s egy úttal uj, 

* egyedül erre készült alkotványon a’ polgár-jogot 
adák neki által, tömérdek népsokaság előtt. Ez 
alkalommal egyszersmind Christie nevű tanácsbeli, 
ki magát a’ dundeei politikai egyesület elnökének 
nevezé, következő fölirást nyujta neki által, melly- 
nek tartalmával, mint állítá, Dundee száz lakosa 
közül 90 teljesen egyetért: „Mylord a’ dundeei 
politikai unió, ’s altaljában e’ város kézművesei 
örvendenek ez alkalmon, mellyen Táraságodnak 
szives hálájokat fejezhetik ki jó és olcsó kormány- 
végetti szép következményű ’s fáradhatlan törek- 
vésiért. ^Mai napon, midőn bizonyos emberek, kik 
azon ürügynél fogva, mintha ők a’nép jogait véd

nek, hatalomra ’s tekintetre jutottak, előbbi el
veik ’s véleményeikről megfeledkezni látszanak, 
örvendünk tapasztalni, hogy Táraságod emberség 
’s nyiltelmiiség áital magas charakterét mindazon 
különféle állásiban, mellyekbe születés v. szeren
cse helyzék, tisztán megtartotta : sőt mint alsóhá
zi tagban és pairben mindig ugyanazon állhatatos, 
erős ’s meggyőzhetlen védjét láttuk az emberiség 
jogai’s javának. Táraságod segcdelmiért a’ reform- 
bili előmozdításában , e’ törvény elvei erős védel
miért az alsóházban legjobb hálájával tartozik az 
uj választó test; ’s ámbár e’ törvény határozatai 
ollyanok, hogy a’ munkás osztálynak csak csekély 
része nyer általa szójogot, mindazáltal ezek mint 
kizártak is , ösmervén a’ hatalom érdekeit ’s elő
ítéleteit, mellyekkel Táraságodnak küzdenie kelle, 
hálával tartoznak ezen ajándékért; ’s első lépés 
gyanánt becsülik azon jogok elnyerésére , mellyek 
minden britt előtt olly drágák. A’ reform utján 
még sok van teendő; még magát a’ reformbillt 
is meg kell javítani. Az isméretek folyamai még 
illetlenül el vannak zárva. Még sokféle egye- 
dárosság nyomdoz bennünket; a’ gabonatörvény 
monopóliuma különösen súlyosan terheli még az 
ipar jusait. A’ községi törvények is nyomasztók, 
mert általuk a’ munkás osztály előtt szinte min
den ut el van szegve tovább jutásra e’ világon. 
Adózásunk iszonyú. Valóban valamennyi inté- 
zetink még visszaélések ’s megvesztegetéstől 
pezsgenek. Sokáig éljen Táraságod ép egészség
ben! hogy ennyi visszaélés ’s megvesztegetés el
hárítására, ’s a’ béke és szerencse terjesztésire 
az emberi nem közt segédül lehessen. A’ dundeei 
politikai egyesület ’s egyéb lakosok megbízásából 
(aláírva) Christie.“ Durham 1. erre lényegesen igy 
válaszolt: „Érzelmimet soha nem titkoltam, szól- 
lék bár radiealok vagy toryk előtt. Meg kell val
lanom , hogyha elhihetném mind azt, mi a’ politi
kai egyesület fölirásában mondatik, hazám sze
rencséjén kétségbe kellene esnem; de nem hi
szem, hogy intézvényinkben minden úgy van, mi
kép azt a’ fölirás előadja. Tudom, sok teendő ma
rad még hátra, ’s az urak segedelmivel meg is fog 
történni; de nem hiszem, hogy intézvényinkben 
minden ollyan rósz, ollyan avult volna, mint az 
egyesület azt rajzolja. Czélom nem rombolás, hogy 
azt ismét újra építsem, hanem átképezés, javí
tás. Sok van intézvényinkben, a’ mi jó volna, 
ha pontosan végre hajtatnék ; de ismét sok van 
jó, mit rósz tory-kormány roszra csavart. De 
azt állítom, hogy kormány tormánkban a’ királ
lyal, lordokkal ’s alsóházzal több szabadságot ta
lálhatni , mint bármelly országban e’ világon va
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laha volt, annyi szabadságot , mennyit valaha 
nép a’ nap alatt élvezhet, ’s élveznie kell. Kér
dezlek titeket, munkás osztályok! mi lenne a’ 
lerontás’s rendetlenség következése? Nem tudnék 
osztályt, melly többet szenvedne általa, mint a’ 
munkás. Ha tanácsomat akarják fogadni, öják ma
gokat lerontástól ottan, hol javítani akarnak. En
gedjék meg azonban nyilványitanom , hogy én a’ 
visszaélések leghatárzottabb leggyorsabb eltörlé
sének védelmezője vagyok, ’s hogy a’ hol hiba 
bukkan elő, azon haladék nélkül jav ító i kell. 
A’ népi képviselés pedig még nem tökéletes ; csak 
jobb mint valaha, ’s a’ nép látni fogja: meg
felel é czéljának az uj épület. Mondják, -veszé
lyes igen sebesen haladni előre, ’s illő megfon
tolás nélkül cselekenni. Megengedem, hogy min
den rendszabályt illőleg meg kell fontolni, mert 
csak megfontolás hozhat hasznot; de át nem lát
hatom, miért kelljen annyi időt vesztegetni, mi
előtt megfontoláshoz kezd az ember. Itt van, te
szem Perthböl valaki, bizonnyal a’ gőzhajón jött le; 
de mit mondott volna, ha a1 kormányos egyszer
re fölkiáltott volna: „Megállj! ne továbbla alkal
masint épen nem jött volna Dundeeba. Igenis, hogy 
szép regényes folyam közepeit veszteglett volna 
ugyan, de az nem fogta volna kármentesíteni czél- 
jához nem érhetéseért. Azért mondom, hogy a’ 
kormányférfí ne álljon meg futásában, hanem ha
jóját sebesen ’s biztan vigye révbe.“ Beszédét 
hangos tetszés követé. Orvendését fejezé ki az
után tisztes fogadtatásán épen a1 munkás osztá
lyok által. — A’ Times még ezt mondja a’ lon
doni nagy égésről, hogy a’ szónok vagy az al
sóház elnöke kép- és könyvgyűjteménye is sér
tetlen maradt, továbbá hitvese drágasági ’s ru
határa is. Ezüstje egyik pénzváltójánál volt. — 
Mind a’ két ház könyvtárai is csekély kárt szen
vedtek. A’ gyuladás támadásáról pedig azon meg
jegyzést közli, hogy Cottle ur első volt, ki a’lán
gokat a’ felsőházban a’ királyszék közelében látta 
íélelmes sebességgel föllobbanni. Azonban ugyan
ezen ur állítása szerint a’ tűznek máshol kellett 
kitörnie, ’s mindenfelé elterjednie, míg ő a’ biztos
sági szobát, hol irt, nagy füst miatt elhagyni kény- 
teleníttetett. Ezen előadás ellenére a’ Standard 
meg azt kürtöli, hogy drága oklevelekben nagyobb 
a’ veszteség, mint eleinte hitték. — A’ Globe 
szerint Barbadoesból aug. SOról jött magányos le
velek Demerara, Trinidad ’s egyéb szigeteken 
zavargásokat említenek. Antiguán a’ négerek jól 
viselik magokat, de nem olíy szorgalmasan dol
goznak , mint felszabadulásuk előtt. — Telvék az 
irlandi lapok (mindeu színűek) a’ lordhelytartó

(Wellesley) dicséretével, vagy legalább azon 
körülménnyel , hogy az a’ dublini játékszínben, hol 
minden véleményű irlandi összegyűl, a’ néptől köz- 
lelkesedéssel fogadtatik. Nincs nehezebb, úgymond 
a’ Courier, Irlandban statusférfira nézve, mint a’ 
sokszínű vegyült társaságoknak áltáljában tetsze
ni; ’s ezt Wellesley elérte. — A’ Times azonre- 
ményét fejezi ki, hogy a’ két parliamentház va
lódi régi goth ízlésben fog fölépittetni, mi szerint 
azok a’ Westminsterhallhoz hasonlítsanak. — 0 ’ 
Connell ur 4dik (mint a’ Times mondja: lélekis- 
méretlen hosszaságu) levelet bocsátott Duncannon 
lordhoz, melly a’ Globe szerint merő személyes meg
támadásokkal teljes.—Angliában a1 hangászat bará
ti a’ birminghami nagy liangászati ünnepre fordi- 
ták figyelmüket, melly 1784 óta minden 3 év 
alatt megujittatik. Az idén egyszersmind azon nagy 
terem beavatására tartatott ez, mellyet a’ gazdag 
gyárváros nagy gyülekezetekre, ’s különösen han
gyászaira épített. Az e’végeti kimérések nagyszerük, 
de olly helyes akusfikai idomzatuak, hogy a’ hang 
leggyöngédebb rezgedelmit is a’ terem minden ré
szein tisztán kivehetni. Még a1 klavír is nagy ha
tást okoz benne. Moscheles nagy, fényes tetszést 
aratott jtten. E ’ tömérdek teremben a’játék egész 
finomságát és szabatosságát 350G személy méltat
hatja egyszerre. Különös érdeket gerjeszt a’ nagy 
kiméréssel épített orgona. Az orgona Händel nagy 
hangr/füveiben mellőzhetlcn. Ezen éven is 5 —600 
hangász vala jelen is. A’ négy oratórium bevétele 
délelőtt, ’s a’ három hangversenyé estve majd
14,000 f. st. (140 ,000  pengő forintnál több!) 
volt; mi a’ költségek lerovása után egy helybeli 
kórházra jut. — A’ Globe szerint Brougham lord 
rövid idő alatt Párisba menend.

F IIA N C Z 1 A  O R S Z Á G .
A’ királyi költség Fontainebleauban (eivillis- 

te) nem folyt szűkmarkűlag: az udvarmester min
den napra csak 83,000 frankot tüze ki, de az nem 
volt elég. Az udvar jelenléte, ’s az idegenek oda
tódulta mindent úgy eldrágított, hogy a’ kir.sza
kácsok egy tojásért 18 garast fizettek. A’ király 
10 napi ott tartózkodta alatt mindennap 1100 sze
mély ebédelt a’ kastélyban. Ministeri rendelés azt 
parancsolja a’ megyeispánoknak, hogy semmi kéz
műves legénynek, ki Párisba készül dolgot keres
ni, útlevelét ne látomásozzák, míg vaiamelly pá
risi mestertől írást nem mutat, hogy azon mester 
által hivatik, ’s hogy az őt munkáról biztosítja.— 
Parisban a’ tolvajlások nyugtalanitólag szaporod
nak, ’s altaljában gáncsolják, hogy a’ rendőrség 
aT politikát hajh assza ’s a’ polgárok bátorságára 
nem ügyel. Emlegetik: Rodil azért bocsáttatott el,
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inert egyik írásában a’ /ranczia beavatkozás szűk*» 
ségét akará megmutatni, mit Madridban nem óhaj
tanak. Mindről pedig azt hírlik, hogy mihelyt át
veszi a’ Vezérséget, azonnal felszólítást fog a’ föi- 
zendült tartományok lakosihoz bocsátani, nielly- 
ben közbocsánatot, és privilégiumaik helyreállí
tását igérendi, ha lecsöndesülnek. Legjobb is lenne. 
—-A’ pairkamara elnöke tudősítá a’ paireket, hogy 
az ezen törvényszék előtt lefolvő pörben a’ tudó
sítás már kész, ’s még nov. közepe előtt fel fog 
olvastatni; mire nézve fölszólítja őket, hogy akkor
ra Párisban legyenek. — Megjegyzésre méltó azon 
körülmény Francziaországban, hogyjq? kalmár
egyesületek majd mindenütt a’ vám-leszállítás és 
a’ tilalmak eltörlése ellen nyilatkoztak, mit a’ ke
reskedési minister tenni szándéklott.

Párisban a’ legnevesb pénzváltók a’ csarnok
órák megmászása iránt folyamodtak a’ minister- 
hez. Azt óhajtják tudnillik, hogy a’ csarnok dél
ben 12 órakor nyittassák ki, és 2 órakor délután 
.zárassák be, hogy elég idejök legyen hirnök-kül- 
désre mind a’ megyékbe mind küllőidre. — Braun- 
schweígi Károly hg a’ cassatioszékre mozdította 
feljebb pőrét az alsó törvényszék azon Ítélete el
len, mellynél fogva Chaltas ur 100,000 franknyi 
kárpótlása 20,000re szállíttatik, noha a’ 12 hó
napos fogság meghagyatik. A’ cassatioszék e’ föl— 
jebbvitelt féireveté, ’s az előbbi ítéletet helyben- 
ihagyá. Mihezképest ezen unalmas ügynek vége. 
— A’ párisi lapok igen megtámadták, ’s méltán, 
a’ kalmárság ellenmondását a’ financzminister által 
«zándéklott vám-leszállítás iránt. A’ Temps ig y : 
, Pirulunk megvaliahj, de úgy van, a’ kalmár 
egyesületek oppositiója , mellyek többé vagy ke
vésbé érde\lett kereskedőkbűl állanak uémeily va
rasokban annyira jutott, hogy műhely-bezáratással 
fenyegetőztek, ’s a’ munkásoknak, kenyér nélkül 
az utczára dohatásukkal. Iíiy piszkos szerelme a’ 
monopóliumnak, a’ kalmár egoismusnak illy szem
telen kitálaltatása öszhangzásban áll a’ kor hala- 
’ió szellemével,^ ’s gyártóinknak sem szolgál nagy 
becsületükre. Ereznék bár, hogy magányos érde
keik semmikép sem foroghatnak veszélyben olly 
rendszabás által, mellyet olly kévéssé szándékoz
nak ártóvá tenni, halasztások ’s megszorításokkal 
környezvén azt, ’s mellynek csupán akkor adandnak 
;eljes kifejtést, ha minden érdek ki lesz egyenlít
het A’ National igy : „Azon fenyegetésen, hogy 
’** műhelyeket bezárandják ’s a’ munkásokat ke
nyér nélkül hagyandják, kévéssé csudálkozunk, ’s 
;iem bámulnánk, ha végrehajtanák is olly embe
rek, kik az anyagi (materiális) érdekekből némi 
mltust csináltak, kik szabadságiük, jövendőnk, ’s

minden nagylelkű érzelminkből játékot űztek. Ezen 
emberek, kik olly könnyen ’s olly hamar jajvészt tud
nak kiáltani, midőn a’ munkások egyesülnek, hogy 
napszámjukat ne engedjék szorongatni, vagy hogy 
természeti helyzetűket javítsák, nem irtóznak most 
a’ munkások ingerültségét táplálni, sőt még annyira 
is mennek, hogy zendülést fognak hirdetni, csak
hogy ezéijokat elérhessék, azaz privilegiumikat 
föntarthassák, mellyek az országra nézve egész
ben kiállhatlanokká lettek.“ — Egy hangon szól 
velők a’ j. des Débats, melly egyszersmind azt 
mondja, hogy a’ kormány, haczélt akar érni, hi
hetőleg elhatárzottabban lépend föl e’ vitában. Ed
dig a’ kormány teendő rendszabályit nem törvény- 
javaslólag hanem tanács v. ajánláskép közlötte a’ 
kalinársággal. Annyi bizonyos, hogy a’ kormány
nak ez úttal sikamos állása lesz. Az ország egyik 
vége tudnillik korlátlan kereskedési szabadságot, a’ 
másik föltéílen tilalom-rendszert kíván tőle. Erre 
a’ journal des Débats megjegyzi: „A’ kormány 
előre látja, hogy bármellyik párthoz hajlik, teli to
rokkal fognak ellene zajgani, akár sokat, akár 
keveset, akár semmit sem másít a’ vámjegyzéken. 
A’ kormány azonban csak az utolsót nem teheti, 
mert ez lenne azon egyetlen mód,mit az értelmesbek, 
’s nem érdekletlek, kik előbb utóbb képezendik, 
vagy képezik a’ nyilványos véleményt, meg nem 
köszönnének.“

O L A S Z O R S Z Á G .
Rómából oct. 11 kén költ levél hirli, hogy d. 

Míguel az nap reggelén hirtelen éjszaki Olaszor
szágba utazott el, hogy, mint állítják némellyek, 
Modenában a’ modenai hg. leányával házasságra 
keljen; a’ levelező azonban e’ hírért nem kezes, 
’s mi sem. Turinból oct. l l r ő l  pedig azt, hogy Pa
risban Nápoly részéről lépések tétettek d. Carlos 
elismértetése iránt. A’ nápolyi udvar tudnillik arra 
szólítja föl a’ tüileriák kabinetjét, hogy a’ d. Car- 
lost elismerésben kezet fogjon vele. A’ párisi ka
binet ugyan, még nem adott választ, de legyen 
az bármiilyen, figyelemre méltó marad mindenkor, 
hogy e’ lépést Párisban megtehették; ha csakugyan 
megtették. Nápolyban azonban kedvező síikért re
ménylenek, különben tán nem is mertek volna ezen 
értekezésbe bocsátkozni. Rövid idő múlva biz,o- 
nyosbat mondhatni majd e’ fontos alkuról.—A’ gő:z- . 
hajók száma a’ földközi tengeren hónaponként őre;» - 
bül. A’ Marseille, Genua, Livorno és Nápoly kij; 
szabályosan járókhoz, úgymint: I. F e r d in a n d I. 
Ferencz; Sully, IV. Henrik, Commercio di Geno ra 
és Óceánhoz még ezen év folytában más kettői 
ruland; egyik 120  ló erejű műszerrel, a’ mái jk 
180 ló erejűvel. Két angol gőzhajó már több I ió-
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barnánk, hosszas panaszokat vitattak, sőt meg azok, 
egyenesen az indulatok feltüzesitésére , ’s a’ bizo- 
dalmatlanság magvának annál bizonyosabb követ
kezéssel leendő elhintésére alkalmaztatott szavak
nak hozzá adásival, a’ nép között el is terjesz
tettek. A’ mi ezeket ’s jelesen azon ujitastil- 
l e t i , mellyet a’ fenállő esküformákban tenni vala 
szándék, mi ugyan Kedveltségednek kegy. gondol
kozásunkat a’ törvények ’s erdélyországi nagyFej- 
delemségíink megerősített .szokásai értelmében múlt 
aug. 2 lkén megírtuk, szivünk őszintesége szerint 
nyilván kijelentvén , hogy az illyelén változtatás
nak , a’ szükséges részeiben mindeddig szűkölködő 
országgyűlés jelen helyzetében, ’s a’ nélkül, hogy 
ahoz a’ kir. helybenhagyás ne járuljon, helye nem 
lehet. A 1 mellyek a’ múlt időbeli példákból, ’s a’ 
törvény értelmében összegyűlve volt erdélyi nagy 
Fejdelem^égünk ’s az .ahoz visszakapcsolt részek 
KK. ’s Hitnek irományaiból felhozatnak , a’ mellett 
hogy a’ jelen , nem egészen tökéletes állására az 
országgyűlésnek már csak ennélfogva sem alkal
maztathatok, .azon kegy. kinyilatkoztatásunknak 
olly kévéssé vágynak ellenére, hogy épen azok ál
tal még bővebben megerősít telik az, mi különben 
is nyilván tudva vagyon: tvogy t. i. az 1742ben or
szágosan összegyűlt KK. és Klidek mind azon meg
szólítása mellett az akkori kir. biztosnak, mellyre 
most hivatkozás tétetik , az azonkor őszinteségéhez 
képest ernlékezetjökben tartván azt, mi az 1695 
észt. országgyűlésből a’ .fels. Leopold által adatott 
kegy. utasítások iránt azok magasztalásávalíratott, 
boldog emlékezetű nagyanyánknak a’ statusok prae- 
sese eskűforinájára nézve következőket terjesztet
tek fel: „hogy ha u’ felküldött esküformát az an
nak törvényességére szükséges kir. helybenhagyás
ra méltónak Ítéli, egyszersmind utasításáról is azon 
hivatalnak, mellyről az esküformában említés tör
ténik, kegyesen határozni rnéltóztassék“ a’ fenebb 
érdeklelt előbbi példák előadásának sorában pedig 
nyilván elismertetik az i s : hogy a ’ jus, a’ fenállő 
esküformákban, valamint, a’ mi a’ törvényen túl 
vagy azon kívül terjedő cselekvéseket illeti,  hozzá 
adni, vagy azokból kihagyni a’ törvényhozáshoz 
tartozik. — Miből már csak magából is világosan 
kitetszik, hogy azon kérdés is ,  ha a’ .fenállő for
mákban történendő változás a’ törvények értelmé
hez képest tétetett é vagy sem? az ezek magyará
zására az 1791 :7dik törvényczikkely által kijelelt 
útról él nem vonathatik. Mi az időközben történtek 
sorát illeti , nem lehet a’ jelen országgyűlésre néz
ve az ősök által mindig különös szempontul vett köz 
csendesség ’s nyugalom tekintetéből is nem fájlal
nunk, hogy az így összegyűlt KK. és RRdeknekki- 
nyilatkoztatásivái, mellyek által a’ mi személyünk
ben, törvényes és atyai szándékúikban helyzeti 
bizodalmokat megújítva jelentették ki, valamint szin
te abeli állításával is ,  hogy a1 törvények szentsé
gére, ’s a’ constitutio ép fentartására ügyelvén , so
ha és semmi mód által arra biratni nem fognak, 
hogy a’ constitutio megszegésére magok nyújtsák 
kezeiket; cselekvéseik kevésbé egyeznek meg. Mert 
noha nem lehetmagoknak is által nem látniok, hogy 
az ősi törvényes alkotmány épségére nézve ártal

masabb tanácsok nem lehefnek , m in ta ’ mellyek 
az országgyűlési dolgok, mi módon és renden , ’g 
mélly gondos íigyelemmeli folytatása iránt fenállő 
világos törvényszabályok lerontásán al merő önkény
re törekesznek, noha továbbá vétek nélkül nem ké
telkedhettek , hogy ha valamiben magokat kegyel- 

,mes szándékink ellen terhelteknek érzik, mi azil-  
,lyes tárgyak fölvételét, a' töm ények által megha
tározott helyen ’s időben ellenezni nem fogjuk; 
még is azokat a’ legkeserűbb szavakkal nagyítva a’- 
kép terjesztették szerte széllyel, hogy ha ezen szél
iéin a’ nép indulatjává válnék , nemcsak az alkot

mányi szent szövetség ’s egyességnek szent kötelei 
nem maradnának bátorságban, hanem az egész or
szág úllapotja is a’ legnagyobb veszedelembe jutna. 
Mellyek noha úgy történtek, hogy azokat mint ki
rály , ’s a’ törvények, ’s az -ezeken épült köz bol
dogság őrje, helyben nem hagyhatjnk, mindazáltal 
azon reménnyel nem hagyunk fül egészen , hogy 
azoknál, kik a" haza iránti lfgfontosb kötelességek 
érzését melleikben mélyen beoltva lenni nem egy
szer állítják, ezen érzéshez .képest azok, a’ mik 
eddigelé törvények ellenére történtek, jobbak
nak követése ’s kivitele által még helyre hozathat
nak. Kedveltségednek tehát ezennel kegyesen meg
hagyjuk , hogy ezen érzetinket vélek közölje, ’s 
őket kir. nevünkben hathatósan intse, hogy a’ kir. 
kormányszék ’s a’ törvényes közigazgatás rendje 
helyreállítása iránt kijelentett önkivánataikat to
vábbá ne hátráltassák , hanem a’ főbb ‘s diploma
tikai hivatalok választását, mellyet állításuk sze
rint már elkezdettek, a’ statusok elnökét’s az ité- 
lőmestereket a’ fenállő formák szerint föleskeívén 
annál serényebben folytassak, minél világosabb, 
hogy most már tőlök függ, hogy panaszaik legna
gyobb része ezen választásnak nientőlelóbbi meg
tétele által orvosoltassék , ’s az országgyűlést a’ 
törvények által kívánt módon kiegészítvén , az or

szággyűlési értekezések rendes folyamatba jőjenek, 
mellyek folytában, -bármilly kívánságokat a’ tör
vény értelmében az t'gy országosan összegyűlt KK. 
és llRdek alázatosan élőnkbe adandóknak vélnek, 

-meghallgatni , ’s azok iránt kegyelmes válaszinkat 
kiadni készek vagyunk, a’ jelen ismételt kir. kinyi
latkoztatásunk által is egyedül annak további bebi
zonyítására czélozvan , hogy minden szándékunk 
csupán arra van intézve , hogy valamint magunk a’ 
törvényeket szenteknek lenni akarjuk, úgy azokat 
mások megtámadása ’s törekedési ellen is, sértetle
nül fentartsuk. Többnyire ’s a’ t. Költ Récsben oct. 
I 8kán 1831. F e r e n c z  s. k,

McIIy kegy, kir. leírás felolvastatván köz
iratra kéretett. Ugyanezen országos ülésben ol
vastattak az ö Felségéhez küldött országos követ
ségnek Pozsonyból sept. 29rűl ’s Bécsből oct. 6ról 
a’ KK. és RRhez tett tudósításaik. E. H.

P e s t :  Nov. 9kén ülié a’ mngy. tudom, Akadé
mia ez idei nyilvápyos ’s alapittatásától fogva 3dik 
közünnepét a ns. megye nagyobb palotájában dél
előtti 10 órától délutáni l£ ig  mindkét nemű szá
mos és díszes gyülekezet jeienléliben. Az ünnepet 
m. T e l e k i  J ó z s e f  gr. elnök ur nyomos beszéd-

1

J
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del nyila meg, mellyben győző értelmesse'gü ’s 
nemesb virágú es világit tolla hathatós szónok ajak
kal tükröző elő e’ tudományos test munkálatinak, 
fő vonalait, eddigi szerény ’s jövendőre biztosan re- 
inellhelő több oldalú s mindegyre derengőbfct növe
kedőbb siker-ii hatását művelődésünkre ’s inás leg
szentebb érdekeinkre nézve , híven lefestő továbbá 
nemzeti tudományosságunk hívei ’s bajnokinak az In
tézet alakulta előtti szigorogtát ’s alapultaután mosta
ni vidító áliapíiját, atyáskodó Fejdelmiink kegyelme 
pártfogó f. Nádorunk oltalma ’s Alapitóji ’s nemze
tünk Atyjai buzgón folytatott gyámolitása által. E1 
harsány éljennel fogadott lelkes beszéd u ta n D ö b -  
r e n t e i  Gabor titoknok ur czélszerü rajzban elő
terjesztő a’ Társaság történeteit 1833 nov. 23kától 
1834 nov. 9keig, mellyből érdekesbek ezek: a’ 
Társaság 39 héti ülést tartott 5 a’ nagy magy. szó
tárhoz Vas vmegyei tájszó-gyüjt'eményt beküldött 
dr Horváth József r. tag; Czuczor Gergely 1.1. 11.Ko- 
máromtáji szavakat s közmondásokat; Czech Já
nos 35ünél több győri közmondást, mellyek nyom
tatott szótárink ’s közmondást gyüjteményinkben 
nincsenek; Horváth Zsigmond lev. tag Balaton mel
léki bajszokat; Novak Dániel építési műszó-gyűjte
ményt ; Szalay Imre r. tagra bízatott a’ kath. hit
tudom. könyvekből eszközlendő műszó-kivonás ’s a’ 
nyelvi adomány i osztály nyomtatásban a’ társ. tagok 
külön használatára bemutató gr„-Teleki József szó
tári készítésmód - rajza szerint alkotott tervet a’ 
nagy magyar szókönyv szerkesztésére ’s belső elren
delésére. Megtevő a’ Társaság a’ négy evangélista 
l-lGőbeli magyar fordításának lemásoltatására kí
vántaié lépéseket i s ,  mellyet Fejérváry Miklós ha- 
zánk/ija külföldi útjában a? müncheni bajor kir. 
könyvtárban feltalált , mint szinte azon német kéz
iratéra is , mellyet Czech János r. tag Becsben ta
lá lt ,  hol Albert királyunk özvegyének Erzsébetnek 
Kotlanner Ilona nevű bizodalmasa szent koronánk
nak Visegrádrol titkos elvitelét ’s íjászló herczeg 
koronáztatását írván le azt is említi, bogy a ki
rályné a’ székesfejérvár* polgárokkal magyarul be
szélt, tantijeiül , hogy Albert király udvarában 
év> háza népe közt magyar nyelv divatozott. To-' 
vábbá I). Lakos tiszt, tag küldeménye a’ szé
kely földről , meliy egy 1581 V  1595ki magyar irat 
hiteles mása; Hammer József külföldi lev. tag be-- 
küldött értekezése ’s a’ t. A’ mostani nagy gyűlés tár
gyai közül pedig kitünőbbek : 1)  a’ Társaság játék- 
szini küldöttsége 77 régibb fordítást javított k i ’s 5 
uj fordítást eszközlött* a’ jövő évre jó külföldi da
rabok fordításira ’s uj eredetiek általnézésire a’ 1a- 
valy kitett 500 pengő foriritbul fenlevő 230 forint-- 
hoz még 200 fr. adatott. 2)  Haladó köszönetét fe
jezd ki a’ Társaság gr. Teleki J. elölülőjének azon 
újabb nagylelkűségért , mellyel a’ gr. Teleki nem-- 
Eétség-ajandékozta-könyvtárt most Kresznerics Fe- 
rtencz tiszt, tag 4000 vf. megvásárolt Incunabulai’s 
régi pénzgyüjteményévei nevelni ’s ezentúl pénzek
kel szaporiftathatása végett 2000 pengő fr. alapít
vánnyal gyarapítani kegyes volt ; hasonló hálaér
zést nyilatkoztatott inasod elnöke gr. Széchenyi 
István iránt, ki a’ társaság pecséli cziinerének 
nagyban ábrázoló gyönyörű képével az ülésteremet

feldiszesíteni szíveskedett.—A’ Társasa’g játékszini 
kérdésére beérkezett 18 felelet közül 30 aranyra 
méltónak Ítéltetett F á y  Andrásé ’s tiszteletdij mel
lett nyomtatásra érdemlőnek Kállay Ferenczé ’s 
Jakab Istváné, ’s mind a’ héti , mind a’ nagy, mind 
a’ közgyűlés megköszönte Fáy András hazafi tettét, 
mellynélfogva nyert diját a’magyar középponti já- 
tékszin-épitésre szánta. Továbbá közlőitek hiteles 
másolatokat a’ régiség-gyűjteményre: Luczenbacher 
az 1182 2 halottas beszédét; Gévay Antal lev. tag 
az ó testamentomi némelly prófétákét 1383ból; 
Czech János r. tag Kinizsi Pálné (Magyar Benigna) 
imádságos könyveét 1513ból; ÍSzlemenics Pál ó 
és uj testamentomi fordításokét 1516 és 19ből; ’s 
Guzmics Izidor r. tag egy predikatziós és imádságos 
könyvét 1420ból, ’s még más 6 régi magyar emlék 
lemasoltatása határoztatott. A’ titoknok után K á l
l a y  Ferencz r, tag tarta emlékbeszédet Görög De
meter udv. tan. és rendes tag felett: melegül raj
zolván a’ dicső elhunytnak ujságszerkesztési, me
gyéink fö!dabroszoztatása,fenső nevelési, a’ világ ne
mesb szőlőfajainak honosítása -’s t. által szerzett 
magas érdemeit ; utána B u g á t  Pál r. tag olvasó 
velős tartalmú értekezését a’ külső érzékekről; Ezt 
követé C z e c h  János r. tag ra’ tudományok álla
pot j át nyomosán fejtegetvén Arpádi faji fejdelmeink 
alatt. Erre Bóthkrepf Gábor 1. tag ’s a’ Regélő és 
Honmüvész szorgalmas szerkesztője olvasóéi J a n 
k ó  v i c h Miklós tiszt, tag ismertetését, a’ benei pusz
tán (Kecskemét mellett) talált régiségekről (nem 
csak kőiratu nyomatokban , hanem természetiig is 
az asztalon szemlélhető volt, gyanuhitellel a’ bériéi 
pusztán lovastul ’s minden készületestül eltemetett 
Bene hősnek több helyen megszegdelt ’s hártyával 
hegedzett kaponyája , aranyzott ezüst bogiárai, 
karperecze, zablája, Berengárnak több rendű ’s 
mintájú eddig igen ritka ezüst pénzei a’ Xdik szá- 
zadbul ’s t.) Ezekután az I833ra megjutalmazott 
munkák felőli Ítélete ohastatott fel a’ Társaság
nak, melly is óhajtása ellenére’s a’ Ildik rendsza
bás korlátozási mellett a’ szoros tudományi müvek
ben meddőnek lelvén a’ múlt 1833 évet, egyedül 
a’ szép. literatúrai pályán látott koronázatia mél
tó két első rangú jelenést, ’s azokat olly hasonbe- 
csüeknek ismerte e l ,  hogy az egynek kiadatni kel
lő 200 arany jutalmat ez úttal két koszorusink közt 
vélte czélszeiünek egyenlőn felosztani érdemeik ha- 
sonbecsü méltatásával. F ’ megkoszorúzott két mun
ka czime betűrendben imez: K i s f a l u d y  Sándor 
munkáji III. és IV. kötet Pest 1833. lőrét, és V ö
r ö s m a r t y  Mihál munkáji í. és III. köt. Pest. 
1833. 8r. Ezek mellett dicsérettel említeni méltó 
nak vélte Péterfy Károly köv. munkáját: Fiioso- 
fusok és Filosofia históriája I. köt. M.Vásárhely 
1833. 8 . — A-philosophiai osztálybeli 1831ki kér
désre beérkezett két felelet közül ezen jelmondata: 
„Est Deus in nobis-4 Ítéltetett' 1.00 arany jutalom
ra ’s nyomtatásra méltónak, ’s ennek szerzője Al- 
mási B a l o g h  Pál lev. tag., a’ másik pedig iven- 
kénti 4 arany dijra és szinte sajtéra érdemesnek, 
szerzője H e  t é n y i  János ekeli ref. pap. Egy 3dik 
„Si ergo conveniat universa Ecclesia s t. jelmon
dat u, mint határnap után érkezett, vizsgálat alá nem
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jöhetett. — A’ históriai osztály I832ki kerdesere 
csupán egy felelet érkezeit, az is későn "’s így nem 
fogadtathatott el ; ’s a’ Társaság ezennel ismétli 
kérdése kitűzését., melly így szó lt: Miilyen befo
lyásuk volt honi városinknak Nemzet üifk k i fej tőd c- 
sire és csinosbulására ?“ A jutalom 100 arany, fe
leleti határidő dec. Slke 1836. Mind ezeket az 
183|re érkezett eredeti vígjátékok iránti jelentés 
kalauzold, ’s minthogy a’ bejött 12 közt egy sem 
fordult elő remek, vagy igen figyelemre méltó, az 
ezen drámái évre a’ 100 arany ki nem adatása Ítél
tetett. Másod rendű (accessit) pályamunkául azon
ban nyomtatásra méltónak ivenkénti 4 arany tisz- 
teletdijjal ,,a’ falusi lakodalom“ czimü találtató tt, 
szerzője J a k a b  István lev. tag, az E v a  as z- 
s z o n y  u n o k á j a  czimzetü pedig dicsérettel em
lítendőnek. Végzetül az I834re szóló nyelvtudomá
nyi és philosopliiai kérdés az imént említett hisz- 
toriaival hijdettetett ki. Az egészt záradékul a’ gróf 
elnök rövid szives hálabeszéde koronázó.

A’ magy. tud. Társaság  kérdései 1831 r e :
1) Nyelvtudományi kérdés: Mellyek a’ magyar 

nyeltben a’ tiszta gyökök.3 Számiáltassanak elő, 
mennyire lehet , eredeti jeleni őseikkel. — A’ juta
lom 100 darab arany. — 2} Philosopliiai kérdés: 
Mi haszna ’s befolyása van és lehetne még aJ Je- 
lektudománynak (^Psychologiának) mind aJ felsőbb 
mind az alsóbb néposztályok czélirányos erkölcsi 
és polgári nevelésére ? Mit és mennyit kellene eb
ből a’ nemzeti oskolákban is tanitás tárgyául fel
venni? — A’ jutalom 100 darab arany. — Mind a’ 
két osztálybeli feleleteket, pecsétes leveleikre hi
vatkozandó jelmondataikkal, a’ titoknok veszi által. 
*S mindenik beküldésének határnapja Martius I9dike 
1836. Azon napon túl érkező felelet el nem fogad
ható. A’ 100 darab arany fődijon kívül, másod sőt 
harmad karbelinek találandó felelet is kiadathatok, 
külön meghatározandó tiszteletdij mellett. Pesten 
a’ 3dik közülésből Nov. 9dikén 1834.

B a r s  vmegyének Aranyos-Maróthon f. észt. 
oct. 22kén nm. gr. Keglevich János főispán ur el
nöksége alatt díszesen tartolt tisztválasztása követ
kező tisztikart alakított: alispán lett 1. Tajnay Já
nos , 2. liainprecht Ignácz ; főjegyző: Lipo\niczky 
Vilmos; aljegyző: 1. Bot ka Pét er, főjegyzői rang
gal ; 2. Kosztolányi Péter; levéltárnok: Valente- 
nyi József; számvevő: Simonyi Elek; főügyészek: 
Szabó János és Botka Tivadar; aliigyészek : Ju
hász Bencze és Simonyi Ferencz; főadószedők: 
Majt hényi Aloiz a’ hadi és Pereszlényi Károly a’ 
házi pénztárnál. Oszlányi jáiásban főszolgabíró; 
Majthényi Paidolf; albiró fő ranggal: Simonyi Li- 
bór ; adószedő: Simonyi Károly; eskütt: Koszto
lányi Samu. Garami járásban főbíró : Brogyányi 
István ; albiró : Simonyi Adus ; adószedő; Veress 
Antal; esküitek: Veress István és Kiss Adolf. Lé
vai járásban főbiró ; Sémbery György; albiró fő 
ranggal: Rainpreehí Ferencz; tiszteletbeli fóbiró : 
Liptbay Gahor ; 2dik albiró: Máteffy János; adó
szedő: Szakmáry Aloiz; esküttek: Széllé Gedeon 
sz.bírói ranggal, Bujcby József, Tóth Dániel és 
Litassy Rudolf. Tapolcsányi járásban főbiró: Li- 
povniczky József; 1. albiró fő ranggal: Tajnay 
Lajos; 2. Névery Miksa; adószedő: Oláh János;

esküttek: Rajczy Jo'zsef. Czagány Antal, Rodó Si
mon és Névery József. Verebélyi járásban főbiró: 
Adamóczy Ambró Antal; 1. albiró fő ranggal : Ma- 
riássy Antal; 2. Gall Ferencz; adószedő: Csiba 
Ferencz; esküttek: Siitteő Kázmér, Benkovics Já
nos , Sütteő Ferencz és Csaplovics Károly. Fő uf- 
biztos : Liska Péter. Várnagy szbirói ranggal : Né
very Elek. Melly terhes foglalatosság, minthogy 
a’ megyebeli számosán összesereglett nemesség ezen 
szép szabadságának fölkialtással járuló élvezete 
közben is, a1 mérséklet és Hiedelem határi közt 
tartózkodott , két óra folytáig díszesen elvégeztetett.

Triesti tudósítás szerint „Maria Dorottya“ 
gőzhajó nov. lsőjén indult ki onnan tengerre uta
sok és arukkal a1 joniai szigetek felé Smyrna és 
Konstantinápoiynak. E ’ gőzhajó teletszakon e’ 
tájakon járand, mig jövő tavasszal rendelt pályá
jába lépend.

A’ nm. m. kir. udv. Kamara az alsó magyar- 
országi ÍÖkamara-grófsági hivatalnál megürült u- 
tólsó irnoktisztségre első irnoki accessista Balás 
Zsigmondot; Selmeczre érczsáfári írnokká eddig 
Windschachton műszerbolti segéd Nikel Libórt ne
vező ki; Likávai k. kam. kasznár Hauptmann Ven- 
czelt ugyan illy tisztségben tulajdon kérelmére 
Miskolczra tette által, helyébe likavai kasznárrá 
Kádár István aranyosi ispánt alkalmazván.

(kir. kam. tud.)
S P A N Y O L O R S Z Á G .

A' procurador-kamara e’ napokban csupa uj- 
kérelmekkel foglnlntoskodék. 13kán névszerint el
fogadott egyet, hogy külföldiek az országban sem
mi katonai v. polgári hivatalra ne bocsáttassanak, 
14kén Acevedo ur indítványára a’ külső adóssági 
’s uj kölcsöni kamarai vitatások egész terjedelmök- 
ben kinyomatni határoztattak. lökén a’ kamara 
Arguelles urat, a’ követválasztási vizsgáló biztos
ság javaslatára, mint Asturia részéről küldött kö
vetet, fogadá el. Itt azon különös körülmény for
dult elő, hogy Arguelles ur a’ követté választha- 
tásnál megkivántató esztendei jövedelem fejében 
többet nem mutathatott elő, mint mennyit részére a’ 
választók önkénti adakozás és aláírás által gyűjtöt
tek. Arguelles ur 16kán már helyet foglalt a’ ka
marában, ’s a’ rendre került uj indítvány mellett, 
hogy a’ const, kormány alatt 1820 martz. 7kétül 
1823 sept. 30kaig történt országos hivatalokbeli 
kinevezések törvényeseknek ismértessenek, — ám
bár öregsége miatt gyöngült szóval, de.niég mind 
azon ész-erővel ’s hazafi tűzzel harczola, millyen- 
rül valaha a’ cortes idejében elhirült. Az indítvány 
el is fogadtatott. — Oct. 18kán a’ proeerkamará- 
ban la Itosa ur törvényjavaslatot terjesztett elő 
a’ majoratusi jószágok vásárlóji kármentesitésökre. 
Utána egyik titoknok a’ küladessági törvényjavas
latot folvasá föl, úgy mint azt a’ követház átküldő. 
Ezen olvasás alatt minden jelenvoltak boszuságára
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belép Burgos, ’s egy magányos pádon, mellyen 
senki más nem ült, helyet fog. Baráti ’s minden 
értelmes ember javasiák neki: ne jelenne meg oily 
vita alatt, mcilyben az 1823 és 30 közti időben 
Parisban különféle csalásokkal fölszedett adóssá
gok ügye forgand fel, mert bizonyosan személy
sértések és piszkok tárgya lesz. ügy is lön. Mert 
alig lépett a’ terembe, nagy zugás és morgással 
fogadtatott. Fölolvasás után pedig gén. Alava ke
mény szavakban indítványt tön, hogy Burgos ur, 
valamig a’ rajta fekvő vádak ’s okolásokká nem 
tisztítkozik ki, a’ kamara gyiiléseibül tiltassék el. 
Burgos szólaiti kívánt. Amarillas , kinek arczán a’ 
habozás és zavar, mellyet Burgos megjelenté oko
zott, igen is szembeötlő vala, többekkel együtt az 
indítvány mellett nyilatkozott, melly is azonnal sza
vazásra került ’s elfogadhatók. Burgos a’ szószék
be lép : — az elnök figyelmezteti a’ kamara ha
tározására ; a’ nép zajog és pisszeget; Burgos te
hát kénytelen lön a’ szószékről lelépni ’s a’ kama- 
rábul ki takarodni. — Ezután következett az adós
ság íölötti vita, mellynek sikere már tudva van. 
— E ’ kérdés kifejlésére, mint hiteles közlemé
nyekből kitetszik, a’ franczia udvar mingyárt ele
jétől kezdve hatalmas befolyással volt. Lajos-Filcp 
július elején, radon Neuillvben tartózkodott, ol
vasván Oviedo urnák a’ spanyol financziárul irt ’s 
Parisban kijött értekezését, igen megütközött azon 
ország illy ingadozó helyezetén ’s fokép a’ kincs
tár kiürültén. Parisba ~visszajöttekor nyomban tu
dakozódott e’ körülmény felől, ’s előbb ugyan Frias 
hghöz a’ spanyol követhöz fordult, de látván hogy 
ez neöi sokat ért országa financziájálioz, egyik se
gédét, egyszersmind kamarai tagot, ki Spanyol- 
országrul sokat összeírt már (hihetőleg de Labor- 
de grófot} szóliíá föl a’ dologban kif'ejíőbb világo- 
sitásért. Ennek következésében Lajos-F. meggyő
ződött , hogy Oviedo állításai alaposak, és Spa
nyolországban, legalább a’ részleges „statusbukás,0 
az adósság fölvételénél történt csalások miatt is, 
kerülhetetlen. Kurírt kőidé tehát Rayneval úrhoz 
uj utasítással, és saját kéziratu levéllel a’ spanyol 
királynéhoz, mellyben az összes adósságnak felére 
szállittatását ajánlotta, valamint a’ hitelezés és tar
tozásbelire fölosztást is. Innen következett Toreno 
urnák a’ kamarákhoz terjesztett finanezj avaslat a.

A’ cortes által jóváhagyott 400 millió uj köl
csön iránt oct. 21 kén királyi decretumot közlött 
a’ madriti újság, mellynél fogvást a’ vállalkozásbeli 
ajánlatok tételére nov. 20kán tűzetik határidőül. 
E ’ nap a’ begyülendő ajánlatokat egy, a’ decre- 
tum 2dik pontjában már előre kinevezett biztosság 
vízsgálandja meg, utána a’ kormánytanács és úgy 
a’ ministerium. Másik decretumnál fogva, a’ pol
gári őrség szolgálati lábra tétetik, ’s e’ szerint a’

hol még e’ katonaság szerkeztetve nem volna, ez 
minélelóbb végrehajtatni parancsoltatik. A’ lievis- 
ta Espanola szerencsét kivan a1 ministereknek e’ 
rendszabályhoz, melly valaha már öszhangzásban 
van a’ nemzet kívánságával. — Toreno oct. lökén 
a’ kir. kincstár igazgatásához rendelést bocsátott: 
mellyben ő (ölsége végzeténél fogva, a’ luccai hg. 
infansnak és beirai bgnének a’ kir. kincstárbuí ii- 
zettetni szokott appanageok, minthogy Ií. Izabella 
királyné kormányát elismérni nem akarják, ezu- 
tánra megszüntetik. — Egy madriti levélnél fog
va Guena ur a’ belső ministerséggel megkináíta- 
tott, de el nem fogadta; gén. Alava (ki Burgos 
ellen kikelt} aligha jsül minister nem lesz, vagy 
londoni követ; Miraílores szinte vajamelly minis- 
teriumra alkalmaztatik. — Mina 2?kén Bayonne- 
ban volt ’s egészsége már helyreállottnak látszik. 
A’ hadminister O’Castiliábul a’ főkapitány tói tudó
sítást vett, hogy Barnabé és Toresano guerillafők 
Mata-Combanál megverettek.

A N G L I A.
A’ Morning-Post tory-lap igen kikel O’Con

nell izgatása ellen Irlandban, állítván, bogy ha 
a’ népizgás tovább is így halad, végre minden 
vallás és pólgári rend tönkre jutand. Honnan az 
irlandi katholikus püspökök Murray érsek elnök
sége alatt olly végzést határoztak, mellynél lóg
va fölszólítanak minden katholikus lelkészt, hogy 
O'Connell semmi nemű eszközéül ne használtas
sák magokat; az egyházakat politikai gyűlésekre 
át ne engedjék, politikai gyűlésekben se elnöksé
get, se titoknokságot ne viseljenek, se végre olly 
alkalmakkor bármi végzéseket ne javasoljanak , se 
ne támogassanak; hanem áltáljában szent hivatá
suk bélyegét megtartva egyedül Krisztus szolgá
latában járjanak híven. — A’ Glasgow-Chronicle 
az uj parliament-házépítésről elmélkedvén többek 
közt azon reményét fejezi ki, hogy az mind a’kö
vettagokra, mind a’ közönségre nézve kényelmesb 
leend. „Egyik leggonoszabb sajátsága, úgymond, 
az volt, hogy, mivel néhány tagnak szokása volt 
kaparás, ordítás és ugatás által letántoritani v. 
lekiáltani a’ nekik nem tetsző szónokot, e’ rendet
len törvényhozókat a’ székek rende még inkább el- 
rejté. Reméllhetni már most, hogy az uj ház úgy 
fog épittetni, minél fogva illy zajgás okozójit föl
fedezni könnyen lehessen. Továbbá szükségesnek 
vél olly rendelést is tenni, hogy a’ szavazások el
lenőrség alatt legyenek. E ’ szükségekre ügyelés 
ugyan a’ történeti emlékezések veszteségét ki nem 
pótolják, de legalább az épület a’ statusügyek 
igazgatására sokkal alkalmasb leend, mint a’ ré
gi volt.

Mistress W right, ki a’ felsöház gondvise
lője vala , a’ titkos tanács előtt kihallgattatván,
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azt valla r hogy oct. 16kán (a’ parliamentházak 
meggyuladása napján) m-ár egész napon szokat
lan forróságot érzett az épületben, ’s midőn tud
tára esett, hogy a’ rovásokat égetik , elküldött’ 
valakit azon emberhöz, ki azzal foglalkozók, hogy 
szemesen bánjék a’ dologgal, mire^amaz azt vá— 
laszolá: tudná mi dolga, és semmi veszélytől nem 
lehetne tartani. 5 órakor még egy ur a’ felsőház-' 
hol tette őt figyelmessé a’ nagy hőségre, de ő szó— 
bájába ment, ’s csak 6 óra után riasztotta fel a’ 
lárma, hogy a’ felsőház lángban áll; azon sze— 
mélyek, kikre a’ felsőház fölvigyázata vala biz-' 
v a , e’ munkájokat csak későn estve szokták volt* 
tenni, miután az ott dolgozó személyek már ha— 
za készülnek, ’s azon időbeli, midőn a’ tűz kiü
tött y épen a’ thé melleit ültek, mit 6 óra körül- 
szoktak inni, ’s 7 órakor ismét munkájok után lát
ni. E ’vallomásra a’ titkostanács elhatározta, hogy- 
az illetett személyeket bővebben ki fogja hallgat
ni. — A’ Globe megczáíolja Cooper ur azon állí
tását , mellynéí fogva ez Dudleyben (nem Bir- 
minghamban) 16kán estve 3 — 4 órával a’ gyu- 
ladás után hallotta volna, hogy a'két parlianient- 
ház meggyuladt. Tanúk hallgattatának ki, kik azon 
estvét Cooper urrai töltötték, míg lefeküdt, és 
semmi ollyast nem hallottak , hanem másnap reg
gel jött annak hire meg, ’s akkor hallhatta. Azon
ban Cooper urat is meg fogják, vallatni. — Az 
angol kormány belső politikája, úgy látszik, mint
ha fordulásán állana. Az Edinburg - Review lap 
két politikai értekezést tesz közzé. Brougham lor
dot mondják mind a’ kettő szerzőjének. A’ Sdik 
különösen „az utolsó parliamenlüiés“ czírn alatt 
nem csak saját nézeteit adja teljesen, mint ő azo
kat Skótziában imént kimondotta, hanem azon szó
kat is Lsmétezi, mellyekkel kifejezte. A’ czikkely 
Durham 1. ellen van irányozva, ki a’ ministereket 
következetlenségről vádolja a’ végett, hogy a’ 
megkívánt újítások ’s Javításokkal késnek,’s azokat 
szükítgetik és szorongatják. A’ miatt támadja meg 
t. i. Durham lordot, hogy a’ minisfertanácsban ő is 
megegyezett a’ reformbili olly másitásiban, mel- 
lyek a’ rendszabályt szűkítik, csakhogy á’ toryk 
helybenhagyását megnyerhesse. Durham I. az Edin- 
burgh-Review szerkesztésébe nyilványos levelet 
küldött, mellyben ezen előadást igaztalannak ál
lítja. Az említett czikkely még marczonán lehordja 
a’ Timest is, mit ama’ lap meg akart ugyan boszulni, 
de nyilványos erőtetéssel, ’s az előbbi kímélet
len.megtámadásoktól, mellyekkel a’ lordkanczel- 
lárt eddig zaklatá, igen igen elütve. — Mig azonban 
Brougham lord, hacsak ugyan ő a’ fenérintett 
czikkelyek szerzője, illy hatalmas ellenkezőkkel 
összecsattan, egyúttal uj szövetségesek után néz.

így  dicséri Wellington hget, ’s előre láttatja azon 
időpontot, mellyben ezen statusférfi és Sir Robert 
Péel a’- mérséklettebb újítókkal fognak a’ kormány
ra meghivatni, hogy a’ nemzet az anarchistáktól 
megmentessék. — A’ másik czikkely azon kér
dést vitaija: nem volna é tanácsosabb, hogy a’ 
király csak életfogytig tartó paireket nevezne, ’s 
az ismert töredéket a’ feísöházban ez által erejétől 
megfosztaná. A’ czikkely az életfogytig tartó ki
nevezés mellett van , a’ király a’ legjobb fők
kel rakhatná meg a’ felsőházat és azt az alsóházhoz 
közelebb hozná; mivel ezentúl az alsóházzal lesz 
a- kormány kénytelen tartani. A parliament jövő 
üléseire nézve azon uj jogi nehézség is jött köz
b e , hogy a’ törvény tudósak véleménye szerint a’ 
parliamentet össze nem híhatni máshol, mint a’ 
Westminsterhallban. Mi miatt azt hiszik, hogy a’ 
parliament az elégett épületek egyik épen maradt 
részébe fog összehivatni, ’s azután majd vélemé
nyét továbbra kimondani, hol folytassa üléseit 
azontúl. — Az angol partokról szomorító hírek ér
keznek az utóbbi ott dühöngött szélvészek felöl, 
hol számos hajótörés ’s egyéb szerencsétlenség, 
történt. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ Times Konstantinápolyból sept. 23ról illy 

tartalmú levelet közöl: „Mióta ButeniefF ur (orosz 
követ) visszajött, rendkívüli munkásság uralkodik 
az orosz követség tisztségeiben. Az előbbinek in
téző jelenléte újra föléleszté a’ dragomanok, ügy
vivők ’s kémek serege élénkségit, kik Russzia bé
rében vannak, ’s a’ mirigy-ragály (Ansteckung) 
veszélyét daczoló bátorsággal futosnak az utczá- 
kon. itt lopva suhannak egyik hatalmas hívők há
zába, ki tág befolyással bir a’ törökség közt: ott 
titkos beszédbe merülnek egyik vagy másik diván- 
taggaí. Csolriakokra csolnakok ’s gőzhajók küldet
nek szét 'y szóval, e’ fővároslakosai óránként látják 
szemeikkel azon jelenségeket, mellyek llussziára 
nézve valami fontos eseményre példáznak. E ’ sej- 
dítések ’s gyanítások hitelt nyernek az által, hogy 
Russzia tömérdek élelemszert vásároltat ügyvivőji 
által, kiket Rumelia minden szembetűnőbb helysé
geiben tart. Számos hajóteher (élelem) küldetik Eu- 
patoria, KafFa, Taganrog és Odesszából Silistriába 
’s egyéb dunai várakba. — Félelemből, hogy a’ 
három évnyi ellátás, mellyet oláh és moldvaországi 
magtáraiban halomban tartani folyvást köteles, — 
a’ nép eltartására tán majd nem leszen elegendő, 
azon emberbaráti rendszabályra birá az orosz fő- 
consult, hogy e’ tartományokból a’ gabona kivi
telét megtiltsa. Uj sereg küldeték Besszarábiába és 
Krímbe, az egész orosz sereg a’ fekete tengeren 
vitorla-készen (v. indulóban) áll’s uj védmüvek ke-

*
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'étkeznék a’ sebastopolí rév bejárásában. — Egy 
másik levél Konstantinápolyból october lOröl azt 
jelenti , bogy a’ fölfegyverzés folyvást tart., és 
számos sereg huzódik Azs.iába.Reschid basa 60,000 
emberrel tanyáz Koniah vidékein. Nem rég egy 
száguldó csapatját fogta el Ibrahim basának, melly 
Abanánái a’ határon túllépett. Mint állítják az 
czélja, hogy Syriát Ibrahim nyomásai ellen .véd
je Js ótalmazza. Mi természetesen a’ syrial zavar
gásokra nem csekély befolyással van. Ibrahim tu
dósító is atyját, hogy míg a’ porta e’ seregeket 
vissza nem vonja, addig Syria nyugalmaért jót nem 
áll. Mire Ali fölszólító a’ portát, hogy;fiad készü
letével hagyjon föl, ’s a’ sergeket Koniah vidéki
ről vonja vissza, különben magát függetlennek 
nyilványítandja, ’s a’ portával a’tavaly kötött szer
ződést fölbomlottnak tekintendi. E ’ nyilatkozást 
mint mondják valamennyi nála tartózkodó consullal 
közlötte, ’s arra kérte őket, hogy tudósítsák ar
ról udvaraikat. .Feszengő tehát már most a’ figye
lem .a’ jövő esetekre, ’s különösen Syriára tekint 
minden szem, mert bizonyosan ott fog az európai 
háború kiütni. — E ’ történetekre a’ Moniteur Ot
toman lOkén igy szól: „Az ország feje teljes gond
dal tartozik alattvalóji nyugalmának ’s jóllétének. 
Ezen elvet hirdető szultán ő fönsége szüntelen, 
’s erre emlékeztető a’ tartományi kormányzókat is. 
E ’ czél függe szemei előtt akkor is, midőn arra ha
tározta magát, hogy Aegyptushoz még más tarto
mányokat is kapcsoljon, ’s azokat Ali fő parancsi 
alatt egyesítse. 0 magassága e’rendszabálytól szük
ségkép várta országai nyugalmát. Még is komoly 
egyenetlenségek támadtak Syriában ’s víjognak fő
kép Naplus és Jeruzaíein vidékin, a’ lakosok és az 
aegvptusi hatóságok között. Ezen egyenetlensé
geket az adók tuísága lokotfá, ha magányos tudó
sításoknak hihetni, mert hivatalos jelentést Aegyp- 
tus kormányzója azokról még nem küldött. Mivel 
azonban ezen történetek olly komolyakká lettek, 
hogy az aegyptusi kormányzónak személyesen kel- 

' le JaíFában megjelenni, a’ szultán a’ muselman vér
ontást országai belsejében tovább nem nézhetvén 
egykedvüíeg, a’ körülményekhez illő rendszabáso
kat parancsolt. — Egy angol hajó, Tripolisból Sy- 
rián által Palermóba érkezett kalmárlevelekben kö
vetkező hirt hozott: „A syriai nyugtalanságok és 
zavargásoknak még sincs végok. M. Ali tekintetét 
néhány erős várost kivéve, ismét nem ismérik el. 
A’ drúzok a’ Libanonon fegyverben állanak. Hason- 
líthatatlan lovasságuk folyam gyanánt lepé el Syria 
minden részéit, ’s Ibrahim basa talán alkunni lesz 
kénytelen. E’ támadásnak, inellyet igen nehéz lesz 
elnyomni, sok oka van. Ibrahim basa kicsapongási 
’s kegyetlenségivei a5 népet egészen kiíárasztá.

t
■ t ...

JMásik oka a’ porta szövetségében rejtezik Rus- 
^ziáyal, mivel Syria azt reményű, hogy e’ két 
(tengeri hatalomtól segedelmet nyerend. Valamen
nyi , konstantinápolyi ’s alexandriai hír is hitele
síti ezt azon toldalékkal, hogy Emir Beschir a’ 
drúz fejdelem is elpártolt Ibrahimtól, mire őt né
pe kényszerűé, melly egészen M. Ali ellen nyi

latkozott.
B R A Z Í L I A .

Következő azon rendelés fő tartalma, melly a’ 
tartományi törvényhozásról értekezik: ,,A’ köve
tek kamarája mint az ország alkotmánya javításá
ra illöleg fölhatalmazva az 1832ik év oct. 12iki 
törvénynél fogva ama’ nevezett alkotmányon kö
vetkező mászásokat határoz, ’s ünnepélyesen hir
det ki: I )  Az alkotmány 71ik czikkelye által biz
tosított jogot a’ kerületek — megyék — kamaráji 
és gyűlései fogják gyakorlani, mellyek a’ közta
nács helyébelépve, minden tartományban, tarto
mányi gyűlés nevezet alatt hozatnak be. 2 ) Min
den tartományi gyűlés álland 36 tagból Pernam
buco, Bahia, Ilio de Janeiro, Minas és st. Paulo; 
28ból Para, Maranbao, Ceara, Paraida, Alagoas 
és Bio Grande de Sul; 20ból végre a’ többi tar
tományokban. E 1 számokat általányos törvény meg
másíthatja. 3 ) Az általányos törvényhozó hatalom 
egy 2dik törvényhozó kamarát is állíthat föl vala- 
meily tartományban, annak gyűlése kértére, ’s e’ 
2dik kamara hosszabb tartásu lehet az elsőnél. 4 ) 
E ’ gyűlésekre ágy történik fi választás, mint az 
általányos törvényhozó gyűlésekre, ’s ugyanazon 
választók által. Minden tartományi törvényhozás 
csak két évre terjed; az előbbi tagokat újólag meg
választhatni. 5 ) Minden éven egy ülés tartatik, 
meHy-két hónapig tart, de meghosszabbíttathatik, 

-ha a’ tartomány elnöke jónak látja. 6 ) E ’ gyűlé
sek törvényhozóig végezhetnek: a) A tartomány 
-polgári , törvényszéki ’s egyházi fölosztása és 
székhelye másít ás a iránt, b) A’ nyilványos okta
tás iránt, alkalmas intézeteket tevén annak elő
mozdítására, kivevén az orvosi és törvény-leczkéket 
az Akadémiákon, ’s egyéb íanitóintézeteken, mel- 
lyeket általányos törvények netán emelni fognának, 
c) Az elsajátítási formák iránt a’ tartományokban, 
dj A’ helyhatósági (municipalise v. helybeli és tar
tományi kiadások, úgy szinte az azokhoz tartozó 
adók iránt, mennyire azok a közös adózást nem 
csorbítanák, e) Az egyenes adók fölosztása iránt 
a’ tartomány hatóságai áltál, ugyszinte a’ tarto
mányi bevétel ’s kiadás költségei számvétele iránt. 
A1 tartományi kiadások a’ tartományok elnöke költ
ségterve szerint, a’ helyhatóságiak (municipalise 
az illető várostanácsé szerint fognak ki tűzetni. íj 
A’ tartományi és helységi hivatalok fölállítása, w
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eltörlése, ’s dijaik meghatározása iránt. Tartomá
nyi és helységi hivatalok mindazok, mellyek vala- 
melly tartományban, vagy községben divatoznak, 
’s nem az általányos jövedelmek hadi vagy ten
gerügy igazgatására tartoznak, úgy szinte kivé
tetnek a’ tartomány elnöke , tisztsége , a’ püspök, 
az al- és fő törvényszékek tagjai, ’s végre azok, 
kik az orvosi és törvény-karban Ieczkéket tarta
nak. g) Nyilványos építések, utak, ’s a’ tartomány 
belhajózása iránt, ha az nem az általányos status
igazgatáshoz tartozik* h) Fog- dolog- és fék- v. 
javítóházak építése iránt, i) Nyilványos segedel- 
mezési épületek, klastromok, ’s mindennemű poli
tikai vagy vallási egyesületek iránt, k) Azon ese
tek és formák meghatározása iránt, mellyekben a’ 
tartományok elnöke a’ tartományi tisztviselőket 
kinevezhesse, fölfüggeszthesse, vagy letehesse. k) 
Az általányos gyűléssel ’s kormánnyal közösen a’ 
tartományi közjegyzékek kidolgozása (Statistika) 
’s a’ benszülöttek erkölcsi kimüveltetése, vagy gyar
matok fölállítása iránt. 1} Midőn az elnököt be kel
lene vádíani, vagy el kellene Ítélni, annak elhatá
rozása iránt, folyamatba hozassák e a’ dolog, ’s 
fölíüggesztessék e hivatalától azon esetekben, mel
lyekben a’ törvény azt rendeli, m) Azon elöljáró- 
sági személyek fölfüggesztése vagy letétele iránt, 
mellyek felelősségre idéztettek, miután kihallgat
va , ’s védelmükre elég idő vala engedve, n) A’ 
törvények ’s az alkotmány megőrzésére ’s megtar
tására ügyelni a’ tartományban, ’s az általányos 
gyűlésnek, úgy szinte a’ kormánynak előterjeszt- 
vényeket tenni más tartományok törvényei ellen, 
mellyek netán jogaikat sértenék. 13) A’ lOik és 
I l ik  czikkelyekben érintett végzésedet a’ tarto
mányi elnökhöz kell jóváhagyás végett föl küldeni. 
Kivétetnek azon törvények ’s végzések, mellyek 
a’ lOik czikkely 4. 5. 6ik szakaszaiban a’ hely- 
ségi bevételre ’s kiadásra tartoznak, úgy szinte 
mi a’ Tik szakaszban a’ helységi hivatalokat illeti, 
végre a’ I l ik  czikkely 1 .6 . 7. 9ik szakaszaiban 
említett végzések, mellyeket a’ gyűlések az elnök 
jóváhagyásától függetlenül hoznak. 15) Ha az el
nök a’ jóváhagyást megtagadni szükségesnek vél
né, a’ javaslat újra vita alá jő, ’s ha a’ gyűlés 
11 ,'jai szózatinak kétharmada, úgy mint van, elfogad
ja , vagy az elnök által felhozott okok értelmében 
megmásítja azt, a’ javaslat újólag a’ tartomány el

nökéhez küldetik, ki tartozik azt jóvá hagyni. 16) 
Ha azonban az elnök azon oknál fogva tagadná 
meg a1 helybenhagyást; mert a’ végzés netalán 
valamelly más tartomány jogát, vagy valamelly 
idegen nemzettel kötött szerződést sértené, ’s ar 
tartományi gyűlés szózatai |d a  még is mellette vol
na, akkor a’ javaslatot a’ tartomány elnöke által 
felhozott okokkal együtt az általányos kormány
hoz és gyűléshez kell beküldeni, hogy ez hatá
rozza végképen azt'el. 2 1 ) A’ tartományi gyűlé
sek tagjai véleményikért, mellyeket Isivataljok 
üzésében kimondanak, üldözés alá nem eshetnek. 
2 6 ) — Ha a’ császárnak ninc-en olly vérsége, v. 
atyafija, kiben az alkotmány 122ik czikkelye ál
tal megkívánt sajátságok megvolnának , kis ko- 
rusága alatt az országot négy évenként válasz
tandó kormányzó igazgassa, ’s a’ választás min
den négy érben ujíttassék meg. 27 ) E’ választást 
az iLlető törvényhozások választóji teendik meg, 
kik titkos szavavattal két brazíliai polgárt válasz- 
tandanak, kik közül az egyiknek nem szabad 
azon tartománybeli szülöttnek lennie , mellyhez a> 
választók tartoznak, de honosított polgár sem lehet. 
Miután a’ szavazatok helyeseknek találtattak, há
rom hason-tartSÜmu iromány készíttetik e l, mellyek 
közül a’ választók által aláírva ’s bepecsételve, 
egyik azon várostanácshoz, mellyhez a’ válasz
tó gyűlés tartozik, másik az általányos kormány
hoz, 3dik az elnök által egyenesen a’ senatus el
nökéhez küldetik. 28 ) A’ senatus elnöke, miután 
valamennyi választó gyűlés irományai beküldettek, 
azokat mind a’ két kamara köz gyűlésében fölbontja 
’s a’ szózatokat megszámolja, ’s kinek több szózata 
van, az legyen a’ kormányzó. Ha többen hason 
számú szózatot nyernének, sors választja el. 2 9 ) 
Az általányos kormány e’ választásra az ország 
minden tartományiban ugyanazon napot fogja ren
delni. — 3 0 ) Míg a’ kormányzó helyét elfoglal
ja, vagy ennek híjában, és gátoltatásában az ország 
statusminisiere , ennek Injában vagy gátoltatásá
ban pedig az igazság minister viendi a’ kormányt. 
31 ) A’ mostani kormányság addig fog igazgatni 
mig a’ 26ik czikkelvben nevezett kormányzó meg- 
váiasztatik, ’s helyét elfoglaiandja. 32) Az alkot
mány Tik fejezete Illik czimében említett status
tanács eltörletik. — A’ követ-kamara palotájában 
aug. 4kén 1834.
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J E L E N K O R .
92 szám Pest szombat november' Iákén 1834.
F o g la la t:  Magyar- 4* Erd^Iyország (az úrbéri 2ik czikk folytatása; kinevezés-, Vaa és Komárom megye ’s ifj. gróf 

PálfFy Férd. rendelései a’ magyar ryelv iránt; baia'sfalvi káptalan-, Hessen-Hombnrg m. sorezred százados Ünnepe; 
pesti vásár; földégés Dorog mellett.) Spanyolország. Anglia (iriandi hírek, tized-ügy ; statuspecsét; gyuladási ügy 
’s egyveleg.) Francziaország (Valencay ; niinisteiitmi; bordeairxi vargák ; kereskedőség ; idei champagnei bor; Mai
son.) Aegyptus. Németalföld (hollandi ’s belga kereskedők; gén.statusok 2dik kamarája ülése.) Oroszország. Ameri
ka. Olaszország. Elegyhir.

M A G Y A R - és E R D E  L Y O R S Z Á G .
P o z so n y b an  aT RR. oct. 8kán a’ 4 első 

nrbéri czikkelyt ’s a’ kisérő fölirás javaslatát által- 
küldék a’ fóRRhöz; kik azóta e’ tárgyban szinte 
üléseket tartanak; a’ RR. pedig folytatják a’ még 
hátralevő czikkeket.

Folytatása az úrbéri 2dik csikknek ,,a ’ telki állomány- 
rul-‘ összevetve a’ kir. k. leírással:

i .  §. A’ belső egy egész telki állomány (az 
alsó tdtországi megyékben meghagyatván a’ régi 
szokás} mindenütt egy holdban határoztatik m 9§i 
ar külső telek pedig állani fog (mint azt az osztá
lyozási tábla mutatja, mellyet a’ k. kir. resolutio 
külön toldalékképena’ munkálathoz ragasztani, a’ 
KK. és RRek pedig ugyan itt c1 f§. után követ
keztetni akarnak oily móddal, hogy a’bánsági me
gyék betűrendben a’ többiek közé vétessenek, a’ 
tótországiak pedig mingyárt Zólyom vmegye után 
minden külön felírás nélkül következzenek}. 2. §. 
Az egy, vagy más nemű telekbeli illetőségben 
gyakran előforduló fölösleg, vagy hijány a’ ineg- 
igazitást szükségessé tevén, ha a’ belső telek a’ 
meghatározott mennyiségnél akármennyivel na
gyobb lenne, az a’ belső telek természetét meg
tartván, a’ külső járandósághoz fog számíttatni, 
5s viszont a’ belső telek hijánya a’ külső telki já
randósággal pótoltassák ; melly esetben a’ belső já- 
randóság pótlására fordított külső .">ld szinte belső 
telki természetet ölt magára; hol pedig a’ rétek 
hijányát a’ szántóföldekből, vagy viszont kell pó- 
toliii, ott a’ rét nagyobb vagy kisebb termékeny
sége a’ kipótlandó szántóföldhez illesztve , rend
szerint minden szántóföl.ii hold egy kaszás réttel, 
és viszont fog kipótoltatni. Végre a’ mennyiben a’ 
telek-utáni szántóföldek hijánya Pozsega, Szerem 
és- Yerőcze megyékben szőlőkkel is szokott pótol
tatni , egy hold szántóföld két kapás szőlővel ér 
fel. 3. §. Ha valamelly irtvány a’ jobbágytelki ál
lományba foglaltatott olly annyira, hogy természe
tét elvesztvén, már az állománynak részét tenné; az 
ettől többé nem szakittathatik el, sem a’jobbágyok 
részéről a’ megváltás, vagy irtásbér megtérítése 
fejében követelés nem tétethetik. 4. §. Az eféle 
jobbágytelki állományok felcseréltetésök v. elosz
latásuk, mennyire a’ földesurnak kijelentett meg
egyezése nélkül eddig történtek is, annak utján,—

„a’jövendőben ne talán történendők pedig summás 
utón, törvényes bizonyság és tiszti ügyvéd kőz- 
benjárultával (ezt a’ RRdek hozzá adni kíván
ják} lesznek fölbontathatók; ha pedig a’ íöldesur 
ezen fölcserélés , elosztás v agy az I. ez. 9ik faszá
ban érintett telkek eldaraboltatásában megegyeznék, 
ez csak felére vagy negyed részre, nem pedig ezen 
alul eshetik meg: olly elosztások mindazáltal, mel- 
Iyek ezen mennyiségen alul ekoriglan tétettek, 
mostani állapotokban megmaradnak. A’ mennyire 
pedig, Temes, Torontal és Krassó megyéket ide 
nem értvén, ± részen alul eldarabolt jobbágy telek
nek haszonvétele áruba bocsáttatnék, e’ részben 
a’ jobbágytelkeknek törvényes mennyiségre leen
dő visszaállittatásuk tekintetéből a’ jobbágy ne 
nyerhesse meg különben a’ földesur megegyezését, 
hanemha ezen adásvevés által a’ jobbágytelki ré
szek összekapcsolása eszközöltethetnék. Melly czél 
elérését a’ földesurak azon esetben is kötelesek 
eszközleni, midőn valamelly jobbágy magvasza
kadtéval ^ed részen alul eldarabolt telekbeli rész
ben örő-kösödvén, azt más jobbágynak által fog
ják adni. 5.§. A’ mennyiben pedig a’ telekbeli il
letőségekre nézve zálogítások, vagy ideigleni cse
rék jöttének volna eddig közbe, ha ezek az uraság 
megegyezésével keletkeztek, a’ földesur a’ szer
ződési föltételek megszűntével a’jobbágyot vissza
váltásra szoríthatja, addig pedig az úrbéri tarto
zásokat az akkori haszonvevőtül kívánhatja. Ha 
pedig a’ földesur jóváhagyta nélkül, vagy elle
nére történtek azok, a’ földesur a’ földek vissza
vételén felül — praeter fundorum revindicationem 
(a’ kir. resolutioban „visszaváltás — reluitio“ áll}, 
egyszersmind a’ zálog-vagy netalán a’ cserén fö
lüladott summának elvesztésére , a’ vevő vagy il
letőleg az ellen, kivel az alattvaló vegyes cseré
re lépett,— keresettel birand. A’közszerződéssel 
bírók e’ §. rendelése alul kivétetvén. — 6. §. Az 
állomány a’ tél és negyed-telekre nézve — kiver
vén Temes, Torontal és Krassó megyéket, — hol 
az egész , fél, negyed, ’s nyolezad telekben le
vő különséga’ tartozások különsége által egyen- 
líttetik ki, az ország egyéb részeiben mindenkor 
egyenes arányban értetik. 7. §. Ha a’ földesur 
szüksége, vagy könnyebbsége úgy kívánván, bel
ső vagy külső telki tartozékokat akarna fölcserélni,
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ezuefci egy tökéletesen annyi-értékűnek megadása,
’« az épületekre és javításokra nézve teljes kielé
gítés mellett úrbéri utón szabad legyen. Egyéb
iránt Temes , Torontal és Krassó vmegyében azon 
szokásban levő ellátás, hogy az alattvalók jobb 
állás vagy sorsukon javítás tekintetéből egymás- 
közt az állományföldek fölcserélhetését a’ loldes- 
urnál sürgethetik, — továbbra is főn marad. 8. §. 
Végre a’ íenálló zselléri állományok, —- továbbra 
is mostani állapotokban, melly az úrbéri sza- 
bályozat alkalmával sinórmértékül szolgáland, meg
hagyatván, jövendőre azon legkisebb tér, melly 
zsellérteleknek kijegyeztetnék, 150 Q ölre hatá- 
roztatik. Ha pedig valamelly zsellér ezen házhe
lyen kívül, más belső, vagy külső telki tartozé
kokat is kapna, szabad leszen a’ földesurnak ezen 
tartozéktól járandó kötelezések iránt az ollyatén 
zsellérrel, törvényes bizonyság közbejárultával al
kura lépni, vagy őtet arra nézve aránylag érte
tendő iobbágyi állapotba tenni.

0 cs. kir. Fölsége a’ magy. udv. Kamaránál 
tiszt, concipista Tessedik Ferenezet, tiszt, titok— 
sokká méltóztatott kegy. kinevezni.

A1 hazánkbeli Állattenyésztő társaság a’fols. 
uralkodó Háznak ismét egyik tagjával diszesült. 
Károly cs. kir. főhg. t. i. az említett társaság rész
vényes tagjává lenni méltóztatott.

A’ m. tudom. Társaság által közre bocsátott 
Tudománytár III. kötetéből ezeket közölhetjük a’ 
magyar nyelv ügyében :

iVs. Vas vmegye tek. Közönsége f. év böjtclő 
hava 3d. e’ következő tartalmú sorokat intézte a’ 
magyar Akadémiához : ,,Edes honi nyelvünk aiive- 
lődését és terjedését szünetlen szemünk előtt hor
dozván, ’s minden e’ czélokra vezethető eszközö
ket használni óhajtván , igyekezetinket egy időtől 
fogva főképen arra fordítottuk, hogy a’ magyar 
nyelvet a’ kebeliinkbeli idegen ajaku lakosok is ma
gokévá tegyék; e1 végre, valamint minden jelesebb 
és nagyobb czél elérésére, mellyet a’ fejledező 
nemzetiség magának kirü/.het, legalkalmasabb esz
köznek vélvén a’ nevelést, a’ vend-tót szülék gyer
mekeit is az iskolai oktatás által magyarokká ne
velni óhajtottuk. Melly óhajtásunk »ikeresi'tése vé
gett Kossies József ur, felsőszölnöki kebeliinkbeli 
helységnek plébánosa által a’ vendtót növendékeknek 
a’ magyar nyelvre leendő tanítására készített ok
tató-könyvét az 'érdeklelt növendékek között in
gyen leendő kiosztás végett nemesi pénztárunk költ
ségein kinyomtattatok.4* Közölvén a’ ns. vuiegyea’ 
társasággal is egy példányt az érdeklett nyelvtani- 
tő könyvből köz isméretre juttatás végett, az Aka
démia a’ tisztelt közönséget kívánja ezennel annak 
fenlétére emlékeztetni- Czírne a*' gramm »tikának : 
„Krátki Navuk Vogrszkoga Jezike za Zicsatniku, 
vüdáni od Goszpona Szalay Imre».“ Grécz , ayonit. 
Leykam András, 1833. 8. — Ifj. gr. Pálffy Ferdi
nand ur. borostyánkői uradslmiban a’ magyar nyalr 
terjesztésire a’ következő rendieteket tette: Ij

Minden tiistvhieló köteles magát a* magyar nyelv
ben tökéletesít ni. Cseléd többé nem fogadtalik, csak 
magyarul tudó. 2) Magyar könyvtár állíttatik. 3) 
A1 számadások magyarul vitelnek Csondor János
nak 1819ben kijött , ,Számadás folytatása és köte
lességet illető rendszabások44 könyve szerint. Már 
is éreztetik e’ rendelések sikere ; sok tisztviselő, 
ki ez előtt magyarul nem beszélt, félév alatt szól
ni ’s írni megtanult annak jeléül, hogy az erős 
szándék minden nehézséget meggyőz. — Gr. Káro
lyi Lajos ur ns. Nyílra vmegyében keblezett Tót
iül ‘gyér helységnek szláv ajaku lakosit magyarosí
tani akarván, a’ nein rég épült igen czélirányos 
iskolába magyar nyelvtanitót fogadott , ’s a’ gyer
mekeknek szükséges iskolai könyveket osztogattat- 
ván , tiz jelesbnek egész öltözelrubát, mintegy 
negyvennek pedig, kinek dóim ínyt, kinek kalapot, 
s más ruhaneműt adatván , valódi nemes buzgósá- 

gának már is tapasztalja azon édes sikerét, hogy 
a’ morva eredetű szláv jobbágyok gyermekei kitűnő 
előlépést tesznek a’ hazai nyelvben. — Említésre 
méltók ns. Komárom vniegyének a' magyar nyelv 
terjesztésire nézve I832dik évben megállapított 
rendszabásai, inellyeket kivált a’ tatai járásban, 
úgymint hol számosbuk a’ német és tót ajaku lako
sok , buzgó szorgalommal és tiszti pontossággal 
iparkodik teljesíteni többek közt Huszár Ferencz, 
jarásbeli fő szolgabiró ur. — Esztergámban, Komá
romban, N.-Szombatban és Pápán, a’ sz. Benedek 
rendbeli tanitók alatt foglalatoskodó ifjúság egy®- 
dűl m tgyar nyelven énekel a’ templomban, és köz- 
meneteken (proeessiókon).

A’ nagym. m. k. Helytartó tanácsnak C eszi. 
oct. 528. 529,9452 sz. a. rendeléséből közhírré té
tetik: hogy a’ pesti m. kir. Egyetemben a’ phy- 
sikai és mechanikai tanitószék megüresülvén , az 
azt megnyerni kívánók szükséges bizonyítványok
kal fölkészített folyamodásaikat a’ jövő 1835 feb, 
Isőjeig nyújtsák be.

B a lá z s  fa lv á n  oct. 19én az erdélyi görög 
egy. püspök Lemény János ur, díszes szertartás
sal ’s fényes vendégséggel tarlá egész káptalanja 
hivatalai újítását, melly szerint ő Fölsége kegy. ki
nevezése által eddigi éneklő kán.Pap Tódor prépost
tá; Stojka Gábor eddigi őr, olvasóvá; Krajnik 
Simon eddigi levéltárnok, éneklővé; Hácz Bazil 
eddigi thcologus, őrré; Nemes János naszódi vi- 
carius, iskolássá; fog írási vicarius Alután Kon
stant levéltárnokká; Udvarhely eddigi plebánusa 
B jér István pedig, a’ néhai kápolnok - monostori 
If ibb János 6'cxeja, mint a’ káptalan alapítója .íl- 
tal a’ püspök részére az utolsó kánonok kinevezé
se iránt fenhagyott jusnál fogva, a’ fentiszt. püs
pök ur által utolsó kánonoknak neveztetvén ki, hiva
talaikba mindnyája szertartással iktattatott be. E.ll.

Hessen-Homburg hg. 19 sz. cs: k. ns. ma
gvar gyalog sorezredo rendelés következésében, 
az ezrednek Becsben álló első és 2dik zászlóajja 
az ezrsd fölálüttatásáiiak (1734ben) százados
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ünnepét oct. 4kén , mint ó Fölsége névnapján fé
nyesen üllötle meg. Jelen volt a’ fő hadi-kormány
zó ő exeja, több főgenerál, és számos díszes ki
sérő. Az ezred káplánja, Kaller József nr, az ün
nephez alkalmazott velős magyar beszédet mon
dott; az ezred prancsnoka pedig, ezredesgróf- 
Gyolay Ferencz ur, emlékül a’ két zászlót egyen
lő uj szalagokkal diszesifé föl. Ezzel egyenlően 
az ezrednek Sz.Fejérvárolt levő 3dik zászlóalja, 
tartalék-osztálya ’s nevelőházi növendékei is fé
nyesen tárták ez ünneplést. Kiállíttatván t. i. egész 
díszben aT város piaczára, itt miután gr. St. Quen
tin osztály, general ur rajtok szemlét tartott, a*szé
kes templom elibe rendeztettek. Ezután a’ megyei 
püspök Horváth János b. t. tan. ur ö excját tisz
teik edéssel fogadván,beléptek a’ szentegyházba.Fi
gyelemmel említhetni , hogy itt mind a’ megyei 
tisztikar, mind városi elöljárók, ’s több nyugal
mazott főtiszt diszesiték jelenlétükkel az ezrednek 
e’ ritka ünnepét. A’ belső város plebanusa Farkas 
Imre fontos beszédet tartott, irányzottat az ünnep 
alkalmához; ezután pedig püspök ö exeja fényes 
egyházi szolgálattal monda el a’ misét, mire a’ 
„Téged Isten dicsérünk“ végével az egész kato
naság újra a’ székesegyház elibe rendezkedvén, 
a’ buzgón énekelt „Tartsd meg Isten Ferencz ki
rályt“ népdal zengése alatt, négy izbeli lődözés- 
sel tisztelkédék. Következett az oszt. general ur 
előtti elléptetés. Püspök ő exeja az egész tisztikart 
pompásan megvendéglé , a’ kiállott katonaság szá
mára pedig 10 akó bort szíveskedett juttatni; 
melly szives adakozóságban követék a’ megye első 
alispánja Szűcs Lajos u r , ki 100 vtó frtot, má
sodik alispán Bajzáth György ur, ki 12 ’s  ̂akó 
bort, Thaly nr, ki 7 akó bort, Farkas kánonok 
ur, ki 6 akó bort küldetett szinte a’ tisztelkedcU 
katonaság számára , ’s végre a’ Czisztercziek ér
demes igazgatója Wagovics ur, ki az ezredi ne
velőház számára száz vtó frtot ajándékozott. Há
la« emlék az ünnepet cmlékesitő derék hazafiaknak!

P e s t  nov. 13. Szemlátomást érezhető va- 
ta befolyása épen lefolyt pesti vásárunkra ez idei 
szűk termésnek. A’ gabona ára vásár közben is 
emelkedett; az ázalék, mint bab, lencse, borsó 
’sa ’ t. valamint a’ zöldség altaljában, kivált ká
poszta, különben is rég nem tapasztalt magas áru. 
Mind ezekbiil a’ vásárra hozolt esekély mennyiség 
(kiváltgabonában) is növesztő az árt.Keletük jó volt 
es szapora. Hasonló sorsa volt az obj, viasz, mér, 's 
dohánynak, mell}’' szinte jóval magasodott áron és 
keresve is kelt. Természetes ellenben, hogy az i<h?i 
gazdag termésű derék borok miatt rs ezekre nézve 
jövendőbeli biztató kilátás mellett, a’ vásárra föl
torlasztott régi borok szégyenben maradtak, ezek
nek se ara, se becsülete, kiki menekedni kíván

tőlük, ’s inkább a’ nagyreményű nj lévnek en
gedni helyet pinezéjében. — Gyapjú közt, most 
is mint múlt vásári alkalommal a’ közönséges két 
nyirésbeli inkább kelt, mint a’ finom, ’s ennek 
amannál inkább is csökkent ára; különben a’ ki
állított mennyiséget épen nagynak nem mondhatni. 
Bizton hiheti az ember, hogy később ez árban 
legalább a’ takarmány szűke is okozand tetemes 
változást. A’ takarmány szűke hathatós nyoinaif 
éreztető már úgy is a’ marhavásárban, se lónak, sét 
szarvasmarhának kelete nem volt, ára mindkettő-* 
nek csekély, melly miatt marháikat (a’ gőbölyt v. 
sőrét, a’ félhizatút) némellyek falkástul hajtatták 
vissza. — A’ kézmü-kereskedés, melly másszor 
ez alkalommal élénkebb szokott lenni, most a’ kö
zépszerűségen alul tartózkodott; posztó- és gyap- 
juportékák inkább, selyem és divati czikkelyek ke
vésbé kerestetlek. Len ’s kenderre nézve mostoha 
lévén e’ nyár, a’ gyolcs és vászon ára fel-szökkent 
’s e’ miatt a’vele rokon v. hézagát pótló pamutszö
veteké is, de nem is igen vették.A’bőr törhető keletű 
volt. Altaljában népességre nézve is elég gyér 
vala e’ vásár; Erdélyből ’s az alsó szomszéd tar
tományokba! a’ máskori számnál jóval kevesben 
mutatkoztak, mit a’ jó utak ’s még jobb időnél 
fogva (a’ rósz v. sáros bizonnyal kedvesebben 
hangzanék most) egyedül a’ termés szigorúságá
ból származó pénzszükségnek tulajdoníthatni. Az 
Értesítő czikkelyrül czikkelyre mutatja kiazárokat.

P e s t  nov. 13án. Epen most érkezett egy 
jeles tekintetű utazó következőleg ir le némi előt
tünk különös, de ama’ tájékokon legalább hallat
lan tüneményt: A’ mint Esztergombul kiértem ’s 
a’ homokos lapályon Dorog felé átvergődtem, ne
hezen függő füst ötlék Dorogon innen szemeimbe. 
A’ nagy nem rég épített kőhidra érvén, melly ma
gasan boltozik a’ mélyen ’s kivált most szűkén fo
lyó csermely fölött, azt vettem észre, hogy a’ füst 
a’ földből tolong. Kocsisom a’ mindenkit egyiránt 
érdekelhető tüneményre kérdeílen azt monda: Lí
rám, ott a’ föld ég. Le akarék tehát szállani, hogy 
a’ soha nem látott, de Francziaország több részein 
gyakran hallott ’s olvasott különös tüneményt sa
ját szemeimmel lássam, de kocsisom jajveszékel- 
ve rimánykodott, ne tenném azt, mert a’ ki oda 
megyén, halál fija. A’ föld, úgymond, behorpad 
alatta , ’s az ember izzó zsaráfnagba süllyed, ’s 
fuladva, pörkölve merül le. Ezen ijesztés ugyan 
legkevésbé sem volt édesgető, de nagyítottnak 
hívén azt, minden ellenzése mellett is csakugyan 
kiszálltam, ’s néhány száz lépésnyire a’ sötét 
füst felé közeledtem. — A’ felszántott ’s csírázd 
veleményü földön nyomokat vevőn észre azok 
irányát lövetem, míg a’ füst széléig értem. Itt 
az eddig kemény föld egyszerre megszakad,
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azontúl elporlott téglához hasonló fakósárgás ha
mu van , mellyből sűrűn és sötéten fitst emelke
dik, miilyen a’ téglaégetéskor a’ téglakemenczé- 
bül szokott; szaga szin tolly an. Botomat, mellyet 
a’ földbe, hol állottam, ’s melly fövényes homok, 
de itt ott még fűvel vala benőve, alig bírtam egy 
hüvelyknyire betolni, az emlitett füstölgő hamuba 
pedig markolatig márthattam; az okozott nyila
dékból sötét füst gomolyga föl, botom meleg vala, 
sőt a’ föld melegségét álltomban is érezhettem. — 
Nem messze tőlem kívájt gödröt lelek , mellyből 
hamut, hihetőleg vizsgálás végett szedtek ki. Itt 
piszkálván botommal a’ melegnek érzett hamut, 
azt belől pattogni, és siszteregni haliam. Az el
porlott föld, melly hamunak tetszik , több darab
ból á ll: egyik lehet 4 0 —50 négyszegői, ’s néhány 
hüvelyknyire lejebb szállott a’ kemény v. szilárd 
földnél; ’s mint könnyen észre lehete venni, szé
lein mindig tágabbra terjed. A’ hamuba, melly 
oily porhanyu vala, mint mondám, hogy botom 
gombjáig sehol semmi akadályba nem ütközött, 
lépni nem mertem, nem ugyan épen azon félelem
ből, nehogy elmerüljek, mi tán nem volna egé
szen lehetetlen , hanem az ártalmas gőz végett, 
mellyet az emésztett föld felszínén fekünni bivék. 
Semmi súlyos tárgy nem vala kéznél, hogy be
le dobhattam, ’s megkísérthettem volna: mennyi
re legyen az képes belé merülni. Az egyik füstöl
gő darab nem messze van a’ mély árku csermely
től , ’s midőn annak most nagy részben száraz 
medrébe lehágtam a’ föld föiszinén alul, tán egy 
ölnyi mélységből a’ part oldalán hasonló füstöt Já
ték kipárolgani, ’s igy az égés mélyen van a’ 
földben. Nem tudván róla többet tapasztalni, visz- 
szatértem kocsimba, ’s elhajtaték. Kocsisom (von
tató, forspont) e’ vidéki lakos lévén azt monda, 
hogy már hat hét óta ég az. De azon kérdésem
be: látni e éjenként lángot kilobbanni vagy szikrát 
jkitőrni, telelni nem tudott. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .

Bayonnebul oct. 29rül költ hírek szerint Mi
na útban van Spanyolország felé, ’s Lorenzo 4 — 
5000 emberrel Urdachnál várakozik rá a’ fran- 
czia széleknél. Navarra fővárosában Pamplonában 
nagy készületeket tesznek elfogadására , ’s Cam- 
bóba (franczia földön, hol Mit;a betegen fekütt) 
küldöttség ment, a’ generálnak a’ város palotáját 
ajánlani lakul, mit ó egyszerű életmódjánál log- 
vást aligha elfogad. — Biscsyában d. Carlos egy 
dekrétumot hirdettetett, mellyben a* biscayaiak ki
váltságit és szabadságit, addig is mig azokra Ősi 
szokás szerint ünnepieden megesküduék, megerő
síti 's biztosítja.

A N G L I A . ,
Littleton statustitoknok Gablet József lelkész 

levelére váiaszoltában azt írja, hogy az irlandi 
prot. papság azon egy millió font sterlinget, mel
lyet a’ parliament, mivel saját tizedeit a’ tizedtar- 
tozóktól hé nem szedheté, kölcsön adott, ’s melly- 
nek i-dét nov. lsőjén vissza kell a’ kincstárba fi
zetnie, minden kifogás nélkül tartozik megtérí
teni.—0 Connell megkapta idei tisztdiját Irlandból. 
13.908 font sterlingre és 18 sillingre rúg az (kö
zel 140,000 p“iigö í.!); ’s mint mondják, 1043 
ft. st. 19sh. és l 1 p. tehát majd része az egész
nek Wexíord grófságban szedetett. — Irlandban 
iszonyú népgyülckezetben történt a’ tuami kath. 
püspöknek e' városba menete, mire a’ nagymise sza
bad ég alatt tartaték, ’s mind a’ püspök, mind szá
mosán az összegyiiltekből szabados beszédeket mon
dottak, mi mély benyomást okozott. Világos ebből, 
hogy az ottani katholikusok teljesen érzik erejü
ket. — A’ speakerhez (az alsóházi elnökhez) 
tartozó némi ezüst edény-födelet loptak el a’ gyu- 
Tadás alatt; két suhancz, miután összelnpííá azt, 
némi ötvösnek akará eladni; az ötvös azonban rá 
ismervén, arra mint lopott jószágra, a’ két suhan- 
ezot a’ rendőrségnek átadta. Ezek a’ lopást még 
nem vallották meg, hanem váltig azt állítják, hogy 
a’mezőn talál ák. — A’ Spectator szerint igen nagy 
lármát ütöttek a1 törvénytudósak a’ törvényszé
keken, hogy Brougham lord skóí/.iai útjában a’sta- 
tuspec.sétel magával hordozta. Altaljában azt re
besgetik, hogy a’ határon túl pecsételt oklevelek 
erőtlenek. A’ lörvénytiidósak azt mondják, hogy 
ha hivatalos eljárásit Anglián kívül is űzheti, át 
nem láthatni, miért nem űzhetné azt Japánban v. 
uj déli Walesben is. Minden esetre első példája, 
hogy a’ titkos pecsétet a’ fővárosból Dorsetshire!! 
túl vitte. Eldöntői az előbbi statuskanczellárról be
szélik, hogy gyakran elvivé azt oda magával fo
goly (tyúkfaj) vadászatra. A’ dolog minden tréfás 
arcza mellett is nagy izgást okozott Themis hada 
közt tökép a’ prókátori rendben. — A’Globe Dub
linből oct; Síről igy ir: „Carlow-megye Hath— 
víüy községben, mellvnek lakosai a’ tized-behaj- 
tás elleni rendszeres és sükeres ellenszegülésről 
«Ily igen híresek, lGkán újra megpróbálok a’ ti- 
zedszedést. A’ tisztes Whitby I. fő egyházi elöl
járója a’ községnek, ama’ nap reggelén az al tör
vény-szolga, láncsások, gyalogság és hajdúk kí
séretében megérkezvén Carlowból Rathvillybc, itt 
a’ fegyveres népet két haszonbérlő csűrébe lépte
ié, ’s valamennyi gabonát és gyeptőzeget (Tort) a’ 
mit ott talált, lefoglaltata. A’ gabonát 5 fonton az 
előbbi tulajdonos vévé meg, de mivel a’gyeptözeg- 
resemmi árt sem akart Ígérni, ennélfogvást Whitby 
cselédei vevék azt meg, de el nem vitették. Szem-
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baton azonban nyilványosan adaték az el. Az ela
dás csöndesen íoiyt le; a’ nép ünnepet ülit épen. 
A’ helység körül kémek valának fölállítva, ’s mi
dőn az eladás ótalmára rendelt katonaság odaér
kezett , lármát ütöttek. Tíz perez alatt a’ község 
valamennyi négylábú állatja otthon termett, ’s min
den lefoglalható birtok, mennyire lehetséges volt, 
félre takarittatott. Miután e’ gondoskodás megtör
tént, a’nép, (férti, asszony ’s gyermek) az eladás 
helyére tért vissza. A’ seregeket szokott üdvöz
léssel fogadá: „Hurrah IVik Vilmos királyért, ’s 
a’ vitéz britt seregért!“ Midőn az árverést elkez- 
dék, mezei hangászok a’ Patrick napot (nem
zeti dal) játszók. A’ fiúk és léányok tánezot jár
tak, ’s vígan ugráliak idestova, míg az árverő a’ 
portékát kótyáztatá. öregbíté a’ zajt némi vándor
ló színészektől előadott, — „tizedek temetése,“ 
czimü gunvjáték. A’ darab szerzője némi iskola- 
mester. Ennek vége felé a’színészek tánezba ered
tek, ’s az eladás után a’katonaság és hajdúk csön
desen visszavonultak.“ -— A’ Globe szerint Medora 
Byron, a’ híres dalnok természetes leánya, mint 
szinészeti költész lépett íöl. — John Bull nevű 
hírlap azt mondja, hogy bizonyos név nélkül ugyan, 
de nem névtelen levél érkezett, mellynél fogva 
Dudleyban a’ parliament gyuladása a’londoni szer
dai posta megjötte után azonnal tudtára esett né
hány embernek (t. i. az oct. lődiki posta után, 
a’ tűz pedig 16kán ütött ki.) A’ tűz támadtáról 
a’ titkos tanács következő vallomását vette Snell 
tivertoni vasárosnak: oct. lükán délután 4 óra
kor, némi Shuter ur fijávai, kinél szállva volt, 
a’ parliamentházakba ment, azokat megnézni. Be- 
léptekor csodálkozását jelenté Snell ur a’ nagy 
(üstön. Wright asszony a’ kulcsúmé azt a'házban 
alul dolgozóknak tulajdonító. Bementek a’ ruha
tár-szobába, a’ conferentzia-terembe, ’s onnan 
a’ lordok régi házába, hol a1 többi osztályhoz ké
pest igen hüves volt. Minthogy félóra mulvást a’ 
felsőházba visszatérvén Snell u r , ’s a’ széket és 
a’ gyapjitzsáküt megszemlélvén, a’ szőnyegeket 
is meg akará nézni, de az alkenyodás és tűst miatt 
azok alig valának láthatók. Legfontosabb Snell ur 
vallomásában azon pont, hogy lementékor a’ ház 
alsó részeibe a’ kövezet hőségét csizmáján keresz
tül is érzé, mire fölkiáltott: „Istenem mi hőség 
van itt! Azt hinné az ember, tűz van!“ Wright 
asszony azt válaszoló, a’ padolat köbül van, ’s 
nem tudja, ki parancsára a’ rovásokat égetik az 
ő kályhájiban. Snell ur még azt adá hozzá, hogy 
a’ tűz kiütte első hírére tüstént azon véleményt 
fejezé ki, hogy annak a’ kályha fölösleg fültéból 
kelle támadnia. — A’ mértékletességi társaság 
Angliában mind inkább terjed, ’s több részvevőt 
talál. Angliában és Walesben 413mat számlálhat

ni, illy nemű egyesületet 87,471 taggal, Skó- 
tziábaa 400at 54,000 taggal,Irlandban Íá0,000el. 
Több mint 2 millió példány jött ki e’ tárgyról a’ 
londoni sajtó alul. Az egyesületeknek különös ügy
vivőik vannak elveik terjesztésire. De tapasztal
ják is már fáradozásaik sükerét, melly abban mu
tatkozik legszembeötlőbben, hogy az égettszesz- 
fogyasztás tetemesen megcsökkent. így nem rég 
Baring testvérek által Chinába küldött hajó száz
tól öttelbátorságosíttatott hat helyett,mert szeszes 
italokat nem vitt magával. — Mint említettük, 
O’Connell ur idei dija Irlandból 13,000 ft. ster
lingnél többre megyen, ’s ujabbi híreknél fogva 
még szaporodni fog. Az adományok, a’ Dublin 
Pilot szerint jelmondatokkal küldettek be , például: 
„Örömmel adom ezt Irland legjobb barátjának , 0 ’ 
Connell Dánielnek.“ — „Le a’ tizedek ’s egyéb 
rendetlenségekkel.“ — „Eves adóm , míg az unió 
föl nem bóntatik!“ — „Hurrah az unió felbontás
nak ! Dicsőség Daninknak!“ — „Megadom, mi a’ 
királyé, ’s Daninak, mi őt illeti.“ — „Örömmel ad
va egy repealer-től (unio-ellenestől) ’sa ’t. — 

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
A’ Szajna-megye altörvényszéke oct. 20kán 

költ rendelésében több pénzváltót ’s kereskedőt 
határozott vád alá idéztetni azon oknál fogva, 
mert d. Carlosnak pénz, fegyver ’s egyéb segélyt 
adtak. E’ rendelést azonban a’ kir. törvényszék 
megsemmisiié, mivel ama’ személyek ellen nincsen 
elég bizonyság, mellynél fogva ellenek vádat le
hetne támasztani, ’s három már e’ végett el is 
fogott személyt szabadon bocsátott, a’ többi ellen 
adott börtönparancsokat pedig visszavéteté. — 
Talleyrand hgnél Valencayben most szintolly ün
nepek tartatnak, mint előbb Fontainebleauban. 
De ez úttal nem a’ király a’ főszemély, hanem fija, 
az orleansi hg. Mint mondják, e’ cselszövények a’ 
koronahg.ösvényét akarják könnyíteni a’királyszék- 
re. Egy idő óta ugyan is a’ király egészsége lát
hatólag megcsökkent. Keveset hallhatni ugyan ar
ról , mert igen zárkózottak e’ tárgyra nézve, de 
nagyon is észrevehetni, hogy nyugtalankodnak 
miatta; ’s azt e’ mostani körülmények közt fontos
nak tekinthetni. Hiszik némellyek azt is, hogy az 
utóbbi lóbukást Fontainebleauban, mint a’ j. des 
Débats alig hihetőleg állító, nem a’ szúnyogok, 
hanem a’ király elszédülte okozá, melly alatt a’ 
király a’ kantárt kiejté kezéből. Már másodszor 
kerülgeti őt e’guta-legyinteíü szédelgés. Néhány 
nap előtt , mint beszélték, eret is vágtak rajta, 
’s ormosát is változtatni készülnek. A’ király egész
sége iránt kifejezett véleményt leginkább erősí
ti a’ valencayi utazás. Talleyrand azon nagy osz
lop, melly körül a’ júliusi revolutio már négy év 
óta kering, ’s minden tanácsadási mind a’ külső,
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mind a’ belső politikára nézve eddig szorosan meg
tartattak. Nem ok nélkül megyen tehát a’ korona
örökös azon férfihoz, ki olly hatalmas eszköz volt 
a’ koronának atyja fején maradhatásában ,J’s kinek 
segedelme olly fontos, hogy az a’ fija fejére is 
szállhasson. — A’ National Gérard marsai ’s ka
bineti elnök kilépése iránt igy nyilatkozik a’ fr. 
kormány belső politikájára nézve, miután kimon- 
dá , hogy a’ tanácselnök másitása semmi uj válto
zást nem okozand : „Francziaországban most egy 
statushatalom van, ’s egy térti, melly markában 
tartja azt; csak egy gondolat áll, egy rendszer, 
’s ehez néhány ügyvivő van adva értelem, aka
rat és felelősség nélkül műszer gyanánt, kik egyet
len elvlódintása után indulnak’s járnak el.—A’ Mo
niteur oct. 29kén még folyvást hallgat az uj mi
nist erváltozásról. A’j. des Débats pedig azt mond
ja, hogy az megint egy lépéssel haladt előre. Bi
zonyosnak látszik , hogy a’ király Gérard marsai 
lemondását elfogadd. 28kán tanács tartaték, mel
lyen valamennyi minister jelen volt. E’tanácsban 
a’ marsai utódjáról tanakodtak, de még semmi bi
zonyost nem lehete hallani. —

Bordeauxi levél szerint oct. 25kén az ottani 
vargák (Schuster) misét mondattak sz. Krispinnek 
mint pártfogótoknak tiszteletére, mellyre egyik ezred 
hangászkara adaték nekik. Azután bokrétákat hoz
tak a’ bírósági hivatalhoz; ekkor hirtelen meg- 
jegyzé némi tiszt, hogy a’ vargák közijj számosán 
V. Henrik színeit viselik. Azonnal béjelenté azt 
Janin altábornagynak, ki tüstént szükséges pa
rancsokat bocsátott k i, hogy e’ botránkoztatásnak 
(scandalum) vége legyen, mielőtt a’ nép nagyobb 
része megtudná. — A’ franczia kereskedő kama
rák élénk izgásban vannak a’ vámok végett, mel
lyeket a’ finanezminister részint el akar töríeni, 
részint lejebb szállítani. — A’ nyomozás sora most 
a’ posztóra került. A’ párisi, kereskedő kamara kö
vete Legentin ur a’ behozási tilalom eltörlése mel
lett, Grandin az eíbeuíi kereskedő kamara követe 
pedig ellene van. Grandin ur er tekintetben azt 
hozza fői, hogy 1827töl 1830ig Grandin ur
kereskedési kapcsolatot köte Chin aval, ’s az által 
ipar-üzését tágílá. Az angol keletíndiai társaság 
azonban megsemmisítő a’ franczia kereskedést árai 
lejebb szállításaival. Belgium elváltakor Franczia- 
országtól Elbeufben évenként Í5  —18,000 vég 
posztó gyártaték, gőzerőmüveket pedig még ekkor 
nem használtak. 1816. hozták be legis-legelsőben 
a’ gözerőmüvet, ’s most hat van ott. Ez idő óta ar 
gyártás ötszörnyire növekedék,az ár pedig ínyrra 
szállott lejebb. Az angolok 1833ban 597,000 
vég posztót vittek ki 25 — 30 rőföt véve egy vég
re. Elbeuf 70,000 véget gyárt, azaz, az égés»

francziaországi posztógyártás jdét, mellyet Gran
din ur 350,000re számít. Azon 597,000 vég, 
mellyeket Anglia kiviszen, 14,925,000 rőföt ad. 
Azon 350,000 vég posztó, mellyeket Franczia- 
ország gyárt, végét 40 rőíFel számítva, 14 mill, 
rőfre üt. Tehát már csak egyedül az angol kivitel 
fölmulja az egész franczia gyártott mennyiséget. 
Az angolok csak idét (? hihetőleg többet) hasz
nálják el annak a’ belföldön, mit évenként gyár
tanak, ’s |  részt kivisznek. Francziaországban 
ellenben |  rész hasznáítatik el, ’s csak i  vitetik ki. 
Az angol posztó-kivitel 6 millió font sterlingre be
csültetik (60  milliói pengő f.) — A’ bordeauai kal- 
márságlól választott szabad biztosság a’ vám ügyé
ben többek közt igy nyilatkozik : „11a várniuk elég 
magasok, hogy ótalmazzanak, úgy minden beviteli, 
szabadságot megsemmisítenék;ha pedig elég alacso
nyak, hogy ezt megengedjék, épen nem ótalmaz- 
zák a’ belföldi ipart. Tilalom és szabadság, óta- 
lomés csödüjés (concurrentia) összeférhetlen. Sem
mi vizsgálat és nyomozás nem lesz képes azok 
egyesítésére eszközt találni tői, mi egyeztethet- 
íen; ellenben a’ lchetlenséget csak foghatóbbfag 
fogja kimutatni. Épen a’ lehetlenség bizonyságá
ban látják az alulírtak a’ haza jövendőjét e’ tekin
tetben. Majd ha a’ közönség e’ nyomozások után 
meggyőződik, hogy az ország kereskedési gazda
sága nem lehet egyszerre kettős elvre, u. m. ki
váltságos ótalomra , és idegen árubeli szabad be
szállításra építve, fog egyszersmind azon határo
zatra jő n i, hogy e’ két elv között választani kell. 
Mert törvényhozás, elv nélkül, vagy a’ mi még 
roszabb, két egymást megsemmisítő ’s ugyanazon 
időben fölállított elven alapulva, legmélyebb gya
lázat voína ’s loggonoszabb ostor. Mihelyt tehát 
a’ kérdés igy áliand , termékeny ösvény nyilan- 
dik meg előttünk. Ha a’ kormány a’ megszorítás 
elvéhez állana, mellynek nincs alapja, csupán a’ 
múltban, ’s melly a’ művelődés haladásinak napról 
napra mind és mindinkább ellenmond, akkor az em
beri szellemnek kifejtés helyett magában kellene 
törpülnie, ’s úgy szólván vissza felé lépnie. Azon
ban ez meg nem történik, mig az emberi termé
szet örök törvényei nem másulnak. Azért is szi
lárd meggyőződéssel oda nyilatkoznak az alulírtak, 
hogy a’ kimondott elvekben állapodva meg, a’ ke
reskedői kamara által megkívánt nyomozástól tá
vol maradnak. Nem akarnak részt venni oktalan 
nyomozásokban, melly ékből semmi sükert sem re- 
méllhetni: de a’ nyomozást nyomozás ellen haszná- 
landják majd, hogy az egyedár (monopólium) és 
kiváltság vallomásiból uj bizonyságokat merítsenek 
a’ kereskedés szabadságára. 3Xeg fogják matatni , 
liogy a1 szabad bebocsátás philanthropm^eraberba-



r t i ’O és nemzeti egy úttal, *s hogy a’ vámszabás
nak (tarif) a’ kül termesztmények r. készítmé
nyekre nem ótalmazó elven, hanem pénzügy! 
•íven kell alapulni a’ benföldi termesztményekre 
rótt adóhoz hasonlag. Elő fogják továbbá adni: 
milly fokonkénti menetben lehessen a’ szabadsá
got hx ország kereskedési törvényhozásába zavar 
nélkül behozni.“ — Párisból írják, hogy gneseni 
hírek szomorítónak festik Lengyelország állapot- 
Ját. A’ szükség és ínség iszonyatos. A’ tisztvise
lők , csak hogy az elméket megnyugtassák, min
den kitelhető javulást Ígérnek. Az adót mindezen 
nyomorúság mellett szigorúan hajtják be, mit nem 
is engedhetni el, mert a’ ez ári költségben nagy hi- 
jány van; minélíogvást a’ kormány újólag 40 mill, 
rubel papiros pénzt bocsátott ki, ’s a’ fmanezminis- 
ter az elégetni kellett papirospéuz-mennyiségnek 
is csak felét égeté el.

Az idén termesztett valamennyi champagne! 
bor mennyisége, mellyet mind pezsgő bor gyanánt 
húzhatni le, közelitő számításnál fogva 64,500 
darabra mehet, mellyek 220  palaezkkal véve
14,190,000 palaczkot adnak. Az üveggyárok 
gyártása azonban nem elég az idei szükséget pa- 
laczkokkal ellátni, minthogy 3 millióval több pa- 
laczk kell, mint van. — A’ National oct. 31 diki 
«zárna lefoglaltatok, és szerkesztője törvényszék 
elé idéztetett, mert igen tréfás ugyan, de mélyen 
rejtett gúnnyal irt beszélgetést közlőtt Gérard és 
Lajos-Fülöp közt az elsőbbnek lemondását illető
leg. A’ czikkelyben több csípős helyet is olvas
hatni. — A’ legújabb párisi lapok erővel el akar
ják hitetni , hogy Maison marsaihoz küldemény 
•indult Pétervárba, mellyben kabineti elnökséggel 
kioáitatik meg. A’ ministeri lapok hallgatnak, és 
semmi vitázó czikkelyt nem adnak ismét. A’ Na
tional e’ tekintetben így szól: „Mint mondják, 
M aison marsaihoz hírnököt küldének. Azt remény
ük , hogy nem tudván , mi történt távollétében— 
vonakodás nélkül fog a’ változhatlan gondolat és 
őrök tan (doctrina) rendelése alá hajlani. Maison 
(«r olfyan(mint mondani szokták, jó és illesztékeny 
szolga. Ha Maison u r , a1 mi lehetetlen, a’ dol
gokat közelebb akarná megfontolni, legalább időt 
nyernének. Azonban a’ tanács nem Gérard marsai 
visszaléptén aggódik, hanem azon , hogy Sebas
tian i ur visszatérhet, ki mint mondják, már két 
év óta zsebében hordja az elnökség ígéretét, ’« 
hihetőleg olly rögtön visszajöhet, a!'milly nehe
zen ment el.

A E G Y P T ü  S.
Bizonyos kalmárhajó által, mefty oct 22kéa 

érke«ett Syriából Marseillebe, hozott hírek szerint 
tu aegyptusi basa a’ Libanon és Aatilibanon lőjeit

az ország igazgatása foltos ügyében bizá meg. A’ 
nép a’ bizodalom ez ujdon tanujelén, melly egyszers
mind a’teljes kiengesztelés záloga, igen örvend.Egy 
másik, a’ kereskedés jóllétét ’s a1 syriabeliek fő iparát 
tárgyazó rendszabályt a’ négy basalikban (basa-me- 
gyében) nagy tetszéssel fogadták. M. Ali tudnii- 
lik a’ selymet az egyedár (monopólium) alul, melly 
alatt eddig folyvást nyoge, fölmenté, ’s azt egé
szen szabaddá teve. Ez igen íontos körülmény az 
egész Levantera nézve. Többnyire se az e1 hajó
val érkezett levelek , se a’ legénység nem mondá
nak egy szót is azon veszteségekről, mellyeket 
Ibrahim basa a’ német hírlapoknál fogva szenvede- 
Annyi való, hogy az aegyptusi sereg szaporodik, 
de azért, mivel a? török sereg mozgásai Kisázsiá- 
ban azt szükségessé teszik; — nem pedig azért, 
mintha Ibrahim veszélyes állapotban lenne, kirii! 
szándékkal hamis hírek terjesztetnek. —

N É M E T A L F Ö L D .
Eddig a’ hollandi ’s belga kereskedők min

den törekvése hasztalan Yolt, hogy egyenes köl
csönös összeköttetést hozzanak egymásközt létre. 
A’ kormányok uem pártolák őket. Ravaszsághoz 
folyamodtak tehát, idegen lobogók alatt. Hollan
diában már most azon vannak, hogy a’ szabályos 
biztosított összeköttetés akadályai háríttassanak el* 
E ’ tekintetben hitelesen állítják brüsseli tudósítá
sok, hogy a’ hollandi kormány a’ belga hajókat fe
hér lobogó alatt bebocsátani ’s védeni fogja, más 
részről, a’ hollandi hajókra nézve hasonló kedve
zést és bánást várnak a’ belga kormánytól. E ’ köl
csönös hajózásnak úgy kellene történnie, mint 
1830 előtt; ’g a’ belga kapitányoknak Hollandiá
ban, a’ hollandiaknak Belgiumban engedelmet (Pa
tent) váltani. A’ tudósítás még azt teszi hozzá, 
hogy miután a’ kormányok ez állapot iránt egyszer 
megegyeztek, a? dolog tiz évig fog helyzetben 
másoihatlanul maradni. A’ Journal d’Anvers ez 
ügyről következőt közöl: „A’ két ország békés 
érzelmét bizonyítja, hogy köztök szabályos szor- 
galom-szekerezés (diligence) fog Antwerpböl Bre- 
dába Westwezeí felé nyittatni, melly mint hisszük 
jövő vasárnap induland meg legelőször, ’s az olly 
rég, megszakasztott összeköttetést ismét helyre- 
állítandja.“ — Az Indépendant azon hirt, melly- 
nél fogva Sir Adair Londonba hivatnék vissza, é* 
Stratford-Canninggel pótoltatnék ki, alaptalannak 
nyilványítja. — A’ francziák királynéja az octob. 
2*2kén Brüsselbe érkezett Joinville hggel fog Pa
risba visszatérni. — A’ generalstatusok 2dik ka
marája ülésében oct. 2Skárt a’ válasz-fölirás jőve 
vitatásba a’ trónbeszédre. Két indítvány volt ja
vaslatban , egyik azt kiváná: mondatnék ki a* 
vii ásztól írás ban azon óhajtás, hogy az alaptörvé
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nyék minélelőbb vizsgáltassanak meg, ez félre
vettetett ; a’ másik a?onban, mellynét fogyást az 
alkudozások állapotáról Belgiummal tndósíttatni 
óhajt a’ kamara, 21 szóval 16 ellen elfogadtatott. 
Az elfogadott válaszfölirást küldöttség nyujtá ál
tal a’ királynak. E ’ helyek jelentőbbek benne: 
„Síre ! Tisztelettel lépnek a’ hű Alföld képviselőji 
munkásságok megujultával Fölséged elé, uj ho- 
dalásukat megtenni. Nem fogadtuk borús érze- 
mények nélkül Fölséged közleményeit külső ügye
inkre nézve. Örültünk megnyugtató visszonyin- 
kon az idegen hatalmakhoz, ’s az őszinte barát
ságnak Fölséged által vett bizonyságin. Többek
től azt vártuk volna közülök, hogy e’ barátságos 
érzelem következésiben érdekeinket ’s jogainkat 
végső intézeteikhez közelebb fogják juttatni; az elő 
nem látott akadályok, mellyek az alkudozások út
ját folyvást elzárják, e’ várakozásunkat megcsal
ták. Ügyünk igazsága mellett, a’ Legfőbb ótal- 
mára, ’s Fölséged intézésire támaszkodva, bizo- 
dalommal várjuk ezen akadályok forrón óhajtott el- 
hárítfatását, mig a’ generalstatusok azon tisztelette
li óhajtást táplálják, hogy Fölségedtől némi poli
tikai nyilatkozásokat nyerjenek.“ A’ végén azt 
mondja, hogy nyugalommal fogják azon irányt foly
tatni , mellyel egyezóleg a’ nemzet szükségei és 
sajátságival, annak érdekeit elrendezni, társas in- 
tézvényeiket javítani, ’-s azok való szabadságát meg
erősíteni ügyekeznek.

O R O S Z O R S Z Á G .
Pétervárról következőt olvasunk a’ Hamb. Cor- 

respondentben: „Honigberger ur, erdélyi születés 
("Brassóból) ki 1825ben mint gyógyszerész buj
dosott ki külföldre, ’s Aegyptust, Syriát, Török
országot és Indiát bejárta, ’s többek közt Laboré
ban Radscha Rundschik Singnél mint házi orvos 
több évet tölte, nagy vagyonával, mellyet Indiá
ban gyüjte, Moszkován keresztül ide (Pétervárba) 
érkezett. Utazási munkáját ki szándékozik adni.tí 
— Továbbá ugyanaz : „A’ dorpáti évkönyvekben 
Wrangell bárónétól leveleket olvashatni Siberiából. 
ET levelek érdekesen rajzolnak némi chinai opera- 
előadást Maimatschinban. Az előadás szabad ég 
alatt történt 23  foknyi hidegben az O. alatt (min
ket 23 foknyi hőség sem melegíthet színház-láto
gatásra), a’ hangászkar színen volt, a’ színészek 
igen szenvedélyeseknek mutatkoztak (hogy fölme- 
legülhessenek). A’ szín hát-szugolyaiban két ser- 
penyün parázstüz állott,. mellyeken a’ hangászok 
a’ zsarátnag mellett folyvást thét főztek ’s azt id- 
dogálták, hogy a’ dermesztő hidegben hangászko- 
dások mellett faggyá ne zsugorodjanak. Ugy- 
szinte a’ színészek ’s dalnokok is a’ théfmdzsához 
oda oda seregiének,, mihelyt szerepöknek végire

jártak. Mindee a’ nézők szeme láttára történt. 
„Kinek ferdén nőtt szája, nem ihatik egyenest.“ 

A M E R I K A .
Áz éjszakamerikai lapokbul az tetszik, hogy 

a’ pártszellem ott hevesebb most, mint valaha. A’ 
bankésJakson general köz jelszó mind két felől, V 
az ellenkezések olly bélyeget öltenek, hogy azo
kat személyes küzdésnek tekinthetni inkább, mint 
elvi becsületes és okos védelemnek. — Ugyanazon 
lapok szerint a’ bank szándéka mindjárt az össze
gyűlt congrrssús első ölésiben kívánni privilégiu
ma megujíttatását.—Bostonban William T.Thuraon, 
előkelő kalmár, mint az Orsolya-klastrom-földulás- 
ban részvételről gyanús fogatott el. — Richmond- 
ban (Virginiában) sept. 16kán éjjel 3 —400 fia
tal ember tört be az éji őrséggel a’ város játékha
zaiba, ’s azokban a’ játékasztalokat ’s a11. össze 
tördöste. A’ mit e’ hitvány mesterség bútorzatából 
össze nem romboltak így , azt a’ város mayorja 
(bíró) mind halomba rakatá ’s fölégeté. A’ Compiler 
sept. 17ről azt jegyzi meg erre, hogy a’ republi
cans hajósereg fényes győzedelmei óta az utolsó 
háborúkor Richmondban semmi sem gerjesztett olly 
lelkesült örömet, mint ezen, minden roszat gyűlö
lő népérzelem, pedig inkább törvényben mondaná 
ki a’ nép érzelmét, ne egyenes ’s tettes föllépésben. 
Ott az ítéletnek ideje van a’megfontolásra, itt csak 
a’ vak szenvedély ragadja öt magával. — Uj- 
yorki lapok továbbá azt mondják, hogy Jakaoat, 
midőn c? nyáron az országot beutazá, a’ nép nem 
kedvesen hanem „megsértett és bosszús nép meg
vető lenézésivei fogadá.“ Sept. 24kén egy lég- 
golyó fölrepülte alkalmával néhány ártatlan színe* 
embert, kik a’ néptömeg közé elegyültenek, meg
támadtak , ’s majd életüktől fosztották meg.

O L A S Z O R S Z Á G .
Franczia lapok Nápolyból oct. lOről írjak, 

hogy a’ nápolyi kormány végre minden kénytetés- 
ből kibontakozva d. Carlost V. Károly név alatl 
spanyol és indiai királynak ismérte nyilványosan; 
’s követét, Toledo urat, a’diplomatái tisztelkedéí 
minden formaságival fogadta el az udvarnál. A’kéi 
Szicília udvara egyszersmind egy emlékeztető írási 
bocsátott azon okok iránt, mellyek öt e’ lépésre 
bírák, valamennyi éjszaki udvarhoz, ’s arra szó* 
lítá<fel őket, hogy példáját kövessék,

E L E G Y H I R.
Varsóból írják, hogy a1 lakosok száma a’ múl 

év végével 129,OOOre-ment, mellyből 63,215 
férfi, 66,498 nő vala ’s így 3 2 8 lel több az asz* 
szony mint a’ férfi. Közülök 85,947 kath., 871* 
luth.., 775 görög, 323> reform., 33,934 zsidi 
vallásu; 3 más íelekezetü. A’ házak száma 159í 
kő, 1368 faépület. A’ városi bevétel 3,919,00( 
fra számitta tik.

Szerk»**»t:i H elm .eczy . Nyomtatja La n d  ere r.
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Po f i a l  at:  Magyar- in Erdélyorazág (Pozsonyban orsz. Ulesek; a* úrbéri 3&ik czikk I. 2. ’s Sclik £*eai; kinrrrzO ; Kn- 
lönfele.) Spanyolország (a’ hadseregek munkálatai-, Mina; Burgos Ugye; Mudritbul hírek; d Carlos kisáratása a’ 
spanyol trónöröklásbttl.) Anglia (az angol felsőhöz és pairség; glasgowi lakoma Durham tiszteletére , ’s Durham 
beszéde az összegyűlt népséghez.) Törökország (az All- Zeit. bizonyosabb h í r e i 'a’ tölök- *s aegyptusi hadi készü
letek, ’s ez Ügyben forgó diplomatiai munkásság felől.) Görögország. Amerika Párisi legújabb hírek. Gabonaár  ■ 
pánskelet.

M A G Y A R - és É R D É L Y O R S Z A G .
P ozsony . Nov. 14kén a’ lUldek táblájánál 

mára* 7ik úrbéri czikkely került vitatás alá. Neve- 
netes volt a’ 11 iki ülés, melly reggeli 10 órátul 
esti ötig; tartott, ’s melly ben a’ Ríldek az „örö- 
kös megválthatás“ mellett megmaradtak. A’ fó 
Rltdek 14kén már a’ 3ik czikket vizsgálódták. 
Ugyané’ nap előbb elegy ülés tartatott  ̂ meílyben 
az országos RRdek által ő FölségS névnapjára oct. 
4kére felküldött üdvezló föltfásra jött k. kir. leírás 
olvastatott töl.

Folytatása a* úrbéri munkálatnak összevetve a' kir. k. 
leírással:

III. Törvényczikkely. Azokrul, mellyek a* 
telek haszonvételén felül a’ jobbágyok hasznai kő
ié tartoznak. Azokra nézve, mellyek a’ telek ha
szonvételén felül a’ jobbágyok hasznai közé tar
toznak, kővetkezők határoztatnak: l.§ . A’ te
lekutáni állományba nem számított, vagy eredeti
leg és egyedül jobbágyok élelmire nem szánt min
den irtványt a’ jobbágyok addig, mig azok úrbéri 
utón vissza nem vétetnek, a’ földesurral kötött és 
kötendő szabad egyezés szerint, ha pedig erre 
léphetnek, szokás szerint föld- vagy haszonbér
fizetés mellett fogják használni; mihelyt pedig 
azok visszaváltatnak, nyomban az uraság szabad 
rendelkezése alá jutnak. Hogy pedig az irtványok 
visszaváltása iránt meghatározott szabály legyen:, 
azok, mellyek az uraság ellenmondása mellett tör
téntek , a’ rájok fordított munka megtérítése nél
kül az uraság által visszavétethetnek; —- azokra 
nézve pedig, mellyek az uraság ellenmondása nél
kül eddig — „bármelly időpontban is“ (a’ kir. k. re- 
•olutio ezt kihagyatni, ’s az irtványok visszaveheté- 
•e vagy válthatása végső határidejéül i807iket 
javasolja) tétettek, — valamint azokra is, mel
lyek iránt vagy a’ földesurral kötött egycsség szol
gál alapul, — vagy a’ mellyeken valamelly som
ma pénz törvényesen fekszik , ezennel határozta- 
tik: hogy ez utóbbiak csak a’ törvényesen rajtok 
lekvő pénz lefizetése mellett, vagy illetőleg az 
egyezés tartalma szerint; — az előbbiek pedig, 
mellyek iránt az érintett két eset nem íorog fen, 
akármikor, mindazáltal a’ bírói becsüár lefizetése 
mellett, vétethessenek vissza. Melly bírói beesü- 
árt úgy kell érteni, hogy mindenkor előre bocsát

tatván a’ rá fordított munkü mennyisége, ’s minő
sége iránti vizsgálat ? ez számba vétessék, ’s ezek 
minden esetre 'úrbéri utón elébb vizgáltassanak 
meg, ’s kir. Helytartótanács elibe terjesztesse
nek } a’ dolog addig a’maga állásában hagyatván. 
Hogy a’ jövendőben teendő irtásokra nézve, mel
lyek földesúri engedelem nélkül teljesseggel til- 
tatnak , egyik vagy másik tél rövidséget ne szen
vedjen, ezen földesúri engedelem szükségkép min
denkor írásba foglaltassék, abba a' visszaváltás
kor megtérítendő munkabér világosan följegyez
tessék, ’s igy az uraság jegyzőkönyvébe, — a’ 
mi az adásvevési szerződések okáért minden ura
dalomnál ’s minden községnél fog tartatni — be- 
iktattassék ; az nyilván kijelentetvén, hogy ha a’ 
jobbágy a* földesurnak Írásba foglalt engedclme 
nélkül irtana, szabad legyen a’ földesurnak ollyas 
irtványokat törvényes bizonyság és tiszti ügyvéd 
előtt, kiknek tisztükben állond fölvigyázni, hogy 
e’ törvény kihirdetésénél régibb akár úrbéri álló— 
mányokbulakárirtványokbul valami eine vétessék, 
minden bér-megtérités nélkül (itt a* kir. résöfuijó 
azt kívánja: „hogy ez csupán úrbéri utón történ
jék“) visszavenni; — ellenben , ba a’földesur a’ 
kiváltás föltételeit az írott engedelembe foglalui 
elmulasztaná, — akkor a1 kiváltás csak szabad 
egyezés utján történhessék meg. 2. §. Mindé« 
jobbágy-község, mellynek t. i. különös bírája , s 
esküttei vannak, a’ hely fekvése, 's kiterjedésé
hez képest egy vagy több házban bort mérethet, 
akár volt ezelőtt annak használásában, akár nem; 
ha saját szőlőhegye van sz. Mihály napjától fogva 
sz. György-napig., ha pedig szőlőhegye nincs, 
(kivevén Pozsega, Szerem és Verőcze vmegyé- 
ket, hol a’ kimérés, azott fenálió úrbéri ellátás
nál fogva egyiránt minden községnek sz. Mihály- 
naptól sz. György-napig ezutánra is megengedte
tik) sz. Mihály napjától csak Karácson napjáig. 
Ha a’ földesur a’ korcsmák száma iránt a’ jobbá
gyokkal meg nem egyezhetnék, az a' szokott úr
béri utón fog elhatároztatni, úgy mindazáltal: 
hogy a’ bormérés mindig csak magában a' helység
ben, ’s nem azon kívül, vagy sátor alatt enged
tetik meg. Mindazáltal úrbéri kimérés idejében 
eső országos vásárok alkalmikor a’ falun kívül eső 
gyeprészeu is gyakorolhatják e’ just oily közegek,
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metlyek azzal már előbb is éltének. Szőlőhegy név 
alatt értetnek pedig ollyan földek, mellyek az ura
ság nyilványos megegyezésével szülővesszőkkel be 
vannak ültetve, ’s mellyekből a’ földesur eddig 
üedet vagy e’ helyett lOedet, vagy hegyvámot, 
vagy ezzel felérő bért szedett. Mert a’ szőlő- 
vesszőkkel beültetett egyéb földek, mellyek a’ 
feljebbiekhez nem tartoznak, nem szőlőhegyek
nek, hanem csak kerteknek tekintetnek. A’ bor- 
iuérés mindazáltal nem szorittatik egyedül a’ ha
tárbeli termésre, hanem a’ fen meghatározott 
idő eltöltőig a’ közönségnek máshol vett borokat 
is szabad leszen kimérni. — Valamint pedig min
den mérés egyes jobbágyoknak teljességgel, úgy 
a’ törvényes határidő elmúltával a’ községnek is 
elfoglalás büntetése, vagy is a’ csap alatt talál
tató egész mennyiség elvesztése alatt, ezután is 
tiltva marad; kivevén azonban a’ szőlőhegyekben 
szerteszéllyel lakókat, kiknek a’ bormérés a' jobbá
gyoknak máshol engedett időn kívül is azon meg
szorítással leszen szabad: hogy csak azok számá
ra , kik szőlőikben dolgoznak , ’s csupán a’ szőlő- 
munka ideje alatt (hol ez eddig szokásban volt} 
mérhessenek bort; az oJly hegyi lakosokra azon
ban , kik községeket tesznek, szinte úgy mint a’ 
síkon lakó munkásokra a’ feljebb irt bormérésmód, 
úgy mint egyéb községekben, változhatatlansz.i- 
báJyul leend. Továbbá-— nyilván kijelentetik: hogy 
az illy úrbéri bormérés jusa , ’s ennek gyakorlása, 
se a’ földesurak vendégfogadó ’s korcsma építésére, 
vagy felállítására nézve szoríthatatlan szabadsá
ga, de az i5 í)8 : 35. törvényezikkely is legkisebb 
sérelmet sem fog szenvedhetni, —- úgy azonban: 
hogy az eddig szokásban volt házsor szerinti bormé
rés. mellynél fogvást a’ földesurak ön boraik kimé- 
retéséré szoríthatták jobbágyaikat, eltörültetettnek 
kijelentetik; hogy pedig a' korcsmáltatási földes
úri jus alkalmas úri telek nem léte miatt ne aka
dályoztassák, vagy épen el ne enyésztessék , ha 
a’ közellevő gyepen a’ különben is illető úri jus- 
üál fogva vendégfogadó- vagy korcsmaállitásra al
kalmas hely nem jeleltethetnék k i, szabad lesz 
ezentúl is a’ íöldesurnak, hogy e’ végre alkalmas 
helyet, akár a’ 2. törvény 7. szakaszában meg
határozott csere utján, atór egyezésnél fogva ma
gának szerezhessen. — Egyébiránt pedig bármiféle 
bor béhozatala, akár saját házi szükségére, akár 
kereskedés végett, hordókban, ántalagokban, a- 
kókban, vagy más illynemü mértékben, mellyek 
az ország külön részeiben különbözői eg neveztet
nek ugyan , de mindenütt abroncsok alatt vannak, 
a’ jobbágyoknak minden megszorítás, avagy fize
tés nélkül szabad leend; — betegeskedés r. la
kodalom esetében kisebb mennyiségben is megen
gedtetvén a’ bor bevitele. Magengedtetik, de csu

pán csak a’jobbágyoknak: hogy törkölyből, gyü
mölcsből, borbul és annak seprejébül és minden 
íöldi termékbül, kivevén a’ gabonát (ide nem 
értve azon gabona-mennyiséget, melly burgonya- 
kelesztésre megkivántatik,) akár saját szükségök
re akár akónkénti kereskedésre pálinkát főzhesse
nek, azt azonban kimérniük szabad nem lészen. 
Mindazáltal az ország azon részeiben , hol fenálló 
tettleges divatnál fogvást a’ jobbágyok gabonábul is 
főznek pálinkát, e’ haszonban tovább is megha
gyatván; a’ pálinka-kazánoktól v. üstöktül min
denki, a’ ki azokkal él, nem tekintvén a’ kiégett 
mennyiséget, két forintot fog az uraságnak esz
tendőnként fizetni. 3. §. Minthogy a’ jobbágyok
nak mennyire a’ helybeli körülállások engedik, ele
gendő Jegelőt kell adni, leginkább ennek megszorít- 
tatásából, ’s aránytalan használásából eredni szo
kott panaszok megszüntetése, ’s egyszersmind a’ 
nemzeti ipar előmozdítása tekintetéből, a’ jobbá
gyi legelő a1 földesurétól, valahol csak azt a’ hely
zet, és kiterjedés engedi, — ha azt a’ földesur, 
vagy (a’ k. resolutioban a’ „vagy“ helyett „és“ 
áll) a’ közbirtokosak közül egy— vagy végre úr
béri telekkel bíró jobbágyok nagyobb része kivá- 
nandja, — a’ megyei közgyűlés által rendelendő 
küldöttség közbejöttével, törvényszék által meg
vizsgálandó szabad egyezés mellett, melly iránt 
utóbb a’ kir. Felségnek a’ Helytartó-tanács utján 
leendő felügyelem jusa íenmarad , vagy ha ezen 
egyezés nem eszközöltethetnék, úrbéri utón előre 
bocsáttatván, ha kivántatnck, minden tartozékok 
összesítése (e’ szavakat a’ kir. resol. kihagyá) 
elkülönöztetni rendeltetik. De ennek kihasításában 
vigyázni kelt: hogy a’ legelői járandóság oily tá
jon no adassék ki, melly áltáljában haszonvehe- 
tellen, t. i. vagy árvíz, vagy homoktorlás, vagy 
más ok miatt — barom- ’s marha-legeltetésre nem 
alkalma«. A legelő elkülőnöztetését nemcsak a’ 
gyep - fölosztásra, de a’ már megállapított elvek 
’s mód szerint, ha lehet, más földekre is ki kell 
terjeszteni, — azért is a’ földesuraságot saját ré
téin, ugarain, tarlóin, ’s egyéb majorsági földein 
a’ jobbágyok kirekesztésivel, ellenben az úrbé
riekben egyedül magokat a jobbágyokat fogja a’ 
legelő használás illetni. Hogy pedig a’ kizárólag 
nyert legelő hasznával minden egyes jobbágy is 
elkülönözve élhessen, és szorgalma nevelésére 
földjeit külön valva és szabadon használhassa, - 
a’ mennyire eszközölhető , s a’ gazda«!-.odasmód 
javalja, — ha a’jobbágyság nagyobb része ki- 
vánandja, — minden egyes jobbágynak egész 
tartozéka, az illető legelővel együtt egy tagban, 
vagy ha a' helybeli körülmények nem engednék — 
legalább dűlők szerint hasíttassek ki. A legelőt 
kiterjedéiérs nézv e bőségesnek kell tekinteni, ha
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valamelly helység határában a1 gyepes és a’ kőz- 
legelőül szolgálható erdős helyek (kivevén mind- 
azáltal az 1807: 21. törv. értelme szerint a' kí
vánt növekedést még el nem ért vágásokat) a’ha
tár egy harmadát teszik, vagy felül is haladják ; 
hol pedig ezen gyepes és erdős helyek a’ vágá
sokat szinte kivevőn, a’ határ harmad részét föl 
nem ütik ugyan, de olly kiterjedésüek, hogy azok
ból mind a’ földesurnak, vagy illetőleg közös hasz
nálattal élő közbirtokosaknak , mind a’ jobbágyok
nak gazdálkodásaikhoz arányzott legelő juthat, 
illy legelő elegendőnek tekintetik. A’ legelő mine- 
müségére nézve hat különböző osztály határozta- 
tik, mellyek közül az elsőre a’ sik és könnyen 
felszántható, — másodikra a’ felszántható ugyan, 
de már a’ nedvességet kevésbé tartó, ’s igy nem 
olly íű-termő dombokon levő, — harmadikra a' 
berkes és erdős, — negyedikre a’ posványos és 
székes, — ötödikre a’homokos és köves, — ha
todikra a’ kősziklás helyek tartoznak. Végre a’ 
mennyiségre nézve azon helyeken, hol a’ legelő 
elkülönzése eszközöltetik, minden egyes jobbágy
telekre ezen haszonvételnek legnagyobb mennyi
sége 16 — a’ legkisebb pedig 4 (1200  négy- 
szegőire számított) holdban, ’s igy a’ kisebb állo
mányokhoz képest aránylag határoztatik meg. 
Azon helyeken tehát, hói a1 gazdálkodás folyta
tására a’ bevett szokás több igás marhát kivan, 
hol a’ jobbágyok életmódja leginkább marha-tar
tásban alapul, ’s hol bőséges a’ legelő, ott a’ mi
nőséghez és használhatáshoz képest — egy egész 
telekre az első és második osztályból 8 , a’harma
dik és negyedik osztályból 12 , az ötödik és ha
todik osztályból 16 hold fog kijeleltetni; hol pedig 
a’ gazdálkodási rend kevesebb vonó marhát kíván, 
szükebbek a’ határok, — de még is elég a’ le
gelő , ottan minden egész teleknek az első és má
sodik osztályból négy hold, — a’ harmadik és ne
gyedik osztályból hat hold , — az ötödik és ha
todik osztályból nyoícz hold fog kihasíttatni. Hogy 
a’ Jegelő kihasítása alkalmakor az összehasonlítás
ra nézve támadható kérdések clmellőztessenek — 
mind a’ két kath. és görög n. egy. szertartásu plé
bános! , úgy a’ két vallásu lelkipásztori járandó
ság , akár legyen azoknak fiókegyházok, akár 
nem, egy egész telki, — az iskolamesteré pe
dig ’s helység jegyzőé külön külön fél telki illető
séghez fognak hasonlíttatni, ’s ezen mennyiséggel 
valóságosan kiadatni: kivevőn ha ezek valamel
yike élelme fejében nagyobb, azaz egy egész 
telket felülhaladó mennyiséget bírna, akkor a’le
gelőt is ehez kell mérsékelni. Egyébiránt az ura
dalmi tisztek és szolgák ellátása a’ földesur sza
bad intézetétőlíüggvén , azok szükségére, midőn 
a’ közlegeló elkülönítése valóságos foganatba lép,

vagy is minden iíly tekintetbül történendő tij sza
bályozáskor, maga a’ földesur, az előbb közös 
legelőből ön számára kiszakasztott részből gon
doskodjék, úgy hogy azontúl azon tiszteknek és 
szolgáknak marháikat a’ község legelőjén tartani 
soha sem leend szabad. Nyolez úrbéri zsellérnek 
„pedig“ (e’ szócskát a’ k. resolulio kihagyatni ja
vasolja) cgy egész telki járandóság fog juttatni. 
Hol pedig nincs, vagy igen csekély a’ legelő, 
vagy hol az úrbéri legelő elkülönzése a’ fentebb 
jegyzettek szerint meg nem történhetik , ott vagy 
az előbbi szokás fog megtartatni, vagy az ura
ság és jobbágyok közt szabad egyezésnek leend 
helye. Csongrád , Békés és Csanád vmegyékben, 
hol már maga a’ telki állomány is jóval nagyobb, 
legelő fejében minden jobbágytelek után 22 hold, 
és pedig a’ haszonvehető íöldekből 1 2 0 0 , a’ ke
vésbé haszonvehetőkből 1S00 négyszeg öllel szá
mítva, fog kivágatni; az épen haszonvehetetlen 
földek azonban ezen számolásba semmikép se jó
llétnek. A’ mennyire pedig Békés és Csanád vár
megyék némelly helységeiben a’ közlegelö kisebb 
kiterjedése miatt 22 hold nem telnék ki, ott le
gelő lejében minden jobbágytelek után legalább 
1 6 hold lesz kiadandó. Temes, Toron tál és Kras- 
só megyékben pedig, meliyekben a’ legelő illető
sége már meg van határozva, az eddigi szokás 
nem csak az úrbéri, ’s az úgy nevezett beneficia- 
lis telkeken gyakorlott legelő iránt, de a’ telekki- 
vüli (extrasessionalis) vagy szorgalmi (industria- 
lis) név alatti telkekre nézve is, mennyire az 
úrbéri táblákba iktatva vannak, továbbá is fen fog 
tartatni. (Jegyzés: E ’ czikkely 3, 4, 5, 6, 9 és 
10ik gszaira nézve, meliyekben a’legelő mennyi
sége , minősege és osztályozása, valamint az el
különítés alkalmával a’ községeknek milly mérték
ben adandó legelő, — forog elhatározásban, a' 
k. kir. resolutio leginkább ezt javasolja: hogy az 
oiiyjótékony és kívánatos elkülönítésnek eszközlé
se hagyassák a1 földes ur és jobbágyok közti sza
bad egyezésre, a’ megyei küldöttség hozzájárul- 
tával, ’s minden esetre a’ dolgot addig önállásá
ban hagyva, a’ megyei törvényszéknek és Hely
tartótanácsnak fölterjesztéssel, — azon ellátást 
tevén hozzá, hogy ha az elkülönítés módja fölötti 
egyezés nem sikerülne, az egész elkülönítés mi- 
képen eszközlésének dolga, következőleg a’practi- 
cabiiitas (tettlegesítés) kérdése is úrbéri utón in- 
téztessékel, általányos elvül tartván, hogy az 
alattvalók a’ már előbb birt legelői hasznukban 
elkülönítés által semmi kisebbséget ne szenved
jenek , minthogy azon hasznuk már az urbárium 
legelső behozatalakor az osztályozás alapját tevő 
javak közé tudatott.be; — és ugyan ezen utón 
intéztetnének el a' panaszok is, mellyek akár a’ 

*
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ftideáur akár nr alattvalók restéről a’ legelő miatt
megtartván annak közös használását, kelhetnének.}

Ko l o z s v á r o t t  nnv. ü k é n  tnrtsít arsz. 
ülésben Nopcsa Elek ur mint országgyűlési elnök, 
valamint a’ két itélőmester Sala Sámuel és Föld
vári Farkas urak a’ hitet letevén, hivatalaikba 
iktattattak.

Föls. Urunk a* magy. kir. udv. Kanezellariá- 
hoz nov. lsőjérül intézett legfensóbb határozata 
szerint báró Perényi Zsigmond hétszemélyes-táb
lai közbirót Ugocsa vmegye főispánjává méltózta- 
tott kegy. kinevezni.

Kü l ön f é l e .  Alsó-Pilisen múlt oct. ü k é n  
takarittattak el hamvai néhai tiszt, tudós Bartho- 
Jomeidesz Pál urnák, élete 72kében; ki Irsán 
kezdve prédikátori pályáját, innen 3 év múlva 
Pilisre hivatott meg, ’s itt 39 évig folytató dicsé
retes buzgalommal hivatalát, ’s a’ seniorságot 10 
évig viselé. A’ földesur gr. Beleznay János ur, 
az elhunyt érdemeinek tiszteletéül, annak tető
méi fölött Kollár János pesti pred. ur által tót 
nyelven mondott halotti beszédét magyarra fortlil- 
jtatá ’s jobbágyai ’silietólegaz elhunytnak hívei szá
mára kinyomtattatá. — Tek. Pest vmegye Hitei 
e’h. l l kén  tartott Közgyűlésük alkalmával a'mar
hahús fontját 12 v. kra, vagy is az eddigi ár
nál 1 kral többre határozók. — A’ pestf rn. kir. 
tudom. Egyetemben tanuló ifjúság összes száma e’ 
f. 183^ iskolai évben 1510 (tehát 156tal keve
sebb mint tavaly). Közöttük hittudományt tanul : 
72  ; törvényt: 181; orvostudományt: 845 ; böl
cselkedést 409. Vallásra nézve ez összes számban 
1013 r. kath., 7 egyesült ’s 83 n. egy. gőr. szer
ta r tá s ,  101 ágost. 93 helv. vallásu, S á l 3 izra
elita. Különösen az orvosiak közül seborvosi tu
dományt hallgat: 330 (1 3 0  magyarul, 198 né
metül) ; gyógyszerészetet tanul: 4Sá; bábasá- 
got 67 ; baromorvoslást 24. — Kapolcson (Z a
lában) oct. lükén id. Iíúthy Pál tb. ur, ki a’ ns. 
megyét mint szolga- és főbíró közel 30 éviglen 
szolgálta, hitvesével szül. Domokos Teréz asszony
sággal aranymenyekzójét volt szerencsés megérni 
's fényesen tartani. — November 9kén a’ ma
gyar tudományos Akadémia nyilványos ülése 
alkalmakor, a’ megjelentek közt egy nagy lőtte— 
riának nyomtatott terve osztalék ki, melly jövő 
18S5 martz. 19kén Pesten a’ megyeház teremé
ben valósittalik. Hazánkban e’ nemű játék a’ leg
első ; sorsjegyei magyar nyelven vannak nyomtat
va. A’ bekerülendő jövedelem része a’ fenséges 
Nádorunk kegy. pártfogása alatt idülö vakok inté
zete számára vett pesti ház hátralevő árának ki- 
fizettetésére fordittutik, minélfogva ki az egy ezüst 
tluvi sors árát lefizeti. szerencsétlen embertársai 
segedelmére adakoák, ’« e’ mellett nyerhet is.

A’játék 20,000 köz, és 500 ingyén sorsbul {il
land. Ki 5 köz-sorsot vész, egy ingyensorsot kap- 
niéíly legalább egy ezüst frtot bizonyosan nyer. 
Mindössze 1204 sors fog kihúzatni és bizonyosan 
nyerni. Az első sorsra jut 600 lat súlyú, ’s 24 
személyre való asztali és kávés ezüst készület; 
2ikra 12^0 vfra becsült asszonyi toilette; 3dikra 
625 vfra becsült ezüst kávéskésziilet; 4ikre 625 
vfra becsült ’s 12 személyre való asztali készü
let ezüstből, A’ többi 1200 sors nyer összesen 
5000 vfrtot. A’ sorshúzás t. Pest vmegyei alis
pán urnák, mint a’ vakok intézetére ügyelő rá- 
lasztottság elnökének, igazgatása alatt menend 
végbe. Játék után 14 nappal a’ nyereségeket el
vihetni az intézet pénztárnoka Grabov'ázky Atha- 
náz úrtól.—Pesten Józsefvárosban a’ zsákuteza sar
kán a’ sétahellyel szemközt 6 ház égett el nov. 18ka 
hajnalán. A’ gyuladás 3 és 4 óra közt ütött ki, 
’s 6kor már vége volt. Támadt, mint hiszik, egy 
szeszfőzőnél, ’s a’ szél úgy sodrottá, hogy köz
ben közben házakat is átugrott. Miut halljuk va
lamennyi ház beégett. —•

S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ spanyol kir. seregek munkálati felől, Ro- 

dil eltávozta óta épen semmi hírek sem jőnek, da 
annál több a’ carlosiak táborábul, kik feleik ma
gasztaló hiresztelési szerint minduntalan győznek, 
így Viana mellett oct. 24 kén Zumalacarreguy 
7000 emberrel támadta volna meg Lopez és Cor
dova osztályseregeit, mintegy 4200 embert, ’• 
két óráig tartott harcz után Cordovát hátrálásra 
kényszeríté, melly közben ez 140 embert vesz
te. A’ győztes tovább is űzte volna e’ tágitókat, 
de mint az ezt hiresztelö carlista lapok magok meg
váltják, Zumalacarreguy a’ Iogronjoi országút fe
lől érkező némelly uj sereget vevén észre, taná
csosnak tartá Santa-Cruz de Campezu felé vissza
vonulni, mit a’ legjobb rendben teljesite is. Még 
többet hirlel egy újabb carlista tudósítás Bayonne- 
ban O'üoyle oszt. gén. serege felöl, melly 27 — 
28kán Pennacerada vidékén a’ carlosiaktól meg- 
támadtatván, 600 embert veszte, ’s kétálgyut és 
egy zászlót. — Mina, mint telegraphi hir jelen
ti , oct. 30kán ért PampJonába, ’s megértvén a’ 
most említett 27. ’s 28ki ütközetet, azonnaL újabb 
csapatokat kühle Borundába. — D. Carlos Zava- 
lát és Yaldespinát nem csak hivatalaikból kitette, 
de további rendeléséig a’ navarrai táborba küldöt
te őrizet alatt. Zavala tisztét Biscayában ideiglea 
Eraso viszi. — Madritban Burgosnak ügye foglalja 
el az elméket. Altaljában a’ közvélemény nem látszik 
javalni azon módot és bánást, mellyel Burgos a'ka- 
marábul kitiltaték. A’- dolog nem ment törvénye« 
utón, hanem heveskedésbül ’s indulatbuL Burgov 
ur, kitiltatása után mingy árt más nap, minthogy
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a' hírlapok által is mindűnnen mrgfámadtaték, azok 
egyikébe föl világositő czikkelyt iktatott, mellyben 
nem annyira magát igazold, mint proceri jogait 
ótalmazá, mellyekncl fogyást a’ kamarának nem 
állott volna hatalmában, illő elítélés előtt egyik 
tagját az ülésből eltiltani. „Az ellenem elkövetett 
Igaztalanság, úgymond többek közt czikkelye vé
gén , diadal lehet ellenségimnek, de egyszersmind 
a’ jelen körülményeknél fogva, szerencsétlenség 
ae egész társaságra , nyilványos erőszak és betö
rés a’ constitutio szentségébe, köz viszontagság, 
*s ki tudja, nem lesz e még egész európai viszon
tagság ? A’ mozgás, melly ezen politikai szerke
zetünket fentartó elvek égbekiáltó sérelmébül ere- 
dendhet, könnyen túlléphet a’ Pyrenéeken] ’s a’ t. 
A’ Revista erre megjegyzi, hogy ámbár ő is 
indulatos hamarkodásnak tekinti a1 kamara tettét, 
mindazáltal nem hiszi, hogy annak következései 
Burgos ur kedviért a’ Pyrenéeken túl lépjenek; 
’» ha valaha történni találna is valamelly rázkod- 
tatóbb mozgás, az minden esetre nem Burgos ki- 
tiltatásán alapuland. — öct. 25kén a’ kamara el
nöke (Amarillas) jelentést tőn a’ procereknek, 
hogy Burgos ur ellenmondást nyújtott a’ kamará
hoz , ’s kívánja annak nyilván fölolvastatását. E ’ 
kívánat hosszú heves vitázat után 3 2 > 2 8  szóval 
esakugyan megadatott. Burgos ur végre jegyző
könyvi kivonatot is kívánt a’ kamarától kililtatá- 
sa körülményes története felől. A’ kamara erre in
dítványba hozá Burgos ur. végképeni kitiltatását, 
minek meghánvatását elölegesen egy választott- 
ságra bízta. E ’ választottság 28kán kezdett e’ 
tárgyban ülést tartani, de mellynek végét, mint 
a’ Messager levelezője 29kérül írja, már Burgos 
nem várta be, hanem egy nappal előbb útnak in
dult ki Francziaországba. E ’ lépés annál neveze- 
tesb, minthogy a’ választottság az exmir.ister 
ügyében kedvezésre látszik hajlani. — Galign«ni 
Mcssengere még e’ híreket közliSpanyolország felől: 
Cuencában összeesküvés födöztetett föl, mellynek 
következésében öt kánonok fogatott el; kettő az 
ősszeeskütt társak közül megszökött, Balanero ká
nonok ppdig már jóval előbb az insurgensekhez 
esatlakozék. — Campoverde, Villalobos guerilla 
vezért megverte és futásra kényszerűé ? melly köz
ben emberei közül 49et elfogott ’s 40ct levagdalt, 
egyszersmind 22 legényt a’ kir. seregből, kiket 
e' guerilla máskori ütközetben ejtvén fogságba, 
most magával hordozott, megszabadított. A’ bis- 
cavai és navarrai insurgens táborban a’ cholera 
nagy pusztítást tesz. — Madritban valamennyi 
hírlap ör endező színnel magasztald ’s ünnepié 
mog évnapját azon harcznak, melly tavaly Mad
ritban a’ hazaßak ’s a’ királyi önkénytesek közt 
történt vala. — A’ főváros előbbi eorregidora

i .  •

Barraíoe n r , ugyanaz, ki nem reg a' kiráíyn^raS 
emlcgetődzvén, azon hülye kérdést tévé valai 
Como estala chica? (hogy van a’ kicsinyke) most> 
miután mindenből kikopott, Zumalacarreguynak 
ajánlotta szolgálatját, de ez nem hogy elfogadta 
volna, sót azt üzené neki vissza: mihelyt táborába 
merend jőni, azonnal agyönlöveti. — Madritban 
28Ván egy kis zavargás történt. A’ Solito-kávé- 
házban , melly fiatal emberek gyülekezeti helye, 
ncmelly altisztek az összetddult sokaság előtt leg- 
ocsmányabb lármát ’s tetteket követtek el. E ’ ba- 
chanalét többi hírlap közt az Observador igen csí
pősen rótta meg , min a’ kicsapongó urak annyira 
fölfortyantak, hogy összeseregotvén egész testü
letben, (in corpore) tódultak az újság-hivatalba. 
Itt a’ szerkesztők közül csupán egyet, Trueba urat 
találák otthon, ki fülébőlját se hajtván az ö pat
togásikra, a’ fenyegetőzésnek vége lett, ’sa ’ ha- 
nyakodók csöndesen eloszlottak. — D. Carlosnak a’ 
spanyol trónöröklésbül kizáratása felől alkotott urj 
törvényt a’ királyné elfogadd ’s oct. 28kán kihir- 
detteté. A’ decretum szavai ezek: „En, II. d. 
Izabella, Isten kegyelmébül Castilia, Leon, Ara
gónia ’s a’ t. királynéja , ’s ő királyi nevében d. 
Maria Christina de Bourbon, mint föns. leányom 
kiskorúsága alatt kir. regensné , ezennel tudatom 
mindenkivel, ki ezt látandja ’s hallandja: hogy 
én, miután ez ország javára czélszerünek láttam 
az országos cortes elibe törvényjavaslatot terjesz
teni a’ felől, hogy d. Carlos Maria Isidoro de 
Bourbon infans, ’s egész ivadék-sora, a’ spanyol 
trónöröklésre kelhető jogaiKbul kizárassanak; és 
miután e’ törvény, mint alább következik, a’ két 
kamara által jóváhagyatott: kormány-és ministe- 
ri tanácsom kihallgatása mellett, azon törvényre 
kir. állapításomat adtam. — Következnek a’cor
tes által megvizsgált és sanctio alá terjesztett tör
vények: I. ez. Don Carlos Maria Isidoro de Bour
bon infans és minden maradéka a’syanyol koroná
ra lehető jogaiktól megosztottaknak nyilatkoztat
nak. 2. ez. I). Carlos infans és maradéki Spanyol- 
országbul örökre kitiltatnak. — Melly törvénye
ket ezennel szentesítek ’s parancsolom jelen hatá
rozatom végrehajtatását. En, a’ királyné-regens- 
né. Aláírva a’ királyné saját keze által. KöItPra- 
doban oct. 25. 1834. Nicola Maria Garelly sia- 
tustitoknok ’s kegyeiéül- és jogminister Spanyol- 
országban és Indiában. — Rendelem ésparancso
lom, hogy a’ jelen törvény úgy tekintessék és tel
jesítessék mint ország törvénye, szokás szerint 
kihirdetessék, ’s mindenki szerinte intézkedjék. 
Aláírás: a’ királyné és Garelly.

A N G L I A .
AzEdinburgh-Reviewban kijött, ’s már általunk 

is említett czikkely az angol felsőháziul ts pair-
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gégrül következőket is mond : ..A’ lordok gazdagsá
ga csökkenésit nem akadályozhatni ’s az minden 
évben nagyobbul. Az ország gazdaságbeli javításai 
a’ lordok örököseinek czimeiket csak terhűi hagy
ják. Elmúltak azon idők, hol az atya ifjabb fijai- 
nak bizonyos jövedelmet hagyhatott, melly csu
pán akkor vala megszűnendő, midőn az idősb testvér 
jövedelmező hivatalt vagy évpénzt szerzett nekiek. 
Igen kevés rézs nyílik most a’ nemesség ifjabb 
gyermekei előtt. Az egyház, azon ponton ál!, 
hogy javíttassák; a’ szárazföldi és tengeri szolgá
lat ugyan igen tisztes, de magányos jövedelem 
nélkül azokra, kik bőségben neveltettek, nem elég. 
A’ diplomatia csak nyugpénzzel biztat, ha külön
ben szerencsés valaki elnyerhetni azt. Az ügyvéd
ség ugyan mindegyik előtt nyitva áll, de mi kevés 
nemesi! emelkedett még mint ügyvéd magasra!“ ’sa't.

Durham lordnak Glasgowban oct. 29én nagy 
lakomát adtak. Töménytelen népsokaság, (számát 
120ezerre teszik) fogadá őt zászlók és lobogók
kal, mellyeken e’ felírás vala: „Majd eljő az idő!“ 
„Városteremi útjában a’ néptetszés minden jelei
ben részesült; a’ teremben polgárjog-levelet nyuj- 
ta neki a’ bíró által. D. megköszönő ’s azt mondá 
többek közt: meg van győződve, hogy ezen ado
mány nem annyira személyét, mint azon ügyet il
leti, mellyet minden erejével véd, minthogy tár
sait a’ reformbill kivitelében igen segíté, ’s altal
jában szüntelen az ország intézvényei javításán 
dolgozik. Azonban ki kell mondania, hogy e’czél 
elértét egyedül Grey grófnak köszönhetni. 19 éve, 
mióta ő (Durham) Glasgowot nem látta, ’s több 
javítás közt örvend , hogy a’ helyhatóságban nem 
valami elzárkózott testületet, hanem a’ nép állal 
választott elöljáróságot iát. Azután a’ számára emelt 
szószékre lépett. Száz zászlónál több loboga kö
rűié, ’s a’ népsokaság tömérdek volt, melly egész 
nap csöndesen ’s békésén viselte magát, vendégét 
(Durham-ot) mindenütt nagy tetszéssel és tapssal 
fogadván, kisérvén. Több felírás nyujtaték be neki, 
mellyek közt a’ glasgowi kézműveseké következő 
tartalmú vala: „Glasgow ’s környéke kézművesei 
uraságod e’ kedves látogatása ünnepével kötele
zetteknek érzik magokat kimutatni mély tiszteíe- 
töket olly férfiú iránt, ki a’ javítás elvéhez buz
gón ragaszkodása, ’s a’ nép jogai merész, rendül- 
hetlen ’s férfias védelme által, mellőzve minden 
származéki befolyást, rangot és gazdagságot igazi 
nemes nevet érdemlett. Mi tiszteljük uraságodat 
különösen azon érzelmekért, mellyeket minap Edin
burgh és Dondeeban kimondott, mellvek által meg
ismerő, hogy se jóllét, se magas vers ég v. szár
mazás egyedül nem elég arra, hogy polgári ’s po
litikai intézvényinkben üdvös javítások történjenek; 
— ’s hogy a’ munkás néposztályok közhatása n é l- '

kül minden javítási figyekezet sükeretlen. E’ nyi
latkozást uraságod részéröl meghívásunknak te
kintjük föllépésre ’s cselekvésre. Összegyűlünk 
tehát uraságod, mint a’ szabadság zászlója körül. 
Nem vagyunk olly gondolatlanok, hogy a’ válasz
tásjogot egyszerre mindazokra akarnák terjeszte
ni , kik a’ status föntartására adakoznak, ’s a’ tár
sas kapcsolat érdekeit előmozdítják; mindig oda 
fogunk ugyan törekenni, de már annak is örven
deni , ha törvényszerű jogunk halk terjedését bé
kés, alkotmányszerü eszközök által érjük el; és 
szerencséseknek tartandjuk magunkat, ha urasá
god megegyezik abban velünk, hogy szélesebb vá
lasztásjog, titkos szavazás ’s a’ parliament rövi- 
debb tartása olly rendszabályok, mellyeket már 
most eszközlésbe szükség venni. Mindazon szabály 
közül, mellyek az utolsó parliamentülésben keresz
tül mentek, egy sem könnyít a’ britt munkás sor
sán, sőt inkább terheli azt. Örvendünk ugyan a’ 
fekete (mór) népség részletes fölszabadíttatásán 
gyarmatinkban; de ha ama’ 20  millió fist., szabad
ságuk ára, nyakunkba rovatik, miért vonakodott 
a’ törvényhozás az ipar kezeit szabadabbakká ten
ni? Miért tartják a’ status úri előkelő szegényeit 
még mindig munkánk gyümölcsiből? Miért nem 
mellőztetek el azon gyalázatos adó (v. zár), melly 
a’ kenyeret nyomja, mellyből élünk, ’s azon ár
talmas békó, melly az isméretek terjesztésit le
köti. A’ britt szegények ’s iparútok érdekeinek 
illy mellőztetése nem kívánja e meg, hogy a’nem
zet törvényhozó gyűlésébe több népérzelem bo
csáttassák? Midőn föltesszük, hogy uraságod vá
lasza igenző lesz, vágyva óhajtjuk, hogy urasá
god nagy befolyású és felelős helyre jusson ő Fel
sége tanácsában,’s még sokáig tartassék meg szá
munkra.“ Durham I. e’ föíirásraazt válaszoló, hogy a’ 
választhatásjog kiterjedésében,titkos szavazásban s 
parliamentidő megrövidítésében egyértelmű velők,
’s reményű, hogy e’ kivánaíok nem sokára telje
sülni is fognak; ha, mint a’ fölirás bizonyítja, nyu
galom ’s meggondolással fognak a’ dologhoz. — 
A’ lakoma, valamint az edinburghi, sajátkep arra 
készült épületben ment véghez; megjelent 1450 
személy, kik is kényelmesen megfértek. Az asz- 
szony-karzat szorosan az asztal fölött volt,úgy hogy 
minden szót jól lehete hallani. Virág és télizöld ko
szorúk ékesítek azt. A’ teremet három koszorú- 
gyertyatartó (Kronleuchter) ’s mintegy két ezer 
(gáz) szeszláng vílágítá. 6 óra felé belépett az 
elölülő, Oswald James ur, Durham gróffal ’s a’ 
városbirájával , a’ többi • ivatalos már össze volt 
gyűlve. Lakozás után az áldomások hangzottak 
elsőben a’ kir. házra, a' hadi és hajóseregre, a’ 
ministerekre; azután: ,,a’ népre, mint minden po
litikai hatalom való ’s egyetlen kútfejére, — mel-
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[yet zajos tetszéssel fogadtak. Ezután az elölülő 
Oswald ur a’ vendég egészségére köszönte azt el, 
emlékeztetvén a’ társaságot, hogy annak atyja 
már 1792ben a’ népbarátok gyűlésében elnök va
in, fija folytatá, ’s e’ tekintetben atyja nyomdokit 
követéj de különben a’ nemes lord erényeiről két 
oknál íogva nem szándéka most bővebben szolani 
ímert 1) nincs szónoki tehetsége; ’s 2 ) mert a’ ns 
lord egyenes, férfias, lelkes Charaktere arról győzi 
meg, hogy nem kedves előtte, ha füle hallatára 
kiarsogtatnák dicséreteit, annyit még is mond, hogy 
»magányos életében a’ n.s lord önmagához hű vaía 
mindenkor, egyenesen czéljára tört, és se jobbra 
se balra nem tétovázott; szóval merész volt, a’ 
l.egroszabb időkben is egyenes lelkűnek mutatkoz
ni. Szavait zajos taps íogadá. Ennek Iccsilapulta 
atán Durham megköszönvén a’ megtisztelő elis
merést, szavait igy folytatá: „Habár uraságtok olíy 
gén jók,’s mondhatnám, oliy igazságosak is irántam, 

vannak ellenben mások, kik nem azok. (kiáltások: 
«szégyen rájok!) Oka tán az urak nagy kedvezé
se. Mindenkép azon voltának, ne fogadnám el az 
irak hozzám intézett meghívását. ’S valóban, azt 
mondák , hogy én Uraságtok elveit igen radicá- 
oknak lógnám találni, ’s koczkáztafnám magamat, 
!sa egyet érteni (igyekezném nézeteikkel, mellyek 
minden jó kormány megsemmisítésére vihetnek, 
ríérdem Uraságtokat: Volt e dk, bár mi csekély 
s, illy szemrehányásra az Urak iránt? (nem! nem!} 

azt is meg kell mondanom, hogy azon igazta- 
■anság, mellyet ellenem ’s Uraságtok ellen illy vé- 
emény által elkövettek, az országnak csak egyik 
•észéről jőve. Önmagok kitalálhatják, honnan? — 
keserű gúnyos kaczaj) Közös ellenséginket a’ 
orykat mellőzöm most, ’s csak azokrul szólok, 
■dk szabadelmii érzelmeket vallanak. Ezek engem 
vamoknak irta!, le magányos életemben, csalárd* 
rak a’ nyilványosban; védeni fogom tehát ezúttal 
»agamat Uraságtok előtt, glasgowi polgártársim! 

.»linden vád ellen, (zúgó taps) Azt mondják: hogy 
m kevésbé népszerű javítás-tervet akartam, mint 

, mellyet a’ kormány elömutatott? (halljuk!) 
latározottan nyilványi’tom Uraságtok előtt, hogy 
sem igaz. (kábító tetszés) 2dik vád: hogy én a’ 
eíormbill némi csorbításiban megegyeztem. Melly 
gaztalan ez állítás, általlátandják önmagok, ha 
legmondom, hogy midőn e’ csonkítások és másí- 
ások a’ reformbillbe oltattak, Angliában se»n vol- 
ara* (tetszés) Levelet olvas ezután lel Grey gróf- 
ól, mellyben azon kéríére Durham grófnak: en
gedné meg, hogy a’ reformbill-tana kodás alatt mu
latott viseletéről a' közönség előtt bővebben szól
hasson, ’s az egyes ministerck állását fqlfedezhes- 
e, azt válaszolja Grey gr. hogy ezt, a’ nyilvá- 
yos szolgálat titokszegő v. szeplő-árnyeka nélkül

nem teheti, hanem ezennel, a’ levélben azon tanú 
bizonyságot adja neki, hogy a’ reformbill ügyében 
soha tétovázó nem volt, sőt minden vele tartott 
értekezés alkalmával igen is következés.“ „De 
elég rólam, mond Durham gr. Engedjék figyel
műket nagy közös czélokra irányzanom. Ha volt 
idő valaha, mellyben a’ szabadelmü elvek baráti 
kölcsönös kapcsolata s közhatása nem csak hasznos, 
sőt mulhatlanul szükséges volt, az bizonnyal a’ 
mostani, (hangos tetszés) Forró harezot küzdérik, 
’s diadalmas győzödelmet vittünk ki: De ellensé
günk még mindig fegyverben áll. Az országban 
valamennyi párt talpon van ; a’ toryk egész An
gliában és Skótziában zajongva futosnak az or
szág egyik végétől a’ másikig, Hamsgatetől és 
Canterbury tói Perthig (nevetség) a’ legfelsőbbtől, 
a’ legalsóbbig, Wellington hgtöl Stormont lordig 
(csattogó kaczaj) minden mozgásban van. Szint- 
igy Irland. ’S mi, Anglia és Skótzía reformerjei, 
mi munkátlan heverjünk? Nem, legyünk ébren 
és rézsen. Uraim! nem figyeltethetem leiköket elég
gé a’ mostani krisis fontosságára. Ha az alsóház 
a’ jövő ülés alatt bizonytalan, ingadozó viseletét 
fogna mutatni, annak szomorú következésit soha 
többé helyrehozni nem lehetne, (halljuk!) Vizsga 
szemmel legyenek tehát képviselőikre (nagy tet
szés és kaczaj, mellyre fakadt Oswald ur is glas
gowi követ a1 parliamentben ’s majd a’ radicalis- 
musig tulkodó reformer) Mutassák meg, hogy cse
kélységekkel nem hagyják magokat luelégíttetni.4 
— Durham lord, még hosszan beszélett igy, mit 
a‘ hallgatóság robajos tapssal iogadott. (Ö. B .)—A’ 
Standard szerint Durham 1. még mindig első minister- 
séget reméli. Némi levelező pedig Londonból azt 
mondja, hogy ha Durham ezen elvekben megátal
kodik, Brougham és Melbourne a’ mérsékleti to- 
rykkal bármi föltételek alatt egyesülni fog, ’s ak
kor a’ revoiutió törvényes úton megszakadna hihe
tőleg, ’s törvénytelenre térne.

T Ö l t ÖK O I l S Z Á  G.
Oet. tőről az alig. Z. szerkesztéséhöz rend

kívüli alkalommal érkezett tudósítás mind erősíti, 
azt, mit kelet ügyében előbbi lapunk monda. A' tu
dósítás így szól: „Folyvást nagy feszülésben va
gyunk. A’ hadi készületek folyton folynak, és szo
katlan munkásság uralkodik a’ diplomaták közt. A* 
nagy hatalmak követei szünetlen közlekedésben 
állanak a’ reis-effendivel, ’s egyszersmind a’ múlt 
héten kétszer az internunciusnál is összegyűltek, 
minek következésében hírnökök indultak Páris, Pé- 
tervár és Londonba. Mindenkép oda (igyekeznek, 
hogy a’ megnasoniást a’ Szultán és M. Ali közt 
elhárítsák. E' munkától sükert is reménylenek. Az 
alatt pedig Ponsonby (angol követ) az adimral- 
nak parancsot adott, hogy az alkirály hajósere-

f
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géi s*Ä»»et tartsa, ki égés* tengeri erejét ’s min
den hajóit Alexandria mellett egyesítette, ’s éle
lemmel uj-ra ellátta, hogy első intésére síkra szán
hasson. Ezt a’ szultán tudja, seregeit Ázsiában 
még is folyvást fenyegető lábon hagyja. Ez adott 
*1 Alinak okot panaszra, ’s háborús érzelmekre. 
Nehéz azonban hinni, hogy e’ két ellenfél vala
mennyi európai hatalom akaratja ellenére, egymás 
közt harczra keljen. Azt reményük, hogy a’ fe
nyegetőzésnél tovább nem mennek, föltevén, hogy 
Syriában uj változás nem történik. A’ syriabeli 
njabb nyugtalanságokrul szóló hírek nem bizonyul
tak be mindeddig, de nem lehetne esudálkozni, ha 
megigazulnának. Az ottoman hajósereg eközben 8 
nap előtt elhagyá az itteni révet, hogy a’ Mar
mora tengeren gyakorolja magát, de tegnap előtt 
ismét horgonyt vetett (kiszállott). Mondják, midőn 
a’ szultán az admiral-hajóra hágott, kardját a’ ten
gerbe ejté, mire rögtön parancsot ada, hogy a’ 
gyakorlás szűnjék meg, ’s térjenek vissza. E’ je
lenséget roszra magyarázzák, mert Ilik Szoümané 
▼olt e? drága ereklye, ki azt minden csatáiban 
hurdozá.

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
Bizonyos naupliai levelező a’ görög kor* 

mányság változásiról szólván, megróva a1 régi 
kormányság azon törekvését , mellynél fogva, 
mielőtt a’ belföld java ’s viszonyairól tette vol- 
na meg rendszabásit, a’ külföldiek gyarmato- 
•ásáról akart intézkedni. Koletti, úgymond a’ le
velező, kinek a’ gyarmatozási rendszabályt 24  
óra alatt átolvasni, megítélni, ’s ki kellett volna 
hirdetni, azt felelte, hogy a’ kitűzött idő az átol
vasásra sem elég. annál kevésbé a’ megfontolásra. 
Azonban előre mondhatja,hogy a’ dolog elve meg
győződése ellen van. Előbb a’ görögökről kell 
gondoskodni, mielőtt idegenekre jőne a’ sor. A' 
dolognak tehát még egy ideig nyugonnia kell. Al
taljában azt tanácslom, (folytatja a’ levelező) ne 
hirtelenkedjenek a’ „külföldiek“ ide hívásával. Mert 
az idegenség, sőt gyülölség a’ külföldiek ellen 
öregből, a’ tisztelet csökken, ’s a’ görögök áltál
jában senkit sem akarnak a’ királyon, ’s néhányon 
kívül.“ A’ levelező továbbá a’ görög fővárosra 
nézve megengedi ugyan, hogy Athénét kelle mind 
földirási, mind politikai tekintet, sőt szükség
ből fővárossá, ’s király és kormány székhelyé
vé választani, de attól fél, nehogy, mivel már jö
vő január Íjén történik az átköltözés, az igen is. 
kora lépvén. Pelononnezt mostani időben elhagyni

hol a* pártok annyira feszengenék egymás eile«,
’s még is hol legtöbb ereje van az uj kormánynak, 
tán veszélyes következesü- lehet. Inkább szeretné, 
ha Nauplia falai ’s álgyuji mögött várná be a’ kor
mány a’ jövő eseményeket, mint aesthetikai aéti- 
lást tegyen a’ Parthenon félé.

A M E R I K A.
Bolivia kormánya a’ beköltözésekre nézve kö

vetkező rendelést tett közzé: „Andres Santa Grúz, 
a’ nemzeti sereg főkapitánya ’s a’ r.espublica el
nöke. E1 jelen törvény erejénél fogvást a' respub- 
lica végrehajtó hatalma honosító ’s polgárító le
veleket ajánl olly idegeneknek, kik alkotmány- 
kívánta sajátságokkal bírnak. E’ levelek (Patent) 
a’ törvényhozó test elé fognak jóváhagyás végett 
terjesztetni.' A’ nemzet azon első személynek, ki 
gőzhajón az atlanti oczeánon a’ respublica vala- 
mellyik folyamába tesz utat, 1 0 —£0,000 piasz- 
ternyi jutalmat igér, ha e’ folyam délről éjszak
nak foly, és 5— 10,000ig ha éjszaktól délnek. 
A’kormány azon idegeneknek, kik Bolíviában gyar- 
matozók (coloniste) gyanánt akarnak letelepülni 
2 —i£ 0 0  láncz földet igér, továbbá egy juhnytt
ját, veteményt ’s a’ szükséges földművelési esz
közöket. A’ kormány kijelölendi azon országrésze
ket , mellyek így kiosztataudók, ’s kifőzi a’ mü\ré- 
lésmódot is. E’ kedvezések elnyerésire tartoznak 
magokat az i d e g e n e k  k ö t e l e z n i , hogy e’ földeket 
két év alatt müvelhetőkké teszik (urbar machen) 
A’ kormány ajánl továbbá minden művésznek vagy 
tudósnak , ki Bolíviában meg akar telepedni 500, 
vagy £000 piaszfert. E ’ jutáimért azonban tarto
zik az idegen észtehetséginek próbáját adni, ’• 
bizonyossá tenni a’ kormányt, hogy a’ kiszabott idő 
alatt két ifjú bolíviait mutatand elő, kiket mester
ségére megtanított: efölött még jutalmat kap a’ nö
vendékek oktatásáért is. Különösen jogosulnak e’ 
jutalmakra olly idegenek, kik családjaikat hozzák 
el magokkal, vagy bolíviai nőt vesznek feleségül. 

L E G Ü J A  B B.
Rendkivüles alkalommal érkezett hir szerint 

a’ ír. király Mólé grófra bizá az uj ministerium képe- 
zését, miután Gérard, Guizot, Thiers, Humann, 
Duchatel ’s deRigny uu. lemondásukat beadák. Azok 
közt, kik elbocsáttatási kérelmüket benyujták, 
Persil és Jacob (amaz igazsági minister, emez a* 
tengerügyé) nem. neveztetnek. — Talleyrand 
hget nov. 6ra viradólag a’ guta ütötte meg több 
nárisi hírlap szerint.

A? gabona pesti piaczi ára novemb. iS k á n 1834: P é n z k e I e t :
0 , > M .  m  v á l  g v r .  l e g j o b b ;  k ó zik l c * e k ó l y | | p o * . . ,  « m .  v á l  g - u l e « ) o b U  ,  . « p B é c »  n o v e m b e r  I l d i k e n  > o » r p a r  p e n g i  p e n e b j n
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91. szám P est szom bat novem ber’ 22kén 1831

F o  g l a  l a t :  M agyarortaág  (k inerezőiek  , ’a különféle.) Anglia ( to ry  lapok gúnyai-, glaigoAvi lak o m a ,  Durham ’s többek 
áldomás pohara -, elegyes.)  Francziaország ( a ’ Páris i  kalmárok hirnökaege -, különféle hírek ’s vélemények a/, uj mi- 
nísterium tagjai fe lő l ;  kereskedés-niinisteriuíni uj rendszabasok ’sat.) Schweiz (hefni tanács ;  SchAvriz ü g j e  újra 
bonyolódik.) Spanyolország, ( a  Gazette  de France győzedelmi hírei  ; ’s egyveleg ) Németország (h írek  München , 
F rankfu r t  és Darm stadtbul .)  Belgium. Törökország, t le g y h i r e k .  Gabonaár. Pénzkelet,

MA G Y A R O R S Z Á G .
Po z s o n y b a n  oct. 14—lökén a1 felső tábla 

bevégezvén az úrbéri három első czikket, azokra 
keletkezett észrevételeit a’ RR. táblájához átküldé; 
azontúl pedig folytatá a’ következett negyedik 
czikkely vizsgálatát. A’ RRekl7kén mára’ 8ikv. 
is utolsó czikken tanakodtak , ’s a’ többség an
nak megmaradása mellett volt.

0 cs. kir. Fölsége í. észt, nov. 4kérül költ 
legíensőbb határozata szerint tek. Bars vmegye 
volt alispánját ’s országgyűlési követét kesselökői 
Majthényi Lászlót báróságra méltóztatoft emelni. 
— A’ magy. kir. udv. Kanczeílaria, keblebeli lajstro
mozás-igazgatósági segéddé Kruten József eddigi 
lajstromzót, ’s az ez által, fokonkénti előléptetés 
szerint megürült utolsó lajstromzói hivatalra Rol- 
tsek János eddigi accessistát; végre accessistává 
Vitéz Ignácz practicanst nevezé ki,

Ő cs. kir. Fölsége a’ m. k. udv, Kanczella- 
riához oct. 29kérül, intézett legfensőbb határoza
ta szerint Pesten a’ magyar kir. Egyetemnél meg

ürült elemi-boncztudomány tanitószékére, annak 
eddigi helyettesét dr. Csausz Mártont méltóztatott 
k. kinevezni.

Pesti polgár és nkereskedó Robitsek József
nek ’smaradékinak ő cs. kir. Fölsége Bereg vme- 
gyében fekvő Ugornya kir. kamarai jószág-részt 
méltóztatott kir. adományozásképen ajándékozni.

A’ írni. m. k. udv. Kamara Hrosinkauba 30a- 
dossá és vám-ellenőrré Pleban Ferdinand Dzie- 
ditzen volt vámszedöt; Vissói erdőtisztségi kerület
ben pedig Bardói alerdősszé Lukács Jánost nevezé ki.

(kir.  kam, tud .)

Kül önf é l e .  Valahára Esztergám sz. k. vá
rosa sincs utczai világítás nélkül, örömükre a’bel- 
*s cinéi altatásukra a’ külföldieknek. A’ biró, pol
gármester ’s némelly tanácsbeliek buzgósága a’ te
hetőbb házbirtokosak és lakosoktól aláírás utján 
költséget gyüjte össze 25 fényverő- (reverbére) 
lámpára, mellyek a’ város fő-, budai-, duna-és 
Ferenczreivdi-utczáján czélszerün elillesztettek, ’s 
nov. 4kén, mint föls. Királynénk névnapja estéjén 
legelőszer gyujtattak meg. A’ tanács e’ lámpák 
föntartási alapjaul egy rész parlagföldet szánt 
konyhakertekre kiosztatni, mellyek eladási árá
nak kamatja állitandja ki a’ világítás évenkénti

költségeit. — .A’ Dorog-határbeli földégés iránt", 
(mellyrőí minapi lapunk körülményesen értesített) 
tek. Esztergám vmegye küldöttséget utasított a’ 
helyszínére, melly a’ dolog mibenlétét közelebbrül 
megvizsgálja; rendelé egyszersmind, hogy az égő 
hely körül egy tágas és mély árok vonassék, melly 
legalább a’ földszin feletti tűz tovább terjedheíését 
gátolhassa. A’ földben hihetőleg kőszén-erek lap- 
panganak, minthogy nem messze az égés helyé
től Tokodon gazdag kőszén-bánya van. — Érdek
li hazai történetinket is, mit Brüsselből a’ hírlapok 
nov. 2káruí írnak. Az ország levéltárnoka, Ga- 
chart ur, Yik Károly császárnak egy eredeti le
velére talált, mellyet testvéréhöz, Mária magyar- 
országi királynéhoz (Mohácsnál elhullott boldogta
lan Lajosunk özvegyéhez) akoriban pedig Németal
föld főkormányzójához intézett, ’s meliyben Tunis 
bevételét írja le. Ez iromány, mellynek másolatit 
a’ császár kivánata szerint Belgium jelesb városi
ba kell vala szétküldöztetni, ’s melly belső tartal
mára nézve igen szerény előadással tűnteti ma
gát ki, költ Tunisban julius 23dikán 1525ben. 
— Zágrábban f. h. 13kán az ottani kir. akadé
miában történet-tudomány professora, akadémiai 
könyvtárnok, táblabiró ’s a’ t. Susich László ur, 
éltének 48dik évében elhunyt. Ugyanott az irgal- 
masok kórházába 1833. nov. Isőjétül 1834. oct. 
utoljáig minden vallás és nembeli különség nélkül 
mindössze 6,53 beteg fogadtatott be ingyen, melly 
számbul csupán 65 halt meg. Szinte Zágrábtól 
éjszaknak az úgy nevezett jakabhegyi erdőség 
nov. 5ke óta folyvást ég, nem tudni pásztorok vi- 
gyáztalanságábul gyűlt e meg, vagy némelly rosz- 
akarók gonosz tette miatt. A’ tűz eddig éjszak
nak vette irányát, minthogy keíetkezte óta jobba
dán déli szél íií. — Horvát István urnák a’nemz. 
múzeum n. t. űrjének a’ Tud. Gyűjt, most megje
lent sept. füzetébe iktatott jelentése szerint, Esz- 
terházy Pál hgen ’s fián Miklós bgen ’s 3 főren- 
dü angol vendégein kivüf, sept. 24kén Maria Te
rézia franczia kir. hgasszonyt (az angoulemi bgnél) 
is szerencsés volt nemzeti múzeumunk látogatóul 
méltó tisztelettel fogadni, ki is a’ miveit franczia 
nemzet elevenebb tudományos figyelmével gondos 
vala megszemlélni minden osztályt és tárgyat. — 
Ruszton november elején végzék a’ szüretet.
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Az áldás itt is jó és bő. Nemeliy jelesb hegy
részeken a’ szőlő jobbára töppedtbül állott. A’ kö
zönséges uj bor akója 3j)—35 , a1 középszerűé 
4 1 —46 , a’ jobbé 50 ft. vtóban. Több száz akó 
elkelt már ’s mindeddig legjobban szedték a’sop- 
ronyiak. — Nov. 13kán Jászó városnak (Abauj- 
ban a’ Premonstrátiak birtoka) |d a  elégett. A’ 
tűz egy urasági tiszt csűréből estve ÍHkor ütött 
ki ’s nyilványos volt, hogy valami gonosz ember 
gyujtománya. Az elégettek legnagyobb Ínségre ju
tottak, mert se szalma nincs a’ silány termés mi
a tt, sem sindely, kiapadván a’ nagy szárazság
ban a’ deszka íűrész-hajtó és sindelykészitő pata
k-ok. Azonban itt hol agyag, és fa elég van 
helyben, cserepet is könnyen lehetne tüzgátul 
készíttetni.

A N G L I  A.
A’ tory sajtó nem mindig magas hangú. Többek 

közt azonttlacsonyrágalmak ’s boszontások közt,mel- 
lyekkel Brougham lordot sértegeti, John Bull (lap) 
azon mesét költötte, hogy a’ felsöházban azon he
lyen , mellyen a’ lordkanczellár gyapjuzsákja fe- 
kütt, egész halmaz palaczkot, poharat, ’s dugacs- 
vonót találtak. A’ Westminster-Review pedig 
Broughamot íolyvást iskolamesternek nevezgeti.— 
A’ brazíliai követ az angol udvarnál (Aranjo Ri- 
beiro) , mint hallik, kormányától utasítást vett, 
hogy a’ Parisban levő brazíliai követség titoknoka 
kíséretében azonnal Lissabonba menjen, ’s a’ por- 
tugáli királynénak a’ brazíliai kormány nevében 
a’ constitutional^ ügy és tekintete megalapítása 
miatt Portugáliában fegyverei diadalmához sze
rencsét kívánjon. Hasonló tisztelkedés bízatott ra
jok d. Pedro iránt is. A’ titoknok Lissabonban ma
radjon, mig követ váitandja fel őt. — A’ Morning- 
Chronicle szerint, Durham lordnak a’ fővárosban is 
lakomát készülnek adni. — A’ londoni lapok folyvást 
tudósításokat közlenek a’ titkos tanácsnak a’ gyu- 
ladás iránt tartott nyomozásiról, de mellyeket a’Glo- 
be olly bizonytalanoknak mond, mintáz előbbieket. 
Némi vakbuzgó protestáns pap Ejszakangliában a’ 
parlianicntházak elégését egyik predikátziojában 
l.ste»-büiitetésének hirdeté , mert a’ parliament a’ 
vasárnap szorosabb megüllése törvényét nem tar
totta meg. — A’ Globe Dublinből Írja, hogynor. 
lsójéu kezdődők a’Stanley féle tizedtörvény sikerbe 
vétele, ’s már hallani, hogy az ország több ré
szein hadat kürtőinek. Nem sokára bebizonyuland: 
valljon a’ torylordok az egyház érdekeit tartották 
e szemeiéit, midőn Littleton ur törvényét elvetet
ték. A' torypárt ugyan teli van önbizakodással, 
’s azt hiszi, jövedelmei biztosültak. — A’ Stan
dard szerint a’ kormány 250,000 ft. sterlinget 
ajánlott 3 |e l száztól a’Temze-Tunnel teljes meg
építésére kölcsön. A’ munkát, mint hallik, Bru

nei ur ügyelése alatt fogják folytatni. — Durham 
az ellene gördített vádakat a’ glasgowi lakozás 
alatt igy czáfoigatá: „Egyik párt ront ónak ne
vez, másik a’ népi türelmetlenség bujtogatójá- 
nak. (tetszés ’s kaczaj.) Már pedig sem egysem 
más nem vagyok. Ismérem én a’ társaság szöve
vényes állapotját ez országban, ’s azt is, melly 
igen szükséges a’ nyilványos bizodalom, hogy a’ 
csönd folyvást megmaradjon , valamint kereskedé
si műszerségünk (mechanismus) minden mozgatvá- 
nyit (Getriebe) is jobban ismérem , hogy sem olly 
rendszabásokat javasolhatnék, mellyek nemzeti ipa
runk csöndes fejlengésit, ’s kereskedésünk szabályos 

* folyását akadályozhatnák. De épen, mivel a’csön
det meg akarom tartani, mert védeni óhajtóm ipa
ri szorgalmunkat, ’s a’ munka-vállalást ébreszte
ni , azért állítom szükségesnek az üdvös javítást, 
meily elűzze a’ kedvetlenséget, mielőtt nyugtalan
sággá érjék az (hosszasan tartó tetszés) ; melly 
szétverje a1 látkörrül a’ borús felhőket, mielőtt 
pusztító viharként zúdulnának a’ földre. Mi a’ tü
relme tlensége) illeti, azt nemrég egy nágytekin- 
tetü férfiú is (Brougham) lobbantá szememre , és 
pedig, ha a’ tudósításoknak hitelt adhatni, olly be- 
szédekre nézve, mellyek az ország másik részé
ben tartattak, nem a’ legudvaribb kifejezésekben. 
Nem szándékom követni példáját, ’s ne jöjön szám- 
bul szó, melly magas tekintetébe ’s az országnak 
mutatott előbbi szolgálataiba ütköznék. Kedve telt 
kihínia engem, hogy homlokot szegezzek ellene 
a’ felső házban. Eltalálom én e’ kisértés czélzatáfc. 
0 tudja, mi végtelenül főimül engem némi tekin
tetben. (nem, nem!) 0 ügyes szónok, ’s hatal
mas beszédbajnok (dialecticus), én nem vagyok 
az. En ritkán szólok a’ parliamentben , ’s akkor 
is akaratlanul, mert tudom, hogy a’ gyülekezet 
többségében vonzalomra nem találok. Balra ne ér
tsenek, uraim! midőn ama’ többségrülszólok, nem 
szándékom azt nevetségessé tenni, hogy máskor 
ismét hízelegjek neki. (nagy tetszés.) 0 azott 
hiedelemben van, hogy a’ mit kívánunk, mind az 
országos intézvények ártalmára lenne. En jól tu
dom ezt, ’s igen sajnálom, de azért nem szándé
kom őt rósz akaratunak okolni. Ama’ személy te
hát ,  mint mondám, jól tudja, mi könnyű ellenem 
törnie, ’s hogy a’ felsőház őt édes örömest fogja 
támogatni. De mind ezen túlnyomó kedvezés da
czára sem félek tőle (iszonyú tetszés) ; ellenébe 
fogok lépni, ’s ismételni, mit ő csúfosan „birála- 
tira“-nak nevezett. Sokan tiszttársai közül hiva
talbeli bizodalmas társim voltának, sokan meghitt 
barátim. Melbourne lordot, az első ministert, be
csületesegyenes kormány férfinak tartom, ki csel- 
szövény ’s árulásra képtelen. (Azon megnyomott 
hang, mellyel Durham ezen utolsó szókat ejté, ki-

j
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mondhatatlan mozgást okozott a’ gyülekezetben.) 
értelmes!) és belátóbbnak, hogy észre ne venné, 
merre indultak az események, ’s mi szükséges a’ 
javítási óhajtásnak valahára eleget tenni. A’ má
sik vád abban áll , hogy mi nyers éretlen rend
szabásokat óhajtunk. Hlyen óhajtás csak a’ szónok 
képzeletében létez. Mi mindenek előtt rendszabá
lyokat óhajtunk, még pedig jól megfontolt rendsza
básokat, csonkítás és engedvények nélkül olly el
lenség iránt , melly kiengesztelhetlen. Itt egy 
úttal uj nehézségre teszem uraságtokat figyelme
sekké. Igazgatásunk szabadelmü, ’s az alsóház
ban végtelen szabadelmü többség támogatja, ’s e’ 
többséget szabadelmü megbízók választják; ’s még 
is igy alkotott, igy támogatott ministeriumunkat 
minden osztályban tory altisztviselők környezik. 
A’ kinevezések a’ seregnél ’s az egyházban még 
mindig tory befolyás alatt történnek , toryk hasz
nára. Püspökökké, birákká, hatósági tisztvise
lőkké, lordhelytartókká még folyvást toryk nevez
tetnek. A’ diplomatái tagok csaknem ugyanazon 
személyekből állanak, melly ékből Liverpool lord 
alatt, ’s áltáljában toryk. Mikép lehet illy rend
szer összehangzó ’s üdvös az ország érdekeire néz
ve? (halljuk! halljuk!) inkább akarnék tory-igaz- 
gatást tory-ügyvisßlökkel—akkor elienségink leg
alább szemközt volnának,nem nyakunkon ülnének — 
mint szabadelmü igazgatást, mellvet eszközei gá
tolnak minden lépten, ’s elzsibbasztanak egészen. 
Mire támaszkodjanak tehát a’ ministerek? Az al
sóházra, melly á!tal mindig támogattaték; a’sza
badelmü választóságra, melly ezen alsóházat válasz- 
tá, ’s mindenek előtt a’ néptömegre, melly győztesen 
vivé eddig minden akadályon keresztül. ’S meg
győződvén ezen támasz szükségéről, örömmel 
köszöntőm el ez áldomást: „Az utóbbi félszázad 
alatt küzdött dicső reíormharezra való visszaem
lékezés lelkesítse mindig a’ britteket, jogaik 
megkivánására’s megtartására !“ Erre fölkelt az 
elölülő , ’s Grey gr. egészségére mondá el ál
domását. Továbbá a’ sajtószabadságra ’s a’ hét
évi parliamenttartás eltörlésére fölh itt áldomá
sokat nagy tetszéssel ürítették. Spiers ur kö
vetkezőleg köszönté el poharát: „Charles James 
Fox emlékezetére !“ ’s megjegyzé: „Nem ismérek 
hazafit akár az u jj'akár a’ régi időből, ki buz
góbban küzdött volna a’ szabadság ügyéért, mint 
a’ nép embere, Ch. J. Fox. (hangos tetszés.) Ki 
ama’viharos idők történeteit tanulja, mellyekben 
Fox olly jéles szerepet játszék, elég alkalmat ta-- 
láland öt csudáink Hosszú évsoron keresztül min
dig helyén; hol hatalmas lelke minden erejével, 
ostromlá azon gyalázatos elvetemült rendszaba-- 
lyokat, mellyek III. György szerencsétlen őr- 
szaglását bélyegzik. Nem érdemli e vas eliensze--

gülte a’ habeas-corpus-törvény eltörlése, külö
nös börtönparancsok, ’s a’ személyes szabadság 
egyéb sérelmei ellen, legforróbb hálánkat? Nem 
találjuk e, mikép kárhoztatja, ép elvekre tá- 
maszkodtában amaz igazságtalan háborút Fran- 
cziaország iíjú szabadsága ellen ? (tetszés.) Benső- 
leg meghatva az emberiség legigazabb elveitől 
mind a’ polgári, mind a’ vallási szabadság mellett 
szólott, ’s azirlandi katolikusokat hatalmasan se
gítő. (tetszés.) Elfelejthetjük e valaha , mi sze
rencsés reformerek, hogy az alsóházban Grey 
reform-inditványát támogatá, melly ha elfogadta
tott volna, e’ házba négyszáz a’ közönséges nép
választásból eredő tagot vala hozandó? (tetszés.) 
Azonban bármi nagyok voltak Fox fáradozásai a’ 
szabadság ügyében , hálánkat nem szabad azon 
sükerhez mérnünk, mellyet kieszközleni képes volt; 
sőt azért is hálásaknak kell lennünk , mit, noha 
süker nélkül megpróbált. 0 veszélyes időkben élt; 
korlátlan torysmus vivé a’kormánypálezáf. Én csak 
keveset mondottam; még azt kell vala mondanom’: 
III. György az egyes néposztályoknak kedvező, 
szűkkeblű, ’s korlátolt eszü volt, a’- hamisan 
úgy nevezett községi vagy alsóház pedig tömve 
oligarchia teremtményeivel. Mondott vagy tett 
volna bár valaki azon időkben annyit, mennyit e’ 
teremben akárki is mondott, vagy tett, sőt csak 
tized részét, a’ meghamisított esküdtszék, ’s po
litikai bírák kénye alá esett volna. Mi leginkább 
csudálkozásra bír engem, az, hogy Foxnak bá
torsága volt olly hosszú állhatatosságra; ’s re
ményét meggyőződése daczára nem őrzötte vol
na meg olly sokáig, ha nem sejtette volna, hogy 
jó magot h in t, melly egyik vagy másik na
pon, előbb utóbb, a’ szabadság és jóllét dicső ara
tására idülend. Habár a’ szabadság lángja minden 
kebelből kialutt volna is , annál nagyobb gondos
sággal vala ö azt a’magáéban táplálandó. Itt meg
szűnni szándékom , de uraságtok mint reformerek 
bizonnyal fognak emlékezni, hogy ministersége 
kis ideje alatt az emberhússal űzött ama’ gyaláza
tos kereskedést (rabszolga-kereskedést) eltörlöt- 
te, ’s a’ koronának egyetlen ministere volt, ki 
valaha nyilványos gyülekezetben a’ bdpfolségre. 
mondott áldomást.“ (dörgő tetszés.) — Nov. lén 
a’ lordmayor (íöbiró) Mansionhouseban a’ lord- 
kanczellárnak nagy lakomát adott. A’ lordmayor 
e’ napot a’ közép, főbenjáró törvényszék megnyi
tása ünneplésére fordította. A’ szokott köszönté
sek után a’ kir. család egészségére a’ lordmayor 
Brougham lordra is köszöntött el egy áldomást, 
meílyben meghálálván azon tiszteletet, hogy ez ün
neplésre , mellynek tárgyával, t. i. a’ megjavított 
főbenjáró pörléssel, olly szoros összeköttetésben áll 
nagy neve , megjelenni szíveskedett. „Nem me^ -



718

rész lesz állításom, folytató azután, ha oda fe- 
jezem ki magamat, hogy e’ törvénytől, melly tör
vényszékünket olly tetemesen megmásítá, hasz
nos befolyást várok a’ közjóra. Azon óhajtott czél, 
hogy a’ vádra rögtön kihallgatás v. vallatás kö
vetkezzék, el van érve, ’s igen hiszem, hogy a’ 
vétségek e’ törvény befolyása alatt kevesbedni 
fognak. A’ lordkanczellár e’ nagy másitásra rend- 
kivüles tehetségivei sokat tett.“ A’ lordkanezel- 
lár megköszönvén neki e’ hízelgő tisztelkedést, 
reményét fejezé ki azon, hogy e’ rendszabály 
különösen a’ londoni polgárok bátorságára nézve 
fontos befolyású leend. — A’ Morning-Herald 
szerint Durham lord a’ glasgowi lakomán meg- 
erötetvén magát roszul le tt, ’s az ágyat kényté
len őrzeni. — A’ glasgowi Courier, minttoryíap, 
mellynél nagyon szemet szúrt azon fényes gyüle
kezet, mellyel a’ reformerek Durham lordot meg- 
tisztelék, minden módon ügyekezik azt alacso- 
nyitani. Czikkelyében, mellynek czime: ,,a’ glas
gowi abrakolás“ az egész vendégséget torkos la
kozásnak kiáltja k i, mellyben utoljára egymás 
szavát sem értették a’ megittasodtak. — Jamai
cából nyugtalanító hírek érkeznek a’ fekete nép
ség viseletéről. Sőt azt is említik, hogy hivata
los meghatalmazott indult volna elAngüába az ottani 
hatóságoktól további bánásmódra parancsot és ka
tonai segélyt kérni a’ kormánytól. — Konstanti
nápolyi hir az egészség állapotját javultnak mond
ja ott. —

F R A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ kalmár hirnökségre Madridból Parisba 500 

ezer frankot költe már a’ párisi kalmárság, szint
annyit a’ párisi hírnökökre Madridba, azokra pe
dig , kik a’ madridi híreket a’ töhbi országba szét 
hordják, 300 ezret, úgy, hogy a’spanyol hitelügy
ben, mióta t. i. az jőve kérdésbe, a’nagy kereskedő 
házaknak csupán a’ kalmár hirnökség 1,300,000 
franknyi költséget okozott. — Nov. 4kén a’szaj- 
nai törvényszék elvégezte a1 követelt ál XVIIdik 
Lajos pőrét. Az esküitek vétkesnek nyilatkozta- 
ták, ’s 12' éves fogságra itélék. — Bizonyos pá
risi levél nov. 5ről következőleg ír a’ ministeri 
krisis akkori állapotjárói 's azon okokrul, mellyek 
az előbbi napon arra bírható': a’ ministereket, hogy 
beadják lemondásukat: ,,A’ Gérard marsai után 
megmaradt ministerek több mint 15 személyt kí
náltak meg minister-elnökséggel, de úgy látszik, 
mindenütt tagadó választ nyertek, mivel senki 
aem akart a’ föloszláshoz olly igen közelgő kabi
netbe lépni. Az alkudozások tehát mind felsültek. 
A’ doctrinairek e’ zavarban magok közül akartak 
minister-elnököt választani, de ez által csak a* baj 
nagyobbult. 3 minister törekedett elnökségre: 
Thiers, Guizot ’s Humann uu. E ’ tárgy teleti igen

összekaptak. A’ doctrinairek váltig ellenzették 
Thierst, mert övéjöknek tartották; Thiers azon
ban nyakasan megátalkodott kívánságában. A’ vi
ta tán még tovább vala tartandó, ha Soult mar
sai neve elő nem ötlött volna. Ekkor mindnyájan 
kivánák elbocsáttatásukat. E ’ lemondásra Dupin 
urnák azon beszéde is lehete befolyással, mellyet 
a’ közbocsánatról a’ cassatioszék-megnyitáskor ün
nepélyesen mondott.Ezek voltak szavai: ..Óhajtható, 
hogy az igazságszolgáltatás számadó tudósitási- 
ban a’ főbenjáró törvényesetek statistikájához a’ 
megkegyelmezések statistikája is csatoltatnék, ha
tása följegyzésével együtt a’ megkegyelmezett ’s 
többi fogoly erkölcsiségére. Látják, hogy éngyá- 
mított (^motivált) személybeli megkegyelmezések- 

"roi szólok, mellyek a’ bírói ítélet után osztatnak 
úgy, mint azok a’ kir. kegyelem körében vannak, 
’s mellyeket jól meg kell különíteni a’ bírói ítélet 
előtt adandó közbocsánatoktól; minthogy ezek az 
igazság menetét akadályozzák, azt megelőzik, ’s 
a’ törvény hatását megsemmisítik, de mellye
ket épen azért csak törvényes utón eszközölhet
ni.“ Ehezképest Dupin véleménye oda hajlott, hogy 
a’ közbocsánatot a’ kamarák által kellene megadni. 
Azt mondják: már most a’ doctrinairek belátták, 
hogy a’ követházi elnök befolyása, egyesülve Gé
rard marsaiéval, a’közbocsánatotakaratjok ellen is 
kivíhatták volna. E ’ miatt azt hivék , jobb most, 
mint a’ parliamenti többség előtt kilépni. — Azt 
beszélik: d. Miguel, mint Portugália királya jegy
zéket külde az éjszaki udvarokhoz, mellyben con- 
gressust kér a’ pyrenéei félsziget ügyei szabá
lyozására. — Párisban azon különös hir szárnyal, 
hogy ha d. Carlos csak egy elhatározó nyereséget 
vína ki, ’s azt külső segéllyel könnyen megtehet
né, Lajos-Fülöp nem átallaná őt királynak meg- 
ismérni, azon remény mellett, hogy d. Carlos egyik 
leányátvenné el. Akár való, akár nem, a’ carlo- 
siak e1 hir miatt nagy mozgásban vannak. — Pé- 
tervárból írják, hogy a’ nyomasztó hőségre, mel
lyel augusztus elbúcsúzott a’ különben hidegvette 
országtól, sept. eleje, az őszi átmenéskimaiadtával, 
rögtön a’ legérzékenyebb hidegre változott, úgy 
hogy a’ kevés nappal az előtt még 19 lépcsőt mu
tatott hévmérő hirtelen 2 fokra süllyedt az 0 alatt, 
mi zúz és hófergeteggel lepé meg a’ földet, úgy 
hogy a* fővároshoz közel kerületekben szán-ut is 
simult néhány napra. Oct. közepén azonban e’ hi
deg igen enyhesre langyult, ’s a’ hévmérő dél
ben 12 lépcsőt mutat. — A’franczia partokon éj- 
nvugotról oct. végén dühöngött vész alkalmakor 
Dieppebe számos madár sodródott, mellyek honja 
különben Ejszakamerika. A’ fergeteg kényté őket 
ide menedékhelyet keresni. — A’ Moniteur nov. 
7ről még folyvást hallgat a’ mluLsteriumról. A’ /.

:
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des Débats pedig így fejezd ki magát: „ A’ minis
ten összeillesztés tegnap még nem volt végkép el
határozva. A’ közönség, melly e’ változást eddig 
egvkedvűleg tekinté, noha meg nem fejfheté azt 
magának, tegnap máris figyelmezni kezde. Se 
belső, se külső esemény nem történt, melly kul
csot nyújthatna a’ dolgok ezen állapotjához, melly 
jelét hordozza ugyan a’ veszélynek , ámbár még 
attól messze van; ugyan azért ennek minélelőbb 
véget kell szakasztani. ügy látszik, mintha Mólé 
gr., kire a’ király az uj kabinet-alkotást bízta, 
váratljan akadályokba ütközött volna, mellyeken 
nem győzhetett. Tegnap estve már azt rebesge- 
ték : Dupin urat hivatá a’ király , ’s őt bizá meg 
arra, miben Mólé gr. nem boldogult.“ Ugyanazt 
hirli a’ Moniteur du Commerce , Courrier fran^ais 
’s a’ Constitutionnel is. —

A’ legújabb párisi lapok sem adnak bizonyost 
a’ ministerkérdés felöl. A’ Moniteur folyvást hall
gat; még a’ ministerek lemondását sem közié, úgy 
elandalodott. A’ j. des Débats visszahúzza azon 
hírét, mintha Dupin ur lett volna ministerium- 
alakitásra megbízva, még pedig következőleg: 
„Midón tegnap azon közállitást jelentettük, hogy 
Dupin urat hivá meg a’ király kormány-alkotás
ra , csak a’ Párisban köz hitelre jutott hirt ismét- 
lettük. Ez azonban nem valósult meg; Dupin ur 
nem volt a’ tüileriákban. Ha illy állapot sokáig 
tart, bármi szemes legyen is az ember tett dol
gok elbeszélésiben, bármi tartózkodó tulajdon nevek 
érintetében, azon parancsoló szükségre jut mégis, 
iiogy a’ közönséget azon dolgok folyó ismérctében 
tartsa meg, mellyekben olly élénk részt vészén, 
’s mi, mint bárki más, tévedésnek vagyunk kité
ve. Mi óvakodunk minden gonosz magyarázattól, 
mellyet az általunk Dupin urra nézve elkövetett 
tévedés okozhatna, vagy tán már okozott is; ’s tar- 
tózkodvafölmentjük magunkat különösen azon kedv
telés ’s örömtül az egyenetlenségen, mellyel olly 
emberek terhelnek bennünket, kik saját remé
nyüket visszavonásban helyzik, ’s annak terjesz
tését más A szemére hányják. Midőn mi azon 
helyzetet, mellybe a’ kormány e’ mostani szinte 
példátlan ministeri hézag által jutott, határozottan 
megbélyegezzük, csak azt fejezzük ki, mikép 
gondolkodik arról áltáljában a’ közönség. Mi sen
kit sem hívunk és senkit sem zárunk ki. Többre

| becsüljük az elveket a’ tulajdon neveknél; ’s való
ban e’ pillanat roszul volna választva egyenetlen
ség-hintésre ott, hol valamennyi jóérzelmii gon
dolata kiengesztelésre kész. Azon pontra jutánk, 
hol minden önszeretést, személyes üledéket (Con- 
venienz) , tartózkodás es titkos szándék nélkül az 
ország legjobbikának kell föláldoznunk. Az utczai 
aoarsbia erőt adott eddig a’ kormánynak: bár a’

,
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kormány rende legalább városink rendének felel
jen meg.“ Nov. 8ki utániratában azt mondja: „Éj
félig még nem alakult a’ ministerium. Ezernyi kü
lönféle összeillesztés száguldozott a’ közbeszédben 
teltül, de egy sem valósult.“ Azt is emlegetik, 
hogy senki sincs megbízva ministerium-összeálli^ 
fásra, ’s mind e’ sokféle próbából csak a’ változ- 
hatlan gondolat maradt főn, mellynéi fogva Soult 
marsai tétetnék kabineti tanácsfővé, kit, a’mint 
állítják, várnak is. A’ Constitutionnel pedig már 
azt is hallá, hogy a’ marsai Párisba érkezett, ’s 
azonnal a’ tüilleriákba ment előbbi ’s jövendő tár
saival a’ tanácsban megjelenőleg; de e’ hírért nem 
kezes; annyit azonban kétségen túl bizonyít, hogy 
az öreg marsainak isméti alkalmaztatása (bár alig 
hihető} , egy magas személynél meggyökerezett 
eszme v. idea. — Bichat ur a’ Tribune szerkesz
tője egy évi fogságra ’s 10,000 frank birságra 
Ítéltetett.—A’Nationalnak ismét uj port róttak nya^ 
kára, némi czikkely végett Lajos-Fülöp és Gé
rard marsai közti viszonyokról. — A’ kereskedés 
ministeriuma most következő rendszabályok fon
tolgatásában foglalkozik: 1) hogy a’szarvas-mar
hánál ne a’ darabtól, hanem súlyától fizettessék 
vám; 2)  engedtessék meg a’ marhaesíszároknak, 
hogy a’ sceauxi és poissy vásáron eladatlanul ma
radt marhát a’ párisi vágószékeken kimérethes
sék ; 3 ) vétessék vissza azon 1829ki rendelés, 
mellynéi fogva Párisban a’ husárosak (mészáro
sa k} száma 400ra szorittatik : mert kiszámolták, 
hogy a’ húsmérés szabaddá tétele által a1 hús’ ára 
nemcsak Párisban, de mindenütt lejebb száiland.— 
Még nov. 9én'sem tudtak a’ párisi lapok semmi 
bizonyost mondani az uj ministeri összeállításról. 
Másnap visszahúzni kénytelenek azt, mit előbbi 
nap igaznak állítottanak. így hazudtolja meg a’ j. 
des Débats azon hirt, mellynéi fogva Soult mar
sai Párisba érkezett, ki folyvást falun van, ’s 
nem is volt semmi szó visszatértéről. Azonban 
szintazon lap nov. lOről igy adja elő az uj ki
nevezéseket, noha még nem egészen hihetőleg: 
„Rizonyosnak tetszik, hogy a’ király Guizot, Thier», 
de Rigny, Duchatel és Humann urak lemondásit 
elfogadta, (azt már rég tudjuk!) A’ mjnisteriumot 
pedig igy mondják összeillesztettnek: Mólé gr. 
a’ tanács elnöke, ’s külügyi minister; Guilleminot 
general, hadi minister; Pelet ur (de la Lozér$) 
beiminister; Calmon ur pénziigy-minister; Dupin 
Károly ur, kereskedési minister; Cousin v. Pas- 
sy ur, nyíl vány os oktatás ministere ; Persil ur igaz
sági minísterséget , Jacob admiral pedig a’ ten
gerügyet nyerné el. Frankfurtba pedig Párisból nov. 
lOről 13kánmás kinevezési jegyzék érkezett. — 
Talleyrand hget nem sújtotta meg a1 guta, de 
gyöngélkedő egészsége miatt Nizzában szándéko-
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zik a’ telet tölteni. — A’ párisi lapok saint brieuei 
(Bretagneban) nemzeti örök által aláirt folyamo
dást közlenek a’ követházhoz r mellyet parancs
nokok Yesuty ur is aláirt. E ’ folyamodásban sür
getve kérik a’ követházat, hogy mihelyt az ülé
sek inegnyittatnak , tegyen azonnal indítványt a’ 
sokszor megpendített közbocsánatról. Mire a’Mes
sager des Chambres megjegyzi ez alkalommal, 
hogy 1829ben az adómegtagadást is Bretagnebol 
javaslották legelőször. —

S C H W E I Z .
A’ berni tanács, az ausztriai követség azon 

követelése következésében : tiltaná el a’ külföldi 
kézműves-egyesületeket keblében , ’s büntetné 
meg, vagy igazítaná ki azon külföldi kézműves 
legényeket, kik a’ Steinhölzli lakomakor a’ német 
statusok kormányformáji ellen kikeltek, azokat ki
gúnyolták, ’s a’ német színeket (zászlókat) lá
baikkal tapodták, — azt irá a’ főhelyhez octob. 
29kén:hogy ő ugyan mindazon követelésnek ’s kí
vánatnak , mellyek népjogi és szomszédbaráti 
viszonyokon épülnek, kész megfelelni; de minden 
egyes személyi nyilatkozásra rém tiszte ügyelni, 
sem kötelessége: kérvén egyszersmind a’ főhelyet, 
lépne föl ez ügyben a’ külföld előtt. ’S közügy-.-' 
ként tekintve, tudatná a’ külfölddel ezen elvet. A* 
főhely pedig (az idén Zürich tanácsa) azt feleié, 
hogy se magányos érzelmeivel (mint cant o n ta 
ná csnak) nem egyező azon magyarázat, mtllvct 
Bern tanácsa a’ keblében történt kézműves egye
sületekről ’s különösen a’ Sfetehölzíigen tar
tott lakomáról ad, se törvényes helyzetével (mint 
Schweiz föheh ének) nem fér meg oliy ügybe bo
csátkozni, ir.eliv egyedül és kizárásig Bern cnp- 
tont illeti; ’s továbbá, ha a’ főhely azon értelem
ben p rtolná ez ügyet, melhbeuxtzt Bern óhajtja, 
ugv könnyen az egész schweizi szövetségre .ká
ros kövctkezésü lehetne, ellenséges érintésbe hoz
ván azt a’ külfölddel.

Schweiz ügye újra (V nyolodhi kezd. A’ zü
richi újság, novemb. 8kán így elmélkedik: „Való
ban van ok hinni, hogy a' kabinetek inkább-foglal l<oz- 
nakSchweizzal, hogy sem ennek nyugalmára nézve 
óhajtani tehetne, Nem csak azt jelentik a’ berni 
lapok, hogy Bumigny ur (franczia ' ct Schweix- 
ban) munkásán járul a’ scbweizi ^ivarokhoz, ’s 
hogy Beáiéval ur, fr. Követség) titoknok Parisba 
utazóit hírnök gyanánt; hanem a’ Bonsens (lap) 
azt rs hirli, hogy a’ porosz és ausztriai követek 
Parisban Schweizot tárgya/.? jegyzéket adának 
be, mellyet minthogy nincs még külső minister, a’ 
király fogadott el, azonnali elővételét ígérvén, mi
helyt össze lesz a’ ministerium állítva. jV’ berlini 
politikai hetilap pedig a’sészgó pártra veti Schweiz- . 
ban szén eit, l eméllvén, hogy a’ még csak G J cau-

tonhan divatozó dacz, ha fotyvást ugy tart mint 
eddig, és oktalan viseletre adand alkalmat, senki
re veszélyest) nem leszen, mint azokra , kik ma
gokat a’ rósz tanácsadás által el hagyák csábíttat- 
ni. Hogy a’ Németszövetség is tanakodni fog ál- 
viszonyairól Schweiz iránt, az aűgsburgi újság
ban olvastuk. Mint tudva van a’ nyomozások és 
elfogatások politikai vétségek miatt mind olasz mind 
Németországban újra szigorúbbakká lettek ’s tá- 
gabbra terjedtek. Ugy látszik Nápolyiéi Dániáig 
elhatnak azok. Mig a’ hatalmak ez által kimutat
ják, mi komolyan készülnek gátot vetni minden 
propagandának, egy Darmstadtban elfogott, és 
Nassauba hurczolt németet egyenesen a’ schwei— 
zi demagógok küldöttjének állítanak. Illy körül
mények közt alig.kételhetni, hogy főbb statusfér- 
íiaink öfi tudnák, minő neheztelésük lehet a’ kabine- 
tekn -iv Schweiz ellen , ’s mi kivánataik akár di- 
plo'p)íiai úton jelentve, akár nem, ’s mit vételt 
Schweiz a’ hatalmak ellen. Ha kormányzóink tud
nak jllyeseket, jobb lenne azokat nekünk, azaz a’ 
népnek,nyilván kimondaniok; mert ,  minthogy mi 
republicanusok vagyunk, nálunk a’ nép az ural
kodó, melly iránt a’ statusministereknek nem sza
bad’ statustitökkal birniok. Még mindig van a’ 
schweizinak elég bátorsága védelmezni jogát, 
es, bár mi fontos is ránk nézve az ipar és 
közlekedés (Verkehr), még is tévedés volna 
azt hinni, hogy kereskedési elzárás által min
denre bírhatnak bennünket. De azt is hisszük, 
hogy a’ nép távol van minden kerítés vagy czim- 
boraságtól a’ szomszéd statusok ellen "s rendet is 
csinálna természetesen törvényes orgánumai által, 
ha lényeges ártalom vagy veszély fenyegetné. De 
azért azt is elvárnék, hogy, ha valóban nem ro- 
szat akar, mint hisszük, a’diplomatia, olly nép iránt 
melly semmi álnokságot nem ismer, világos nyelven 
szállana, ’s a’ népjogos érzelmek adott próháji elis
merését ó is részéről szomszédbaráti érzelmek zá
logával bizonyítaná. Mit azonban^ ha a’ karlsru-- 
hei újságnak a’ zürichi főiskolát tárgyazó jelentése 
igaz, nem igen magasztalhatni. Ez ellőttünk nem 
jó politikának látszik. Ha azt hiszik, hogy Zürich 
ellen még mindig van ok neheztelésre , mondják 
azt nyilván ki, hogy megfontolhassuk. Mi schwel-- 
ziak nem vagyunk, francziák, ’s nem is akarunk 
nem is keli azokká, lennünk , de németek sem 
vagyunk hanem épen egyenesen sehweiziak, 
’s valóban jó fogadtatásra fogékonyabbak, hogy 
sem könnyen el hagynék magunkat ijesztetni ros» 
bánás és fenyegetés által. Csak visszavonás zsib- 
basztja néha, fájdalom! erőnket, de azon meg 
gyöződés, hogy Schweiz ellen altaljában ellen-- 
séges a’ szándék, majd csak egyesíthetne még, 
bennünket.“ -
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S P A N Y O L O R S Z Á G .
A’ Gazette de France (carlista lap) Zumala- 

tíarregny győzödelmeirül oct. 27. ’s 28kán, még 
bővebben ezt közli: A’ királyné seregei, mellyek 
27kén megveretvén, ezernél többet ’s két álgyut 
vesztének, 28kán mintegy 3000 tőre menő erő
vel megujiták a’ csatát, hogy foglyaikat kiszaba
díthassák, azonban veszteségök az előbbi napinál 
még nagyobb lett, ’s a’ Salvatierra és Vittoria 
közti síkon messze visszafizettek. Nem számítván 
sebesülteiket, csupán holtaik száma többre me
gyen ez utóbbi ütközetben 2 0 0 0 nél , e’ mellett 6  

álgyu, számos fegyver, hadiszer és élelem került 
a’ győztesek birtokába. Az ellenséget vezérlő ge
nerál, és sok tiszt fogságba került, ’s azonnal 
meglövettek. A’ mészárlás rettentő volt; ’s a’ tisz
tek nem valának képesek katonáik ez igazságos 
boszuját csak némileg is mérsékleni. A’ foglyok 
számát 1800ra teszik. A’ csatatér teli volt az el
lenségtől elhányt fegyverekkel , ’s más nap egész 
hadlábnak adott munkát azoknak összeszedethetésök. 
E ’ fegyverekkel már most két egész uj hadláb 
jut fegyverhöz. E ’ győzedelem jeléül a’ vezér min
denütt tüzeket gyujtatott a’ hegytetőkön, messze, 
még a’ franczia határokra is hirdetőket ez örömes 
történetet. — Ha ez mind igaz, mond a’ Messager, 
a’mit itt a’ Gazette elbeszéli, úgy nyitva áll a’ 
praetendens előtt Burgos, Bilbao ’s más nagyobb 
városok; de nem lehet érintetlen hagyni , hogy 
ha mind összeveti az ember a’ királynéiak vesz
tesége mennyiségét e’ két napi ütközetben , úgy, 
mint azt a’ carlosi különböző tudósítások hirlelik, 
tehát többre megy, mint a’ királynéiak egész tá
bora, mit még is senki sem fog hinni, hogy egé-. 
szen elveszett. — Egy bayonnei levél szerint u. 
Carlos Zumalacarreguynak a’ sz. Ferdinand-rend 
nagykeresztét küldötte meg. A’ fogságba esett, ’s 
meglövetett generál, O'Doyle volna. Azótaa’car- 
losiak Tudelast és Elisondót újra megtámadták, 
•íle visszaveretíek. Mina nov. 4kén vette át a’had- 
kormányt,’s azóta újabb ütközet nem esett. Bayon- 
nebul nov. 5kérül jött későbbi híreknél fogva 
Zumalacarreguy nov. 3kán 2 zászlóaljjal ’s 300 
hadi fogollyal az Imoz-völgybe érkezett. Esteban- 
ban 2 0 0 0  adat kenyeret, bort ’sa’t. zsarolt ki 
a’ népségtől. Két álgynt viszen magával, mellyel 
az elisondói várházat lődöztethesse. E ’ mozdulat
nak két czélja lehet, vagy a’ Bastanvölgyet egé
szenmegszabadítani, vagy, minthogy az ellenség 
tetemes erővel nyomul d. Carlos személye ellen, 
annak figyelmét más pontra vonni. — Madritban 
a’ ministerváltozás régi rebesgetésin kivül semmi 
njabb; mondják: javaslat készülne a’ kamarák éli— 
be, a’ klastromok száma nevezetes megritkittatá- 
■a, ’s a’ világi papságnál számos javitó rendsza

bás behozatása végett. Ezt a’ tartományok nagyobb 
része nem hogy ellenzené, de tetszéssel foga- 
dandná.

N É M E T O R S Z Á  G.
A’ bajor király azt határozd, hogy a’ belmi- 

nisteriumhoz ezentúl 3 nyilványos rendes törvény
tanító alkalmaztassák a’ kir. Lajos-Maksz-egye- 
temből, a’ polgári-status- és német-törvényosz
tályból, mint ministerialis előterjesztő (Veferendair) 
„kir. udv. tanácsos“ czimmel;ugy mindazáltal, hogy 
megtartván előbbi oktató sajátságikat, mint nyilvá
nyos rendes tanítók leezkéik mellett a’főiskolában, 
még azon előadásokra is készek legyenek, mel- 
lyekben a’ belső statusminister őket megbizand- 
ja. — A’ hessi nagy hgr kormánylap a’ 24én 
történt országgyűlés föloszlatásáról nagy hercze- 
gi hosszú hirdetést közöl, mellyben azon panasz
kodik a’ nagyiig, hogy már a’ 2 dik országgyűlés 
ez , mellyel áltáljában nem boldogulhat. — Mün
chenben nov. 3án hunyt el Vaudreuil Alfred fran
czia rendkívüli követ és meghatalmazott minister 
a’ bajor udvarnál, élete 34ik évében. — Frank
furtból nov. 7ről írják, hogy a’ bécsi utóbbi con- 
ferentia végzetei azon része, mellyet a’ német szö
vetség fog közzé tenni, 6 kán hagyá el a’ sajtót. 
Három nagy ívnyi mindössze, ’s nov. 7kén kül
detett el az illető kormányokhoz. Az eddigi mun
kavitel szerint Ítélve három vagy- négy nap múl
ván fog a’ frankfurti hírlapokban jelenni. Tar
talma, mint említik, a’képviseleti alkotmányt, fő
iskolákat, ’s a’ sajtót tárgyazza. Ezt azonban szá
mos elfogatás előzé meg Frankfurtban, mint áltál
jában Németország majd valamennyi tartományi
ban. A’ pénzcsarnok (börse) csöndes, mint min
dig, ha valamelTy nagy esemény közelget, melly- 
re azután annál élénkebb szokott a’ mozgás lenni.

Franfurtban oct. 30án gyűlést tartott a’ né
met szövetség, Münch-Bellinghausen elnöksége 
alatt. Tárgya a’ már gyakran említett szövetségi 
biróság volt, a’ külön kormány és rendek közt 
fenforgó egyenetlenségek eligazításárul. A’ bírá
lási intézet 4 2  czikkelyböi áll, és szinte az,mel
lyet már egy ízben közlöttünk. Váza ez: bíróságra a’ 
szövetséggyüiés 47 tagjai közül minden * két fér
fit választand három évre, egyet a’ törvény szé
ki a’ másikat az igazgatási osztályból. E’ kineve
zések köz hírül fognak adatni. Mihelyt azután a’ 
RRek az illető kormánnyal valamiben meg nem 
egyezhetnek,’s minden alkotmányszerü lehető próbát 
az összeegyeztetésre megtettek, e’ bíráskodásnak 
lesz helye , mit az illető kormány híradására a’ 
szövetséggyüiés határozand meg. A’ 47 szavú 
szövetséggyüiés által választott 34 békítő közül 
hármat a’ kormány, hármat a’ RRek választanda- 
nak. Ha a’ RRek a’ kormány által választottakban
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meg nem cgv»«nek, ez másokat tartozik választani. 
A’ szővefaéggyülés tudósiíja a’ megválasztott bé
kítőket 5 kik a’ többi közül egy fő embert fognak 
választani. Szózatok egyenlőségében a’ szövetség
gyűlés választandja el azt. A’ vitáskodást különö
sen kidolgozva, aziilető kormány a’szövetséggyü- 
lésnek nyujtandja be, me'ly azt a’ választott békítők
nek fogja át küldeni. A’ békítők erre összegyűl
nek vagy szabadon választott vagy a’ szövetség- 
gyűlés által kitűzendő helyen ’s a’ vitás tárgyat 
szótöbbséggel fogják elintézni. Ha az irományok
ban hézagok volnának, azokat a’ választott bíró
ság a’ szövetséggyüíés eszközlésével a’szövetsé
gi követek által fogja megnyerni. A’ végzésnek, 
az imént érintett akadályt kivéve, legföljebb négy 
hónap alatt kell megtörténnie, a’ föember kine- 
veztetésétől számítva, melly a’ végzést a’ szövet- 
séggyülésnek nyujtandja be. E ’ békebirói végzés 
közegyezési Ítéletnek vétetik, ’s rá a’ szövetség- 
gyűlési végrehajtás következik. A’ vitabeli sta
tusköltségekre nézve különösen azoknak tartása is e’ 
végzés alá tartozik. E ’ rendelések a’ szabad vá
rosokban ’s a’ kül és belső tanács közti kérdések
re is kiterjed. E’ czikkelyeket valamennyi szövet
ségi tag gyámított szavazással fogadá e l, ’s an- 
nálfogva szövetségi törvénnyé váltak.

Darmstadtban nov. 5kén a’ kormánylap ren
delést közöl, metlynél fogva külső egyetemeken 
’s iskolákon különös engedelem nélkül tanulni nem 
szabad. Engedelmet pedig nem , vagy csak úgy 
kaphatni nagynehezen, ha előre kijelentetik: milíy 
egyetembe vagy iskolába kívánkozik a’folyamodó, 
’s ekkor az fog fontolatra vétetni: ha a’ béjelen- 
tett egyetem a’ statusszolgálatjának megfelelni ké
pes e? — Az orosz czár, koronaörökös fiástul nov. 
13kán a’ király, ’s épen ott Iátogatólag mulató 
leánya (V czárné} örömére Berlinbe érkezett.

B E L G I U ÍV1.
Párisi levelek jelenték Brüsselből, hogy a’ 

szabad egyetem , mellyet a’ katholikussal ellen
tétben vala szándék emelni, már fölállott, ’s tö
kéletesen alakult is. A’ költségek egy részét a’ 
város adja meg. A’ Ieczkék nov. lökén fogtak 
kezdődni. Bizonyos, hogy Lelewel, és Ahrends 
uu. tanítókul alkalmazvák mellette. Ahrends ur., ki 
azelőtt Göttingában volt magányos tanító, de az 
ottani isméretes nyugtalanságokban volt része mi
att Németországot elhagyni vala kénytelen, azóta 
Parisban a’ kormány meghagytához képest , a’

Philosophiából tartott nagy tetszéssel leczkékef, 
meüyeken Francziaország legjelesb tudósai megje
lentek. — A’ Courrier beige némi vakbuzgó (fa
natisch) kifejezésekben irt íölszólítást közöl, melly 
Laeken város lakosai közt osztatott szét, kik nem 
rég zsidót választottak magoknak polgármesterül. 
E ’ fölszólításban valamennyi katholikusra, ki e’ 
zsidóra szavazott, örök kárhozat hirlcltetik. A’ 
Moniteur erre megjegyzi: „Méltán nevezi a’Cour
rier azokat őrülteknek, kik merészek voltak illy 
gyalázatos irományt készíteni, melly a’ vakbuz
góság remeke. Óhajtható, hogy a’ szerzők kifiir- 
késztetnének ’s a’ törvényszékeknek bünhödésül 
adatnának által.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Az angol lapok folyvást háborút hirdetnek 

keleten. A’ ministeri Globe, Konstantinápolyból 
így ir: „Magányos hírek után Syria nem sokára 
igen fontos események láthelye lesz, ’s bizonyo
san földén fog az ozmán birodalom sorsa elhatá
roztatni. Mondják, a’ szultán naponként közlekedik 
azon tartományba küldött kémeivel, ésKintscliére 
van bízva 35,000 főnyi sereg parancsnoksága, 
mellyel Syria szélei felé kell majd nyomulnia. To
vábbá tetemes külső pénz osztatott ki a’ vezérek 
közt nagy bőkezűséggel. A’ Konstantinápolyban 
lakó európaiak azon elhatározott hiedelemben van
nak, hogy mind Mahmud nemzetségét, mind M. 
Aliét eldöntő harez fog köztök kiütni.

E L E G Y H IR E K .
A’ Dunát a’ Majna és Rajnával egybekötni, 

szándékló vallalat mindinkább közeledni kezd lé- 
tesüléséhez. A’ szükséges eszközök kiáflithatása 
többé nem szenved kétséget. Mindünnen újabb újabb 
ajánlkozások jőnek, a’ kormány pedig közelebb 
rendelést és sietős lépéseket tett előiegesen a’ 
Majna hajózható vizének tökéletes helyreállítása 
iránt. Báró Pechmann építési tanácsnok e’ czélra 
nézve útban van Würzburg felé. Ez előmunkálat 
kétségen túl helyezi a’ szándéklott csatorna léte— 
sitendését. — Marsai Gérard, mielőtt lemondását 
benyajtá, még egy kegyelmi tettet vitt végbe, 
mennyire hadministeri hatósága engedhető. Meg
parancsold t. i., hogy minden katonai személy, ki 
egyszerű fenyitéki áthágásért ül fngságban, azon
nal szabadon bocsáttassák. — Nyugoti Franezia- 
országbul érkező hírlapok ’s levelek szerint ez 
országrészben‘mindenfelől újra chonanok mutat
koznak.
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M A G Y A R - és É R D É L  Y O R S Z Á G .

Pozsonyban a’ RR. nov. 17kén a’ még hátra 
volt úrbéri négy utolsó czikket bevégezve átkül- 
dék a’ íö RRhüz. Másnap a’ Duna-szabályozás ügyé
ben előbb kerületi , majd országos ülésben egy 
üzénet ’s íölirási javaslat készíttetvén, ezek is nyom
ban a’ főtáblához küldettek. 29kén a’ lő RR. a’ 
még hátralevő , a’ RR. pedig kerületi ülésben az 
első táblától már visszaküldött három első úrbéri 
czikket vizsgálgaták. 20kán a’ fő RR. a’ duna-sza- 
bályozási kérdésre válaszul azt határozák, hogy 
halasztassék el e’ tárgy akorra, midőn majd egész 
terjedelmében elővétethetik. — 2ikén Pozsony
ban a’ tárnokszéki ülések is elkezdődtek. A’ vá
rosok részérül egybe hivott tagjai ezek : Ivoleda 
András, budai; Havas József, pesti; Ferenczy 
Károly, pozsonyi; Gerencsér János, szegedi; Sza
kács Mihály, győri; Deretky József, debreczeni; 
Nagy Mihály, szathmári; Stajdacher József, zág
rábi; Dines István, eperjesi; Paulovics János, 
nagyszombati; Kuluncsics István szabadkai követek.

0 cs. kir. Fölsége oct. 31 ki legfensőbb hatá
rozata szerint a’ m. kir. Helytartóságnál tiszt.con- 
cipista gróf Török Bálintot tiszt, titoknokká mel- 
tóztatott kinevezni. Továbbá még sept. 4ki leg- 
fentebb határozata szerint fiumei gyógyszerész 7s 
több tud. társaság tagja Morovich Domokosnak a’ 
regensburgi kir. íiivész társaságtól küldött levele- 
zőtagi oklevél elfogadhatását megengedni.

Cs. ’s királyné ő Fölsége mint a’ magas csil
lagkeresztes rend véd-asszonya ez észt. kereszt- 
fölmagasztalás napján sept. 14kén, 28  asszony- 

’ ságot méltóztatváu a’ mondott rend tagjaivá ne
vezni, azok közt iO magyarhoni találkozik, név
szerinti gr. Zichy Julia szül. h. Loe: gr. Hoyos 
Kamilla sz. Erdődy gr.; gr.Batthyány Francisca 
sz. Gleispacli gr.; gr. Zichy Paulina sz.Odeschal- 

; chi hg.; b, Bedekovich Antonia sz. Almássy ; gr. 
Esterházy Leopoldina sz. Szapáry.; gr. Kálnoky 
Eliza sz. Schrattenbach gr.; b. Gudenus Aloizia 

1 sz. Batthyány gr.: gr. Wurmbrand Aloizia sz. 
Széchenyi gr.; és gr. Forgách Mária sz. Forgách gr.

Gr. Dietriehstein Móricz mint ifjabb magyar 
királyné ő Fölsége fő udvarmestere, továbbá gr. 
Wrbna Gyenes mint ő cs. !;. Felsége fő lovászmes
tere s vak litk. tanácsnok, — ’s gr. Sails Rudolf

mint ifj. magyarok királyáé Fölsége fő udvarmes
tere ’s v. titk. tanácsnok, — Bécsben nov. 19kén 
tevék le e’ tisztbeli esküjöket ő cs.kir. Föls. kezébe* 

K o lo z s v á r :  Nov. llk é n  tartatott orszá
gos ülésből közép szolnoki főispán gr. D e g e n f e 1 d 
Otto ur vezetése alatt egy küldöttség meghivá 
N o p c sa  Elek ur ő exját, hogy mint a’ IíK. és 
RRdek által választott ’s ö cs. kir. Fölsége által 
megerősített elnök az országos terembe jelenne 
meg, ’s a’ hitet tenné le: a’ nevezett elnök ur 
megjelente után a’ fejdelwi megerősítő levél felol
vastatván, az ITÖÜbeli esküforma szerint a’ stat. 
praesesi hitet letette. Eddigi ideigleni elnök gr. 
Nemes Adárn ur ö e.\ja pedig a’ KK. cs RRtől ér
zékeny búcsút vett többek közt igy :

,,Még egyszer es újólag hálálom a’ t. KK. e'a 
RRnek hozzam bizonyított bizodalmát, meg egy
szer köszönöm hanyatló erőm iránt mutatott békés 
tűrésüket, még egyszer ’s újólag bocsánatot kérek 
mindenről, mit mostani koromban nem épen úgy 
tehettem meg, mint ez előtt néhány esztendővel 
jobbacskán megtehettem volna, azon egyet el me
rem magamról mondani, most, a’ midőn ideigleni 
elnökségemtől végképen búcsút veszek: hogy kész
ségemen semmi sem múlt e l ,  imádott Fejdelmiink- 
nek, ’s édes Hazámnak mindenkor hív szolgája 
voltam, hogy pályámat kifutottam, hivségemet 
megtartottam ; ’s hátra van jutalmamnak azon egy 
koszorúja: hogy jó emlékezetben maradjak Hazam 
előtt, ’s hogy gyermekeimet, unokáimat, egész 
házamat. ’s nemzetségemet a’ t. KK. és RRnek , 
’s egész Hazam oltalmába, atyafiságos szeretetébe 
ajánlhassam és ajánlásomat elfogadva lenni higyem. 
— Ezen bizodaiommal kelek ki e’ díszes székből , 
mellybe Excellentiádat, melt, statuum praes. úr , 
ezennel beültetni szerencsém vagyon !! 1“  — Meliy- 
re is a’ KK. és RR. megbízásából ideigleni tollvi
vő báró Kemény Dienes így felelt: „Nagymclt. 
volt igen tisztelt és szeretett ideigleni elnök ur! 
A’ t. KK. RRpek rám bízása következéséül (minél 
örömestebb , mint meggyőződésemmel tökéletesen 
megegyezőt, semmi kötelességet nem vailaiiam ma
gamra) bátor vagyok a t. KK. és RR. azon érzel
meit, mellyeket almiam kifejezendőknek meghatá
roztak, előterjeszteni: Valamint örömmel fogadók 
a’ KK. és RR. Excnak szabad választások követ
kezéséül! hivatala kezdetét, ’s ürömmel kiserék 
folytában törvényes segéd kezeikkel, szintúgy fáj
dalommal valnak meg Exciad szelíd elnökségétől; 
mert meg vannak győződve, hogy a’ KK. és RRnek 
minden dolgaik folytatásában ügyekezeteikefc eh>-



mozdítani Excnak mindenkor buzgó óhajtása volt, 
’s mind az, mi a’ RR. munkálódásit hátráltatá, mi a’ 
Haza búsulását okozó , Excdnak is fájt; búcsúnkat 
azért e’ kijelentéssel vesszük Excládtól: bizodalom 
helyeztelé ezen ideigleni elnökségbe, bizodalom 
kiséri el innen Exciádat, azon bizodalom , mellyel 
Haza csak a’ közjót mindenkor egész tehetségéből 
*s a’ legtisztább szándékkal előmozdítani kívánó 
hazafit jutalmazhatja meg.“ — Erre volt ideigleni 
elnök úr a’ KK, és RR. számos részétől kisértetve 
az országos teremet odahagyá. Ezek után a’ ren
des elnök úr székét elfoglalván hivatalát követke
ző beszéddel kezdé: ,,Tek. KK. és Rlldek ! Midőn 
századunk súlyait, a' veszélyekkel teljes és min
denkor gyászos következésü polgári zivatarokat, 
inellyeknek a’ mi értünkre is több ország és egész 
nemzetek lettek kisebb nagyobb mértékben áldo- 
Eatai, szeretett édes hazánktól mennyei kegyelem
mel, kir. és atyai bülcseséggel eltávoztatva, buz
gó hálaérzéssel tapasztaljuk; — midőn törvényes 
úton, teljes bátorság és csendességben tanácskoz
hatunk a’ felől: hogy atyai kegyelmességgel ural
kodó törvényes jóFejedeltnünk védlő szárnyai alatt, 
polgári alkotmányunk lehető hijányait pótoljuk, 
annak néminemű csorbáit egészítsük, ’s ősi törvé- 
nyink lankadását újabb virágzásra emelhessük; öröm
mel és haladatossággal eltelve buzog szivem: hogy 
édes hazámnak ’s közelebbről ezen nentes ország- 
gyűlésnek, én is egyik munkás tagja lehetek.— A ’ 
millyen igaz: hogy a’ törvények szent kötelei, 
első alapjai minden polgári társaság boldogságá
nak ; olly bizonyos az is, hogy mentői inkább fél 
valaki a’ törvényeket megsérteni, — fél pedig nem 
szolgai indulatból, hanem erkölcsi belső érzésből, 
szeretetből — annál hátrább azok oltalmazásában, 
’s annal gondosabb szorgalommal ragad meg min
den fűszálát, mellyhez az önkénynek ’s a’ füg
getlenségnek igen egyformán veszedelmes szirtei kö
zött fogaikozhatik. — Fenálló türvényink szent
ségének a’ legtisztább érzéssel őszintesen áldozva, 
’s mélyen érezve azon szent kötelességet, melly 
szerint azok sérthetellens-égét törvényes módok ál
tal, tiszta hazaiiui elszánással- és teljes igyekezet
tel védelmezni mindnyáján tartozunk, nyúlok most 
én is , a5 nemes ország Rendéi törvényes választá
sa , és azt követett kir. kegyelmes megerősítés ál
tal reám bizott terhes kötelességhez. Ha szándé
kom tisztasága, fels. Fejedelmem iránt viseltető 
igaz hivségem, édes hazámhoz vonzó tiszta ’s 
eleven szeretetem ; ha készségem ’s igyekezetem 
magokra elégségesek lehetnének ezen hivatal terhei
nek elhordozására , aggodalom nélkül kezdhetném 
cl az előttem most .megnyílt díszes de nehéz pá
lyát,  ’£ kecsegtethetnem magamat a’ kegyes mege- 
íégülést elnyerhetés édes reményivel, mert belső 
érzésem tökéletesen megnyugtat az iránt, hogy az 
érdeklett tulajdonságok bennem sem fogyatkoznak. 
De u n  holmi egyéb: az idők nehézsége, a* vé
lekedések bolyongása, ’s némelly balvélemények, 
mellyek pályámat nehézzé tehetik ’s darabossá. 
Bízom mindazaltal a’ tek. KK. és RR: mind előre 
vigyázó bölcseségében , inelly ezen két szót: Fejede
lem és Haza, ’s azok igaz törvényes értelmét, 
nem fogja soha egymástól elválasztani; mind pe

dig atyafimgos jó indulatjában, melly ezen aJ köz
jónak egyesített érzéssel és akarattal leendő elő
mozdítására szentelt helyen , a’ szerencsétlen vis
szavonás magvait terjedni ’s kifejlődni nem enged
vén , eszközölni fogja: hogy kézen fogva siethes
sünk kedves hazánk boldogitása nagy és nemes 
czéljára, ’s megerősíti köztünk a’ kölcsönös bizo
dalmát, malíynek fogyatkozása édes hazánk köz- 
jovára elszánt fáradozásokat sükerellenné tehet
né. —  Rövid, egyszerű, de egyenes kinyilatkoz
tatásomat, egy őszintes kéréssel vagyok bátor be
fejezni. Ne méltóztassanak a’ tek. KK. és RR. ne
héz kötelességim teljesítésében segedelmező kezei
ket tőlem megvonni. — Fontos’s a’ haza boldogsá
gára nagy befolyású tárgyak állanak előtt fink, 
nyúljunk ezekhez , a’ törvény által kijelelt rend
del , és kölcsönös hizodalotnmal, törekedjünk egy 
szívvel lélekkel arra, hogy fels. jó Fejedelmünk 
atyai várakozásának, édes hazánk reménységinek 
’s mind kettőjük bennünk helyeztetett teljes bizo
dalmának, megfelelhessünk. Részemről minden 
ohajtásim fő ezéija , minden törekedésim állandó 
szempontja lészen : hogy hivatalom kötelességeinek 
a’ törvények értelme szerint való teljesítése , ’s 
a’ haza javának előmozdítására szentelt állhata
tos tiszta igyekezet által, a’ legjobb Király kegyel
mét, ’s a’ tek. KK. és RRdeknek mindenek fölött 
becses bizodalmát, mellyet a’ tökéletes viszonozó« 
fogadása mellett, tisztelettel kérek, megérdemel
hessem/4 — Ezután az ideigleni tollvivők, b. K e
m é n y  D i e n e s ,  H o r v á t h  I s t v á n  és D i n 
g e s  J á n o s  hivatalaiktól elbucsuztanak. — Iszür 
is b- K e m e ' n y D i e n e s i g y :  , Valamint kifejezni 
kívántam vaia ezen ideigleni toKviteJre lett válasz
tatásomkor a’ t. KK. és RR. bizodalma iránti há
láéi zetemet , szintúgy nem engedi ezen bizodalom 
nagyra becsülése szótlan lépnem ki bár rövid ideig 
tartott, de a’ megbecsültetés jutalmára nézve en
gem teljesen kielégítő tisztemből. — Hivatalból 
szerfelett különböző érzésekkel lehet kilépni.  ̂an 
ollyan , ki a1 hivatalt hatalmas dicsvágya eszközé
nek nézi c s a k ,  ’s hogy magát benne megürökö- 
sithesse , felsőség előtt szolgalatra kész mély alá- 
zatosságu , közönség előtt semmit sem jelentő , si
ma édes szókkal é lő , azonban magút ritkán ki
mondó, úgy nevezett vágás-közlő, kínos- csúfos, 
tarka, férjfihoz nem illő szerepet folytat; már az 
illyennek nem kevéssé lehet kellemetlen a' hiva
taltól megválás; — lehet ollyan i s ,  ki a' hivatalt 
monopóliumnak vagy árendás jószugnak nézi; 
mellyben, míglen pontosan vagy bőven fizeti oda, 
honnan nyerte, az egyezés vagy kényszeriuli áren- 
dát, addig, és azon áron, szabadnak sőt igazsá
gosnak véli, a’ hatalomgyakorlás, vagyonszerzés 
’s kény mezején magának azért, a’ mit ő ad és ki 
áll, mentői illőbb kárpótlást szerezni : illyennek is 
nem kis keserűség lehet a’ hivatalból kilépés; — 
lehet ollyan is ,  ki esak únaloműzés , búfelejtés, 
vagy módi kedviért nézett betűre élteben, azon
ban egy darabig folytatott életmódja változtatásául, 
vagy némellykor magának vagy némelly pártfogó
jának pillanati változó kedv-szülte lurcsa ötlete 
következéséül olly hivatalba lépik, mellynek az
előtt nevét is alig ismerte, 's annak hatalem-gya.
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korolhatási ’s jovedelem-szerezhetési módjaiba rend
re belé tanulva, olly lelki erőt fejt ki, hogy vég
re nem veszi számba, ha keze alatt mindenek ko
sul bakul folynak is; ha senki sincs is vele mege
légedve ; sőt ha talán az egész ország az ő becses 
személyéért felzavartatnék is ; ,.si fractus illabatur or- 
bis, impavidum ferient ruinae41 csak birhassa azon 
legfőbb jót „a’ tisztességet44 — illyennek, ki illy 
dühösen kíván tiszt lenni, hiszem: nagyon szo
morú hivatalból kilépni. Van azonban ollyan is 
ki tudja, hogy hivatalon kivűl még sok ’s minde
nütt lehet az ember jó ,  hogy valamint annak, ki 
kötelességének emberül megfelel, módot nyújt a’ 
jutalomnak legnagyobbikát „a" haza háláját44 érde
melni meg; szintúgy azt ,  ki reá alkalmatlan, ’s ki 
az előtt talán elmondhatta „bene cjui latuit, bene 
vixit44 a’ közönség előtt épen nem kedvező szinben 
tünteti-fel, ki tudja , hogy vannak a^hivatalnak hasz- 
nálhatási sok szép módja között, sok épen nem 
kívánatos , ’s a’ derék előtt különösebben is unal
mas terhei ; hogy egy hivatalbeli sem képes , bár
mi független lelkű legyen i s , a’ hivatal-körnek 
(jnel)ynek pókhálójába belé van maga által is ta
lán észre nem véve bonyolítva) különböző érde
keit egészen eltaszitni magától; hogy az ő hely
zetére, bármilly kristály tisztaságú legyen is maga 
viselete 3. a’ közönség mindig gyanús és hibakereső 
szemmel tekint; van ki azt, hogy találkozik más. 
i s ,  kiben a’ közönség bizhatik, nem irigy sem fél
tékeny indulattal, hanem úgy nézi, mint a’ köz 
tehertőii kiinnyebbedhetés czimjét, ’s kedvtelva 
bocsátkozik házi nyugalma ’s terjedtebb szabadsá
ga kényelminek éldelésibe, találván a’ közjó előmoz
dítására is még bőven elég módot hazánk alkot
mányi mezején; illyennek, ki se nem kerüli, se 
nem keresi a’ hivatalt — miilyennel, boldog melly 
ország sokkal dicsekedhetik! -— igen mindegy hi
vatalba lépni, vagy abból kilépni ; de, — hogy a’ 
hivatalboli kilépés érzéseinek végtelen számú rész
letei előszámlnlgatása által a’ t.-KK. és RR. béke- 
tűrésével vissza ne éljek — van ollyan eset is ,  ’s 
ebben vagyok én i s , midőn a’ kilépés , minden 
emberséges előtt csak várva-várt ’s kívánatos le
lket, midőn t. i. olly hivatalból történik â  kilépés, 
mellyről magok azok, kik előállították, azt óhajt
já k : hogy bár az i l l y  a l a k b a n  soha ne szület
hetett volna! — T. KK. és RRek! Több Ízben vi
seltem ’s részint viselek én ma is b e c s ü l e t b e 
l i  hivatalokat. Eléggé tudtam,’s tudom én azt ér
teni, mekkora megbecsültetek valakinek a’ ham 
be c s ú l e t b e l i  szobájának lenni, e g.y fel ő 1 : 
mivel a’ köz bizodalom soha sem mutatkozik olly 
igazán, mint olly választásban hol állandó méltóság, 
hatalom, és fizetés , részrehajlás és személyesség 
érdekeit fel nem költik; m á s f e l ő l :  mivel azon 
megkülönböztetés, mellyel a’ közönség kijelelij vá>- 
iasztotjat akkor midőn, elég küzbuzgőságunak tart
ja a’ c s -up a b e cs ű 1 e t b ő k szolgalatra , minden 
««upa hivatal általi megkülönböztetést meghaladt 
inegbecsúltetésnek néztem mondom minden becsü
letbeli hivatalomat’s közöttük különösen ezen toll- 
vivóséget, 's arra, hogy becsülettel feleljek-mog, 
neki, mindig egész ügyekezetemet fordítottam-; 
a.« ha azért a’ t. KK- és RRek helybenhagyását

némiképen megnyerhettem volna , jutalmam akkora 
lenne, mekkora, történik, hogy némelly hivatal- 
viselőnek leghosszabb ’s fényes polczon volt tiszt- 
viselete után is soha részire nem jut ; ’s őszinte 
hálámat ezért csak azon ünnepélyes nyilatkozat fe
jezheti ki , hogy 5,ezt mindig megérdemelni állan
dó törekedésem, ’s hogy soha semmi másoktól füg
gő jutalomra ezen kívül számot nem tartok.44 — 
2szor H o r v á t h  I s t v á n  igy : ,,Azon bizoda- 
lomért, wiéiiyet a’ t. KK. és RR. csekély szemé
lyem irán . nyilatkoztatni inéltóztattak, hálaérzésem 
telj es kifej ezhetésére szavakat nem találok ; a’ mit 
tehetek nem egyéb, mint azon egyszerű ugyan , de 
őszinte vallomás, mi szerint az én tartozásom sok
kal nagyobb, hogy sem annak csak kamatját is’, 
bármi tiszta szándékkal , bármi nagy áldozatok
kal , ’s bármi hosszabb idő alatt lefizethetném« 
Melly kinyilatkoztatásom következésiben óhajtóin: 
hogy mindazon elvek, mellyeket a’ tt. KK. és RR. 
az annyira egyes nemzeti gyűlésekben kifejtettek, 
nz erkölcsi erőnek olly nyilványos jeleit adott or
szágos ülésekben pedig életre hoztak, a’ ránk csak 
nem örökség gyanánt maradott országos sérelmek’ 
eloszlatásnál az egésznek boldogitását eszközöl
j e 1 Óhajtom: hogy legkegyelmesb Fejdelmünk 
alatt kis hazánkban egyszer is meg nem zavart bé
kességnek olajága hervad katlanul zöldeljen, a’ há
rom nemzet felett mindenkor az egyesség géniusza 
lebegjen, e’ teremben pedig a’ közügy melletti buz
gókodást minden mellékes haszonkeresésen felül 
emelkedett köztanácskozások szelleme élessze ! O- 
hajtom: hogy a' józan országiásnak egyedüli élet
el ve,  az annyiszor félre vezetett ’s annálfogva 
keblünkből már olly régóta nem ok nélkül szám
kivetett bizodalom, mellyet valamint egy felől sem
minemű garantzia , szintúgy másfelől semmi erő , 
semmi hatalom a’ társasági éleiben fölösleggé nem 
tehetnek, a’ kormány és miköztünk kölcsönösen 
éljen!44— D i n g e s  J a n o s  is hasonértelmü búcsú
beszéddel háláskodott. Mire az itélőinesteri megerő
sítő fejdelmi levelek olvastattak el ’s a’ törvényesen 
választott és a’ Fejedelem által megerősített itélő- 
mesterek S a l a  S á m u e l ,  ’s F ö l d v á r  y F a r 
k a s  urak hasonlag az 1790beli esküforma szerint 
a’ hitet le te \én , hivatali helyeiket elfoglalák. A’ 
szintúgy választott^» megerősített itélőmester H o r- 
v á t h  F e r e n c z  ur pedig betegsége miatt hivata
lába ez úttal nem iktattathatott.

T or da: Az erdélyi kir. tábla egyik egye
nes lelkű rendes közbwája B e te g h  G áb o r ur 
élete 76dik, közszolgálatj^ 54 esztendejében múlt 
oct. 24kén mind azoknak , kik közelebb ismérték, 
fajdalmokra gyérés sz. királyi jószágán megholt.

S z e g e d  nov. 16. Mai nap egy igen tisztes 
asszonyságtól fosztá meg a’ halál várasunkat, kor- 
gyöngeségben elszunnyadt hagys. Báy Kunigun
da néhai Kárász István kir. tanácsnok özvegyé
iül. A’ boldogult buzgó keresztyén, hív nő, gon
dos anya, ’s halandó feleinek valódi jótévőjük lé
vén, mindert emberüeg gondolkodó méltán sajnál
ja elhunytál; számtalan ügy efogyott ’s házi sze-
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gény pedig, ki nemes Sfcivélfil nyert sanyarú«?»- 
gában segédet, méltán könnyezi. Példás és szep
lőtelen élete az általszenderiiltnek' 83 évre terjedt, 
az egész vidéktől igen tisztelteteit, inellyet nem 
csak több ezer helybeli , hanem számos vidékinek 
is az utolsó tisztelkedesre összeseregeíte nyilván 
tanúsított. Csend virassza hamvait!

Egyháza helység (Pest vmegyében) evang. 
községe buzgó köszönetét nyilatkoztatja Thuró- 
czy Józseí táblabiró ’s részint földesurának azon ne
mes tettért, mellynél fogva a’ helybeli evang. szent
egyházat, egy , az úrvacsorához alkalmas ’s finom 
ezüstből mesterileg készült nagy pohár és tányérral 
megajándékozni szíveskedett, azonfelül, hogy azt 
már ez előtt is több ízben nevezetes pénzbeli adako
zásival segélte. A’ tisztelt urnák e’ szép tettében 
részesülni kívánván rokon lelkű hitvese is, a’ mon
dott poharat és tányért gazdagon megaranyoztatá.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
A’ franczia ministerium végre újjáalakult. A’ 

Moniteur nov. ü k é n ,  miután azon nov. lOken 
költ. kir. rendeléseket közli, mellyek által a’ ki
rály- Riguy, Thiers, Dachatel, Gaizot, és Hu
ni an n ur lemondását elíogadá, hat kir. rendelést 
hirdet ugyanezen napról mindnyájátPérsil ur pecsét- 
őr és igazsági minister ellenjegyzéke alatt, mel- 
lyeknél fogva Rresson ur, meghatalmazott minis
ter a’ porosz kir. udvarnál kiiltniaisterré, Bemard 
b. altábornagy hadministerré; b. Dupin Károly , 
követ, ’s admiráltanácsi tag, (V követház elnöké
nek testvérje) a’ tengerügy és gyarmatok minis- 
terévé , Teste ur követházi tag kereskedési minis- 
térré , Passy ur, követházi tag pénzügyi minis- 
térré, ’s végre a’ bassanoi hg, (M arét) franczia 
pair , belministerré, ’s ministertanács elnökévé 
neveztetnek. —- Ezenkívül még más három rende
lést is közöl ugyanazon napról, mellyeknél fogva 
Bemard b. altábornagy ’s hadminister , ideiglen a’ 
külügy-ministerség tisztére, Teste ur kereskedési 
minister a’ nyilványos oktatáséra bízatnak meg, 
’s végre Bemard b. a’ statusnak tett szolgálatiért 
pairré neveztetik. Kir. rendelés hasonlag nov. 
lOrői, mind a’ két kamarát, mellyeket f. év aug. 
tGán költ rendelés dec. 29re halasztott vala,dec. 
elsőjére híja össze. — Jacob admirált, a’volt ten- 
gerügyi ministert párisilapok szerint a’ király se
gédének választotta e l; Sauzet urat pedig, Chan- 
telauze X. Károly ministere védjét nyilványos 
oktatási ministerré, de még válaszát Lyonból nem 
tudni. — Valamennyi olasz status parancsot bocsá
tott ki, mellynél fogva minden a’ franczia partok
ról érkező hajó veszteglés alá vettetik. A’ chole- 
rát űrügyük e’ végre, iga* oka pedig: félelem a*

igen terjedő közlekedéstől Francziaországgal, és fey 
sok franczia érkeztétöl Olaszországba. így nem 
rég némi városból visszautasítottak egy francziát, 
’snemadák egyéb okát, mint azt, hogy sok földije 
van már ottan. — A’ National utóbbi Iezáratásá- 
ról igy elmélkedik: „Megszűntünk búsulni az ül
dözéseken, mert meggyőződtünk, hogy nem szük
séges külvidéki olvasóinkat figyelmeztetnünk azok 
gyülölségés létire. A’ lefoglalások tehát nem bá
tortalanjának el minket, ’s azokat, kik velünk 
tartanak, szinte olly kévéssé. Barátink a’ tarto
mányokban szintúgy tudják, mint mi, hogy ve
szélyes úton járunk , de azt is, hogy míg csatáról 
csatára megyünk, csak meggyőződésünket terjeszt
hetjük ’s így is hódíthatunk. Mi szorosan ismerjük 
azon törvényes alapot, mellyen munkálunk; tud- 
juk, ni illy segédeszközöket nyújt az ellenségünk
nek, ’s természetesnek tartjuk, hogy az él velők. 
Lapunk lefoglaltatása jeladás neküuk uj csatára az 
esküdtszék előtt, ’s mi e’ kihívást szinte mindig 
örömmel követjük.“ — A’j. des üébats dicsérő saj
nálkozással kiséri a’ tanácsból távozó ministeriumot.

A’párisi lapok 12ről, mint természetesen, aa 
' ujdon nevezett ministeriummal foglalkoznak. A’ 

Temps leginkább meg van azzal elégedve, mert 
nagy részben még is a’ tiérsparti embereiből állott 
össze; a’ j. des Débats nem győz némelly tagjain 
csudálkozni, de ítéletet nem mond rólok, migcse- 
lekvésöket nem látja. A’ Mess. d. Chambre« azt 
nemlegesnek, v. tagadónak mondja, azaz: tud
hatni róla hogy nem doctrinair, de nem: mi rend
szerű? A’Constitutionnel azt mondja, hogy Dupin 
ur nem volt ugyan a’ királyhoz meghiva, ’s nem 
is bizaték meg az uj ministerum-alkotásra; mind- 
azáltal nyilván kimondá, hogy minden ministe
riumot támogatni fog, melly a’ restauratio doctri- 
náján kívül fog választatni, ’s a’ kamara utolsó 
válaszfal írását zászló gyanánt tüzendi ki. A’National 
végre igy: A’ távozó ministerek nem viszik a’ 
rendszert magokkal; nem bírtak ók semminemü- 
vel; minden politikájok vak engedelmességben ál- | 
lőtt a’ király személyes akaratja iránt. A’ belépő 
ministerek sem hoznak rendszert magukkal; de ók 
nem bírnak semrninemüt; többnyire isméretlenek * i 
egymással; egymást soha sem látták ; de már csak 
az elfogadás is eléggé mutatja, hogy engedelmességi 
szempontban elődeiknél alabbvalók nem lesz
nek. Minden tehát a’ régi mellett maradand ; azon 
rendszert, mellyet helytelenül neveztek doctrinair- 4 

nek, olly férfiak lógják folytatni, kiket nem fog
nak doctrinaireknek nevezni; ’s ez mind a’ mit 
nyertünk. Na^y szerencsétlenség, hogy a’ tiérs
parti szinlése két év óta ollyasról vádolható a’ 
doctrinaireket , miről e’ párt olly jól tudta, mint
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m i, hogy az a’ király személyes müve vala.c — 
Parisból nov. lOről bizonyos levelező így ícsti az 
aj ministereket egyenként: A’ ministerimn alakult, 
ime’ a’ személyek: Bassano hg. az öreg erőtlen 
statustitoknok Napoleon alatt, átveszi a’ beími- 
nisteriumot, ’s elnöke lesz a’ tanácsnak. Ez kü
lönös választás. 0  kopott elhasznált ember, ’s úgy 
nem illik a’ mostankorhoz, mint a’ császári párt. 
Bresson a’ külügyekct nyeri el. Talleyrand teremt
ménye, ’s az angol szövetségnek némileg titkos 
tollvivője; e’ fölött elég ismeretlen név. Passy a’ 
pénzügyet veszi által, ’s a’ tiérspartihoz tartozik; 
mint mondják észtehetséggel bír, de igen hajlé
kony cuelsaövényekre.Teste ur kereskedési minister 
lesz. Ez a’ tiérsparíi színét viseli, és szónokai
nak egyike a’ szószéken. Tagja a’ néhai százna
pos kamarának, ’s mint ez, elaggott. Dupiu Ká
roly ur a’ tengerügyet kapja meg. A’ kamara el
nökének is akartak kévéssé kedveskedni. A’ nyil- 
ványos vélemény a’ nevetséges charakterekhez 
számolja. Bemard gén. hadminister lesz. E ’ vá
lasztás a’ kir. liajladéknak felel meg, — nem ő de az 
orieansi hg. fogja majd a’ sereg személységiben a’ 
választásokat tenni. Persil megtartja az igazsági 
tárezát (portfeuiüe) ’s ellenjegyzője a’ kir. ren
delésnek. Nem képzelhetni: milly szomorú benyo
mást okozott e’ ministermm-nevszés, mellyetigen 
különbözöleg itélget nem csak a’ hirlapság, de a’ 
nagy közönség is. A’ tiérsparíi azon örülve, hogy 
párthívei közül is jutott néhány az igazgatásba, 
szemhunyva nézi el azon tagokat, mellyek nem 
övéi. A’ respublica organum&i vállat vonítanak. 
A’ legitimisták gyülölséget szórnak teli marokkal 
az uj kormányra. ’S minthogy a’ késő ősz a’ tarto
mányokból ’s külföldről visszaidéz mindenkit a’ fő
városba ’s teremek és színházakba szőrit, önkény- 
íeg politika ’s az uj ministerium köz beszéd tár
gya most. E ’ körökben némellyek igy elmélked
nek: „A.’ király előbb a’ közbocsáuat ellen nyilat
kozott, ’s inkább elereszté Gérard marsait, mint 
hívét ’s kedveltét. Most még is'közbocsánatra haj
lik. Sót, mint bizonyítják , még azt is megenge- 
dé , hogy az uj ministerek kifejezve iktathassák a’ 
Moniteurbe, hogy a’ kamaráknak haladéktalan 
bocsánattörvény fog előterjesztetni. Változott e 
valaha rendszer hamarább? ’s mondhatni éeztvál- 
lozhatatlan gondolatnak ?

Az uj ministiyium nem sokáig élt; föloszlott 
újra, mielőtt szokásként még az alsóbb fótisztsé- 
geket megrakták. — A’ Mess. d. Chambres már 
14kén estve hírét adá, hogy az uj ministerium 
még az nap beadta lemondását, ’s kútfejét, melly- 
bőí a’ hirt rnerité , hitelesnek állitá. A’ j. des Dé- 
baD e’ hirt azon toldalékkal adá, hogy nem ú-

métlené, ha e’ hir a’ városban nein terjedt volna 
el. A’ Courrier fran^ais az egész hírt merésznek 
monda, ’s azt tévé hozzá, hogy semmi újabb tu
dósítás vagy jelenség sem erősíti azt meg, sőt 
kétségbe is hozza annál fogva, mert a’Messager 
a’ lemondást a’ l3kán tartott kabinettanácsban tör
téntnek állitá, ’s pedig mint a’ Courrier hiszi, az 
nap nem is volt még tanács; azt 14kén * akarták 
tartani, ’s akkor ama’ kérdéseket fölvenni, mel
lyek a’ ministerium állandóságát lennének elliatá- 
rozandók. A’ National csak említi, hogy egymás
sal igen ellenkező hírek íutosnak a’városban. Est
ve (14kén) Dupin urnái még mindig ellenmon- 
dottak e’ hírnek. — A’ Messager azonban i4kén 
délben is folyvást mcgálla reggeli hirleményénél, 
’s noha nem az egész ministeriumot mondá felosz
lottnak , Teste és Passy urak lemondását azonban 
bizonyosnak állitá, hozzá tevén, hogy más hírek
nél fogva valamennyi minister lemondott, ’s csak 
Bemard gén. és Persil ur maradtak meg. A’j. des 
Débats nov. íóről végre, melly rendkivüles aU 
kalommal érkezett Bécsbe, megerősíti a’Messager 
íöljebbi híreit, mert azt jelenti, hogy a’ belmi- 
nister ’s minister-elnök (dúc de Bassano), továb
bá a’ külügyekre ideiglen megbízott hadminister 
(Bemard gén .), a’ tengerügy-minister (Uupin 
Károly ur) , a’ pénziigy-minister (Passy u r), ’s 
a’ kereskedésminister (Teste ur) lemondásaikat 
benyújtották a’ királynak, ki is azokat elfogadta. 
Szinte a’ j. des Débats szerint Sauzet ur a’ nyit- 
ványos oktatási ministerium tárczáját nem fogadta 
el. Ugyszinte Berlinből érkezett tudósítás is azt 
jelenti, hogy Bresson ur, kinek hírnök általa’ 
külügyek tárczáját ajánlák, elmelíőzte azt. — A’ 
Courrier francais ló k én , miután a’ ministerek le
mondását közlötle , azt mondja: a’ király paran
csára Í4kén azonnal hírnök indult Humann ur, 
a’ volt péuzügy-minister után, ki Strassburgba 
utazott el, melly sürgesse öt, hogy azonnal tép
jen vissza Parisba; azthivék, a’ hírnök Eper— 
nayban fogja ót utolérni. — A’ Constitutionnel 
és National oda mutatnak, hogy hihetőleg Mólé 
gr., vagy Thiers ur lesz az uj ministeriinn-alakí- 
tásra meghízva.

P O R T U G Á L I A .
Az angol újságok hírei Portugáliából oct. 

Sókéig terjednek’s érdekesnek közülök a’ kamarák 
munkálatai. A’ követkamaránál az utóbbi napokban 
több rendű indítvány jőve vitatás alá, nevezetesen 
1 ) a’ tábori tisztek díj- nevelése. 2) Alcoba^aban 
a’ nagy klastromnak ápoló-házzá alakittatása ki
szolgált v. rokkant katonák számára, a’ franczia 
’s angol illy féle intézetek szerkezete szerint, úgy 
hogy benne legalább is Í500 'akármi fegyverbeli
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katona találjon menedéket; 3 ) a’ nemzeti jószá
goknak a’ szabaditó-sereg tisztei ’s önykénytesek 
közti fölosztatása; 4 ) ugyan illy féle személyeknek 
köz hivatalokra alkalmaztatása, ha ollyanok: a) 
kik 1828ban, mintsem hitüket szegjek, inkább ki
költöztek az országbul, b) kiket d. Miguel ül
dözött; c) kik a’ királyné ’s alkotmány védelmére 
fegyvert fogtanak; d) ’s végre kiknek atyjaik a’ 
hazáért áldozatul estenek el; 5 ) az estrellai klas- 
trom templomának Pantheonná alakittatása a’ sza
badság martyrai (vértanuji) porainak ’s tetemei
nek megőrzésire ; ugyan ezek tiszteletére esz- 
tendőnkénti ünnep tartatása; 6 } e’ templomhoz 
tartozó többi épületeknek nevelő intézetté formál- 
tatása olly árvák számára , kiknek atyjaik a’ sza
badsági háborúban hullanak el; v. később, mi
dőn ezek fölneveltettek , a’ hazában érdemeket 
szerzettek gyermekei számára; 7) végre a’ pap
ság iránt, mellyre nézve javasoltatik: a) minden, 
hivatalviselő világi papnak kész pénzbeli fizetése 
legyen, mellyet a’ tartománybeli fővárosban min
dig egy hónappal előre vehessen föl; b) kizárat
ván e’ kedvezésbül, kik a’ charta és királyné el
len fegyvert fogtanak, tisztükkel visszaejtenek, a’ 
chartához és királynéhoz híven maradt polgárokat 
üldözték, vagy a’ királyné tekintete helyre álltá
val egyházaikat ’s hivataljokat elhagyák. Más in
dítvány által javaslatba hozatott azon kölcsön elis
mertetése, mellyet 1828ban Portóban a’ fökormányi 
junta vett tol, ’s később kir. rendelés, is meg
erősített. Ez adósság 239,595,740 reisre megy, 
’s négy év alatt lenne kifizettetendő. Marsai Sál- 
danhának nemzeti őrség—fölállítás iránt tett javas
lata már biztossági vizsgálat alatt van. A’sajtósza
badsági törvényre minden órán várják a’ kir. meg
állapítást. E’ tömérdek indítvány ’s javaslatra nem 
ok nélkül jegvzé meg közelebb egyik követ az 
alsó-házban: hogy ha a’ kamara mindnyájat illőleg 
meg akarja vizsgálni, két esztendő sem lesz elég, 
bevégzésükre; pedig a’ kamara már most is unat
kozik, s legalább ÜOtaggal kevesebb mint elein
te volt. Egyébiránt , mond a’ Courier levelezője, 
ef’. kamara, Ina még annyi indítvány volna is, mind 
elfogadná, mindent, a’mi elé jő , fontosnak és sür
getésnek taiál; de olly szerencsétlen , hogy biz- 
tossságokra bízván, hol a’ dolog immel ámmaL vé
tetik, sőt gyakran egészen is elhagyatik, — igen 
kevésnek juthat végére. Hlyen többek közt Pai- 
meíla javaslatasi d. Pedronak ama’ decretuma meg
erősítése iránt, nielly által d. Miguel ’s . mindem 
ivadéka a’’ portugál! koronától örökre kizáratik ’s. 
halálos bünt etéssel fenvegettetik, hahogy valaha 
az ország határán belépni merend> Gyakran üres 
vitatások ’s czéitalan beszédek töltik el a’ drága 
időt., igy Saldanliaaininap) nem. átallott a’személye

felől keringő balvéleményekre sőt népköz! gyana- 
kodásokra kiereszkedni, ’s beszédje, mellyben azok 
ellen magát igazolni kiváná, egy pár óráig tar
tott. — Oct. 17kén a’ követkamarában vitatás 
közben szólani kívánván az első minister, 
fölkel egyik követ ’s rendre inti , egyszermind 
fölszólítja az elnököt: tiltsa meg neki a’vitába ele
gyedést, minthogy ministernek csupán akkov van 
joga szólani, ha kérdeztetik, vagy midőn a’ ko
rona részérül a’ házzal valami közleni-valója van. 
Ez meg is történt ’s a’ministernek el kelie hallgat
nia. — 2 0 kán szinte az alsóházban indítvány té
tetett a’ kormány részérül a’ királyné kiházasittatá- 
sabeli költségek megadása iránt; ezt nem ellenzé 
a'kamara, de előbb ohajtá a’ budgetet előterjesz
tetni, mire a’ financzminister: ámbár, megjegyzó, 
a’ kormánynak jósa van azt a’ jövő rendes ülésekig, 
az az jövő észt. januárjáig , (minthogy a’ mosta
ni ülések csupán rendkívüliek) halasztani, mind- 
azáltal törekedni fog kevés nap múlva, előadha- 
tásán. — Adm. Napier 1 Okán a’kormánnyal újabb 
súrlódásba jött. Mondott nap egyszerre leszedett 
admirali lobogóját, visszaküldé grófi oklevelét, ’s 
hozzá melléklé lemondását is hivatalárul, melly elég. 
lakoniai rövidséggel ’s hajóslegényi nyerseséggel 
vala írva. Bosszúja innen eredt: a’ ministerek, 
kikötvén a’ cortes általi jóvá hagyást, megígérek 
neki az admirali félzsoldot; Napier ezt úgy érté , 
hogy ezenkívül még, mint general őrnagy nyugpénzt, 
’s mint a’ kikötők fő-felügyelője ebeli rendes fize
tést is fog húzhatni; de miről a’ ministerek sem
mit sem akarának tudni; nem mintha ők megadni 
nem akarnák, hanem mivel nem reméllheték ez 
iránt a’ kamara jóváhagyását. Az admiráit nem is 
lebete máskép addig kiengesztelni , míg a’ király
né saját kéziratával neui biztosítá, hogy admirali 
félzsoldját megadatja, melly a’ kamarának mentül 
előbb előterjesztetni is fog; erre az admiral újra 
elfogadá grófi levelét’« egyéb czimeit, ’s megyen' 
vissza Angliába. E ’ pénz miatti villongás $ tekint
vén azon tetemes summákat, mellyeket már az 
admiral, szolga uitbeli kevés idejealaft, zsákmány- 
jutalom ’s kárpatlásképen nyert, vala (ez utóbbi 1 0 - 
ezer font, az első pedig 39,300 font ster.) épen» 
nem válik becsületére. — Meraes Sarmento uEj. 
mint uj pair, követségéből a’ madriti udvarnál, ha
za kívánkozván , helyébe mint hallik Limaur kül
detik. láma ur már Ferdinand alatt is~viselé e’ h i 
vatalt; de minthogy d .. Miguelt elismerni sem-- 
mikép nem akará, kitétetett; majd ezután paran»- 
csot kapott, hogy a’ követségi levéítár gondvise-- 
lését venné által, de ezt sem fbgadá el. Az is— 
méretes Zea-Bermudez,, akkori hatalmas minister,., 
erőszakkal akará e’ hivatalra kényszeríteni, ’s mát - 
egy csoport hajdút ki is-küldött Lima ur szállásán
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ra , de az angol követ közbe vetvén magát, az 
(igazságtalan szándék meggátoltatott. Azóta Lima 
hazájábul száműzetve Bilbaóban élt. — Oet. 28kán- 
az udv. újság gén. Salvadornak, a’ spanyol Estrema
dura tartomány ideigleni kormányzójának, egy fel
szólítását közli Badajozbul oct. SOkárul, mellyben 
jelentetik , hogy mivel d. Miguel Navarrába d. 
Carloshoz érkezett, ’s talán Portugálba is üthetne: 
a’ kormány azoknak, kik őt elfognák ’s valamelly 
spanyol törvényhatóság kezébe szolgáltatnák, ju
talmul 1 0 0 0  piastert tesz föl, olly hozzáadással, 
hogy ha kik e' pénzbeli jutalmat megvetnék, he
lyette más illő tiszteletre is tarthatnak számot. —• 
Mint tudva van , e’ hirmég nagy kétséget szenved.

Confiance hajó nov. 3kaig terjedő híreket ho
zott Portugáliából. Vele jött adm. Napier, ki 600 
font st. esztendei fizetéssel mint fél admiral-zsold- 
dal a’ portugáli szolgálatot elhagyja ’s nyugalomba 
lép. — Palmella hgnek a’ ministertanáes elnökévé 
történt k:neveztetése törvényessége vagy törvény
telensége iránt keletkezett kérdés oct. 31 kén a’ 
certesülésben 58!>42 szóval döntetett el a’ hg. 
részére. — 1). Miguel ’s maradékinak a’ portugáli 
irónbul mind örökre kizáratása általányos egyező 
-szóval ment keresztül. — Pizarro ezredest a’ ha
di törvényszék minden vád alul fölmenté. — A’ 
leuchtenbergi hg. elfogadására nagy készületek 
tétetnek. — Oct. i/k én  a’ hadiministerhöz Lissa- 
bonba tudósítás érkezett, hogy Valeria várban 
-összeesküvés födöztetett föl, ’s a’ kormányzó azon 
házat, mellyben az összeesküvők gyülekezve vol
tak , minthogy ezek az oda küldött katonaság el
len védelmezni kezdék magokat, fölgyujtatá’s 50 
személynél több égett belé.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Egy privát levelező Madritb'ul nov. 2kárul 

.ezt írja: ,,A’hír, hogy Zumalacarreguy két egész 
zászlóaljat tönkre vert, melly itt csak tegnapelőtt 
óta juta köz tudomásra, nagy rémülést okoz a’nép
ség közt, egyszersmind besszankodást a’ ministe- 

( rek ellen. A’ katonaságot senki sem okolja, mert 
világos , hogy két zászlóalj egymástól messzi el
helyezve annyi ellenséggel nem víhatott meg. A’ 
dolog való története ez: O’Doyíe, a’ köz szerete
tő generál, Osma parancsára olly tágasra szélesz- 
té seregét, hogy maga mellett is csupán két zász
lóalj, a’ la Reyna és Africa, maradhatott AHegri- 
ában. Zumalacarreguy, kinek kémjei száma több
re megy mint egész hada , megértvén e’ fonák tak
tikát, egymásután megrohanó a’ két zászlóaljat, 
mintegy 4 szer-annyi erővel, ’s ámbár kemény 
viaskodás után, ügytől egyig lekonczolá, vagy 
elfogá. O’Doyle maga is harezölva esettel. (Z u- 
malacarreguynak d. Carloshoz küldött hivatalos 
tudósítása, a’ királynéiak veszteségét a’ két napi

ütközet alatt ezerre teszi holtakban , ’s 850re 
foglyokban, az elfogott 2 álgyun ’s egy zászlón 
kívül.) Midőn e’ gyászos hir a’ fővárosban tudo
másra jutott, közös left a’ fájdalom és bosszankodás; 
csoportok alakultak a1 Puerta del sóinál, kávéhá
zakban ’s nyilványos helyeken , mindenütt csak e’ 
tárgyrul forrongva. Ma ünnep van (nov. Sdika), 
’s a’ szomorú fekete ünnepi köntös valóban benső 
keserűséggel párosul 5 néma fájdalommal jár a’ nép 
az utczákon , nem tudván mitevő legyen; de ko
moly arcza minden esetre fenyegető. Találkozik 
valaki, ki a’ hamu alatt izzó parázst föllobbantja, 
a1 dühöngés bizonyosan kitör. A’ szerzetesek, kiktől 
egyébiránt a’ tartományi városok utczáji hemzseg
nek, nem mernek itt az utczán mutatkozni , hanem 
klastromaikban zárkózva maradnak , újabb véreng
zések félelme* vagy mint mások mondják, alatto
mos tanakodás és fegyver-készítés miatt. A’ na
gyobb klastromokba ugyan számos őrség van vé
delmid helyezve, de ezen őrkatonáktól, íőkép a'’ 
zendülő tartományokbul visszakerültektől, szint
úgy tarthatni, mint magától a’ népségtől. Legna
gyobb bosszankodás még is a’ hadminisíer ellen 
forrong; tegnap hire is volt, hogy hivatalárul le
köszönt, mert la Rosa ur a’ királynéhoz láttatott 
menni, ’s csak későn estve visszatérni, mint mon
dák egyedül azért, hogy Yaldest ajánlja uj mi
nisterül. Ma már a’ hírlapok czikkelyei az 1793- 
beli franczia időszakiakra emlékeztetnek vissza. 
Fegyverre szólíttatik mindenki, mert képtelennek 
látszik, hogy a’ baskiakat a’ rendes katonaság le
győzhesse.“ Erre a’ National levelezője nov. 4ké- 
rül ezt írja :. „Kényszerítve látván magát a’ kor
mány a’ közvélemény kiengesztelésére valamit ten
ni, elhatározá: Zarco del Valiét elbocsátani. Az 
ő kilépését követni fogja Moscoso űré. A’megma
radó ministerek egyes akarattal gén. Vaídest aján
lók Zarco helyébe, ’s la Rosa ur személyesen 
ment eziránt a’ királynéhoz, de az a’ camarilla 
befolyásánál fogva Llauderen kívül másról hallani 
sem akar. A’ kurír tehát Barcelonába ’s nem Va
lenciába küldetett. E ’ kinevezés újabb elégületlensé- 
get okozand a’ szabad pártnál, melly Llauderrel 
egy idő óta visszavonásban áll, és nem alap nél
kül : Llauder e’ században egy a’ leggonoszabb 
alattas (subalternus) despoták közül; ’s mi lesz 
Cataloniábul, ha ő , ki egyedül tudta eddig kor
látban tartani, onnan elköltözik? ’s mi Spanyol- 
országbul, ha azon hatalmas tartomány, aKgr
carlosi akár liberális tekintetben föltámadand ?“_
Mad ritbul nov. 8 kárul következő tudósítás érke
zett Párisba a’ külügyi ministerhöz; ,,A’ procura- 
dor-kamara mai ülésében a’ külföldi adósságot il
lető törvényjavaslatot, a’ procerek által ajánlott 
változások szerint, legkisebb módosítás nélkül-



tetemes szótöbbséggel elfogadó. Ennek követke
zésében a’ Guebhardtféle kölcsön ellsniértetik ’s a’ 
többi kölcsön sorába emeltetik.“ — Mina nov. 
4kén következő fölszólitást bocsátott a’ kir. sere- 
gekhöz: „Katonák! Közitekbe jövök liarczolni a’ 
haza nevében ugyanazon elemek ellen, mellyek 
1820—1823ig ugyané’ helyeken a’ képviseleti 
alkotmány ellen viaskodtak, ámbár ezen alkotmányt 
a’ szomorú tapasztalás keriilhetlenül szükségessé 
bizonyítja nemzetünk függetlenségére, jogaink 
(Tueros) és szabadságunk védelmére, ’s király- 
székünk fénye föntartására. Mostani föns. király
nénk által visszaállíttatván e’ kormány-alak ’s már 
minden tartományban országszerte lépvén erőbe, 
kötelessége támad minden jó spanyolnak azon len
ni : mikép e’ javítási rendszer az országigazga
tásban gátolatlanul haladjon előre. Bizonyos rész e’ 
tartomány lakosi számábul feledvén kötelességét, 
most is mint amaz 1820 — 23ki időszakban, lá
zadás utján pántolódik kormányunk léptei ellen. 
Egyik részök fegyveres kézzel űzi e’ czélt, má
sik eszközöket állít elő. Jogaik ótalmi ürügye 
alatt, mellyek nemzeti törvényhozásunkban egé
szen idegenek, megtámadják Izabella jogait, kit 
az ország mint törvényszerű trónörököst elismért 
’s kikiáltott. lm’ ez hivatásom czélja: e’ nyugtalan 
elemeket szétzavarni. Reményiem észre hozandom 
e’ csalatkozott vak embereket, hogy lássák: mi 
csekélyek a’ nemzet kimondott köz akaratja ellen 
tovább is támaszkodni. Békességgel kínálom meg 
őket, igy akarja kir. regensnénk anyáskodó ér
zelme is , ki a’ rend-visszaállitást e’tartományban 
minden vérontás nélkül óhajtja létesíteni, ki mind
nyájunkat egyiránt fiainak tekint. Ámde vessék 
meg e’ jóságot, ’s kényszerítsenek kardot ránta
nom , úgy kegyelem nélkül fogom üldözni a’ haza 
minden ellenségit: olly rettentőn boszuiandom meg 
a’ legkisebb gonoszságot, mellv ügyünk ellenére 
követtetik el, mint engedékeny ’s elnéző leszek a’ 
bánatos megtérök iránt. Bajtársak ! Velem a' juta
lom a’ vitézek számára. Tudom én, legnagyobb 
dij nemes sziveiteknek azt tudni, hogy hazátok 
nyugalmára ’s boldogságára munkásak valótok: de 
e’ mellett kötelességül teszi illy nemes viselet a’ 
kormánynak szolgálástokat nyilványos kitüntetéssel 
ismértetni. Legnagyobb örömem illy hazafi, bátor,

vitéz sereget vezérlenem. Vitézek! Úgy tekintse
tek mint köz gránátos társatokat a’ seregben, ki 
ha szükség, fegyvert ragadva kezembe, török elő
re , ki minden viszontagságtokban osztakozni fo
gok, valamig a’ teljes diadalt ki nem vivandjuk. 
Egyesseg, rend a’ seregnél, szigorú hadfenyiték 
táborozás és menetközben, ’s mindenek előtt szor
galmas szemfüles figyelés , — ez, a’ mit szive
tekre kötök. Fővezértek Mina.“ Másik, Navarra 
lakosihoz bocsátott felszólításában halállal fenye
geti mindazon carlosiakat, kik elegendő ok nélkül 
az országutakon találtatnának , vagy a’ támadókat 
segítenék, ’s ezeket a’ k. seregek közelítése felől tu
dósítanák. Ugyan illy értelmű fölszólitást adott vala ki 
Zumalacarregwy is, azon különbséggel, hogy é 
még azokat is halállal fenyegeti , kik a’ const, 
seregek álláspontjaihoz 2 méríöldnyire közeledni 
mernék. — Bayonne nov. 8. Épen most ment itt 
keresztül egy kurír Madritbul azon hírrel, hogy 
az éjszaki seregek számára Madritbul haladékta
lan uj segéd-csapatok indíttatnak. Elisondo, mel
lyel az insurgensek kemény ostrom alá fogtak, gén. 
Oraa megérkeztével, kit Mina nagy sietséggel 
külde ki Pamplonábul, nov. ?kén fölszabadult, ’s 
az ostromló insurgensek az egész völgybül elpusz
tultak. — Santestebant, a’junta megszokott szé
két, kir. seregek foglalók el. Gén. Espartero Su- 
morosfronál három ^ariosi zászlóaljat megrohant, 
’s a’ iesujtottakon kívül igen s o k a t  f o g l y i v d  főn,* 
Campoverde pedig Villalobosnál Sancillo közelé
ben támadott meg némclly lázadó csoportokat, ’s 
közülök száz embernél többet levert. — Ellenben 
Zumalacarreguy felől azon hir szárnyal, hogy 
nagy érővel Vitoria ellen nyomul, ’s magával viszi 
a’ minap nyert két álgyut is. — Egy madriti le
vél szerint Amárillas pórija minden erővel azon 
van, hogy a’ még fontos hivatalát jó formán cl 
sem kezdett Mina, betegeskedő állapofja ürügye 
alatt, a’ fővezérségtül mozdittassék el, és Zarco 
a’ kelletlen minister küldessék helyébe. — 1). Ma
riano Montilla columbiai generál, Londonbul a’ 
spanyol követtül kapott útlevél mellett Madritba 
megérkezett, ’s mint hallik, statusa részérül min
den telhető hatalommal van ruházva föl, a’ spanyol 
kormánnyal a’ respublica elismerése iránt alkuba 
ereszkedni.

Szerkeztet! H e 1 m e c z y. Nyomtatja L ä n d e r e r .

A’ 9 i  számú Jelenkor 1 lapja 2<lik szeletén 1525 h e ly e tt oIt. 1535.
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M A G Y A R O R SZÁ G .
P o z s o n y  nov. 25. A’ ItRek újra kerüle- 

tile«: vitatják a’ fő RR. táblájától visszaérkezett 
úrbéri czikkeket. Közelebbi napokban nevezetesen, 
a’ legelő-kérdésben elfogadván a’ fő RRnek azon 
javaslatát, liogy oily helyeknél, hol a’ legelői 
használat vagy marhatartás kiterjedtebb, több le
gelői haszon vettessék k i, — ezen legelői kules- 
nak megállapításában munkálkodtak.

Fels. Urunk a’ nm. m. kir. udv. Főkanczellár- 
hoz f. észt. oct. 19kérül intézett kegy. kézirata 
szerint, H o rv á th  E n d re  magy. tudom, aka
démiai r. tag „Árpád“ czimű hőskölteményének 
ő Fölségéhöz bókolással megküldött példányát ke
gyesen elfogadni”, -’s ez elfogadási szives érzelmét 
a’ szerzőnek, a’ nm. ni. k. udv. Főkanczellár által 
Kijelelitetui méltóztatott.

Ó cs. kir. Fölsége f. h. 20ki legfensőbb ka
bineti irata szerint, cs. kamarás és Ivinsky sor- 
ezredi őrnagy b. MoI( Jánost, ifjabb magy. Király 
ő Felségéhez szolgálati kamarássá méltóztatott ki
nevezni; továbbá az újon kinevezett lembergi de
ák szertartásu érseket Luschin X. Ferenczet egy
szersmind Galiczia és Lodomeria tartományiak prí
másává ; végre nov. 2ki legmagasb határozata 
szerint egri őrkánonok PálfiTy Józsefet „Egervári 
sz. Péter“ prépostja czimmel kegyelmesen íöl- 
ruházni.

A’ nm. m. k. udv. Kamara Pesten a’ k. 30a- 
di hivatalnál ideiglen ujdon fölállított raktárnoki 
tisztségre .Frank István budai 30adi kerülőt; — 
Szegeden a’ kir. sóhivatalnál volt sómázsás Rigó 

, Józsefet pozsonyi sómázsa-mesterré; -r— Budán 
pedig a’ k. kain. kiadó-hivatalnál Risztinger István 
előmozdít tatása által megürült utolsó irnoki szolgá
latra Ileizner Ignácz accessistát, ’s az ekép meg
ürült utolsó accessistaságra Virágh Károly íize- 
téstelen practicanst nevezé ki. (*•»»*. kam. tud.)

A X G li I A.
A’ Times, ezen tömérdek raklielye a’ nyii- 

ványos véleménynek , egyszerre másítani kezdi 
hangját. Miután azon vád ellen mentette veit ma
gát, hogy nem szándéka a’ toryk gyűlése ’s be
szédeitől Downshire és Aberdeenben a’ közönség 
figyelmét elvonni , szokatlan enyheséggel arra ké
ri a’ torykat, hogy engedjenek a’ nyilványos vé

leménynek,’s tegyenek le régi előítéleteikről. Czik- 
kelyét olly szókkal rekeszti, mellyeknél fogva Lon
donban a’ ministerium változását mérsékleti tory 
értelemben nagyon valószínűnek tartják. Imezek 
végszavai: „Felszólítjuk a’ torykat, sőt esengve 
kérjük őket, hogy, ha csak lehet, a’ nemzet igaz 
érzelmeibe illeszkedjenek; igazán’s őszintén kér
jük őket, illeszkedjenek a’néphez; hagyjanak föl 
elkopott ’s örökre elvesztett politikai eretnekségük
kel, ragaszkodjanak a’ nemzet ohajtásihoz, melly- 
nek csöndes haladását akadályozhatják ugyan egy 
ideig, de hathatósan eilene szegülni nem bírnak , 
’s legkevésbé úgy, bogy egy úttal önmagukat és 
saját érdekeiket a’ legnagyobb veszélynek ki ne 
tennék. Igen nagy örömünkre szolgálna, ha azon 
tehetséges és tisztes férfiakat, kik ama’ nyomós 
párthoz tartoznak, hajlandóknak találnék békés és 
tartós egyességben élni az angol nemzettel, ’s igy, 
mint Castlereagh lord magát kifejezni szokta, más 
hurt vonnának hazájukért a’ nyirettyűre (vonóra.) 
Mert eddig csak egy hurt pengetlek , ’s meg kell 
vallani, hogy az nem egyszer zaklatá a’közönség 
fülét rekedt hangjával.“ — Xov. lOén, a’ londoni 
lordmavor (főbíró) beigtatása napján valamennyi 
minister megjelent a’ guiídhalli lakomán. Ez alka
lommal újra kimondotta Brougham elíökélett szán
dékát az ország alkotmányában minden elismért 
hiba- és hijány-javitásra. Melbourne 1. a’ városi 
tisztviselőket dicsérte, hogy hathatósan segítették 
a’ nyilványos rendet íöntartani. Végre Palmerston 
1. a’ külministerek jelenlétét alkalmid vevén, ma
gasztald a’ (ónálló kormányt, hogy a’ külbékét ’s 
Európa csöndét mindeddig föntartáni képes volt. 
Midőn Richmond hgre ’s a’ íelső házra köszönték 
el a’ billikomot, a’ hg a’ felsőház hasznairól szólt 
Angliában. Beszédét köz tetszés fogadd. Kitetszett 
ez úttal| hogy a’ közép, de jó birtoku osztály ja
vítani akar ugyan az alkotmányon , de nem egé
szen lerontani azt. A’ toryk, ha eddig örökre nem 
vesztették volna is el a’ kormány visszanyerhetését, 
elfogják annak még valahai reményét is koczkázni, 
ha a’ város-községi törvényjavaslatot, mellyet a’ 
ministerek jövő ülésre ígértének, félre vetik, vagy 
megcsonkítják. Pedig könnyen megtörténhetik, 
mert akkor a’ városokban szintúgy megcsökkcnend 
v. el isenyészend a’ tory befolyás, mint most Skó-
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tziában. Azonban bármikép ^yániolittatikis a’kor
mány Skótziában, Irlandban O’Connell még is sok 
dolgot adand neki. Ez most is folyvást az unio-föl- 
b ont ást ajánlja honfitársinak, mint minden boldog 
jövendő egyetlen föltételét ’s kezesét. Attól hirde
ti fiiggeni Irland tekintetét, jóllétét, szabadságát, 
függetlenségét’s főkep a’ katholika egyház egyen
lőségét á’ protestánssal. A’ kath. népség, kivevén 
a'legvadabb vidékeket, hol még is történnek gyil
kolások, elég csöndesen viseli magát; de a’ tized- 
behajtósnak minden erőbül ellenszegülni szándéka. 
Annál aggasztóbbak az ottani protestánsok gyüle
kezetei , mert azok egyszersmind ’s egyedül pro
testánsokból állanak. O’ Connell a’ katholikusokhoz 
nem csak úgy szól, mint katholikusokhoz, hanem 
főkép mintsirlandiakhoz: azért is sok protestáns is 
egyértelmű vele, mi Irland függetlénségét ’s te
kintetét illeti. Az irlandi protestánsok pedig azt 
óhajtanák, sőt várj ík az angol protestánsoktól, 
hogy O’ Connell pártja ellen mint katholikusok el
len keljenek ki. Az angolok azonban O’ Connell 
pártjában az irlandiakat mint az angol rendszer 
által nyomottakat megkülönítik a’ katholikusoktól, 
mint az angol prot. egyház által nyomatottaktól,’s 
.ezeken mint ollvanokon készek segíteni: a’ mit a’ 
kormány világosan mégnem tesz , ne hogy részre
hajlónak tartassék. — Sept. 26án Demerarában 
fontos bírói nyomozás végeztetett, mellynek ezen 
gyarmat érdekei ’s jövendőjére nagy befolyása lesz. 
Elvégeztetett tudnillik azon főbenjáró pör, melly 
hét, zendülésről vádolt szerecsen tanítvány ellen va- 
la indítva. Mindnyája halálra van ítélve. — Lon- 
donbul hírlik, hogy közlemények küldettek Kon
stantin á-polyba az angol követhez, mellyek oda 
nyilatkoznak, hogy M. Alira fogna minden felelősség 
tiáram-lani, ha függetlenségi nyilványitásával há
borúra nyujtna okot a’ szultánnak ’s csöndzava
rásra alkalmat Európának. — A’ keletindiai szi
getekből iszonyú szélvészről jöttek tudósítások, 
melly 2 0  és 2 lén dühöngött, és számos legjelesb 
czukor-ültetvényt megsemmített. — A’ Leeds-Mer- 
cury szerint Durham lordot Manchester is készül 
megvendégleni, melly hirt a’ környék leirhatlan 
Itdkesüléssel fogadott. — A’ Standard örömest azt 
szeretné elhitetni olvasójával , hogy :<! szere- 
csen-tanitványok a’ gyarmatokon rabszolgaságból 
fölszabadultok következésiben igen igen garázdák 's 
2 0  nap alatt 500 lön közülök engedetlenségi bűnös.

Rendkivüles alkalommal Londonbul nov. 16ról 
jött hir szerint, az eddigi kabinet nov. 14én el
bocsáttatott. Ugyanazon nap a’ király Wellington 
hget Brightonbe hivatá, ki még lóén is ott mu
latott. 16kán hire jött, hogy a’ hg, mint első mi
nister uj kabinet-alkotásra van megbízva, melly 
nvír l?én munkához kezdjen. Sir Robert Peelhez

hírnök indult Romába , öt onnan Londonba vissza
hívandó. — A’ Standard 15-én ágy adja elő e’ 
fontos esemény közelebb körülményeit,a' toryk hang
ján: „Spencer gróf halála, ’s fijára 1. Althorpra a’ 
peerség szálltának hire, mint tudva van nov. l ié u  
érkezett Londonba. Közvetlen kabinettanács hivatott 
össze, melly 1  lkén est ve gyűlt össze, és sokáig tana
kodott,anélkül, hogy véghatározásra juthatott volna, 
mit legyen e’ körülményben teendő. A’ tanác < 12kén 
ismét összegyűlt, melly alkalommal hozott \égzést 
Melbourne 1. következő nap Brightonbe vitte meg 
a’ királynak. Melbourne 1. 14én estve jött onnan 
vissza, de a’ nélkül, hogy ezéit értének örülhetett 
volna. A’ király azon jósággal és szívességgel fo- 
gadá, melly olly igen~sajá»ja az egész kir. há-zaak. 
l)e midőn a’ ministerek a’-kabinetben dolgozni kez
denek, ’s Melbourne 1. a’ királynak azon javasla
tot bemutatá, hogy Littleton ur legyen Althorp 
helyett lordkincstárnok, azt feleié a’ király: szük
ségtelen abba mélyebben bocsátkozni, minthogy 
már úgy is régen óhajtja megváltoztatni az igazga
tást, mire, véleménye szerint, a’ mostani alkalom 
legkedvezőbb. Melbourne lord azonnal visszasietett 
társihoz a’ városba ’s közié velők a’ király hatá
rozatát. — Wellington hg, ki I 4én Brigthonbe a’ 
királyhoz hivaték, erről mint hisszük e’ pillanatban 
ő Fölségével tanácskozik. — A’ John Bull (szin
te tory lap) 16kán azon okát mondja a1 minister- 
másitásnak , mert a’ király Brougham és Durham 
lordok koezódásán felbosszankodék, felekezetekre 
szakasztván ez a’ ministeriumot. — A’ legújabb 
hírek Londonból még semmi minister-nevezést nem 
említenek; de kíjelölteknek ezeket mondják: Wel* 
lington’s Richmond hget, EHenborugh lordot, Stan
ley lordot, Sir James Grahamot, Sir G. Murrayt, 
Sir Róbert Peelt, Abderdeen grófot, Roszlin lor
dot , Goulbourn és Herries urakat. Az Albion, 
mint a’ -conservativek fő orgánuma, azt mondja, 
hogy olly férfiak jövendenek a’ kormányra, kik az 
egyházat és monarchiát védeni képesek legyenek. 
Azonban okos előterjesztésektől meg nem rettennek, 
ha bár azok a’ reform* (javítás) gyanús nevét vi
selnék is. — Mindazáltai még az, kire a’ministe- 
rium nevezés bízva van, maga sem tudja, kikből 
lesz azt választandó. Az Albion igen óhajtja, hogy 
erőszakos ne legyen. — Az alsóház szónoka, Man- 
ner-Sutton ur 15én Brightonbe hivatott a’király
hoz, hihetőleg kitudakozás végett: mi érzelmű lesz 
az alsóház az ujdon nevezendő ministerek iránt.— 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Azon kurír, ki a’ cortes legújabb határoza

tát a’ külföldi adósságról Párisba meghozó , ho
zott példányokat is a’ madriti hírlapok legújabb 
számaiból. Telvék ezek szemrehányásokkal a’ mi- 
nisterium ellen. így a’ Mensagero de las Cortes
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nov. 6 : „Minden szivet aggodalom ’s elégüíetten- 
ség fog el szerencsétlen hadakozásunk hallatára. 
A’ kormánynak illy komoly pillanatban minden 
esetre elégtételt kell adni a’ nyilványos szoron
gásnak. Híjában leplezgeti előttünk a’ dolog mi
benlétét, többé semmi titok; a’ szomorú hírek min
denfelé terjednek, ’s a’ kormány hallgatása csak 
növeszti a’ köz ijedelmet. Tán megváltoztatják a’ 
ministeriumot? ez nem kimerítő elégtétel; mi kí
vánjuk és sürgetjük: változtassák inkább a’ poli
tikát, mellyet eddig követtek, ’s mellynek köszön
hetjük minden eddigi szomorú történetinket. „Eco 
del Comercio : „Ideje kivetkeznünk a’ hosszas csa
lódásokba ’s a’ körülmények sürgetőségéhez ala
kulnunk. A’ mérséklet ’s emberiség elveit haszná
latba vehetjük később is, midőn veszélyen túl le
szünk; most a’ dolog ott forog: mi pusztuljunk é 
el, vagy a’ lázadók? Esztendeje, mióta szüntelen 
hitegetnek: hogy Spanyolország nagysága ’s jól
létének időszaka végre fölnyilt, ’s ime’ a’ megbu
kó« ’s odaveszés örvénye nyílóiig, ennek szélein 
látjuk ma már magunkat. Fegyvert! fegyvert ellen- 
séginkre minden irgalom nélkül!“ — Observador : 
„Büntetésre méltók volnánk nem figyelmeztetni a’ 
kormányt éjszaki tartományúik panaszos áílapotjá- 
ra. Mint hazafiaknak, mint spanyoloknak, sőt mint 
embereknek főlpanaszlanunk kell azon nagy szá
mú szerencsétlen polgártársak vérét, melíy If. 
Izabella ügyéért onfaíoít, ’s mellyet megkímélni 
leliete vala, ha kormányunk mingyárt kezdetben 
olly rendszabásokhoz nyél, minőket józan értel
mes politika kívánt. Tisztünkben áll mint közvé
lemény tudatóinak, a1 nyavalyát annak jelente
nünk, Ktüzt gyógyíthatja. A’ tegnap £3kán) ér
kezett hírek gyász és boszusággal töltik el Madrií 
népét. Tudósítóink levelei kiesnek kezeinkből, ’s 
toliunk nem meri azok tartalmát a’ népnek megír
ná. Nem egyes katona vesz már,..nem egyes csa
pat , oda két egész zászlóaljunk, az Africa és la 
Bieynal oda egész század lovasságunk! Generál 
0  Doyle elesett, két álgyut ’s 1500 fegyvert rabla 
tőlünk el az ellenség! nem enditjük a’ csatavesz^* 
tés többi következést, a’ növekedő* gőgöt ellen- 
séginkben , ’s a’ íéíemlést sereginkben. Már most' 
ai hassa> szabadittatása forog föa».. Megmaradunk e 
még tovább is d&snedségünk- ’s alacsony önöskih- 
délinkben? mig ennyi veszély fog körül, mig^ol- 
gártársiak vére böszuért kiált, míg Szabeüa trón— 
já illy hatalmasan rázatik! Félre tőlünk e’ mél
tatom gondolat l". Legyünk egyek.’s egy' test, mink 
öllenségink, kik bennti&ket ezsel győznek. Lekell 
vernünk â . lázadókat , megkell boszukinnk rablá
sai, ssarlásai ’s gyilkolásaikat:!“ — A’ legújabb 
spanyol hírek, menti ■ a’ Times, méltán kétségbe 
öjtík ez, ország^ saabadság^; barátiét Kiki; t«dja^.

miíly szomorúk az utóbbi történetek;- a* 
mint látszik, megsem indult rajtok; a5 dolog folyamát 
Madritban összetett kézzel nézik, ja niig az ellenség 
a’ kapu előtt áll, a’ drága időt , épen úgy mint 
182 2 —3ban hijúbavaló ízetlen beszédekkel fecsé- 
relgetik. Mindent húznak halasztanak, semmi ha
tározás. A’ financziát maga a’ kormány olly álla
potba helyezé , meliyből ki nem vergödhetik ; a’ 
sereg oszlakodik; még egy valódi statusférfi sem 
kelhetett eddig ez esztelen fecsegők csoportjábul; 
kivéve Minát nincs egy becsületes vezérjök; csak 
csuda mentheti meg bizonyos fölbomlástól ez elve
temült festett nemzetet.“ — Nov. Skán , mond 
a’ Courrier Fran^ais, a’ kamarákban gén. Miná- 
nak két napi parancsa olvastatott föl, egyik mel- 
lyet a’ sereghöz, ’smásik, mellyet Navarra lako
sihoz intézett vala. (Közlötlük múltkor.) A’ ka
mara e’ generálnak előre is köszönetét szavazott; 
megvárjuk, mond a’ nevezett lap: fognak e’ ha
sonlón sietni a’ szükséges hadi pénz-megszava
zással is? — A’ hadmínisteri hivatalt mostideig- 
len a’ minister! elnök viseli; Zarco del Valle hi
vatalkodását a’ közvélemény keményen birálgatja. 
Almélkodikaz ember, midőn hallja, hogy e minis
ter 11 hónap alatt 34 uj generált nevezett; tesz- 
szűk e? számhoz a’ régibb generálok számát, úgy 
most a’ spanyol táborban minden zászlóaljra öt ge
nerál esik! Bayonnei levél szerint nov. Okérül: Hírlik, 
hogy Sómorastro mellett, melíy falu épen Biscaya 
szélin esik Santander tartományban, nov. 3kán 
ütközet esett a’ biscayai insurgensek ’s a’ király
nénak közt. Amazokat, kik mintegy 3000 főre 
mehettek, Eraso, imezeket pedig Iriarte és Be- 
doya gén. vezérlék. Az ütközet délutáni 2 órá
tól egész sötét estig tartott, mikoron az insurgen
sek minden állásaikbul kiveretve futásnak eredvén 
elszéíyedtek. Veszteségük holtakban' 254  főre, 
sebesekben pedig, kik közt 9 tiszt is találkozik, 
4O0ramegy. Ezenkívül 4ü0nál több fogságba ke
rült, ’s mintegy 400 puska zsákmányul jutott. A* 
királynéiak veszteségét mindössze 168ra számít
ják. — Egy más újabb ütközetet ismét a’ Natio
nal beszél el , mint állítja a’ Mina mellett levő an
gol biztos Wylde ezredes levele után, követke
zőleg: Zumalacarreguy, teli dicsőséggel az aleg- 
riai győzödelem miatt, nov. ?kén Lerin és Sesma 
közt útban találván gén. Lopeznek mintegySOOO 
gyalbg, ’s 2 0 0  lovasbul álló osztályseregét, nem 
kétkedett azt, 5000 főre menő hadával, azonnal 
megtámadni. Legnagyobb rohanása az álgyuk el- 
lén vala intézve, melyeket bármi áron is magáévá 
szándéklott tenni; de hasztalan, a’ constitutiona- 
lisok minden rohanást vitézül visszavertek, sőt 
ezek többszöri ismétlete után végre magok is tá
madólag kezdvén munkálni, aa.msurgenseketmeg-
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»zalaszták. A’ harcz síkon esvén, megfutamlás köz
ben a’ constitutionalisok lovassága nagy szabdalást 
követett el a’carlosi szaladókban. Egy bayonnei le
vél nov. 1 1  kéről e’ történetet egészen más sz’nben 
adja. 6 kán, úgymond, két carlosi zászlóalj, a’na- 
varrai 4ik és 6 ik, Lerin faluhoz érkezvén, min
den előre tapogatás nélkül neki indult a’ falunak, 
mellybe nappal előbb Cordova osztályserege vert 
tanyát. Már már keresztül is húzódtak a’ falun, 
midőn a’ jól intézett lesből a’királynéiak egyszer
re tüzelni kezdvén, ezáltal igen sokat ejtének az 
ellenségből el, melly futamodni kezdvén , más ol
dalról ismét uj üldözőkre bukkant, kik a’ futamo
dóknak mintegy fele részét fogságba ejték, tömér
dek fegyver-zsákmánnyal. —- Carlosi lapok sze
rint Zumalacarreguy csupán tavasszal szándékozik 
seregét Madrit ellen megiuditani, ’s ezért nem ha
lad most is beljebb Castiliába, hogy addigseregét 
szünetlen tanítás és gyakorlás által hadakozóbbá 
tehetvén, más részről pedig Madritban a’ respub- 
licai párt által addig is okozandó hatalmas moz
gásokat ’s ez által a’ kormánynak elgyengülését 
várván, a’ fővároshoz'vezető utat annál akadékta- 
lanabbul találhassa. — San-Sebastianbul a’ fran- 
czia consul Lesacába a’ navarrai juntához jegy
zéket intézett, mellyben minthogy az insurgensek 
bizonyos mennyiségű franczia gyapjút lefoglaltak, 
ezt visszaköveteli. E ’ hirt a’juntának egyik tagja 
irta volt meg Bayonneba. -— Hire van , hogy az 
insurgensek közül sokan, kik a’ mostan föllázadt 
tartományokban valaha Minával együtt katonás
kodtak , most újra hozzá kívánkoznak vissza; min- 
gyárt első nap, a’ hogy Mina Pamplonába érke
zett, húsz illy öreg vitéz jelent meg tökéletesen 
fölfegyverkezve , szolgálatokat Minának ajánlva, 
’s ez el is fogadta őket.

A’ királyné elfogadta Zarco lemondását, ’s 
helyette ideiglen a’ hadministerségre la Rosa urat 
bízta meg. Zarco „jutalmul hív szolgálatiért“ mint 
a’ decretum szavai mondják, Iíí. Károly nagyke
resztjével diszesittetett föl. —- Gén. Osma, a’ 2 7 — 
2 8 ki csatavesztés miatt fővezérségébül (Guipuz- 
coában) elmozdittatott, ’s helyébe gén. Manso 
neveztetett. Ez eddig vitoriai parancsnok vala, ’s 
igy helyette Vitoriába gén. Latre küldetik, ennek 
tisztét pedig generál Rick viseíendi. „Még egy 
hasonló csapás“ mond a’ j. du Commerce, és Spa
nyolországban nem lesz olly generál , ki legalább 
is kétszer vagy háromszor parancsnokká ki nem 
neveztetett és ismét le nem tétetett volna. — A’ 
Quotidienne d. Carlosnak egy rendelését közli On- 
natebul oct. 30kárul, melly által a’ 2 7 —2Ski 
csatában elfogott constitutionalis katonáknak a’ ha
lálos és minden egyéb büntetést elengedi, egy 
úttal közülük azokra nézve, kik hadjában szolgá

latot venni akarnának, utasítást ad a’ tábornok
test fejének, azoknak az illető hadi sorokba szét- 
osztatásuk iránt.

F R A N C Z IA O R S Z Á G .
Egy utazó Nancyból nov. 4ről igy írja le dél— 

és keletszaki Francziaország érzelmét: „Láttam 
a’lünevillei gyakorlási tábort; a’ katonákat jó szín
ben, jól fegyverezve, ’s jól ruházva leltem. A’ha
di fordulatokban különösen ügyesek, szorgalmok 
sajátjokká tévé azokat, noha főkép az álharczok 
előtüntetésiben a’ porosz pontosságát még nem ér
ték el. Ruházatjok kényelmes, és szabad mozgást 
nem gátló. A’ seregben uralkodó szellemet néhány 
szóval kifejezhetni : a’ ki háborút igér neki, an
nak hódol. E ’ miatt kívánja olly számos fiatal tiszt 
’s altiszt a’ respublicát, mert azt hiszi, hogy La- 
jos-Fülöp alatt Berlinbe ’s egyéb külhatalmi fő
városokba nem fog juthatni; pedig erről éjjel nap
pal álmodozik. A’ szolgálatban szorosság uralko
dik, de azonkívül a’ katona egészen szabad, ’s 
tiszteit tanitóji gyanánt tekinti. A’ párviadalok 
(Muell) katonák ’s altisztek közt gyakoriak, tisz
tek közt ritkák. Úgy látszik a’ viadal mindinkább 
a’ szilajabb v. kevésbé müveit emberek közzé szo
rul. A’ kiköltözők ’s tulkodva buzgadozók, vak- 
hevelgésök, türelmetlenségök ’s egyiigyüségök 
által az egész középosztályt magokra haragí
tották. Az eíégületlénség a’ /önálló kormánnyal 
öregből, ’s nem tagadhatni, hogy a’ republica- 
nusok száma folyvást növekszik. 40 — 50 hírlap 
hirdeti Francziaországban a’ respublicát; a’ Tri
bune iszonyú pcrbirságai, börtönbünhödései ’s ül
döztetései daczára uyolag fölállott. A1 National elő- 
fizetőji szaporodnak; Raspail uj lappal lépett föl, 
’s az „ép értelem“ (Le bon sens) nagyobb alak
ban jelenik meg a’nélkül, hogy ára emelkedett 
volna. Az esküitek az ország minden vidékin egy- 
értelmüleg oldozgatják föl a’ vádolt v. megperelt 
republicanusokat, pedig minden bírónak el kellene 
őket ítélnie: A’nemzeti őrséget majd itt, majd ott 
oszlatják föl, ’s tiszteiket hivataljoktól függesztgetik. 
A’ mostani kormány pártja merő tagadás Qicga- 
tio) ’s azt vérével védeni nem igen kész. — A5 

katonaságra pedig csak addig számolhat a’ kor
mány, mig amaz ellenkező példát nem lát/1, — A’ 
Morning-Chronicle párisi levelezője igy írja Ic 
Dupin urat : „Dupin ur sajátszerü férfi. O az a’ 
politikában, mi egy fiatal leány életben: őszinte, 
meleg és szemérmes; de egyszersmind kiállhalla- 
nul szeszélyes, erzelgős, változékony s félénk. 
E ’ hasonlítás is, mint valamennyi, sántikál kétség
kívül egy pontban; mert Dupin ur minden hölgyi 
kecs nélkül van, sőt viselete’s beszédében erős 
nyers férfi. Azonban az öreg classicus színész szi
gorú ’s majd elijesztő arcza alatt lappang a' va-
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llóság asszonyisága, mit igen sajnálnak azok, kik 
•őt csudálni, ’s hozzá szítani szeretnének. — A’ 
Bndoison, kis legitimista újság, nevét ’s alakját 
változtatni készül. Nagy hírlappá akar lenni, ’s 
„La France“ név alatt a’ monarchiái érdekeket 
szándéka pártolni. Mint mondják Prágából segítik. 
'Fő czéljalesz megczáfolni a’ Gazette elveit, mel- 
lyeket némelly legitimisták a’ legitimismusra néz
ve károsaknak vélnek. — A’ Mess. d. Chambres 
igy adá múltkor (nov. 13kán) az ujdon nevezett 
ministerium föloszlását: „Nincs többé ministerium. 
E ’ pillanatban olly kutfőbül tudjuk, melly semmi 
kétséget nem szenved, hogy a’ mai tanácsban a’ 
ministerek benyújtották lemondásaikat. Közvetetíen 
okai e1 különös fordulatnak isméretlenek előttünk. 
Tán a’ közbocsánati rendelés ütközött meg a’ „vál- 
tozhatlan gondolat“ szírijeiben, mellyet a’ ministe
rek elkészítettek ’s előterjesztettek? Vagy tán a’* 
doctrinairek cselszövénye az, kik még ma reggel 
magosabbra emelek reményeiket, mint a’ kama
rákban , ’s a’ király félelmére hivatkoztak? Thiers 
ur, ki semmi, ha nem minister, tán az uj aug. 
8 dika 2dik Polignacja óhajtana lenni ? DePolignac 
tekintet nélkül! ’s a’ constituíionalis király koro
nája olly szűk é Lajos-Fülöp fejére ? Nyilatkozza
nak már egyszer valahára, majd gondoskodik az 
ország azután.“ — A’ j. des Débats szerint Tal
leyrand hg , miután a’ nov. lOdiki ministeriura- 
képczést hírül vévé, helyéről, mint londoni kö
v e t, lemondott. — A’ Moniteur nov. 1 Okán azt 
beszéli az uj ministerium - képezésről, hogy lóén  
reggel a’ király Iiigny, Thiers, Guizot és Ducha- 
tel urakat, kik, mint tudva van, Humann úrral 
8 kán mondottak le, magához hivatá, ’s ők 1 1  

órakor mentek a’ tuileriákba. A’ király Mortier 
marsait is meghivatá, ki délben jelent meg. Mor
tier marsai a’ hadministerséget vette által a’ ta
nács elnökségével: Humann ur után, ki Strassburg- 
ba utazott, hírnök iramlott. A’ National szerint 
Persil ur, ki soha nem mondott le még, igazság- 
minister marad, Jacob pedig tengerügyi minister 

* lesz ismét. Strassburgí levelek azonban azt hite
tik, hogy a’ tengerügy Doperré admiralra fog 
bízatni. — A’ Moniteur 1 Okán azt is hirli, hogy 
a’ pairtörvényszék végkép nov. 2 íré van össze- 
hiva, melly napon az első ülés fog tartatni, de 

j titkosan, ’s abban a’ tudósítás fölolvastatni.—Stra«s- 
burgbói nov. 18ról est ve öt órakor jött hír meg
erősíti az előbbi winisteriumnak nagy részben uj
don összeállását. A’ kinevezett ministerek jegy
zéke, melly következő nap a’ Moniteurben fogott 

; megjelenni, ezekből áll: Ministerelnök éshadminis- 
ter Mortier marsai; tengeriigy-minister Duperré 
admiral; a’ többi minister megmarad. Thiers u ra ’ 
bel ügyekben, Guizot ur a’ nyilványos oktatásban,

Rigny ur a’ külső ügyekben, Humann ur a’ pénz
ügyben, Persil ur az igazság-osztályban , Ducha- 
tela’ kereskedésiben lettek ministerekké. — Mar- 
seillebe azon hír jött Algierből, hogy oct. iOkén 
Bugia mellett véres csaíájok volt a’ francziáknak 
a’ neki bőszült kabylokkal, kiket a’ constantinei 
bey ingerle föl a’ franeziák ellen. A’ megtámadok 
száma mintegy 6000 lehetett, de a’ francziáktól 
nagy veszteséggel visszaverettek. A’ tudósítás 
oda nyilatkozik, hogy Constantine ellen előbb u- 
tóbb szükséges lesz kikelni, mert az minden ellen
ségeskedő merénylet fészke a’ franeziák ellen. A’ 
gyarmat egyéb részeiről nyugtatok a’ hírek. Az 
egészség áliapotja jó. —

N É M E T Ö R S Z  A G.
Meiningenben oct. 2ikén rendelés jelent meg 

következő tartalmú : „Az újabb , a’ homoeopathia 
név alatt isméretes gyógyításmód haladó lépéseit 
megfontoltuk, ’s ahoz képest nem akarjuk, hogy 
e’ tudományon és tapasztaláson épült, megpróbált, 
’s alapos orvosok által gyakorlott gyógyításnak 
külső, további fejlését gátló akadályok gördíttesse- 
nek útjába’s rendeljük mint következik: i )  Kor
mányunk igazgató tanácsa a’homoeopathiai gyógy
szerek osztogatását mindenik gyakorlásra felhatal
mazott orvosnak meg fogja engedni, ha az megkí
vántaid isméret tehetségeiről az orvosi küldöttség 
előtt irt vizsgálatban , úgy szinte az osztogatásra 
szükséges hely-készület- és gyógyszerekről elég
gé tanúsítja a’ tiszthatóságot ’s esküvés alatt fo
gadja , hogy: az általa gyógyítandó betegekről, 
kiadott gyógyszerekről szoros, ’s a’ hatóságoknak, 
ha kívántatik, mindenkor előmutatandó napkönyvet 
viend , soha homoeopatikai gyógyszerek álladóid
ba közönséges szereket nem vegyitend, soha pénzt, 
vagy pénzértéküt a’ kiosztott gyógyszerért sem
mi ürügy alatt nem kivánand, se azt be nemszá- 
mitandja, ’s az önosztással áltáljában soha vissza 
nem élend. 2 )  Azon homoeopathák, kik a’ gyógy
szerek készítésinél’s kiadásinál megkívánt szabá
lyokat legszorosabban meg nem tartják , vagy 
szereikért valamit beszámítanak , vagy közönsé
ges (nem homoeopathiai) gyógyszereket adnak ki, 
kímélés nélkül keményen büntettessenek meg, ’s az 
esethez képest a’gyakorlástól is tiltassanák el.“ — 
A’ porosz király nov. 9én költ rendelésében’ igy 
okoskodik: „Minthogy a’ franczia kormány újabb 
időkben azon elvet állítá föl, hogy külső consul- 
tól a’ végrehajtást (e.\e<|uatur-t) azon kormány ve
heti e l , mellynél alkalmazva van, minden előlege* 
értekezés nélkül azon kormánnyal, melly kineve- 
zé azt, ’s ezen elvet a’ fő kormány Bardewisch 
bayonnei consulon azonnal valósította is : ennélfog
va, mivel illy esetekben a’ viszonyosság egyedül 
azon mód, melly két*kormány viseletét egymás-
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iránt szabhatja ki, én is ezen elvet fogom követ
ni a’ franczia consulokra nézve. Ha tehát, a’ fran- 
cziaconsulok ellen a’ tartományi hatóságoknak bármi 
panaszuk lesz, a’ kiilminister arról azonnal íog 
engem tudósítani, ’s parancsomra a’vádlott consul- 
tól végrehajtási engedelmes azonnal el fog vétetni. 
Más hatalmaknak országomban alkalmazott consu- 
laikra nézve divatban marad az előbbi szokás. — 
A láírva: Fridrik Vilmos. A’ status-ministerium- 
hoz. — Az Alig. Zeit.ban a’németországi tanulók 
mozgásiról, mellyek szétágazó politikai nyomozá
sok tárgya most egész Németországon, bő czikkely 
jelent meg, melly miután történetileg előterjesz
ti ezen mozgások menetét , mint azt a’ bírói nyo
mozások eddig tisztába hozák, ’s mellyek szerint 
a’ német ifjúság két nagy társaságra (u. m. armi- 
niai és germániaira) oszlott, igy szól a’ német if
júsághoz : „Ha igaz szabadságért akartok cselek
vésre lenni képesek, tanuljatok előbb valamit, mű
veljétek ki magatokat tudományosan, ’s ne bajlód
jatok sokat a’ politikával. Szabadságot nem vere
kedés, nem dőre alkotmányitok, sem boldogtalan 
hányakodástok által szerezhetni. Ne vesztegessé
tek az időt hasztalanságokkal. Bár ezer gyűlést 
tartotok, bár naponként Németország törvényte
len állapotjárói fecsegtek is , ti dőreségtekben a’ 
dolgot csak roszabhá teszitek. Legyetek szorgal
masok ’s tanuljatok előbb hathatósan szeretni vagy 
gyűlölni, mi előtt cselekesztek. Zárjátok érzelmite
ket magatokba: tisztongásra, ’s ápoltatásra van még 
azoknak szükségök. Ti gyerkőczék vagytok. Mint 
gyermekeket próbálgatni hagyandanak titeket ’s 
mint férfiakat fognak büntetni. Szavaitok kábasá- 
gokká,, cselek.vényitek ostobaságokká, vagy vét
kekké lesznek; ’s mindenkép Németország fog azo-.. 
kért mint gonosztettekért bűnhődni. Minden 3dik 
szavatok, haza, ’s ha szátokat felnyitjátok, sza
badságot hirdettek. Mutassátok meg, hogy sze
retitek hazátokat, ’s tudjátok : mit jelent a’ sza
badság ; ne nyújtsátok a’ visszahatás fegyverét 
ellenségiak kezébe parkosán. Ne gyilkoljátok tönma- 
gatokat, ’s ne fosszátok meg a’ hazát reményeitől. 
— Ivözületek sokan elcsavart neveltetésükre mél
tóknak mutatkoztak. A7 gőg daemonja, ’s-regényes 
föláldozási vágy bujt beléjök. Feláldozák magokat 
a' visszahatás terveinek, ’s a’ rendőrség martira! 
lettek. ’S mi foganattal ?* — a’ sörházak és csap-, 
székekben történt verekedések majd elbeszélik; 
el a’ sühederség (Burschenschaft) őrült jegyző
könyvei is. ’S-ezért kelle a’ drága időt vesz (ege t—. 
ni? ezért a’ frankfurti gyilkolás, ezért a’ bőszü-.. 
let, őrjöngés , öngyilkolás Js agyon, verés iszony 
tó láncza? Ezért amaz ínség , melly Németország 
lögnemesb családit elássa? ezért a’ szülei remények 
enyészete? Ezért hányattok henyék y. bitangok gya

nánt idegen országokba, vagy töltitek a’ börtönöket, 
’s vagytok megfosztva szabályos munkásságtól? Tu
dom , a’ kormányok legkeményebb büntetése is jó* 
esik nektek , mert szabadság martirainak hiszitek 
magatokat. Ismérem azon szellemet, melly benne
tek hat. Mit gondoltok ti a’ büzhödt börtön-levegővel 
’s a’ legszükségesbek híjával? tudalmafok megju
talmaz titeket! ugye? Tehát tudalmatok épen olly 
homályos , mint cselekvésmódotok vala. Ha pénz
zel volnátok fogadva, hogy ál-utakon ’s fogások
kal dolgozzatok a’ szabadság ellen, nem művel
hetnének ármányosabban, nem czélszerübb számo
lással, mint cselekvésmódotok által a’szabadságért 
vél munkálni hiedelmetek. Ellenzékire dolgozta
tok ti a’ szabadságnak ’s e’ vigaszíalatlan érzés
ben találjátok bünhödésteket ’sat. — München vá
rosa czimerét megmásították. Eddig oroszlán volt 
az paizssal, ezentúl a’ hajdani barát szerzetes 
(régente Münch) leszen. — Stuttgartból nov. 16ról 
írják, hogy nem rég tudata a’ kormány a’RRek biztos
ságával a’ szövetségi bíróság iránt már kihirdetett 
végzést... A’ titkos tanács e’ tárgy melletti kalauz 
leírásában, következő helyet is olvashatni: „A’ 
szövetségi végzés határozatai szintúgy őrzik a’ 
IlRek alkotványos jogait, mint a’ kormányéit, 
honnan elismerjük RRdeink azon képességét, hogy 
a’ szövetség-bírósági útra térés iránt velők egye- 
zőleg intézkedjünk“ — E ’ nyilatkozás, ’s a’ végzés 
cikkelyének illy magyarázata kedvező benyomást 
©kozott. A’ biztosság válasza még nincsen tudva. 
— Miklós czár megjőtte Berlinbe olly meglepő volt, 
hogy se ott mulató hitvese , se a’ király arról előbb 
legkevesebbet sem tudtak;..

B E L G I U M .
Nove l l e n  nyitotta meg a’ belgák királya< 

személyesen a’ kamarákat-olly beszéddel 4 melly, 
a’ minő bőven értekezik, a’ belső ügyekről, olly 
szűkén emlékezik a’ külsőkrül. Ezekre nézve csak. 
azt mondja: hogy Belgium politikai viszonyai<na—- 
ponként terjednek. A’ belga, kormányt majd vala
mennyi hatalom megismerte. Egy év- óta hivatalos 
és kölcsönös kapcsolatok köttettek a’ két német' 
nagy hatalommal, úgy szinte Spanyolország, Por
tugália,,és-BraziIi:Lval.“ Ezután a’ belső politikára 
térve kiemeli azon javításokat, mellyek az igaz
gatásban a’ törvényhozás utján mát létesültek Vi. 
létesülendők. „A’ sereg úgymond dicséretet érde
mel, j© szellem lelkesíti azt. A’ polgári őrség ho— 
irába tért vissza méltó elismeréstől kísérve*- A’sta
tus önállására legerősb biztosíték a7 jók kidolgozott.í 
védelmi rendszer. A’ költségekben nagy lesz a* 
takarékosság, A7 pénzügy-kielégítő állapotban vansi 
7s a’ benne uralkodó rend, több nemű nyilványoS- 
munka véghez vitelére képesitónd. A’ tartományi 1 
y&. községi szerkezetek az, ország nyugtalanul-vm*-
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ja, tehát ez úttal azt el is kell végezni. Továbbá sa
ját törvény szükséges az idegenekre nézve, melly 
világosan foglalja magában a’ kormány jogait’s kö
telességeit azok iránt. Törvényeket kell kidolgoz
ni egyszersmind a’ bírósági illetőségről, a’ buká
sokról (bankrotte) a’ végrehajtási határidőkről, a’ 
«álogitásról ’s altaljában a’ polgári pörlés-módról. 
A’ kormány kereskedési érdekeit is szemügyben tar- 
líá Belgiumnak. Követeket küldötte’ végett Fran
ciaországba értekezni a’ kereskedési viszonyokrul. 
Hasonló alkudozások fognak más országokkal is 
»nyittatni.“ A‘ beszéd végén örömét fejezé ki azon, 
hogy útjában, a’ hol járt, mindenütt lelkesen fo
gatták. 4 év óta az idén hallgat a’ király beszéde 
legelőször az alkudozásokról Hollanddal ; — 
Nov. 14én a’ tanácsban a’ válaszfölirás a’ kir. 
beszédre 26  szóval 2 ellen fogadtatott el. Ez mint 
szokás, a’ kir. beszéd viszhangja. Lefevre-Meu- 
ret ur azt kívánta, hogy a’ fölirásban igazán ter
jesztenék elő az ország valódi állapotját, ’s tudat
nák a’ királlyal a’ való szükségeket. Belgium ha
társzél-lakosai úgymond, éjszak felé , nincsenek 
•eléggé védve a’ hollandiak támadásai és sértege
tései ellen. Mihezképest ö a’mostani kormány rend
szere iránt tetszéssel nem viseltethetik. Dubai de 
Beaulieu gr. a’ tanács sajnálkozását kiváná a’ föl- 
írásban kifejeztetni azon, hogy az áprilisi dulók 
büntetetlen maradtak; minélfogva e1 kettő a’ fölirás 
ellen szavazott.—A’Messager de Gand szerint Hol- 
landiában belgák és hollandok közt támadt bizonyos 
pörben, a’ hollandi törvényszék a’ hollandi tél azon 
kertére , hogy a’ belga , mint idegen , kezességet 
állítson, azt végezte: hogy a’ belgák, mint felek 
a’ pörben, nem kényszerittethetnek kezességre, 
mert megfontolván, hogy a’ német alföldi biroda
lom alattvalójí, habár fölzendült tartományba lak
nak is , ez még sem elég ok arra , hogy idegene
kül tekintessenek. A’ ilamandiak azonban még is 
megnyerték a’ port, de világos ebből, hogy a’ 
hollandi törvényszékek folyvást föl nem oszlottnak 
tekintik Németalföldet. — Nov. 4én történt Me- 

’chelnben a’ kath. egyetem beigtatása. Az ünnep
lés reggeli 1 0  árakor kezdődött Bambout székes- 
egyházban , hol az érsek tartá a’ nagy misét. Ti- 
toknoka olvasá föl az egyetem alapszabályát, az 
alapitó oklevelet pápa ő szentsége ez iránti leírá
sával. Ezután Ram apát, mint rector magnificus 
a’ szószékbe lépett, ’s megnyitó beszédet tartott. 
Az ünneplést fényes lakoma rekeszté az érseknél 7 

hova 40 vala hivatalos. Az egyetem, noha még 
sem a’ törvényi , sem orvoskar szerkeztetve nin
csen, még is 80 növendéket számlál. — A’ képvi
selőház ülésében 1 2 én miután a’ kamara elnöke 
megválasztatott, Pirson ur a’ kor-elnök (Alters- 
praesident), mielőtt székét elhagyná , következő

beszédet mondott : „Ülés-szünetünk négy év 
óta folyvást szerencsétlen vala Belgiumra néz
ve. Első ízben tapasztalatlanság, vigyáztalan- 
ság, ha nem árulás, majd régi urainak adák állal az 
országot, kik nem fogták volna elmulasztani, min
den kitelhető gyalázatot elkövetni rajtunk. Másod 
ízben épen jókor jött közbe Kegyetek, a’ kormányt, 
melly az engedvények pályájába sodratá magát, 
visszatartóztatni. Ma ismét a1 ministerium uj ala
kulta,’s valamennyi kormányzó változta után gyűl
nek össze. Ha nyilatkozást kívánnánk , majd csak 
azt felelnék röviden: „azt tettük, mire*folhaíaImaz- 
va voltunk.“ Legalább nem lesznek olíy (szemtele
nek , mint amazok , kik azt telelek tavaly: „mi ki
tesszük a’ nyilványos tisztviselőket, ha olíy véle
ményeket fejeznek ki a’ kamarában, mellyek ne
künk nem tetszenek.“ — Hihetőleg mostsenkisem 
fogja republicanismusomat szememre hányni. Igen 
is, a’ respublika a’ kormány legszebb ideálja, ’s 
mi már messzebb jutánk, liogysem meg sokáig 
tartakozhatnánk a’ constitutionalis monarchia mu~ 
lékony uralkodása alatt. En az ülésközök (ülés
szünetek) ártalmáról szóltam, de természetesen 
nem maradhatunk folyvást összegyülekezve. Üíé- 
sink anélkül is hosszan tartanak, ’s a’ süker épen 
nem felel meg azon időnek, mellyet tanácskozá
sokra fordítunk. Megbízóink e’ tekintetben , milly 
szemrehányást tehetnek ez iránt nekünk ! Majd el- 
jö az idő, mellyben majd felesen kilépendünk e’ 
kamarából; figyelmeztetem tellát Kegyeteket azon 
számadásra, mellyet az uj választás előtt kel! ten- 
niök. Óhajtható lenne, hogy a’ status qui helyébe 
erős alku lépne. Az adósság maradványi öregkői
nek, ’s ha azokat előbb utóbb meg kell fizetnünk, 
pénzügyünk tetemes csökkenést volna kénytelen 
szenvedni. Már mondottam: A’ hollandiak nekünk 
örömest hiteleznek, de jelentsük ki: hogy ké
szebbek vagyunk háborúra, mint az adóssági ma
radvány-fizetésre.“ (O .B.)— Utána Baikem ur, az 
elnök, tartott beszédet. Mire a’ gyülekezet az ipar 
és pénzügyi biztosság kinevezéséhez kezde, ’s 
Dumortier ur indítványára ugyanazon biztosságok 
állapíttattak meg , mellyek az előbbi ülésben fog
lalkoztak azon tárgyakkal. A’képviselőház is meg
szavazta a’ válaszfölirást, ’s azt 63 szavazó kö
zül 61 igenlő szózattal fogadta el. (Két tag nem 
szavazott.) A’ fölirásban ezen helyet is olvashat» 
n i: „Ha politikai kapcsolatiak nemzetről nemzetre 
terjednek, e’ szerencsés sikert ügyünk igazságá
nak tulajdoníthatni. Jó jog szokta mindiga’ népek 
lélekisméretét vezérleni, ’s az szokott igazságta
lan követeléseken végre is gyözelmeskedni. — Ne
héz volna okát megfogni: miért nem bírna Belgium 
úgy mint máskor, természetesen a’ népjog által 
kiszabott kötelességek mellett, maga intézni saját



érdekeit, miután elég régóta volt áldozatja mára’ 
külíöldi követeléseknek.“ — A’ felírás többi ré
sze csaknem viszhangja a’ trónbeszédnek.

A M E II I K A.
A’ Times aug. 25ig vett hírlapokat Bogotá

ból. Akkor érkezett hire, hogy Florez gen. párt
ja Quitóban megbukott, de innen még bem reméll- 
hetni Ecuador nyugalma lielyreállását. — A’ Mor- 
ning-Herald pedig R!o-Janeiróbul aug. 28ig ad 
híreket. Leginkább magára vonta ott mindenek fi
gyelmét a’ foederativ (szövetséges) országiás ké- 
pezése, meTly változás minden háboritás ’s aka
dály nélkül ment végbe. Még mindig nagyon idegen- 
kesznek a’ pedrói párttól. A’ törvényhozás több 
javítást létesíte, A’ tartományi gyűlések ezentúl 
az egyes tartományok fővárosiban fegnak tartatni. 
A’ respublicai szellem gyors léptekkel halad, ’s 
már majd túlnyomó. Még mindig leltek, hogy d. 
Pedro visszatérhet, ’s e’ félelemnek tulajdoníthatni 
azt is, hogy a’ követház egyik tagja javaslatot tön az 
iránt: állanának had-és védszövetségre az éjsza
ki szövetséges statusokkal , hogy az által mago
kat minden külső megtámadtatás ellen biztosíthas
sák. Be az indítvány félrevettetett. — Egylapigy 
írja le Philadelphiában a’ választás elözvényeit 
(Vorgänge) : „Southwark városkörben félelmes 
jelenetek történtek. Utasok beszélik , hogy közel 
5000 ember gyűlt oda. Sokan tőrrel ’s pisztol
lyal valának fegyverkezve, és sok vér ontaték. Há
rom tégla-épület a’ földig rontaíoít, többet pedig el
hamvasztottak. Tíz személy sebet kapott lövés ál
ta l, ’s közülök már több meg is balt.“ A’ New- 
york-Advocate szerint is : „Philadelphia gyalázatos 
jelenetek láthelye volt, ’s mint mondják, sok em- 
ber veszett cl. Tudósitásink szerint a’ választási 
sza\Tazás zártakor Moyamensingben egész sorhá
zat támadtak meg, mellyek bizonyos elpártolt 
jacksonfélbeliéi voltak, ki azokat választás alatt 
a’ „whigeknek“ (jacksonellenieknek) adta volt szál
lásul. A’ whigek tüzeltek a’ megtámadó jackso- 
nitákra, és számosat megsebesítettek. Erre a’meg
támadok erősülvén Kensingtonból, megrohanák a’ 
házakat , ’s leégeték. Locustban és North - Mul
berry “ Wardsben egész nap nagy zavar uralko
dott. Választáskor sokan nem szavaztak, különö
sen az öregek és gyöngék nem; mert az ifjabbak 
’s izmosabbaknak is, ha szójoguk hasznát akarák 
venni, a’ választóház ablakáig százak fejei fölött 
kellett elhatniok, kik sűrű tömegekben az előtéren 
összetódoltanak. ’S ha végre az ablakokig eljutot
tak bajjal, tiz közt is alig szavazhatott egy, hanem 
többnyire köntös-szárnyaik v. lebernyéiknél fogva 
ránczigáitattak vissza. Sokan veszélyben forgot
tak , hogy rubájik leszakasztatnaktestökrül, vágy 
tagjaik fiezamittatnak ki.“ — Más philadelphiai

lap pedig így írja le a’ történteket alkonyodásig : 
„Mintegy 20 ember megsebesíttetett, ’s talán 
többen halálosan is. Szemtanú beszéli, hogy egy 
fecskendő embert holtan, ’s többeket nehéz sebben 
látott a’ hely színéről elvitetni. Több házat tönk
re égettek, ’s a’ bútort azutczákra szórták’s ösz- 
szezuzták. Reggeli Ilikor: Epen a’ nyugtalanság 
lát helyér ül jövünk. Öt három-emeletes kőház égett 
le. Mintegy 2000 ember gyűlt most oda, minta’ 
szemeik előtt fekvő omladékok ingerlett nézőji. A’ 
szavazások* eligazítása után 10 és 11 óra közt 15 
vagy 2 0  emberből álló csoport jelent meg a’south- 
warki whigek főszállásán, és súlyos köveket kez
dőnek egy whiggy.ülekezetre dobálni, kik a’meg
támadást részükről visszanyomták. A’ whigek er
re kivágták azon fát, melly a’ jacksonpárt íöszál- 
lásán a’ sátor előtt állott, és szétdulták a’ sátort. 
Az alatt közáporral szállásaikra kergették a’ whi- 
geket vissza. Ekkor a’ ház egyik felső ablakából 
egy vaklövés esett, mellyet a’ házbirtokos sütött 
el, hogy a’ uéptömeget házától eltávolítsa. 'Azon
nal 15—20 lövés válaszolt, és övagy 8  ember 
sérült meg. A’ fegyverek, mint hiszik, csak va
kon valának töltve. Miután a’ whigek .a’ háztól 
elüzettek , kilmrczolá a’ jacksoníél a’ bútorokat, 
szabadságfa körébe rakta, ’s elégette azokat. Ez 
után a’házat kezdették dúlni, ’s végre fölgyujtot- 
ták, úgy hogy ez három szomszéd házzal együtt 
porrá lett. A’.fecskendő embereket, kik oltásra  
siettek elő, a’ „toryk“ (Jacksonfélék) a’ hely szí
néről mind elkergették, sokat meg is sértettek. A’ 
toryk helyben maradtak, míg a’pusztításnak vége 
lön.“ Azonban még is a’ jacksonelleni párt győ
zött a’ választáson, mellynek tavalyaiig volt2 0 0  

szótöbbsége, most pedig 1800. Nem kell azonban 
feledni, hogye’ tudósítások mindig egy vagy má
sik párt nagyító üvegén mennek keresztül, ’shi- 
hetőleg mivoltukra nézve nem különböznek más 
országokban történni szokott jelenetektől. — Uj- 
yorkból a’ Morning-Chronicle bizonyos levelezést 
közöl, mellyből az sülne ki, hogy Washington- i 
han ellenséges gondolatokat ’s terveket forralnak 
Francziaország ellen. Bűnt mondják Livingston 
urat vissza készülnek híni Parisból, ’s egyszer
smind háborút üzenni. E ’ lépés okául azt állítják, 
hogy a’ fr. kamarák által félrevetett 25 millió adós- , 
sag iránt ufra megkezdeni szándéklott alkudozá- 
sok nem vétettek lül. A1 levelezés a’ Washington 
Ginbe czikkelyére hivatkozik, mellyet az éjszak- 
amerikai kormány közönséges orgánumának tekin
tenek. — Philadelphiai liirek szerint az ifjú Per- 
ryt temetése, ki az ottani választási háborgás 
alatt veszett el, nagy ünnepéllyel ment véghez. 
A’ gyászkiséret többül állott 4000 személynél. A’ 
whig-párt hírlapjai gyász-szegéllyel jelentekmeg.

S z e r k e z e t i  H e l i u e c  /. y. N yom tatja  L ä n d e r e r
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RR. által kinevezett állandó választottság jegyző
könyve olvastatván fel, ez is hasonló helybenhagyást 
nyert. Végre a’ kir. ügy igazgatónak (Caus. reg. 
Director) az ideigleni tollvivők választatása el
len írásban beadott ellenmondását a’ RR. úgy te
kintek, mint már részint magában elenyészettet, 
részint mint a’ mellynek beadatása hivatali köte
lességéhez nem is tartozott. E. H.

Ne mes  Adám gróf, v. b. t. tanácsnok ’s 
a’t. Erdély kincstárnoka ’s a’ mostani országgyű
lésnek szabadon választott ’s köz szeretetet nyert 
ideiglen volt elnöke, — Kolozsváratt nov. 2 2 kén 
a’ Haza ’s Fejdelem szolgálatára szentelt becses 
szelíd éltének 67kében, hosszas mell-vizkórság 
miatt, öröklétre költözött. Tetemei £5kén takarit- 
tattak el a’ kegyes iskolák szentegyházi sírboltjá
ba. Áldás hamvaira. E. II.

„MariaDorothea“ gőzhajó (kapitánya Viscon
ti) , melly nov. lsőjén indult ki Triesztbül, nov. 
14kén reggel 8  órakor ért Konstantinápolyba. 
Triesztbül Corfuba 62 , Corfuból Zantéba 10, Zan- 
téból Smyrnába 52,  ’s innen Konstantinápoly ba 
34 óra alatt ért, a' többi időt ki- ’s beszállásban 
’s rakodásban töltvén. Mindenütt, hol a’hajó hor
gonyt vetett, nem csak igen szives fogadtatást 
nyert, de Konstantinápolyban az ausztriai cs. kir. 
követségtől mindennemű pártfogást is, melly il
ly étén vállalatokra, távol vidékeken főkép, kerülhet- 
lenül 'szükséges. A’ hajónak jeles készülete , kül
ső szép ’s a’ ezélzott sebes járásnak igen megfe
lelő alkotása, felülmúlta minden kikötőben a’ vára
kozást , mellyel felőle voltának, ’s közös volt a’ 
nyilatkozás, hogy ez a’ legjelesb hajó , melly azon 
vizeken eddigelé megjelent. Nov. lökén e’ hajó 
elhagyá Konstantinápolyt, hogy szabott pálya- 
szolgálatját mint postahajó (Paquetboot) Konstan
tinápoly és Smyrna közt teletszaka rendesen 
folytassa.

A’ nm. m.kir. udv. Kamara Prosichemikamen- 
ben megürült 30adi hivatalra Muntján Antal Svi- 
niczán volt 30adi útlevél vizsgálót, ’s helyébe 
ezen hivatalra Dragics Miklós Ivubinyban volt 
30adi kerülőt; továbbá Uj-palánkai30adossámol
dovai 30ados Alexievich Anasztázt; moldovai 
SOadossá Kossutariczán volt 30adi utlevélviejsgsüe

M A G Y A R -  és É R D É L Y O R S Z Á G .
P o z s o n y b a n  a’ RRek közelebbi napokban 

(nov. 28kaig) folyvást kerületi üléseket tartottak 
az úrbéri munkálatban.

Apóst, királyunk a’ m. kir. udv. Kanczellariá- 
lioz nov. Tkérül intézett legfensőbb határozata sze
rint: az egri főkáptalannál olvasó kánonokká Sko- 
pecz József eddigi éneklőt5 helyébe éneklő ká
nonokká Greskovies ígnácz székegyházi főespe
rest; pankotai főesperes Frim Jánost székegyhá
zi lőesperessé , ’s Gégéi József kánonokot panko
tai főesperessé; -—• végre nagyváradi székeskáp
talani kánonok Löliler Jánost „Körös melletti ko- 
csia-ról nevezett bold, szűz Mária czimzetes apát
jává méltóztatott kinevezni.

0 cs. kir. Fölsége a’ magy. kir. udv. Kanczel- 
lariához nov. 7 kén intézett legfensőbb határozata 
szerint Istvánffy Mátyás nyugalmazott titoknokot 
a’ cs. kir. egyetemi udv. Kamaránál, hosszas hiv 
szolgálati tekintetébül magyar kir. tanácsnokká 
méltóztatott kinevezni.

K o l o z s v á r o t t  nov. 13 ’s ITdikén tartott 
orsz. ülésekben a’ naplókönyv-nyomtatásnak meg
szűnte vétetvén tanácskozás alá, a’ RR. annak 
nyomtathatása iránt közbe jött akadályok elhárít— 
tatását az elnök urra bizák. Nov. 2 0 káu ugyané’ 
tárgy tanácskozás alá jővén,' hogy addiglan is, mig 
a’ napló-nyomtatásbeli akadályok elmellöztetnének, 
annak írásbeli szerkesztését sükeresen folytatni 
szükséges, az eddig volt napló-szerkesztők ’s bí
rálók számát jónak láták a’ RR. szaporítani, melly- 
re nézve titkos szavazás utján a’ következő 6  szer
kesztő : Pocsa Pál, Kis László, Jancso Mihály, 
Teleki Miklós gr., Bállá Mihály és Schreiber Si
mon; — ’s 4 bíráló: Béldi Ferenczgr., Ugrón 
István, Graeser Dániel ’s Biedersfeld Fridrik, vá
lasztatott meg. Nov. 2 2 kén az ülés-teremben az 
országgyűlési tagok üléseinek ’s a’ hallgatók he
lyének czélirányosb elrendelésere biztosság nevez
tetett , melly eziránti véleményét a’ RR. elibe 
terjessze. Olvastatott továbbá az ő Föiségéhöz 
küldött követség elnökének gr. Degenfeld Ottónak 
a’követség költségeiről tett számadása, melly meg- 
elégüléssel hagyatott helyben. Továbbá az or- 
•*tíggyülés lolyamának félbenszakadása idejére a*
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Lukiseh Demetert; kossutariczai utlevélvizsg.ílóvá 
Vilthelm Mihály jaszkai utlevelest nevezé ki. Nád- 
kuti *30 ados Perschilt József saját kérelmére In- 
nersdorfra helyeztetett által; Nádkutra 30adossá 
potznizsideri utlevélvizsgáló Brunner Józsefet , ’s 
ennek helyébe győri 30ad-felügyel5Klein Antalt; 
Pinkafeldre 30adi ellenőrré Weiszl Ferenczet, 
fraknói 30adossá Snpronyban volt 30adi írnok 
Eck Antalt, ’s helyébe SopronybaÍrnokká Janisch 
József pozsonyi 30adi practicanst, végre Pozsony
ba 30adi practicanssá Kridl Adolfot alkalmazó. 
Hadistyáni k. kam. ispán Lengyel József saját ké
relmére ugyan e’ tisztében a’ diósgyőri k. kam. 
uradalomban Aranyosra rendeltetett, (k. ka™, tud ) 

K ü lö n fé le . Kápolnás-Nyéken (Fejér vme- 
gyében) nov. 16kán végezte életét a’ régi virág
zó Nagygyőri Kutass nemzetség utolsó férfi ma
radéka István, cs. k. lovas-kapitány életének 65- 
dikében. Hazájának szentelt életét, ’s nemzetsége 
nevét elődeihez méltó érdemekkel zárta be. — 
Pozsonyban nov. 2 4 kén hunyt el a’ dunáninneni 
evang. egyházkerület superintendense ’s a’ pozso
nyi magyar-tót egyházi gyülekezet prédikátora ’s 
lyceiimi professor dr. Bilnicza Pál ur életének 62- 
dikében. — Sarajévobul jött hírek szerint az ot- 
tomani porta Bujuk-Teskredsi-A kiíF effendit mi- 
nisteri ranggal meghatalmazott biztosképen küldi, 
a’ bosnyákok által a’ dalmát határszélen elköve
tett károk kiegyenlítése ’s az Unna hosszában la
kó (örökség megzaboláztatása végett. Minthogy 
pedig hozzá még a’ szükséges segédeszközök nem 
érkeztek meg, Mostarba ment ’s ott várja be a’ 
magas Porta további parancsit. — Zágrábhoz kö
zel O-Csicsen faluban egy zsellér felesége az idén 
egyszerre négy magzatot szült, egy fiút ’s 3 le
ányt. E ’ szapora termékenység már magában is 
ritkaság, de kitiinöbbé teszi azt mégazon körülmény, 
hogy a’ kisdedek mindeddig ’s mindnyájan ép, 
elevenek. Tek. Zágráb vmegye , az egyébként is 
sok gyermekű szüléknek , minthogy nagy szegény
ségben sínylődnek, némi könnyítő segedelmet nyuj- 
tatott. Az anya most 28 esztendős, ’s tavaly és 
harmadévvel is ikereket szült, vagy is mindössze 
3 év alatt 8  magzatot. — Vizsolyba! (Ab a ej) : 
Szüretünk’s aratásunk is áldással teljes vala. Ke
reskedésünk élénk. Az erdőhátság drágán eladott 
hordóji, a’ Hegyalj i teli pinczéi miatt vigadoznak; 
a’ lengyel kereskedők tokaji nektárral rakodva 
sűrűn járnak kelnek. A' kurta korcsma ’s csapszék 
faluban 's utón útfélen egymást éri. Mesterembe
rink 1 0  év óta sem árultanak annyit, mint most 
egy vásáron. Illy áldást terjeszte ránk a’ boldog 
1 K34 ! Az édes közt azonban keserűre is találunk 
’söröm közben ürömre. Gönc^ mvárosban sept. 8 ka 
hajnalán 350 ház lön tűz-áldozattá. A’ csűrök ta

karmányostul elégtek; nov. iOkére viradólag pe
dig a’ városnak előbb épen maradt részét látoga- 
támeg tűzveszély. 3 zsidó gyerek fagyva találta
tott, hideg leven ekkor az idő; a’ leégett omíadé- 
kok közül pedig több holttestet húztak ki, ’« a’ 
hijány mindössze 18 személyre megyen. E ’ ha- 
zánkbeli iszonyú mennyiségű tűzkárokra nézv^, 
érintenünk érdemes, hogy a’ Bécs-melletti v. német 
újhelyi (Wiener-Neustadt, Ausztriában) leéget
tek fölsegéllésire tett adakozások közt, magyar
országbeliek is találkoznak, igy: Pozsonybul 300 
fr., Sopronybul 10Í) fr., Veszprémből 41 fr. 48 
k r., Ujvidékrül 72 fr., Zágrábbal 147 fr. 31 kr., 
Pápárul 12 fr. 52 kr., Szegedről 92 fr. 52 k r., 
Arad, Kassa, Brassó, Sz. Fejérvárrul száz száz 
fr ., Kis-Martonbul 58 fr. 4 kr., Eperjesről 40 
fr., Selmeczrül 22 fr. ’sa ’t. mind pengőben , nem 
említve *az egyes magyar polgári ’s katona-ada
kozók neveit, mellyeket a’bécsi újság folyton köz
lőit jegyzékei híven előadtak.

A N G L I A .
Gallignani Messengere Nov. i9ról londoni la- 

pok után nov. 17ról azt közli, hogy a’ király e’ 
napon a’ fővárosba jött, ’s a’ tanácsot egybehílta, 
mellyen az elbocsátott ministerek , Melbourne 1., 
Duncannon 1., J. Bussel 1., Ellice 1., Abércrora- 
by , C. Grant urak, Mulgrave 1. és Sir J. C. Ilob- 
house megjefentek ’s illető hivatal-pecséteiket a 
király kezébe adták vissza. Erre a’ király Wel
lington Ivgnek, Sir C. Manners-Suttonnek , az 
alsóház szónokának, Sir G.Murraynek, Ellenbo- 
rough lordnak, A. Baring urnák, a’ lordkanczel- 
lárnak, C. Arbuthnot, Sir II. Hardinge uraknak 
és Sir J. Scarlettnek adott elfogadást. A’kabinet
alkotásról még semmi bizonyost nem mondhatni, 
azon tul, hogy Wellington hg. lesz feje, ’s addig 
semmi végnevezés nem történik, mig Peel Olasz
országból vissza nem érkezik. — A1 Courier a’ lord- 
kanczellár tisztét Lyndhurst lordnak véli adatandó- 
nak. Brougham 17én reggel a’ főtör vényszéknél 
azon hirt, mintha az uj ministeriumban részt fog
na venni, határozottan hamislotta. — Az angol 
lapok már is marczangolni kezdik a’ nem vartmi- 
nisterváltozást. Előlmegy a’tömérdek Times, melly 
már előbb lehetőnek vélte, hogy tory-igazgatáá 
álland a’ mostani helyébe. — A’ Times lökén, 
midőn a'ministerváltozás első hirétadá, csak az< n 
megjegyzést toldá hozzá: „Mind ezt a’ királyné 
tette.“ — 17kén ezen állítást megczáfolja azon 
nyilatkozással, hogy tisztes férfiak bizonyításaik
nál fogva meg van ez állítás alaptalanságáról győ
ződve. „Wellington hg. úgymond csak ideiglen ve
szi által az ügyek vitelét, ’s a’ véghatározással Peel 
visszajövendéseig fog várakozni. Azthiszik? h< gy
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a’ herezeg a’külső ügyi kormányt venné által, Peel 
pedig első minister lenne. Továbbá, a’király nyil- 
ványosan kikötötte, hogy Stanley ur is társ le
gyen az uj ministeriumban, ki a’ reformoknak épen 
nem ellensége.“ — Mindezen, ’s egyéb vett hí
reiből a’ Times azt következteti, hogy az ujdon 
ősszeállandó ministerium ról még nem lehetne azon 
ítéletet hozni,- mintha ez minden reformnak ellen 
készülne szegülni; Mi a’ reformok terjedségét il
leti, ha félhetni attól, hogy az ujonta szerkezen- 
dő kabinet nem szándékozik mindazon javítást meg
tenni, mellyeket az ország méltán vár, miben a’ 
Times is egyértelmű, nem kell felejteni, hogy a’ 
volt lordkanczellár Skótziában maga hirdeté, hogy 
ha a’ mait ülésben keveset tettek, a’ jövőben alig
ha kevesebbet nem teendők. Megtámadja ezután 
azon laptársait, mellyek e’ változásnál fogva már 
azt kezdek hinni, hogy a’ reformok ellen gát fog 
tétetni. Társink, úgymond a’ Times, igen csalat
koznak, ha hiszik, hogy ez időben bármeliy mi
nister elnyomhatná a’ reformokat, vagy ha valaki 
elég dóré volna főn nem tartani akarni a’ külbé- 
két, és takarékosság állal ki nem elégíteni a’ né
pet. Mindezen aggodalom csak erőtetett! Azoktól 
semmi eszes ember sem félhet. Azonban miilyenek 
lesznek az uj kormány rendszabályai, még nem 
tudhatni, ’s előre csak annyit mondhatni, a’ hg. 
baráti hyilványitják: „hogy ő (^Wellington) nagy 
reformot kerülhetlenül szükségesnek tart az egy
házi ügyben“ ’s hogy „«semmi eszes sem fog való
di reform- ellen szegülni/ 1 — Az idő meg fogja 
mutatni, mit érthetni ez általányos kifejezések a- 
latt.“ — A’ Morning-Herald miután az eddigi mi- 
nisterium valamennyi tagj un keményen bírálva vé
gig ment, jgy zárja hosszas czikkelyét: „Vigasz
taló tu d n ih o g y  bárminő ministerium következ
zék, az roszabb az előbbinél nem lehet. Effv do- 
logrul bizonyosak vagyunk, ’s ez az, hogy bár
minő kabinet képeztessék is, ’s legyen annak Wel
lington hg ., vagy Manners-Sutton a’ feje , vala
mennyi szükséges - reformnak még is valósíttatnia 

* kell. Az intézvényinkben létező visszaéléseknek 
el kell mellöztetniök, a’nélkiil azonban , hogy az 
intézvények m^gok niegsemn i ittessenek. A’nem
zetnek olly kormányra- van szüksége, mellynek 
a’ néptömegi állapot javulása fekszik inkább szi
vén, mint maga v. sündörgő tányérnyalóji meg— 
gazdaguiása.. A’ nemzetnek olly kormányra van 
szüksége, melly az ország terhei könnyítsen, a’ 
törvényeket'javítsa, kereskedésünket elő mozdít
sa,’s miglén belsőlég bizodalmát fferjeszt,; az ország ; 
nevét külföldön-ds trszteltesse (_Ö)B.)—  A’ Globe 
majd nem legmérgessbben kel ki a’ minislerváltozás 
ellén; czikkelyében e’ helyeket olvashatni: „A-haza í 
félelmes próbára van kitéve. Szabádelmű javító igaz—

gatás rendszabályai ollyak kezeibe adatnak, kik azo
kat mérges ellenségek gyanánt tániadák meg..— A’ 
rabszolga-fölszabadítást azok intézzék ezentúl, kik 
a’ rabszolgaság pártfogóji voltak ; a’ feloldott ke
letindiai kereskedést a’ szabad kereskedés ellensé
gei; az enyhített főbenjáró törvényeket a1 kegyet
len büntetések baráti; a’ takarékosság elveit a’íe- 
csérlés pártfogóji ; a’ községi javítást a’ községi 
ügyekben létező hijányok legnyakasb védjei; szó
val a’ javítási rendszabályokat mindén javítás éa 
másitás ellenségei! Az irlandi és angol egyház-ja
vítás azokra bizassék, kik ezen intézetek min
den hijányit és foltjait), nagyra becsük; viszonyúik 
Francziaországhoz azoknak engedtessék, kik a' 
franczia népet rnindeti törvényen - kívülinek nyil- 
ványiták!“ — Miután azon cseíszövényeket rö
viden felhordta, mellyeket az udvari párt a’ toryk 
részire üze ’s tüze, ’s azon nehézségeket elismeri, 
mellyeknek bárminő ministerium ki lett volna téve 
az által, hogy Althorp lord mint peer a’ felsőházba 
menyén által, az alsóházat vezető nélkül hagyá, 
azon csudálkozik , hogy épen midőn Allhorpsze
mélyes tekintetével minden akadályt legyőzött az 
alsóházban, oszlaték föl a’ whigministerium, ’s ez 
által a’ régi akadályok még Sulyosbakká tétetnek. 
_Ifrv, felkiált a’ Globe, a' mostani alsóház nem 
engedendi magát vczerleni. Vagy talán felké
szültük azt oszlatni ? Ám próbáljátok! A’ sükeren 
nem kételkedünk.“ — A’ Courier pedig igy szól: 
„A’ ministerek elbocsáttatása az ország minden ré
szeiben nagy bámulást okozott, 's azt minden gon
dolkozó , bármi színű mélyen sajnálja. A’ volt mi- 
nisteríum azon hibában sinylett, hogy igen ag- 
góskodó voltos nem lépett föl bátran ott, hol vissza
élések létezének. Ezentúl’azonban férfiasabb cse
lekvésmódot lele te tőle várni. Melbourne lord hal
kan, de vigyázva javított volna. Meglehet, hogy 
Wellington hg. hasonló ösvényre térend; de nem 
hihető , hogy Melbourne el fogott volna bocsáttat
n i , ha a’ politikát nem akarák másítani. ’S ha igy 
a’ következés csak igen veszélyes lehet, mi va
lóban nem foghatjuk meg: mikép állhatna meg ez 
országban sokáig nem teljesen szabadelmü minis
terium ? Lehetetlenség a’ javítások folyamát gát
iam , ’s azon újítások és mászásoknak ellenszegül
ni, mellyeket az érettebb kor megkíván. De nagy 
vész támadhat ezen összeütközésből, ’s a’ veszély 
különösen olly intézvényeket fog érdekelhetni, meí- 
lyek létét az egészre nézve egy jó igazgatóshoz' 
szükségesnek tekintünk. — A’constHutio monar
chiái ága, a’ peerség, a’ status- v. uralkodó egy
ház, mind veszélyben forog, ’s elsők fognak szenved
ni epen összeütközésben. Az angol nép idegenke
dik ugyan visszaélésektől, de egyszersmind hive« * 
ragaszkodik a’, régi intézvényekbez. Azonban e’ '
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ragaszkodása tán nem olly erős többé, mint rótt,
’« nem is kellene rá igen sokat építeni. Azon visz- 
azaélésekct, meilyeklriandot Anglia átkává teszik, 
el kell törleni, bármibe kerüljön is. Hlyének az 
irlandi egyház ’s kath. papság ügye, a’ lelkészek 
részire t. i. a’ kincstárból mindenkoron vonhatan- 
dó jövedelmeknek törvényes biztosítása ’s igy ál
tatok az irlandi kath. népnek az unióhoz csatolta- 
tása , a’ zsarló föhlesurak és szűkölködő osztály 
közt fenálló gyülölségi közfal elenyésztése illő ’s 
törvényes szegényi tartás által ’s a’t.—A’Moniteur 
telegraphi hir után Calaisből nov. lgról jelenti, 
hogy Wellington a’ ministeralkolási megbízást el
fogadd, ’s ideiglen a’ kincstáriordi és belministeri 
hivatal bízatott reá, ’s mint ollyan, esküjét a’ ki
rály kezeiben le is tette. A’ Courier ’s valamen
nyi hírlap folyvást a’ Welling-oni összeillesztés el
len szavalgat, mondván, hogy Wellington bizo
nyosan azon erős szándékkal vette át a’ ministe- 
riumot, hogy a1 szükséges javításokat megtegye; 
de, úgymond, kevéssel be nem érendik, mert igen 
sokat várnak. — A’ legújabb londoni hírek sem 
említenek újat a’ ministerium összeállásáról. A’hír
lapok még folyvást e’ változáson mulatnak, ’s csak 
a’ tory lapok hallgatnak Wellington jövendő poli
tikájáról. A’ Times azt mondja egyenesen, hogy 
ha azon hiedelemben vette a’ ministeriumot által, 
hogy a’ már megindult javítások útjába álljon, 
eszelősnek, bódultnak v. őrültnek lehetne tartani. 
(Ö. B.) Be kell tehát várni, mit miivelend az uj 
ministerium. A’ Times ezen félrerugást, és Wel- 
lingtonhoz térést azzal fedezi, hogy hosszú czik- 
kelyében fölhordja mind azt, mit Wellington igaz
gatásától valódikig megkíván, ’s mellyeket ha Wel
lington nem teljesítem!, ellene lesz, valamint mel
lette, ha azokat létesitendi. Nov. iTkén a’ lon
doni várostanács némellytagjai összegyűltek, ’s a’ 
városbirót (dordmayorí) arra kívánták egy hozzá 
bocsátott fölirással bírni, hogy általányos gyűlést 
hirdessen a’ városi tanács összejövetelére , mely
ben kérdés alá vétessék: nem volna e tanácsos 
fölirá'st nyújtani be ő Fölségének azon kijelentés
sel , hogy a’ városi polgárság aggodalommal ne
in a’ volt ministerium olly hirtelen elbocsátiatását 
’« ollyak meghivatását az igazgatásra, kik nyil- 
vánvos ellenségei voltának a’javító rendszabályok
nak. A’ lordmayor erre azt válaszold , hogy füg
getlen ’s víhatatlan joga leven a’ koronának a’ mi- 
nisterium-választás, ő mint a1 király képviselője 
e’ városban felírásuk értelmében nem egyezhetik 
meg. — A’ Morningpost azt mondja, hogy a1 ki
rályt 17kén, midőn a’ St. James lakhoz közelí
tett, örvendő kurjongassál fogadd a’ nép. A’ Globe 
pedig azt toldja hozzá, hogy süvöltést és füttyön- 
géat is lehete közben hallani, mi egy idő óta már

megszűnt vala. — Nov. 14kén a’ Temzetunnel 
műveiben tűz támadt, ’s az rögtön elterült az ál
lásokon. Vizhijány gátlá az oltást, ’s igy az épit- 
ményszerekben soka’kár. A’Tunneltársaság egye
dül, mint mondják, 2 0 0 0  f. stget veszt. ( 2 0 , 0 0 0  
pengő forint.)

F ltA N C Z IA O R S Z ÍG .
A" Temps, mellynek pártját leginkább érdekli 

a’ ministeriumi uj változás, igy elmélkedik : „Nem 
akarunk azon körülmények részletébe bocsátkozni, 
mellyek c’ visszalépést szükségessé tették. Okul 
a’ kabinet egyik tagjának személyes helyzete van 
adva: a’ mi pedig igaz okát illeti, az alkotmányos 
ráfogás (fictio) tisztelete nem engedi ezen uj mi
nisten' cselszövényt mélyebben vizsgálni. Szere
tetünk az alkotmányhoz és országhoz csak azt 
ohajtatja velünk , hogy e’megmagyarázhatlan há- 
boritások a’ képviseleti kormányban hivést ne csök- 
kentsék meg. Félelmes játék az, mellyet most ját
szanak. M i, minthogy nehéz itt előre látni, nem 
akarjuk kijelölni azon férfiakat, kik legképesebbek 
volnának a’ mostani körülményekben a’ kormányt 
vinni.“ — A’ Constitutionnel igy: „Az embereket 
elhasználni — ám legyen! — de az intézvénye- 
k e t! — Valljon bizonyos e , hogy e’ rugók, mel
lyeket alap ’s mérték nélkül feszítenek, ha valódi 
szükség kívánná, kiállanák a’ próbát? ki fogja 
ezen phantasmagoriák okát megfejteni? Hol van 
azon gondolat, melly ezeket elűzi ’s másokat kie
mel? A’ pénzcsarnok, mondják, tetszést tapsol, 
Igen, a’ csarnok , melly Angouleme herczeg győ
zelmeit, ’s a’waterlói veszteséget is fölemelkedés
sel üdvözlötte!“ — A’ zavarok valósítására úgy
mond továbbá a’ Constitutionnel, Bresson ur is 
útban van Paris felé,'s a’ határon fogja megtudni, 
hogy csak még lemondását kell beadnia. Berlinbe 
vissza nem térhet, mert nevetségessé tenné magát, 
noha csalódásán, mell vben egész Francziaország 
részesült, egészen ártatlan. — A’ Courrier francai* 
pedig igy: „Utolsó hétfőn, nov. iOkén a’„válto®- 
hatlan gondolat“ már sehogy sem tudott magán se
gíteni. Mólé ur példája mindenkit elrettente, a’ 
közönség a’ tréfát már hosszain! kezdé. Franczia- 
országban nem olly fölöslegesek a’ statusférfiak , 
hogy illy elhasználást kiállhatnának. Lajos-Fülöp 
mindent főimül, mit eddig láttunk, mindent,mit leg- 
mérgesb ellenségei képzelete kigondolhatott volna. 
E’ komoly dolgokban oliy valami nevetséges van, 
hogy az ember megkísértve érzi magát, e’ vak
merő játékot Európa gunykaczajára kitenni. De e’ 
játék Francziaország sorsát érdekli. Ám mulassa 
aa a’ változhaílan gondolatot, hogy olly férfiakat 
myatifikáljon t kik ellen nincs panasza; ám mulassa 
öt, hogy 24 óráig »inisteri szerepet hagyja őket 
játsaaui, hogjr könayen hivéssktrí ’s weg#«1 *
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becsvágyókért annál inkább gunyoltassanak ki; 
rle szomorú időtöltés az. — A’ beiminister oct. 
30kán reggel 8  órakor parancsot külde telegraph 
által Var megye ispánjához (prefect) hogy mivel 
Bourmont oct. 26kán családostul kiindult Genfből, 
fl’s Genuába hírlik utazását, szemes vigyázattal le
gyen , nehogy bármi szín alatt Francziaország ha
tárira lépjen, ’s ha azt merészlené,azonnal fogas
sa el. — A’ Tribune szerkesztője, Lionnet ur el
len emelt vádat az áprilisi történetekben követelt 
részvétele miatt, a’ pair törvényszék megsemmisí
tette. Lionnet ur azonban ez által keveset nyert, 
mert sajtóvétségei miatt még 14 évet, 7  hónapot’s 
8  napot lesz börtönben töltendő. — Jaugeur pénz
váltó még sincs szabadon bocsátva, noha a’ pári
si följebbviteli törvényszék első folyamodáson az 
ellene indított perlést megsemmisítette, és szabadon 
bocsáttatását rendelte. Hogy pedig még szabadon 
nem bocsáttatott, onnan van, mert a’ kir. ügyvéd 
cassatióért folyamodott a’ kir. törvényszékhez.Azon- 
ban Dajun Móricz ur a’ nyilványos lapokba czik- 
kelyt igtata, mellyben megmutatja, hogy a’ cas
satióért lelt folyamodás, mint törvényes perorvoslás 
ellenére is, szabadon kellett volna Jauge urnák 
bocsáttatnia, ’s ennélfogvást annak joga van a’ cas- 
satio-szék előtt vádat indítani a’ kir. ügyvéd ellen.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bordeauxbul az Election így Írja le körülmé

nyesben, egyszersmind bizonyosabban a’S esni a és 
Lerin közt Okán történt ’s már múlt lapunkban is 
érintett ütközetet: A’ harcz, úgymond, Sesina 
tájékán reggel 7 órakor kezdődött. Zumalacarre- 
guy e’ városbul 3 zászlóaljat ’s 400 lovast ve- 
zéte a’ térségre. Lopez és Cordova haditeste, melly 
4000 gyalogba! ’s 400 lovasbul állott . Lerin 
körül lesből támadta meg az ellenséget. Hosszú 
tüzelésután déltájban Zumalacarreguy végre hát
rálni kényszeríti etett ’s 325 holt ’s 400 sebesült 
veszteséggel Peraltában vonult meg. A’ királvnéi- 
sk Sesmában maradtak ’s veszteségük 12Í) holt 
’s mintegy ugyanennyi sebes. Peraltában csak 200 

* városi katona volt, ’s ez az ellenség odavonultával 
a’ szomszéd Tudelába költözött. — A’ praefen- 
densnek legújabb parancsai következésiben Pamp
lona ostromzár alatt van, ’s fél zászlóalj meg $ 0  

lovas katona van rendelve, bogy a’ városba sen
kit se eresszenek. E ’ kis szám nov. 9kén neki bá
torait egész a’ városkapuig, hol a’ peseterok ka
szárnyája vau, előnyomulni; de a’ városbul ki
küldött 300 főnyi polgárkatonaság által visszaül- 
döztetett egész Vitalbáig, hol a’ zászlóalj másik 
fele állott. Az üldözők itt 7 embert vesztének, ’s 
kénytelenek valónak visszatérni — Bayonnebul 
nov. 15. jött hírek szerint: Mina megtevé első 
lépéseit a’ saiképen intézendő haiti munkálatok iránt.

A’ sereget, melly parancs! alatt áll, 3 szakaszra 
osztá föl. Ezek elsőjét , mellyet Lorenzo vezérel 
’s melly legnagyobb számú , egyenesen Zumala- 
carreguy ellen küldé k i; a’ másik E!-Pastor pa- 
rancsi alatt űzőbe veszi a’ juntát ’s azt környező 
védsereget (a’ junta legközelebb Lerraában tar
tózkodott); a’ 3dik Iriarte vezér alatt, gen.Oraa- 
val szövetkezve a’ praetendenst támadandja meg. 
Egy 4dik generál a’ többitől egészen független 
csapatokkal az Ebro partit védendi, míglen maga 
Mina 10,000re menő haddal, mellynek összeál
lításán most dolgozik, arra íorduland, hol hatása 
legczélszernhbnek láttatni fog. E’ külön hadako
zásnak első foganatja az lesz, hogy az insurgent 
sek egymástól elkülönittetnek ’s köztük minden 
összeköttetés félbenszakasztaíik. Cataloniában több 
helyütt uj önkénytes csapatok alakulnak Minához 
csatlakozandók, egyiké Cerverában, másik a’Bas- 
tan völgyben, 3dik Riójában, melly utóbbi mari* 
1500 főre megy. Ellenben halük, hogy d. Car
los részire Galíciában is uj támadás ütött ki ’sGo- 
rostigue kánonok vezérlete alatt mindinkább gya
rapszik. Toledoban és Yepesben uj carlosi össze
esküvések íödöztettek föl.—Azlndicateur de Bor
deaux még ezeket írja ujabbképen a’ spanyol szé
lekről: Zumalacarreguy 7 —Skán folyvást Peral
tában tartózkodott, 9kén Lerin felé indult, de is
mét visszatért, ’s iOkén takarodott Falces leié. 
Peraltába jöttekor a’ városi katonaság, számra 
mintegy 2 0 0  főnyi, nem ment ki a’ városbul, ha
nem ostromházba zárkózott’s eltökélé magát váltig 
védelmezni. Az ellenség több ízben fölszóütá föl
adásra, sőt utoljára Zumalacarreguy az őst rom
lottak vezérének Yracheta urnák anyját küldé kö
vetül, de mind sikeretlen, a’ kis őrség, az Ani- 
cero városbeliek példájára, állhatatos maradt föl
tételénél, ’s Zumalacarreguy fölhagyott az ostrom
mal. Az egész vidék városkatonasága mindenütt 
hasonló védelemre tökélé magát cl, melly elszánt
ságuk legnagyobb becsületjükre válik. Különösen 
dicsértetik a’ villafrancai bíró, ’s polgárkatonas«- 
gi parancsnok, ki Zumalacarreguy azon zaklatá
sára, hogy tüstént 0  akó bort küldessen a’ car
losi sereg számára, azt válaszoló : „csak jőjön’s 
vigye el, haviheti az álgyusánezok alul.“ De ezen 
bíró még azon előgondoskodással is volt, hogy a’ 
helybeli előkelő carlosi családok gyermekeit keze
sekül magával vivé el a‘ sánozok alá. A1 lakosság 
mindenütt élénkebb részvéttel kezd viseltetni a’ 
királyné ügye iránt, ’s Barcelonában is egy uj 
önkénytes zászlóalj fegyverkezett föl.

B E L G I U M .
A’ képviselőház ülésében nov. 14kén, midőn 

a1 válasz-fölirás javaslata forgott vitában, D,dg- 
oon ur azt kívánta: fejezné ki a1 ház megelégül-

i
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*ét a’ ministerium megmásittatásán különös ezik- 
kelyben , minthogy e’ rendszabályt az egész or
szág kedvesen fogadá, ’sóhajtja, hogy az előbbi 
ministerium megbukta óvadékul (Warnung) szol
gáljon az újnak. „Honnan jöhet az , folytatá azu
tán, hogy áltáljában, kik hatalomra jutnak, nem 
ugyan azon emberek többé? Oka hihetőleg az lesz, 
mert halkan megszűnnek lélekisméretükre hallgat
ni. így feledék ministerink esküjüket, midőn szá
mos európai hatalom kikelt alkotmányunk ellen , 
mint a’ legszabadabb ellen Európában, hogy a’ 
külső politikának hízelegjenek , ’s nem átallották 
legdrágább szabadságokhoz ellenséges indulatot 
mutatni,’s mind tehetségeikkel mind a’kamarák bi
zodalmával visszaélni, hogy nyomoru engedvé- 
nyekkel vakítsák el őket. Ministerink különösen a’ 
franczia befolyástól őrizkedjenek, azon országétól, 
mellyben a’ szabadság szent neve annyiszorszep- 
lösítteték meg ’s hol még törvények állanak főn, 
mellyek a’ személyes szabadságot, a’ lélekisméret, 
isteni szolgálat, és oktatás szabadságát megsemmi
sítik. .— Ha statusférfiaink nem bátrak eléggé 
ellenszegülni a’ külföldieknek,kik törvényeiket akar
ják ránk tolni, vagy alkotmányunkat megsérteni, 
arra kényszerítem ’s kérem őket: lépjenek inkább 
vissza , mint szép hazánkat lealázzák. Remélljük, 
az uj ministerek soha sem fogják feledni, hogy a’ 
való hatalom az igazságban , ’s a’ társas alku em
berséges teljesítésében áll, ’s hogy elődeik a’ kor
mányt az alkotmány és törvények sérelmei ál
tal, nagy részben megfosztották a’ nép szereteté- 
től. Gyönyörűségünkre szolgálna, ha az uj mi
nisterium minden cselekvéseit dicsérhetnék, de a- 
zon kellemetlen szükségben látjuk magunkat, hogy 
a? utolsó kinevezéseket több tartományi kormány
széknél gáncsolni vagyunk kénytelenek. A’ minis-, 
terium híjában bújnék a’ kiváltságok mögé , hogy 
a’ kamara gáncsai ellen védje magát. Nem ostro
molhatni ugyan a’ királynak azon jogát, hogy azt 
nevezze tisztviselőnek, a’ ki neki tetszik; de a’ 
kamarának is, czáfolhatatlan joga van , vitázni a’, 
végrehajtó hatalom e’ cselekvése fölött, mint akár-- 
melly más tárgy fölött. A’ trónbes/.éd egészen hall— - 
gata’Aülső ügyeinketilletö alkudozásokról én fölvi-- 
lágitást kívánok eziránt a’.ministerektőI.“(Qst.B.) — 
E\szavak után Dumortier ur jőve szóhoz, mond
ván , hogy ■ mivel szokásként minden uj ministerium < 
politikai hitvallását teszi előbb le , mint hivatalos 
eljárásához kezdjen, ö,is azt várta, hogy a’ mi-, 
nisterek majd csak mondanak a’ trónbeszédben aV 
több év óta ingatott kérdésekről valamit, annál; 
inkább csudálkozik tehát a’ hallgatáson e’ tekintet-, 
ben. — ’S „Noha, folytatá a\ szónok, még más el-- 
l^nvetésim is volnának a’ válaszfölirás ellen, d®; 
napát csak azon nagy. kérdésekre szorítom magái

mat , mellyek Hollandiától elválásunkból származ
tak. — A’ máj. 21 ki egyezés a’ jó és rosszak fája, 
drága, de keserű gyümölcsöket is hozott; drá
gákat á’ jelenre, keserűket a’ jövőre nézve. Ál
tala maradunk a’ revolutio által nyert hasznok bir
tokában, ’s általa menekszünk meg azon kötele
zéstől, hogy a’ hollandi adósság egyik részét azon
nal megfizessük. Ezek az egyezés jó gyümölcsei, 
’s csak a’ jelent érdeklik. A’ jövőre nézve még 
mindig föntartja a’ nov. Iőiki egyezést, ’s az 
által szomorú állásba helyzi Belgiumot. Minket köt 
az, nem egyszersmind Hollandiát is, ’s igy Hol
landia szabad, mig mi nem vagyunk azok; megengedi 
továbbá, hogy Hollandia egykor visszakivánja tő
lünk a’ maradék tartozást. Ha a’ ministerium Bel
gium fekvését fölfogta volna , élendő vala Anglia 
és Francziaország zavarával Hollandia ostromzár
takor, ’s azt vala mondandó, hogy a’ nov. Iőiki 
szerződést csak úgy fogadja el, ha azonnal vég- 
rehajtatik, ’s ha ez meg nem történik, nem tartja 
általa magát lekötöttnek. Mindebből semmi sem 
történt, ’s a’ mostani, felírás is mélyen hallgat ar
ról , mig a’ hollandi minister nyUványitja, hogy az 
adóssági kérdés visszaliuzhatlanul meg van álla
pítva. A’ nov. 1 őki, szerződés Belgiumra oily a- 
dósságot ró , mellyet nem vön fel, ’s arra kötele
zi, hogy évenként 18 millió frankot fizessen, mig 
az alku Hollandia aláírásával végkép teljesít
ve lesz. Belgium jövedelmei azonban nem enged— 
nek illy kiadásokat ’s kölcsönt volnánk kénytele-- 
nek szerezni.— Igen szükséges tehát* tudnunk: 
mi rendszabályokat javasland ez iránt az uj mi
nisterium ? Azonban ez adóssági kérdésnél is fon
tosabb Limburg és Luxemburg kérdése. Mit szán
dékoznák a’ ministerek tehát mindezek iránt ten-- 
n i?J Nyilványitsák a’ conferentziának, hogy a’ 
nov. 15iki szerződés, mint minden szerződés, csak 
addig kötelezi az egyik felett, míg azt* a’ másik 
meg nem sérti.“ — A’ kiilügyek ministere erre rö
viden csak azt jegyzé meg, hogy az előtte szólt tag 
a’ nov. Iőiki szerződést nem állónak akará nyíl-- 
ványitani. Ö azonban kénytelen kimondani, hogy 
a’ kormány azt jőgai főalapjául tekinti, de hogy annak 
nem, minden czikkelyei kötelezők Belgiumra néz
ve. — A’ felírást 1 2 . követből álló küldöttség vivé 
meg a’ kíVlynak. Nov. 13kán nyújtotta által azt a’ 
küldöttség. Felelete örvendő volt azon, hogy egy
értelmű vele, reményét fejezvén ki,.hogy a’ bel
ső ügyeket igy, majd helyesen,el fogjak intézhetni 
tán még ez ülésben. A9 külső politikáról hallgata..

N É M E T O R S Z Á G .
Frankfurtból nov, 1 2 cőL írják, hogy* ott köz

hiteire jutott hir szerint Ausztria, ltússia és Fran 
cziaország egyezésreJéptek kelet iránt , ’s az al 
kubanarra kötelezte volna .e’ 3 hatalom magát köl--
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csőnősen , hogy keleten semmi háborút sem en- 
gedend kitörni. Ezt különösen Pnzzo di Borgo gr. 
Drosz követ fáradozásinak tulajdonítják Parisban. 
A.zonban a’ levelező igen kétli, e’ hírnek úgy, mint 
elő adatik, alapos létét, habár nem szándéka is 
tagadni, hogy vau még is valami a’ dologban. — 
Az angol király mint Hannovera fejedelme nov. 8 kán 
rendelést bocsátott ki, mellynél fogva, minthogy 
a’ német szövetség sept. ü k é n  hozott végzése a’ 
iberni egyetem-látogatást eltiltja, ő is , mintHan- 
noverára nézve a’ német szövetség egyik egészítő 
»tagja, hannoverai minden alattvalóinak tilalmazza a’ 
toerni egyetemben tanulást; ’s ki e’ parancsot nem tar
taná meg, semmi nyilványos hivatalra nem juthat, 
*e törvényi, orvosi, vagy sebészi gyakorlást nem 
űzhet, úgy szinte pappá sem lehet. — München
ben az ipar-iuutatvány a’ kir. Odeonban a’ hazai 
kézmű minden ágaira, úgy szinte a’ rajz- és ipar
iskolák müveire is kiterjed. A’ beküldött tárgyak 
“8  teremben vannak fölállítva. Az eddig begyültek 
jegyzéke 614re megyen. E ’ szám még üregbülni 
fog, mivel sok béjelentett tárgy nem érkezett oda 
még. A’ tárgyak igy vannak fölállítva: lső terem a’ 
mellékosztállyal: A’ tanulmány-intézetek; ipar
és nép-iskolák rajzolatai; asszonyi kézmunkák az 
ipar-iskolákból, és papirosok. 2ik terem: Az erő- 
muvészet (Mechanica) és boneztudomány készít
ményei , úgy szinte aczél és érez müvek; gyolcs 
fonások és szövetek; gyapjú, pamut, és selyem; 
továbbá viaszos vászon. 4ik terem a’ mellék-osz
tállyal: porczellán- , üveg-, kristály-, bronsz-, 
arany-és ezüst-müvek. 5dik: bútorok, szalma 
szövedék, esztergályos és könyvkötő munkák. 6 dik: 
hangász eszközök ’s különféle. 7 dik: műszerek
v. erőmüvek, fazekas munkák, kőedény,vasáruk. 
8 dik: bőr , derekaly- csinálok, varga munkák és 
vasáruk. Bizonyos Starnberger nevű festő, bajor szü
letés,politikai vétség miatt két észt. nyomozási fogság 
után, miután a’ király szobra előtt bocsánatot kért, 
nov. 8 kán Lichtenauba vitetett 8  éves fékházbeli 
^büntetésre. — Schwaningenbeu bizonyos aszta
los, mivel lakházát a’ végből, hogy megégése 
következésében a’ butor-biztositást megnyerhesse, 
felgyújtotta, 20  éves íékház-büntetésre Ítéltetett. —

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A j. d. Dé'oats azon alkalommal, midőn Thiersch 

ur hires munkáját „Görögország mostani állapot- 
járói" bírálja, többek közti igy elmélkedik Görög
ország jövendőjéről: A’ Görögök többet tudnak 
elóérzésöknéí fogva, mint mi számításink után. 
Kevés gondjok arra: Nauplia e vagy Athéné fő
városuk ? mert az igazi főváros még is Konstanti
nápoly. Innen foghatni meg, hogy egy phanarióta 
* albániai klephta nem olly idegen személyek

egymáshoz, mint első pillantásra gondolni lehetne. 
Mindenütt hisznek a’ keleti császárságban, ’s e’ 
hitet szorgalmasan őrzik vallási összeolvasztás ál
tal Konstantinápolyban, kedvez annak némileg az 
ottoman despotismus is; e’ tömérdek restauratiónak 
mindenütt meg van már alapja vetve. Hat év előtt, 
midőn az Orosz a’ Török ellen harczolt, ’s a’len
gyel háborgás előtt nagy Konstantin ezen ujdon 
megnyílt öröksége majd kérdetlenül Russziáé lett, 
a’ népek óhajtásai, ’s vallásos vonzalmai hivák 
azt meg ; katonáji mindenütt szabadítok gyanánt 
valának fogadtatandók, ’s tán a’ fegyverzett Eu
rópa sem lett volna képes e’ folyamnak gátot vet
ni. Mi azt hisszük: Russzia nagyobfculásának e’ 
csudás alkalma örökre elmúlt. E ’ hatalom szán
dékai a’ müveit Európára vigyázóvá tették azt; 
e’szándékok okozák Anglia és Francziaország szo
ros szövetségét, ’s e’ szövetséggel szemközt Rus
szia egy nyomot sem mehet délszakon előre mos
tani határin túl. Ezen összeillesztésben a’ kisded 
görög status létele mind inkább,’s naponként fon- 
tosb alakban tűnik elő. Itt tegye meg a’ kormány 
próbáját, hogy kelet keresztyénségét kormányoz
ni tudja. A’ görög monarchia nem habozhatik töb
bé azon meneten, mellyen tovább haladnia szüksé
ges. Az utóbbi események , mellyek az orosz be
folyás törekvései tehetlenségeit teljes napfényre 
hozák , ezen országban is titkos bosszongást fö- 
döznek fel, mellyet a’ constitutionalis szabadságok 
felfüggesztetése okoza. Egy részről Kolokotroni és 
Koliopujps hívei a’ democratia színeit szegezik fel; 
más részről a’ kormányt a’ constitutionalis érzelmű 
párt támogatja , Koletti ’s egyéb fejei személyük
ben.

O L A S Z O R S Z Á G .
A’ Modenában megjelenő „Voce della veri- 

táft (igazság szava) hírlap következőleg jelenti 
d. Miguelnek Modenába érkeztét: „Oct. 23ka óta 
ö leghívebb Fölsége fővárosunkban, fejdelmünk 
palotájában méltóztatik mulatni. Ide érkeztekor 
minden tisztelettel, melly fölségi rangjához ’s baj
nok szellemű magas charakteréhöz illik, fogadtatott. 
Minden jámbor és hűséges modenai, ki nem a’ 
szerencsekoczka fordulta , vagy istentelenek uga
tása szerint ítél, hanem inkább a’ megbántottnak 
erényeit fontolja, szivbül örvendett csudálhatni ö 
Fölsége magas személyét, midőn estve a’ íündök- 
lőleg kivilágított udvari játékszínben , ’s más ntfp 
a’ helybeli önkénytesek gyakorlásinál megjelenni 
méltóztatott. 26ka, mint ö Fölsége születésnapja 
(d. Miguel most 32 esztendős) nagy dísszel ün
nepeltetett az egész udvar jelenlétében. ‘ Ez 
nap estve a’játékszín újra ki világíttatott. 27kcn 
ő Fölsége ismét elutazott, részünkre maga felől 
azon meggyőződést hagyván, hogy személyét
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minden jó ember méltólag csudálja.“ — Don Mi- 
guei felől továbbá a’ Garde National (marseilli 
lap) ezt írja Genuaból oct. 30kárul: Don Mi
guel egy darabig itt fog mulatni, 'mig a’ szardí
niái királlyal értekezhetik. Az öt környező spa
nyolok és portugálok szünetlen csak polgárhábo
rú és revolutiorul álmodoznak. Mint emlegetik, 
Cataloniában szeretnének k iszállan ide Romago- 
sa sorsa, ki e’ tartományba szinte lázasztó szán
dékkal ütött, ’s Llauder által elfogatván főben lö
vetett , nem épen kellemes benvomást tőn rájuk. 

O R O S Z  O R S Z Á G .
Az Observer angol lap következő hirt mond 

Russzia délkeleti részeiről: „Épen most érkeztek 
hivatalos tudósítások Londonba , hogy a’ czirkas- 
szok tetemes seregosztályt semmitettek meg. Ugyan
is Kaukáz néhány vidékein már régóta zendülo 
állapotban voltak a’ lakosok,.’s az oroszoknak sok 
bajt okoztak. Utóbbi időkben e’ zendülés olly ki
terjedést nyert, ’s oily gátlónak mutatkozott min
den hadi munkálatra nézve , mellyet Russzia neta
lán másíelé vala viendő, hogy a’czár összesen meg- 
támadíatni tökélte a’ fölkelőket’s igy egyszerre vé
get vetni az egész lázadásnak, ’s orosz hatóságo
kat rendelt felállittatni e’ kerületekben mindenütt. 
E’ végre tetemes hadosztály indult ki Anapából a’ 
fekete tenger mellett, ’s e’ vártól délre minfegy 
30 angol mérföldre sokkal csekélyebb számú czir- 
kasszokat talált.Heves csatárakéit a’ dolog, melly- 
ben az oroszokat megvertek. A’ csatahely urai a’ 
czirkasszok maradtak, sokat elfogtak az oroszok- 
bul, és száz társzekeret zsákmányoltak el több 
álgyuvaí együtt. ( E' hir azonban az Alig. Z. sza
vai után még erősítést vár,  mert se a’ nagyobb 
angol lapok, sem az orosz újságok nem említik még.) 
A’ pétervári hírlapok nov. 12kén czári parancsot 
közölnek, mellyben meghagyatik, hogy Mihály 
nagyherczeg imént született csecsemő leányát min
den alattvaló mindenkoron „császári fönség“ czim- 
zettel illesse. Ugyan e’ lapok közölnek egy Mosz
kvában oct. 16kán költ ukázt, mellynél fogva, mint
hogy a’ lengyel zendülésben résztvettek által ke
gyelemért benyújtandó folyamodás határideje, melly 
két évre vala tűzve, már elfolyt, semmi hasonló 
kérelem többé nem fogadtatik el, ’s az ilíelő sze
mélyek kivétel nélkül száműzetnek az országból. 
— A’ tanácsi lan fSenatszeitiinirl szabályozást

közöl , melly a’ katonaság részletes elbocsátta- 
tásáról értekezik.

P O R T U G Á L I A .
Lissabonbul nov. 4kérül vett levelek szerint: 

azon junta, melly Portugáliában egy általányos 
egyház-reformi terv kidolgozására volt nevezve, 
legújabb kir. rendeletnél fogva föloszlatott, „mert 
a’ f. észt. május 30ki decretumhoz képest külön
ben is az országban, minden klastrom, szerzetes
ház v. lakás, akármi rendű szerzetesükhöz tartoz
zanak is , eltörlettek , az apácza -  klastromok 
és lakások pedig a’ püspökök fölügyelése alá ren
deltettek; — ’s továbbá mert az említett junta 
már a’ nevezett reformtervet is benyújtotta. 

E L E G  Y H I I t E K .
Az 1834ki francziahadi tisztségösszelegez; 

12 tábornagy (Marsai), 122 alvezér (General
lieutenant) 185 valóban szolgáló vezér- őrnagy, 
19 tartalék alvezér, 52 vezér-őrnagy (hogy ha 
netán kifogynának a’ valóságosak) a’ király 12 
segéde ’s 12 parancshordó (ordonnance) tiszte, to
vábbá Orleans hg. 4  segéde. A’ tábornok-testben 
(Generalstab) 28 ezredes, 32 alezredes, 119 
osztály-fő (chefs d’ escadron) , 99 kapitány , ’s 
6G hadnagy. A’ génietestben (Ingenieur-corps) 
26 ezredes. Az egész had 20 katona osztályra 
van tagolva és számlál gyalogságban: 67 sor
ezredet, 21 ezred könnyű-gyalogot, 12 fékcsa
patot (Strafkompagnie) s 12 agg csapatot, (Ve- 
teranen-kompagnie); lovasságban: 10 mellvasas, 
12 vasas, vagy dragonyos, 6 láncsás, 14 va
dász , és 6 huszár ezredet; pattantyusságban: még 
pedig táboriban (Feldartillerie) 13 ezredet’s 13 
őrségi csapatot, 1 hidász osztályt, ’s 3 génie- 
ezredet (regiments de Génié) — Az angol seregben 
pedig 1834 oct. Íjén volt 6 tábornagy; egy fő 
parancsnok ; 90 vezér (generál) ; 196 alvezér 
(generallieutenant); 216 vezér-őrnagy (general 
mayor); 295 ezredes; 588 alezredes (Oberslieu
tenant) ; 810 őrnagy (Major); 1515 kapitány; 
2198 hadnagy; 1618 zászlótartó. Az egész se
reg állott 28 lovas, 106 gyalog ezredből, 2 va
dász osztályból, egy tábornok testből, egy afrikai 
gyarmati csapatból ’s 3 neufoundlandi agg osz
tályból. A’ talpon álló erő 89 ezer, a’ néni valódi 
szolgálatú pedig 113,149 főnyi, nem tudván ezek
hez a’ pattantyus'ágot ’s a’ keletindiai katonaságot.
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F o g l a l a t :  M agyarország (aradi t i s z t r á la sz tá s ; jelentés a ’ m--tud. társaság  részéritt  ; dunai sz ik lák  ; Marczib^nyi M ár
ton ás Iliek f ,  hangászati  iskola; niarhadög.)  Anglia  (londoni h ír lapok  ’s levelezések folyvást a ’ minister mm változta  
fölött;  Wellington levele Peelhöz ; lakomák ’s egyveleg. Spanyolország (újabb hadi-mozgások es csa ták ;  Spanyolor
szág jövendője ’s e legyhirek .)  Törökország  (Scutari  ás Nfcoinedia közti p o s tau t ;  nov. 5keig terjedő hirek Konstan ti
nápolyból.)  ^ ran cz iao rszá g ,  .

MAG Y A n 0 II s z  a g:
Arad megyének dec. lső é s 2 kán O-Aradon 

tartatott tisztválasztó széke kővetkező : első alis
pán Bánhidy Antal; második Aczél Sándor; fő
jegyző: Mosóczi-Institoris János; aljegyző l.B u- 
janovics Sándor; 2. Hoffbauer Lajos; főszolgabí
rókká lettek: a) Aradi járásban: Török Gábor 
(^országgyűlési követ) köz felkiáltással, mielőtt még 
a’ candidatio fölolvastatott volna; b) Világosi já
rásban: Bobus János, ki ugyan a’ candidatiorul 
lemondott, de ez el nem fogadtatván, kijelelt hí— - 
vatalát ismételt köz fölkiáltással fölvállalni kény
telen} ttetett; c) Borosjenöi járásban: Bóchdano- 
vics Dávid; d) Zarándi járásban: Kovács Ágos-' 
ton. Főadószedői hivatalában egyező akarattal meg- 
erősittetett Schlachta Gábor. Számvevőnek sz in -- 
te köz felkiáltással meghagyatott Brünek Károly. 
Főügyész lett: Kiss Gergely; alügyész: Bittó - 
János. Fizetésbeli táblabirák: Héndrey Pál, So-- 
mogyi István és Lázár Lázári Egyébiránt az egész » 
tisztujitás jó rend és csenddel ment véghez.* Ezt 
előleg,

Magyar tud.' társasági jelentésé*
Puchói Marczibányi Lajos táblabiró 20  arany 

tiszteletdijára, mellyhez másod rendbelinek Ítélen
dő munka jutalmául is 1 0  aranyat tett le a’ társa
ság pénztárába, e’ folyó I834beli nov.'20dikaig, 
mint a’ jutalom kitűző által meghosszabbított utól-- 
só'határnapig, következő jelmondatu, ’s a’ falu
si nép nevelését tárgyazó - kéziratok érkeztek a’ 
társaság titoknokához : ~

1. Fiam! ha szómat fogadod,1 tanulni fogszj e s - 
ha a’ te akaratodat, arra alkalmaztatod , .bölcs
le'ssz.'

2. Mi mint állátok születünk'
JS emberekké neveltetünké,

3. Hass , alkoss,- gyarap/ts ’s a’ háza fényre derül! f
4. A’ tudományos, emberfő mennyisége, a’ neme

zét igazi hatalma. Gr. Széchenyi* Hitel.
5 T l x y r e t  S o y - i t t a ^ e T í  T o  K x X o v  x . x T £ ^ i r í - -  l. tor. 5: 21, -
fi. T fií ‘r x il iic t .í.  t u r  T iw o f  /xr,$sv i r t  7rgX£'/cíiTígoti},
7.' A fazék- ójdon korában-, - 

A’ mit- befoghat» magában- 
Megtartja; azt valójában/» Benytczhy.j

8 / A’ tudatlanokat hasznos dolgokra tanítani ne*1- 
mes foglalatosság.- '

9,‘. Legfelségesebb tudomány, legnehezebb mun- - 
ka, legkényesebb mesterség a’»gyerniekfanitás,~.

ÜL Igyekezzék minden embere’ háromnak ismé-?-

retére jutni: a’ szükségesekére , hasznosokéra 
és illendőkére. Szükséges, tenmagadat,

Hasznos, a’ körülötted lévőket és történőket, 
Illendő, nemedet és hazádat ismerned»

11. ABCzés könyv.
Beadattak ezek a’ nov. 2 lóikén tartott héti 

ülésben, melly a’ töretlenül előmutatott jelmonda
tos 1 0  levélkét (egy kézirattal Hlyen, hibából 
nem iött) a’ társaság és Georeh Illyés tiszt, tag’s 
elölülői helyettes pecsétével a’ levéltárba tétette 
’s határozta, hogy az azok megbirálására válasz
tott 5>tag, véleményét Írásban azokról az 1835- 
belijul. äldikeig adná be. Azontul fog hírré té
tetni, ki nyeri a’ 2 0 , és ki a’ 1 0  aranyat? — 
A’ társaság encyclopaedia!* folyóiratából Tudomány- 
tár czim alatt (szerkezteit* Sebedet Ferencz) meg
jelent a’ 3dik kötet egy kő- és egy rézmetszettel, 
Tartalma következő :

1 )  É r t e k e z é s e k :
Az angol alkotmány eredetében, követkozései- 

ri i ,  némi tekintettel Magyarországra. K á l i n ?  
Férencztől. — Igaz-e azon panasz, hogyerőmüvek 
alkalmazása, és mind a’ száraz mind vi/.i közle
kedés könnyebb helyreállítása által a’ dolgozó nép, 
és kézi munkájuk napi béréből, élők, élelem- s 
kereset - módjuktól megfosz.tatnak P G y ő r y  Sán
dor. — A cseh literal ura jelen állapot ja. Winar- 
riczky Károly tói, T o l d y  Ferenez. — Törvények 
philosophiája. Berlaut után J a k a b  István. — A’ 
szellemi és erkölcsi polgári sodas áííupotja az éj
szakamerikai egyesült országokban. T. F. — A’ 
Japan birodalom. Klaprothlől. Széplaky Fi neszt.— 
Barrau magvető és gyomláló műve. Oroszi József. — 
Az európai országokban a’ nyngoti birodalom el
enyészte által okozott általanyos változások. Az 
európai országok első alapulasa, , Bobéi tson és Bö
rner után % . . Kis János.»

V e g y e s  k ö z l é s e k : ”
Magyar Bibliographia 1S32ről. — Utazások. 

Laplace utazása a’ földkörül, 1830—2. — Pirch 
Ottó utazás» Serbiában 1829. — Jerusalem ’s »’ 
Libanon. Töredék Lamartine utazásából. — Histó
riai nevezetességek. Hunn maradék a’ helve! iái ha
vasokban. S. F. — A’ zsitvatoroki békekötés. — 
Magyar nyelv országos divata. Luczenbacher Ja
nos. ---- Magyar nyelv egy házi" divata. Kojuai ma
gyar bulla 1638ban. Szalay Á g o sto n ,— Magyar 
nyelv ügye.» — Magyar tudós társaság, — Elegy- 
hirek.- —

Találtátik Pésteu Eggenbérger József könyv
árusnál, kitől minden más könyváron is megkap-
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hatja. Ara egy évi folyamatnak, melly 4 katat- 
ból áll, közönséges papiroson 4 for., finom papi
roson 6  for. ’s így, előre Is fizethetni, a’ neve- 
aett helyen. Egyes köteteké köz. papiroson 1 f. 
20  n \ ,  finom papiroson 1 f. 50 xr. pengőben. 
December lsöjén 1834. a' Titoknok által 

Megírja Széchenyi, a1 nemes gróf, a’ mit 
írhatónak talál: mi történik időrül időre, mi ez él
ből’s mi tekintettel a’ Dana-sziklák körül török- 
sfzomszédu vidékinken; — de azok számára, kik 
csupán valósított dolgokban gyönyörködnek, ’s 
csupán a’már létrehozottat tekintik siikernek, meg- 
lija egy értelmes szemtanú is,a’ már nem puszta belá
tással, de külső érzékekkel is tapogatható mun
kahaladást. A’ tudósító egy nyugalmazott katona
tiszt. „O-Orsova nov. 20kán: Dunánkon a’ gr. 
Széchenyi István igazgatása alatt folyamatba in
dult munkálatok valódi charaktert öltenek föl. Le
folyt octoberben közel ezer ember dolgozott napon
ként a’ sziklák hányatásin Lyupkova és Szinitza 
közt a’ vízeséseknél. Látni egy részben a’ 'tűz-és 
szikla-okádó Dunát, látni a’ sziklacsucsok és bo
zótos cserjék közt bukdozó munkásokat, másrész
ben a’ munka folyamára ügyelő ingenieuröket őr- 
vonali pontokként táborozva, —- egyike a’ leg- 
fenségesb tüneményeknek. Sziklafeszitésre mun
kás embereket a’ határos m. kir. bányászatok álli- 
tottanak elő, Uj-Mddova névszerint rövid időre 
minden bányamunkálattal fölhagyott, a’ vállalatot 
egész ereje szerint segélendő. Kedvezvén a’ víz
állásnak rendkívüli csekélysége, a’ siker már is 
oily szembetűnő, hogy felüleges becslés szerint 
ezer koczka ölnél több mennyiségű kő van kitörve 
és szárazra hordva. Jelen voltam, midőn nov. idő
jén a’ csatornán a’ legelső hajó ment keresztül, ’s 
nem magyarázhatom a’ kedves érzést, melly ez 
alkalommal meglepett. Minden kétségünk, mellyet 
a’ hajózhatás lehető sikeresítése iránt e’ vidékben 

% nagyobb részint mindnyájan tápláltunk , — örök
re eloszlott, ’s erős hit kezd eszmélni bennünk, 
hogy vadonunkat rövid időn édennek tapasztaljuk; 
mi pedig magamat illet, legbensőbb hálaérzés töl
ti szivemet el a’ legjobb ’s legböícsebb országos 
kormány iránt azon jóllétért, melly Dunánk hajóz
hatóvá tételével olly áldáshozólag áradand reánk. 
— Schumanka Miklós.'

A’ hazára ’s nemzeti nyelvre olly érdemes 
Marczibányi nemzetség egyik tagja, Márton tábl. 
«r ’s a’ nemzetség majoreseoja Pestén f. h. 3kán 
tüdősorvadásban életének 52dikében kimúlt. Szép 
ház- ’s lakpalota áll Pesten a’ boldogult jeles ízlése 
’» épittetésbeli buzgó szorgalma után, még szebb ’s 
több keletkezett volna általa maradandó díszéül a’ 
városnak, melly e’ halálozást méltókép sajnálja,

Livios és Heraine magzati leginkább. — Vácfjron 
pedig még octob. 25kén múlt ki az életből lliek 
János orodi prépost, váczi kánonok , pesti főes
peres és több tek. megye tíblabirája munkás éle
tének 7 7 , ’s áldozó papsága 54ik évében.

Hírlapunk melleit minap külön nyomtatásban 
küldöztetett szét egy „Hangászati intézetnek^ Pes
ten, ez országos központon fölálliitatási terve. A’ 
szép vállalkozás kezdoji állhatatos törekvéssel mun
káinak a’ pálya megindításán, ime’ jelentésük:

Szerencsénk van a’ tisztelt hazát tudósítani, 
ho<jy intézetünkben a’ rendszeres tanítást  ̂ ránk jö 
vő 1835. észt. 2dik napján okretetlsn el fogjuk 
kezdeni. M renézve újonnan tisztelettel megkérjük 
mindazon szüléket ’s gyámokat, kik gyermekeiket, 
vagy gondviselésük alatti árváikat a’ szépneveléa 
ezoq sarkalatos ágában kívánják valóban csekély 
költséggel részeltetni, illyel én szándékukat, az el
ső helyen alulírottnak élő szóval , vagy bérírw^tetfc 
levél által legfeljebb f. h. 20kaig tudtára adni raél- 
tóztassanak. ([Lakása van a’ sz. ferenezrendi pia
cion 43Sdik szám alatt m. b. Podmaniczky nem-' 
zetség házában.} Pest, dec. 4kén 1834.

Diim&ny Sándor.
Serwacinshy Szaniszló.

Mer hl József.

Pest vunegye alsóbb részein, ’s Pesttel ha
táros alsóbb megyékben, már múlt nyáron közös 
panasz hallatott a’ mindegyre pusztító marhabeteg
ségek miatt; ősz kezdetén az apró baromfit szállta 
mag a’nyavalygás, ’s közönséges volt hallani ’s még 
most is hallhatni, hogy falkástul dermed ’s döglik 
az aprólék; most újabban több helyen ’s névszerint 
Hevesben a’ Tisza vidékein e’marhavész a’ helyett 
hogy szűnnék, inkább öregből, ’s ha még folyvást 
így tartaná, alig marad meg az általányos mar-» 
haszám hatod része , mert már is számos gazda 
van, kinek marhája egy darabig elhullott; ’sTisza- 
Nánán, Kömlőn, ’sKisKörén iöOOnál többre megy 
az elhullottak száma. Oka részint az is, mert a’ 
pórnépnek az orvoslás iránt ritkán szokott bizo
dalma lenni, ’s ha használ is valamit, közönsége
sen csak abbul á ll, mit magához hasonló utasok
tól hall. Elég bizonyság erre közelebb az is, 
hogy maga e’ döglelet közepette, jó bánás és 
kellő szorgalmi ápolás mellett egész gulyák talál
koznak', mellyekbe a’ nyavalya eddigelé nem hat
hatott. — Bécsben dec. hónapra felsőségi rende
lésnél fogvást a’ magyar Kurír szerint a’ marha
hús fontja 6  -pengő krra szállíttatott.

A N G L I A .
Minthogy a1 Times mind hangját mind néme

tét megváltozUitá, ’s Wellingtonról azt mondja, 
hogy barátjai őt minden okos és szükséges reform 
előmozdítójának hirdetik ; arra a’ Globe így’ felel,
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vágva mind a1 Timest, mind a’ tory kát: „Örömest 
hallanék laptársinktól, mellyek t. i. „Wellington hg. 
barátival“ közelebb érintésbe jöttek : valljon a’ lon
doni conservativ-klubb titoknoka azért küldetett é 
Prágába X. Károly ö felségéhez , hogy a’ már de 
facto íonálló britt ministerium megerősittetését a’ 
legkeresztyénebb királytól de jure kikérje? vagy 
másítani fogja é e’ tisztviselő útját,’s Olaszország
ba menni , hogy hírét vigye meg olly események
nek , mellyek elindultakor Angliában még nem 
történhettek meg? — A’ whigek nagylelkűleg 
több figyelemmel voltak család-atyák iránt, hogy 
sem ministeriumaik tory altisztviselőjit elűzték vol
na helyeikről. —* Ugyancsak a’ Globe még ezt is 
mondja a’ minister-változásról: „Mióta a’ hanno- 
verai ház királyszékre jutott , először történik, 
hogy szeszélyből bocsáttatik el a’ korona minis- 
teriuma; először történik a’ való képviseleti kor
mány-alapi tás óta az is , hogy az alkotmány ál
tal törvényesen nem felelős hatóság kezeibe tett 
hatalom puszta kedvezési szellemben gyakorolta- 
tik. Azonban a’pillantás némi ügyességgel van vá
lasztva.“— A’londoni levelezések is telvék észrevé
telekkel e1 fontos változásról. Xov. 18ról egyik leve
lezője azAIIg. Znak azt mondja: „Wellington politi
kája iránt nem nyilatkozik , ’s minthogy még társai 
nincsenek, nem is nyiiatkozhatik. Lapjai, mellyek 
szellemében írnak különben, mostméiyen Ivallgat- 
nak. A ’ közönség azonban saját ereje érzetében 
legkevésbé sem ijedez, jól tudván, hogy a’ toryk 
is csak javítás utján mehetnek előre. Ennélfogva 
nyugton várja , ’s csöndesen a’ történendőket. — 
Nov. 19rőljött hírek szerint a’ király folyvást ta
nácskozik a’ toryk főbbéivel. Úgy szinte Welling
ton liget is számos tory látogatja. •— A’Globe azt 
hirli, hogy még a’ parliaroent-íöloszlatásról is sűrűn 
kezdenek beszélni. Ugyan e’ végbül számosán el
utaztak a’ toryk közül azon környékekre, hol vá
lasztatásukat reményük : hogy azt ott sürgessék, 
v. eszközöljék. — A’ Morning-IIerald híradásá
hoz képest a’ Cumberland! hg. háztartásának egyik 
része megérkezett St. James lakba , ’s ezentúl 
rövidebb időre várják őt oda,mint eddig hitték. A’ 
Globe megjegyzi erre: „Hihetőleg épen jókor! ’s 
ez mind csak véletlenül! —“ Ministerek még nov. 
19k én sem voltak kinevezve ’s nem is fognak hi
hetőleg, míg Sir Robert Peel Olaszországból vis
sza nem térend. A’ Globe azonban gunyképen igy ál
lítja össze az uj ministeriumot: — „Előre is követ
kezőt állíthatni a’ ministerium helyes jegyzékének: 
A’ kincstár első lordja, Wellington hg! A’ belső 
status-titoknok: Vitoria herczege! A’ külügyek 
ministere: a’ Waterlooi hg! A’ had és gyarmatok 
ministere Ciudad-Rodrigo hge! A’ ministertanács 
elnöke: Torres-Vedras marquisja! A’ lord pecsétőr:

Yimiera gróf! Admirálsági első lord: Douro báró! 
A’ pénzügy ministere : Wellington viscount! Lord 
kanczellár: az öt rév felvigyázója! végre fő számhi
vatali elnök: a’ Tower parancsnoka! (Valamennyi 
Wellington czime). Szerencsét kívánhatunk az or
szágnak,hogy végre valaliára egyesült’s egyaka- 
ratu miniateriuma van. így a’ kabinet úgy fog csele- 
kenni, mint egyetlen egy ember.“ A’Standard er
re igy felel: „Még egyszer tanácsoljuk olvasóink
nak, nehigyenek a1 külön ministeri osztályok meg- 
rakatása hírének, hanem legyenek még vagy 14 
napig nyugton ’s békével; mert előbb semmikép 
sem határozhatni meg: mi Charaktere lesz az uj 
igazgatásnak. Azonban jól meg kell gondolni, 
hogy W. herczeg , noha legvégsőbb szükségben 
hivá meg a’fölség őt ügyelni az uj ministerium-ala- 
kitásra , azért még sem kötelezte magát arra, hogy 
ő képezze az uj ministeriumot, annál kevesebbé , 
hogy huzamosb időre «hoz álljon. A’ hg. csak ar
ra kötelezte magát, hogy minden erejét olly mi- 
nisterium-alkotásra forditandja, melly a’ fölséget és 
népet is kielégítse.“ — A’ Globe egyik levelező
je e’ tekintetben figyelmeztet arra : mi helyesen 
választotta meg a’ herczeg idő perezét, élvén Sir 
Robert Peel távollétével. Ha Sir Robert Peel úgy
mond, Londonban volna, semmi ok sem lenne 
arra , hogy a’ ministerium kineveztetése olly so
káig késsék, vagy hogy azon nyilatkozás ha- 
Jasztassék , melly az uj igazgatás elveit elő
adja. De a’ szerencsés véletlenség, t. i. Sir Robert 
Peel távolléte, igen képessé tévé a1 nagy hadvezért, s 
anélkül, hogy további szándékát kimondaná, az 
egész kormánynak magához vételére, hogy igy 
Downing-Street autokratorává tegye magát , ’s 
egy status-csapásnakhasznát vehesse anélkül, hogy 
bármi veszély-koczkára tenné magát. Azon ürügy 
alatt, hogy Sir Robert Peel visszsjövetelét várja, ő 
kegyelmesvsége a’ nemzet érütését tspintgatja, hogy 
bizonyossá tegy e magát: mennyit birand e l,’s ide
je Jegyen megfontolni: mi eszközökkel éljen e’ ha
szon megnyerhetésére ? Ha Sir Robert távolléte 
valóban csupa véletlenség, meg kell vallani, hogy 
a’ legpontosabban kitűzött rendszabály sem lehe
tett volna jobban kiszámítva annak szoros kitudá
sára, meddig mehet a’ herczegi kormány ezen or
szágban ? Ha a’ nemzet rósz képet mutatna, Sir 
Robert Peel jókor történendő visszajövetele minden
korképessé teendi őt méltóságos lemondásra, ’s mint 
1832ben a’ hires májusi napok alatt azon nyilat
kozásra, hogy fel vala ugyan küzdésre övedzve , 
de engede kevésbé bátor vitézek okosságának vagy 
félelmének. ’S ha az események középutat enged
nek , Sir Robert véletlen távolléte, ’s jókor törté
nendő visszajövete meg fogja választatni azon he
lves időt, melly ben illőnek vélendik fölvilágo- 

«
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sitást vagy értesítést adni azon kormány-módrul, 
nielly alatt ezentúl éljünk. —“ A’ lapok közt a1 Globe 
mellett a’ Morning-Chronicle legíüskésb legbojtor- 
jányabb módon támadja meg a’ ministerium-másitást. 
Nov. 19iki számában így kel ki az ellen: „ő ma
gassága a’ nagy vezér mármost a’ királynyilvá- 
nyos tanácsadója, és felelős az előbbi ministerium 
elbocsáttatásaert, .’s valamennyi statushatalom siet- 
ségcs átvétele veszélyes következéseiért. A.z an
gol nép kérdezni fogja: mire e’ hallatlan sietség? 
mit tettek az előbbi ministerek, hogy igazoltassák 
e’ hiríelenkedő bánásmód? e’ kérdésre azutánmiaga 
felel meg, azt adván okul, hogy a’ ministerek a’ re
form és javításoknak utat nyitottak ’s azokat már 
halasztani tovább nem lehete, „azért adáka’ sta- 
tushataímakat sietve a’ reform nyilványos ellensé
ge kezeibe.“ — A’ Times azon alkalommal, mi
dőn azt említi, hogy üj ministerek Sir Robert Peel 
visszajövetdeig ki nem fognak neveztetni, követ
kezőleg elmélkedik: ^Hihetőleg a’ kabinet nem 
lesz többé oily tömve, mint az utóbbi 30 év óta. 
1 4 — 15 kabineti tanácsos félig is sok, V  csak 
nehezíti a’ súlyos mély tanácskozást. A’ népes 
kabinet vitázó klubbá válik, -’s a’ fenforgő kérdése
ket elhatározni épen oily nehéz, mint a’titkot meg
tartani. 7 , 8 ,  legföljebb 9 tag untig elég. A’fők 
egyesületét itt nem hasonlíthatni v. szabhatni a’ 
pénzváltókéhoz. Ezeknél a’ nagy szám hitelt sze
rez, amott a’ részvevők sokasága nem mindig emeli 
a’ firma hitelét. Pitt kabinetje, ha nem csalatko
zunk, több évig csak 7 tagbul átlőtt.“ — Ezen 
okoskodáshoz még azt is toldja, hogy Wellington 
hgnek könnyebb teljesen szerkeziilt ministeriumot 
alkotni, mint bárkinek másnak, mert párfjakeve- 
sebb zavart okoz neki. -Czikkelye végén Brougha- 
mot támadja meg, ’s arról vádolja, Jiogy a’ volt 
ministerium megbuktának ő oka, inertia’ király m ár 
régen nem volt Brougham lord viseletével megelé
gelve, ,sőt még roszalta is azt. A’ Times úgymond 
maga már több hónap óta csipdelte őt, hogy tér
jen magához, ’s megjövendölte , hogy .viselete 
majd ezt hozandja rá , ’s társaira. Kigunyolja vég
re Broughamnak az -Edinburghi Reviewba iktatott 
azon fenyegetőzését, hogy.nem átallandja egykor 
Wellington liget és Sir Robert*Peeit meghíni kor
mányi részvétre. — Fel fog e 'a’ parliament osz- 
lani, vagy sem? még nem mondhatni bízvást, 
mert azt is csak Sir Robert Peel visszajöttével 
fogják elhatározni. — A5 Morning-post torylap 
azt beszéli: whigektől hallotta, hogy a’ parlia
ment feloszlatását talán el is mellőzhetni. Számos 
-alsóházi tag, kik mindeddig ellenzésben voltak a’ 
conservativekkel, oda nyilatkoztának, hogy támo
gatni fogják a’ ministeriumot, ha olly személyek
ből ájland^ ?* />Mv elvekre épülend, mellyek a’köz

bizodalmát helyre állítani, a’ nyilványos rendelt 
fentartani , ’s a’ nemzet boldogságát és jóllétét biz
tosítani képesek. Szép de tág kifejezések! — A’ 
Morning-Herald valamint a’ Times is arra számol, 

íhogy a’ toryk, mióta az országlásból ki valának 
zárva, tévedéseikből sokkal fölhagytak , ’s ezt 
különösen Wellington hgre alkalmazzák. Mióta 
úgy mond a’ M. Herald, a’ nyilványos ügyek ve

zérletétől elmozdittatott a’ hg., többet tanult, és 
felejtett, mint akárki más, ki illy magas helyzet

ire jutott. Mi.,nem mondunk le azon reményről: á’ 
hg ezen időközt olly igen használta szellemi oku

lásra  , hogy képesüljön a’ kabinetben is szintolly 
naggyá lenni, mint a’ .csatamezőn. ’S hamar csak 
ugyan igy van a’ dolog, ha a’ lierczeg valóban haj
landó ’s képes a’ refonnbill szükséges következé
seit teljes értelmekben valósítani, ügy beléptet 
a’ minisleriumba Anglia örömmel ’s .bizodaloromäl 
fogadandja. ’S e’ bizodalom nem kévéssé fugázón 
meggyőződés által erősödni , hogy kezeiben az 
alkotmány régi sarkoszlopai ’s védmiivei minden 
-dulékony ujitas-vágy ellen biztositvák. Welling
ton hg igazgatása csak úgy maradhat fen, ha e’ 
..-szellemben hatand’s munkáland.“ Mind a’Morning- 
,Herald mind a’ Courier arra szólítják fel az uj mi
nisteriumot, hogy figyelmét íökép Irlandra fordítsa, 
Is ezt leginkább abban mutassa ki, hogy ‘kénysze
rítő szegényi törvényt’s a’ kath. papságnak-a’kincs
tárból észközlendő fizettetését hozza indítványba. 
A’Courier ez óhajtást és javaslatot még az által is 
támogatja,hogy Craker ur,is (politikai tory író, és sok 
éviglen az admirálisság tetemes befolyású titoknoka 
mig a’ toryk országoltak) ezen utolsó vélemény 
mellett nyilatkozott. Könnyen megeshetik , hogy 
ugyanazon rendszabályokat, mellyeket az előbbi 
ministerium vala létesítendő, minthogy azokat töb
bé okosan nem hátráltathatni, toryk által valósittat- 
jamost a’ király, csak hogy a’ toryk tekintete ’s ez 
által befolyása ?á!ljon ismét 4ábra. — A rról, mi 
benyomást tett e’ ministerium-változás a’ külföldön 
ide ’s tova, az angol hírlapok még nem emlékez
nek. Egyedül a’.-Courier mondja, hogy a’ franczia 
kormány a’ többi Europa iránt nem olly biztosnak 
hihetné léteiét, mint akkor, midőn a’ whigék tá 
mogatták : ’s innen talán könnyen hajlandó lehet a’ 

-mozgó pártnak adni több befolyást. — Londoni le
velezések szerint a’ külső politikában semmi má- 
sitásjiem fog történni. A’ Globe eziránt azt jegy
zi meg, bogy hírnökök küldettek valamennyi eu
rópai udvarhoz, jelentendők, “hogy ámbár változott 
az angol kormány személy-sége , a’ politika mind- 
azáltal másuini nem fog ; ^Spanyolországra nézve 
pedig Anglia szoros neutralisságot tartand. Ugyan 
„a’ Globe azon szemrehányást teszi a’ toryknak, 
-hogy ők, kik eddig mindig kérkedtek ügyességök-
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kel a’ status ügyei vitelében, és számoskormány- 
embereikkel, most valamennyi ministerséget egyet
len íéríinak adják által néhány hétre , még pedig 
hadi emberre! — mi nem egyéb kormány-anar
chiánál és politikai bizonytalanságnál,’s példa nél
küli eset Anglia történeteiben. Minden megakadt, 
minden zavarban van, ’s a’ hatalmas ország leg- 
fontosb ügyei eihalasztatnak, mig az ur, ki most 
déli Olaszországban utazgat, tán vagy 3 hét múl
va visszatérem!, ’s az „ügyes“ tory status-féríia- 
kat kisegíti zavaí jókból. A’ herczeg maga még egy 
szót sem mert politákájárul az országnak mondani, 
’s azon lapok , mellyek eddig támogatók ö t, Ieg- 
liatározatlanabb, legellenkezöbb dolgokat torlasz
tanak össze. A’ Sun is hasonló hangon szól mond
ván : „A’ herczeg maga is elámult (verblüfft) uj 
helyzetén, ’s az egész dolog egyetlen, példátlan 
eset! A’ radical lapok még kevésbé kedveznek e’ 
váratlan merényletnek. Az Examiner többek közt 
igy szól: ,, A’ király, ,,a’király ki alattvalóéi szivében 
él“ Wellington üget hítta meg! oda veték tehát a’ 
népnek a’ tusa-keztyut ? jól van , mi fölemeljük 
a z t, ’s Isten védje az igazat. De az ég is csak azon 
segít, ki önmagán segíteni tud ’s igy valamennyi 
reformer úgy ügyekezzék , mintha minden siker 
mindenkinek törekvésétől függene. Ha a’ reform- 
bili hijányai kiigazittattak volna, állásunk biztosb 
lenne; de még is elég vigyázok, hathatósak, mun
kásak’s mindenek fölött egyesek ’s erősek vagyunk 
ügyünket kivíni. Várhatjuk, hogy a’ torysmus telje
sen ’s határozottan fog kifejleni. ’S ha az alsóház tag
jai közül százan pártolnának is hozzá, megmarad a’ 
többség még is ellene. Csak Irland békésén viselje 
magát, mert ha e’sziget föllázadna, életet lehelne a’ 
tory országlásba.“—A’ király két véje nyujtá be 20- 
kán udvari hivataláról lemondását. (Errol és Fáik 
land lordok.) — Londoni hírek szerint nov. 32ről a’ 
király 21 kén tarta tanácsot, hol az eddigi lordkan- 
czellár Brougham 1., azután Ellice ur, Russeliordés 
Sir Hobhouse hivatalos pecséteiket ő Fölsége ke- 

, zeibe letevék, ki azokat Wellington hgnek adta 
által. Másnap Lyndhurst lord eskütt föl lordkan- 
czellárnak , melly tisztet ő a’Standard szerint csak 
ideiglen vállalta föl, ’«mostani hivatalával (Chief 
baron of the Exchequer) együtt viselendi. A’ Cou
rier szerint, Brougham 1. családostulPárisbaszán
dékozik költözni. — Wellington hg. következő 
hangú irományt külde ,R. Peel után: „Parancsot 
vettem a’ királytól uj igazgatást alkotni, ’s én e1 
parancsnak nyomban engedtem. Már régen úgy 
vélekedtem, ’s most is azt tartom , hogy az első 
minister az alsóház tagjaiból választassák^ ne a’ 
felsőházéiból. Nyíltan megvallom, senkit sem tu

dok ügyesbnek e’ Jielyre mint begyedet, te ennél

fogva kérem: térjen azonnal Angliába vissza e* 
tisztet fölvállalhatni. Mi engem illet, altaljában 
nem óhajtók hivatalt elfogadni; de ha föls. uram 
te hazámnak használhatok, te Kegyed óhajtja, kész 
vagyok Kegyed igazgatása alatt minden tisztsé
get elfogadni, mellyet számomra kitűzni szándé
kozik.“ — A’ Standard 21 kén azt mondja , hogy 
azon gyülekezetek, mellyek eddig a’város külön 
részeiben történtek, semmit sem jelentenek se szá
mukra se tagjaik állására, te czikkelyét igy íeje- 
z i: „Mint látjuk, hatalmas nigi^ok (affiche) van
nak a’ váfos minden részein íeitiizve, mellyek 
egyik londoni lap (Times) ellen szóíanak. E ’rag
lapok vége illy értejmü: „két millió font sterling 
fog a’ statuspénzekbül arra használtatni, "hogy az 
uj választásokra befolyást nyerjen az uj kormány.“ 
A’ Standard mint természetesen védenczei bőrében 
járó dolgot gúnnyal ügyekeszik azt-megczáfol- 
ni, — Nov. lökén Kent grófságban, a’ fő te al- 
nemesekösszegyűlvén, megünneplék a’ püspökök
nek májusban a’ király által adott szavát, te egy
szersmind felírást határoztak a’ királyhoz, melly- 
ben hu ragaszkodásukat fejezik iránta ki és sege
delmüket ígérik arra, hogy a’ király valamennyi 
párt derék íérfiait egyesítse, mint reményük a’ 
britt megbecsülhetlen egyházi és világi alkotmány 
javítására. — A’ glasgowi egyetem rectora meg
választatott. Kijelölt főkép kettő vala u. m. Dur
ham gróf és Stanley lord (mérsékleti tory). 135 
szótöbbséggel Stanley lord lett azzá. —* Cobbett- 
nek dublini barátjai lakomát adtak nov. lökán 
Hadley lakban. Mintegy 300 vendég vön benne 
részt Cockburn gén. elölülte alatt. Miután a’ király és 
kir. család áldomásit elköszöntötték, Cockburn 
Cobbett egészségére emelinté poharát. Cobbett ur, 
hogy a’ gyülekezet jobban láthassa, az asztalra 
állolt, te a’zajos tetszés (mellyel fogadtatott) le- 
csilapulta után, hosszú beszédet tartott, melly ben 
a’ britt alkotmányt dicsérvén megjegyzé , hogy 
William Welf (a’király) mint ember egy hajszál
nyival sem több Cobbettnél (nagy nevetés), ki- 
vevén a’rábízott fölségi hatalmat, mellyet ö (Cob
bett) mindig tiszteletben fog tartani. A’ szónok igy 
Tekeszté szavait: „Most azon reménnyel ülök le, 
hogy a’ ministerium utolsó másultával semmit sem 
fogtok veszteni, (halljuk! tetszés, nevetés.) E’ 
borzasztólag komoly történet, úgy hiszem, se a’ 
füvet növésében, se a’ sertéseket hízásukban nem 
fogja gátolni. (Kaczaj.) Bizonnyal e’ ministerek 
nem voltak olly elkerülhettem dolgok, mint orrunk
ban a’ levegő, te valóban azt hiszem, hogy nél- 
külök is hélyre jőtök ti. (tetszés és kaczaj). Ar
ira csak -szerencsét kívánhatok nektek, hogy a’ 
tkirály<űket dfcnak eresztette.“ í(hangos ’tetszés.)
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Cobbett ezen cstvén még két beszédet tartott.; 
egyiket O’Connell egészségére, másikat az éjszak- 
amerikai statusok elnökére köszöntött áldomáskor. 
Mondottak áldomást „a’ népre, mint minden sta
tushatalom alapjára“ ’s „az unio-felbontásra is.“ 
(Bster. Beob.)

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Piedra Ruena városra, az Eco del Comer- 

eio szerint, nov. 6kán egy csoport lázadó ütött. 
Minthogy e’ város Mancha tartományban fekszik 
jól távol a’ fölzendült vidékségtül, senki sem tar
tott a’ berohanástól. A’ lázadók az utczán lődözni 
kezdvén, a’ lakosokat házaikba riasztók, ezután 
a’ bíró lakára törvén, megfogák a’ bírót, kihur- 
czolák a’ piaczra ’s meglövék; a’ mi elhajtható 
marha, vagy elvihető holmi volt, mind elrablók, 
’g hosszú dulás és rombolás után csak estfelé hú
zódtak ismét ki a’ városbul. Hasonló dulást ’s öl
döklést követtek el Villamayorban. Bizonyítják ez 
esetek, mond az Eco, hogy a’ falusiakat is föl 
kell mindenütt fegyverezni, ha őket egyenes ál
dozatul kitenni nem akarjuk. Az Observador pe
dig: Több levél érkezett hozzánk, úgymond, 
hogy már Mancha tartományban is iszonyun pusz
títanak a’ pártosak. Nem csudálhatni a’ dolgot, 
mert minden vétkök büntetlen marad, a’ hazafiak
nak pedig, kik ellenök fölkelhetnének, kezeik 
kötve vannak. Burgosban is büntetlen eszküsznek 
össze , sőt e’városbul nyilványos levelezések foly
nak Merinóval, ’s a’ féktelenség annyira megy, 
hogy a’ békés lakost háza küszöbén gyilkolják meg. 
Vannak helyek, hol nem tudják: d. Carlos vagy 
II. Izabella uralkodik e? ’s még is elég találkozik 
a’ kormány körül, ki mindent legjobb rendben lát. 
Ideje volna valahára egyesülnünk a’ haza meg
szabadítására. — Mádritbul nov. 12kérül egy le
velező ezt írja: Itt közönségesen csak Mma moz
dulatba van mindenki figyelme fordítva. 0 , mint 
tudva van, egy úttal alkirálya Navarrának, ám
bár e’ tartomány kiváltságai tiltják : 1) hogy hely
beli születésű lehessen alkirály, Mi na pedig na- 
varrai fi; ’s 2 ) hogy az alkiraly Pamplonábul el- 
távozhassék, Minának pedig lehetetlen egyhely
ben maradni. A’ kormány tehát e’ részben első 
lépést tön a’ tartomány kiváltságai megsemmisíté
sére. Minának eddig kiadott napi tudósitásit ’s ren
deléseit közönségesen igen elbizott hanguaknak 
ítélik, igy jelenté többi közt e’ napokban: „lóra 
ültem, ki nyargaltam ’s a’ pártosak eltűntek.“ — 
Napoleon még legnagyobb diadalmi mellett sem szólt 
illy hangon. — Összeesküvések a’ tartományok
ban folyvást gyakorak, ’s itt a’ nép folyvást ki
áltozz«!' a’ Zea, Calomarde, ’s Carlos neveket. 
Soha e’ nép szabadabban nem beszélt mint most, 
’s már minden tartózkodás nélkül gáncsolják a’

ministereket. Maga a’ censura langyabb kezd len
ni , legalább az Observadorban olly czikkelyeket 
olvashatni , mellyeken mélfán lehetne álmélkodni, 
ha az irók és censorok közelebbrüli egyetértésük 
e’ dologra világosságot nem nyújtana. — A’ka
marák közelebbi ülései nem sok érdekest nyújta
nak. lökén javaslat olvastatott föl az iránt: hogy 
a’ kamarák előtt semmi kérdés vitatottnak ne is- 
mértessék, valamig legalább három három tag mel
le tte ’s ellene nem szólott. Ezt heves vita követé, 
de mégis a’ kérdés utóbb ? i^> 5l szóval félre
vettetett. Azóta tanácskozási renden a’ polgárka
tonaság szerkezete forog.

Bayonne nov. 16. Bioja lakosi példája már 
is gyümölcsöt hoz. A’ szomszéd vidékség, melly 
eddig részrehajlatlanul vagy inkább d. Carloshoz 
szitokig viselé magát, fölhagy a’ bizodalommal, 
nem tekint ígéretekre, ’s Minához csatlakozik. A* 
síkság példáját á  hegység is követi, guerillák 
alakulnak a’ falusiak közül épen úgy, mint előbb 
Carlos részire, mellyeknek hanem volna is több 
hasznuk, mint általuk az ellenség közlekedésit 
megszaggatni, már ez is elég-nyereség. IV̂ ina e’ 
kis csapatok számára Pamplonábul mindenfelé 
tiszteket küldöz, kik azok mozgásit vezéreljék. 
Némelly most alakult uj önkénytes zászlóaljak már 
nem elégszenek azzal meg, hogy városaikat vé
delmezzék , hanem kijárnak az ellenséget fölkeres
ni. A’ carlosiak mindinkább olly helyekre vonul
nak, mellyek támadóiknak járhatatlanok; azonban 
hideg és mindennemű sziikölködés csakhamar kény- 
szeritni fogja őket ismét síkra térni. Zumalacarre- 
guy minden erejét összeszedi, ’s mondják felőle, 
mikép maga vallotta volna meg: hogy egyedül 
Minaaz, ki az insurrectioval képes szembeszállni; 
eddig a’ harcz, mintáilitá, csak gyermek-játék 
volt, de most derékon fogja a’ két párt egymást, 
’s külekedni fog, mig egyik el nem fül. — Mad- 
ritbul jött hírek szerint Llauder .a’ hadministerséget 
elfogadó; a’ királyné pedig Minának minden le
hető segédeszközt megígért a’háború sikeres foly- 
tatására. Mióta a’ kamarák a’ Guebhardíéio adós
ságot elismerék, a’ ministerek állása napról napra 
erősbül, az oppositio szelleme ’s befolyása hanyat
lik , a’ nép férfiasabb. Ellenben egy levelező ezt 
Írja Mádritbul nov. iOkérül, mielőtt Llauder még 
a1 hadministerséget elfogadó: „Zarco urnák, ki a’ 
27 — 28ki kettős szerencsétlen csapás miatt mi
nisten tárczáját veszté, utódjául Catalonia főkapi
tányát gén. LIaudert nevezik. Ezen embernek mi- 
nisterium-vállalása, ha valósulni talál, még nem 
lesz eldöntő sem az ingadozó ügy megállapítására, 
sem annak vég kifejtésére, ö mozgásnak nem ba
rátja legalább, ’s habár annak mutatkozik is, szia- 
bülcselekszi azt és saját érdeke ótalmaért; mindaz-
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Ital természeténél fogra kétségkívül azok sorsá-
an fog osztakozni, kik vélekedésüket, ha min
yárt máskép érsenek is, a1 mulékony’s nem rit— 
án nyakszegő népkegynek szívesen föláldozzák. 

Ü’ republicanusokkal már rég meghasonlott; ezek 
lost egészen más embereket keresnek pártjoknak 
ßjekül, illyen Mina, kiben hatalmas gyámolt re- 
nénylenek, ’s ki különben L!a*dernek személyes 
ellensége. Mina politikai hitét nincs ki nem isme- 
i ; az 5 kineveztetése olly hivatalra, minőnél a’ 
irályné fontosbat nem adhat az országban senki

itek , egyike azon furcsa eharakter-vonásoknak, 
ttinők a’ mostani kormányt bélyegzik. E ’ kormány 
ne» állhat lön sokáig, feloszlása mindinkább kö
zeleg, ’s egyik lába, úgyszólván, mára’kopor- 
•óban. Ezen igaz kezéputi urak (a1 miaisíerium), 
Ilik neki bátorultak idegen országi ’s minden tör
ténet- és nemzet-alap nélküli, ’s így Spanyolor
szágra már csak ezért is alkalm:.«hatian institú
ciókat telepíteni hazájokba; — kik, nem tanulva 
azon történeteken, mellyek csak egy évtized előtt 
s spanyol vérrel áztaták az ország földet, elég 
«rőt ’s ügyességet képzelnek magokban, puszta 
hatalmi parancs és saját úgy gondolásak szerint 
-egyszerre megakasztani a’ szenvedélyek árját, 
mellynek bilincseiből önmaguk is csak most ver- 
^ődtenek ki, ’s melly,félutban megállást mindenütt 
inkább tűr mint Spanyolországban; — ez arak, 
.mondám, ey fölélesztői „fiz ország hajdani alep- 
ftörvényinekc{ — nem sokára azon kétségbeeső ha
jós helyzetében Ielendik magokat, kinek hajója 
lángba borulva ég, mig alul a’ tengerbenhányko- 
dó hullámok tátognak , a’ korom ’s üszökruaradé- 
kot el-elnyelendők. Azon komoly harezban tehát, 
raelly itt fejét emelgeti, melly még csak most idüí, 
a’ mérsékelt liberálisok nem nagy, igen csekély 
szerepet fognak játszhatni. Harcz lesz ez élet és 
halálra! harcz a’ régi Spanyolország ’s minden 
kiváltsága és szokása, — ’s a’ revolutio közt en
nek minden szörnyetegivei , mellyet egy részrül 
bosszúvágy, másrul vakbuzgóság nevelnek, ’s most 
márSdszor emelendi fejét a’ félsziget felébe a’Ieg- 
utólsó ’s egyszersmind sorsváiasztó ütközetre agya- 
rogva! Mellyikhez fogna majd e’ két agyarkodás 
közül a’ főváros nyilványos szelleme hajolni, elő
re látni nehéz; különben Madrit, az ország töb- 
; bí része népszellemére épen nincs is annyi befo
lyással, minőt az ember egy, már három század 
óta monarchiává alakult ország fővárosának tulaj
donítana. Meglapul itt a’ nép , valamint városa 
kfilső tekintete (mer? Madritban jobbadán alacsony 
jházak vannak), ’s gyáván hunnyászkodik az éhes 
csoport az előtt, ki épen a’ hatalmi gyeplőt tart
ja ;  keveset hajt szellemi érdekre, de annái íöb— 
'bet, mint ez nagy városokban szinte közönséges —*

niaterialis(anyagi)szükségek pillanat! kielégitésöíf- 
re. Fájdalom! ez teszi Madritban a’ politikaiéle
tet, ezen önhaszonleső’s charaktertelen hunnyása- 
kodás. Minden párt közül, mellyek a’ kamarák
ban , a’ del Sol piaezon , vagy akárhol másutt, hol 
pölitikárul tanakosznak, talán egyedül azok lá t
szanak némi, tettlegi jogon alapuló elvek által 
vezéreltetni, kik a’ hajdani egyszerű kormány-alak 
párthívei; a’ többi mind személyes érdek’s önhan 
szón ntán lót fut. Meglehet, Madrit mind e’ meg
lett, valamint az ország hegyvidéke is, hová a’di
vatos civiíiaaíio még nem talált ú tra , carlismusra 
hajtanék, mig a’ tengerparti városokat ’s névszón 
rint Cadiiot, mint elhatározott republicanusokat 
tekinthetni. Es sehol világosabban nem tünteti m»- 
gátelfc, mint Cataloniában, hol a5 szabad szelle
mű főváros , a’ szomszéd hegyi carlosiakkal szénán 
közt örökös fegyverben áll. Altaljában a’ félsziget 
jelen állapofja szomorú pillantást nyújt, ’s minden 
oda matat, hogy benne a’ társasági szerkezet ősze 
ladozni készül, hacsak a’ Gondviselés nagy taná
csa, valami rendkívüli kifejtés által, iránta mást nem 
határozott. (Ö. 13.) — Bayonne nov. 19. Gén. Mina 
serege nagy részével Pamplonábul kirándulást tett 
Puente de la Reyna, Magúéra, Ziroaqui ’s más 
helyek felé; az ellenség mindenütt elvonult előle, 
a’ lakosság pedig örömmel tódult hozzá fegyvert 
kérve és szolgálatra ajánlkozva. Mina a’ legalsó 
emberhöz is nyájas leereszkedéssel viseltetik, son- 
ban látogatja a’szegények gunyhójit, és személye
sen kíván mindenkit meggyőzni, hogy az ellen
fél halmos ígéretei puszta hitegetések. — Epen most 
beszélik, hogy Lequeitio mellett tegnap (novemb. 
ISkán) ismét ütközet esett ’s a’ carlosiak megve
rettek ; 600 esett volna el a’ fogságba jutottakon 
kívül, ’s köztük a’ vezér is , ki magát egy levél
ben Elfactor generálnak nevezi. Mind Xa varra, 
mind Guipuzcoában a’ junták folyvást üldöztetnek. 
Vitoriába Í4  uj zászlóalj érkezett meg a’ kir. se
regek erősítésére. — A’ Courier Zea-Bermudea 
utazása felől egy levelet közöl Párisbul nov. 10- 
kérül, mellyben az a’ mondott exminister ’s névsze- 
rint annak Spanyolország iránt viseltető őszinte 
érzelmei felől, sok szépet mondogat. Zea azon meg
győződéssel van, hogy hazája minden esetre vagy 
d. Carlos, vagy a’ merő demokraták hatalmába 
kerül. Mint ő hiszi, Spanyolországban a’ demok
rata-párt már tökéletesen szerkezülve ’s minden
felé szétágazva áll. Egész ezredek a’ katonaság
nál ’s az altisztek nagyobb része e' hitet vallják, 
kik azon esetre, ha francziá vagy akármi más ide
gen fegyveres közbenjárulás kivántatnék, az nnal 
a’ carlosiakhoz szegődnének által, egyes erővel el
lenállandók az idegen betolakodásnak. Zea mind 
e’ mellett nem hiszi, hogy az ország constitutio-
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nalis igazgatásra meg volna érve már, ’sha győzni 
talál a’ revolutio, úgymond, meg lesz újulva min
den sanyaruság, melly 1793ban tapasztaltatok. 

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A’ török status-ujság oct. 28 kán következő 

czikkelyt ad a’ Scutari és Nicomedia (Kisázsia) közt 
állítandó postaidról: „Miután ő magassága dicső 
uralkodása a la tt, ki a’ statusszabályokat megují- 
tá , ’s az országra nézve dicséretes uj rendet ho
zott be, már több magas intézet létesitteték, azon 
jótékony óhajtást is ápolá keblében, hogy rendes 
csinált-utak készíttetésükkel mind a’ közlést mind 
kereskedést könnyítse, ’s az eddigi posta-rend
szert az európaihoz alkalmazza’s illessze. E ’ végre, 
a\ többi tartományokban is későbben létesítendő 
szándék próbája gyanánt, most Ahmed Fewsi ba
sa intézése alatt Scutari és a’ 18 órányi távolságii 
Nikomedia közt ország-utfog készíttetni. — Azon 
munkások számára, kik a’ szomszéd vidékekről e’ 
készítésre alkalmazandók, a’ kormány elegendő 
napbért, úgy szinte kenyér, vereshagyma, olaj, 
meggy ’s egyéb élelmiszert küldetett előre. Ezen 
országúton Scutari és Nicomedia közt 4 —5 órá
nyi távolságra postaházak fognak emeltetni; út
mutatók felállittatni ; valamennyi hid vagy ki- 
igazittatni, vagy ujdonak építtetni, ’s minde- 
nik posta-állomásra tíz saját postakocsis adat
ni, Ezen uj posta-rendszer 8 —10 nap alatt 
fog létre hozatni. —  A z  e g é s z s é g  állnpotja a’ fő
városban nov. 4röl jött hírek szerint altaljában ja
vulni kezde; de Bujukderében még mindig szá
mos mirigy-eset adta magát elő. — így ir Konstan
tinápolyból az Alig. Z. nov. őröl; ,,A’ béke-tön- 
tartásra nézve csökkenni kezd a’ bizodalum ismét. 
A’ szultánt  ̂ ki már hajlott a’ díván békés része 
tanácsára , újra háborgó gondolatok környezgetik. 
Okai e’ szándékmásitásnak a’ Syriába küldött ké-, 
mek, kik'onnan a’ syriai nép értelmét olly kiáltó 
színekkel fejtegetik,’s az aegyptusi kormánnyal olly 
igen visszás és ellenkezőnek, hogy csak néhány 
ezer katonát , de különösen pattantyusságot elég
nek hisznek egész Syria fölzendiíhetésére , ’s az 
aegyptusiak elűzésére* E’ tudósítások igen fölzudí- 
tották a’ szultánt, ki úgy is nehezen szíveli Syria t 
veszteségét. SeAnglia, se Francziaországtanácsá- . 
ra nem hajt többé. Mondják, a’ reiseffendi a’ külső mi
nisterek közbenjáró jegyzékeire mindig csak a’syriai 
tudósításokat mutatja elő,’s okát kérdi ellentanácsuk
nak valljon nem kötelessége é a’ portának segí
teni. szorongatott algttvalójit ? 's valljon bármi tá
volról veszéllyel fenyegeti é ez a’ szultánt ? vagy* 
ha ezt megengednéd vall jon mi qk lenne az, azeuró- 
p o megbomlására? ' ’s valljon nincs e joga, 
juj .szte é a’ szultánnak a’ kötelesség-feledő ba- _
i iM j j j i i i j~

sát megbüntetni, ’s e’ jogát kérdésbe akarják e 
vonni? Mindezekre, különösen a’ szultánnak ter
mészetesen igen bajos kielégitőleg válaszolni, mint
hogy a’syriai tudósítások ellen Iegkissebb kétsége, 
A’ diplomaliai közlések folyvást élénk mozgásban 
vannak, a’ hirnöki váltogatások különösen líécs és 
Londonba igen gyakoriak. A’seregküldés is folyton 
foly Ázsiába, ’s bízvást számolhatni, hogy hanem 
előbb, de tavaszra bizonnyal hire jövend Rescind 
basa Syriába ütendésének. A’ dögmirigy noha las
san de még is csökken, ’s nem dúl többé olly szer
telenül, mint eddig; azonban a’kereskedési ügyek 
jól folynak. A’ szultán uj utakat csináltat, ’s rc- 
méllhetni, hogy legalább kényelmesebben utazhat
ni majd Törökországban is.“ —

F R A N C Z IA  O R SZÁ G .
Nancyból nov. 17ről Írják, hogy néhány nap 

elöttérkeztek oda a’ moldvai fejedelem fijai, György 
és Demeter az ottani intézetben végezni nevelte- 
tésöket. Kíséretük 50 fiatal emberből áll,' kik u- 
gyanazon czélból jöttének oda. — Dupont de 1’ Eu
re, ki nagyon súlyos beteg volt ’s már követi tiszté
ről is le akart mondani, föllábadt, ’s barátjai kíván
ságára követi helyét sem hagyandja oda. -—Mor- 
tier marsai, úgymond a’Quotidienne, szerte hirde
ti, hogy ha tán a’kamara unalmat okozand neki, a’ be
csületrend nagy kanczelíariájába fog ekkor,, vissza
vonulni. A’ parlamenti vitákkal épen nem szándé
ka bajlódni , minthogy Thiers ur segíteni ígérte 
öt még a’ hadi osztályban is. — A’Temps igy szól: 
„Uj trónbeszédet emlegetnek, melly a’ kamarái* 
megnyittatásakor fog tartatni. Akkor uj íölirást ií 
kell majd készíteni. Azt kérdezzük már most: olly 
világos fog é ezen beszéd lenni hogy a’ feliráí 
még világosabb lehet?“ — A’pairkamarai törvény
szék biztossága a’ zendülök ügyében bevégeztí 
már munkáját. A’ pör minden irományai a’, tudósitt 
kezeiben vannak, ki munkáját hasonlag bezárta.— 
A’visszatérő ministereket újra meg kelle követető 
választani , ’s az meg is történt már hárommal, a 
többi még megválasztandó, i.

Az ép értelem, (Le. bon sens hírlap) azor 
hirt mondja Párisban szárnyaiénak, hogy a’ kormán; 
hírnököt vett Londonból azon közleménnyel, Wel
lington lord valamennyi szárazföldi ’s tengeri tiszt
nek parancsot külde. osztályához haladéktalan vis
szatérésre. E ’.hir következésében a1 tanács össze
gyűlt, ’s azt határozta tüsténthogy 200 tartalék
csapat képeztessék, mindenik 2000 fővel. További 
azt is hirlelék, hogy Wellington első audientziá- 
jiban mindjárt a’ spanyol és portugált szökevénye
ket íogadta el.. Csak háború ne, legyen miudeze! 
vége.

Szerkezte^; He l raecz  y.v. Nyomtatja Lan dere x.

■
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V o  g l a  l a t :  Magyar- é* Erdélyor«zág (m ag y a r  ’s e rdély i  országgyiilé* í k inevezések ;  Arad uj t is z t ik a ra  ; halálozások.) 
Anglia ( tö l i rá to k  ’s egyesületek a ’ ministerium változta  m ia t t ;  l lo tschild  ’s W el l in g to n ;  vé lem ények.)  Francziaor-  
szág (T hie rs  és l’e y ra ;  pair- tö rvényszék  ; P in to  sz índarab .)  Portugá lia  (G enua  szemet s z ú r ;  bocsánat-rendelés.) 
Spanyolország (kam ara i  v i ta tá so k ;  hadi h í r e k ;  ’s hírlapok beszedei.)  Németalföld (hollandi népsr'g ; Ajnheim Ccor- 
rant.)  Belgium (Gendebien kérdése  ’s egyveleg.) Oroszország. Törökország .  Gabonaár.  Pénzkelet.

M A G Y A R - és E R D É L Y O R S Z Á G .
Pozsony. A’ RRek közelebb napokbeli kerü

leti üléseikben, a’ fő RR. által az úrbéri czikkek- 
re tett észrevételeken már keresztül menvén, dec. 
3kán fölvették a’ Buna-szabályozást tárgyazó fő 
rendi választ.

Kolozsvárott nov. 27  ’s 29kén tartott orsz. 
ülésekben az országgyülés-elnöki ’s itélőmesteri 
kir. megerösitö-levelek vizsgálatai folytak ’s vé
geztettek ; ugyan csak ez utóbbi napon meghatá
roztatok: hogy az országos jegyzőkönyv 3 nyom
tatott példányban törvényesen hitelesíttessék, ’s 
egyike az országos, másik a’ k. monostori konven- 
ti ’s 3dik a’k. fejérvári káptalani levéltárba helyez
tessék. Nemes Adáin gr. közbenjött halála miatt, 
az ö ideigleni elnöksége alatt vitt orsz. jegyzőköny
vet alá nem Írhatván, ezen hijányosság, az ide
igleni tollvivők aláirásin kívül, egy arról teendő 
jegyzéssel határoztatok kipótoltatni. Végzés lön 
továbbá: hogy az országgyűlés minden rendű tag
jaiból az elnök ur előlülése alatt egy biztosság vá- 
lasztassék, melly az országgyűlési tagok szállásaik 
’s egyéb lehelő szükségeikről gondoskodjék. Vég
re az elnök u r , közelebbi országos ülés tárgyául 
az országos hivatalokra választást, ’s azzal egy
bekötött tárgyak folytatását tűzvén ki, az ez iránti 
előleges tanácskozások nemzeti ülésre utasittattak. 
Érd. Hir.

Apóst. Királyunk sept. 26ki Iegfensőbb hatá
rozata szerint Maurovich János áldozó-papot és 
tanítót a’ varasdi gymnasium igazgatójává, könyv- 
censorrá 's a’ csazmai társas káptalan tiszt, tagjá
vá méltóztatott kinevezni; — nov. lGki legmagasb 
végzése szerint pedig Budán a’ föposta-igazgató- 
ságnál megürült ellenőrségre, Linke Antal eddig 
ugyanott ellenőrködött postatisztet alkalmazni.

Föls. Urunk az alsó magyarországi kér. bánya- 
széknél megürült közbiróságra Fiala József jegy- 
zökönyv-iktatót kinevezni; — Körmöczön pedig 
bányász jegyzőkönyvi iktató Fabriczy Antalt nyu
galmazni méltóztatott.— Weyermüller Mihály pes
ti 30adi vizsgáló, ’s Pucher Ferencz Becsben a’ 
magyar-erdélyi 30ad első kiadója meghalálozott.

A rad  megyének m. báró Orczy Lőrincz fő
ispán ur kormányzata alatt tartott tisztválasztás«-
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sál újjá alakult ’s részenként már közlőit tisztika
ra egészben következő: alispán i .  Bánhidi An
tal; S.Aczél Sándor; főjegyző: Jnstitoris János; 
aljegyző 1. Bujanovics Sándor; 2. Hofbauer La
jos; levéltárnok: Dankó János; főügyész: Kiss 
Gergely; alügyész: Bittó János; főadószedő: 
Slachta Gábor; számvevő: Brüneck Károly; fi
zetéses táblabirák: Hendrey Pál, Somogyi Ist
ván, és Lázár Lázár; fő-űtibiztos: Edelspacher 
Zsigmond. Aradi járásban főszolgabíró: Török Gá
bor ; alszolgabiró 1. Bosnyák Károly; 2, Vank 
Péter ; esküttek : Ivornéli Sándor, Kovács Lajos, 
és Deanovics Károly ; aladószedő : Sánka Lajos. 
Borosjenői járásban főszolgabíró: Bocbdanovics Bá- 
vH; alszolgabiró 1. Kornia Barb János; 2. Beseö 
Adám; esküttek: Zachariás Antal, Egyed Imre, 
és Institoris Ignácz; aladószedő : Bocbdanovics 
Dániel. Világosi járásban főszolgabíró: BohusJá
nos; alszolgabiró 1. Fornbszky János; 2. Kor- 
néli Ignácz; esküttek: Pulay Ferencz, Dániel 
Lukács, és Ilendrey Ferencz; aladószedő: Bar- 
tba Károly. Zarándi járásban főszolgabíró : Ko
vács Ágoston ; alszolgabiró 1. Ormós József; 2. 
Edlspacber Imre; esküitek: Pulay Imre, Spech 
Imre, és Szigethy József; aladószedő: Lenkey 
Károly. Eléstári biztosok: Fogarasy Károly, és 
Vörös Miklós. Várnagy: Kaba György. — 
Nemzeti szabadságunk ezen egyik ünnepélyes tété— 
menyét diszesité jelenléte m. Lonovics József Csa
nádi püspök urnák, a’ k i, mindent megelőzőleg, 
e’ megyei KK. és RRdek sorába iktattatását elfo
gadni szíveskedvén , valamint a’ tiszt választásnál 
előkerült küldöttségek foglalkozásiban szives kész
séggel munkás részt vön, úgy az ezt követő köz
gyűlésben az országos ’s más különféle tárgyak 
elintéztetését is alaposan fejtegető elméjével kö
zösen tanácskozólag elősegité. — Tisztváíasz- 
tás utáni napokban hivataláról lemondott Bohus 
János íőszolgabiró ur tisztét, helyettesítés utján 
elfoglalá: Kornia János; e’ helyett lett: alszol
gabiró i .  Deseő Adám; 2. Spech Imre; ez utol
só helyébe jött: Institoris Ignácz, 5s helyette ren
des eskütté lön: Kádas Ferencz.

Budán f. h. 7kén a’ pásztori hivatalát még 
csak közelébb kezdett görög n. egy. budai püspök 
Joannovic« Jusztin, gutaütés által méghatálozott.



— Elhunyt továbbá f. dec. 2kán nagys. Missies 
Julianna asszony néliai Halácsy László Jkir. tanács
nok ’s ítélőmester özvegye — és Budán dec. 
6káö báró Mednyánszky Ferencz cs. f  ’s hely
tartósági nyugalmazott titoknok életének 86kában. 

A N G L I A .
A’ londoni köz- vagy kültanács tagjaiból töb

ben ismét a’ főbíróhoz mentek kérni őt, hogy az 
utóbbi ministerium-változós végett gyűjtse össze 
Guildhallba az óvárosi polgárságot. Az első kérel
met, mint tudjuk, elmellőzé a’ lordmayor, mert 
a’ folyamodás kifejezései ollyanok voltának , mel- 
iyek a’ ministerium-választási koronajogot sérteni 
látszanak. Ezen ellenvetés elhárítására e’ 2dik folya
modást általányos kifejezésekben írták : „hogy a’ . 
nyilvánvos ügyek mostani állapotjárói tanácskoz
zanak.“ Ez alakban a’ lordmayor a’ dolgot többé 
nem utalhatta el, de most más akadályt, noha csak 
halasztót, gördített elibe. Arra hivatkozók tudnil- 
lik , hogy régi szokás szerint a’ főbírói hivatal 
kezdetében mindig tanácsgvülést kell tartani előbb, 
liogysem az óváros tanácsát és polgárságát össze- 
hfná. ’S minthogy e’ pillanatban majd valamennyi 
tanácsos a’ városon .kívül van, ( ’s ez természete
sen csak véletlen, mint Peel távolléte) tehát a’ 
közönséges ülésnapot kénytelen bevárni, mi nov. 
S5re esik, ’s így az erre következő napon tart- 
liatandja csak az olly kívánt gyűlést. A’ küldöttség 
híjában törekvők a’ lordmayort korábbi napra bír
ni. E’megátalkodásnak jó .oka volt. 10kén t. i. maga 
Wellington hg. látogatta meg a’ lordmayort, ’s 
hihetőleg innen az ellenzés. Ugyanaz napon Hunt, 
az ismért radical is meglátogató a1 lordmayort, ’s 
ő is gyülekezetre tört, de nem az elbocsátott 
ministerek mellett, hanem ellenük. Hunt, mint 
tudva van , már a’ parliamentben ostromló a’whi- 
geket, ’s most csak ismétlette a z t , mit a’ radica- 
lok és radical hírlapok mondanak : hogy a’ toryk- 
nak kell többet ajánlaniok, másként ezek a’ ra- 
dicáloknak lesznek helyet engedni kénytelenek. E ’ 
közben a’ főváros több egyházköreiben gyűlések 
tartattak, és pedig SOkán három egyszerre ’s egy 
még nagyobb S íre  határoztaték a’ City of Lon- 
don-Tavernbe. Ezen ’s egyéb gyűlések alkalmi
kor a’ kávéházak ’s olvasó társaságokban a’ Ti
mest utóbbi elpártolta végett kíméletlenül korho- 
iák. A’ hírlapok számos jelentést közlenek arról, 
hogy a’ Timest gaz árulása v. bitszegése miatt 
(„infamous treachery“)  sok helyen majd minden 
szobából kiűzték, és a’ Morning-Chronicle vagy 
Morning-Advertiser által pótolták. A’ Globe azt 
jegyzi meg erre: „Az egész fővárosban kikelt a’ 
nyilványos szellem a’ Times megvásárolható 's pár
tos viseleté ellen. Régen tudták ugyan már, hogy e’ 
lapnak a’ következósség igen is nagy hijánya,

de utolsó rögtőnős fordulta mindennél szemet szúrt, 
’s a’ közönség bosszulatul arra határozta magát, 
hogy nem olvassa többé. Ez az egyetlen ut meg
mutatni azon béres szellemnek, melly a’ lapot in
tézi, hogy becsületesség még is mindig legtovább 
visz mind magányost mind intézetet. Ha e’ rend- 
szabás általányos lesz a’ Times ellen, úgy ismét 
a’ reformot fogja buzgón védeni, ’s W. hgetcser
ben hagyni.“ — Még a’ Morning-Herald maga 
is, melly előbbi szelleméhez híven a’ kilépő mi
nistereket ellenséges, gúnyoló kiáltással üldözge- 
ti, elszakaszkodik a’TimesczimboraságátóI, melly- 
nek „hitszegése úgymond se tiszteletre-méltó.ságát 
a’ sajtónak, se befolyását nem neveli.“ A’ 3íor- 
ning-Advertiser pedig következő kétértelmű ’s a’ 
lie v. ly angol szó jáíszisága miatt más nyelvre 
fordithatatlan sirverset kürtői a’ Timesra;

Here  l i e s  the T im e s ,  sag w h a t  you w i l l ,
You must admit, the Times l i e s  s t i l l .  —

(Itt nyugszik v. hazudik a’ Times, mondjatok mit 
akartok, meg kell vallanotok: a’ Times örökre 
nyugszik v. hazudik.

A’ tartományokból érkező hírek nem tudósí
tanak ugyan rendetlenségek’s zavargásokról, de 
még is számos gyülekezetét hirdetnek, mellyekben 
a’ nép a’ ministerium-másitás ellen nyilatkozik. így 
nov. I9kén Newcastleben Durham lordnak adtak 
fényes lakomát, melly alkalommal következő fel
írást szavaztak a’ királyhoz: „Mi alulirt folyamo
dó angolok ’s Newcastle lakosi Tyne mellett, ag
gódás,gond ’s bosszúság elegyítette érzéssel vesz- 
szük hírét, hogy Fölséged rósz órában, ’s mint 
hisszük , dúlni vágyó párt cselszövényeire hajolva 
Wellington hget választotta meg uj ministerium- 
alkotásra , őt, kit a’ népérzelem már kétszer tá
volított el a’ kormánytól. Az egész angol nép ér
zelmeit fejezzük mi ki, midőn tisztelve bizonyosítjuk 
Fölségedet, hogy Wellington hg. ’s azon párt, 
mellynek eszköze ő,"soha, semminemű körülmény
ben a’ nép bizodalmát nőm bírhatja. Továbbá tisz
telve, sürgetve kérjük Fölségedet, hogy Durham 
grófot híja tanácsába meg, ki alkotmányosjogaink 
férfias védelme által minden constitutionalis sza
badság ellenségei ellen Fölséged alattvalóji tömér
dek száma bizodalmát megnyerte; hogy ez által 
megója Fölséged Angliát olly rendüléstöl, melly- 
re csak gondolni is fájdalmas.“ (az aláírások.) A’ 
gyülekezet végével számos jelen volt, hangászat- 
ta l, zászlókkal és iszonyú raglapokkal (affiche), 
mellyekcn e’ szók valónak: „Semmi Wellington! 
semmi idegen politika! Durham a’ nép választása! 
Legyetek ébrek és nyugottak! húzódtak az utczá- 
kon végig. — A’ Courier nov. Síkén következő
leg írja le Brougham búcsúját a’ főtörvényszéktől: 
„Tegnap (SOkán), midőn a’ főtörvényszékböl el-
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távozott Brougham lord, ibégjegyze: csak eíóbkí 
estve tudá meg, hogy a’ nagypecsétet ma által kell 
adnia. E ’ rendelés, monda a’ lord, nem tőle jött, 
hanem másoktól. Sajnálja , ’s nem magáért, mert 
személyesen egy szalmaszálnyit sem gondol vele, 
hanem azon felekért, mellyek már most kettős per
költségre ̂ vannak kényszerítve. — E ’ hirdetés ma 
reggel nagy mozgást okozott. Az udvar, ’s min
den bejárás tömve volt emberekkel. A’ sokaság 
közt asszonyságok is voltának,’s mindenki feszülten 
várta: mikép bucsuzandik el a’ lordkanczellár a’ 
fótőrvényszéktől. Néhány percczel jőve ö 9 után, ’s 
miután több ítéletet kihirdetett, ezek valáuak bú
csúszavai: „En valamennyi port elvégeztem, mel- 
lyeket utolsó időig kihallgattam. Csak két pör ma
rad még itéletlenül, mellyek az utolsó törvény
szünet alatt adattak be. Szándékom volt, a’ jövő 
hét első napjaiban a’ főtörvényszéket január l i i g  
elhalasztani, mint júniusban tettem, ’s ugyanazon 
okból, mert nem valának fölveendő pörök. Nagy elé
gülésemre szolgál, e’ törvényszéket, mellyet ellensé
gei visszavonás és halasztás templomának kiáltottak 
ki, öt hónap alatt kétszer rekeszthetnem be, po
rok hijánya miatt. E ’ ritka szerencsét nagyobbára 
igen tudós tiszttársim fáradhatlan szorgalmának, 
és jártas.ügyességének tulajdonítom.“ Erre társai 
dicsérete következék. A’ lord elérzékenyültnek 
látszott. A’ terem mind végig fuladásig tömve ma
radt. Azonban itt csudálkozást lehete észrevenni 
a’ bucsuvét rövidségén. A’ lord meghajlott, ’s 
visszavonult. Sejavalás, se roszalás legcsekélyebb 
hangja sem jelentkezett. De azt halljuk, hogy a’ 
nemes lordot, midőn a’teremből saját lakába ment, 
számos gentleman lelkes tetszés ujongásival üd- 
vözlé. Ugyanaz történt a’ lordnak kocsijába lép
tekor is. A’ Times nov. 22kén e’ búcsúra meg
jegyzi : „Brougham lord tegnap mind jó Ízlés mind 
rövidsége miatt jeles beszédben vön a’ főtörvény- 
széktől búcsút. 0 urasága ezentúl sem minister, sem 
bíró többé. Hatósága magányos élet korláti közé 
szorult. Nincs alkalma többé hivatalos méltalmat- 
lanságra (Indiscretion), sem visszaélésre magas 
állásával, mint több év óta; Ts ezzel nálunk is 
megszűnt minden indulat őt mind ezért, mind tul- 
csapongásiért fulánkos észrevételek tárgyává ten
ni. Azonban ha ezen gőgös szellemirány, melly 
oily gyakran kíméletlen tuífeszengó viseletben mu
tatkozott, más gonoszkodási alakban tűnne föl, 
akkor ismét helyünkön állanánk, ’s Brougham lor
dot a’sajtó törvényhatósága elé idéznők, mint bár- 
mellymás alattvalóját. Mindazáltal komolyan’s biz
tosan remélljiik : nem leszünk ismét kénytelenek 
teljesíteni valaha e’ kötelességet. — Midőn négy 
év előtt Wellington hg. hivatalát létévé, a’ felső
ház egyik tagja fogadást ajánlott, hogy a’ whigek

ftem fognak négy évig folyvást a’ ministeriumliaií 
maradni. Találkozott is valaki e’ fogadásra ellentárs
nak, ’s azt — véletlenségből — mégis nyerte. W. 
hg. ugyan is 1830 nov. lökán mondott le, Mel
bourne 1. ministeriuma pedig 1834 nov. 14kén bo
csáttatott el éjfélkor, de mivel a’király Brightonben 
volt, a’ ministereknek 17nél előbb nem volt alkal- 
mok rendes lemondásra. — A’ Morning-Chronicle 
’s Globe folyvást azt állítják, hogy a’ ministeriu- 
mot nem viszálkodása, hanem inkább szoros egyet
értése miatt bocsátotta el a’ király. A’ ministerium 
tudnillik minden már szükségesnek ismért reformot 
elő vala a’ parliamentnek adandó, ’s minthogy ez 
által a’ tory párt azon várakozása, mellyel a’ ja 
vító ministeriumot összeroskadni gondolá, füstbe 
ment, erővel bontá fel azt a’ király. — Irland- 
ban a’ zavargások újulnak és öregbülnek. Cork- 
ban, némi lakomakor O’Connell azon reményt fe- 
jezé k i, hogy még talán az ő pártjából álland 
össze a’ ministerium. — A’ Morning-Herald sze
rint : ,,A’ pénzkörökben következő elbeszélés ke
ring: Wellington hg alig nyeré el uj hivatalát 
fejedelmi urától, a’pénzcsarnok Leviathanja azon
nal udvarlására ment, ’s minden czerimonia nél
kül kérdezte : mi másitások fognának történni 
az ország külső politikájában? A’ hg tartózkodó 
arczot vön fel, ’s azt feleié: e’ kérdésre nem ad
hat választ. A’ kérdő azért nem ijedt meg, hanem 
azt viszonzá , hogy ö urasága mellőzését hallgató 
elismerésül veszi arra, hogy tetemes másitások van
nak szándékban , mihez képest rendszabályit ő is 
a’ szerint teendi. A’ hg ezen értelmes fenyegetés
re megnvugtalanodva barátságosabb lett, ’s láto
gatóját bizonyossá tévé , hogy adott válaszából no 
következtesse azt; mert valóban, r.íg a’ kabinet 
szerkesztve nincsen , addig semmi bizonyosat nem 
mondhatni politikájáról ; de mennyire ő a’ dolgot 
most irányozhatja, az eddigi külső politikában sem
mi másitás nem fog történni. — Számos okot horda
nak fel a’ lapok annak megfejtésére: miért bocsátot
ta el a’ király ministereit minden világos ’s feltűnő 
ok nélkül. Vannak,kik Brougham és Durham lord 
czivakodását veték okul; mások Brougham lord vise
letét. De vannak ollyak is, kik azt hiszik : az orosz 
követ cselszövénye, mellyet Talleyrand hg is tá- 
mogata, már régen oda czélza, hogy Palmerston 
lordot, a’ külministert mozdítsák helyéről e l, ’s e’ 
czélzásban részt vett az egész diplomatiai kar. 
E ’ vélemények többnyire angol lapokban olvas
hatók ; de kiin is hasonlóak léteznek e’ fontos 
történetről. Berlinből ugyan is nov. 24kén kö
vetkezőleg ir e’ tárgyra nézve a’ lipcsei újság : 
„Az orosz czár itt megjelente, nyomos poli
tikai összeillesztésekre adott alkalmat. Erősöd
nek azok az Angliában hason időben történt nagy
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változás által. Hogy Európában a’ legitimises el
ve föntartassék, don Carlos fog haladéktalan, ’s 
nyilván elismértetni. E ’ végre leghatárzottabb lé
péssel fogják Francziaországot fenyegetni, ha tán a’ 
tnileriák kabinetje a’ navarrai háború szerencsés 
haladását kívánná beavatkozásával gátolni. A’ ta
nácskozások másik része a’ hollandi király ügye 
volt, ki nem képes többé e’ költséges állásban ma
radni , melly csak alattvalójinak okoz legtöbb kárt. 
Az európai éjszak politikája már most oda czéloz, 
hogy puszta mutogatásnál (dem onstrálnál) több 
segedelmet bizonyítsanak iránta. Ehezképest a’lon
doni conferentzia megujittatását fogják sürgetni, ’s 
ha Wellington ministeriuma állapodást nyerend, 
egyenesebb kivánatokkal föllépni. Már igy sze
rencsés lehet a’ süker, mert Francziaország szö
vetségesétől megfosztva, komoly ellenszegülést nem 
merend. Minderre pedig tory ministerium kellett. 
Azonban itt (Berlinben) a’ tory ministeriumot csak 
nem lehetetlennek tartják ’s azt hiszik: előbb lesz 
Durham lord a’ kincstár lordja, mint a’ Waterlooi 
győztes.“ — Megjegyzésre méltó, hogy az angol 
király valamennyi fija’s leánya, (Munster lordon és 
Cady Sidney-n kívül) mind a’ whig párthoz tar
tozik. Ezek: lady Errol, Falkland lord, lady 
Fox, lady Kennedy Erskine , Grederik lord, és 
Fitzclarence Adolf lord. — A’ True Sun kigunyolja 
a’ whigeket, hogy hittek az udvar ígéreteinek, ’s 
azt mondja: igazságtalan a’ közönség a’ királyné 
iránt, ő igaztalanságot nem követhet el; mert a’ 
király igaztalanságot nem tehet: ám de a’ királyné 
férfi és nő, a’ férfi és nő pedig egy test, tehát a’ 
királyné igaztalanságot nem követhet el. — A’ titkos 
tanács közhírré tette már tudósítását a’ parliament 
házak gyuladásáról. A’ hosszú tudósítás rövid ér
telme az , hogy szándékos gyújtásra épen semmi 
gyanú. — Romából érkezett hir szerint Hudson ur, 
ki arra vala megbízva, hogy Robert Peelnek Ang
liába meghivatását vigye hírül, nov. 25ke és26ka 
közt éjjel érkezék Romába, és Sir R. Peel a’ hír
nök megjötte után 12 óra múlva már útnak indult 
London felé. Hudson ur visszatértében 2?ke és 
28ka közt éjjel ment Florenczen keresztül. — A’ 
Standard már emlegeti , hogy Wellington az ed
digi alsóházzal nem fog kijöhetni: miért is a’Times 
keményen gáncsolja, ’s egyenesen kimondja, hogy 
Wellington hg vagy igen messze ágazó javítá
sokkal kénytelen föllépni, vagy minden gondolat
tal fölhagyni a’ ministeriumra.’S ha valódi szándéka 
javítani, ha őszintén ’s tettleg óhajt újítani, akkor az 
alsdházban merő barátira talál a’ királynak. — A’ 
parliament nov. Sokén dec. ISkára halasztatott 
el. Glasgow tanácsa felírásához hasonlót külde Leith 
és Perth város a’ királynak Wellington meghivatá- 
*a ellen. A’ perthi 5000 aláírással. Ugyanezen

ezélra Surrey grófságbanis nagy gyülekezeteiké-* 
szülnek tartani. — A’ Standard következőleg 
mondja ki azon véleményét, mellyel az alsó ház 
feloszlatása szükségét közli : „Meg kell vallanunk, 
kevesebb reményünk van ma mint tegnapelőtt el
kerülhetőnek hinnünk a’ parliament feloszlatását. 
A’ főváros képviselőjinek bujtogatásai ’s a’ whigek 
lakomája Stroudban lehetetlenné teszik minden kor
mánynak az országlást, ha csak a’ királyt fel nincs 
szándéka áldozni.“ A’ főváros képviselöjit illető 
vád oda czéloz, hogy a’ 14 képviselő közül 1 Őzen 
írást bocsátottak a’ főváros választójihoz Welling
ton hg ellen, ki mindig minden javítással ellenke
zők eddig. Később a’ többi négy képviselő is hoz- 
zájok állott. — A’ stroudi lakoma pedig azért 
nyugtalanítja a’ Standardot, mert ott 520 ven
dég-koszorúban, kik közt sok alsóházi tag is va

da , Hyett ur szinte alsóházi tag vivén az elölü- 
lést, midőn a’ királyra köszönte el a’ szokott ál
domást', nagy süvöltés-kalauzolta ellenszegülés 
támadt a’ teremben. Az elölülő emlékeztető azután 
a’ vendegeket, hogy a’ király, a’ haza vedelme- 
ben a’ tengeri had minden tisztfokain átjutván, már 
előbb azon szándékát nyilványította Grey grófnak, 
és Brougham lordnak, hogy őket a’ reform szabá
lyiban segíteni fogja. Mi indítható a’ királyt most ar
ra, hogy utóbbi ministereit elbocsássa, meg nem fog
hatni; de azért reményli, hogy a’ tisztelt urak 
(gentlemanek) az eddig mindig becsült áldomást 
ez úttal is tisztelni fogják. E' szókra kiüriték az 
áldomást. De midőn a’ 2dik áldomást a’ királyné
ra kiváná elköszöntem, olly zajos lárma böszült, 

- hogy. azzal teljességgel föl kelle hagynia. Mi az 
angol lakomák történeteiben hallatlan, mert a’kath. 
emancipatio után a‘ magas toryk illy alkalommal 
megelégültek azzal, hogy poharaikat hallgatva 
borítók le, nem akarván az áldomást elfogadni.— 
Nov. 25kén azon órában, midőn a’ börze épen 
legtelibb volt , Rothschild urat bizonyos Princ« 
nevű ember lovagostorral megtámadván több íz
ben megcsapdozta, míg fi ja , ki atyját szokás sze
rint a’ csarnokba kiséri, előtoppanván, azt hirtelen 
gallérján ragadható meg. Mire amaz a’ Mansion- 
houseba vitetett. A’ munkahelynek illy otromba 
sérelme Londonban hallatlan , ’s mindenki a’meg- 
sujtogatott pénzváltó Croesushoz tolakodók sajno* 
részvételét mutatni iránta.

f r a n c z i a o r s z á g .
Thiers és bizonyos Peyra közt kelt némi czi- 

vódás foglalja el a’ párisi hírlapokat. Peyra ttr 
nevében most Jumilhac A., és Rifauuiere Gusz
táv uu. azt nyilványitják a’ Quotidiennehen, hogy 
meg lévén Peyra úrról győződve , hogy Thier* 
ur több ízben, csak személyes indulatosságból a- 
dott elfogyására parancsot, őt nyilványos helye-



. en a* legsértöbb kifejezésekkel illette’s azt aján- 
>tta , hogy kész leend neki azokért elégtételt ad- 
í, azaz vele bajt víni. Erre Lascours gén. és 
Ihatry Lafosse ezredes Thiers ur nevében oda nyi- 
atkoztanak, bogy Thiers Peyra ellen soha semmi 
ndulatossággal nem viseltetett, és soha magányos 
Személynek politikai cselekvéseiről számot adni nem 
óg ; azért is Peyra úrtól elégtételt sem kíván a’ 
kiértő kifejezésekért. Az imént említett két kato
natiszt jelenti ezt hasonlag nyomtatott nyilatkozás
ban , méllyé’ szókkal végződik: „Mi azonnal ész
revettük, hogy politikai kihívás az egész dolog, 
niellyet a’ közönség elítélhet, de mellyre felelni 
Thiers urnák megbocsáthatlan lenne.“— A’Moniteur 
szerint a’ pair törvényszék nov. 24kén fog össze
gyűlni, hogy az előtte folyó pörben az áprilisi 
nyugtalanságokat illetőleg Párisban és Franczia- 
ország egyéb városaiban, a’ már kidolgozott vád- 
tudósitást hallgassa meg. A’j. des Débats szerint 
a’ törvényszék valamennyi tagja meg van már hí
va ez olvasásra, sőt még azok is, kik april. 16 
és 30kán, midőn a’ törvényszék-illetőség elítél
tetett , részt sem vettek a’ tanácskozásban. Mások 
meg ’s különösen a’ Messager azt hitetik, hogy 
a’ törvényszék nemilletösége (incompetence) ha
tározásával fogja magát e’ bajból kivonni. Az ügy, 
Persil véleménye szerint hibásan van kezdve. — 
Thiers ur első munkája, ministeriumba visszalép- 
tekor a’ Temps szerint az veit, hogy valamen
nyi megye-ispánhoz levelet küldött: tartanák ma
gokat a’ netalán történhető föloszlatás esetében uj vá
lasztásokra készen. — A’pairtörvényszék előtt folya
matban levő zendülési pör vád-előterjesztése többek 
közt azt mondja: hogy a’ biztosság 17,000 oklevelet 
nézett által, 4000 tanút vallatott, ’s a’ vádlottak 
száma 2000re megyen. A’ biztosság ezekből an
nyit szabadon bocsátott, hogy már most még csak 
309 fogoly és 120 nem-fogoly vétkes van hátra. 
— Több párisi lap hamisolja azon hirt, mintha 
Thiers ur , újra ministerré lettékor az ispánokhoz 
irt volna , hogy uj választásokra tartanák mago- 

, kát készen. —
„Pintót, ágy beszéli egyik oppositiolap, Le

in ercier ur szinjátékát, mellyet 1800ban játszot
tak először, ’s az akkori censura eltiltott vaia, teg
napelőtt játszották a’ porté st. Martin-i játékszín
ben, ’s tegnap megtiítá azt a’ censura ismét. A’ 
darabon semmi másítás nem történt, csakhogy a’ 
végét bocsánat-ohajtással toldák meg. Azonban nem 
ezen egy hely ada ezélzáíokra alkalmat, mellyek 
a" justemilieut megbánthatták. Midőn Pinto, mint 
zendülö épen az ütközetet kezdve, fölkiált: „Nem 
fogom é egyik zsarnokságot úgy megsemmisíteni, 
hogy másikkal pótoljam azt? Jól van! akkor má
tok lógják utánam az uj zsarmklást eltiprani “ —

az egész terem harsány bravot-t renge. Midőa 
Pinto a’ zendülés végével mondá: „Ezen embe
rek, kiket én királyokká ’s nagy emberekké tettem,
3 hónap múlva nem ismérendenek engem,“ — a’ 
taps még zajosabbá lett. Midőn Pinto fölkiálta : 
„Bocsájnat! Bocsánat1.“ minden oldalról tetszés 
dörgött felé. Midőn Pintó, ki Fülöp spanyol ki
rály ellen támada', mondá: „Le Fülöppel“ bis-t 
(még egyszer) kiáltottak, és tomboltak , mintha 
valóban támadás készülne kitörni.“ Eddiga’lap. — 
A’ kabinettanács 3 napi tanakodta után azt végez
te. ho°rv a’ tilalom Pinfo előadatásáról vétessék vis-r
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sza. Ugyanezen darabról párisi levelező meg azt 
beszéli, hogy mielőtt azt előadni kezdék, a’ kö
zönség a’ marseillei dalt jáíszatá, ’s csapongó lel
kesedéssel dallá: „aux armes, citoyens!“ (fegy
verre polgárok) ’s önmagának tapsola tetszést. A’ 
lelkesb jelenetek után ismét a’ marseillei dalt já t- 
szaták. Azonban vannak, kik hiszik: Thiers csak 
azért tiltá meg a’ darabot, hogy többen tódulja
nak belé, ’s fölzuduljanak ; mire a’ Wellington-mi- 
nisterium elég okot adhat a’ fr. kormánynak. — 
Parisból érkező hirek azt emlegetik, hogy amstep- 
dami tudósítások szerint Wellington kinevezteté- 
se a’ hollandi király reményeit újra föl látszik é- 
leszteni. Annyi legalább bizonyos, hogy hadra 
készül.—Mortier marsait a’ lapok nagy ministernek 
nevezik : mert legalább is 1 öles magasságú. — A’ 
ministerek igen nyugtalanul várják , hogy Talley
rand hg., kit Londonba szeretnének ismét külde
ni , Párisba jőjön. Az értekezések eddig írásban 
történtek vele ’s Talleyrand vonakodott mindeddig 
követül menni Londonba, állítván, hogy Grey 1. 
rainisteriumávai ’s a’ whigekkel eddigi kapcsolata 
miatt hamis helyzetbe fogna Wellington ministe- 
riumához állani. 1S noha jól áll személyesen Wel
lington hggel, mindazáltal politikai kapcsolatok 
Angliában egészen függetlenek a’ személyes ba
rátságoktól. Azonban igen hiszik , a’ király majd 
le fogja ezen irtózását győzni, ’s végre is elme
nem! Londonba. — Nov. 26kán a’ párisi hatósá
gi választáson, a’ másod hatósági kerületben La
li! te ur valasztaték meg 1022 szózattal. — Grey 
lord családostul Párisba érkezett. — A’ pairtör- 
vényszék előtt folyvást az áprilisi zenebona-tudó- 
sitást olvassák. Midőn a’ „Transnonáin utczában 
történt“-re jött a’ tudósító, a’ pairek feszült figye
lemmel hallgatók azt. A’tudósítás azt állítja, hogy 
parancs volt a’ katonaságnak adva , levágni min
den gyanúst, és senkinek sem kegyelmezni. A’ 
tudósításból már 300 ivet olvastak fel, ’s még 
150 van hátra.

P O R T U G Á L I A .
Lis«abonbul nov. 8káru\4S£ Eco del Coinmer- 

eio ezt írja: Bom Joso I. nádi korvett parancsot-
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kapott a’ földközi tengerre vitorlázni. Kormányunk 
figyelmes szemmel van a’ miugelisták genuai gyüle
kezetére. így egy hajóhad indittatik ama’ vidékekre, 
hol a’ migueliek tanyázgatnak. D. Joao 1. egyik 
a’ portugáli flotta legjobb hajóji közül. A’ Tras 
os Montesi osztály uj erősödést fog nyerni’s pa
rancsnokává gén. Avilez neveztetett k i , miután 
a’ fenmondott rendelés már meg vala téve. In
nen látszik, hogy a’ kormány e’ nyilványos ügyet 
komoly szemügyre veszi. — Oct. 20kán Lissabon- 
ban következő kir. rendelés hfrdettetett: „Kijelöl
ni kívánván azon időpontot , mellyben én az orszá
gos cortes ünnepies nyilatkozása következésében , 
az alkotmányi chartában reám ruházott politikai 
hatalom-gyakorlásra meghivattam ; ’s továbbá 
minthogy a’ fönséges atyámtól örökségül vett em
beriségi elveket, mellyekető nekem még utolsó pil— 
lanatiban is drága életének, olly annyira ajánlott, 
valami kegyelmi tettel bizonyítani akarom: ennél 
fogva jónak találtam a’ charta 74 ez. 7 gszában ne
kem engedett hatalmat használni ’s a’ statustanács 
meghallgatta után, valamennyi polgári politikai 
vétkekrül vádlott személynek, kikt.i.a’ í. e. május 
27kei decretum-kihirdetés napjakor fogságban ül
tének , — bocsánatot engedni. Kizárva lesznek 
e’ bocsánatbul, kik istenkáromlás , vagy a’ mon
dott decretum-kihirdetés napján túl elkövetett po
litikai vétségek, pénz- vagy tanulevél-hamisitás, 
agyonütés, árulás vagy szántszándékos sebesités, 
mérgezés , fogságbul kitörés , törvényhatóságot 
gyalázás, ellenségeskedés, erőszakos tolvajlás ’s 
úti rablás miatt fogva tartatnak. A’ királyné.“ 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Bilbaobul jövő utasok beszélik, mond az ín- 

dicateur , hogy nov. 16kán Espartero ’s Iriarte 
Guernicánál az insurgenseket megverék, sót azok 
egyik vezérét is elfogván v azt másnap Bilbaóba 
viteték ’s kivégezteték. Határszélről jövő levelek 
szerint ismét az Etchalarnál 18kán mutatkozott 
ellenségi csapatok is megriasztattak ’s Leyráig 
űzettek vissza. Ugyanaz nap kemény áigyuzás 
volt halható Vera felől, ’s minthogy Oraa mintegy 
5000 emberrel épen azon vidékben tartózkodik, 
közös a’ hiedelem, hogy valamelly ellenségi csa
patot ütközetre bírhatott. Azon osztály, melly 
Yauzit és Aranazt közelebb elfoglalá, e’ helyek
ből egyenesen a’ juntát ’s azt környező védosztályt 
vévé űzőbe, ’s mondják két tagját az említett jun
tának el is fogta, ’s őket nyomban hadi törvény
szék elibe állította volna. A’ Col de la Palomiére-n 
is 3 ember fogatott e l, kik közül kettő bayonnei 
lakos, ’s hivatalos leveleket valának viendők d. 
Carloshoz, a’ 3dik , kit d. Miguel ügy viselőjének 
tartanak, portugáli fi ’s szabadság-levele van Ba- 
yoníieban tartózkodni. Mind a’ háromnál fontos

irományodra találtak ’s ezért bővebb nyomozásig 
becsukattak. — Itt a’ határokon már tudva van 
az Angliában történt minister-változás , ’s a’ le
gitimisták erősen hiszik, hogy e’ történet bátor
ságot nyújtaná a’ még Londonban tartózkodó töb
bi carlosinak is Spanyolországba indulásra. — 
D. Carlos, mint a’ Moniteur írja, gr. Villemur 
hadministerét, báródé Valles-Juan-Etchevarriat 
’s még egy pár fő-fő személyt saját követőji közül 
elfogatott és szoros őrizet alatt tartat. Valdespina 
és Zavaíának már megbocsátott, mert a’27—28- 
diki ütközetekben a’ közvitézekkel együtt az első 
sorban rohantanak tüzbe. — Madriti hírlapok már 
hivatalosan közük LIauder kineveztetését Alig 
találkozik valaki, írja egyik levelező, ki e’ vá
lasztással megelégednék. A’ királyné nem találha
tott volna senkit, ki kevésbé bírja a’ nép kegyét, 
mint LIauder. Ó jónak látta, mingyárt kinevezte- 
tése után Minának levelet írni. A’ mit ezen ősz 
politikai ellensége a’ küldött levélre válaszolt, me
rő hidegség’s tartózkodás. Valóban tarthatni, hogy 
e’ két ember közt, kikre mostan az ország elvá
lasztó sorsa van bízatva, a’ régi villongás újra ki 
ne üssön.. LIauder helyébe a’ kormány, melly kü
lönben sem végez soha is valamit egészen, még 
mindekorig nem nevezett uj főkapitányt. Már ez 
is elég ok lehet uj zavarokra Cataloniában. A’ka
marák még most is a’ város-katonaságot illető tör
vénnyel foglalkoznak. Vitatás közben nov. lékén  
az oppositio egyik tagja Isturiz ur az első minis- 
ternek szemére lobbantá, hogy az 1 8 i2k i con- 
stitutiót egy alkalommal kitagadta volt. E’ várat
lan szembemondás alkalmat adott Rosa urnák egesz 
politikai hitét kifejteni a’ kamara előtt, ’s megmu
tatni, hogy a’becsület ösvényéhöz minden viszony
ban örökké hiv maradt.

Szomorú játék , mond a’ Vapor (barcellonai 
lap ), melly bennünket ama’ fölöttünk függő vak 
és titokteljes lepelnél fogva egymás ellen pártos 
és becsvágyi veszekedésre visz , mig köztünk egy 
Sdik épen olly ármányos mint kegyetlen ellensége’ 
vélemény-szakadási elkeseredést saját révére hasz
nálja ’s politikai javulásunkat eltikkasztja. Elbúj
tatni e’ gonoszt, födél alá borítani e’ rósz szenve
délyeket , sót hízelegni nekik, a’ mint valóban 
történik is, midőn függetlenségünkre segédül hi
vatnak meg, — annyit teszen, mint hazánk érde
keit elárulni. Eljött az idő, midőn végre minden 
színű vélekedésinket osztályozni, ’s az álorczát 
levetni kell. A’ dolog ebben forog: reform kell e, v. 
revolutio ? Úgy látszott eleinte, mintha a’ királyi 
statútum hozatala ’s a’ cortes-ösSzehivatás a’ köz 
kivánatot kielégité vala; de czéltalan hamarkodás, 
újítások utáni forró szomj, ’s a’ karzatok (Gallerien) 
tetszése utáni mohó szerencsétlen kapzsiság, túl

I. ■* I
J
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riszi már nem sokára minden okosság korlátin a’ 
anakodó cortest. Fő czél, mit ennek maga elibe 
űznie kellene, nem volna más, mint a1 kincstár 
izükségeit biztosítani, a’ nemzeti erő öregbítésén 
lolgozni, reményt ’s bizodalmát indítani valamen- 
íyi párt kibékülése által. A’helyett azonban, hogy 

Ülly bölcs és sürgető törekvésre hajlanának, elő
veszik az 1823 sőt 1792ki theoriák idétlen fej— 
égetésit, emberjogok megujitásárul vitatkoznak, 

s  felejtik a’ statusügyeket, nem gondolnak a’ had 
zaklató szükségeivel. Midőn világos lön: hova 
örekszik az oppositio, mi demokratái alkotmányt 

kereső útba vág, visszaemlékezének a’ jó taná
csúak ama’népi csinyokra, amaz alattomos szövet
ségi jármokra 1820ban , mellyek zsarnoksága (ék
eién volt, ’s belső szoígaisága , türelmetlensége 
■s korlátozott szelleme, csak a’ magukhoz hason- 
ók klastromaikban lelhető föl mását. V. Károly fő 
?reje nem áll csupán Zumalacarreguy csapatiban, 
köztünk van az ő hatalma szétosztva ügy viselői
ben, kik tulságokra ingerlenek} hogy ez általa’ 
liberális párt tekintetét kisebbítsék ’s egységét 
Eloszlassák. Illy szomorú tekintetben áll Spanyol- 
ország. Ha azon embereknek, kik most vigyázta- 
an declamatioik ’s mértéktuli becsvágyók miatt 
a’ haza javulását koczkáztatják, sikerülni talál 
a’ revolutio (öllobbantása, úgy bizonnyal oda lesz 
minden szabadságunk, oda újjászületésünk. Erény, 
tudomány , vagyonosság ’s minden a’ mi jó , ho
mályba fog visszavonulni ’s a’ szabad párt zászló
ját az anarchiái vész örvényének engedni által.— 
Bayonnebul nov. 22kérül jött hírek bizonyosnak 
állítják, hogy a’ navarrai junta is, és pedig egé
szen, mindössze 19 személy, elfogatott. E’ tett, 
ha megvalósul, szép dicséretére válnék az éli— 
sofcdói peseteroknak, kik azt, gén. Oraa elintézé
se szerint, szerencsésen véghez vitték. A’foglyo
kat , mint hozzá teszik, egyenesen Famplonába 
viszik , azonnal megitéltetni. — De újabb tudósítá
sok a’ fentebb hirt a’ junta elfogatásárul mégnem 
mondják egészen bizonyosnak, hihetőnek azonban 
már csak azért is tekinthetni, mert a’ Gazette de 
France, e’ legrészrehajlóbb carlista lap, ámbár 
gúnyolódva, jónak találta érinteni még is illy formán: 
iNov. 23kárul a’ határszélekről jött tudósítások sze
rint , gén. Oraa expedíciójának nem volt más sike
re, mint hogy a’ czélba vett junta helyett, őt var
gát, kikre gyanú volt, hogy carlosiak számára 
dolgoznak, továbbá egy papot és bizonyos Bare- 
na nevű urat, a’ tábor fizetőmesterét, elfogtak ’s 
mindnyáját meglövették. — Ugyan a’ Gazette 
szerint V. Károly nov. 17kéri este Yianában volt, 
melly városba a’ vidéki népség összesereglése ’s 
nyiiványos örömszava közt tartottá bémenetét.— 
Madritban a’ procurador-kamara közelebbi ülései

felől ezt írja egy levelező: A’ kamara mostani vi
tatás-tárgya : a’ város-katonaság iránti törvény- 
javaslat. A’ biztosság, mellyre ezen törvény elő- 
leges meghányatása bízva völt, két főpontban tért 
el a’ ministeri javaslattól, az elnevezésben t. i. 
mellyet „milicia urbana“ helyett „guardia nációnál“ 
nak (nemzeti őrségnek) — ’s a’ katonaságba lépés 
elvében, mellyet minden kényszeritéstül távol 
egyedül önkénytesnek, sürgetett; — de mind a’ 
kettőnél megmaradt a’ ministeri javaslat. Máso
dikra nézve , hogy a’ város-katonasági szolgálat 
minden spanyolra nézve kényszerítő kötelesség le
gyen, támogatásképen többek közt la Kosa ur azon 
elvbül indula ki: hogy a’ pártokat összeolvasztani 
szükség, ’s a’ jó ügy ellenségit, sem illyennek is
mérni, sem osztályozni nem lehet, (nagy lárma a’ 
karzaton.) Gyanuság még nem vétkesség, ’s ezen 
szó „gyanús“ csupán az inquisítio szótárában ta
lálkozik , mellyből utóbb a’ franczia jacobinusok 
szolgalatjába szegődött által; politikai krisiseknél 
igen sokat szükség elnézni, különben revolutio 
vet véget. — 94 szó volt a’ ministeri javaslat 
mellett’s csak 37 ellene. Uly formán, mond to
vább a’ levelező, a’ ministerek e’ részben is ket
tős győzödelmet vőnek az oppositio indulatján, de 
aligha hozand ez legkisebb gyümölcsöt is részökre, 
mert a’ törvény valósíthatlan. A’ most fegyverben 
álló urbanos (városi katonák), kik a’ félsziget 
minden pontjain bajnokul harczolnak ’s a’ közü
gyért mindenfelé véröket ontják, vagy kényszeritni 
fogják, (öl lévén fegyverkezve, a’ ministereket ezen 
törvény visszavételére, vagy elhányni fegyverei
k e t, ’s a’ ministerekre róni annak feleletterhét, 
hogy Spanyolország belső ellenségei kezébe fegy
vert szolgáltattak. Madritban valamennyi hírlap, 
mind ministeri mind oppositioi, keményen üldözi 
e’ rendszabást. — íiosa ur a’ nov. 12ki ülésben, 
mint ideigleni hadminister törvényjavaslatot nyúj
tott be 1835re uj katona-kiállitás iránt mintegy 
25  ezerig. — Angliábul a’ const, seregek szá
mára 12,000 puska érkezett, ’s azonnal Navar- 
rába el is küldetett. A’ hadministeriumban élénk 
munkásság uralkodik. Az oct. 2 7 —28ki csata- 
vesztés vizsgálatára hadi törvényszék állíttatott. 
La Reyna, Africa, és Bujalance zászlóaljak ki
egészíttetnek.

N É M E T A L F Ö L D .
StaíFard ur, Brabant belga tartomány kor

mányzója, megsemmisítette Laeken község utolsó 
választását, mellynél fogva Deby u r , izraelita 
választaték polgármesterré. — Haagából nov. 12- 
röl írják, hogy a’ hollandi népség elégületlenkezd 
lenni a’ külső ügyek végett, ’s minthogy a’ hol
landi nem panaszkodik, bármi nagy is szüksége, 
e’ jelenségből azt lehetne kihozni, hogy helyzete
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igen súlyos lehet. Felakad a’ hollandi nemzet kü
lönösen azon, hogy a’ felírásban kívánt közlése
ket a’ külső ügyekben a’ király elmellőzte. Az 
„Arnheim Courrant“ eddig Vilmoshoz híven ragasz
kodó lap e’ tekintetben megjegyzésre méltólagér
tekezik. így szól ezikkelye: „Azon óhajtott pil
lantás, hogy hivatalos közleményt vegyünk külső 
ügyeinkben, a’ király válaszánál fogvást nem jött 
meg, ’s azt hitetik el velünk, hogy a’ közjó veszé
lyeztetése nélkül e’kívánt közléseket nem tehetni 
meg. Tehát elövigyázat oka: miért nem tudunk 
semmit a’ biberichi alkudozásokról, sem a’ londo
ni conferentzia mikor leendő megkezdetéséről. An
nyi belátásunk magunknak is van, hogy a’ londo
ni conferentzia megújulására mostani körülmények
ben nem is gondolhatunk. ’S minthogy világos, 
hogy az alkudozó fejdelmek még messze sem mu
tatják annak megkezdésére szándékukat, általnem 
látjuk, miért nem fogunk magunk ezen ügy vég
ső elhatározásához. E’ hatalmaknak kevés közük 
ahoz , ha e’ fenforgó ügyállapot még évekig tart 
is; de annál több közünk van ahoz nekünk. E ’ 
halasztásból ők legkisebb kárt sem szenvednek, 
mi annál többet. Nekik az lehet tán tervük, hogy 
saját zsírunkban süssenek meg minket, ezt pe
dig mi nem akarjuk ’s a’ t.“ A’ czikkely nagyon 
hatott a’ közvéleményre.

B E L G I U M. - 
Nov. 17kén a’ képviselőház ülésében hírül 

adá az elnök, hogy a’ felírás-benyújtásra küldött 
választottság azt a’ királynak 16kán adta be, egy 
úttal a’ király válaszát is közölvén. Ez alkalommal 
fölkelt Gendebien ur, és fölszólító a’ külministert: 
mondaná meg, vett é egyenes tudósítást azon hír
ről, melly Briisselben az angol ministerium elbocsát- 
tatásáról szállong ? ’s való e , hogy Wellington hg. 
van bízva meg uj ministerium-alkotásra? — Meu- 
lenaere u r , a’ külminister, azt viszonyozta, hogy 
igen is egyenes utón vette hírét az eddigi angol 
ministerium föloszlásának, de hogy uj ministerium 
alkotásra Wellington hg lenne megbízva, arról még 
határozatlan hírek futosnak. — Már e’ nyilatko
zás is nagy megindulásba hozó a’ kamarát; hátha 
még megtudják,' hogy Wellington hg már három
szoros minister is. — Brüsselből nov. t25ről hire 
jött, hogy a’ hollandi seregekben a’ belga határon 
két nap óta eleven mozgások látszanak. Az ezre
itek 300 főnyi erősödést kaptak. — Említettük, 
hnory Laekenben zsidót választott a’ község pol

gármesternek ’s hogy a’ kormányzó e’ választást 
megsemmitette, ’s uj választást rendelt. Az uj vá
lasztás által ismét Deby u r , a’ zsidó kijelölt, lett 
polgármesterré. A’ sok izgatás, mellyel a’ válasz
tókat ellenkezőre akarók bírni, minden befolyás 
nélkül maradt.

O R O S Z O R S Z Á G .
A’ financzminister megparancsolta, hogy ha 

ollyan külföldi sors-jegyek, mellyek Ilussziában ál
táljában tilosak, födöztetnek fel, azokat el kell 
tenni, ’s bevárni: nyernek e valamit, vagy sem? 
’s a’ nyereséget akkor elkobozni. — Az orosz biro
dalom majd minden részeiről panaszok érkeznek a’ 
gabona ’s mindenféle élelem szűkéről. — Péter- 
várott nov. 18kán már 6 foknyi hideg volt, ’s a’ 
Newa teljesen befagyott már. Megvalósul azon hir, 
hogy Tula város újra megégett. 600 ház, 90 
bolt, számos gyár és nyilványos intézet lön az e- 
mésztő lángok martálékja. Leginkább sajnálják ezen 
szűk időben az elham vadt sok élelmiszert, ugv szin
te bizonyos Andíejew ur kézirat-gyűjteményét, 
melly ben számos volt az oklevél Boris czár ’s ;ü- 
Demeter,Mihály czár.Feodor és nagy Péter idejéből. 

T Ö R Ö K  O R S Z Á G . ^
Konstantinápolyi tudósítások igen javultnak 

rajzolják a’ török birodalom állapotját. A’ ki Török
országot néhány hónap előtt hagyta el úgymond, ’s 
most visszajő, alighiend szemeinek, midőn azon né
pet , mrtiy nem rég a’ legmélyebb  deriuedségbe 
(apathia) látszott merültnek, -most felriadva, s 
mozgékonyságra nézve a’ legingerlékenyebb né
pekhez látja hasonlónak, ügy látszik, mintha ezen 
uj katonai rendszabályok ’s intézkedések által uj 
lélek szállta volna meg a’ törökséget. Ezen fegy
veres intézet csakugyan jótékony hatásúnak is 
mutatkozik a’ népre nézve , melly a’ civilisatiórul 
bijányos fogalma mellett, csak katonai fenyíték 
által szokhatik rendhez , társas életre, ’s a’ tör
vények tiszteletére. — Honnan úgy látszik, hogy 
ezen intézet meg íog azon czélnak felelni, meJlv- 
re a’ szultán szánta, tudnillik a’ nép ujjá-szüleíé- 
sének. Azonban talán nem is e’ katonai intézet 
következése lesz -az, ha meg is történik, hanem 
az iskoláké , mellyeket a’ szultán e’ katonák *s 
gyermekeik számára fölállított. Ezen iskolák nem 
egyedül oktatásra szánvák, hanem egyszersmind; 
szorosan véve a’ nevelésre is kiterjeszkednek. El
ső szerkezetük ugyan nem találtatott egészen he
lyesnek. de már rendelés van iavittatásokra téve. —

A ’ gabona pesti piaczi ára decemb. 9 kén 1í534: P e n z k e l e t :
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F o g l a l a t :  M agyar-  é t  En lé !yor*z íg  (póz*. orsz.  ü lések;  kinevezések ; budai magy. já té k sz ín ;  Aradrul levél.) Anglia 
(whig  és torysm us;  Globe ’s Exam iner AVellington e llen ;  lakomák Newcastle  és Corkban ; gyülekezetek;  Melbourne 
■savai ; Brougham.) Spanyolország (h írek  Madritbul ’s a ’ harcz-vidékekrill  ; d. Carlos szándékban forgó reformjai ; 
e legy és legújabb.)  Portugá lia  (korm ány-költség  a ’ kamarák e lő t t ;  Napier  elindulta .)  Franc/. iaorszíg  (.lange pénz
váltó pőre.) Németország (orosz ozár ú t ja ;  német v á m re n d s z e r ;  tud ásítások Berlin és Drezdábul.)  Törökország.

M A G Y A R - és E R D E L Y O R S Z A G .
Pozsonyban a’ IvK. és RRdek, miután a’ ke

rü le tiig  ismét befejezett urbéri tárgyban a’ fő 
RRhöz küldendő másod üzenetszerkezetének vég
ső pontjait dec. 4kén megrostálák , dec. őkén e’ 
munkálatokat már orsz. ülésre vitték. A’ vitatás 
más nap már a’ 4dik czikkelyig haladt. Mi a’ do
log velejét illeti, a’ RRdek altaljában megmarad
nak előbbi határozatiknál; azonban a’ fő RRdek 
által ajánlott némelly változtatásokat, mint I. ez. 2 §., 
és III. ez. 1 §. azirtványok visszavétele, és 2 §. a’ 
tótországi megyékbeli bormérés-jog iránt, vala
mint a’ 3 §szra nézve a’ legelő iránt ajánlott mó
dosítást elfogadták.

Apóst. Királyunk ő Fölsége nov. 20ki Ieg- 
fensöbb határozata szerint Erdélyben normális katli. 
iskolák főfelügyelőjévé Kovács Antal nagyági ple- 
bánust kinevezni; a’ kolozsvári nemzeti iskolák 
igazgatóját Szolcsányi Ferenczet pedig szalagrul 
függő nagy arany érdempénzzel megjutalmazni 
méltóztatott. — Helfer György elhunytával Va- 
rasdon megüresült fő posta - igazgató, tisztségre 
Griller Ignácz neveztetett.

A’nm.magy. kir. Helytartó-tanács P o rk  ol áb 
Haniel hites ügyvédet kebelbeli ügyviselöji (ágen
sei) sorába iktatni méltóztatott, mellynek követke
zésében tegnap a’ nm. helytartósági kanczellária 
igazgatójának nagys. Komáromy Péter helyt, ta
nácsos urnák kezeibe ujtiszti hitét le is tette.

0 cs. kir. Fölsége Bene Károly kir. táblai ’s 
Gombos Bertalan kir. fiscusi ügyvédeket kir. ügy
igazgatósági tiszt, ügyészekké vala kegyes kine
vezni. — A’ nm. m. kir. udv. Kamara Kaszál Fe
renci elhunytával Rónaszéken megürült ellenőri 
mázsamesterségre , sugatagi ellenőri mázsamester 
Várjon Lajost, ’s helyébe Sugatagra rónaszéki 
aknatiszt Vatternaux Józsefet; ’s végre Fluck 
Adolf Sándorfalvan volt fizetéses practicanst Ró
naszékre aknatisztté rendelte.

A’ budai magyar játékszínről.
Nemzeti közügy intézetének vétetvén a’ bu

dai magyar játékszín, annak mibenléte , úgy ta
pasztalható, minden hazafit érdekel. Megelégedet
ten fogja tehát a’ nagy érdemű közönség érteni, 
ha eleibe a? múlt novemberi számadások általné- 
zése után az terjesztetik, hogy az említett hónap
beli költség, melly 3729 forintra ’s 47 krramenfe

váltó' ezédulában, kikerült’s egy kis nyereség is 
marada decemberre. A’ ns Pest vmegye részéről 
levő igazgatóság pedig örömmel jelenti ezt, mert 
általa kiki , a’ hazaftúi részvételnek becses folya
matban maradtát érezheti. ’S csak a’ hónapos ki
adások térjenek meg mindenkor, bérletek és na
ponkénti jövedelmek által úgy, hogy a:mennyivel 
egyik hónap kevesebbet hajt, a’ másik kipótolja, 
csüggedésnek helye nem leszen. Mert, nem egyes 
vállalkozónak nyeresége itt a’ czél, hanem csak 
az, hogy a’ haza fővárosából, játékszínünk már 
most el ne enyésszék. Ez fogja, hisszük, bizo
nyosan a’ két város lakosait ezután is buzdítani, 
’s a’ megérett nemzetiségnek közre kiömlő lelke, 
akadályok legyőzésére, a’ hol kell, áldozand is, 
’S köszönet-mondás utána’ Pestieknek, illy bi- 
zodalom szerint újra ajánltatik ezen ügy tisztelet 
mellett azon bittel, hogy ns Buda városa a’ híd
nak téli kivételekor magára is eléggé részt veend 
elésegítésében. Budán, dec. lOkén Í834.

A r a d r ó l :  Nemes Keszler Fülöp, ts. Arad 
megye főügyésze ’s táblabirája f. e. nov. 30kán, 
lassan emésztő hosszas betegségben meghalt, éle
tének 39dik évében. Serdülő ifjúságától élte fogy
táig igazság-szeretettel viselt közhivatalokban ki
tűnő jeles elméje, szerencsétlen embertársin kö
nyörülő érzelme, ’s barátságos indulatja , mint ki
jelelt lelki tulajdonai, a’ közjó és szeretett baráti
nak sziveikben emlékül állandó fennmaradással jutal- 
mazandják őt. Végrendele szerint: a’pesti vakok- 
a’ váczi süketnémák, és az arad-kórházi nyomo
rultak intézetei számára egyenként 100 pengő 
ftot hagyott. Béke hamvainak! — Nálunk a’ kü
lönben is igen sok baj és alkalmatlansággal páros 
ujesztendei tisztelkedések, azoknak divatozásba 
jött megváltatásuk által a’ szegény emberiség ja
vára nagyon czélszerűleg szoktak végeztetni, ’s 
ezen megváltásbeli jövedelem a’ kórház tőpénzei 
gyarapítására fordíttaíni. Ez mostani közgyűlé
sünk alatt is újólag elhatároztatott; melly alkalom
kor jelen volt Lonovics Józsefesanádi püspök uraz 
említett végre 100 v. for. szíveskedett ajánlani. 

A N G L I A .
A’ Morníng-post panaszolja, hogy Brougham 

lord már most még a’ király parancsának sem 
akart engedelmeskedni. A’ király turinillik azt ha
gyd meg neki y hogy a’ st. Jameslakba menjen,
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’s ott tegye le a’ király lábainál hivatalát, ’s a7 
nagy pecsétet, Brougham pedig csak Sir Herbert 
Taylorhoz küldötte a’ pecsétet. — A’ radicalok- 
ról igy elmélkedik a1 Standard : ,̂ STem tud
juk: valljon Durham lord utolsó lakomáján New- 
castleban úgy viselték e magokat a’ vendégek, 
mint Edinburgh és Glasgowban; de viseletjöket 
következtethetjük áltáljában a’ királyné kisiivöl- 
tetéséből. E ’ viselet nem csupa véletlen volt, mert 
úgy hisszük, hogy midőn a’ királyné egészségét 
elköszöntötték , — ’s valószínűleg csak gunyolás- 
ból — ezen dalt kezdék énekelni: „Nyakunkon 
öl a’ szerencsétlenség.“ — ’S ezt bizonyosan az 
önnep-intézök rendelték. Sajnáljuk, hogy néhány 
asszonyság annyira megfeledkezett magáról , ’s a’ 
teremben maradt, mig az ország asszonyát illy 
szemtelenül sértegettek. — A’ Globe következőt 
beszéltet a1 Standard egyik brigthoni levelezőjé
vel ugyanonnan nov. 22kéa: „Az illetlenség mi
napi példája által okozott azon szoros parancs, 
hogy minden gyalogra, ki az Adelaide íöldtértől 
Kemptownig láttatná magát a’dísztéren (Parade- 
platz) , azonnal lőjenek, ’s továbbá a’ pattantyús- 
térről az álgyuknak az esplanade (vársik) több 
pontjaira kiszegeztetése, az éjkeletí széllel egye
sülten, a’sétálók szokott számát igen megritkitotta. 
A’ gyalog őrséget legjobb szellem lelkesíti.. Min
denütt zeng a’ Nancy Dawson nemzeti dal. A’re- 
volutiule van tiporva. „De később hirekszerint ezen 
egész közlemény a’ Standard marczonglására va- 
la költve. — A’ Morning-Herald szerint: Wel
lington hg. azon kérdésre: valljon folyvást tartsa
nak e a’ községi testületeket tárgyazó nyomozá
sok? azt feleié: minden bizonnyal. Honnan azon 
következést húzzák, hogy a’ herczeg hajiadó a’ 
hatósági javításokra. — Anglia mostani állapot— 
jára nézve a’ ministerium változta után megjegyez
hetni , hogy a’ mit eleinte csak néhány radical 
kezde, az mostan egész országszerte napirenddé 
kezd válni, ’s minél munkásbak a’ toryk gyűlés- 
tartásokban, fölirás-küldözgetésekben a’ királyhoz, 
annál serényebben ellenszegülnek a’ radicalok is 
minden kitelhető módon. Már csak az is, hogy 
annyira késkedik a’ hg. összealkotni a’ ministériu- 
mot, mellyböl megítélhetné az ország: mi tervet 
készít, ’s minő politikát követend? elég ok nyugtala
nítania’ nemzetet, ’s ezt öregbíti még azon körül
mény is, hogy a’ hg. minden status-hatalmat egye
sit magában. Azon nyilatkozást, mellyet a’ fővá
ros tíz képviselője, ’s hozzájuk szegődve a’ még 
többi négy is a’ herczeg ellen bocsátott a’ főváro
si választókhoz, valamennyi radical, whig és re
former érzelme gyanánt tekinthetni. Bizonyítják 
ezt az egész országban mindenütt szaporodó gyü
lekezetek, ’s azon egyértelműség, melly azokban

uralkodik, de egyszersmind azon bizonytalanság 
a1 kifejezésben, mellyel a’ Times rejtek- v. bujós- 
di ajtó után kémkedik, hogy a’ herczeg hirtelen 
magasztalójából ellenzőjévé válhassék. A’ whigek 
tulságig készek mindent megtenni, hogy ismét 
elűzi)essék őket, ’s ha hivatal nem unszolná is 
őket, bizgatja azon sértő mód, mellyel a’ herczeg 
nyakra főre elszedte tőlök a’ pecséteket előbb, 
hogysem utódokat (successorokat) állított volna. 
Különösen keserűen fogadnák a’ whigek, ha a’hg. 
végre is ugyanazon javításokkal lépne föl, mel- 
lyekért annyira kárhoztatá őket, ’s hihetőleg hi
vatalaikból is elűzte. Skótziában a’ whigek befo
lyása tetemes, ’s mint tudva van, Glasgow, Edin
burgh , Perth ’s egyéb várasok tanácsai felirási- 
ból ellenzési szellem mutatkozik a’ hg. ellen. Az 
ország igen elevenül emlékezik: mi határozottan 
ellenszegült Wellington hg. minden parliament-ja- 
vitásnak 1830 óta, ’s tudva van: mi ellenzésben 
volt minden javításra nézve az egyházban és sta
tusban; ’s azon férfiak, kik most környezik, sem 
képesek bizodalmát gerjeszteni a’ nemzetben ma
gokhoz szabadelmü javítások iránt. Mondják ugyan, 
a’ hg. kész javításokat engedni; de a’ toryk azt 
reményük, hogy azok olly korlátozottak lesznek, 
hogy mind a’ katholikusok, mind a’dissenterek ke
vés okot nyerendenek dicsekvés v. megelégülésre. 
Ki kívánhatná illy állásban, hogy nyugton s bé
késén várja be a’ nemzet a’ törtónendöket ? ’S 
mégis, a’ torylapok kívánják azt. De megfelel ne
kik a’ Globe következő czikkelyben: „A’ népet, 
mellynek szemei előtt javítás-ellenző ministerium- 
alakítás forog, feje fölött pedig a’ parliament föl— 
oszlatása fenyegetőzik, arra intik, hogy legalább 
még egy ideig legyen nyugott, egyenlékeny ’s 
gondatlan bizodalommal. Arra (igyekeznek azt be
szélni: bíznék azon monarcha bölcs választásá
ban, ki illy hosszas ministeri kormány-közzel (in
terregnum) ajándékoz meg kegyesen bennünket; 
biznékjovábbá még néni szerkezült kabinet isméret- 
len áüadékrészeiben , ’s fogadja, örömest a kilá
tást hathatós ministeri munkásságra, melly még ki 
nem mondott elvek szerint igazodik. De bezzeg kön
nyebb hirdetni türedelmet, mint gyakorlani azt. 
Alig várhatni, hogy szabad, önmagát kormányzó 
népközség fölhagyjon minden elmélkedéssel a’ sta
tusügyekre nézve, míg a’ hírnök 800 ang. mer- 
földnyi hosszú útját megteszTT ’s míg a' talán vo
nakodó exspectans ez utat még hosszabb késede
lemmel bevégzi. — Vagy talán az a’ szándék, 
hogy kétségei halogatott megoldatásával kifáras
szák a’ nép türedelmét, elhasználják izgását,’s .az
alatt ideje legyen a’ torypártnak a választásokra 
gyakorlani befolyásit? Ezen elmélkedések arra 
hirandják a 'népet, hogy talpon legyen, s nim-
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denre fölügyeljen. A’ halasztás semmi jóra nem 
czéloz. Elleneink csilapifgatni kívánják azzal a’ 
nép szellemét. De használja ám azt a’ nép is úgy, 
mint bírja. A’ nyilványos vélemény erős kifejezé
se, vagy csak folytatása is annak, mit eddigmu- 
tatott a’ nép, véget vetend e’ mostani kétes álla
potnak. A’ herczeg kénytelen lesz kimondani szán
dékát.“ — A’ radical Examiner is keményen ki
kel a’ toryk politikája ellen mondván: ha a’ toryk 
őszintén ellenzették előbb a’ javításokat, mostsem- 
mikép sem javíthatnak. Ha pedig elpártolnak, ’s 
javítani akarnak, csalfák voltak barátjaik iránt, 
ellenségeiknek pedig veszélyesbek, mint nyílt el
lenségek. — $ azt remén) ük, hogy a’ nép majd e’ 
tőrbe esik. Könri) ü is mind ezt kigondolni; de majd 
nehéz lesz valósítani. Mint Lafontaine mondja, nem 
nehéz a’ medvebőrt eladni; de az a’ kérdés: mi
kép húzhatni le azt róla ? A’ toryk már annak ö- 
rültek, hogy bőrét magukra próbálták, ’s körűiéi
vel fegyverkeztek föl. Az marad már most hátra 
még: mikép fogják el a’ lomposf v. gubanczost 
(medvét) ’s a’ t. Mi nem tartozunk azokhoz, kik 
a’ hgnek örömest próbaidőt engednek, ’s az aján
lott jót, mint czethal a’ neki vetett hordót, elfo
gadva, az ellenzést akkorra tartogatják, midőn 
már világosan elárulta gonosz szándékát. Mi úgy 
gondolkodunk, mint a’ kigyó a’ mesében, melly 
miután azon embertől, kinél lakott, fejszével vagy 
bárddal megsebesittetvén elillant, azon embernek, 
ki jobb bánást ígért ezentúl, azt felelte: Igaz le
het atyafi, mit ígérsz; de már egyszer csakugyan 
eltökéltem , hogy nem fogok olly embernél lakni, 
kinek fejszéje v. bárója van. Mi érzettük már a’ 
herczeg báróját, ’s nem akarjuk magas házát to
vábbi próbára tenni.

Lord Granville angol követ a’ franczia udvar
nál , valamint e’ követség első titoknoka is, az 
angol ministerium változta hírére, hivatalaikról le
mondottak. — A’ Timest, előbbi szabad szellemé
tül elpártolta miatt, ’s mint Wellington béres or
gánumát, Londonban több helyütt nyilványosan 
megégették. Magok a’ mérsékes toryk is távozni 
kezdenek Wellingtontól, ’s áltlátni, hogy az or
szág mostani szelleménél fogva, egy Weliington- 
alkotta ministerium csak pünkösti királyság lesz. 
— Angliában 40 grófság 144 tagot választ most 
az alsóházba , 1832 ben az illy grófsági választók 
szama 344,664 volt; választó várasok és várhe
gyeivé (borough) pedig 185, melíyek 327 köve
tet választanak, ’s választóik 1832ber. 274,649re 
mentek. Angliában tehát a’ választók összes száma 
619,213, 's a" választott követeké 417. E’ mennyi
ségből Irland követei száma 105, választóié 9 1,152; 
Skótzia követeié 53 , ’s választóié 64,447; Wales 
képviselőiéi29 ; választóié 37,124. — Azon la

komában, mellyet Newcastle Durham lord tiszte
letére adott, beszédet tartotta’ ns. lord, mellyben 
következő ’s Anglia jelen politikai állására czélzó 
helyek is fordulnak elő: „Nagy harcz van előt
tünk. Hagyjatok békét a’ vélemény-viszály oknak, 
’s aira ügyeljetek , hogy közös ellenszegülésteket 
minél erősebbé tegyétek, (hangostetszés.) Uraim 
udvari cselszövén) t emlegettek, mellynek az utób
bi történtekben nyomára jöttek. Nem írhatom le: 
milly aggódással tölt el illy vakulás engem, (zu
gó tetszés.) Egy szemponlbul a’megtörténten nem 
sajnálkozhatott) ; mert legalább tudjuk: ki ellen 
kell harczolnunk; ’s kik azok, kik az olly epesz- 
tőleg és sértőleg elbocsátott ministerek bel) ét el
foglalni készülnek ? ’8 kik ezek? nem más, mint 
azon toryk, kik eddig szavaztak, küzdöttek s 
cselt szőttek minden javító rendszabály ellen, mel
ly ek eddig felhozattak? Ok vannak most meghi- 
va, igazgatni ezen ország ügyeit, ’s illy gyüle
kezetek által, mint e’ mai, ’s a’ parliament mul- 
hatlan íöloszlatása által kell nekik megmutatni, 
hogy nem bírják az ország bizodalmát. Ellcnsé- 
gink eddig két lárma-jelszót emeltek. Az egyik: 
„Veszélyben forog az egyház !“ — (csattogó ka- 
czaj.) Ha az egyházszó alatt valódi vallást, a’ hit 
tiszta tanításit, a’hívők közönségét, a’vallás igazi, 
szorgalmasszolgáji meg- ’s föntartatásat értik,akkor 
azt mondom: az egyház soha csekélyebb veszélyben 
nem forgott,soha inkább gyámolítva nem volt, mint 
épen most’; sőt azt merem mondani: soha hazánk 
történetei semmi időszakában vallásos elvek ter
jedtebbek nem voltának, mint épen most. A ’ papság
ra magára hivatkozón!.* nem úgy van e? S iga
zán örvendek, hogy úgy van; mert meg vagyok 
győződve, hogy nem virágozhatik ország, hol mé
lyen nem gyökérül vallás a’ nép szivében , azon 
vallás, melly e’ világi dolgokban nyugalomra, ’s 
a’ más világi békére ’s boldogságra annyi biztosí
tékot nyújt. — A’ másik zaj-jelszó imez: „Ve
szélyben a’ monarchia!“ Kitől? (halljuk!) Éj
szakra, délre, keletre, nyugotra nézek, de se
honnan a’ veszélynek még csak árnyékát sem ve
hetem észre , melly a’ monarchiái intézvényeket 
fenyegetné. Soha szót nem hallottam, melly csak 
messziről is republicanus intézkedési óhajtást feje
zett volna ki; ’s véleményem szerint igen bölcsen! 
mert meg vagyok győződve, hogy a’ constitutio- 
nalis monarchia leginkább képes biztosítani a’sza
badságot. (halijuk! halljuk!) Bizonyára rósz ta- 
ttácsadóji a’ koronának , kik a’ felségnek ilíyesmit 
vernek fejébe ; (nagy tetszés.) kik azt akarják 
elhitetni vele, hogy azon szives hódolat és hűség, 
melly mindig fonállá eddig ezen országban,megcsök
kent. Sem egyház, sem korona nem forog veszély
ben ; de megmondom : mit fenyeget veszély ? Az
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oligarchiát, (zajos tetszés és ujongó kiáltozás.) A’ 
toryurak kizáró uralkodása, ez van veszélyben.“— 
N ov. 16kán, mint említettük, Corkban lakomáz- 
tak O’Connell baráti a’ lakoma fövendégével 0 ’ 
Connellel. Melly alkalommal midőn „az egyetemi 
felszabadítás ékesszóló ’s rettenetlen ügyvéde, Ir
land szabaditója , ’s az egész emberiség barátja“ 
egészségére köszönték el az áldomást, fölkele 0 ’ 
Connell, ’smondá: „Nagy történetet beszéltek ma 
nekem , t. i. a’ ministerium föloszlaíását. De mi 
gondom nekem arra, melly ministerium marad v. 
oszlatik föl? A’ wliigek épen ollyan ,roszak mint 
a’ toryk. — Mit kíván Irland? Igazságot. 30 
évet töltöttem én hazám szolgálatjában, de czélom 
mindig egyetlen volt, noha különböztek eszközeim, 
(halljuk! ’s nevetés.) 30 évet töltöttem izgatás
ban, ’s leszállotíam hazám hegybérczeiről, fölké
szülve még más 30 évre is. (harsány tetszés.) 
Legalább szintannyi tüzet, hathatóságot’s életerőt ^ 
érzek magamban, mint ezelőtt 30 évvel, — ’s ez 
még hosszú munkássággal biztat. Csak tizedrészét 
veszem ez időnek, ’s annyi alatt majd tehetni va
lami hasznost írlandra nézve. Ünnepélyes komoly
sággal nyilványítom i t t : mielőtt a’ nap háromszor 
végzendi évi futását, Irland népe minden ohajíá- 
sit el fogja érni, ’s minden ellenségit letipra k. 
(halljuk! halljuk! és tetszés.) Az orangisták vé
deni készülnek a’ tized-rendszert, ,’s gátlani az 
unio-bontás kérdését. — En igazságot k í v á n o k .  
Első napján a’ jövő parliamentülésnek — vagy nem 
választatnám meg,ha föloszlatnék az ? (mosolygás.) 
— a’jövő üléseiső napján a’ tizedteljes eltörJeszté- 
sét, az eddigi községi hatóságok v. testületek eí- 
mozdittatását, az esküttszékek golyó-szavazás ál
tali képeztetését, a’ reformtörvény-javítást, a’ vá
lasztási jog-kiterjesztést, rövid parliamentet, ’s 
orolvózás általi szavazást szándékom indítványbac? *
liozpi. — ’S mit fogok az alatt tenni? Dublinba 
megyek, és szabádelmü klubbókat állitandok. 
Megjegyezhetem, Irland éjszaki részenem olly 
idegen tőlem, mint gondolhatám. Feiszóiiláso- 
kat fogok szerte bocsátani kérelmekre a’ tized 
( ]Jen. ’s !ia valaki kérelmet csúsztatna közbe az 
unio-felbontásra czélzót, ezért képzelhetni, hogy 
nem haragszom meg. (kaczaj.) Azonban Welling
ton hadcselét (taktika) utánozzuk, ’s kicsiny hom
lo k o t  szegezzünk ellenebe , hogy összesítjük min
den erőnket eUenállhatlan döfésre. Semmi egyéb 
gondolatom, semmi kötelességem, semmi föladá
séin , semmi óhajtásom , semmi jutalmam , semmi 
czélom, mint használni hazámnak. Ollyannak aka
rom Irlandot látni, millyennek lennie kellenei 
„Nagynak, dicsőnek, szabadnak, a’ föld legszebb 
/virágának , a’ tenger legszebb gyöngyének.“ —

Erre O'Connell zajgó tetszés közt ült le , ’s nov. 
Síkén csakugyan tartott is gyülekezetét Dublinban, 
mellyben visszahuzá azon ajánlását, hogy czélja 
elérésére Wellington ministeriumához lenne kész 
állani, mondván, Peel kineveztetése csak nem ej
tené még is a’ reform iránt kétségbe, deWelling- 
toné háború-üzenet, pedig tort hüvellyel. — W. G. 
Dedel, a’ hollandi király ügyvivője a’londoni con- 
ferentziánál Londonba érkezett,- honnan könnyen 
hihető a’ conferentziázás megujittatása. — Nov. 
27kén csakugyan tartott a’ londoni tory-szellemü 
főbíró tanácsgyülést, mellyen London majd vala
mennyi aldermanje ’s tanácsosa jelen volt. — A’ 
főbíró már jó eleve, észrevette azon mozgás és 
tagadó dárdurból, mellyel beszédét fogadák, hogy 
a’ gyülekezet nagy része nem a’legkedvezőbb ér
zelmű iránta a’ végett, hogy a’ londoni polgársá
got a’ ministerium-változás miatt összehíni vona
kodott. A’ községi tanácsosak egyike Ashurst nr 
azonnal fölirást javaslóit a’ királyhoz, mellyben 
kijelentessék, hogy Wellington hg. meghivatása a’ 
legmeglepőbb és szomoritóbb történetnek tekinte
tik. Hosszú vita keletkezett ebbül, de minden in
dítvány, melly a’ felírásnak mérséklettebb hangot 
kívánt adatni, megbukott, ’s az eredeti javaslat 
109 szóval 60 ellen fogadtatott cl. Itt hát Wel- 
lingtonnak elég ellenzője van, de — Liverpoolban is 
gyűlést tartottak, mellyben 12 ezer ember jelent 
meg, ’s ott ir fölirást jsvaslottak a’ királyhoz, 
mellyben kijelentetik, hogy Wellington hg. kine- 
veztelését igen sajnálva veszik. — Melbourne lord, 
az eddigi első minister , Melbourne mezei lakába 
vonulván, az ottani lakosok gyűlést tartottak, ’s 
fölirást határoztak hozzá, mellyben négy évi tá
volléte után üdvözölvén őt, megismerik eddigi em
berséges fáradozásit a’ javításban, ’s rernényöket 
fejezik ki, hogy ezentúl sem fog azzal alább hagy
ni. A’ fölirásra Melbourne lord igy telelt: „Az 
utóbbi történetekre nézve, mellyek Uraságtok föl- 
irására nyújtanak alkalmat, nem fognak várni tő
lem fölvilágos tást. Elég lesz azt mondanom, hogy 
személyesen semmiben sem érzem magamat meg
sértve. Azon kérdés: kik legyenek ez időben ezen 
ország ministerei ? olly fontos , ’s lehető komoly 
következéseire r ézve olly súlyos,hogy akármilly fér
finak minden összefüggő személyes tulajdonai, bár
mi rangú, állású, vagy észtehetségii legyen is, 
ahoz mérve teljes semmiségbe, ’s csekélységbe 
süllyednek. Fölirásuk emlité a’ nép jobb képvise
letét is a’ parliamentbeu; én abban teljesen egyér
telmű vagyok nézetjökkel. A’félelem’s kétség, sőt 
több mint kétség számos éve után, valljon okos, 
tanácsos és hasznos volna e illy nagy és hirtelen 
változtatást tenni? kötelességemül nézem most e’
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rendszabályt előmozdítanom ’s támogatnom, mert úgy 
találom, hogy azt a’ nép tisztes belátó nagyobb ré
sze kívánja. De egyszersmind hirtelen és terjedt 
raásitás az, ’s illy másitásokat az emberi életben 
nyugtalanság és aggódás nélkül nem nézhetni. A’ 
rendszabály a’népnek több hatalmat enged, minta’ 
mennyivel ezelőtt b irt, ’s azon kérdés megoldatá
sa: bölcsen van é ezen hatalom rá bízva? azon 
módtól függ, mellyel a’ nép e’ hatalmát gyakorla- 
ni fogja. A’ nép, valamint királyok és ministerek, 
Isten és emberek előtt égen és földön, itt ’s a’ más 
világon felelősek a’ rájok bízott hatalom-gyakor
lásért, ’s kik magokat e’ hatalommal visszaélésre en
gedik csábíttatni, bizonyosan várhatják, hogy az 
értelmesség’s fürkészet ezen korában, nem sokáig 
lesznek képesek viselni olly hatalmat, mellyre mél
tatlanoknak mutatkoztak. (Ö.B.) Kétségtelenül igaz, 
mit fölirásukban mondanak, hogy az én, ’s társim 
szándéka volt, haministeriumban maradunk,mind az 
egyházi mind világi országrészben olly javításokat 
jav-aslani, millyeket a’ fönálló hijányok kívánni 
látszanak. Mint alkalmasint tudni fogják, ez utób
bi időkben je les, és nagy tekintetű íérfiak közt 
azon vitás kérdés támadt: lassú vagy sebes le
gyen é a’ javításban haladás ’s valljon a’ jövőpar- 
liamentülésben sok vagy kevés javasoltassék e ? Mi 
engem illet, csak annyit mondhatok, hogy nem 
tudom ugyan , soknak vagy kevésnek fogták vol
na e tartani; de én a’ mellett valék szólandó, hogy 
annyi javasoltassék, mennyi a’ legsürgetőbb Tosz
nak orvoslására elegendő; annyi,mennyi érett tel
jes megfontolás után minden körülmény alatt bátor- 
ságos, okos és valósítható fogott lenni. Uraim! Igen 
örvendek, hogy felírásuk végén bizodalmukat fe
jezik irántam ki. Buzgón fogok annak megérdem- 
lésén ügyekezni. Én megmaradok a’ pályán, mel
lyen eddig tétovázallanul haladtam,’s minden vál
toztatást támogatni fogok, melly alapos ésjótékony- 
nak látszandik előttem. — A’ londoni lapok igen 
megtámadják Brougham lordot, hogy azon 5000 

* fnt. sterl. helyett, mellvet volt lordkanczellár gya
nánt huzand, a’ kincstári törvényszék elnöki hiva
talára ajánlkozott, mellyet most Lyndhurst lord 
visel, ’s mellynek jövedelme a’ költségeket is be
számítva 7000 font sterlingre megyen. Ezen a- 
jánlásra azonban Lyndhurst lord azt feleié , hogy 
Brougham irománya Peellel fog közöltetni, mihelyt 
megjövend, mert attól, ’s a’ jövő nagy pecsétőr- 
tül függend az. E ’ lépés Brougham ellenségeinek 
tij konezot nyujta rágalomra. A’ Globe, noha e’ 
lépést nem mentegeti, védi mindazáltal Brougham 
lordot, ki csak az e’ hivatallal járó költségpótlás
ra kívánta az említett fizetést, ’s így minden azzal 
egybekötött pártfogási jogról lemondott. Azonban 
a’ Globe e’ szemponttal sem elégszik meg, „mert

úgymond, minden takarékosság mellett sem óhaj
tanok , hogy a’ legfelsőbb, legfelelősebb bírói hi
vatal a’ legkevesebbet ígérőre bizassék.“ 

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Párisi hírlapok Madritbul nov. 2 2 kéig vett 

hírek után összeleg ezt közük: Madrit nov. 19. 
Ma II. Izabella királyné születés-napja. Mind öröm,
’s mind királynék távol vannak a’ várostól. Árusbol
tok’s pénzcsarnok nyitva mint szokás szerint. Mint
hogy a’ kamara nem tart ma ülést, tehát tisztel- 
kedö fölirás sem lesz. Csupán a’ ministerek mentek 
ki reggel a’ Pradoba a’ királynénak udvarlást ten
n i, de a’ kapukat, mint más kevésbé ünnepiesna
pokon , zárva lelék ’s csak az előudvarig bocsát- 
tattak.Ezen udvarnál tovább semmi avatatlan (pro- 
fanus) nem bocsáttatik be; annyira félnek még most 
is a’cholerától. D.Francisco de Paula infansnái azon
ban , hol szinte ma egyik infans hgasszony neve 
napja esik, kézcsóki udvarlás volt; különben az 
egész város köznapi maradt ’s csak estére rebes
getnek kivilágittatást. Katonai tisztelkedés nem 
tartatik, mivel a’ kormány szelét vévé, hogy szem
le (revue) után a’ katonaság megkérni szándékoz
nék a’ királynét a’ fővárosba visszatérésre és ott 
maradásra. — A’ halálra ítélt Velasco, holnap vé
geztetik ki. Ugyan holnap lesz vége a’ határidő
nek, melly a’ kamarák által elfogadott 400 millió 
real uj kölcsönre, ajánlhatásképen kitüzetett vala. 
Elhatározva e’ dologban még semmi sincs, ’s a’ 
finanezminister nyilatkozása szerint mindeddig csu
pán föltételes ajánlatok érkeztek. Többi közt még 
legkedvezőbb Rotschild és Ricardo ajánlása, melly 
62 — 65re megyen százától. Már csak ebbül is 
eléggé világos , milly szomorú lábon áll az ország 
hitele. A’ Rotschildféle 62bül, biztosi járadékul 
’s mindenféle más apró költekezésül 11 lenne még 
lerovatandó , mihezképest az ajánlás tisztában vé
ve csak 51. Ez ugyan borsos ’s drága kölcsön. 
— A’ franczia ministerium közelebbi változ- 
takor Rayneval ur (franczia követ) meglátogat
ván Martinez és Toreno urakat, bizonyossakká tévé 
őket, hogy a’ dolog a’ puszta személy-változáson 
túl nem megy, a’ kormány volt rendszere megma
rad , ’s a’ martz. 13iki politika fordulhatatlan. — 
Madrit nov. 22. A’ financz-biztosság ma tartá el
ső ülését a’ kölcsön-ajánlatok vizsgálatában. Mind
össze 14 az ajánlat ’s Rotschildé mint említettük 
legkedvezőbb, ha még is félárt kedvezésnek mond
hatni. Nov. 17kén a’ procurador-kamara ülésében 
uj javaslatot hozván a’ város-katonaság-törvényi 
biztosság, illy formán: „A’ város-katonaságban 
részvétekül kizáratnak mindazok, kik ellenséges 
gondolkozásukról isméretesek vagy különben is rósz 
hírben állanak“ — a’ belügyi minister megjegy
zésére, hogy ez által uj szakadásokra nyittatnék *
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u t , de különben a’ törvénynek alkalmazás-módja 
sem volna meghatározható, — hosszú vitatás után, 
e’ melléklet is félrevettetett, ’s így az öt első czikk- 
ben eddigeléa’ministeri vélemény győz. — Hadrul 
a’ Moniteur szól újabbakat: Bayonnebul 24kérül 
kapott hivatalos jelentésnél fogva, úgymond, Li
nares ugyanez napon, az Ahescoa völgyben vélet
len megrohanással a’ navarrai carlosi 9ik zászló
aljat egészen tönkreverte; csupán 300 ember fut
hatott el, a1 többi leverve, sebesitve, íogva vagy 
önkényt meghódulva. Vezérök is , Mancho , az 
elestek közt. Burgueteben az insurgensek nagy 
lőpor-gyára elpusztiftatott, ’s a’ munkások meg
lövettek. — Sentinelle des Pyrénées ugyan Bayon
nebul nov. 25rő l: Zumalacarreguy és Mina között 
20kán Estella körül véres csata fejlett ki , melly 
az utóbbira kevés dicsőséget hozott. Mint Lesa- 
cában hire foly,a’ const, sereg ez ütközetben 20(10 
embert veszte holtakban és sebesekben, ’s utoljára 
a’ csatatér még is a’ carlosiaké maradt, ha igaz.

Don Carlosnak szándékban forgó javításai 
zül, írja egy levelező, egyik nevezetesb lenne a’ 
„Mesta“ v. juhlegeltetési törvény eltörleszlése. E ’ 
törvény a’ kis birtokosakat mindenükből kjpusztit- 
ja , gátolja a’ földmivelést ’s igy igazi ostor a’ sze
génységre. VII. ¥ erdinand több ízben megkísértette 
ezen eltörlesztést, de örökké felsült, mert a’ ne
messég ellene volt, ’s kétséges: ha Carlos tovább 
haladhat e? Izabella kormánya minden liberális  
indulatja mellett, szinte csak arra mehet, hogy 
módosítást, korlátozást vagy nyirbálást tegyen a’ 
törvényben, de eltörleni ő sem bírja. Illy nagy vál
tozás-eszközlésre népszerűséggel kellene bírnia, 
miben azonban kevés része van. Mesla név alatt 
értetik egy nemesekbül álló társaság, mellynek 
némi csekély esztendei fizetés mellett, joga van, 
némelly tartományokban, névszerint a’ déliekben, 
egész esztendőn által akárkinek földjén is, egye
dül csak szőlő- ’s olajfa-kerteket vevén ki, legel
tetni nyájait. E ’ társaság legeltetési hatalma őlly 
korlátlan, hogy miatta néhol a’ földbirtokos gaz
dák csak minden 3dik, másutt 5dik , sőt 7dik esz
tendőben neveltethetik egyszer földeiket. VII Fer
dinand maga is bírt Estremadurában némelly jószá
gokat , melh ebnek csupán Tik esztendőben húz
ható gyümölcsit. A’ társaság tagjai egymást „test
véreknek“ nevezik, 's olly elszántak kiváltságaik 
őrizetében , hogy Izabellát a’ mostan országló ki
rálynét is kényszerítők, magukhoz társul szegőd
n i, ’s mintegy 2000 darab juhot tartani. Martinez 
illy lépéssel a’nemesség ellen nem szökhetik szem
be, mert a’ nép nincs részén. I). Carlos ellenben, 
kinek nagy érdekében-áll, a’ kis birtokunkat ótal- 
mazni, ha illően pártoltatik , e’ részben sokat te
het. Köz vélemény azonban , hogy csak revolutio

vethet e’ gyökeres gonosznak véget. Castiliában 
épen nem ritka igen gazdag nemesekre találni, kik
nek egy talpalatnyi földjük sincs, hanem minden 
vagyonuk juhnyájakban áll, mellyek ezreket gyü
mölcsöznek. — D. Carles másik czélbeli javítása: a’ 
polgár-hatóságbeli (ayuntamiento) választást vis
szahelyezni azon lábra, mellyen Zea Bermudez előtt 
állott. Zea t. i. elvevén a’néptül annak jogátpiogy 
tisztviselőit maga választhassa, ezt a’ koronára ru
házta által. Martinez de la ltosa az ekép korláto
zott tiszthatóságnak hatalmat engedett a’ kir. sta
tútum által, a’ cortesbe tagokat választani; egyéb
iránt a’ dolog a’ réginél maradt. — Vannak Car
losnak még más népszerű czélzásaiis. így megért
vén azon, ellenségei által terjesztett hirt, mintha 
ő az inquisitiót visszaállítani szándékoznék, jónak 
találta ez iránt is akaratját kijelenteni, melly azin- 
quisitióra nézve épen nem kedvező ; szándéka to
vábbá az egyházi visszaéléseket , főkép klastru- 
miakat korlátozni; ’s megígérő, hogy minden más, 
a’ cortes által javaslandó reformra is kész , csak 
azok az országiás alapelveivel szembe ne szökjenek. 
A’ hg legjobb reményben van föltett czéljai s ha
dakozása sükere feléi, ’s kisérőji közül beszéli egy, 
hogy Londonéul elindultakor az utána siránkozó 
királynétól e’ szavakkal vett volna búcsút: „Látni 
fogtok ismét vagy mintV. Károly fejdelmet, vagy 
mint holt tetemet!“ (Carlos quinlo b Carlos muerío. )̂ 
(Östr. Beob.)

A’ Gazette szerint gr. Bourmont Genuában, 
mielőtt innen az egyházi statusokba utazott volna, 
d. Miguellel értekezett. — D. Carlos portsmoutlii 
ágense, az Elbe-torkolattól visszatért menekvő spa
nyolok nagyobb részét Hollandiának egyik kikö
tőjébe segítette. Sokan , a’ hadihajókrul közelebb 
elbocsátott legénység közül, valamint a’ d. Maria 
szolgalatjáéul kilépett hajósok ’s tengeri katonaság 
nagy része is, d. Carlos szolgalatjába szegődközik,

Legújabb hírek nem említenek semmit is az 
esteílai ütközetrül Mina ’s Zumalacarreguy közt 
minélfogvást aligha nem egészen alaptalan. Anny 
bizonyos, hogy Mina, ki Estellánál Zumalacar- 
reguyval szemközt állott, ez állását elhagyá ■' 
Pamplonába tért vissza. E ’ városban Mina, min 
az Election írja , a’hóhért vagy bakót agyonlőve- 
té , mert az insurgenseket idői ül időre mindenrü 
tudósította, mi a’ városban’s körűié történt; ellen
ben mind Pamplonában mind Puente la Beynábai 
igen sok személyt, kik a’ carlosiakkal egyetértés 
gyanú miatt fogságban ültek, szabadon bocsátta
tott. — A’ Messager is ismétli azon hirt, hogy a 
Bastan-völgyben elfogott személyek nem a’na var- 
rai junta tagjai, hanem néhány varga ’s ina 
szegény mesteremberek valának , kik Aranai 
faluban a’ carlostak szamara dolgoztának, s kil



jz elfő gató generál (Oraa) tevedeset alkalmasint 
gén drágán fizetik meg.

P O R T U G Á L I A .
Lissabonbul nov. 8káról jött hírek tartalma 

^vetkező: Silva Carvalho nov. 4kén a’ követka- 
oarában valahára előterjesztő az 183 4 jul. lső- 
étiil 1835 jun. utoljáig eső esztendei kormány- 
költséget. A’ hijány 1,280,000 tt. st. Megjegy- 
f,é azonban a’ minister, hogy e' hijány, ha Bra
silia az ezen időkre járd részletes tartozását Por
tugáliának, mint alappal reménylhetni, megfizeti,
720.000 fnt stgel fog azonnal kevesülni; más 
trészrül pedig minden költekezési ágban, uj tete
mes takarékosság hozatik be, a’ vám biztositta- 
t ik , ’s mindenféle más jövedelem Iehetségig öreg- 
bittelik. Megjegyzé továbbá, h o g y  Portugália ten- 
gertuli birtokai iránt tervet fog készíteni, melly 
szerint azok igazgatási költsége ezután ne legyen 
az anyaország terhére, vagy is a’ belőlük kike
rülő jövedelem legalább a’ költséget üsse föl. Ez 
által az anyaország költségeiből esztendőnként
32.000 tilt. st. kiméltetik meg. — A’ hadi vala
mint a’ tengeri osztály, azon esetre, ha Portu
gália a1 külfölddel állandó békében maradhat, i  
résszel kevesittetik. — Barreiros alezredes pa
rancsot kapott Spanyolországba menni Mina fő
szállására, hogy onnan a’hadfolvamat felől a’ kor
mányt azonnal tudósíthassa. — Az éjszaki széleken 
egy kis tábor áltittatik, mintegy 5000 emberből 
’s hozzá gén. d’Aviles küldetik parancsnokul. —- 
Jean d’Acre franczia kalmárhajó , melly 3 5 0 szol
gálatim! elbocsátott franezia katonát vala vissza 
Francziaországba szállítandó, mint hirlelik , Cap 
Finisterreközelében, törést szenvedett, ’sazu ta- 
sok nagyobb részével elmerült. — Adm.Napiernek, 
Lissabonbul kiindultakor legkisebb katonai bucsu- 
tisztelkedés sem tétetett, sőt segédén kívül egy em
ber sem ment kisérni a’ vépkép eltávozol. Efölött 
egyik oppositiolap búcsú helyett keményen meg 
is rótta, többi közt szemére hányván, hogy a’ 
tengeri hadat migueli tisztekkel árasztotta el.

F R A N C Z IA O  R S Z Á G.
Frias hg spanyol követ a’ Parisban levő kül

ső követekkel nem a’ legbiztosb lábon áll egy idő 
óta. — Jauge párisi pénzváltót, ki mivel kölcsönt 
hirdete d. Carlos részére minap, elfogatott, \  kit a1 

! kir. törvényszék ezen eifogatás alul íölmente, ’s 
minthogy a’ koronái ügyvéd a’ cassatiószékre fo
lyamodott, ottan is fölmentettnek nyilatkoztatott. 
Jauge ur ügyvéde Dupin ur (a’ kamarai elnök) 
volt, s védelmét ezen okoskodáson épité : ,,A’ fe- 
nyitő törvénykönyv 77. 79. és 84 czikkelyei el
lenséget tesznek föl, ’s „ellenség“ alatt csak azt 
érthetni,ki ellen nyílt ’s megüzent háború foly. Nincs 
itt szó antipathiákrói, sem érdekekről, mellyekkei

kormány bírhat; annak igazi ellenségnek kell len
ni , ki-ellen t. i. komoly háborút viselnek. — A’ íran- 
czia kormány II. Izabellát egyedüli törvényes ki
rálynénak és székörökösnek ismervén el Spanyol- 
országban, való, ez által azt is megismérte, hogy 
d. Carlosnak nincs a’ spanyol koronához joga. De 
elég ok é ez arra, hogy Franeziaországot hábo- 
ruskodónak lehessen mondani d. Carlos ellen? ’s 
hogy d. Carlos ellensége Francziaországnak? E ’ 
kérdés másra is vezet, mellyet még könnyebb meg
fejteni t. i .: Létezett é Francziaország részéről 
háború-üzenet d. Carlos ellen a’ vádlottra rótt ’s 
tett dolgok v. csinyok idejekor? ’s d. Carlos nem
zet-törvényi betű-értelem szerint ellensége volt é 
Francziaországnak ? Úgy tetszik, mintha csak 
kormány fejthetne meg illy kérdéseket nyugtató- 
lag ; de úgy hiszem, általányos észtörvényi elvek 
szerint is elitélhetni azt. Mi a’ háborúi jog? olly 
közös jog, v. jus, melly mellett az irók tekintete 
szól, ’s helyben hagyják azt a’ nemzetek; de hogy 
törvényes legyen a’ háború, meg kell azt üzenni 
az ellenségnek. Nem törvényes pedig a’ háború, 
ha meg nincs üzenve; egyedül erőszakos megtá
madás esetét vevén ki.“ — E’ véleményt Dupin 
ur Cicero ’s Yatel tekintetével is támogatá. — „Há- 
boruüzenet szükséges a’ kormánynak , melly ki
mondja sérelmeit a’ világ előtt; de szükséges a’ 
népek érdekeiben is, hogy az ország ellenségével 
úgy bánhassanak mint ellenséggel; mert a’háború 
nem az ellenség és országfő közt, hanem két nem
zet közt foly. Mikép hihetni pedig, hogy elmaradhat 
a’ háború-üzenet, ha a’ háború-állapot száműzé
seket ’s egyéb kemény büntetéseket von maga után? 
Az első, mit nyilványitani, mit közhírré kell ten
ni az, hogy a’háború létez; különben Kegyetek
nek kellene uraim ! hogy támaszpontot nyerjen íté
let jök, hegyébe tűzni a’háboruüzenést. — A’né
gyes szövetségi szerződés nincs törvényesen ki
hirdetve. Híjában mondják; hirdették annak fő tar
talmát a’ hírlapok ; az nem elég. A’ hírlapok na
ponként sok hazugságot is hirdetnek; de az is bi
zonyos , hogy hírlapok nem hiteles eszközök arra. 
A’ kihirdetésnek ünnepélyesen kell megtörténnie. 
Vannak ugyan, igaz, néfra titkos szerződések isv 
de azok hatása csak az aláíró hatalmakra korlátul. 
Jauge ur a’ cassatioszék által föhnentetett, azon ok
ból, mert a’ négyes szövetség, mellyen épülne a’ 
d. Carlos ellen létező ellenséges szándék (de azért 
még nem háború) a’ fr. kormány részéről törvénye
sen kihirdetve nem volt. —

N É M E T O R S Z Á G .
A’ hamb. Correspondens magányos tudósitási 

szerint az orosz czár Pétervárból Berlinbe 90 óra 
alatt érkezett’s csak az utolsó állomáson állapodott 
meir rövid időre, öltözetet rendbe szedni, azután

*



a’ trónörökös nagy-herczeggel postakocsiba ült, ’s 
egészen váratlanul Berlinben termett. — Mint az 
újabb hírek említik, teljesen megvalósul azon 
előbb hihetetlennek látszott állítás, hogy Franczia- 
ország csakugyan alkudozik Prussziával a’ német 
vám-rendszer, ’s az abból eredhető kereskedési vi
szonyok iránt. Az alku megkezdése iránt már biz
tos is van küldve Berlinbe , hol azt minden árán 
várják. Az alkudozásokon egy porosz ’s egy bajor 
kormánybiztos fog lenni jelen,— ’s e’ tárgyban egész 
Németország érdekeire ügyelni. — A’ sváb Merkur 
czikkelyt közöl a’ DunánUlmtól Bécsig fölállítandó 

-gőzhajózásról, ’s abban előadja: mi hasznos fogna 
lenni az, minthogy Ulm (hol a’ Duna hajózható 
kezd lenni}, a’ Bodensee , Rajna és dunahajózás 
középpontja. — Damgartenből (Stralsund kormány
kerületből) következő borzasztó gonosz-tettet be
szélnek, melly ott oct. 3kán történt. Bizonyos ot
tani hajós hajótörés által hajóját ’s vagyonát veszt
vén , kis kereskedést nyitott meg maga és család
népe táplálatára. Nagybátyja, közönségesen tisztelt 
70 éves öreg, nem csak lakhelyt adott neki. saját 
házában, hanem egyébkép is segítette. Minthogy 
azonban a’ háztól meg akart menekedni, megkínál
ta ezzel atyafiját: nem akarná e megtartani tulaj
donul, vagy bérben ? A’ szatócs, hirtelen haragú 
ember, a’ kínálást nem fogadja el, mire a’ ház
eladás iránt tovább folynak az alkudozások. Mi
dőn épen eladó , vevő, ’s egyéb személyek a’ ház 
szobájában összegyűltén az alkun dolgozónak, be
rohan a’ szatócs egy nyitott ’s. puskaporral töltött 
hordócskával hóna alatt, és tüzes üszőkkel mar
kában , anyjától űzetve, ki szándékát észrevevén 
visszáakará tartóztatni őt, azon szobába, hol a’ fe- 
nebbi személyek valónak, ’s hurrah kiáltással meg
gy ujtja a’ lőport. Iszonyúdurranat következek er
re ; de mivel kevés pillantat előtt a’ tárán álló 
mellékszobában ablak nyittaték ki, ’s az any a utá
na nyomultával a’ szoba ajtaját is nyíltan hagyá, 
ri  ez által elég erős Ievegö-huzam támadt, a’ dördület 
hatása tetemesen meggyöngült, úgy hogy csak a’’ 
tettes maga’s anyja veszték el azonnal életüket, a’ 
többi jelenvoltak pedig többé v.kevésbé sérültek meg 
csak, de nem halálosan. A’ tettesnek nője ’s gyer
mekei sértetlenül maradtak.— A’hesszi kormány
lap rendelését közli a’ nJierczegnek , mellynél fog
va minden belföldi kézműves legénynek tiltatik 
Schweizba áltáljában munkára menni. Továbbá, 
ha schweizi legény netán a’ nherczegségben ta
láltatnék , azt azonnal talyigán parancsolja tovább 
küldetni.. — Berlinből érkező hirekszerint az orosz 
czár nov. 25kén hagyván oda Berlint, ugyan
azon napon estve 9 órakor Posenbe érkezett, ’s 
útját Varsó felé szakadéktalan tovább íblytatá.

outr

Légujabb híreknél fogva nov. 27kén reggel l i  
órakor csakugyan már Varsóban volt, hol mindent, 
mi katona, katonai, vagy bármikép a’ katona
sághoz tartozó, szemesen megvizsgált. Míg 
az orosz czár Berlinben mulatott, Eszterházy Pál 
hg volt a’ f. ausztriai császár nevében üdvözleni 
ő t , minthogy a’ berlini ausztriai követ ez alatt 
Bécsben mulatott. — Szinte berlini tudósítás akar
ja elhitetni a’ közönséggel, hogy az orosz czár 
azon szándéka, mellyel Varsót meglátogatni ké
szület minden emberbarátot nagy örömmel töltött el. 
A’ jámbor berliniek e’ nyáron már nagyon is so
kat örvendettek, ’s örömest részeltetnének a’ jóban 
másokat is.—Drezda dec. 1 hg Eszterházy Pál Ber
linből visszatérőleg, hová az orosz czárt és czárnét 
üdvözleni mint rendkívüli követ vala küldetve, And- 
rásrend gyémántos keresztjével diszesittetve teg
napelőtt érkezett városunkba meg, ’s tegnap a’ ki
rály ő fölségénél vala ebéden , ma pedig az együtt 
országló kir. hgnél, holnap visszamenendő Bécsbe. 
(Azóta már ismét Londonba készül.) Szinte teg
nap érkezett hozzánk Strauss a’ hires hangász 
berlini ’s lipcsei utjábul 2 9  főbül álló hangász-ko- 
szorujával. — Bajorországban a’ czéklaczukor-ké- 
szités igen szép haladásnak indult. A’ készítmény 
jeles ’s minden tekintetben kiállja a’ nádczukorrali 
concurrentiát, (mint maholnap Pozsony vgyében 
Lacsny Miklós űré.)

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Alexandriábái jött hír bizonyosnak mondja, hogy 

némi jaíFai aráb. kalmár Jaltából járható országutat 
nyitott meg Jeruzaler ig az alkirály elöleges enge- 
delmével. A’ költség 100,000 török erszényre 
számittatik. Minthogy JaíEát a’földközi tenger part
ján úgy tekinthetni, mint Jeruzalem révét, ezen 
utóbbi városra nézve a’ közlés megnyittatása, vagy 
könnyittetése fontos következésü vállalat (Jaifa 
Jeruzalemtöl csak 40 olasz méríöldnyi távolságra 
van.) — Tripolisból azon tudósítás jött, hogy a’ 
már három év óta tartó háborgásoknak valahára 
vége vaiuSep. 26kán érkezett török hajón egy tö
rök biztos nagy úri fermánnal, melly Ali basának ad
ja által a’ tripolisi, basaságot,’s a zendülöket ke
mény fenyegető hangú fölszólitásban engedelmes
ségre inti a’ szultán parancsai iránt. A’ basa erre 
következett rendes beigtatása nem maradt süker 
nélkül. A’ zeudülők meghódoltak, vagy kiköltöz
tek. A’ franczia consul általnyujtá azonnal megbízó 
levelét, ’s a’többi követte példáját. Az angol csak 
szerencsét kívánt az uj; basának. Azon európaiak, 
kik a’ versenytárs táborában a’ váron kívül voltak, 
bocsánat-ígéret meUett ismét a’ városba tértek vis
sza. A’ még zendülésben álló part-részek (Küs—
tentheile) ostromzár alatt vannak.

Szerkeztet! H e l m s «  r. y.. Nyomtatja L ä n d e r e r , .
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M A G Y A R O R S Z A G . J u l i a ,  csillagkeresztes dáma ’s cs. t  Hunyady 
Ferencz grófné; F e l i c i a ,  f  ’s alsó ausztriaiP o z s o n y  dec. 12. Tegnapi orsz. ülésben 

a’ RR. az úrbéri tárgynak már Vlldik czikkelyé- 
ben tanácskoztak. Az úrbéri szerződésekről szóló 
Ydikczikkely’snevezetesenannak ama’ nagy fon
tosságú 2dik §sza, melíy az örökös megváltha
tást tárgyazá, délutáni 5 óráig tartóit hosszú vi
tatás után szótöbbség által megbukott, ’s a’ fő 
RRdek véleménye fogadtatott el. Ez lOkén tör
tént. Más nap az uriszékekre nézve a’ Vlldik 
czikkely lső §sza hasonlón a’ kir. resolutio értei— 
Iliében  ̂állapíttatott meg.

0  cs. kir. Fölsége nov. 20ki legfensóbb ha
tározata szerint Niczky János Vas megye első 
alispánját, és Császár Sándor Temes vmegye má
sod alispánját a’ kir. tábla közbiráivá méltóztatott 
kinevezni; — Sándor Móricz grófot pedig cs. 
kamarásai sorába iktatni.

O cs kir. Fönsége Országunk Föherczeg- 
Kádora, mint a’ magy. nemzeti múzeumnak kegy. 
pártfogója, ezen országos intézet természeti és 
művészeti osztályához alorré Petényi János Sala
mont, a’szász-altenburgi természet-búvár társaság 
tagját ’s volt czinkotai ág. vall. prédikátort mél
tóztatott kinevezni, meliynek következésében e’ 
£ h. 5 kén említett alór ur ez ujtiszti esküjét le 
is tette.rt

0 es. kir. Fölsege sept 30kj legfensőbb ha
tározata szerint Frivaldszky Imre orvos dr. ’s a’ 
magy. nemz. múzeumnál segédőrnek, a’ florenczi 
földmivelő társaságtól küldött levelezótagi oklevél 
elfogadhatását kegy. megengedni méltóztatott. 
— A’ bécsi tudom. Egyetem a’ fenálló fensőbb 
rendelések szerint f. h. 6kán tartván a’négy aka
démiai nemzeti procuratorok választatását, a’ma
gyar nemzeti részre Viszánik Mihály orv. d. urra 
esett a’ választás ez évre.

Vázsonykői Z ic h y  K á ro ly , az ausztriai 
foherczegség és styriai herczegség RRdeinek tag
társa , val. b. t. tanácsos, cs. J", magyar kir. 
kincstárnok, a’ nm. m. k. udv. Kamara elnöke ’s t. 
Mosony ymegve főispánja f. dec. lükén délelőtti 
iO 'kor bélgyuladásban érdemteljes életpályája 57 
évében örökléire szenderült. Elhunytat főkép köz- 
tiszteletű hitvese szül. Aspangi S e i le rn  Cre- 
aeentia grófné, csillagkeresztes’s es. udvari palota
dáma,’s három bázasságbeli szeretett magzati: Pál;

kormányszeki titoknok Hoyos-Sprintzenstein Hen
rik grófné; H e n r ik  Mosony vmegye főjegyzője; 
H e rm ann  Győr megye aljegyzője; O tto  gr. 
Gyulay Albert cs. k. 21 számú gyalog- ’»Béla, 
gr. Hardegg cs. k. 8 számú vasas ezredebeli had
nagyok; végre K a r o l in a ,  A l f r é d ,  M á ria , 
G e y z a , Im re , R u d o lf  és I lo n a  kül és bel
ső mély gyászban könnyezik; fájlalja tovább azon 
nagymélt. hatóság Tisztkara, meliynek kormányát 
annyi évekig csüggedetlen buzgalommal viselé; 
kesergi Mosony egyeteme, számos atyafi ’s rokon 
vérségi koszorúja ’s alattvalóji közönsége. Tetemei 
ma esti 6 órakor csendben áldatván meg, Orosz
várra (Mosony megyébe) vitetnek ’s ott a’ nem
zetségi sírboltba takarittatnak el. JBékemalaszt rájok!

Az elhunyt budai g. n. egy. püspök Joanno- 
vics Justin eltakarittatása dec. i lk é n  tartatott 
Budán a’ görög n. egy. egyház minden illy alkal
mi lén szertartási pompájával. Vitkovics János 
(a ’ bordogult derék magyar író Vitkovics M. test
vére) budai g. n. egy. plebánus u r , miután az 
evangéliumi jeligéket görög, diák és szerb nyelven 
íölolvasá, az elhunytnak tetemei fölött ugyan szerb 
nyelven hatos gyászbeszédet mondott, mellyet zá
radékul velős ismétletü kivonatban magyarul feje
zett be. Nem mellőzhetjük ez alkalommal kellő 
méltatással érinteni, hogy az egri g. n. egy. egy
házban (plebánusa Góics Athanáz ur, utódja fen- 
említett két testvér Vitkovicsaink lelkes atyjoknak) 
már jó idő óta minden másod vasárnapon, ünnepe
ken pedig mindig, az egyházi beszéd magyarul 
tartatik, sőt az egyház jegyzőkönyve is már i 825  
óta egyedül magyar nyelven iratik, ez előtt hol 
szerb, hol görög, hol magyarul vitetvén.

Az állattenyésztő társaság tagjai, u. m. kik 
a’ hazafiak közül e’ hasznos czélzatu intézetet éven- 
kint 10 p. frtnyiajánlatjokkal gyarapítják, tiszte
lettel értesíttetnek ezennel az idei gyepkönyvnek 
még múlt octoberbeni kijötte Iránt, ’s kéretnek 
vitessék el illető példányaikat a’ pesti n. casinó- 
bul. Nem-tagok Eggenberger és Heckenast könyr- 
arosoknái vehetik meg a’ gyepkönyvet 12 p.kron 

A N G L I A .
Londoni magányos levelek öszhangzóíaga’hir- 

lapi véleményekkel, szinte közösen lehetetlennek ál-
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litják.hogy puszta v. tiszta tory kabinet képeztethes- 
sék. Nevezhetnénk többeket, monda Times, kikhez 
Wellington elég világosane'szavakat monda: „Nem 
is gondolhatok ministert a1 jelen körülményekben, 
kinek az angol ’s irlandi egyházi, valamint hely
hatóság-ügyi reformokhoz haladéktalan látni ne 
kellene.“ A’ népgyülekezetek hatalmasak kezdenek 
lenni már csak azon mérséklet által is, melly lé
péseiket vezérli; felőlük mindeddig legkisebb csínyt 
sem hallhatni. Mi a’ váratlan kifejlést ekozhatá, 
ez iránt két vélemény forog, egyike minden bajt 
a’ királynénak tulajdonit, másik a’volt ministerek 
határozatlanságát ’s egyenetlenségit veti okul, mel- 
lyek miatt a’ király úgyszólván kényszerítve volt 
illy’s nem más rendszabáshoz nyúlásra. Wellington 

tökéletesen megelégülve látszik. „Peel, Peel“ 
feleli 5 röviden , ha valaki kérdezi. Az ősz had
vezér igen jól érzi, miliy messze van még győzö- 
delme. Wellington nem Polignac és Peel nem Pey- 
ronnet. Egyébiránt a’ pártlapok sokkal mérsékes- 
bek, mint illy történet érdemlené, bizonyságul, 
hogy a’ whigek szükségesnek sem tartják a’ szen
vedélyeket fölbizgatni, mert czéljokat csendes 
munkássággal is elérhetik.— No,v. 2-lkén a’ zsem- 
lyesütő-czéh is gyűlést tartott. Némelly vallási 
szertartások ’s az angol illy féle gyűléseknél diva
tozó áldások után, poharat emelt az elnök, a’ ki
rály egészségére üritendőleg. Tomboló zaj minden
felől ’s többes füttyöngések. Az elnök rajta volt, 
hogy megkell inni az áldomást a’ királyért. „Nem! 
Nem!“ hangzott mindenfelől; ’s a’ tombolás nőíten 
nőtt. Még egy darabig várakozott az elnök ; de 
mivel a’ zaj nem csflapult, végre megmásolá ez 
áldomást, ’s Tettét közös taps és rendretérés kö
veté. Következett más áldomás a’ királynéra , de 
hasonló zaj miatt, ennek is el kelie maradnia. Mi
dőn e’ pillanatban a’ hangászok az „Isten tartsd 
meg a’ királyt“ (Cod save the King) kezdenék, 
fölugrándoztak a’ vendégek üléseikről ’s eltilták 
a’ hangászokat. — Hardwicke gróf halálával a’ 
térdszalagrendiiek száma eggyel megintkevesült. 
A’ király 1. Melbournet választá ki a’ megholt he
lyébe e’ renddel megtiszteltetésre ’s egy úttal grófi 
ozimmeí is megkínálta; de a’ lord , azon önhasz
nát nem kereső ritka szellemnél fogva, melly 
egész viseletét példázza, e’ kegyet ’s kitüntetést 
nem fogadá eL —- A’ Quaterly-Review torylap 
szerint a’ ministerváltozás oka , mert tagjai az 
egvházjavitásra nézve (mit az említett lap fosz
ta la k  mond) egyenetlen értelműek voltának, íré— 
mellyek javítást akarván, mások nem, ’s ez utób
biak közé tartozott volna Melbourne lord is. Ezen 
állítás már megvan czáíolva, ’s hihetőleg meg
lesz még inkább az ujdon föllépendő ministerium 
rendszabály! által. A’ eaűkkely hossza, ’« kígyót

békát kiáltoz a’ volt ministerekre. — A’ londonS 
választóknak a’ főbíróhoz intézett újabb kivánatára; 
liíná össze a’ külső tanácsot, és polgárságot ta
nácskozás végett a’ közügyek iránt, azt válaszol
ta kopasz mentségül a’ főbíró: hogy olly nyilatko- 
zásokat hallott közöttük, mellyek végett a’ kért 
gyülekezetét megtartani nem szándéka, nehogy 
oily kérdések forduljanak elő, mellyek hivatalával 
össze nem férhetök. — Glasgowban nagy gyüle
kezet tartatott, mellyen mintegy 20,000 személy 
jelent meg. A’ nép mindenféle zászlókat hordo
zott , mellyeken jelmondások ’s példázatok valának 
láthatók ’s olvashatók. Az első zászló fekete volt, 
két keresztbe tett karddal a’ rúd hegyén ; másik 
hasonlag fekete volt, ’s rajta kéz látható, melly 
gyilkot szoríta ezen felírással: szabadság vagy 
halál; másik oldalán is egy kéz vala gyilokka-í, 
mellyetaz egy keselyűre ránta. A’ busting (gyulés- 
hely)előtt zászió vala kiszegezve,mell) et igen élénk 
tetszéssel fogadtak, 's rajta Durham nemzetség czi- 
mere a’ gr. jelszavával: „Eljőazidő.“ Egyéb zás»- 
lórudak hegyére nyársakat, kardokat, szuronyo
kat, ’s egyéb fegyvert lehete függesztve látni 
A’ jelszavak következők voltak: Készen vagyunk;— 
szabadság vagy halál;— szabad nép vagyunk, azért 
szabad kormányt akarunk; — Halált és vészt az ér
zékiden zsarnokoknak, a’ szabadság ellenségeinek; 
— Meg vagyunk csalatva, de nem legyőzve; — 
Ne tágíts soha ; — még egyszer a’ rézsre (Bresche) 
’s a't. Mind ez magában is elég. — Egy zászló
rúd hegyére álarcz vala tűzve, meílynek két abrá- 
zatja volt, egyiknek Wellington hget kelle ké
peznie, ’s azon egy korona ide ’s tova ingott. A’ 
lord-provost elnökle a’ gyűlésben, melly végzé
seket ’s főlirásokat határkőit Wellington ministe- 
riuma ellen. Ezután háromszoros gúnyra fakadt a’ 
gyülekezet Wellington hg. ellen, és háromszoros 
dörgő tetszéskiáltásra Durham gr. tiszteletére s 
Htirae-éra, mire a’ gyűlés csöndesen szétoszlott 
(Őst, Beob.) — Glasgowban a’ conservativek is 
beadtak a1 királynak 3000 aláírással terhelt ,’fat-
irást. — A'Quaterl-y—Review följebb-cmlitettíCzik-
kelyére megfelelt Melbourne lord bőven a’ mel- 
bourni lakosokhoz mondott beszédében (lásd előb
bi számunkat). De megfelel e’ czikkelyre a’ Globe 
’s Morning-Chronicle is, mondván: hogy elsőben 
is a’ volt ministerium teljesen egyértelmű voltmir*- 
den reform-kérdésre nézve, azután a’ czikkely ál
lítása szerint, az előre látott reformok végett kel- 
le a’ kabinetnek visszalépni, a' Times szerint pe- 
digmégis azt nyilatkoztaid Wellington lig., hogy 
Angliában most nem alakulhat ministerium, melly 
a’ reformot ue lenne kénytelen folytatni. De leg- 
nevetségesb azon állítás, mintha maga Melbour
ne vitte tolna meg Londonba Wellingtosnak a



király levelét. E’ dolgot igy fejti meg a’Morning- 
Chronicle : Az udvarnál bizonyos gentleman arra 
kérte Melbourne lord egyik szolgáját meg: vinne ma
gával egy levelet Sir Henry Wheatleyhez, melly- 
be egy másik, Wellington hgnek szóló, levél va- 
la zárva. De leginkább megvan e’ czikkely azon 
hang által czáfolva, mellyen, a’ reformot pártol
va, a’tory lapok szólani kezdenek. — Említettük, 
hogy a’ Times Wellington hg. mellett szavalva, 
már előre azzal vigasztalá olvasójit, hogy a1 hg. 
két londoni gentleman előtt azt nyilványitá : hogy 
ő mind az egyházi, mind világi állapotban tete
mes javításokat lát 's tart szükségeseknek. A’ 
Globe most föllép a’ Times ellen, képesnek mondván 
magát azon leghatárzottabb állíthatásra, hogy Wel- 
ton hg. azon alkalommal, midőn a’ két gentleman 
meglátogató őt, reformokról egy szót sem szólott.— 
A’ londoni udvari újság föiirást közöl a’ királyhoz, 
mellyet Weymouth ésMelcombe Regisó várhely 
és város lakosi közül néhány azon nyilatkozással 
nyújtott be: legyen szabad nekik a’ király szemé
lye ’s családja iránt hű ragaszkodásukat kifejezni. 
Azonban e’ szíves hódolat mellé még azt is teszik, 
hogy a’ szükséges és valósítható javítások ellen 
szegülni nem fognak. — A’ fölirások ’s gyülekezetek 
a’ nép résziről a’ wellingtoni, rendszer ellen mind
egyre szaporodnak. Liverpoolban, az Albion tory 
lap szerint is legalább 12,000 ember jelent meg 
a’ királyhoz nyújtandó főlirásban elégületlenségét 
fejezni ki az iránt, hogy a’ király Wellington 
ligre bizá az uj ministeriumalkotást. ügy  szinte 

‘Leechben és Hullban is fölirások készülnek Wel
lington hg. ellen. Hullban 4000 jegyzé már nevét 
a’ fölirásra. Azonban bár a’ conservativek is nyújta
nak be itt olt felírásokat, meg kell még is jegyezni, 
hogy a’ tory-főlirásokat nem nyilványos gyűlések
ben szavazzák, hanem zárt ajtók mellett; ’s mi
után a’ fölirás kész , csöndesen suttogva kering
tetik azt az aláírók közt , úgy hogy gyakran nem 
is tudhatni, hogy valamelly helyen a’ conservati
vek föiirást készülnek a’ királynak nyújtani, míg 
az az udvari, hírlapban meg nem jelen, a’ Wel- 
lington-elleni fölirások pedig többnyire mind nyil
ványos gyűlésekben szavaztatnak meg. — Az 
Albion fő torylap Wellington hg védelmében mohón 
rohan azon hírnek, mellynél fogvást a’ whig-mi- 
nisterium állított egyenetlenségei miatt az ultrara- 
dicalok valónak kormányra jutandok , ’s jegyzéket 
ad azokról, kiket a’ ministeriumba lé perui éknek 
állít. A’ czikkely telve van goromba gúnnyal, ’s 

i czáfolás helyett csupa személyes ócsárlássat. E’ vé- 
lemény-harczban a’ Times, noha Wellington hg. 
részire nyilatkozott, keményen gáncsolja mégis 
a londoni főbíró viseletét', mellynél fogvást az a’ lon
doni polgárságot összehívatni nem akará, mondván:

minthogy nincs időnk szavainkat illóleg megválasz
tani, mentséget érdemiünk, ha mi a’ főbíró ő urasága 
ezen viseletét rövidlátásunak’s együgyünek nevez
zük, ’s nem is ereszkedve az alkotmányos jog-fejte
getésbe, csak azt kérdezzük: ütközhetik e valami olly 
kézzelfoghatólag az ép észbe , ’s a’ Iegközönségesb 
okosságba, mint a’ lobiró azon próbája, mellyel az 
uj ministerium iránti részvétet azon világos vallo
mással akará elfojtani, hogy az épen semmi vitát 
sem állhat ki.. *

Nov. 24kén tartatott Dublinban a’ megígért 
nagy gyülekezet szabadelmü clubbok fölállítására. 
Fő szónok természetesen O'Connell volt; beszéde 
tartalma lényegesen következő: „Czélunk az, hogy 
köztünk a’ viszálkodást félretegyük, míg valamen- 
nyünk közös ellenségét legyőzzük. Ennem vagyok 
a’ whigek barátja; ők engem teljes szívókból gyű
löltek, ’s mindent elkövettek, hogy letiporjanak. 
Én teljes szivemből megbocsátok nekik. Győzödel- 
münk abban áll, hogy politikai viszály inkát szám
űzzük, hibájikat ’s tévedéseiket felejtsük el, mert 
nincs most egyéb kötelességünk , mint az emberi 
nemzet ellenségei ellen harczolnunk. Igen, az em
beri nem ellenségei ellen, mert a’ torysmus, az 
angol torysmus szegült a’ szabadság haladása el
len az egész világon. A’ toryk voltak, kik a’ fran- 
czia népet az első revolutio alkalmakor dühössé 
tették, ’s a’ kicsapongások ösvényin tovább űzték. 
Britt toryknak, ’s a’ személyesített torysmusnak, 
Fittnek munkája volt az, hogy gyalázatos meg
vesztegetések háborgaták a’revolutio fejlő menetét. 
Bizonyos papiros ment három director kezén által, 
mellyet soha 4dik személyr Francziaországban nem 
látott. Most e’ papiros a’ britt muzeum levéltárá
ban van. Megvették azt Francziaország egyik di- 
rectorától. Hlyen a’ torysmus szelleme, (halljuk] 
halijuk!) Portugáliában minden miguelita, Spa
nyolországban minden carlosita, Francziaország
ban minden carlista vagy absolutista örvend azon, 
hogy Wellington hg. jött kormányra. Belgiumban 
szintúgy mint itt, ujjong az orangista, hallván: 
Wellington kezében a5 hatalom. Egy szózat fog a’ 
fölszabadítottSkótziábóI hangzani,’»Anglia és Irland 
reformerei erősbek lesznek, minta’Waterlooi Wel
lington hg. és czimboráji. Országunk átka eddig 
a’ visszavonás volt. Ha ezentúl támad czivódás, 
több mérsékléssel', jobb kedvvel ’s több szelídség
gel fogjuk azt viselni. Tekintsük most Anglia ál
lapot jót. Itt ül Wellington hg. kedves tanácsosival 
az Ellen- és Mary-borough-kkal, ’s Londonder- 
rykkel, és semmit sem tesz. A’ nagy pamut-mo- 
narchára várnak, a’ fono-műszerek dictatorára, 
Sir Róbert Peelre (kinek jövedelmi nagyobb ré
sze a’ pamutfonó műszerség). Örökké pamut, csak 
pamut most a’ jeladás. A’ pamut-lord most az ei*ő, 

*
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6 uralkodik, ’s az angol aristokratia mélyen kény
telen meghajlani előtte. A’ vaskeztyü, a’lobogó 
tollbokréta, a’ kevély sisak , Anglia hegyke lo
vagrendé, mind megalázza magát a’ magas, nagy, 
fönséges kárton-lord ’s a’ fonó-műszerek nagy mes
tere előtt. Nála az egész pártnak esze. Welling
ton hg. az országlásban és seregnél minden mél
tóságostul rá kénytelen várni. W. hg Wolsey kar- 
dináilal bizton elmondhatná most ’s írhatná: Ego, et 
rex meus! azaz: Én és királyom parancsoljuk most ne
ked Sir Robert Peel, térj Angliába vissza. Fő 
vonása Sir Robert Peelnek, hogy gyökeres ellen
zője a’ pápistaságnak. 0 lélekisméretéból szegült 
a’ kath. emancipate ellen. Wellington fölemelte
tése az európai statusokat alapjaikban rendíti meg, 
azért szükség hogy necsak szóljunk, hanem cse
lekedjünk is.“ A’ biztosság ezután következő vég
zéseket hozott: 1) alakuljon Dublinban szabadel- 
mü klubb „irlandi toryellenes egyesület“ név alatt. 
A’javaslóit egyesület czélja legyen, minden al
kotmányos módot elkövetni, melly tory-ministe- 
rium képeztetését akadályozhatja, vagy pedig ha 
még is elsülne, azt olly hamar, mint csak lehet, meg
buktatni. Fölvétethetnek repealerek és antirepea- 
lerek (kik Irland különválását óhajtják, ’s kik 
nem óhajtják). £í) Tag lehet mindenki, ki 1 fnt 
sterlinget aláír, ’s két tag által ajánltatik. A’ 
pénz azon hihető esetben , ha a’ parliament fel- 
oszlatik, választási költségekre fordittassék. 3 ) 
Az egyesület mindent el fog követni gátlásul, hogy 
tory követek ne választassanak. E’ végzések ho- 
zata után eloszlott a’gyülekezet.— Hume ur Mid
dlesex választójihoz levelet bocsátott, mellyben a’ 
következő helyet is olvashatni: „Valóban példát
lan helyzetben találjuk magunkat. Tiz nap óta 
valamennyi kormány-osztály egész felelőssége (a’ 
lordkanczellár hivatalát kivevén) egy férfin nyug
szik. Eltelhetik még tiz vagy húsz nap is, mig 
Sir R. Peel, kitől sorsunk függení látszik, meg- 
érkezendik, nyilványitani: legyen e ministeriumunk 
vagy se! Ha ő Fölségének , Sir Robert helyett 
Olaszországból, William Bentinek lordot tetszett 
volna Keletindiából meghíni a’ ministertanácsba, 
egész évet maradhatnánk e’ függésben. Ha szabad 
tgy férfinak valamennyi statushivatalt egy hétig 
egyedül viselni, miért nem egy évig is?“ — A’ 
Standard e’ megjegyzésre bosszantó gőggel fe
le l, mondván: „Hunié József ur pásztori leve
let bocsátott azon állatokhoz, mellyek őt követül 
választották azon grófságban, hol London fek
szik. A’ levél méltó a’ szerzőhöz és nyájához 
’s a’ t. — A’ czikkely azt akarja megmutatni, hogy 
múlt nyáron, míglen a’ ministerek Londonon kül 
mulattak, Spring-Rice ur ’s így egyetlen férfi 
kezében volt valamennyi pecsét. Mennyi a’ gőg

e’ czikkelyben, annyi a’ vigyázatlanság, felejtvén, 
hogy akkor Spring-Rice mellett felelős ministerek 
voltának, kikkel a’közlés, minthogy London körül, 
vagy nem messze voltak, lehetséges vala, ’s en-' 
nélfogvást az igazgatás, melly úgy is folyton folyt, 
semmi akadályt sem szenvede ; most pedig minden 
kétséges lábon áll. — Sir Robert Peel dec. íjén, 
London felé utaztában a’ Gazetta Piemontese sze
rint, délben Turinon ment keresztül. —■ Érdekes 
azon levél is, mellyet Bulwer parliamenttag és iró, 
egyik volt ministerhöz utasított a’ mostani krisis
ről , következő helyei érdemesbek: „Wellington 
hg. sok győzedelmet nyert, de még egyet sem az 
angol népen. ’S most a’ népelleni harezot merész- 
li. Már előbb megkísértő v. próbálá ő ezt, de sü- 
ker nélkül. Pedig sokkal kevésbé kedvező csata
mezén merészli azt a’ vezér ur mostan. Első küzdé
sének a’ népet akadályozni kelle politikai hatalom
elnyerésben; most, miután ez azt még is elérte, 
a’ 2dik ellen akar szegülni. Közönséges balsorsa, 
nálunk főkép, szerencsés hadvezéreknek, hogy az 
őszkor dicsőségük sírjává lesz. Senki sem olvasta 
Anglia történeteit a’ nélkül, hogy szívesen ne saj
nálkoznék a’ legnagyobb hősön Anna királyné 
idejéből. Marlborough dicsőségében, Marlborough 
gyermekké váltóban! mi gúny fekszik ez ellentét- 
ben. Hadi elmére nézve hozzá talán hasonló, de 
béke dolgaira tagadhatlanul csekélyebb élűiével; 
távol sem olly sokoldalú észtehetséggel; korának 
távol sem olly mély ívméretével; hasonló csel-hun- 
nyászkodással, hasonló merészséggel, de aman
nak ékesszólása ’s ügyessége nélkül elérte Wel
lington Marlborough hírét dicsőségét! — fölmul- 
ni készül e őt őszülti dőreségeiben (Aberwitz)? 
Marlborough orrcsavaró volt: de ármány-cseleit 
csak az udvarnál űzte: nagyszerűbb becsvágyu 
e Wellington herczeg, ’s népet akarna e meg
csalni? — A’ kályha , úgymond a* bölcs ember, 
télen hasznos, nyáron haszontalan. — A kály
ha füstölg ismét! Azon philosophusok, kik 
a’ bölcs emberrel nem egyértelműek, hangosan 
kiáltoznak: Látjátok! mi hasznos ő! pedig csak 
azért füstölg, mert még a’ múlt századból tartotta 
meg a’ kormot, 's a’ házat épen most gyújtotta 
meg azzal. A’ kályha füstölgése első jele a’ ház- 
gyuladásnak.“ Ezután pártjához szól: „Remény
iem , meg fogjuk most mutatni, hogy nem önzés 
ügyéért küzdöttünk, nem hivatalok után sóvár
gottunk, ’s hogy elveinket, nem pedig érdekeinket 
akarók győztesekül látni. Ez legyen érzelmünk, ez 
bosszúnk. Mindnyájan egyesüljünk, kiknek szivén 
a’ szabadság; ’s legföljebb csak arra emlékezzünk, 
meg, hogy uémellyek ug> an kevesebb buzgalom
mal védik az üdvös rendszabályokat (Bulwer a 
liberális oppositio tagja volt a’ múlt ministerial»
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ala tt); de hogy az oj ministerium baráti minden 
javításnak ellenségei. Harun al Raschid a’halhatat-
lan emlékezetű kalifa, szokása szerint egy éjjel 
Giaffar kegyencze társaságában átöltözve kiment. 
Szerencséden kalmároknak tetteték magokat, ’s 
alamizsnáért esedeztek. Más reggel megjelent két 
kijelölt a’ vámhivatalon a’ díván előtt. A’ szultán 
közülök egyiknek ada elsőbbséget. „Uram, sugá 
neki Giaffar, nem tudod, hogy ezen ember csak 
egy ezüst pénzt adott, midőn aranyat kértünk tő
le? ’S hát te nem tudod, viszonzá Harun, hogy 
a’ másik, midőn ezüst pénzt kértünk tőle, bot 
után nyúlt !“ Wellington hgfől azután Sir R. Peelhez 
fordul Btilwer: „Koczkáztatni fogja e magát SirR. 
Peel, ’s a’ ministeriumhoz álland? 0 az okos, a’ . 
fontoló veszélyezteti é pártja reményeit’s élte hí
ré t, melly most nem a’ whigek vagy toryk ura
ságának koczkatárgya, hanem egy oldalról igen 
is a’ torysmusé, de más oldalról olly országlásé, 
melly sokkal hatósabb lenne a’ whignél, ’s melly 
alkalommal a’ játékasztalok jócskán veszélyesek? 
E ’ játék nem visszaállítására, hanem megsemmisí
tésére czéloz a‘ helyes középnek (juste milieunek).
H "6 a'játékosak közé vegyül, ám legyen! de bezzeg 
mi megijesztő tételeket is merhetünk’s rakhatunk a’ 
koczkára. Vegye jól szemügyre állását. Ha ő ezen 
kőnnyelmüleg és szerencsétlen csillagzat alatt kez
dett ministerinmtól visszavonul , ha részre nem 
hajlik (neutral), akkor az ország legfőbb tiszteletére 
tarthat számot, mellyet olly politikai hitü ember, 
mint ö, képes elérni. Igaz, akkor a’ kabineti hi
vatal nem lesz hatalmában ; de magas és nemes 
becsvágya férfiakra nézve magasb méltóság is van 
a’ statushivatalnáJ. ügy álland ö , mint önálló ha
talom, mint önmagához hű férfi. így nemesen fog
ja egyes véleményét a’ kathol. emáncipatio ügyében 
igázlani,'sigazoltatva és igazodva megmutatni, hogy 
semmi alacsony tekintet sem üzé határozatán ha
talmát. így álland ő mint észtehetségeiben nagy, 

.állásában nagyobb, ’s becsületességében legna
gyobb. De ha ezen bőszült politikusok közzé ve
gyül, kik most a’ népet vagy megcsalni, vagy 
meghódítani ügyekeznek , örökre el van veszve. 
Illy ministeriumnak nem marad egyéb választása, 
mint vagy minden javítást megtagadva daczolni 

nép ellen, vagy megvetve minden következős- 
*éget mind megadni azt, mit ha a’ whigek valá- 

, nak elöadandók, mind ő mind a’ toryk folyvást 
ostromlották volna. Lesz é elég botor az egyiket,
8 elég alacsony tenni a’ másikat? Lehet é zsar* 
nők, vagy hittagadó akar é lenni? Még megmu
tathatja, hogy becsületérzése van; még megóhat- 
ja nevét, mellyre az utóvilág tisztelettel nézend, 
más részről pedig egyedül akaratlan vak eszköze 
lehet ministeri állásának. Szép feladás; vagy tá

mogatni olly rendszabásokat, mellyeket puskákkal 
kell majd végrehajtani, vagy pedig azokat, mellye
ket a’ whigek valánakjavaslandók! — Vagy vas
gyúró , vagy színeskedő! Milly választás Peelre 
nézve, ki most nagy férfi lehet, ha t. i. akarja!— 
Dec. 2kán nyújtotta be egy küldöttség a’ londo
ni polgárság fölirását a’ királynak , mellyet a’ kül- 
tanács elfogadott. A’ fölség azt királyszékén foga- 
dá, mellynek jobbján Wellington hg. álla. Miután 
a’ fölirás elolvaslatott, átadá a’ hg. az irt választ, 
melly igy értelmű; „Legkomolyabb gondom tár
gya volt mindig eltörleni a’ visszaéléseket, ’s ja
vítani az ország állapotját; szilárdul is remény
iem, hogy azon ministerek, kiket kinevezendek, 
e’ legszivesb óhajtásom sükeresitésével igazolni 
fogják bizodalmamat, ’s megnyerendik a’ nép bi
zodalmát is.“ Dec. Íjén halálozott meg Gloucester k. 
hg., miéri is Londonban a’játékszín zárva maradt, 
Brightonben pedig az udvari körök ’s ünneplések 
fölfüggesztettek. — Franczia hírek szerint dec. 
3kán ment azon hírnök Parison keresztül , ki Sir 
Robert Peel válaszát Romából Londonba viszi. 
Egyebet nem lehete tőle megtudni, minthogy Peel 
dec. őkén vagyökán fog Parisba érni. — A’cam- 
bridgei egyetem küldöttsége dec. 1jén tevéLynd- 
hurst lordnál udvarlását, megkérni ö uraságát; 
elvállalná é a’ kijelöltetést (candidatiót) a’ Glou
cester hg elhunytával megürült kanczellári hiva
talra. Hasonlólag keresteték meg, mint mondják, 
Camden marq. is e’ végett. — A’ király decemb. 
2kán tanácsot tartott. 3kán Wellington hget, 
M anners-Sution urat, Roszlyn, Maryborough, 
Ellenborough, ’s Hill lordokat, Camden marq. 
Sir Hardinget, Sir Benkettet, és Planta urat fo- 
gadá el; ezután 11 órakora’ királynéval Bushy- 
parkba kocsizott. — A’ Dublinban O’Connell intézé
se alatt keletkezett tory-ellenes egyesület minden 
nap rendesen tart gyűlést, ’s leginkább azon van, 
hogy minden irlandi parliamenttagtól v. tagságra 
kijelölttül azon Ígéretet nyerje meg, hogy a’ ti
zedek teljes eltörlesztésére fognak szavazni. — 
A’ lapok vitájiból ’s különösen a’ torylapok nyilat- 
kozásiból kétségen túl marad, hogy Wellington 
hg., vagy bárki más, ki a’ ministeriumot alaki- 
tandja, tetemes reformnak lesz kénytelen hódolni, 
ha boldogulni akar.

F R A N C Z IA O R S Z Ä G .
Dec. Íjén nyittatott meg ismét a’ követház, 

melly eddig vala elhalasztva. Megnyittatásán leg
följebb 150 tag volt jelen; de jegyzőkönyv-olvasás 
közben számos tag jelent meg, ’s a’ ministerek is 
mindnyájan. Persil ur , az igazságminister szóra 
kapott engedelmet közleményt ffcnni a’ kormány ré
széről uj törvényjavaslat iránt, — a’ ministeri fe
lelősség tárgyában. A’ megfontolás okaiban
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monda a’ minister, többek közt, hogy e’javaslat 
előterjesztése tiszteletből történik az 1830ki.charta. 
iránt, minhogy hasonló két javaslatot a’ kamara 
már kétszer vetett télre, nem találván azokat elég
gé teljes és kimerítőknek. Továbbá különös tör
vényjavaslatot jelente a’ pairkamara. törvényszék
ké változása iránt „Minden minister föltétele, úgy
mond, haladni a’ nyilványos véleménnyel, 's a7 
kamara többségével, melly annak képviselője; ’s 
ha nincs mellette a’ többség, vagy kétséges az, kö
telessége a’ministernek lelépni.“ Ezután azon rész
letekre (detail) tér.t, mikért okozhatni’s feleletre, 
vonhatni a’ ministereket; úgymint: árulás, csalás 
’s a’ t. A’ javaslat több rendű biztosság-kinevezést 
kíván, mellyek elítéljék: van e a’ minister-elleni 
vádnak helye; az utolsó javaslat csak egy biztos
ságot ajánla. Továbbá a’ kamara föloszlatása ese
tében az előbbi vádat a’ kamara újra föl nem vehe
ti. A’ 2dik rész az alsóbb ügyviselők felelősségét 
tárgyazza. A’ törvényi v. bírói tisztviselőkre néz
ve az előbbeni javaslat tartatott meg. Polgári ügy- 
viselőknél a’ felelősséget csak azon esetre szo
rítja e’ javaslat, ha rósz akaratot v. szándékot mu
tathatni meg, mellynél fogva megszegetett a’ tör
vény , ’s elmulasztatott a’kötelesség. „E’javaslat, 
igy zárá beszédét a’ minister, véleményünk szerint 
minden biztosítékot foglal magában.“ Fölkelt utá- 
na Thiers u r , ’s jelenté, hogy a’pairkamara mint 
törvényszék van összegyűlve, ’s a’ mostaninak szűk 
helyén az ügyvédek, vádlottak ’s tanuk ;zámavé
gett nem fér meg, hanem különös teremet lesz szük
ség e’ végre építtetni, mellynek költsége 360,000 
frankba kerülend. ,,E’ por, úgymond egész Fran- 
cziaországot érdekli. A’ harcz a’ statushatalom és 
a’ pártok közt küzdetik; a’ veszélynek, vége, el
jött az igazság-szolgáltatás napja. Az urak a’ kor
mány viseletében csak a’ vétek.elnyomatására törek
vést fogják látni. A’ bocsánatot (amnestia) lehet
ségesnek tartották; de e’ nagy rendszabály sére
lem lenne a’ társaság jogaira nézve. Uj történetek 
járultak hozzá , mellyek a’ kérdést még inkább be- 
bonyolíták. Mi rendszerünk becsületére a’ status 
érdekiért mindent föláldoztunk, a’ mit áldozhattunk.. 
Óhajtottuk volna, hogy a’ bocsánatot meg lehessen 
adni, de a’ politika ellenzi azt,’s mi kötelességün
ket sértenek, ha a’ pairkamara megkezdett igaz
ságszolgáltatását teljesíttetlen hagynék.“ (mozgás) 
Erre fölkelt a’ külminister, és mondá: „Szokás 
számon adni az ország fekvését a’ kamara munká- 
ji előtt, de mivel a’ trón-beszéd’s felírás alkalmat 
nem nyújtanak ezúttal, fölvilágitást szándékom ad
ni a’ kamarának az ország állásáról a’ külföldhöz. 
Mi egyedül azon rendszerért vagyunk felelősek, 
mellyet négy év óta állhatatosan folytatunk,’s nyi
latkoztatjuk, hogy ha némelly tagok azon törvény

javaslatok vitájit nem akarnák bevárni, mellyeket 
előterjesztőnk, mi készek vagyunk felelni. A’ ka
marának joga vau cselekvésünk, minden, szándékúik 
’s rendszerünk iránt kikérdezni minket, ’s nekünk 
még van engedve, kimondanunk, mi áron viselhet
jük a’ ministerium olly nyomasztó terhét.“ — Etien
ne ur, említé, hogy a’ kamara már a’ fölirásra vá- 
iaszoítában kimondá e’ tárgyról véleményét’s kér
dezte Rigny úrtól : elfogadja e azt a’ kormány, 
vagy sem ? (zörgés) Berenger ur: „Mi a’ minis
ter részéről fölvilágitást vártunk, de mivel a’ mi
nister felszólít bennünket, hogy kérdést gördítsünk 
elibe, ezt yalóban idegenitőnek találom, ne hogy 
más szigorúbb nevet adjak e’ tettnek“ (tetszés) 
Guizot ur: „Ha a’kamarának joga van kérdőre von
ni a’ ministereket, a’ ministereknek is joguk van 
kijelenteni, hogy szükségesnek tartják a’ fölvilá
gitást, ’s készek felelni a’ kérdésekre. Mi Etienne 
urat illeti, nem a’ ministerek dolga elfogadni vagy 
félre vetni a’ fölirást; de ha a’kamara valamellyik 
ministerial megtagadja segedelmét , első köteles
sége fölvilágitást ajánlani viseletéről. A’ külminis
ter nyilatkoztának nincs egyéb ez élj a.“ — Erre 
a’ kamara szétoszlott. — Másnap, úgymint deo. 
2kán szót kért Janvier ur, ’s kiváná: nyilatkoz
zanak a’ ministerek azon meghasonlások, cselszö- 
vények, elbocsáttatások ’s tárczák (portfeuillek) le
tétele ’s ujdon fölvétele iránt, mellyek a’ minis- 
teriumban az. utolsó elhalasztás óta történtek; s 
áltáljában terjesszék elő teljesen rendszereket.
Más résről Bugeaud generál azt kívánta: adjon 
a’ kamara is fölvilágitást utolsó felírásáról, valljon 
’s mennyire javalják a’ ministerek eddigi rendsze
rét? — A’ ministerek készeknek nyilatkoznak meg
adni a’ kért fölvilágításokat, de azt hiszik, a kö
vetek csekély száma miatt helyesb lenne azt ké
sőbbre halasztani. Elvégből dec. *>re határoztatok 
az. — Brougham lord nov. 29ki udvaroltakor egy 
óráig volt beszélgetésben a’ királlyal. — Nov. 22- 
kén érkezett Toulonha Palinure ír. hadi hajó , n 
közleményeket hozott a’ kormánynak T ripolisból 
Schwebel fr. követtől azon komoly történetekről, 
mellyeknek Tripolis nem rég láthelye volt. Tudva 
van, hogy Sidi Ali, az ottoman portától elismert ba
sa és Ali Mesurata, kit a’ vidék emelt basaságra , 
régóta villonganak egymással. Az angol consul 
Warrington a’ nélkül, hogy Ali Sidi ellen nyilat
kozott volna , minden hadszerrel segité a’ íölkelő- 
ket, ’s noha Sidi a’ város birtokában maradhatott, 
Mesurata mindazáítal képes volt a’ várost ostrom 
alá venni, azt a’ vidéktől teljesen elzárni, s a
tengerparton. (Küste) álgyutelepeket is állítani aa
idegen hajók eltávolithatására, hogy éhséggel ve
hesse be a’ várost. Mesurata csakugyan a’ várost 
ostromzártnak is nyilványitotta; mit mindazáítal as*

- • J
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legen consulok nem ismertek el. Palinure (fran-
zia hajó) mar egy idő óla Tripolis előtt tanyázott, 
ogy a’ netán kiütendő zavarban védje a’fr. alatí- 
alókat, de részre nem hajló (neutral) volt vise
lte a’ két versenytárs közt. Nov. 8kán ausztriai 
ajó érkezett Triestből Tripolis alá. A’ fölzendül- 
ek megtagadják ettől is a’ bémenetelt ’s azzal fe- 
lyegetik: lőni fognak ra , ha vissza nem fordul, 
olinthogy Tripolisbán a’ fr. consulra bízatott az 
ausztriai alattvalók jogai védelme, Vermöt kapi- 
ány Palinure parancsnoka azonnal elhatározta ótal- 
ua alá venni az ausztriai hajót; kifüggeszti tehát 
ő árboczára a’ háromszinü zászlót, ’s jelenti hogy 
minden bánfáimat nyomban boszuland meg. 9kén 
*gv toscanai hajó is érkezik, ’s a’ pártosok ezt is 
ődözéssel fenyegetik. Ez mind a’ mellett az auszt- 
•iái mellé állott. A’ zendült arabok ekkor valóban 
üzelni kezdenek mind a’ kettőre t. i. mind az ausz- 
riai mind a’ toscanai hajóra. Ez utolsót több go

lyó meg is sértette. Ekkor Vermot kapitány az erő
szakot erőszakkal halározá visszatartani; közelebb 
ött a’ partb.oz mintegy íelálgvu lövésre, 's oily 
pusztító ̂ tűzzel sodratá meg a’ pártos tengerparti 
ílgyutanyát, hogy az az arábokra vég veszélyt 
!:mzott. Ezek eleinte ugyan feleltek, de vtóbb bel' 
jebb futottak a’ szárazföldre, ’s az álgyukat cser
ben hagyák. A’ Palinure még néhány golyót kül
dő utánok. Favorité az angol corvette, némán néz- 
íte a’ történetet ’s meg sem mozdult. Palinure le
génysége lOkén Tripolisban a’ szárazra lépett, 
s őket a’ basa és az arab lakosság szabadítok gya
nánt üdvözlök. Termőt kapitány pedig még az nap 
Toulonba vitorlázott, hol öt napi veszteglés után ki
szállott, ’s dicsérettel halmoztatott el az egész ten
geri osztálytól.

Rossi külföldi születésű tanító, kit a’ király 
a* fr. alkotmányos status-törvény-tanitásra bízott 
meg, midőn első leczkéjét tartaná, semmikép sem 
juthata szdhoz, mert a’ betódult tanuló iíjuság, ab- 
*ban teljesen meggátlá. Dec. Íjén újra próbát tön, 
de sükeretlenül; mert az iíjuság ismét nem enge- 
dé szóhoz juthatni, ámbár az illető tanítók megkér
ték az ifjúságot: viselné magát illőbben. — Rriis- 
«elben a’ játékszínekről folyván vita, a’ követház 
.minden fölügy elést a’ helységi-(local is) hatóságnak 
teyé kötelességül, nehogy illedelem-sértö dara
bok adassanak elő. A’ közönség legjobban bírálja 
meg azt, ’s hol annak ízlése rósz v. tónak, ott a’ leg
jobb darab sem fog neki tetszeni. — Nem régiben 
arra ítéltetett Paris városa, hogy az 1832 jnl. nap
jaiban kitört zavargásokkor megkárosult fegyver- 
csiszárokat kármentesítse. A’ város a’ kir.törvény- 
tzékre hivatkozott, ’s ott is helyben hagyaték az 
Ítélet, kirevén egy fegyvergyártót, kiről kéUé-
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ges vala: nem önszántából adott e fegyvert af 
zendülőknek. —

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Madrit nov. 25. Nem csupán fő városunk az, 

melly a’ 2 7 —'28ki csatavesztést boszankodással 
vévé, — de a’nép miatta más helyeken is nyugta
lan. Andalusia fenyegető indulatban van. Grena
da, Malaga, Cadix és Almeriában dühödésig in
gerlé a’ városkatonaságot a? carlosiak öröme ’s erő
szakhoz nyúltak,'az elöljáróság pedig elleuök nem 
nyúlt illő rendszabáshoz. Grenadában névszerint 
a’ mondott katonaság zöld cocardot tüzöt fel mint 
1822ben, ’s egyre hangoztatá „éljen a’ constitu
tion mit a’ kormányzónak is velők együtt kelle ki
áltani. Bővebb tudósítás e’ történtek felől még nem 
érkezett. — Wellington meghivatásaegy uj minis- 
terium-képezésre , nov. 24kén jőve Madritba hí
rül. A’ kormány baráti mintha zökkenést érzettek 
volna miatta; a’ kamara pedig sejteni kezdvén, mi 
czéltalan lenne illy körülmény-fordulatkor tovább 
is szunnyadozni,siet a’ városkatonasági törvény-be
végzéssel, hogy utána minéleföbb egy sürgetőbb
hez fogjon „az ujonezozás“ iránt. Ama’törvényben 
nov. 21kén a’ 12ik czikknél következő módosítást 
fogadott el: „Kapitányokat, fő-, ’s alhadnagyokat 
és zászlótartókat (a’ városkatonaságnál), az il
lető zászló-alj léktanácsa kettős névsoru kijelelése 
után, mindenkor a’ kerület polgári kormányzója 
választaná.“ E’ czikkelyre szavazáskor a’ belső 
minister azt kívánván, hogy előbb a’ kormányi szer
kesztésre szavazzanak. Almodovar, mint elnök, meg- 
tagadá e’ kívánságot, mivel azt semmi törvényben 
alapulni nem tudja, — szavazáskor pedig „már 
látom, úgymond, ’s elég szomorúan, mikép min
denben csak azon vannak, hogy kitudják; valljon 
a’ minister! javaslat mellett vagy ellen szavazóké, 
mintha nekem nem úgy állana szabadságomban vé
leményemet kimondanom , mint akárinellyik pro- 
curador-társomnak.“—A’ kölcsön 24kén estve meg
köttetett. Vállalkozók Ricardo és Ardoin urak, kik 
ekkor már értesítve voltak a’ londoni minister-vál- 
tozásrul, de azért föltételüktől nem állottak el. 
Megállapított szerződésüknél fogva százától GOnat 
fizetnek 3 pcent megbízási járadékkal. Felét a’ köl
csönnek, ha a’spanyol papirosok becse magasb len
ni talál, 66já va! lesznek kötelesek fizetni. — Ga- 
rely minister a’ Pardcbul, hol már régóta a’ király
né mellett tartózkodik , visszatér Madritba ’s he
lyébe a’ tengeri minister megy, kinek a’ főváros
ban különben sem igen sok foglalatossága. — Mi- 
nárul a’ francziá lapok egy érzékeny jelenést írnak. 
Midőn ez ősz general Pamplonába megérkezett, leg- 
előszer is anyjához sietett, kit már 10 év óta nem 
látott vala. E ’96 évű igen tisztes asszonyság Cor
nelia lelkű nagysággal egyetlen könyre sem fakadt
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fia viszonlátásán, hanem e’ szavakkal szoritá őt 
karjai közé: „íme valahára elismér hazád ’s érde- 
meidhöz méltón hí viszza keblébe. Adná isten, hogy 
olly szerencse köszönje meg neked, minőnek én 
részemrül viszonlátásodat tartom!“ — Azonban kel
lemetlen, ha igaz, a’ mit újabban mondanak. Mi- 
nának t. i. közelebbi kirándultakor Pamplonábul, 
egyik unokája, ki már alatta katonáskodik, nehéz 
sebet kapott volna, melly miatt lábszárát elvágat
ni kellene. Szinte franczia lapok beszélik, hogy 
d. Carlos idősbik fija 22kén ment Bayonnen keresz
tül, atyjához a’ táborba utazva. Hamburgból is, 
a’ Wellington-ministerium hírére, csoportostul ké
szülnek az oda települt ’s meglapultokból felbáto- 
rult spanyolok Carloshoz,de előbb Genuába törek
szenek, nyilván mint kitűzött gyüléshelyre. A’ 
mijök van szaporán pénzzé változtatják, hogy úti
költséget szerezzenek, némelly kereskedő házak 
pedig, szinte nem minden idegen befolyás ’s uta
sítás nélkül, pénzekkel segitgetik elő most örömest 
őket, holott előbb rájok sem hederitettek, 

P O R T U G Á L I A .
African hajónak nov. 16kánLissabonbul elin

dul takor a’ város és vidéke csöndes volt. A’kama
rákban folyvást szembetűnő többség harczol a’ mi
nisterek mellett, mihezképest ezek financztervei 
kévés gátba ütköznek. Az oppositio legnagyobb ár
talma a’ tartózkodás nélküli beszélés, mellynek kö
vetkezése gyakorta károsb a’ kikürtöll rosznál. Illy 
beszédek szüleménye többi közt a’ közös hiedelem, 
hogy az egész ország elégiiletlen és nyugtalan; 
a’ nemesség falukon csak alkalomra vár, hogy pa
rasztjait fölfegyverezhesse; hogy a’ rendes katona
ság nagy része migueli gondolkozásu, mellyben nem 
bizakodhatni; Terceira sziget olly elhatárzottan Mi- 
guelhezszit, ’s olly csekély őrizet által védetik, 
hogy Miguel akármikor könnyű szerrel elfoglal
hatja , ’s mint valaha d. Pedro , tábor- és párthí
vei gyüléshelyéüí használhatja. Az oppositio egyéb
iránt sürgetni kezdi a’ kamarák feloszlatását, mint
hogy d. Pedro halálával a’ körülmények általányo- 
san megváltozván , múlhatatlanul uj választásokra 
lenne szükség.—A’ pairkamaraadm. Napiernek kö- 
szönetirást szavazott. Indítványtevő gróf Taipa volt 
’« ellene senki sem szólott, csak a’ mód iránt történt 
némi ellenkezés. Gróf Taipa t. i. a’ köszönetét fejér 
pergamenre arany betűkkel javaslá íratni, ’s az 
irományt arany pecséttel megpecsételtetni; de a’ 
többi pair ezt mégis soknak tartá. — Az első ka
marában fenforgó financzjavaslatokra fölvilágitásul 
a’ kormány-hírlap közli az ország adósságát. 11,997 
cont. reis kétségtelen, 1943 cont. reis pedig in
gatag, vagy is mindössze 3,280,000 fnt st. kül
ső (csupán külső) adósságra esztendei 164,000

Szerkezeti H e i m e c z y.

fnt st. kamatképen az ország jövedelmének része
megyen föl.

A M E R I K A .
Ujyorki tudósítások kevés kilátást nyújtanak 

az egyesült statusok bankja’s a’kormány közt fen
forgó viszálkodásoklecsiLapulására’s e’ congressus- 
ban a’ bank privilégium megújítására. Semmi sem fog
ná kényszerítésnél egyéb Jackson generált arra bír
hatni , hogy abban megegyezzék: ’s azt is mond
ják , hogy a’bankpárt az egyesült statusok némelly 
részeiben az utóbbi választáskor csak i  rész szó- 
mennyiséget nyert. Azt hiszik: a’ kormány és sok 
mások politikája oda czélzand, hogy semmi banknak 
se adjanak privilégiumot, vagy kizáró kiváltságot, 
hanem mindennek nyitva hagyják a’ pénz-közlést; 
végre hogy valamennyi kisebb jelentésű vagy szám- 
értékű bankjegyet az egész egyesült birodalomban 
kitegyenek forgásból. — A’ j. des Débats követke
zőleg Írja le a’ pártok állását: „A’ demokrata párt át
látta, hogy politikája, (a’ közbanknak helységi ban- 
kokat állítani daczára ’s ellenébe) végre is megbu- 
kandik,mert az egész ország kereskedési ’s pénzérde
ke,melly a’ helységi bankok körül forgana,előbb utóbb 
az egyesült statusok bankjához simulna. Azon szem
rehányások tehát, mellyekkel a’ közbankot illették, 
a’ helységi bankokra torlódtak vissza. Ezt a’ de
mokrata párt élismérte, de vezéreik még tétováz
tak egy ideig nyilván kimondani azt. Most mar ké
szek áltáljában véve minden bank ellen nyilatkoz
ni. A’ bankjegyek, úgy mondják, csak nyomo- 
rú rongyok. Ellenben dicsértetnek a’ nemes érczek, 
az arany, és ezüst. Az aranyat Jackson-pénznek 
híják. Az egyesült statusok pénzműhe!ye szokat
lan munkásságé most ’s fél és negyed sasokat ver 
(1 sas 10 dollár =  20 p.f.) — A’Jackson-párfe 
legjelesb lapjai arannyal fizetik munkásaikat; az 
igazgatás buzgó baráti sokat tartanak arra , ha 
zsebükben aranyat hordozhatnak; ’s uvel itt kö
zönségesen papirospénz van szokásban, bizonnj'al 
Jacksonmannek (Jackson-partinak) nézhetni, ki
nek kezei közt aranyat láthatni. Az elnök nem rég 
mezei lakjára ment, ’s útjában mindenütt arannyal 
fizetett. A’ Globe, neki hü lapja, el nem mulasztó 
értesíteni arról a’ közönséget. E’ párt vezérei kö
zül van Buren már most nem azért kel ki a’ status
bank ellen , mert bank, hanem mert fönaílasa az 
ország alkotmánya ellen van. Annyi bizonyos, hogy 
a’ bank-párt eddig is csak azon okból állott olly 
erősen mert jelszava: „Az alkotmány es törvények* 
— volt Tették volna e’ jelszó helyett a* bankot, 
bizonyosan sokan elállottak volna tőle. S bármi 
nagy volt is az oppositio pártja (a’ banké t. i.) eddigi 
megfogyand az, mihelyt a’ végrehajtó hatalmat száa^ 
deka korlátozni.“ _____
Nyomtatja L ä n d e re r
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102. szám Pest szombat december’ 20kán 1831.
F o g l a l a t :  Magyar-  és Erdélyország  (k in .  leírás E rdély  R l ld e ih ö s ;  k in ev ezések ;  adom ányozás;  Fogarassy  János f . )  

Anglia (manchesteri , b irminghami és westminsteri  gyülekezetek ; Scotsman , News , Examiner és S tandard  vélemé" 
n y e i;  újabb hírek W ell ing ton  ’s Peel felől.) Spanyolország (délszaki zavargás és elegy tudósítások.)  F rancziaország  
(Rossi leczkéi;  kör. kamarai  viták dec. 5kén ministeri nyila tkozások ; Dup'n  ’»mások beszédtöredéki.)  Ném etország  
(besszt nbgi rendelés ; hírek Münchenből.) Törökország. E legyhirek .

M A G Y A R - és E R DÉ LY 0 RS Z ÁG;
P o zso n y . A’ RRdek dec. l ik e n  a’ kir. 

resolutio szerint fogadván- el az uriszék hatóságá
ról szóló Ylldik czikket, miszerint az uriszék- 
nél meghagyatnék mind azon ügy (még az ura- 
ság ’s alattvalók közti úrbérieket sem véve ki), 
mellyek eddig hozzá tartoztanak, — némelly ez
iránt keletkezett újabb kérdések eldöntetése miatt, 
— azóta kerületi ülések tartatnak.

Ő cs. kir. Fölsége^ méltóztatott a’ közelebb 
múlt nov. 27kén az erdélyi KK. és RRhez az alább 
iktatott kegy. kir. leírást bocsátni: „I. F e re n c z  
’s a’ t. Minekutána az Általatok szabad szózatokkal 
választott országos eln.ök és itélö-mesterek, kiket 
már e’ f. 1834 évi julius I8kán költ kegy. kir. 
leírásunk által megerősítettünk, a’ meglevő eskü
formáknak , mellyek szerint azok fölesketendők 
valának, szövevényes vitatásira fordított, az adó-* 
zó nép érezhető terheltetésit, ’s a’ Mi kir. elő- 
terjesztésink által kinyilatkoztatott atyai intéze- 
tinknek nyilváriyos hátráltatását maga után vonó 
káros idövesztés után, végtére, a’ mint kegyel
mesen értettük csakugyan feleskettek:a’ törvények ’s 
kötelességtek érdeke azt parancsolja, hogy ezen 
országgyűlés a’ törvény szoros szabályihoz képest, 
mellyek rendelete szerint azt a’ kir. kormány
szék , kir. tábla, vármegyék, magyar vidékek és 
székely székek főtisztei, a’kir. hivatalosak, a’vár
megyék ’s magyar vidékek, valamint szintén a’ 
székely és szász-székek ’s vidékek , ugv nem kü
lönben a’ taksás helyek nevezetealá foglalt szabad 
kir. és mezővárasok követei, mint összesen ezen 
egész fejdelemség három nemzetei KK. ’s RRnek 
képviselője alkotják, tüstént kiegészíttessék. Melly 
czél nem máskép , hanem csupán a’ sarkalatos di
plomatikai hivatalokra minden további haladék nél
kül a’ leopoldi diploma ’s az 179 i : 11. ’s 20  tör- 
vényczikkely értelme szerint előveendő választás 
által érethetvén el, ’s ennélfogva minden más
tárgy félreté télé vei , mint jelen hivatástolt föltéte
le kívánja, minélelöbb elkezdendő munkálatban 
sem azok r kiknek ezen ősi, ’s magokban az alapos 
törvényekben gyökerezett országgyűlési intézet 
’s a’ dolgok folytatásának törvényes rende vala
mennyire szivükén fekszik, nem kémkedhetvén, 
se Felségünk méltósága ’s a’ sérthetetlen törvények 
csonkítása nélkül a’ kcsedelmezőkkei krzet nem

foghatván, Titeket fennebb említett kegy. kir. le
írásunk, valamint azok nyomán, mikre azután 
fens. kir. Főherczeg"rokonunk, mint ezen ország
gyűlésre kegy. meghatalmazott királyi Biztosunk 
által több Ízben figyelmeztettünk, ezennel újra kegy. 
intünk: hogy azon Tiniagatok’s a’ köz haza javá
val megegyező törvény és ősi alkotmány, ’s ezek 
egyedüli szentségét, ’s a5 közboldogságot szünet
len fentartani kívánó fejdelem-* szavát követve, 
azok veszélyes törekvéseit, kik törvényei szabad
ság elő tűzött neve alatt annak fertőztetésére, ’s 
minden illő rend felforgatására mellékes utakon 
sietnek, magatoktól messze kárhoztatva és egy
szersmind azt illőül megfontolva, hogy az egész 
haza ’s minden következendőség előtt milly súlyos 
felelet terhét vonnák magokra mind azok, kik in— 
tésink ellenére a’ nemzet ’s ősi alkotmány termé
szetivel ellenkező törekvések által magokat elra
gadtatni engednék : minél hamarább a’ többi sar
kalatos és diplomatikai hivatalok választását Is ve-- 
gyétek munkába, ’s ezt, mi első tisztetek, leg
ott végrehajtani annál nagyobb szorgalommal igye
kezzetek, mivel ezen ismételt kegy. intésünk mi
kénti kimeneteléből fogjuk megítélni, hogy feltett 
czélotok é az ősi alkotmány ’s törvények szentsé
ge feníartására, ’s a’ köz jóllétnek azok által ki
jelelt utón eszközlendő előmozdítására munkáskodni, 
vagy pedig. Nekünk azon esetben , ha. ezen atyai 
szivünkből ’s abban gyökerezett kegyelmünkből 
származott — a’ jó érzésüekre nézve ugyan a’ 
magok ebbe tűzött boldogító czél elérésire legal- 
kalmasb — eszközök más önmagok egyes érde
keiknek hódolók balul intézett törekvéseik által sü- 
keröktől megúsztatnának, így1 a’ törvény értel
miben folytatandó- országgyűlési értekezések módja 
tovább is akadályoztatnék, hogy az alapos törvé
nyek ezen nyilványos megvetéséből a’ közboldog
ságra terhesb romlások ne háramoljanak, annak 
fentartásáról legfelsőbb kir. hatalmunknál fogva 
máskép kelljen é gondoskodnunk ? — Költ ’sa ’t.

Ő es. kir. Fölsége nov. 12ki legfensőbb 
határozata szerint Szepes vmegye másod alispán
ja Korotnoky Ignáczot, hosszas szolgálati tekinÉé- 
tébül magyar kir. tanácsnokká kinevezni; — - a’ 
m. kir. udvari Kanczellariához oct. Sikerül inté
zett Iegmagasb rendelése szerint pedig, az aradi 
gymnasium nyugalmazott igazgatóját Mandik A»—
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dráíít, szinte hosszas szolgálatbeli érdemeire nézve, 
a’ már 1808ban kapott kis arany érdempénz he
lyett, szalagrul függő nagy arany érdempénzzel 
méltóztatott megjutalmazni.

A’ m. kir. udv. Kanczellaria Gaerber Rai
mund elhuny tavai megürült udv. irnoki hivatalra 
eddigi accessista Belnay Lajost, ’s az ekép fo
konkénti előlépés szerint megürült utolsó accessis- 
taságra , saját kérelme szerint ifj. Frenreisz Jó
zsef magyar kir. helytartósági írnokot nevezé ki.

B ecs  decemb. 13kán; F o g a ra s s y  Jánol* 
lembergi tiszt, kánonok ’s Bécsben az egy.» gö
rög szertárt, sz. Borbála egyház plebánusa, ki 
tavaly amaz isméretes „Origó et formatio linguae 
Ugoricae - Ungaricae, rectius Magjaricae dictae, 
historice , phií. et etymologice ac grammatice de- 
ducta. Viennae a. 1833.“ értekezést irta vala, 
Bécsben f. h. ü k é n  meghalt.

A N G L I A .
Hétfőn bizonyos Collins Eduard nevű közép

korú ember fogatott el az utczán , mert politikai 
beszédivei nagy tolongást okozott. Tudnillik azt 
hirdété, hogy a’ király haszontalan, Wellington 
hg. bolond ’s O Connellt föl kellene akasztani. Ké
sőbb azonban kitetszett, hogy e’ zenditő szónok 
részeg vólt, mert miután a’ fogságba hozták, mez
telenre vetkezett, ’s illy állapotban is beszédeket 
tartott fogolytársihoz. Csekély birság letétele után 
ismét szabadon bocsáttatott. — Utóbbi napokban 
Londonban, ’s az ország egyéb számos részein 
gyülekezetek tartattak, mellyekben a’ király által 
tett ministerium-másítás ellen hoztak végzéseket. 
Manchesterben a’ gyülekezet tory-ministerium ki- 
neveztetését ugyan fölötte veszélyesnek nyilványí- 
tá az országra nézve, de a’ whig-fcormányt is ke
ményen korhold , ’s örömét fejezé azon ki, hogy 
a’ király őket elbocsátotta. Ok tehát radical mi
nistereket óhajtanak. — Birminghamban Atíwood 
Tamás ur levelét olvasták föl, mellyben Durham 
lordot ajánlja , mint legügyesb személyt az első 
minlsterségre. A’ westminsteri választók gyüleke
zete (London része), mellyen Brougham, Hume, 
Evans ezredes urak, dr. Lushington és Sir S. 
Whadey parliamenttagok is megjelentek, köszö
netét szavazott Durham lordnak a’ nép jogai, a’ 
hároméves parliamentek, titkos szavazás és a’ vá
lasztási jus-kiterjesztés védelmeért. — Dec. Íjén 
a’ londoni Marylebone egyházkörben is összegyűl
tek a’ radicalok.—A’ londoni polgárság összebiva- 
tását az óváros választóji újra sürgették , egy
szersmind az ország, és különösen Skótzia min
den részeiben nagy készületek történnek a’ hihe
tő parliament-föloszlatás esetében előforduló uj vá
lasztásokra. A’ Courier azt hiszi, ’s javasolja, 
hogy Edinburg ismét Brougham lordot fogja vá

lasztani követül. — Scotsman, Skótziának főlap
ja , azon kérdést támasztja: lehetséges é , hogy 
a’ toryk a’jövő választás alatt részökre nyerjék 
meg a’ többséget? Mire azon választ adja, hogy 
a’ hg. minden erőködésivel ’s mesterségivei sem 
lesz képes a’ választásokban többséget szerezni. 
Az uj parlamentet következő tagokkal rakja meg 
a’ Scotsman: Angol és wallisi megyék adnak 90 
tory és 68 szabadelmü követet; az angol egyete
mek 4 tory tagot; az angol választó helyek ’s 
várkörök (Londonnal együtt) 126 tory, 212 
szabadelmü tagot küldendenek ; Irland 35 toryt, 
70 szabadelmüt; Skótzia S3 toryt és 30 szabad- 
elmüt. Ez mindösszesen 278 tory és 380 sza
badelmü követet nyujtand. Ha még tovább menne 
az ember ’s azt állítaná, hogy a’ hg. rendkívüli 
eszközöknél fogva még vagy 40 tagot nyerhetne, 
az a’ torykat 318ra nevelné, a’ szabadelmüket 
340re csökkentené , ’s még is 22 szózattal volna 
ellene a’ többség. — A’ News erre megjegyzi: 
A’ Spectator számolást terjeszt elő, mellyhez ké
pest Wellington hg. ellen 286 szózatnyi többség 
leend. A’ Scotsman számítása talán épen azon 
arányban igen is csekély, mellyben a’ Spectatoré 
igen is nagy/* — Azon hiedelemre nézve, hogy 
Wellington hg. javító rendszabásokat ajánland , az 
Examiner következő czikkelyt közöl: ,,A’ legjobb, 
mit Wellington hg. barátjai róla mondhatnak, ab
ban áll, hogy elég bölcs, é s  e n g e d n i  f o g  a’szük
ségnek. Ideje is •észéről megmutatni, hogy ezen 
egyetlen ajánlásra méltó,’s ez a’ mit róla mondhatni, 
valóban igaz, ’s engedjen azon szükségnek, melly 
a’ nép szavából szól, ’s hagyjon föl kormány- 
vállaiási tervével most. Ha tudja a’ hg.: mit nem 
tehet, úgy egy egész teli könyvet tud; mellynek 
első lapján Írva van: az angol népet bolondnak 
nem tarthatod. ’S végre is, ő az országnak csak- 
ugyan nem kell. Elég világosan kimondja ez: Har- 
czoitunk veletek, míg becsületes ton k voltatok, 
most midőn hittagadókká lettetek, kezet fogni ve
letek nem szándékunk. Ezt a" hg., meglehet, szer
fölött esztelennek fogja tartani; s tán őrülteknek 
látszunk szemei előtt, mert oily jeles ajánlást mel
lőzünk el. De elhatározásunk, ’s azt hihetőleg 
meg fogja érteni, olly szükséget okozand, melly
nek engedékeny tisztelése által csak az ő jbölcse- 
sége tündökölhetik.“ — A’Standard korholja azou 
ír. legitimistákat, kik azt hiszik, hogy az uj an
gol ministerium segítendi a’ megbukott dynastiát; 
„mert az, úgymond , vastag csalódás.“ — A’ ki
rály 4kén ’s 5kén csupa toryknak adott audien- 
tziát, kik rajként csődülnek az udvarhoz.— Hud
son ur, ki hírnök gyanánt vala Sir B. Peel után 
Romában , őkén reggeli 2 órakor ért vissza Lon
donba. Ö Brigthonbul nov. lökén estve indult el
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’s 25kén estve már Romában volt, hol Peel urat 
bálban lelte Torlonia hgnél. Másnap azaz 26kán 
már ismét visszaindult. Peelt Londonban dec. 8ra 
vagy 9re várják. Mit onnan is gyaníthatni, mert 
Lyndhurst lord, midőn a’ kanczellaria törvény
székén 5kén reggel bizonyos pörös ügy fölvételé
re kérték , azt feleié, hogy azzal kénytelen lesz 
várni a’ legközelebbi törvénynapig, melly dec. 9re 
esik. Csak e1 napon fogja bizonyosan tudni ’s meg
mondani: mit vállalhat föl, mit nem. — Wellington 
H -  azounal, hogy Hudson az előbbi hírnök meg
érkezett, újra másikat kiilde Sir 11. Peel elibe. — 
A’ két emberből álló kabinet, úgymond a’Courier, 
ollyakat kezd tenni, mik a’ kormány felelősségét 
méltán vonják magok után. Wellington t. i. pa
rancsot külde Arthur O'Connor úrhoz, hogy Ir- 
landot, honnan az 1798ki zendülésben volt ré
sze miatt száműzve volt ugyan, de a’ múlt mi- 
nisteriumtól engedelmet nyert, némi házi dolgai 
rendezése végett, visszatérhetésr-e, azonnal hagy
ja e l, ’s újra számkivetésbe takarodjék.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Moniteur: Bayonnebul jött telegraphi jelen

tés szerint Mina, a’ sereg számáraTudelábul meg
indított ruha -  szállítást fedezőleg, Pamplonábul 
2$kán hada nagyobb részévei kikelvén, Zumala- 
carrcguy e’ miatt kénytelen volt utjábul, melly a’ 
Bistan-völgynek vala irányozva, megfordulni ’s 
az Amescoa-völgybe visszatérni. — Granadában 
a’ nép folyvást nyugtalan. Ingerültségét neveli a’ 
polgári kormányzó Viselete, melly mindenben car- 
losita. A’ tanuló iljuság ’s lakosok nagyobb része 
szabadelmiiségi bélyegül tüszőket viselnek, meí- 
lyeket Christinasnak neveznek. Nov. utolján nagy 
csoport tódult össze a’ kormányzó lakjához, ’sné- 
hányan kettős tüszüvel, mellyek egyikén „Viva 
Carlos V.“ ’s másikán „Viva Izabella 11.“ lévén 
övedzve, fölmenének a’ kormányzóhoz, kívánva: 
hogy ő urasága válasszon a’ tüszők közül, ’smeg- 
jegyzék: talán az első különben is tetszeni fogna 
ízlésének. Ugyanekkor jelentvén neki némelly ha
zafiak, hogy a’ basilianusok klastromában carlosi 
gyülekezeteket vettek volna észre: minthogy er
re a’ kormányzó csak annyit válaszolt, hogy hol
nap majd megleendi rendszabásit, elveszték türel- 
möket a’ hazafiak, a’ klastromra ronhantak’s épen 
tanakodva lepvén meg a’ juntát, némelly tagjait, a’ 
priort ’s néhány szerzetes társit megcsípték ’s iro
mányaikat elszedték. A’ kormányzó mindazáltal 
csakannyi büntetést szabott e’ foglyokra, hogy a’ 
klastrombul sehova kimenni ne merjenek. — Ca- 
dixban a’ királyné névnapján este a’ színházban 
nagy zaj közt sürgető a’ közönség Riego ismére- 
tes dalát (Tragala), de a’kormányzó meg nem en
gedő ; erre olly zaj támadt, hogy miatta a’ játék

félbenszakadt ’s a’ színházat be kelle záratni. Ar 
zajongók azért is más színházba vonultak, s ott 
kétszeres ujongatás közt énekeltetvén a'sürgetett 
dalt, utána a’ kormányzó lakjához sereglettek, ’s 
minden ablakit kővel betördelték. — GarelyMad- 
ritba megjött.

Messager: Madritbul dec. lsőjérül költ le
velek szerint a’ spanyol ministerium igen megüt- 
közék az angol kabinet-változáson, ’s a’ körül- 
ményekhöz simulólag jónak látá a most megürült 
londoni spanyol követséget olly férfira ruházni, ki 
Wellingtonnak tetszhetnék. Ki a’ történetekben jár
tas, könnyen ki fogja találni, hogy e’ tér fi alatt gén. 
Aiava van értve, a’ hg. régi barátja, a’ íélszige- 
ti háborúkor hadisegéde, azóta pedig bizodalmas 
viszonyosa. Midőn Aiava 1823ban Spanyolor- 
szágbul száműzetett, Angliába vonult ’s a’ hg. pa
lotájában talált menedéket; nem csuda tehát, ha 
a’ h»-. házának hálás tisztelője. Utasittatása van, 
mentül előbb hivatala helyére sietni.—Itta ’ főváros 
elé9  nyugalmasnak látszik, de a’ tartományok annál 
inkább indulnak háborgásnak. Mondják Catalonia 
partjain akarják a’ carlosiak fegyver-szállításikat 
eszközleni ’s e’ miatt Llauder, ki már induló vala 
Madrit felé , még egy darabig a’ tartományban 
kénytelen maradni. De mi több nem csupán fegy
ver- de idegen sereg-kiszállitás is van hírben ; ’s 
gen. Harispehöz jelentés ment volna, hogy a’ bis- 
cayai partoknál czirkáló angol hajók utasítást kap
tának, ezentúl semmiféle kiszállítást nem gátiam*. 
Andalusiában egymást éri a’ sok rabló csoport; 
Ö-Castiliában Merino tábora mindegyre növekszik 
a’ nélkül, hogy valaki háborgatná; Mancha he
gyein ’s Estremadura síkjain, hol eddig a’ con- 
stitutionak még legtöbb védője volt, büntetlenül 
dulakodnak a’ pártos csoportok. Utóbbi tartomány- 
bul a’portugáli menekvök beljebb iitasiitattak ugyan 
a’ kormány parancsára, de a’ helyett ő kegyelmük 
nagyobb részint inkább hazájukba suhantak vissza, 
’s az ott egy idő óta ismét nyilván mutatkozni 
kezdő migueli csoportokkal egyesültek. E’ csopor
tok feje egy öreg tiszt Miguel föloszlott seregé
ből, ki Alemtejo ’s Algarbiában egész hadat szer
keszt Miguel részére, kit már királynak kiáltott 
ki. __ Granadában tetemesen neveli a’ nyugtalan
ságot azon közelebbi rendelés is, melly szerint az 
ottani város-katonaság föloszlatotf, mivel nem 
akart fegyvert fogni azok megzaboláztatása végett, 
kik némelly helybeli tiszteken , — kiket még VII. 
Ferdinand alkalmazott hivatalra ’s kik akkor a’ ha
zafiakat sanyargatak, most pedig la Rosa és To- 
reno uu. tovább is. szenvednek , — megcsúfolást’s 
piszkokat követtek el. Hasonló sors várja a’ cadixi 
katonaságot, melly a’ királyné névnapja estéjén 
tetemes részt vett a’ zajongásban, „éljen a’ con-



stitutio“ kiabálá, ’s Riego dalát énekelteté. — 
A’csatamezőrül semmi ujabb. Gen. Cordova 9 ezer
re menő hadával 3 egész napig állott szemközt 
Zumalacarreguyval, de ütközetbe bocsátkozni egyi
ke sem mert, míg végre az utóbbi elhagyván tá
borhelyét, Villafrancába ment, ’s itt néhány sze
gény városi katonát ki végeztetett.

F H A N C Z I A O R S Z Á G .
Rossi tanító ur dec. 4kén ismét próbát tett 

már Sadszor leczkéji megkezdésivel, de újra si
ker nélkül. Már reggel 6 órakor kemény csapat 
lovas és gyalog hatósági őrség, ’s városhajduság 
állíttatott fel a’ téren a’ törvény-iskola előtt, ’s 
épület udvarában. A’ tanulókat, mint előbb csak 
jegyek mellett bocsáták be, mellyeket a’ csend- 
biztosak az ajtóban szorosan megvizsgáltak. Sok 
tanuló, ki jegy nélkül volt, kin vala kénytelen 
maradni. Rossi ur midőn a’ rendelt órában széké
be lép, ismétlen süvöltve, lármázva fogadtatik; szó
val a’ legnagyobb zenebona támad. Ekkor rend
őrség nyomult a’ terembe, ’s a’ csendet helyre 
akarta állítani; de mivel azt nem eszközölheté, 
egy csapat hatósági őrség robbant a’ terembe föl— 
tűzött szuronyokkal (bayunette). Mondják, a’ ta
nulók egy hadonázó rendőr kezéből meztelen kar
dot rántottak k j, ’s azt a’ szolga kezébe nyújtot
ták. A’ mint egy piliantásnyi csönd lett, Rossi ur 
ismét leczkepróbáboz kezdett, de szavát mindig 
letombolá a’ zaj: „Le Jlossi.vaí! le a’ doctrinairek- 
k c l! le a’ rendőrséggel!“ Végre csakugyan en
gednie kelle, ’s az egyetem szolgaji kíséretében 
eltávozott. Mig belül e1 lárma harsogott, addig 
kívül hasonló zenebona tört ki, ’s mondják, hogy 
egy tanulónak a’ keze zúzatott össze. Hatot a’ tü- 
zeskedőbbek közül elfogtak, de némellvek köz
bejöttére ismét szabadon bocsátottak. A’ tanulók 
ezután seregestül Mauguin ur szállására tódultak 
elmondani panaszaikat, ’s tanácsot és segélyt kér
ni tőle. Elmondák tudnillik: hogy Rossi leczkéji 
az alkotmányi statusjogról odaczélzanak, hogy 
kényszeríthessék őket próbatételek alkalmakor az 
auguszt. 7diki kormány előtt politikai hitvallásuk 
letételére, mit ha megtenni vonakodnának, megta
gadnák tőlök a: léptetésökre (graduatio) szüksé
ges bizonyságlevelet. Továbbá azt is elmondák: 
hogy Rossi tanító kineveztetése törvénytelen, mert 
külföldi, azaz genfi. Mauguin ur , figyelmesen ki 
hallgatván őket, szelíden azt feleié nekik: hogy 
eddig tett lépéseik hibásak. Képviseleti országban 
a’ zenebonák semmi hasznot nem hajtanak. Rossi 
tanító kineveztetésének törvényes v. törvénytelen 
létea’ kamaraülésben azonnal kérdésbe fog vétetni, 
mihelyt a’ most vitában forgó tárgyakon túlesik 
az. Azt javaslá ezután nekik: mennének haza. Ok 
azonban még Janvier úrhoz is elmentek, ki, mint

tudjuk, a’ ministereket a’ most előjövő fölvilágitásólc- 
ra fölszólította; de ő is hasonló választ adott nekik.
— A’journaide Paris dec. 5kiczikkelye szerint ki
világlik, hogy a’ ministerek, ha az azonnapi (dec. 
5ki) vitán megbuknak, tömegestül ’s összesen lép
nek le. — A’ Gazette de France már neveket is 
említ, mellyekre bizatandó lenne a’ ministerium : 
Gérard m. lenne minister-elnök, Dupin ur az idősb 

ágazságminister, Mólé gr. külminister, Calmon ur 
a’ pénzügyé , Passy ur beiminister , Teste u ra ’ 
nyilványos oktatásé, Roussin admiral a’ tenger- 
ügyé ’s Dupin Károly ur a’ kereskedésé. Ha pedig 
az idősb Dupin tárczát (portfeuille) elfogadni nem 
akarna, Berenger lenne igazságministér. A’ Temps 
e’ jegyzékre azt mondja, hogy e’ nevek, ha va
lóban ministerekké neveztetnének, hihetőleg fog
nának a’ kamara többségével bírni.

A’ j. des Débats a’ parlamenti oppositiopártot 
oily orvosakéul állónak nyiiványította , kik a’ kor
mányt tönkre juttatják,’s azután becsületesen meg- 
sfnatjak. Etienne ur erre a’ követházban igy fe
lelt: ,fHa mind e’ mellett vannak nevetséges és 
veszélyes orvosak, azok az octob. ild ik i férfiak. 
Még egyszer, ’s mindig vért ereszteni, mint Mo- 
liére mondja, abban áll minden mesterségök. Min
den társasági sérvhez tűzzel vassal járulnak. Aa 
ország bajai e 1 mostani helyzetében csilafíító-sze
reket kívánnak ’s mérséket. Dec. áhén majd meg- 
rmttaíja a’ kamara , mit hiszen e’ tanácskozásról.“
— A’ követház ülésében dec. 5kén csakugyan el 
is kezdődött a’ vita a’ ministen' íölvilágításokról. 
A’ követek palotája kora-reggeltül fogva mintegy 
ostromban vala, ’s már a’ reggeli órákban telvék 
a' karzatok. Ott volt Brougham lord, Girod de 1 
A in ur ’s a’ t. A’ követek székei is korábban meg
teltek mint szokás: már az elsők közt megjelentek 
Etienne, LaíFitte, DemarQay, Janvier, Passy, 
Lamartine urak ’s a’ t. A’ ministerek közül legelő
ször Thiers ur lépett be, azután Guizot ’s Mortier 
marsai. Egy órakor Dupin ur az elnök, széket in
gott. Persil, de Rigny és Duchatel urak kérőbb 
érkeztek, midőn már az előbb napi jegyzőköny
vet olvasak. A napirend a1 kitűzött felvilágítások
ra vezete; az elnök arra kérte.a’ kamarát: le
gyen komoly és nyugalmas, a’ szónokoknak pedig 
mérséklést ajánlott. — „Ki akar szólani?“ kérdi 
az elnök. „En“ kiálta Thiers ur, ’s a’ szószékbe 
lépett. Mély csönd. Elsőben minden képviseleti al
kotmány szükséges föltételeit fejtegeté, mi abban 
áll, hogy a’ ministerium mondja ki rendszerét, s 
legyen többség a’ kamarában, melly e’ rendszert 
támogatja. Midőn Francziaországban egy idő óta 
nyugalom uralkodóit, millycnt %Q év óta nem is
mért az ország, majd ismét uj elemei támadtak a 
nyugtalanságnak, mellyeket a spanyol harcz el-
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ete. Azon engedékenységet, mellyet a’ kormány 
f  pártokkal éreztetett, mind ezek fegyver gyanánt 
használák a’ kormány ellen. Kérdi: van e a’ tör- 

uénetekben arra példa, hogy kormány illy körül
ményekben bocsánatot adott? Fájdalmas vesztesé
be volt a’ ministeriumnak Gérard m. kilépte, ki 
»inkább jó barát vala mint társ. Thiers nr ezután 
az előbbi mínisteriumokra fordult, '-’s dicsérte Pe- 
rrier Kázmért, kit az oppositio 15 évigleni vezé
rének nevezett (zajgó reclamatiók). Legnagyobb 
nehézség úgymond abban.áll, hogy a’ csak négy 
•éves kormány vitelére nem csak a’ legügyesbeket 
kell kiválasztani, hanem fő tekintettel arra is len
ni, hogy hívei legyenek azon kormánynak,’s meg 
kívánják íőlök, hogy egyszersmind legügyesbek 
legyenek, sét hogy érdemekkel ’s még híres név
vel is bírjanak ’s egyet értsenek egymás közt. — 
Hogy e’ nehézségeket elhárítsák, lemondottak a’ 
ministerek. Senki sem akará közülök az elnöksé
get fölvállalni, de az eddigi rendszert sem vál
toztatni. A’ Hassa no (Marét) ministerium össze- 
alkoíásábán, és szétosztásában neki és barátinak 
semmi része sem volt. A’ magányos életbe vissza
térve fölszólít tátik a’ királytól: bírná az uj minis- 
tereket arra, hogy legalább a’kamarák összejöttéig 
maradnának meg hivatalaikban. Ekkor á’király né- 
meily észre vételeire azt kérte: lenne neki(Thiers- 
nek) szabad meghíni előbbi társait. A’ Bassano 
ministerium végett minden vélemény-árnyéklathoz 
íorduliak, \s tisztes férfiak léptek is tol, de ismét 
kénytelenek voltak lelépni. (Passy ur szót kíván) 
O és társai azért vállalták újra fel a’ ministeríu- 
mot, hogy megmentsék utódjukat (successoraikaí) 
azon zavartál, mellybe azoknak esni kellett volna, 
ha idegen , v. mások cselekvényiért lettek volna 
felelősekké. Ezután bővebben kifejté a’ kormány 
rendszerét, állítván, hogy az 1789diki revolutio 
1830ban szűnt meg. 0 (Thiers) a’ restauratio 
alatt nem vala ugyan összeesküvő, de a’ revolu- 
tio híve volt. Most miután a’ revolutio szerencsé- 

, sen győzött, korlátozni kell az t, nehogy föltarol- 
ja ’s eméssze az-embert. — A’ szabad kormány 
minden alapja meg van nyerve, pedig kevés költ
séggé!. Két millió nemzeti őrségből csak 40,000 
van fföloszlatva , ’s a’ fogházakban csak 241 po
litikai fogoly ü l, meg egy csep vér sem folyt po
litikai kinpadon, pedig e’ revolutio Schweiznak, 
Belgiumnak, Spanyolországnak és Portugáliának 
a-lott szabadságot. Mig Francziaország a’ hatal
makhoz kedvező viszonyban áll, a1 közbéke ural
kodik, kereskedése növekszik ’s iparja virágzik. 
Valóban világszerte kiálthatni ki: hogy a’ júliusi 
revolutio többet adott ’s létesített mint ígért, (nagy 
morgás, ellenmondás) A’ ministert több ízben fél- 
benszakaszták, miglen a’restauratio kegyetlenségi-

ről szólott egybehasonlítva ezt a* julíusí revolutio 
enfh'eáéggbpéL Azonban a’centrum bravókat kiálto
zott neki. Az ülést félórányi mozgás bontá meg. Vég
re a’ vita újra;elkezdődött, ’s Passy ur fölvilágí
tásokat adott azon miriísterium—alkotásról, melly- 
hez olly rövid ideig tartozott, ’s mellybe novemb. 
10kén éjjel hivatott meg. 0 a’ pecsétőrhöz ment, 

fki neki a’ kormány zavarát rajzolá. 0 időt kére 
magának, ’s két órü múlva tagadó választ küldött. 
A’ peesétőr az elfogadást sürgető, állítván, hogy 
nyugtalanságok fognának kiütni, ha nem állapod
nék össze ministerium. Végre még is engedett e 
hitetésnek. Egy más körülmény öt ’s társait módosí
tásra bírták ; ’s miután a’ tanácsban több vélemény- 
különzés jött vala napvilágra , ’s általlátta , hogy 
függetlensége veszélyben forog, elhatározta ma
gában a’ lemondást. — Dupin Károly ur hasonló 
nyilatkozást mondott. „Gérard m., úgymond a pil
lantást közbocsánatra igen kedvezőnek vélte, nem 
a’ többi minister, kik megdöbbenve Francziaország 
állapotától, azt helytelennek találták.« Ő ugyan 
osztozik a’ marsai nézetében, de megválasztást 
óhajtana. A’ Thiers ur által dicsért takarékosságot 
ő meg nem engedheti, mert az még szigorúbb is 
lehetne. Ha rendszerünket tudni óhajtják, csak a’ 
múlt föl írást olvassák. Mint Perier tanítványai, so
ha sem fogtunk volna meggörnyedni. Teste ur 
ugyan azt isméílé. Etienne ur pedig a’ vitát a’föl- 
írásra vezette vissza. Ezen ülésben még a’ nyil- 
ványos oktatás ministere ’s Guizot ur és a’ kama
ra elnöke Dupin ur is szólották. Dupin ur azt óhaj
totta : lépjen á’ kamara felírásra hivatkozóig na
pirendre, a’ ministerium pedig azt: — hogy a’ mi
nisterium föl világításival ’s politikájával megelé- 
gülve kezdjen a’ napirendhez. — A’ követház 
dec. 3kán küldöttségeiben (bureau) az előterjesz
tett törvényjavaslatokkal foglalkozók, különösen 
pedig a’ pairkamara törvényszéki üléseire szüksé
gesnek állított uj terem költségeivel. Ezúttal San- 
zet és Henncíjuin urak a’ bocsánat kérdését is szó
ba hozák. — A’ kormány viseletét Jauge pénz
váltó iránt az oppositio lapjai keményen gáncsol
ják. A’ Courrier francais különösen így támadja 
meg azt : „Ollyan országban, hol bár kévéssé, de 
még is tisztelik a’ törvényt, azon ministerium, 
melly a’ személyes szabadság elveit olly vastagon 
sérté meg, nem merne az ország képviselőji élibe 
lépni. De nálunk, noha szabadnak nyilványittatoít 
azon család-atya, ki négy hónapot epedett fog
ságban, Guizot ur a’ szószékből még is azt fogja 
majd állítani, hogy illyes elfogatassuk menték meg 
a’ monarchiát. — A’ fr. követ urak olly gyéren 
jelentek meg az első ülésekre,-hogy Dupin ur dec. 
1. ’s Síkán fölkiáltott: „Kényszerítem a’ polgáro
k a t’s választókat, szorítsák arra követeiket, hogy
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helyeiken álljanak.« — Brougham lord a’ civilisatioi 
társaság gyülekezetében, mellynek tagja ő is, töb
bek közt azt is mondá: „azon igazgatás, meliy 
Angliában most szövetkezik, a’ békét készül fön- 
tartani, legalább, úgy nyilatkozik; de alkalma
sint oily eszközöket fog arra választani, melly a’ 
békét könnyen leronthatja.« — Brougham lordnak 
szándéka egyesíteni a’ párisi civilisatio-társasá«-ot^3 y
a’ Londonban általa alapított hasznos ismérete- 
ket terjesztő egyesülettel. — Etienne ur után, 
mint említők, Guizot ur, a’ nyilványos oktatás 
ministere szólt, szavai ezek voltak: „Mi a’ föl— 
írást azon értelemben vettük, mellvben azt a’ tu
dósító előterjeszté. Mi komoly őszinte férfiak va
gyunk, ’s nem értünk titkos tartózkodásokhoz; 
mi a’ szókat egyszerű természeti értelműkben vesz- 
szük. A’ felírás a’ pártok kezei közt a’ kamarákon 
kívül hatalmas fegyverré lett, hogy vele nemcsak a’ 
ministerium másittassék meg, hanem egyszersmind 
a’ rendszer is. Ok a’ fölirás ingadozó kifejezéseiből 
azt akarják következtetni, hogy a’ kamara megta
gadja a’ ministerektől segedelmét. E' nézet okozá 
az utóbbi ministerium-változást. Minthogy többé 
ugyanazon erőre , ugyanazon bátorságra nem szá- 
molhatánk, mellyre a’ kormánynak szüksége van, 
’s minthogy a’ felelősséget többé magunkra venni 
árallottuk , leléptünk. Mihelyt bizonyos, hogy a’ 
kamara ministeriumunktól megvonja tetszését, más 
férfiak fognak föllépni, Ila elsül nekik, annál jobb; 
a’ tapasztalás majd teljes lesz , ’s világos minden
ki előtt, mit akart a’kamara; ha csalatkozik, áital- 
látandja tévedését, ’s 'visszáadandja a’ statusha
talmat az előbbi férfiaknak. Mi nem akarjuk a’ 
kamarát megpörleni, de őszintén intézzük Uraság- 
tokhoz e’ kérdést : Bírja e az eddigi ministerium 
helybenhagyását és tetszését, vagy sem? — A’ 
Válasszal minmagunknak ’s az országnak tartoznak, 
mert Uraságtok nézete ’s politikája szintúgy kér
dés alatt van, mint a’ miénk. Mi meg vagyunk 
próbálva, de a1 kamara nincsen. Ez még ujj ’s 
azért neki még ki kell állani a' próbát. Fődolog 
az: valljon híven ragaszkodik é a’ kamara, mint 
az előbbiek, a’ júliusi revoluíióhoz, az ÍS30kidy- 
nastiához, a’ coustitutionalis monarchiához, az 
alkotmányhoz, szóval mindenhez, mit mi négy év 
óta védelmezünk? (mozgás balról.) Ha a’ kamara 
máskép gondolkodik mint mi , ő tartozik felelni; 
mi rendszerünket nem másítjuk. Ha pedig meg
nyerjük a’ kamara helybenhagyását, büszkék le
szünk rá, ’s kedvetlenség és csüggedés nélkül 
fogjuk ugyanazon irányt folytatni. Makacs becs
vágyót hánynak szemünkre; de semmi Sem lenne 
könnyebb , mint e’ vádat azok nyakába vetni, kik
től erede. Szemünkre vetétek, hogy tárczáinkat 
(portfeuille) akarjuk megtartani, ti pedig meg

nyerni akarjátok azokat? (nevetés.) Azonban illy 
gonosz megjegyzésekre nem bocsátkozunk. Nem 
személyekről van itt szó, hanem rendszerről, ’s 
Ítélje azt el a’ kamara.“ Utána Dupin ur, Felet de la 
Lozére urat hivá az elnökszékbe, maga pedig a’ 
szószékre lépett. „En, úgymond, mélyen tiszte
lem a’ korona előjogait, ’s e’ tekintetben azt állí
tom: hogy a’ kormány gyöngesége annak legna
gyobb hibája; de épen olly igen féltem a’ kamara 
hatalmát is. 0 egyike a’ három statushatalomnak, 
’s a’ ministerek még is mindig magok alá akarák 
hajtani és szolgájukká tenni azt, meg nem gondol
ván, hogy csak az, a’ mi ellenállhat, támogat
hat is erősen. En magam megmondottam a’ király
nak : a’ kamara nemcsak a’ megajánlásban mutat
ja hűségét, hanem a’ megtagadásban is. Befolyá
sa végett a’ nyilványos véleményre, ’s mint kife
jezése az ország nézeteinek, ítéletem szerint első 
a’ követház, ’s e’ hatalomra kellene a’kormánynak 
is minden előtt támaszkodnia. Be sajnálkozva kell 
nyilványítanom , hogy a’ kamara szavazásit több 
ízben megvetették. Mi az adó-megajánlást illeti, 
szavazásin gyakran tulhágtak, és pedig mértéken 
felül, ’s példátlan szemtelenséggel; daczolva min
den, már három egymás után következett fölirás- 
ban kimondott, panasza ellen. Nem akarom állítani, 
hogy ebben semmi lépés sem történt, de tartomá
nyiakban mindazzal nincsenek megelégiiíve, miott 
valóságos komoly panaszokat h u l l o t t u n k .  A ’ f ö l i r á s  

e’ sérelmekre akart emlékeztetni , Is azok ellör- 
lesztésit kívánni. Se a’ fölirás-vizsgáló biztosság, 
se a’ kamara nem akará azokban bizonyos rend
szerhez állását kifejezni, ’s így a’ felelősséget ma
gára vonni. így az utolsó fölirás sem bocsa!kozék 
általányos kifejezésekbe, hanem csak a’ király be
szédére válaszolt szakaszról szakaszra. Mire sJ 
fölirás czéloz , nem csalóka színképe a’ képvisele
ti alkotmány ’s országiásnak, hanem valósága. 
A’ nép tömege lielybenhagyá azt. Nincs veszé- 
lyesb az oktalan barátnál; jobb annál az okos el
lenség. Am de hibázik az okos ellenség, ’s a’ve
szélyes barátban semmi hijány. Gérard marsai a’ 
ministeriumba lépett. En beszéltem őt rá, valamint 
előbb Perier Kázmért, kinek szempontival telje
sen egyértelmű vagyok. Gérard marsai a’ felírást . 
teljes értelmében fogadá el, ’s el volt határozva, 
hogy végre is hajtsa azt. A’ fölirást különfélekép 
ítélték meg. Némellyek pártszámolásnak hívek azt 
a’ másik rovására, melly azt mértékfölötti együ- 
gyüségből általbocsátá anélkül, hogy gonoszságát 
észrevette volna. A’ többség egyik részét tiérs- 
parti név alatt támadák meg, ’s kicsufolták. Én 
részemről nyilványítom, egy tag sem fogadja ela? 
tiers parti nevezést, senki sem óhajt a’ tierspae- 
ti feje lenni. Szolgálatot hittek tenni a’ ministe-
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'umnak, ha a’ többség jd á t, vagy idét kicsu- 
Iják. Én soha sem voltam pártfő, hanem mindig 
többség részén, vagy a’ többség az én része

ién. Ki hajhászta a’ tárczákat ? A’ kabineten ki
ül létező ok választotta el Gérard marsait többi 
írsitól ? Nem, az elválás oka a’kabinetben volt.— 

■Tgyanaz okozá a’ többi kiléptét is, mert a’ mi- 
isterek nem egyezhettek meg. Egy tisztes férfi 
Mólé gr.) meg vala bizva nj ministerium-alkotás- 
a, mert a’ régi álladékrészeket még meg akarók 
artani. Engem e’ férfi meglátogatott, valamint 
iiások is, kik velem szólani akartak , hozzám vol- 
í.k kénytelenek jőni, mert lakhelyemet csupán 
ikkor hagyám el, miután már olvastam az uj ki- 
i.eveztetéseket a’ Moniteurben. E’ férfi aztjavaslá: 
épnék a’ kabinetbe, ’s fogadnám el a’ pecsétőr- 
>éget; ez alkalmat nyújtott nekem arra, hogy di
csérettel emlékezzem a’mostani pecsétőrriil (Ter
ii) , kit én mindig becsületes, okos és bátor fér

finak tartottam. Én azt nyilatkoztat ám e’ férfinak, 
hogy én kész lennék helyet foglalni a' kabinetben 
az ő elnöl .ége alatt, ha ezen elnökség valóságos 
lenne. Azt adám ezután hozzá, hogy némelly 
személyek , kik akkor megneveztetének, velem 
lincsenek egészen egy értelmen , ’s megeshetik, 
logy ők rám nézve ugyanazt fognák mondani. 
Én méltósággal ’s függetlenséggel elnöklőit mi— 
listertanácsot óhajtottam; kitetszik ebből, hogy 
vonakodtam a’ kabinetbe lépni. Ismét uj megaka
dás támadt. Egyedül a’ pecsétőr maradt a’ kabi
netben meg, ’s én buzgalmának csak szerencsét kí
vánhatok. Passy ur, kit fölszólítottak , tanácsot 
Ikért tőlém, én belépésre unszoltam őt. — 0 két 
•más társival, kiket zenditöknek jelöltek ki, ’s 
kikről azt állítják, hogy veszélybe hozandják a’ 
statushitelt, és személyes bátorságot, e’ tisztsé
get hazaszeretésből fogadta el. En e’ bárom fér
fi kineveztetéseért. örömmel fogtam volna magamra 
vállalni a’ felelősséget. De a’ felírásra térek visz- 
>za. A’ ministerium szerződési oklevelet óhajt, 
wellytől majd el nem lehetne állani annak meg
szegése nélkül. Ugyanazt kellene neki a’ másik 
kamarától is kivánnia’s így oda kellene mind a’ ket
tőnek nyilatkoznia: valljon elfogadja é a’ministerium 
rendszerét másítás és megszorítás nélkül. Ha az 
1829ki kamara, a’ helyett, hogy a’ 221 tag 
fölirását dolgozá k i, egyszerűen csak a’ rendszer- 
höz ragaszkodását fejezte volna k i, a’ júliusi ren
delések az ő kebléből eredtek volna. Ha a’ kama
ra az eddigi rendszert altaljában elfogadná, fele
lőssé tenné magát a’ kormánynak három év ótai 
valamennyi cselekvésiért, ’s magára venné a’szem- 
rehanyások egy részét is , melly csak néhány mi- 
nistert, néhány tisztviselőt érdekel. Azt kívánják 
az Uraktól: hogy a’rendszer mellett nyilatkozza
nak ki; én arra szólítom föl az Urakat: ne nyilat

kozzanak semmi rendszer mellett. A’ ministerium 
az alkotmányos utón, a’ kir. beszéd által a’ ka
marához járult, a’ kamara nyílt, szabadelmü föl— 
írásban válaszolt. Ezt nem másíthatni meg. Véle
ményem az: menjen a’ kamara, egyedül fölirására hi
vatkozva, napirendre által.“ — Más nap Sauzet ur 
beszélt, ’s egyszerüleg a’napirendet ajánlá, mint
hogy gyámolt v. támogatott (motivált) napirend 
az ülést már elején elhasználná. 0 se a’ választá
si jog kiterjesztése, se a’ bocsánat mellett nem 
szólott ugyan, de még is mind a’ kettőt lehetsé
gesnek vallá, ’s különösen a’ bocsánatra (aronestiára) 
nézve azt állította, hogy az a’ fölirással semmi 
összefüggésben nincsen. — Beszéde nagy benyo
mást okozott. — Etienne ur beszédében többek 
közt azt is mondotta , hogy a’ ministerium mindig 
csak rendszeres többségről beszél, pedig a’rendsze
res többség vagy mesterséges, vagy meg van 
vesztegetve; mit nagy tetszéssel fogadott a’ház.— 
Midőn Dupin ur azt mondá: „fájdalom! annyi az 
oktalan barát!“ — ’s mit kaczajjal fogadott a’ ka
mara — fölugrott Salvardy ur (mert őt tartják a’j. 
des Débatsban kijött czikkely szerzőjének, melly 
megtámadd a’ tiers partit), ’s nagy hévvel szót 
kívánt. Dupin ur okát kérdé : mire Salvardy ur 
viszonzá, mert midőn az elnök e’ helyet kimon
dotta, rá (Salvardyra) pillantott, (uj, még élénkebb 
kaczaj.) Dupin ur azt mondá ezután, ő tetszése 
szerint nézhet jobbra is balra is, ’s midőn előbb 
a’ minist^ri tanács elnökére pillantott, az azt épen 
nem vette személyesség gyanánt. A’kamara élénk 
vidorrá lett. — Mondják: Talleyrand hg. dec. 5én 
érkezvén Parisba, azonnal a’ tüileriákba ment, ’s 
ott 3 óránál tovább dolgozott a’ királlyal. Minden 
tíz perezben hirt vettek a’ viták folytáról. Estve 
az udvarnál nagy volt a’ mozgás; ’s nem vala 
még tudható: hova ütend ki a’ kamara végzése. 
A’ strassburgi telegraph csak e’ hirt adhatá dec. 
8ról estve 5 órakor: „A’ követház tegnapi ülésé
ben estve 184 többséggel szavazott.“ További 
közlését a’ köd gátlámeg. — De újabb tudósítások 
szerint továbbá a’ strassburgi telegraph azt köz
ié , hogy „A’ követkamara dec. 6 Ki ülésében azon 
lolvilágositásokkal, mellyeket a’ ministerium az 
általa követett politikáról adott, megelégülve, ’s 
abban semmit sem találva, mi múlt felírásában ki
mondott érzelmeivel nem térne össze, a’napirend
re megyen által.“ Melly javaslatot 184 szóval 
117 ellen el is fogadott. — Párisi hír szerint Sir 
Robert Peel dec. Okán éjjel 11 órakor érkezett 
Parisba, ’s Bristol vendégliázban szállott meg. 
7kén reggel meglátogaták őt Granville lord az 
angol követv és J. Peel ezredes, R. Peel bátyja. 
Sir II. Peel azután délelőtt 11 órakor tovább in
dult London felé. Calaisban már készen várja egy 
hajó, öt Angliába viendő.
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N É M E T Ó R S Z  A 0.
Következő azon nagy herczegi rendelés, melly 

tiltja a’ hessi kézműves alattvalóknak Schweizba. 
költözést: 1) Valamennyi belföldi kézmüves-le-- 
génynek tiltatik további rendelésig Schw-eizba u-- 
tazni, vagy ott tartózkodni. E ’ tilalmat föl < kell 
jegyezni a’ kézműves-legényeknek kiadatni szokottá 
útlevelekben 2 ) Azon?'belföldi: kézműves-legény,, 
ki az első czikkelybeli tilalom ellenére is bemegjr 
Schweizba, visszajötteknr? al nhgségbe a’, határon, 
vagy akárhol nyakon fogathatik, fogassék el , ’s 
honja tartományi biztosához, vagy ha rajna-hesszi 
tájéki lenne, a’ mainzi rendőrség-igazgatósághoz 
küldessék , hol ha nem lesz elegendő ok törvényes 
megpörlést huzni maga után, ’s ha 200 forintnyi 
kezes-pénzt állítani nem bírna jó viseleti biztos
ságul , honában két évig rendőrségi vigyázat alá 
tétessék. E ’ két év alatt, ha kezességet állít is, 
nem szabad költöznie, sem mesterré lennie, de 
kézmü-szabadságot (Gewerbpatent) sem nyerhet. 
Ha tán a’ rendőrségi szabályok szerint, nem viselné 
magát ,, ’s kezességet sem állított, bizonyos, ideig, 
de nem tovább , mint a’ meddig még rendőrségi 
vigyázat alatt kelle maradnia , a’ rendőr-tisztség 
által fogva is tartathatik. Ha különös körülmények 
mutatják, hogy a’ kérdésben forgó személy nem 
veszélyes, belső és igazság-ministeriumunk a’ kü
lönös rendőrségi vigyázat két évre szabott tartását 
illőleg meg is rövidítheti. 3 ) Relíöldi kéziiiüves le
gények, kik 1834 jan. lje  óta hosszabb vagy rö- 
videbb időig tartózkodtak Schweizban és netalán 
csak 1835.jan. íje után jőnének a’nagyherczeg- 
ségbe vissza, úgy fogadtassanak , mint az előbbi 
czikkelyben megírtuk. Ha pedig az illyen,.1835 
jan. lje  előtt térne vissza, a’ 2dik czikkely rovása 
alá csupán akkor essék, ha gyanús, hogy valamelly 
kézmü-egyesülethez tartozott. 4 ) Azon belföldi 
kézműves-legények szüléinek, testvéreinek, vagy 
egyéb közel atyafiai, gyámjai, vagy gondviselő- 
jinek, kik vagy Schweizban , vagy másutt tar
tózkodnak a’ külföldön, kötelességül tétetik ezen
nel, kogy e’ rendelés határozásiról tudósítsák azo
kat. 5 ) Külföldi kézműves-legények , kik 1834 
jan. lje  óta hosszabb vagy rövidebb ideig tartóz
kodtak Schweizban, a’ nagyherezegség határiról 
utasittassanak vissza; vagy ha azon belül találtat
nának valahol, azonnal fogassanak el, ’s m in tj^  
lakvók(Schüblinge) talyigán vitessenek a.’határon 
túl. Ha illy külföldi kézműves-legényeknek, hogy 
egyenes utón honjokba mehessenek, a’ nagyher- 
czegség birodalmi részein kell átköltözniük, utren- 
det kell elejökbe szabni , mellyben tűzessenek ki 
az érintendő helységek , ’s az útra szükséges idő. 
6), Gyártók és kézművesek, kik bel- vagy külföldi 
kézműves-legénynek elöleges ’s különös rendőrségi 
engedelem nélkül munkát adtak noha.illy, legény
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írásiból kitetszett, hogy 1834 jár., lje óta Schweiz
ban tartózkodott , 1-—5 napi fogságig, vagy 1 
—7 forintig bűnhődjenek. Hasonló birságba esik 
azon gyártó vagy kézműves^ ki bel- vagy külföldi 
legényt előleg.es rendőrségi engedelem nélkül fel
fogad, ha; az/előbbi hollétéről eléggé ki nem mu
tatkozott..7) Belső és igazságministeriumunk ezen
nel fölhatalmaztatik, e’ rendeléseket olly statusok 
ellen is végre hajtatni, mellyekről nyilván tudva van, 
hogy hasonló kézműves egyesületek divatoznak 
azokban. Hasonlag arról is gondoskodjék, hogy 
e’ rendelés , illő külföldi hírlapokban is köz hírré 
tétessék.’sat.“ — A’hesszi nherczegségi kormány
lap nov. 24kén nherczegi rendelést közöl, melly- 
nél fogva, minthogy dec. 3 Ível az ajánlott adó 
megszűnik, ’s uj pénzügy törvényt még nem lehe
tett hozni, valamennyi a’ RRdektől január lsöig 
ajánlott adó , az alkotmányos oklevél 69dik czik- 
kelye értelménél fogva még hat hónapig fog bé- 
szedetni.

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
Konstantinápolyból érkezett legújabb hír je

lenti, hogy Persiából tatár (hírnök) jött, ’s hírét 
hozta , hogy Persia schachja Ispahanban 38 évi 
uralkodása után oct. 20kán meghalálozott. Utódját 
Mohammed M írzát, Abbas Mirza fiját Anglia és 
Russzia még nagyatyja éltében elismerték, ’s most 
Taurisból Teheránba készült ez a’ schachszéket el
foglal) i , ha azt hat bátyja, és hatvan nagybátyja 
(Oheim) nem ellenzendi. —

E L E G Y H I R E K.
Aug. lükén a’ Scheakser Ferner nevű jegesen 

(Gletscher) bizonyos Suldoni lakatos csontvázát ’s 
maradványit leiék meg, ki 1804ben itt elveszeít. 
A’ meleg nyár a’ szerencsétlennek tetemeit ki- 
olvasztá a’ jégből. Tyrolban is sok ropogást le- 
hete a’ jegeseken hallani, és valóban sok is a’ 
völgységbe omlott. Hlyeién lesiklás által alul az illy 
jegesek sokkal széllyebbre terjedtek. — Saloni- 
chiben most csak 32,000 lakos van , holott az e- 
lőtt80,OOOret számláit. E’ lakosok nagy része Gö
rög országba költözött. — A’ megholt Spencer gr. 
Althorp-parkban.tömérdek- becsű könyv-) festvény- 
’s ritkasági' gyűjteményt hagyott hátra. Egyedül 
könyvtárra 200,000 font sterlingre becsülte
tik. — XViik Lajos és Marie-Antoinette engesz
telő emlék-kápolnája Párisban, mellyet a’ revolutio 
dühe ezen kettős áldozatának a’ gyermeki szere
tet emelt, ’s mellyben naponként két mise monda- 
tik. el, minap egy időre bezáratott. A’ két márvány 
talaphoz t.i., mellybea’ király’s királyné végrende
letei vésve vannak, Lívántatott még a’végrendelők
mellképe----E ’ szobrokat a’ kormány elkészitteté
’s oct. 16kán, épen a’ királyné megöletése évnap
ján , fogatván munkához fel is állittatá. Ez meg
történvén az említett kápolna i^mét fölnyittátott.

 ̂ ''omtatjs» L s n b r o r
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F o g l a l * » :  Magyaroraxág (kinevezések ; Horvátországban földrengés ’s más különféle.) Anglia (H um e és Evans a westminste- 
ri gyülekezetben i irlandi clubbok , I Ciorcciirry; Globe, ’s a’ tory lapok; legújabb) Francziaország (a j. des Dé- 
bats csikkelye; kanttrai könyvtár; hírek Tripolisból.) Portugália (<t. Maria összekelé.e a’ leuchlenbergi hggel ; d. 
Míguelt kizáró törvény.) Spanyolország (délszaki nyugtalansági hadi munkálatok, és legújabb hírek.) Belgium (kö
vetházi üléi dec. 'Isójén ) Németalföld (a’ luxemburgi journal.) Törökoj-szág (Szerbia emelkedése.) Schweiz (Bern 
canton baja.) Görögország. Kiég) hírek. G ibonaár. Pénzkelet.

M A G Y A R O R S Z Á G .
0 cs. kir. Fölsége a" m. kir. udv. Kanczella- 

riához dec. 2kán intézett legfensőbb határozata 
szerint, Hranilovich Ferencz Pozsega vmegye 
első alispánját kir. tanácsnokká méltóztatott kegy. 
kinevezni.

rr  9 f

0 cs. kir. Fölsege a’ m. k. udv. Kanczellariá- 
hoz novemb. 22kén intézett legfensőbb határozata 
szerint: Frimont Katalin grófnét szül. Mitterpacher 
asszonyt, néhai Frimont János gróf, antrodoccoi 
hg, lovassági general ’s a’ cs. k. udv. haditanács 
elnökének özvegyét ’s fiját Frijmont Albert gró- 
íot ’s ennek törvényes maradékit, valamint leányu
kat is Frimont Theodóra grófnét, most Lónyay ur
nák hitvesét, Magyarországon is grófi rangra 
emelni méltóztatott.

K ü l ö n f é l e .  Pestbudai hidunk dec. 20kán 
kiszedetett. A’ Tisza már egy héttel előbb kez
dett volt, zajlani, de a’ Dunán még íáOkán is csak 
ittott úszkált hártyajég, ’s a’ hid megbontatását 
egyedül a’ megeredt durvább szél lehető kö
vetkezésének tulajdoníthattuk. A’ számolás való
ban nem volt minden alap nélkül, mert Síkén 
másnap már az egész folyam színét jég borította 
Cl, ’s ha a’ hideg állandó marad, kevés nap múl
va jéghidunk lesz. — Zágrábban f. h. 9kén estve 
rendkívül meglágyult a’ levegő, meliyre más nap 
földrengés következett. E1 tünemény azonban hely
ben nem volt anyira érezhető, mint a’ szomszéd 
vidékeken ’s különösen Kapronczán. — Budán az 
irgalmas barátok kórházában a’ műit katonai év
ben, vagy is 1833 nov. lsöjéíül 1834 oct. utol
jáig a’ minden vallási és nemzeti különbség nélkül 
fölvett betegek száma mindössze 1(>05 volt; eb- 
bül meghalt Iíá7. A’ különféle nemzetbeliek közt 
találkoztak dánok, angolok, hollandok, svédek, 
oroszok is.

A N G L I A .
Az angol hírlapok, különösen a’ Courier pa

naszkodnak, hogy a’ kormány, melly most majd
nem dictatori hatalommal Wellington hg. kezében 
van, nehézségeket gördít azon hajók útjába, mel-. 
lyek fegyverrakottan a’ spanyol királyné számára 
szanvák. Ezen adatból a’ hírlap azon következést 
huzza, h ogy  Wellington hg. nern igen hajlandó 

^ugyanazon politikát követni, mellyet elődjei, ha

nem készebb azt létre hozni, mellyet a’ felsőház
iján olly nyakasan pártolgatott. — A’ már említett 
westminsteri gyűlésben Hume következő beszédet 
tartott: „Eddig O’Connell Dánielt tartották legna
gyobb izgatónak. De a’ hg. még nagyobb. Fran- 
cziaország, Portugália, Spanyolország’s Belgium 
ránk fordítják szemeiket, ha újra támogatni fog
juk e azon hatalmakat, kik lábaikkal tapodák őket. 
A’ herczeg az ország tárczáit (portfeuilleit) zse
bébe dugta. Ez nem árt,  így szólnak. Micsoda? 
nem árt? De bezzeg ha tudósítások érkeznek pél
dául a’ főbenjáró törvényszékek által hozott Ítéletek 
iránt, olly kormánynak még árnyékával sem bírunk, 
melly ez ügyben tanácsot adni képes a’ felségnek. 
Minden ama’ nagy katonára van bízva , ki egyik 
tisztségből a’ másikba szökdel, ’s mint a’ szem
fényvesztő majd itt, majd ott van, most a’ külső 
majd ismét a’ belső ügyeket intézi, ’s a’ britt bi
rodalom millió alattvalóji ezernyi érdekeit balog
kezében tartja.“ — Evans ezredes beszédéből 
pedig következő érdekes: „Azt mondották , a’hg. 
csak ideigleni helyettese Sir R. Peelnek, de úgy 
tetszik: ő iniézgeti már a’ jövő kormányt. Csak 
egy tett dolgot akarok az uraknak elbeszélni, melly 
néhány.nap előtt történt, ’s tudtomra esett. Emlé
keznek még: mikép fogadá a’ herczcget nem rég 
Oxford, a’ mély tudományosság és szabadelmüség 
(kaczaj) ezen széke. Még is megfeledkezett az 
angol egyház e’ nagy harczosa most, midőn a’ 
kabinetbe jött, ’s helyét megtartani ügyekezék, 
oxfordi barátival létező összeköttetése természeté
ről; mert egy közleményben, mellyet a’derék hős 
a kanczellár által Oxfordba küldött vala, bizonyos 
mérsékleti mennyiségű egyház-javítást javaslóit 
nekik, (kaczaj.) Azzal ollyan szándéka volt, mint 
a’ czet elibe vetett hordóval; de képzeljék Uraság- 
tok magoknak, ha tudják, mi arczokat öltött a' 
collegiumnak ama’ tiz igen tisztes, szelíd arczu 
méltósága, midőn e’ javaslatot kezökbe vették? 
(kaczajV) Hja, dühök’s csudálkozásukban rútabb 
nevekkel illették a’ hőst, mint a’ nép szokta. 
Kérdem már most:\meg fog e az angol nép olly 
egyházjavitási tervvel elégülni, miilyen az ox
fordi bölcseket kielégítené? (N em ! nem!) Ar
ról vádolják a’ reformereket, hogy a’ tulajdont 
akarják földulni. Mint Uraságtok mindnyájan jól
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tudják: John Kissel lord (Bedford hg. fíja) és 
John lord óhajtanák e magokat azon vásártól meg
fosztani, mellyen annyit nyernek? vagy hihetni 
e, hogy olly gazdag birtokos, mint Durham lord, 
olly kalandos tervet, mint az agraria lex, pár
tolni fogna ? — Hasonló gyűlést tartottanak Fins- 
burg és Lambethben is. A’ beszédek szintazon bé
lyegnek. Gloueesterben mind a' kültanács , mind 
az összes nép fölirást szavazott ’s küldött a’ ki
rályhoz, panasszal töltöttet a’ végett, hogy a’ki
rály Wellington liget hitta meg kormányra. —

A’ Standard , midón a’ király válaszáról ér- 
tekezék, mellyet. a1 londoni tanács fölirására adott, 
azt mondá, hogy ezen állatok (animals), kikhez 
az intézve van, érteni sem fogják azt. A’ Mor
ning-Chronicle e’ dísztelen kifejezésre igy felel 
’«sméltán: „Az ország első testületének tagjai olly 
nyelven gunyoltatnak, mellyre embert ember el
len semmi szellemi felsőbbség sem hatalmazhat. 
Általányos megjegyzés , hogy az ur érzelmét kö
zönségesen a’ szolga viseletéből ismérhetni ki. 
„A’ miilyen ura, ollyan szolgája“ mond a’ példa
beszéd. Ha amaz megvető, gőgös, ez is ollyan. 
Hi rész társunk (collegue journalistique) a’
herczeg minden dagályos gorombaságit magáéivá 
sajátította. Állatok? valóban! ’s ezt Anglia első 
községi tanácsának? mellynek tagjai az angol 
szabadságért küzdők közt mindenkor első soron 
állottak, ’s történetinkben jeles helyet foglalnak 
el. A’ hg. szerencsétlenségére azonban épen ezen 
m-egvelőieg bántott közép osztályok bírnak azon 
jogg.il, hogy megválasszák az alsóház tagjait, ’s 
a' közép osztályok fogják a’ herczeget, bármi me
rész legyen is, legyőzni. Tanítsa bár lapjait, hogy 
London polgárit rövid v. hosszufülű állatoknak ne
vezzék, halmozza bár az ország nyilványos testü
letéit sérelmekkel, mind ez csak megbukását fog
ja siettetni. Anglia népét sem hízelgés sem fenye
getés nem tériteudi el ösvényétől vagy czéljától.

Irlandban már szerkesztve vannak az O'Con
nell által megindított antitory clubbok, és pedig 
különféle pontokon. O'Connell ezzel még meg nem 
elégöíve azt Ígérte, hogy mintegy 8 nap alatt 
egész országszerte fogja terjeszteni azokat. Clon- 
curry lord, az irlandi aristokratia legszabadelmübb 
tagja, egyik dublini lapba következő nyilatkozást 
igtatott: ,,E’ pillanatban senki se maradjon rész- 
yétien. Minthogy az eddigi gyülekezetek csaknem 
kirekesztöleg a’ vári parliament-föloszlás tekinte
tében történtek, mellyekbe peernek avatkoznia 
nem kell, ezen útra térek, hogy Uraságod lapjá
ban mondjam ki véleményemet a’ mostani krisis- 
röl. A’ szabadság, birtok, ’s úgy hiszem a’ 3 
egyesült országban a’ személyes bátorság is attól 
függ , ha a’ toryk, ’s nagy vitéz kapitányuk rai-

nélelőbb, megbuknak. -  • Anglia és Skótzia népe e*
meggyőződésében olly elevenség ’s egyességgel 
munkált, hogy az által a’ szabadságra igen is mél
tónak mutatkozott. Azonban ha Irland érzelme ki
tüntetésében késett is, akaratjában nem kevésbé 
lesz állhatatos, mint Anglia és Skótzia, ’s azt an
nál bizonyosabban , mivel a’ toryk összeesküvése 
legközelebb Irland ellen van irányozva. — Dublin- 
ban a’ radical és reformer egyesületek ellen a’ to
ryk is állítottak íöl egy gyöngét, melly felírást 
bocsátott a’ királyhoz, megköszönve neki, hogy 
az utóbbi ministereket elbocsátotta. — Ellenben 
Baltingloszban Wicklow irlandi grófságban dec. 
Íjén 10,000 ember gyűlt össze szabad ég alatt 
a1 síkon, és kérelmet szavazott a’ tized teljes el- 
törlesztésére ’s tory minis teriuui - alakítás ellen. 
Elölülő bizonyos Jackson ur protestáns telekbirto
kos volt, a’ fő szónok pedig egy kath. pap (O.B.) 
Dorchester, Colchester és Belfast köszönet! fel
írásokat szavaztak a’ királyhoz, az utóbbi minis
terek elbocsáttatásukért.—Ellenben Paisley, Aber
deen , Cumbernauld, Forfar, Montrose, Brechin, 
Cumnock, Barff, Dundee, és számos egyéb vá
rosban fölirások készültek a’ tory igazgatás ellen. 
Aberdeen különösen ezen város alsóházbeli köve
te azt nyilatkoztatá, hogy több oka van a’ par
liament feloszlatását hinni; Paisleyben pedig vég
zést is hoztak, mellynél fogva nem csak remény
ük, sőt még is vannak arról győződve, hogy az 
alsóház okveteilenül megtagadnád minden adót, ha 
Wellington hg marad a’ ministeriumban. Ez első 
példája, hogy ez alkalommal az adó-megtagadás 
enilittetik. (Ö. B.)

A’ Globe azt mondja: híjában ügvekeznek a’ 
toryk kedvezőleg magyarázni magokra azt, hogy 
nem olly lármával zudult föl a’ nép ellenök, mint 
a’ reform vitájakor. Igaz a’ most uralkodó érzelem 
különbözik attól , melly akkor élénken hatotta meg 
a’ uéptömeget. Az emberek most épen nem olly 
hevesek, mint akkor. Ók most nincsenek azon 
véleményben, hogy a’ kormányt physikai erőmu
tatással , vagy egyéb védszerrel fenyegetve ijesz- 
tessék meg, mellyek minden kormány fóloszlatá- 
sára látszanának czélzani. Az uniók nem szólít at
tak íöl munkásságra; nem voltak gyülekezetek, 
mellyeken 150,000 ember jelent volna meg, mint 
akkor Birminghamban , sehol sem lehete hallani, 
hogy az adókat készülnek megtagadni, mint ak
kor. De a’ ki illy jelenségeket kivan, mielőtt nyil
ványos véleményben hinne,’s annak fönlétet e’ jelen
ségek nélkül tagadná, csakugyan előbb utóbb érezni 
fogja nehézhiíüsége kövelkezésit. A’ nép ugyan 
most nem nyúl e’ végső eszközökhez, mert czél- 
ját puszta constitutional!^ utón is elnyerheti. Ha 
a' reformerek ezen alkalommal azon lettek volna.
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hogy nagy és fenyegető tömegek gyűlésivel ijeszt
gessék a’ kormányt, habár mikép zavarták volna is 
meg a’ nyilványos békét, vagy aggódást gerjesz
tettek volna is a’ közönség nyugalmas részében, ak
kor méltán okot adtak legyen azon vádra , hogy 
ama’ védszereket, mellyeket a’ parliamontjavitás 
a’ nép kezébe ada , mellőzve, szükségtelenül olly 
eszközökre vetemültek, mellyeket nyilványos rend- 
és nyugalom-háborgatás nélkül soha végbe nem vi
hetni. A’ nép elszánta volt magát a1 parliament- 
javitást bármi áron valósítani, a’ küzdés folytában 
túllépett a’ constitutionally oppositio határin; de 
senki sem fogja állítani akarni, hogy a’ törvé- 
n\ ink ’s intézvényinkben teendő javítások erősza
kos eszközöket kívánnak. A’ nép kezében tartja 
az alsóház megválasztatását. Ez azon eszköz, mel
lyel ohajtásit megnyerheti.“ — A’ tory lapok 
mint említők, az utóbbi ministerium-feloszlatásnak 
okát a1 ministerek meghasonlásában keresék. Meg- 
czáfolta ez állítást Melbourne lordnak Melbourne 
lakosai föiirására adott válasza, ’s azon egyenes 
nyilatkozása által, mellyet Derby reformereihez in
tézett,midőn azok hálafölirást nyújtottak neki.Ezuttal 
világosan azt mondotta, hogy a’ tory lapok azon 
hirlése, mintha a’ ministerium tagjai meghasonlá- 
sa miatt bocsáttattak volna el, hamis. Mert a’ 
ministerek, habár némi mellékes tekintetekre néz
ve elágazó véleményben voltak is , a’ fő kérdések
ben mégis teljesen egyértelműek valának. Azonban 
félig meddig azt is megengedi, hagy a’ radicalok, 
mint az utóbbi ministerium oppositiója, is sokat 
segiték e’ föloszlatást. —

L e_g u j a b b : Sir Robert Peel dec. 9én reg
gel 8 órakor érkezett Londonba. 1 órakor meglá
togatta őt Wellington lig, ki huzamos ideig mula
tott nála. Ezután mindketten a7 st.Jameslakba men
tek a' királyhoz. Későbbi, Frankfurton által jött hírek 
Londonból azt bizonyítják, hogy dec. lOkén Sir 
R. Peel kincstári első lord ’s elsőminister, Welling
ton hg pedig külminister. Lyndhurst lordkanczel- 
Iárképpen hagyatott meg, ’s egyúttal a’ parliament 
íöloszlatása is elhatároztatott. A’ többi kinevezés 
még nincsen tudva. — Azonnal két hírnök indít
tatott el, egyik S íf I. Graham, másik Stanley lord 
után, kiket Peel a’ kabinetbe óhajt.— Sir I. Scar
lett a’ kincstári törvényszék elnökének neveztetett, 
tehát Brougham lord kimaradt. A’ Standard kétli, 
hogy Stanley lord, most még legalább, a’kabinet
be fogna lépni, de Grahamről bizonyosan hihetni. 
A’ Courrier azt hiszi, sem Stanley lord sem Rich
mond hg nem fognak a’ kabinetbe lépni. A’ Times 
oda nyilatkozik, hogy torykból ’s mérsékleti whi- 
gekből alkotandó kabinet az ország szükségeinek 
es bizodalmának teljesen meg fogna felelni. — 
Althorplord, (most Spencer gr.) dec. Skán ud

varláson lévén a’ királynál, 11 felírást nyujta be 
neki, mellyckben Wellington hezeg kineveztetése 
gáncsoltatik.

F R A N  CZ IA  O R S Z Á G .
A’ j. des Débats olly értelmű czikkelyt kö

zöl, mintha az a’ ministerium poíit. hitvallása vol
na. Következő három fő pont figyelmet érdemel 
benne, melly egyszersmind hihetőleg alapjául szol- 
gáland politikai cselekvéseinek: Semmi parliament- 
javitás: (t.i. a’ választások ki nem terjesztése.) Sem
mi bocsánat a’ nagy pör bevégezte előtt; Spanyol- 
ország ügyeibe avatkozás, ha a’ carlo.siták II. Iza
bella királyné székét komolyan fenyegetnék. —
A’ párisi lapok azon érdekes adatot közük a’ pair- ✓  
kamara előtt fölolvasott vádtudósításból , hogy a’ 
naneyi ’s lünevillei katona-őrség altisztéi ’s közle
gényei nagy részt vettek a’ párisi ’s lyoni czim- 
boraxágban. E’ tudósításból az sül k i, hogy april 
16kán, midőn tudnilük Pártiban csatáztak a’ zen- 
dítők, Lünevilleben 80 altiszt összejött, és ott bi
zonyos Thomas azt javaslá: ültetnék íöl, ’s indí
tanák meg a’ lovas ezredeket Nancyn és Metzen 
keresztül Páris felé, fogadnák útközben magok
hoz az összeeskütteket, ’s tennék a’ tiszteket fog
ságba. De mivel a’ kormány minderről már előre 
vala értesítve, az egész czimboraságot eltörlötte.
A’ parancsnok generáíok ez úttal igen szemesek 
voltának,’s a’ számos altisztet ellenszegülés nélkül 
elfogatták. — St. Etienneben, mint az aprili za
vargások után több helyen, ismét megtámadtak 
néhány egyes őrhelyet ’s egyes katonákat az őr
ségből. Miért is Pegot gén. azon parancsot adá, 
hogy valamennyi őr keményen , ’s töltött fegy
verrel álljon helyén. — Párisi levél szerint Wel
lington hg. Granville lord angol követ lemondását 
a1 franczia udvarnál nem fogadta el. — Nagyon 
szemet szúrt Thiers urnák a’ decemb. oki vita al
kalmakor azon nyilatkozása , hogy olíyan foglyok 
is vannak a’ börtönökben, kik még elitélve nin
csenek, hanem csak gyanú alatt vannak. Ezek 
számát azonban nem mondotta meg. — A’ követ
ház teremében semmi változás sem történt; de a’ 
kamara könyvtára már felállíttatott. Az erre szánt 
terem hosszas négyszöget képez, kerekített zu
gokkal. Hossza 120 lábnyi ’s világosságot némi 
melléknyiladékokon kap a’bolt felső részén. 36,000, 
kötet van itt fölállítva, ’s más 20,000 a’ többi 
mellékszobában. — Rossi ur leczkéjit felfüggesz
tek. A’ kir. egyetemi tanács meghagyd az akadé
miai tanácsnak , hogy a’ dec. 2kán és 4kén a’ tör
vényiskolában történt rendetlenségek iránt nyomo
zást tegyen , *V’ nyilványos oktatás minislere pe
dig e’ végzés következésében a’ leczkéket a’nyo
mozás utánig felfüggeszteté. így ezen kérdés a’ kő- 
vetházban bizonyosan vita alá fog vonatni. — A’
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követhez ülésében dec. 8kán több követ elfogad
tatván, Delessert Benjámin ur javaslatot olvas föl 
takarék-pénztárak íölállittatása iránt mindenütt, 
bol azt óhajtani fogják. A’ napirend ezután Parant 
ur indítványára jött, mellyel a’ majorátusok eltör- 
lesztését javasiá. E’ javaslat, mellyet a’ kamara már 
több ízben félrevetett, ez úttal egészen uj alak
ban jelent meg. A’ kamara kevés figyelemmel fo
gadd az okfejtést,azonban mégis biztossághoz uta- 
sitá azt. Hihetőleg félre fogja ezt is vetni, mint 
az előbbieket ’s az idő megint olly, hanem nagyobb 
teherrel fog rá nehezedni, mint előbb. —

A’ politikai foglyok , kiknek pőre a’ pairka- 
mara elibe van utalva, e’ törvényszékhez folya
modtak a’ végett, hogy a’ biztosság vádtudósitása 
közöltessék velők, ’s ők védelmöket a’ szerint te
hessék meg. A’ törvényszék oda határozd a’ dol
got, hogy a’ nyomozási irományok közzé tétele, 
mielőtt a’ vád benyujtatik, a’ törvénnyel ellen
keznék. — Marseillebe Tripolisból kalmárlevelek 
értek, mellyek nvomos fordulását várják az ottani 
ügynek. Sidi-A li a’ porta kegyencze már nem 
sokáig bir versenytársának ellenállani. A’ íölzén- 
dültek támadólag kezdenek munkálni, a’ várost 
szorosan bekerítek , melly minden órán megrohan- 
tatást vár. Az angol consul házát a' városi pór- 
ság ledúlta ’s kipusztította ; ő maga csak Sidi-Ali 
testőrei közbejöttével nagy bajjal mentheté meg 
életét. E’ történet után Warrington (a’ consul) 
kiköltözött a’ városból, ’s a' felkelők közé vonult, 
’s, most jelenlétivel azok bátorságát neveli. E’ za
var óta Warrington még inkább Mesurata pártjá
ra hajlott, melly már néhány nap óta lődözi a’ 
várost. Sidi-Ali ugyan ostromállapotának nyilvá- 
nyítottaa’ fölzendültpartot, de minthogy azt Anglia 
el nem ismérte, könnyen elláthatják magokat a’ 
zendülők Máltából fegyverrel; ’s a’ basának hadi 
hajóji sincsenek hathatósan gátiam’ azt. Egy szar
díniái hajót, melly két fogoly zendülőt Torguna 
erőségből Tripolisba szándékozott vala vinni, Favo
rite nevű angol hajó önkényesen letartóztató, meg-
motoztatá ’s a’foglyokat kiszabadító.----Nov. 9ke
óta egy kalmárhajó sem mer többé közelíteni Tri- 
polishoz, mert mióta Palinurenevü franczia brigg 
eltávozott onnan, a’ fölkelek vakmerősége még 
inkább ©regbült, ’s nincs ott más franczia hadi- ' 
hajó. A’ krisis komoly. Nemcsak veszélyben forog 
az európaiak élete ’s vagyonuk bátorsága, hanem 
egyszersmind tetemes meghasonlástól is tarthatni 
Anglia és Francziaország közt. hacsak Anglia con- 
sulát vissza nem hivandja; mit azonban most még 
kevésbé hihetni, mint előbb, mei£ Warrington 
tory, Wellington bg. pedig, ki kancsal szemmel néz
te eleitől fogva Algier elíoglaltatását a’ francziák 
által, e’ kedvező alkalmat arra, hogy a’ tripolisi

zavaroknál fogvást az angolokat megtelepítse Afri
ka partjain, nehezen fogja használatlan kezei kö
zül kisiklasztani. ’S vesztene é vele az emberiség? 

P O R T U G Á L I A .
Scorpion hajó által Lissabonbul nov. 25riil 

hozott híreknél fogva, a’ királyné ősszekelése a’ 
leuchtenbergi hggel többé semmi kétséget sem 
szenved, sőt dologba avatottak állítása szerint dec. 
végén túl alig halasztalik. Minthogy a’ vőlegény 
csak január közepére váratik Lissabonba, sze
mélyét az összekelésnél Terceira bg. viselendené. 
— A’ kamarai vitatásokban semmi nevezetes: az 
oppositio oszladozni kezd, ’s fő része, mellyet ed
dig m. Saldanha vezérlett, a’ ministerek pártjához 
áll. — Pizarro ezredes, ki hazájából száműzetve 
olly sokáig külföldön tartózkodott, hihetőleg vis
szanyeri tisztét a’ portugáli seregnél. Azon gue- 
rilla-csapat, melly Alemtejo ’s Algarbiában du- 
longva Miguel részire a’ népet újra lazítja, mint
egy i 50 íőbül áll ’s bizonyos Alao volt migueli 
tiszt vezér alatt , közelebb egy kis osztály kato
naságot támadott meg, ’s a’ vezérlő tisztet ’s né
bán)' embert el is ejtett. Ha erőre kap e’ guerilla, 
méltán tarthatni uj háborúságtól a’ télen, ámbár a’ 
nemzet különben untig kifáradtnak látszik a' hos
szas önvérengzésekben.

Confiance hajó által ugyan Lissabonbul dec. 
Skárul jött újabb hírek szerint: d. Maria rgybe- 
kélése a’ leuchtenbergi hggel, procura által dec. 
lsőjén ment végbe. — A’ pairkamara d. Miguel 
iránt elfogadd a’ kizáratási törvényt, de módosí
tásokkal azon elvnél fogva: „hogy törvény a1 tör
vényhozó characterét’s méltóságát bélyegezvén, 
annak távol kell lenni minden szenvedélytől, iá- 
vol főkép azon gyanúra vezetéstől, hogy rendsza- 
básit gyülölségsugalta : ellenben ótalmazója legyen 
az ártatlanoknak ’s előmozdítója a’ morálnak." E mó
dosítások leginkább érdeklik a" törvény .lik és Tik 
czikkjét, mellynél azon eset „ha Miguel v. mara
dékai valaha Portugália határin belepni mernének“, 
még a’ határokhoz közeledésre is, mind vizen mind 
szárazon , kiterjesztetett; mivel a’ szomszédban 
ármánykodás sokszor veszélyhozóbb szokott lenni, 
mint maga a’ valóságos birtokba lépés. Azonban 
a’ menekvést adókra nézve telt rendszabás egészen 
kihagyatott „mert nem szabhatni törvény által a’ 
haza polgárira olly kötelességet, melly őket két
ségbe hozza: vagy a’ morállal becsület-és emberi
séggel társas érzelmeiket megszegni hogy törvény
nek engedelmeskedjenek, vagy a’ törvényt áthág
ni hogy érzelmeiket kímélhessék.“ Egészen kiha
gyatott a’ Tik czikkelyis, melly jutalmat szabott 
azoknak, kik Miguelt vagy maradékit (a kitű
zött esetekben) a’ törvényhatóságnak kiszolgál
tatnák: „mivel illy törvény az alkotó méltóságát
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fceanyezi, fn.ís részrül pedig azon hiedelemre nyújt 
lapot,hogy a’ portugáliait inkább indulnak az ön-
aszón szava, mint a’ törvény ’s kötelesség szent
b e  ut n.“

l i eguj abb.  A’ leuchtenbergi hg. személyét 
. Mari ival összekellekor hg. Terceira (Tíllaflor) 
liselle. Az esküvés a’ lőegyházban nagy pompá- 
al ment vala végbe, ’s a’ spanyol és franczia 
övelen kivid az egész diplomatái kar jelen volt. 

W’ lissaboni patriareha volt az eskető. A’ házas- 
ági kötésben a’ leendő férj illyczimmel nevezte- 
ik : „Auguszt Károly Eugen Napoleon leuchten- 
ergi és santa-cruzi CB raziiiában) hg., eiehstädti 

í'jdelem, Bajorország örökös pairje.“ E ’ kötésnek 
untjai, mint azokat a’ cortes jóváhagyd , követ
ezők: 1) A’ hg. megjöttekor a’ házasság kath. 
aertartással újra megáldatik. 2 ) A’ hg. azonnal 
onositott (naturalizált) portugáli herczeggé lesz. 
>) Esztendei tartásképen kapjon 50 cont. reist
300,000 f'rnt.) 4 ) A’ királyné portugáli jószá- 
ai igazgatásába ne avatkozzék. 5) Ha tovább 
S mint a’ királyné, ezért kárpótlásra számot nem 
arthat. 6 ) Fijai és leányai, kik e’ házasságból 
eletke/.nek, a’ cortes határozása ’s a’ királyné, 
agy ennek nem létében, a’ trónörökös jóváhagyá- 
a nélkül, Portugáliát nem hagyhatják el. 7) A’ 
irályáé kimúlása esetén, a’ hg. mig él, észt. fi- 
etését megtartja, és számára egy várkastély 
endelíetik. 8 ) Ha Portugáliábul kiköltözik, csak 
elét kapja évi dijának, ’s Jakás tejében semmi 
kárpótlást.

S P A N Y O L  O R S Z Á G .
Megvalósul, b o g y  Mina novemb. 27kén, né- 

íelly élelmi ’s hadszeri szállításokat ledczőleg, 
•amplonábul egész hadastul kimozdult,, de ütkö
zött é ellenségre, vagy fejtett é ki támadó moz- 
iólatokat, erről egymás híreit egészen felforgató
ig értesítenek a’ határszéli hírlapok. A’ Senti- 
elle és Indicateur szerint: Mina Zumalacarre- 
;uyt igen megverte, úgy hogy az utóbbinak eles
ni száma 1000— 1800: a’ Mémorial szerint pe- 
*ig Zumalacarroguy verte meg Minát ’s nagy ren- 
ellenségben egész Pamplonaig űzte vissza, hol 
z a' lakosságot a’ benhagyott őrség ellen föllá- 
adva leié. Mennyi legyen a’ dologban igaz, meg
ejtik. az újabb hírek. Hihetőbbnek látszik egymás 
levelezőnek abeli tudósítása, hogy a’ két vezér eil
ig csak fordulatokat teszen egymás ellen ’s álta- 
ányos ütközetet úgy kerül, mint cseleket’s hirte— 
,?n meglepheíést hajhász. Mind a’ kettő gondos- 
odik hadát jobb rendbe ’s fejthetőbb erőbe hoz- 
d; Zumalacarreguy franczia tiszteket gyűjt maga 
;uellé, kiknek tanácsával élhpssen, Mina pedig 
zinte engedelmet eszközle Madritbul, hogy né- 
lelly jó barátit ’s régi hadtársit saját seregéhöz

alkalmazhassa. Illyen többi közt Sancho, Savan
na ezredes, ’s Orvilla, kik vele már a’ constitu
te  idejében együtt hadakoztanak ’s a’ vidékség 
körülményeit igen jól ismerik; ők most ugyanazon 
tisztranggal lépnek ismét szolgálatba, mellyel az 
előtt fölruházva voltak. A’ lovasság vezérletét Mi
na egészen gén. Oraara bízta. — Catalonia szé
lein, mint írják, csakugyan sikerült volna a’ car- 
losiaknak , mintegy 12 0 0 —1600 lőnyi fegyve
res csapatot partra szállítani; milly intézeteket 
tett vagy tesz ellene Llauder, ki e’ miatt Madrit- 
ba még jó ideig nem mehet, nem tudni. — Gra- 
nadábul az ottani zajongásrul ezt írják legújabban: 
Mingy árt ide jöttekor sok jelét vévé észre a’ polg. 
kormányzó az elágazott féktelenségnek ’s nyugta
lan pártoskodásnak főkép a’ városi katonák és ta
nuló ifjúság közt. Mindegyre panaszok jöttek gyi- 
lok-döfések, sebesitések, sőt hivatalbeli szemé
lyeknek saját lakjokban megcsuíoltatásaik miatt. 
A’ kormányzó megtiltá az ifjaknak, hogy zöld sza
lagot kalapjaikon hordani ne merjenek , kivált a’ 
rajok (űzni szokott fölirással, melly ez volt-: „Ez, 
(4. i. a’ zöld szín, melly az 1820iki constitutiót 
jelenté) vagy halál!“ Ez által a’ kormányzó azt 
nyeré, hogy éjszakánként lakjához gyülöngtek a’ 
zajongók csúfos Jármát űzni, és gunydalokat éne
kelni. Itt hatalommal kellene föllépni, Írja tovább 
a’ levelező, ’s elnyomó eszközökhez nyúlni; de 
nincs mód, nincs tehetség; e’ miatt a’ nyugtalan
ság nem hogy enyésznék, sőt élesztő tűzre kap. 
Legújabban ismét kigúnyolák a’ kormányzót, be
törők lakja ajtaít ’s kényszerítők őt az erkélyre 
kijöni ’s a’ körötte ’s alant összetódult zajongók- 
kal együtt kiáltozni,mit azok kiáltandónak találtak.

Gen. Cordova hivatalos tudósítása Minához : 
„Maesta nov. 26. Tegnap kettős csatám volt a’ 
navarrai támadókkal, kik t. i. Sanfa-Cruz völgybe 
utánam törtek , hogy utamat Arquijias felé gátol
hassák. Erejük mindössze 5 csapatbul állott, nénié 
lovassággal, melly nem vön részt az ütközetben. 
Katonáink a’megtámadásban példás vitézséget fej
tettek ki ’s az ellenséget, hol állásba verekedett, 
bayonneítel rohanák mpg , mi az itteni helyekhöz 
képest, melly eket exeád igen jól ismer, nem cse
kély hadi érdem. Dél felé az ellenség már töké
letesen meg volt verve ’s mindenfelé megszalaszt- 
va. Ez időiül egész esti 7 óráig üldöztem őket. 
Ma reggel a’ lovasságot kerestem föl; eleinte ál
lásba helyezkedni ’s az ütközetre késznek látszott, 
de felé kozeledtemkor sebesen visszavonult. Vesz
teségem a’ tegnapi ütközetben 50 ember, ’s azok 
közt 3 tiszt; az ellenségét még nem tudhatom, 
mert a’ csatázás igen messze térre terjedt, ’s már 
sötét is vala , eddig 70 halottat számítottak föl a’ 
majd két annyi sebesülten kívül, e’ mellett a’ fog-
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lyok száma 2 5 egy tisztiéi ’s az ezred sebészé
vel. Ha esti homály nem gátol vala, a’ 3dik zász
lóalj egészen kezünkbe jutott volna. Santa-Cruz.Ir- 
bizo és st. Románban megleptük az ellenség kór
házait , ’s belőlük sokat kiszabadnánk katonáink 
közül, kik ott az oct. 27ki ütközet óta fogva 
tartattak. Cordova/1 — Levél B^yonnebul dec. 
őkérül: Épen most vesszük hírét,, hogy Mina 
Pamplonábul dec. 2kán újra kiindult. Seregét, melly
41,000 emberbül áll, 11 szakaszra osztotta, ’s 
ugyanannyi irányban intézi vele mozdulatait. Teg
nap egész napon által kemény álgyuzás hallatott 
a’ határszéleken, nem tudni még: ütközetbül é, vagy 
hogy az ellenség talán Elisondót vette ostrom 
alá. — Több franczia hírlap hamisnak állítja azon 
hírt, hogy d. Carlos egyik íija Spanyolországba 
ment volna. A’ Zumalacarreguy ’s Mina közt tör
téntnek mondott ütközet sem valósul meg.—Mad- 
ritban újra minister - változást rebesgetnek. ,,E’ 
módnélkül gyakor ministen ’s más országos főtisz
ti változások, mondazEco,  igazi ostor ezen or
szágra, melly 26 év alatt kétszáz belsőminister- 
nél többet számlált! De mind eT mellett, ámbár 
igen is érezzük e’ változási országos ostor nyo
mait, nem szólhatunk ellene: hogy olly emberek, 
kik ministeriumra nem termettek , vagy arra mél
tatlanok , abbul ne mozdittassanak el.“ — A1 kor
mány rendelést bocsátott a7 postahivatalokhoz, hogy 
a’ postakocsizás újra indíttassák meg,  mivel az 
utak védelmére, hol szükségesnek láttatni fog, 
mindenüvé rendes katonaság állíttatott.

L e g ú j a b b .  A’ Memorial szerint: Zumala
carreguy Minához levelet irt volna , mellyben d. 
Carlos részérül a’ további vérontás elhárítására 
kiegyenlítő módul Carlos le.gidősb fijának a’ kis 
királynéval összeházasítását ajánlotta. Mina vá
laszképen alkudozási legelső föltételül a’ fegyver
lerakást kívánta.

B E L G I U M .
A’ követház ülésében dec. Íjén Dumortierur 

oda igazitá a’ ház figyelmét, mit a’ belga lapok a7 
hollandi sereg mozgásiról hirdetnek. Kérdezé en- 
nélfogvást a’ külministert: valljon ügyel é a’ kor
mány arra, mi most Hollandiában történik, ’s el 
van e készülve , minden lehetséges megtámadta- 
tásra? — A’ minister azt feleié: „Noha azt, mit 
a’ belga lapok a’ hollandi seregek mozgásiról ál
lítanak j megczáfolják vagy hamisolják a’ hollan
di hírek, de azért még is mind az én, mind a’ 
kormány figyelme vigyázva ügyel arra. A’ kor
mány t. i. őrszemmel tart mindent, mi Hollandiában 
történik , nehogy Belgium másodszor is áldozatja 
legyen egy váratlan megtámadtatásnak. Ha Hol
landia fegyverkezését folytatni fogná, a’ király 
épen nem késnék a’ kamarák segedelmire hivat

kozni.— Isméri ő annak érzelmeit r ’* jól tudja, 
hogy készségére mindenkor számolhat oífy rendsza
bások támogatásiban , mellyek a’ haza független
ségét ’s birodalma épségét tárgyazzák. (minden
felől nagy tetszés.) — A’ Messager de Gandban 
olvashatni: „Azt rebesgetik, két hónap múlva 
jegyzőkönyvet kühlend a’ német szövetség kor
mányunkhoz , mellyben a’ szövetségi birodalom 
épsége íöntartására nézve az fog a’ belga fölke
lőknek jelentetni, hogy rövid idő alatt takarodja
nak ki Luxemburgból. A’ német szövetség a’ po
rosz királyt bizandja meg e’ végzés sikeresítésé- 
r e , ’s-e’ czélra illő szövetségi sereget fognak ren
delése alá állítani.“

N É M E T A L F Ö  LD.
A’ luxemburgi journal megczáíolja a’ Cour- 

rier belget, melly hiteles kúlfőbül állította, hogy 
Wellington hg, mihelyt ministernek föleskütt, tu
dósító a’ hollandi királyt némi jegyzékben, hogy 
az „uj kabinetnek“ az előbbi ministerium politikai 
rendszerén semmit sem szándéka változtatni. — 
’S igy felel: „Erre alaposan mondhatjuk í )  hogy 
a’ hollandi király illy es jegyzéket Wellington hg- 
tőhaz „uj kabinet“ nevében nem kaphatott, mert 
e’ kabinet még alakítva nem volt, a1 herczeg pe
dig egyes létére illy ügyben nem intézhet; 2) 
hogy habár az uj kabinet valóban össze volna is 
állítva, a’ jegyzék, a’Courrier által jelentett v. adott 
értelemben v. móddal, csupa kábaság volna; mert 
a’ kabinetek rend.szer-nyilványítása nem határo
zatlan módon történik, hanem a’ követnek adni 
szokott utasításban szokott kifejeztetni, melly azu
tán annak viselet-irányul szolgál.“ Eddig a lu
xemburgi lap. Azonban igen valószínű, hogy Wel
lington hg a’ vele közelebb ’s mintegy személyes 
viszonyokban álló udvarokhoz magányosan (priva
tive) juttatott hirt, hogy legalább most még, t. i. 
Sir R. Peelnek Olaszországból megjövendéseig, 
masítás a’ fönálló politikai rendszerben nem törté
nik. A’ híradás tehát alkalmasint megesett , de 
nenr az „uj kabinet“- nevében, hanem egyedül a’ 
hgében ’s a’ luxemburgi lapnak ennyiben igaza 
lehet. —

T Ö R Ö K O R S Z Á G .
A7 szerb határról az alig. Z. sok szépet iír, 

’s mindazt más igen hiteles, onnan e1 napokban ér
kezett kútfők és szemtanuk bizonyítják. Septemb. 
folytában a’ szultán Mifosch hget saját, gyémánt
tal gazdagon megrakott , rendével ajándékozta 
meg. Hussein, a’ viddini basa (a ’ jancsárság kiír— 
tója) volt arra megbízva, hogy e’ kitüntetést sze
mélyesen vigye a’ ligeu véghez, mi sept. végén 
Bregowon csakugyan meg is történt. ’S minthogy 
első eset ez, hogy illy osman megtiszteltetésben 
szerb hg részesült, Szerviában az különféle ün-
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eplésekre adott alkalmat, legtöbbre Kragojewatz- 
rtn, a’ hgi székes városban. Milosch hg, ki folyvást 
onddal van népe műveltsége iránt,Theodorovitsch 

•ázárhoz, a’ népoktatás igazgatójához rendelést 
ocsátott, meily Issailovitsch Deine ismeretes szerb 
»dós intézése alatt szerb gymnasiumot állíttatni 
arancsol, hol négy év alatt mindazon tanulmá- 
yokra, mellyekre más európai jobb gymnasiumok 
zoktak, oktatást adatni kíván az ifjúságnak, azon 
. ülönösséggel ni ind azáltal, liogy a’ tanítás nyelve 
zerb legyen. E’ végzés a’nyelv-kiművelésre nagy 
elblyásu lesz. — Minthogy a’ Duna hallatlan ala- 
sonyságu, Milosch hg is kész hányatni Szervia 
észéről a1 sziklákat, hogy az általa is óhajtott dunai 
^őzhajózás minélelőbb létesüljön. A’ porta az által 
s mutatá részvéti készégét e’ nagy vállalatban, 
Kigy Xasi beyt küldé a’ hely színére annak saját- 
ágit megvizsgálandóul. Szerviáról más hiteles tu- 
lósítások még azt is említik, hogy noha Milosch 
reményen bánik a’ néppel, még is lelkesen ragasz
kodik az hozzá. A’ lakosok szabadok, ’s majd val
amennyi született katona úgy annyira, hogy köz- 
udontás s hiteles szemtanuk állítása szerint Mi- 
useh hg 150,000 fegyverest, pedig szilárd élet— 
»ez szokott kemény katonát, állíthat síkra.

S C II W E I Z.
A’ genfi tómeliékről dec. 2ról azt írják, hogy 

ralamint Francziaország és Britannia politikai lát— 
köre borong, úgy Schweiz ege sem legderükebb. 
•tlig Bern canton a’ német statusokhoz eddig mu- 
atott viseletével végre fölhagy, ’s mindent kész 
uiegtenni , mi által a’ szomszéd birodalmak bizo- 
Jalmát újra megnyerheti, Waadt canton nagy v. 
wültanácsához folyamodások érkeznek , niellyek a’ 
nőst Schweizban uralkodó diplomata»' .fordulatra 
fányozzák figyelmöket, ’-s arra kérik , unszolják 
íz említett tanácsot, hogy védjék, ’s támogassák 
lern kormányát eddigi állásában, minthogy egye
lői Bern volt az , meily Schweiz valamennyi kor- 
(lányai közt Schweiz nemzeti becsülete íöntartá- 
„aért küzdőit. A’ kül tanács e’ kérelmet biztosság-9 r '
•iák adta által, me!1yr Monard tanítót választó 
«dósitójának. Minthogy megkérdezték: mikorszán- 
lékoznék előterjeszteni tudósítását, ő ezt dec. őre 
tatarozta, hogy elég idő maradjon e’ tárgyról a’ 
i;ültanácshoz egyéb folyamodásokat is benyujthat- 
ii. Az idő mutatja meg majd, ha a’ berni kor- 
jnány utolsó igen engesztelő nyilatkozására fog e 
«ég több folyamodás i.s benynjtatni ?

G Ö R Ö G O R S Z Á G .
A’ Sotir (9  hírlap) oct. 28án következő k. ren

delést közöl: „Mi I. Ottó, Isten kegyelméből ’sa’t. i )  
rakásunk dec. ltöl fogva Xaupliából Athénébe fog 
által tétetni, 2 ) Athene városa e: naptól fogvást az 

[ rszág kir. íő- és székesvárosának fog neveztetni.

3 )  dec, 13kán valamennyi ministeriumunk, a’ köz- 
vetetíenül alárendelt osztályokkal, a’ szent zsinat, 
számvevő szék (Rechnungshof) , főkincstár ’s fő 
posta-hivatal Athénébe fognak igtattatni. 4 ) Kü
lönös rendelésünk fogja meghatározni azon idő
pontot, mellyben a’ többi közép hatóságok odaszál- 
littatnak. 5 ) Az ország valamennyi alsó-rendű ha
tósága levelezéseit a’ 3dik .czikkelyben nevezett 
hatóságokhoz legföljebb novemb. 29ig intézheti 
Naupliába.

E L E G Y H I R E K .
Révaiban egy asztalos legény olly három kere

kű kocsit talált föl, meily igen egyszerű szerkezetű, 
’s önmagában, a’ kocsizó egyik kezétől izgatva,üge
tő ló-gyorsasággal jár. Próba-mutatványa teljesen 
elsült. A’kocsinak két nagy, hat Jábnyi magas, kere
ke van, mellyeket közös tengely úgy kapcsol össze, 
hogy ahoz szorosan oda vannak ragasztva. A’ tengely 
közepén egy markolat v. fogantyú van, meily által a’ 
kocsizó a’ tengelyt ’s kerekeket mozgatja. A’ ten
gelyről függ a’ könnyű ülés, ’s ez alatt egy 3dik 
kis kerék, részint támaszpontul, részint irány-adá
sul. E ’ kis kerék egy görbésded fára van illesztve, 
mellynek első vége az ülő térdei közt bújik k i, ’s 
könnyen jobbra, balra tolathatik, mi által a’ ko
csi magában is változtatja irányát. — Galloway 
földmérő fijai, ki már régóta megtelepült Alexand
riában , meghatalmazva, ’s pénzzel az aegyptusi 
basától ellátva érkeztek Londonba , hogy a’ vasút 
fölállittatását mozdítsák elő Cairótol Suezig. Ok 
nem sokára össze fogják itt a’ szükséges vasakat 
’s gőzkocsikat vásáriam. Egyszersmind a’ gőzha
józás helyreállításán is szorgosan dolgoznak Ale
xandria közt. Két gőzhajó készíttetett, meily ezen 
utat lesz megteendő. — Van A ken,  a hires 
vauállat-szelidítő ’s oroszlán és hiéna-idomító, ki
nek nevezetes állat-sereglete 1826ban ’s mult té
len pest-budai közönségünknek olly kellemes szem
léleti tárgyul szolgált, Münchenben meghalálozott. 
— Uerlinben a’ nem rég közben jött megbukások 
ellenére is, melívnek természetesen némi csökke
nés vala következése, a’ gyapjú-kereskedés újra 
éled , ’s 14 nap óta a’ gyárosak és tőzsérek újra 
mintegy 6000 mázsa gyapjút vásároltanak össze, 
mi miatt fc’ kereskedési ág iránti bizodalom , a’ 
b e l-is  külföldnek e’ részbeni szüksége által, ha- 
ny at la ni kezdő áílapotjábui ismét előbbi hírére kezd 
emelkedni. — Varsó nov. 28. Vidékünkén a’ tél 
beköszönt már, szánutak nyílnak mindenfelé, ’s ha
józásunk a’ Vistulán már néhány nap óta megszűnt, 
ámbár á’ folyam jege még zajlik ’s nem dermedt 
hiddá. A’fellegvár még most sem kész, míglen idő 
engedé, naponként 2000 ember dolgozék rajta, ’s 
dolgózhatik még jövő tavaszon is, mikorra e’ ha
talmas remek elkészülhet. — Haussez u r, a volt
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tengeri minister X. Károly alatt, minap Ferney 
(Voltaire kedves lakhelye) körül tett kilovagolta 
közben, majd a’ franczia lovagőrség kezébe ke-» 
rült. Egyik ismerőse, ki vele találkozók, szeren
csére még jókor figyelmezteté, hogy Genf can
ton határin már túl lépett ’s franczia földön jár. 
Az exminister ur képzelhetni, milly sebbel lobbal 
vágtatott vissza. Hasonló eset történt múlt nyáron 
Bourmont marsallal is, ki ellen szinte minden ha
tárponton elfogatási parancs van. Haussez ur Géni
ben igen megvonulva él. — Boguslavvski urnák 
ar boroszlói újságba nov. &Okán iktatott jelentése 
szerint: „Azon nagy napfolt, melly 1500 mér
földnél szélesb ’s felényi hosszaságu volt, már 
kisebbülni látszik. Ellenben a’ keleti napkarinián 
v. párkányon, délre ’s éjszakra ismét uj folt-tál
kák keletkeznek, mellyek ugyan kisded foltoes- 
kákbul állanak eddig, de megnagyobbulhatnak. A’ 
délkeleti napszélen tetemes ragyogásu fényfolt lát
szik (nap-szövétnek a’ neve), ’s abból hihetőleg 
meglehetős nagyságú főit támadand. — Eupato- 
riában 60 ölnyire a’ tengertől egy artézi kutat 
fúrtak, melly 432 lábnyi mélységből vizét 4 láb— 
nyi magosságra lövelli. 364 lábnyi mélységre 
csigamészben (Mergel) dolgoztak, azután szürke 
agyagban ’s vékony mészrétege.'íben, utoljára csi
gákkal elegy homokban. A’ költség 24,000 ru
belre ment, mert a’ kemény mészkőben fúrás sok 
eröködést kívánt és sok igazítást okozott a’ szer
számokban. A’ kút szabad téren áll, ’s a’ ha
jósoknak is szolgáltathat vizet. — Nápoly ég
hajlata ez idén megtartja régi hevét. Now elejétől 
fogvást a’ hévmérő nem szállott alább 17 lépcső
nél Reaumur szerint, ’s a’ langy déli szellő a’ le- 
vegó-mérséket folyvást 2 0 —22 fok közt tartja 
az 0 fölött. — Bowringur (tggja a’ magy. tudom, 
társaságnak) sajnálkozva nyilatkozik egyik leve
lében, mikép közel lévén ahoz, hogy Anglia ré
szérül Francziaországgal uj és szorosb kereskedé
si szövetséget köthessen, most egyszerre az angol 
ministerium változtával minden munkájának ’s hiva
talos küldetésének ideig óráig vége.—Britannia hadi 
ereje a’ közép-tengeren jelenleg a’ pittantyussá- 
gon kiviil 19 zászlóalj gyalogsági)ul á ll, 26 hadi 
hajóra fölosztva, mellyeken összesen llOÖálgyu. 
— A’ tűz ellen biztositő intézetek száma magá
ban Londonban 15, mellyek a’ kormánynak esz

tendőnként 550 ezer fnt. stget adóznak; az or
szág többi részeiben még 24 illy intézet van, 
ezek adója 185 ezer fnt. st. — Parisban az ápri
lisi történetek bírálására összeült pair-törvényszék 
legelső tudósítása a’sajtó- ’s az emberjogi társaság 
központi biztossága némelly tagjainak telteit ille
ti. E ’ részben 12 a’ vádlott, kik közül 2 nem je
lent meg. A’ tudósítás szerint mingyárt a’ júliusi 
revolutio után többféle szabadelmü egyesület ke
letkezett, mint például a’ sajtószabadságra, sze- 
iflély-hiztosításra, nép-oktatásra ’s bizonyos adók 
eltörlesztésire. Az emberjogi társaság mint látszik a’ 
népbaráti egyesület maradványibul jött létre 1832 
vége felé. Ezen kívül egy legitimista - társaság 
nyomai is jöttek világosságra, mellynek neve a’ 
„feudalitas lovagjai társasága“, de egészen bizonyos 
még nem sült ki felőle. — A’ Temps dec. lsö 
napján e’ megjegyzést tévé: „X. Károly a’ mai 
nap 77 éven felül egy hónapos és 22 napos. XIV. 
Lajos, ki Francziaország minden királyi köztleg- 
tovább uralkodott, midőn meghalt 16 nap híjával 
77 észt. volt. Lajos-Fülöp ma 61 esztendős, 1 
hónapos és 25 napos; ő szerencsésen túlélte az 
orleansi hgek sor.skorát, mert a’ legöregebb kö
zülök, a’ ki valaha volt, a’ hg. atyja, sem ért el 
ennyi időt. — Lord Brougham Parisban, midőn 
közelébb az erkölcsi és politikai tudom, akadémiája 
ülésében megjelent, eltávoztakor így jegyzé föl 
nevét a’ vendégkönyvbe: „Brougham , ügyvéd ’s 
iró.“ — Dec. 6kán Berlinben báró Lützovv I. ge- 
neralőrnagy, az úgy nevezett szabadsági hábo
rúban amaz ismeretes Lützow önkénytes hadtest
nek, melíyben a’derék német költő Körner szolgált 
vala, vezére, éltének 52kében meghalt. 0 a’leg- 
jelesbek közé tartozott azon férfiak közt, kik ar 
franczia hadnak Russziában pórul járta után , a’ 
nemzetek szabadságira viselt harczban magokat 
vitézül kitüntetek. Akkor ő mint őrnagy egy fölszó- 
litást bocsátott vala Németország igáihoz, a’ német 
haza védelmére, ’s közölök egy önkénytes sereget 
alkotott, melly a’ rochaui templomban az áldást 
fölvevén, már aprilisben 1813ban Szászországba 
ütött, az ellenséget há-trul apró csatázással nyug
talanítva , ’s a’ népet fölkelésre buzdítva. E1 mint
egy 4000 főre ment hadacska vitéz tetteit örök 
emlékezetben tartandja fen a’ németségnél Körner 
amaz Ismeretes dala: „Lützows wilde Jagd.“
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F o g l a l a t :  M agyarország (kér.  ölesek ; k. adom ányozás;  k inevezések; M ájer József "fi Állattenyésztő társasági jelen« 
t é s ; debreczeni tünemény.)  Ausztria  (katonai  t isztváltozások.)  Anglia (Harbadoes ; S ta n le y ;  fölirások ; dr. Lusbing- 
ton  és P ee l;  az uj ministeriiio».) Franc/. iaország (National a ’ pa irkamara  e lő t t ;  T h ibaudeau ;  touloni tudósítás.) 
Spanyolorsz ig (uj ü tk ö ze tek ;  délszaki nyugtalanság o k a ;  egyveleg.) Amerika (hírek B raz i l iáb u l , Dél- ’s Ejszakame- 
r ikábul ) Belgium (Gendebien levele;  Luxem burg ügye.) Németország. Olaszország. Törökország. LIegyliirek.

M A G Y A R O R S Z Á G .
P o z s o n y .  Az uriszék bírói hatóságának, ur 

’s jobbágy közötti minden viszonyaira nézve is, a’ 
dec. 11 ki országos ülésben lett megállapittatása kö
vetkezésében, netalán szükségesnek ítélendő vál
toztatások iránti tanácskozások végett dec. lek é 
től 22ikig tartottak a’ kerületi ülések, melly utób
bi napon az e’ tárgyban tett határozatok szerkesz
tése is fölolvastatott. E’ szerint a’ VII. ez. 5dik 
gszának a’megváltozott oi*szágos végzéshez alkal
maztatása e1 pontokon alapulna: 1) A’ kitűzött 
esetekben az uriszék elnökségét maga a’ földesur 
ne viselhesse ; 2 ) tiszteit hasonlóképen az uriszékre 
ne alkalmazhassa; 3 ) hanem '.ítélés legyen elnö
köt a’ megyei táblabirák közül választani, többi 
tagjait pedig törvénytudó ’s nem interessatus sze
mélyekből összeállapítani; 4 ) uriszéken jelenten
dő törvényes bizonyságot (szolgabirót ’s esküt- 
tet) a’ vmegye fog kiküldeni; 5) úriszéki jegyző 
az urodalmi ügyész nem lehet; 6 ) hanem va!a- 
mellyik az összehívott tagok közül; 7) ezen tagok 
száma 5 személy legyen és se több se kevesebb.

0 cs. kir. Fölsége Fialka Sámuel rozsnyói ta
nácsbelit ’smaradékit, hasznos szolgálatai tekin- 
tetébül »Kis-Varsányi“ melléknévvel magyar ne
mességre emelni és Szabolcs vmegyében Kis-Var- 
sányban fekvő kir. kam. részjószággal kir. ado
mányképen megajándékozni méltóztatott.

0 cs. kir. Fölsége Zichy-Ferraris Emanuel 
grófot ’s a1 bajor királyi vasas ezredben kapitányt 
cs. kamarással közzé méltóztatott fölvenni.

O cs. kir. apostoli Fölsége dec. 4ki legfen- 
sőbb határozata szerint Szabó Jánost a’ pozsonyi 
seminarium aligazgatóját ’s hittudományok docto- 
r á t , a pesti magy. kir. egyetemhöz keleti nyel
vek, az ó írigyi fensőbb exegesis r. tanítójává; 
továbbá ő Fölsége Kolozs vmegye főispáni. hely
tartóját báró Bán ifi Adamot ugyanazon nemes 
megye valóságos főispánjává kinevezni.

E f. dec. hava 13kán Székesfejérvárottr a’ 
magy. egyházi szónoklat egyik jeles dísze, tő tiszt. 
Má j e r  J ó z s e f  őrkánonok ’s a ’ t. raeghalálozotfc 
eleiének 50 évében lépvészben. Jeles talentumi- 
hoz szakadatlan munkásságot párosítván, miad 
egyházi mind világi tudományokban kitünteté ma

gát. Lelkes beszédei által az egész hazában el- 
hiresült. A’ fenálló országgyűlésben közkedves- 
ségü szónok , a’ barátságban forró és jóltevő volt. 
Igen kívánatos , hogy mind fényre jött mind kéz
iratban szendergő jeles beszédei egy gyűjtemény
be alakítva nyomtatásban diszesítsék mostani ékes- 
szólásunknak mezejét. Béke hamvainak!

Az Állattenyésztő Társaság választottságae’ 
f. h. 23kán Pesten a’ nemzeti Casino kisebb tere
mében ülést tartván, azt haíározá, hogy fenséges 
Károly ő cs. k. főhgségének azon kegyességéért, 
mellynél fogvást e’ honi intézetet magas részvé
tével megtisztelni méltóztatott, az egész Társaság 
őszinte hálaérzete különös küldöttség által jelen
tessék ki. Ez alkalommal egyszersmind emlékez
tetjük a’ részes és dijalapíló urakat, hogy«£835re 
járó vagy netalán előbbi évekről is hátramaradt 
részeiket akár Pesten Heinrich János kapitány 
urnái (Sütöutcza 6 2 0 ), akár Bécsben Yaisz Jó
zsef udvari ügy viselő urnái (Krugerstrasse 1009) 
mitfélelobb letenni ne terheltessenek. Könnyebb
ség okáért e’ fizetéseket a’ nemzeti Casino írno
kánál is minden időben megtehetni. Ugyanitt kap
ja meg minden részes az őfc illető gyepkönyvet is. 
Minthogy némellyek kérdést teltek aziránt: miért 
nem találtatnak neveik az idei Gyepkönyvben* 
szükségesnek tartjuk itt megjegyezni, hogy egye
dül azon részesek nevei vannak beiktatva, kik 
tartozásaikat aug. 26ig mint a’számadás berekesz
tése napjáig pontosasi lefizették. Az e’ részben? 
hátramaradások és késedelmes fizetésekből mul- 
hatlanul eredni szokott zavarok elhárítása végett 
azonban a’ választottság a’ jövő köz-ülésnek va- 
lamelly czélirányos javaslatot szándékozik elé— 
terjeszteni.

D e b r e e z e n dec. 22. Nevezetes égi tüne
mény látszott nálunk közelebb ezen hónap 16. esti 6 
óra ídán mintegy félórával, meífyet a’ kik szabad 
ég alatt láttának, így adnak elő : Mintegy fejük 
fölött hirtelen rendkívül nagy világosság támadt, 
melly egy itezés üveg lopó v. hévér nagyságúnak 
látszott. Ez tartott nyári napnyugot felé keresztül a’ 
varason; magábul szüntelen szikrákat hányt mint 
a’ rakéta; ’s utoljára minden hang vagy csattanás 
nélkül szétoszlott megszámlálhatlan apró csillag- 
formákban. Csaknem minden házbirtokos azt hitte,
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hogy az 6 udvarán kérésziül volt annak útja, 
minthogy általányos ’s rendkívüli volt a’ világos
ság, niellynél minden legkisebb tárgy is a’ föl
dön látható volt. Tartott ezen világosság mintegy 
négy első rendű perczig. Összeesvén pedig a’hold 
feljövetelével: arra különös veres szint vetett, és 
az ég piroslott, mint midőn éjjel gyuladás van. 
Ennélfogva a’ toronybeli vigyázok gyuladást gon
dolván, a’ harangokat léire kezdék verni; de csak 
hamar semmi lángot nem látván, a’ tűzlárma jelét 
megszüntették. — A’ jövő 1835 észt. időjárásra 
nézve, azok megnyugtatásául, kik egy üstökös 
csillagnak megjelenésével rendkívüli hőséget 
szükségkép összekapcsoltnak vélnek, ’s követ
kezőleg a’jövő nyarat még szárazabbnak’s me
legebbnek gondolnák az ideinél, következő kivo
natot közöl a’ sváb Merkur dr. Schnurrer év
könyvéből: „Azon nyár,  melly Halley cometája 
évét (1682őtf) megelőzte, tehát az 1681 ki nyár, 
ollyannyira meleg és száraz volt, hogy Ulniban ’s 
vidékén minden kút kiszáradt (a ’ sváb Merkur 
szerint az idén is ugyan ez eset vplt) , ’s csaksz. 
Hál napja felé, vagyis oct. 16ka körül (mintáz 
idén) nedvesült meg ismét az idő. Követték e ak
kor a’ szárazságot iszonyú földrengések ? mint az 
idén oct. lókén ’s utána Hazánkban ’s Lengyelor
szágban, arról nem tétetik semmi említés. A’mondott 
szárazság utáni vagyis I 682ki nyár csupán eső
zésből ’s vizáradásokbul állott. Hollandiában ’s Né
metországban minden folyam kiáradt, és September 
’s octoberben egymásután 6 álló hétig esett, mig 
végre oct. utolján a’ várt üstökös valahára megje
lent (az idén Damoisier szerint nov. 161 cán fogna 
megjelenni); 1683dik nyara ismét száraz lön; 
oetoberben szakadással indult meg az eső’s tartott 
egész 1684 tavaszáig.

Szécsány helység (a’ Bánságban) községe 
kötelességének tartja nyilványos köszönetét mon
dani földesurának, mélt. Haulik György püspök, 
auranai prior , zágrábi nagyprépost ’s ni. k. udv. 
kanczellariai tanácsnok ’s referendár urnák azon 
szives atyai gondoskodásáért, melly szerint a’hely
ség két tornvu díszes temploma fölépittetését be
fejezvén, abba nagy oltárt emelvén ’s egyéb di- 
azitvényeket jis szereztetvén, legközelebb az egész 
urodalmában a’ koldusok, házi szegények, árvák, 
özvegyek ’s mindennemű szükölködők szám- ’s 
névjegyzékét összeiratni rendelé , hogy ínségei
ken fejenként mérték és szükölködésök szerint se
gíthessen.

A’ nm. m. k. udv. Kamara a’ tokaji kir. kam 
urodslomban Itakamazon eddig volt ispánt Fazola 
Károlyt a’ diósgyőri urodalowba Radistyánra he
lyezte által.

A U S Z T R I A .
Tisztv á l t o z á so k  a ’ cs. k. ha dse regné l :  Tazza 

J ó z s e f  a l tábornagy  ’s ragtízai  vaj-parancsnok,  zág
rábi  o s z t a ly n o k k a  ne vez te t e t t .  T u r s / k y  Auguszt 
az  ogu l in i  3 sz.  határőri  sosezred  e zr ed es e ,  mint  
genera l  őrn a g y  Raguzaha  rend e l t e t e t t  várparancs
nokká.  E zre de sek ké  l e t t ek  k ö v e tk e z ő  a l ezredesek:  
Zouba  J ó z s e f  a ’ 11 sz.  hatarőri  s z é k e l y  huszár
ezred tő l  a’ 15 sz.  2dik s z é k e l y  határőri  sorezred 
nél  ; és báró D ro s t e  Ödön  ( E d  murid) az 1 sz.  cs.  
sorezrednél  m eg t a r t v a  h iva ta la t  mint  n e v e l é s -ü g y e 
lő ( A j o )  J ó z s e f  cs. k. Fői ig ,  ’s magyar ors zág i  N á 
dor ó fönsé ge  ttjainál ; —  W o h l g e m u t h  Lajt . s  őr
nagy  hg.  H o h en lo l i e -L an gen bu rg  17 sz.  sorezredtül  
a l ezredesü l  niegyen áltál  Is tván főiig. 58 sz.  sorez -  
re d éh ü z ;  —  ő r n a g y ok k á  let tek köve tkező  ka p i tá 
n y o k :  Kreut tner  D á v i d ,  Ká ro ly  Férd.  főiig.  51 sz.  
sorezred tü l  a ’ 16 sz.  e l ső  o láh  hatarőri  sorezred-  
höz , különben mint gen(;ral-paranc$n<>ki s egéd  Er 
dé lyben  ; és b. O ’ítyan T a m o s ,  b. Geppert ,  43  sz.  
sorezredné l  mint  he tyő rn ag y  Zárában.- Reineie Já
nos  nyugalotnbel i  őrnagy  S/ .ebenbo rendel te t ik  h e l y 
őrn a g g yá .  N y u g a l m a z t a l a k  ; a l tábornagy  b. Abele  
Ferenc/ .  ; a l e zredes  Han nekar t  Ferenc/ ,  a ’ tábornok  
( f ő s z á l l á s m e s t e r i )  kar iu l  ezredes  czi inmel  és nyűg-  
pénzze l  ; ’s Andrée  J ó z s e f ,  gr.  N ug en t  30 sz.  sor-  
ezred tü l  ; —  őrnagy  L e o n  V m c / . e ,  hg. Hes sen -  
H om bu rg  19 sz.  sore/ .redétul  ; és Smidt  Káro ly  
zarai  h e l y ő r n a g y ,  végre  kap i tán y  Kuhn Ferencz,  
B P au l i n i  M ih á l y  nyug.  a l ezredes  a’ neulerchrnfel -  
di f iók rokkanti - f i az  parancsnokává  t é t e t e t t .  Kiflső  
rend eke t  ’s azok  v i s e l é s ér e  l egfensőbb en gedő im et  
k a p ta k :  a l t áb orn agy  gr. M e u s d o i i f  P ou i l l y  Man ó  
a’ porosz  kir.  vörös  sasrend g y ém án to s  első o s z t á 
l y á t ;  és b. Roszner  Jó zs e f  ug ya nezen  rend c s i l l agos  
2dik o s z t á l y á t ;  a lezredes  L a n g en a u  Eduard a ' d a n  
kir.  udvarná l  köv e t s ég !  t i t okn ok  s ü g y v i s e l ő ,  a’ 
dan kir.  Dannebrogh-rend  közép ke res z t j é t  ; b. E n 
ge lhardt  Sándor  a ’ gr. Gyu la i  2 l s z .  sorezrednél ,  
D u b o i s  F e r e n c / . , ő rn ag y  gr.  M eer ve l d t  Miksa  az  
1 sz.  csősz ,  h u s z á r o k n á l ,  kap i tány Goppet  János ,  
f őh a d n ag y  gr.  Bubna V ' i i cze  a ’ cs. huszároknál ,  
és  W e e b e r  Fe rencz  had-bi ztos  a ’ porosz  kir.  vörös  
sasrend 3dik o sz tá ly á t .

A  N G L I A.
Barbadoesből nov. 19kén költ levelek szerint 

az ottani állapot a’ rabszolgák fölszabadultok óta 
olly kedvező, hogy jobbat nem is kívánhatni. A 
feketék legnagyobb örömmel dolgoznak; sőt sok
kal örömestebb, mint fölszabadultok előtt. Ugyan
azt hallani Antiquából is, hol aug, lsöjén 30,000 
rabszolga szabadult föl minden szorongatás nélkül, 
mivel ott a’ törvény által kitűzött inasi v. tanulási 
időt is félrevetették.

Stanley lordról a’ hírlapok mind azt állítják, 
hogy nem fogadta el a’ ministerseget. A tory la
pok azonban örömest azt szeretnék elhitetni, hogy 
ámbár Stanley 1. a’ ministeriumba nem lépend is, 
Wellington-Peel kormányát azonban a’ parliament- 
ben még is támogatni fogja. De mindezen akadály 
későbbre halasztja csak a’ ministerium végső ki
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neveltetését. E ’ tekintetben igy szól a’ Courrier: 
„Ha Stanley’s Graham megtagadják az elfogadást, 
úgy a’ kinevezéseket tovább nem halaszlhatni. 
Szerencsére az előbbi ministerium az országot bé
kében, jóllétben ’s nyugalomban hagyá, különben 
valamennyi magasb statustisztségnek illy hosszú 
szünetköze valódi veszélyt okozhatna. Az alsóbb 
tisztviselők, kik a’ kabinetministerek dolgait eddig 
pótlólag vitték véghez, azt gondolhatják, hogy ők 
azokat ezentúl is folyvást úgy vihetnék, ’s még a’ 
nép is könnyen azon hiedelemre juthatna, hogy e- 
ként sok, magas ministerfizetést megkímélhetne, 
a’ mi természetesen nagyon is igaz. — Ugyan
csak a’ Courrier jól értesített dublini nemestől hal
lotta: hogy Irland ez úttal 75 követet küldend az 
alsóházba, kiktől azon fogadást sőt lekötelezést 
kívánta, hogy a’ Weilington-Peel kormányt elle
nezze. ’S minthogy Irland 105 követet küld a’ 
parliamentbe, ott a’ nagy vezér minister, párt
hívei többes vagy nagyobb számával magát alapos 
hihetőséggel nem igen kecsegtetheti.

Még. dec. i 1 kén sem volt az uj ministerium 
kinevezve. lOkén rendelést irt a’király alá, melly 
a’ parliamentet dec. ISról jan. lő re  halasztja.— 
Mint mondják fölirást nyújtottak be, 10 ezer alá
írással, köszönetül a’ királynak , ho<*y az egyház 
védelmében ennyi szilárdságot mutatott. — A’ 
manchesteri szabólegénység mestereivel teljesen 
kibékült,’s föltétlenül munkához fogott már. — A’ 
népgyülések a’ ministerium-változás tárgyában 
folyvást tartanak országszerte, ’s különösen több 
egyházkörben igen zajongtak, főkép a’ Tower Ham
let (londoni) választó kerületben. Az ott össze
gyűlt radicalok Lushington dr. alsóházi tagot eleinte 
szóhoz sem akarák juttatni, arról vádolván őt, hogy 
mint az utolsó ministerium egyik tagja, ő volt a’ ké- 
sedelmezés egyik oka. De Lushington dr.végre csak
ugyan győzött ellenségei lármáján,’s beszédet tartott 
mellyből, minthogy később közte és Peel közt levele
zés ’s majd párviadal támadt, a’ következő helyet 
emeljük ki: „Nagy és komoly a’ ránk váró harcz, 
’s helytelen volna megvetnünk azt,  vagy kicsiny
lenünk. Először is ellenünk a’ király, (halljuk!) 
Algyöngédség hinni azt, hogy az illyesekről 
szólás a’ korona jusait sértegeti. Mikép áll ha
zánk ? Tíz évig örült vala királyunk (III. György) 
utódja (successor») pedig másik tiz éven keresz
tül gondatlan kéjnek élt. Ekkor változás történt, 
melly reményeket támaszta bennünk, ’s ezek újra 
méreggel vegyíttessenek ef Óvom a’ monarchia 
valamennyi barátit, mert illy ösvény a’ monarchiái 
kormány formát veszélyezteti, (hangos tetszés.) 
De elfejthetni e a'nép mostani reményeit? (nem! 
nem!) Még egyszer ovom a' monarchia barátit, 
hogy az iNy bánás veszélyezteti a’ monarchiát.

(hangos tetszés.) De nehéz harcz vár reánk. A’ 
király, az egyház, a’ lordok háza, ’s mindnyá- 
jan, kik magok ’s huszad íznyi rokonik számára 
bármi reménnyel kecsegtetik magokat, a’ torykhoa 
seregiének. Ha már most mindazokhoz, kik hiva
talra vagy nyugpénzre számolnak, azon tudatla
nok is járulnak, kik azt hiszik, hogy mivel rég
óta az igazgatás körül forganak a’ toryk, az nél
külük helyből sem mozdulhat, úgy erős ’s félelme* 
sereg áll szemben a’ néppel, (halljuk! halljuk!) ’s t. 
Lushington dr. beszédére Peel a’ következő leve
let irá: „Lushington István esquire és parliament- 
taghoz, dec. líákén délelőtti 10 órakor. Uram! 
Épen a‘ Morning-Chronicle mai számában követ
kező tudósitú.st olvastam egy Önnek tulajdonított 
beszédről: „Ha én, monda L. doctor, e’ szókat 
hallom: — „0! Istenért bízzatok a1 herczegben! 
Istenért higyetek Sir II. Peelnek ! ki a’ kathol. 
emancipatiót valósította !u nem állhatom meg, hogy 
e’ botorság és böszület ellen ki ne keljek. A’ ki 
e’ locska-fecskeséget türelmesen elhallgatni képes, 
oktondi; a’ ki pedig annak hiszen, áruló. Mi k é p  
c s e l e k s z ü n k  a’ m a g á n y o s  é l e t b e n ?  
H i s z t e k  é a n n a k, k i t v i l á g o s  g a z e m b e r 
nek  v. c s a l f á n a k  i s m e r t e k ?  Ha nőt  ke
r e s t e k  h i t v e s ü l ,  ’s g y e r m e k i t e k n e k  
a n y u i ,  r i n g y ó t  h o z t o k  e az u t e z á r ó í ?  
Ha  t e h á t  a’ m a g á n y o s  é l e t b e n  i l l y  é r 
z e l me k  v e z é r l e n e k ,  a zok  C h a r a k t e r e  
i r á n t ,  kik k o r m á n y o z z a n a k  b e n n ü n k e t  
k e v é s b é  s z i g o r ú a k  l e g y ü n k  e? (Ö. B.) 
Kérem Önt, tudassa velem: valljon a’ följebb ki
vonat aláhúzott részé híven Ön szavait adá e? 
Ön engedelmese Bobért Peel. — Válasz: „Az 
igen tisztes Sir Robert Peelhez. dec. 1 iákén 3 
órakor. Uram ! Ön levele vettekor a’ törvényszék
nél foglalatosságom vala, de mihelyt tőlem telhe
tek , siettem Önnek válaszolni. Azon módnál fog
va, mellyel a’ tegnapi gyűlés tartatott, nem mond
hatom meg határozottan: milly kifejezésekkel él
tem ; de noha az Ön által fölhozott szók közül né- 
hánnyal kétségkívül éltem is , az egész hely még 
is hibás. Egyre híven emlékezem. Azt akarám be
bizonyítani , hogy a’ világnak a’ statusférfiakat 
megítélésben előbbi tapasztalás után kell mennie, 
’s különösen a’ Timest kívántam megczáfulni, melly 
azt állító , hogy az uj ministeriumtóí, melly váltig 
ellene szegült a’ reformnak, valószínűleg várhat
ni olly rendszabások létesítését, mellyek a’reform
ból folynak ; de semmi mást nem mondottam, mint: 
hogy Wellington hgtől ’s Öntől nem várhatni, 
hogy buzgó reforofferek lesznek azon értelemben', 
millyenben a* gyűlés e’ szót használó, ’s pedig 
olly kévéssé, mivel föl nem tehetni, hogy vala-
melly e m b er  rögtön képes legyen elveit ’s «h&rak- 

&



828

ífcerét «Megváltoztatni. Megjegyzésim nem érdeklé- 
nek személyes charaktert hanem csak kizárólag 
azon szempontomat fejezek ki, hogy milly ferde- 
ség a’ reform ügyében olly férfiakat alkalmazni, 
kik eddig ellenzették azt. Semmi olly távol nem 
yala tőlem , mint személyes czélzásokkal illetni 
Ont. Ön engedelmese. St. Lushington.“ — Erre 
Peel újra: „Lushington István esquirehoz decemb. 
1 2kén estve. Uram! Levelében foglalt fölvilágo- 
sitása és szabadlelkü bizonyítása, hogy nem vala 
szándéka ellenem személyes czélzásokat tenni, en
gem teljesen kielégítenek. Nem fogja Ön hihetőleg 
gáncsolhatni, ha hozzáteszem, hogy azon balra- 
értések mellőzésire , mellyeket Ön beszédéről ama’ 
tudósítás természetesen okozhatott, a’ köztünk 
váltott leveleket nyilványosakká tenni szándékom. 
Van szerencsém ’s a’ t. Rubert Peel.“ (Őst. Beob.) 
A’ Standard lökén következő ministeri kineve
zéseket közöl: Sir Robert Peel a1 kincstár első 
lordja’s kanczellárja ; Wellington hg. a1 külügyek 
statustitoknoka; Goulbourn belső statustitoknok; 
Wharncliffe titkos lord-pecsétőr; Baring Sándor a’ 
kereskedőház elnöke; lloszlyn gróf a’ titkos ta
nács elnöke; Sir George Murray fő-haditárnok; 
Sir Eduard Knatchhull a’ szárazföldi erő pénz
tárnoka; Aberdeen gróf admiralsági első lord; El- 
lenborough lord a’ keletindiai ügyek elnöke; Ber
ries hadtitoknok ; Lyndhurst 1. lordkanczellár ; Sir 
James Scarlett a’ kincstárszék első elnöke; Sir 
Henry Hardinge az irlandi lordhelytar'óság első 
titoknoka; Jersey lord főkamarás. A’ Standard 
lökán néhány alsóbb kinevezést is közöl. A’ ki
nevezett személy mind fő tory. Wellington hg. 
irományai már 16kán a’ kültisztségbe vitettek. 
A’ Standard még nem tudja megmondani: kiknek 
lesz a’ kinevezettekből ülésük a’ kabinetben. 

F l t A N C Z I A O R S Z Á G .
A’ pairkamara ülésében dec. 11 kén, miután 

Gasparin az uj pair megesketett, Segur Fülöp gr. 
szót kért és igen kikelt a’ National ellen, melly 
dec. lOkén egy czikkelyében azt monda a’ pair- 
kamarai törvényszék illetőségéről, hogy az ellen 
nyomos okok lehetnek (hire jár tudnillik, hogy a’ 
pairkamara a’nagy politikai pőrtárgyban nem illető
nek fog nyilatkozni). Ezen okok közt külö
nösen fő helyen áll azon keserűség, mellyel a’ ka
mara a’ julius embereit üldözni kénytelen, mint
hogy azok az örökös pairséget eltöríötték. — A’ 
ez. többek közt igy szól: „Mindezen szolgaiságok 
nem képesek megítélni azon férfiak vétkességét, 
kik vádoltatnak, hogy a’ júliusi revolutio követke
zéseit erőszakkal akarák kicsikarni.“ A’ National 
szerkesztője ennél fogva más napra a’ pairka
mara korláti elé határoztatott idéztetni, hogy föl
világítást adjon e’ czikkelyéről. — A’ póktech

nikái iskolában 9kén 9től 11 óráig nagy rendet
lenségek ütöttek ki a’ tanítványok közt, mint ál
lítják a^ ezredes határtalan szigorúsága sőt ke
ménysége miatt. — Cavaignac ur a’ pairkamara el
nökéhez azon nyilatkozást küldé, hogy mivel oka 
van hinni, hogy ö is a’ vádlottak közé jutand, azért 
tudósítja az elnököt, hogy ezen esetre a’ pőrvita 
megkezdésekor önkényleg foglyul fog élőállat]L — 
Dupin ur ellenmond azon hírnek, mintha ő is a’ 
gyámolt (motivált) napirend mellett szavazott vol
na. — A’ pairkamara ülésébe decemb. 12kén az 
előbb napi végzés sok kandit (neugierig) csődíte. 
Rouen ur (a’ National szerkesztője) ’s védje szá
mára szék vala készítve (mert Francziaországban 
a’ törvényszékek előtt ülni szoktak a’ felek)..Azon
ban hire fut, hogy Rouen ur e’ nap reggelén el- 
togaték. Az ülés i órakor kezdődék. Az elnök igy 
nyitá meg azt: „Az összegyűlt kamara czéljával 
fog foglalkozni. A' National szerkesztője meg van 
idézve, ’s a’ mellékszobában csak a’ kamara pa
rancsára vár, hogy megjelenjen. Azonban említe
nem kell, hogy föl szokás a’ neveket olvasni, mert 
csak azok fogják őt elítélhetni, kik védelmét hal
lották.“ — A’ név - kikiáltás 153 pair jelenlétét 
mutatá. Ekkor az elnök behivatá Rouen urat, kit 
két porkoláb vezetett be. 0 egyedül vala. Az el
nök: „Mi neve Önnek?“ Rouen u r: „Rouen Al
fonz, a’ Szajna és Marna megyéből.“ Elnök; „Al- 
lapotja?“ Rouen: „Tudós.“ Elnök: „Ue Ön egy
szersmind a’ National szerkesztője?“ Rouen : „Igen “ 
Elnök: „Tudja Ön, hogy azért van megidézve, 
hogy a’ National egyik czikkelyéről nyilatkozzék. 
Ön szerzé e’ czikkelyt?“ Rouen: „Nem szükség 
aziránt nyilatkoznom, minthogy a’ felelősséget ma
gamra vállalom. Mielőtt azonban kihallgattatásom 
kezdődnék, engedelmet kérek egy megjegyzés föl
olvasására , mellyet ma az ispán-lakon (depot de 
la préfecture) Írtam föl.“ — Elnök: „Egyedül 
szándéka Önnek magát védelmeznie?“ Rouen: 
„Épen e’ kérdés iránt kívánok meghallgattatni.“ 
Elnök: „Nyilatkozzék.“ Rouen: „Kivételi törvény
szék elé idéztetve, hogy az 1834ik National egyik 
czikkelyét védelmezzem, tegnap estve 1G órakor 
tudtam azt meg Uraságtok híradásánál fogva. Ma 
reggel 6 órakor a’ rendőrtisztség elfogatott, s 
teremébe vitetett, hol fogva tartatám e’ pillantá
sig, mellyben Uraságtok előtt meg kelle jelennem. 
E ’ szigorúság kétség kívül haszontalan volt. Nem 
vala szükség arra, hogy én Uraságtok előtt olly 
czikkely védelmére birassam, mellyet Uraságtok 
érzelgőssége vádolt, (morgás) Tudják, uraim! a’ 
National emberei soha cselekvéseik felelősségét 
magukról elhárítani nem fogják. ’S olly kevéssé 
itt, mint a’ törvényszék, vagy az ostromállapot 
itélőszékei vagy bármelly bíróság előtt. Uraságtok
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iiagokelibe idéztek,szándékjok é megengedni, hogy 
v édelmezőt válasszak magamnak, vagy meg tóg
ák azt tőlem tagadni? Az első esetben teljes sza

badságomra van szükségem, hogy körülnézhessek 
s védeszközeimet elkészíthessem. A’ másik eset
ben anélkül, hogy meghallgattak volna, fognak 
elítélni, én nem fogom magamat védelmezni; mert 
e’ pillantásban védelmemre kész semmiképen sem 
lehetek. Én legalább négy napnyi haladékot kí
vánok, hogy Carrel ur szerkesztő társammal ’s ba
rátommal értekezhessen!. Meggyőződhetnek Ura- 
ságtok, hogy a’ National ügyét, mellynek négy 
szerkesztője ül fogságban, elhagyni nem fogom.“ 
— Elnök: „Tudja meg Ön, hogy nem a’ kamara 
parancsára fogatott el , az más korábbi elítélés 
következésében történt.“ Ilonén: „Nem is a’ ka
marának tulajdonítom azt; én a’ rendőrség paran
csára fogattam e l ; de ezen elfogatás védelmem 
szabadságát mégis akadályozza.“ Elnök: „A’ ka
mara Ön szabadságát nem adhatja meg, az nincs 
hatalmában. Mi Carrel urat illeti, ha nem csaló
dom. ó is fogva van, ’s megjelenhet é a’ kiren
delt napon? Többnyire a’ kamara el fogja hatá
rozni: megadja e a1 négy napi haladékot, azután 
pétiig Carrel ur által védelmeztetni óhajtását Ítél
je et.“ Az elnök erre kivezetteté Ilonén urat, ’s 
a’ kamarának e’ két kérdést előadván az oda nyi
latkozott, hogy a’ kívánt négy napi haladék adas
sák, de engedtessék is meg, hogy Ilouen ur vé
delmezővel jelenhessen meg, ki nem jelölvén azt 
közelebb. — Azon czikkelynek, melly miatt most 
Ilouen urnák felelni kell, a’ végén ezen hely is ol
vasható : „Azon fejezet, melly Girod de l’Ain tu
dósítását rekeszti, a’ kamara illetőségét akarja be
bizonyítani. A’ munkát Porfalis urnák tulajdonít
ják, N. Károly alatt az ellenszegülés ministeré
nek. Kérjük Portalis urat, engedje meg, hogy 
pirulhassunk e’ munka miatt őhelyette.“ (Ö. B.)

A’ Messager des Chambres szerint dec. i2én  
nem sokkal a’ pairkamarai ülés előtt Thibaudeau 

f ur a’ National egyik szerkesztője Louxembourg- 
palotába jött, hogy némi levelet adjon által az el
nöknek, mellyben magát, minthogy Ilouen ur azon 
nap reggelén elfogaték , e’ helyett a’ kamara ren
delési alá ajánlotta. Azon pillanatban, midőn épen 
távozni akart, egy hajdú elzárta útját, azon nyi
latkozással , hogy fogoly. Minthogy illy cselek
vésre semmi törvény sem hatalmaz, Thibaudeau 
ur hangos neheztelésre fakadt, de nehezte
lése egy óráig sükeretlen maradt. Yégre meg
jelent Decazes u r, kit Thibaudeau ur hivatott, ’s 
az jelenti neki, hogy szabad, ’s csupa szerencsét
len tévedés áldozatja. Szabódék azután mindenké
pen Decazes azt állítván , hogy Jó és az elnök e’

miatt vigasztalhatatlanok. Thibaudeau ur nem tar-
tózkodhaték, hogy Decazes urnák ne mondaná: 
mikép hasonló sőt fontosabb nemű tévedések egé
szen szokássá váltak a’ kamaránál. A’ Messager 
ezen előadást így rekeszti: „Nem szándékunk 
Pasquier ur foglyának a’ Decazes herczeg által 
adott okok különösségit mélyebben feszegetni, an
nyi mindazáltal való marad, hogy polgár egy óráig 
olly fogságban tartatott, melly nincs a’ charta Ígé
reteiben, ’s mellyet parlamenti fogságnak lehetne 
nevezni.“ — A' National azon tüskés körülményt 
említi, hogy Barthe urat, ki most Ilouen urat ké
szül elitéltetni, Ilouen ur fogadta föl egykor car- 
bonaronak, ’s annak kezébe tette is esküjét le min
den királyság ellen.

A’ Moniteur dec. tSkán királyi rendelést kö
zöl, melly a’ polyteehnikai iskola első, mintegy 
150 tanítványból álló osztályát, az utóbb elköve
tett rendetlenségért föloszlatja, ’s a’tanulókat csa
ládjaikhoz visszaküldi. — A’ pairkamara 15kén 
a’ királyi ügyvéd vádtudósitása végét hallgatá ki, 
mellv szerint 206 személyt kell vád alá vonni.— 
A' pairkamara, mint törvényszék dec. lTkénsa- 
ját ügyében, mint megsértett fél a’ National szer
kesztőjét, Rouen urat a’ már említett ellene irány
zott czikkely végett 2 évi íogságra ’s 10 ezer 
frank birságra ítélte. — Párisi lapok tudósítást 
közlenek Toulonból dec. lOről, melly szerint 9kén 
Massieu de Cierval, az úgynevezett gyakorló ha
jócsapat (escadre de Involution) parancsnoka te- 
legraphi közleményt vett, hogy valamennyi pa
rancsa alatt álló hadihajót hat hónapra lásson el 
élelem- és hadiszerrel. Azonnal valamennyi pa
rancsnokhoz utasítás küldetett, hogy e’ minister* 
rendelés végrehajtassák. lö ig  valamennyi hajónak 
készen kell lennie , hogy a’ tengerre szállhassa*«, 
nak, a’ telegraph majd azután hírül adandja az 
indulás napját. E ’ hajóseregről azt hiszik, a’ Le- 
vanteba menend, ’s Iloussin admiral a’ konstantiná
polyi fr. követ rendelési alá fog állíttatni. — Dec. 
17kén ismét telegraphi hirlemény érkezett Tou- 
lonba, melly Massieu de Cierval ellen-admirált, 
’s az említett hajósereg eddigi parancsnokát a' 
délamerikai tengeri állomás főparancsnokává ne
vezi ki. Ugyan e’ közlemény Hugón ellenadmirál- 
nak azt hagyja meg, hogy Toulonba menjen, ’s 
Iphigenia íregátra, melly most^’ touloni révben 
készíttetik föl, tűzze ki lobogóját.

A’ pair-törvényszék dec. 18ki ülésében 138 
szóval 5 ellen illető törvényszéknek nyilatkozott 
a’ nagy politikai per elítélésére. A’ vádlottak 3 osz
tályba jönek. Az elsőbe ollyanok, kik 1833 — és 
34beli zavargásokban vétkesek; 2ikba ollyanok, 
kik együttyétkesek bár mikép okul szolgálván a’
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zendülés-támasztásra; a’ 3ikba végre azok, kik 
vagy megbízással vagy fegyverrel ’s egyébbel se
gítették elő a’ zendülést.

S P A N Y O L O R S Z Á G .
Mina,mint múltkor jelentettük, dec. 2kán se

rege nagy részével Pamplonabul kiindult. E ’ moz
dulatnak nem vala más czélja , mint némelly, a1 
sereg számára Francziaországbul érkező pénz
szállítást biztosítani, mi teljesen sikerülvén, a’ sereg 
njra visszafordult Pamplonának. Útközben az ellen
ség mindenütt tágult előle. — A’ királyné valahá- 
ra visszakészül Madritba; érkezését dec. lOkére 
várták. — A’ kamarák az országos költségek vizs
gálatával foglalatosak. A ’ biztosság,melly e’ tárgy
ban vélemény-adásra volt megbízva, tetemes le
rovásokat javasol főkép az udvari költségekben ; 
a’ ministerium ellenben erősen harczol az általa ki
vetett mennyiség mellett, ’s a’ lehető lerovások 
legfeljebb néhány udvari dáma elbocsáttatására 
fognak terjeszkedni.—A ’ financzminister az 1830- 
beli jul. iÓki kír. rendelés 4ikczikkjét fölfüggesz
tő , mellynéL fogvást a’ spanyol hajók ismét része
sülhetnek mind azon kedvezésekben, mikkel az 
élőit a’ külföldi kereskedésben Bayonne, Bordeaux 
és Marseille kikötőiben birtanak. — Alávának a’ 
londoni udvarhoz követül küldetése a’ fővárosban 
nem épen nagy örömmel fogadtatott. Senki sem 
foghatja meg: mi érdemet tett ezen, Wcllington- 
nak hajdani tolmácsa, hogy illy fontos hivatalra 
neveztessék, ’s mikép fog abban eljárhatni, miután 
közösen tudva van, hogy semmi észtehetsége ’s 
elejétül kezdve mai napig, tehát legalább is már 
lO év óta híven megszokott a’ hgnek, mint kény- 
urának ’s pártfogójának mindenben vakon engedel
mes lenni. — A’ délszaki nyugtalanságok Grena- 
dában és Cadixban mindeddig siucsenek egészen 
lecsilapitva. Malagában, hol a’ kormányzókat 
sokkal jobb szellem lelkesíti, a1 liberálisok kíván
sága minden tartózkodás nélkül megadatik. Né
melly zászlók tartattak itt a’ fegyvergyárban, mint 
emlékjelei a’ föloszlatott királyi önkényteseknek; 
á  nép kikére magának e’ zászlókat ’s a’ város 
piaczán hóhérkéz által égetteté meg, ’s nem tör
tént semmi egyéb a’ nyilványos- öröm kifakadtá- 
nál. Mit kelljen illy esetekből következtetni? a’ 
ministerium anarchia és lázadás jeleit látja ben- 
nök, mint mellyenről örökké álmodozik, ’s korán- 
sem saját rósz kormánya kimaradhatlan követke
zéseit; a’ valóban szabadelmüék azonban, kik ezen 
mozgások irányát tisztábban ismerik , jó szívvel’s 
javasolva fogadják az Andalusiak ime’ buzgóság t, 
melly ellenségeikre győző hatást, magokra pedig 
legkisebb ártalmat sem hozhat. Ha ellenére van a’ 
ministeriumnak illyféJ.Q kicsapongás, minek azt ne

vezni szokta, miért nem változtatja meg az elöljá
rókat, kiket a’ nép nem szenved? ha szabadelmü 
párttói reményli az ellenség legyőzetését, miért 
nem nyugtatja meg a’ helyett hogy fölbizgatja? 
De mit is várhatni olly ministeriumtól, melly Wel
lington följutását már is oiiy szives örömmel üd
vözli ? Alig juta hozzánk e’ szomorú hír, Martinez 
u r , kinek optimismusát közösen ismerik, mint ál

lítják, tüstént illy szavakra fakadt: „Valóban ör- 
vendek, hogy a’ hg. ismét kormányra jut Itatott; az 
ő segedelme uj erőre hozza majd a’ monarchiái el
vetés megalázásba a’ demokratiát.“ Különös szavak 
egy granadai posztógyártó fija szájábul! Mi his
szük , a’ hg. figyelemmel lesz a’ fenálló szerződé
sek iránt; de más oldalrul az ő befolyása, mint a’ 
szabadság halálos ellenségéé , Spanyolországra 
nézve, melly annyi fáradsággal törekszik szabad
ságára, csak veszély hozó lehet. A’ mi reményünk 
még van, az az angol nép és parliament.

Llauder, mint hirlelik, mielőtt Madritba men
ne ’s hivatalát kezdené, Minával tanácskozni akar 
Saragossában. Mina folyvást serege rendbehozá
sával foglalatoskodik; a’ gyalogtól a’ kardot, mel- 
lyet különben sem használt ’s melly menetben vagy 
harczolásban inkább akadályul szolgált, elszedette, 
az úgy nevezett havresac-ot peeig mindeniknél 
franczia patrontással cserélte föl. Továbbá halál- 
büntetést szabott mindenikre , hi katonái közül az 
insurgensek földén valamelly lakostul akármit is 
elrabolni mer. — Zumalacarreguy-Castilia ésAr- 
ragonia határin táboroz, ’s táborszemei egész 
Pamplonaig nyúlnak — Decemb. 6kán hire jött 
a’ hadministeriumhoz, hogy Manchában Franco 
pártos és csoportja megvereteít, maga Franco '* 
más vezértársai meglövettek. Merinot Juada- 
lajaza zászlóalja folyvást űz i, miután már két
szer Abaco táján megveré ’s csapatját^nagy rész
ben elszéleszté. Valenciából jött levelek szerint 
a’ királyné katonái Carnicert, miután csapatját 
szétverék, egy gunyhóban halva találták.

Le g ú j a b b .  A’ Moniteur dec. 20kán kő
vetkező telegraphi jelentést közöl Bayonnebul: 1 
„Bizonyos, hogy i2kén  Mina és Lorenzo Ca- 
rascal mellett Erasónak 3 zászlóalját megvertek,
’s egész Urrozig kergették. Lopez és Oraa ugyan 
ez nap Sorlada mellett Zumalacarreguynak egész 
hadát megtámadák ’s megvcrék. E’ tudósi tások, 
hivatalosan érkeztek Pamplor.ábul dec. i4kéről.a 
Ugyanaz nap délután újabb telegraphi jelentés: 
„Hivatalos jelentést kaptam a’ királyné seregei két- * 
tős győzödelméről. Eraso csapatait a’ carrascalí 
ütközet tőnkre tette ’s egészen elszélyesztette, a’ 
második ütközet makacsabb volt’s a’ kimenetel so
káig kétséges. Távollevén .. . (itt a’ telegraphi 
közlemény a’ beállott sötétség miatt megszakad.*)
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A m e r i k a .
Ujyorki lapok szerint az egyesült statusok 

wserződést kötöttek Spanyolországgal az amerikai 
polgárok által 1819 febr. 22ke óta a’ spanyol 
kormányon tett kárpótlási követelések tárgyában. 
E ’ szerződés szerint az amerikai polgároknak 600 
ezer dollárt fizeteud 1,500,000 dollár helyett. A’ 
j. des Débats pedig Uj-Yorkból nov. l l r ő l  azt ír
ja, hogy a’ választások a’ jövő eongressusra altal
jában kedvezöleg ütnek ki az elnökre nézve. A’ 
Jackson-párt nem csak megtartotta eddigi képvi- 
mídöjit ezen uj választásokban, hanem még újakat is 
nyert, mint azt különösen a’ pennsylvaniai ’s uj
yorki választások is minden kétségen túl teszik.— 
Az éjszakamerikai kincstár titoknoka körlevelet bo
csátott valamennyi vám-és adótiszthez , mellyben 
megparancsolja nekik, hogy az éjszakamerikai sta
tusok bankja jegyeit (Scheine) fizetésül ne fo
gadják el. — Buenos Ayresböl jött legújabb tu
dósítások azon panaszkodnak , hogy a’ súlyos kö
rülmények végett senki sem akar kormányzó len
ni, miért is a’ congressus szavazati többséggel 
■három tagból álló biztosságot nevezett a1 kormány
vitelre, ’s egyúttal a’ sajtótörvényt is elfogadta.— 
;Sept. elején - Peruban Aravedra nevű kis falut 
egészen elnyomott egy hegyről leszakadt iszonyú 
szikladarab; ’s 23 személy és sok barom veszté 
á'tala életét. —

A’ Newyork-Americain lap , melly a* bank- 
pártot gyámolja, következőleg értekezik a’ jack- 
soniták győzedelméről az imént történt választá
sok alkalmival. ,,A’ választások sükere ezen or
szágban méltán csodálkozásra gerjeszthet. Mi épen 
•nem vártuk ezt ’s ellenink reményeit s/intazon 
mértékben felmulja, millyenben a’ miéinket meg
csalta. Mielőtt veszteségünk okait megvizsgálnák, 
ama’ fontosabb kérdést kell megvitatnunk: „Mit 
begyünk most? Minden igazi whig azt lógja te
lelni: „ál!hatatoskodjunk.“Mi valóban meg vagyunk 
győzve , azonban habár mi győztünk volna is,

' valljuk meg, a’ küzdés még azért nem szűnt vol
na meg; ’s nekünk még tovább is kell vala har-* 
czolnunk. — Rio-Janeiroban sept. 7kén Brazília 
függetlensége évünnepét üllötték meg, melly alka
lommal az ifjú császár II. dón Pedro ’s testvéren’ 
főtisztségektől és méltóságoktól környezve nyil- 
ványos udvarlást fogadtak el. Estve a1 város ki 
vala világítva, az udvarnál pedig tánczmulatság 
volt. Továbbá azt hírlik rio-janeiroi levelek, hogy 
egy brazíliai hadihajó egy más braziljai hajót fo
gott el, mellyen 144 fekete rabszolga volt. E’ 
hajót az alkuszerüleg fonállá brazíliai ’s angol biz
tosság szabad martaléknak (v. zsákmánynak) nyil- 
váoyítoíta. A’ rabszolgákból 55 megholt, a’ többi 
9 i  a brazíliai kormány rendelése alá állíttatott,

i
f

melly által mint szabad munkások fognak alkal
maztatni dologra.

B E L G I U M .
A’ kövelház ülésében dec. 8kán Ren esse ur 

titoknok, Gendebien urnák következő hozzá inté
zett levelét olvasta föl: „Uram, ’s tisztelt bará
tom! Noha szombaton csak azért tértem Brüsscl- 
be vissza, hogy a’ költségek nyilványos vitáján 
jelen legyek, kénytelen vagyok még is ma csalá
di ügy végett követi jogomat felfüggeszteni. Én 
csak két vagy három nap múlva térek vissza. Hogy 
kétség ne támadjon távollétem okában, kérem Ont, 
nyilván olvassa föl levelemet a’ kamarában, ’sig- 
tassa azt a’ Moniteurbe is.— Nyílványítom, hogy 
semmi bizodalmám olly ministeriumba, melly ab- 
koímányelleni módon lökte ki Bethune urat, ’sfog- 
ságban tartja. Nem bizhatom olly ministeriumban, 
melly az alkotmányt illy botránkoztatólag sérti 
meg. Visszautalom a’ montagnard (hegyi) czimet, 
mellyel “az*"ígazsagl minister tisztes barátim ellen 
’s ellenem olly rágalmazó és sértő értelemben élt. 
Bár ne felejtette volna el, hogy a’ „hegy“ men
té meg Francziaországot, mig a’ „sik“ megbecs- 
teleníté azt. Ha Belgium meg van tizedelve ’s 
böcstelenítve , ha arra van szánva, hogy elsül
lyedjen , a’ vétkeseket nem a’ hegyi párt, hanem 
a1 belga sik székein találhatni meg. En kikelek 
azon férfiak ellen, kik most bírják a’ hatalmat, 
megvetem csúfolásaikat, ’s minden segédemet meg
vonom tőlök. — Fogadja ön ’s a’ t. Gendebien 
Sándor.“ — Erre liobaulx ur föl világítást kívánt 
a’ ministeriumtól a’ külső ügyekre nézve, ’s kü
lönösen azt kérdé: nem íog e az angol tory mi- 
nisterium fölléptével Belgium álla pof ján változás 
történni? — A’ külminister azt válaszolta, hogy 
az angol ministeriumról még semmit sem mond
hatni, minthogy az még össze nincs állítva; de 
semmi körülményből sem vehetni még eddig azt 
ki, hogy az angol tory ministerium nem fogná meg
tartani az elődei által kötött szerződést. Honnan 
semmi sem mutat arra, hogy Franczioország és 
Anglia politikáján Belgiumra nézve másiíás történ
jék. Majd elválik.—A’belga-hollandi kérdés és Lu
xemburg (valamint más részről a’spanyol) lesz az 
első, niellynél az angol ministerium kid politikáját ki 
fogja mutatni. Mi Luxemburgot illeti, arra nézve 
következő megjegyzést mondott a’ belga külminister 
a’ képviselőház ülésében dec. 8kán: „Tudják az 
urak, hogy Luxemburg iránt maga Vilmos király 
a’ német szövetséghez folyamodott, segítséget kér
vén attól. A’ német szövetség akkor elutasítván 
Vilmos királyt. a’ londoni couferentziához igazí
totta őt.Azóta Luxemburghoz a’ német szövetségnek 
szava sem volt, ’s igy maradt az mostanig. Ebből 
tehát az következnék, hogy Luxemburg sorsa

L M u m » «  m  j
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Belgiuméval szorosan egybe Váií kötve, kegy&tfc 
is intéztetik el.“ — Azonban a’ dolgok más- 
kép alakulnak. Vilmos király Luxemburgot úgy 
kezdi ismét tekinteni, mint a’német szövetség egyik 
tartományát, ’s mint hire támadt, már lépéseket 
is tett a’ német szövetségnél, hogy Luxemburgot 
a' belgáktól mint a’ szövetség egyik részét vissza
kívánja. A’ szövetség jegyzéket is készít, mellyet 
Leopold királyhoz szándéka küldeni az érintett kö
veteléssel. Mind a’ német szövetség, mind Vilmos 
király több sükerrel reményük e’ követelést most 
a’ tory ministerium alatt a’ londoni conferentzián 
megtenni, mint eddig. A’szándék oda czélozmind 
a’ német szövetség mind Vilmos király részéről, 
hogy ha Leopold ’s a’ belgák Vonakodnának Lu
xemburgot kiadni a’ német szövetségnek, a’német 
szövetség a’ porosz királyt fogná segéd és szö
vetségi sereggel a’ belgákra küldeni. A’ belgák 
ennyi erő ellen természetesen nem fogják magokat 
tarthatni, ’s mivel Wellington hg. magára vállalá, 
hogy a’ franczia udvart minden fegyveres beavat
kozástól vissza fogja tartóztatni, a’ német szövet
ség nevében Vilmos hollandi király, ’s ebben is
mét az éjszaki hatalmak fognak a’ haladás ellen 
győzedelmeskedni. Azonban e’ hírnek még bővebb 
valósulás kell, mellyre ismét azidő lesz Iegcsalhatat- 
lanabb mester.

N E M E .  T Ö R S Z  Ä G.
A’német lapok közlikmár, mit a’németconfe- 

rentzia a’ német eensura tárgyában végezett. Cen- 
sura-törlési hézagokat altaljában nem lesz szabad 
hagyni. Engedetem ujdon megindítandó vagy ke
letkezni szándékló hírlapokra csak visszahúzható- 
lag ’s gyéren fog adatni, ’s az is minden korláto
zás vagy föltétel nélkül és csak legfensőbb tetszés 
szerint; sőt még a’ már létező lapok számát is, 
mennyire esak eszközölhető az adott engedetem 
sérve nélkül, lejebb szándék szállítani, mert a’ 
sok hírlap igen alkalmatlan a’ kormányoknak. Or
szággyűlési v. törvényszéki vitákat ugyan adhatni 
a’ hírlapokban, de azok is szintúgy vizsgálat alatt 
lesznek, mint egyebek. Végre a’ német szövet- 
ség a ’német könyvkereskedés egyetemi létegesí- 
tését (organisatióját) és szerkesztését is meg fog
ja próbálni, minden után-nyomtatást (Nachdruck) 
áltáljában már úgy is megtiltván. — Drezdában 
nem rég kir. rendelés jelent meg, melly a’ né
met szövetség-hozta végzés kovetkezésiben a’ zü
richi és berni egyetemek meglátogatását tiltja azon 
büntetés alatt, hogy a’ kik az említett egyetemek
be a’kibirlett tilalom daczára menni merészlenének, 
azok se status- vagy egyéb hivatalra, se tanítói,

i#r*véfry tudományi vagy" offosí gyakoría's-úzésfó 
nem fognak engedelmet nyerni.

O L A S Z O R S Z Á G .
Az olasz szélekről jött hírek szerint genuai, 

dec. 1jén költ magányos leveleknél fogvást az ot
tani miguelíták ’s carlistáknak sok pénzük van, mit 
azok természetesen a’ spanyol polgárháború segé
lyére fordítanak. Ha azonban fáradságuknak mind
eddig nem igen nagy volt sükere , annak tulaj
doníthatni, hogy a’ turini udvar most némileg ba
rátságos viszonyokban állván Francziaors/.ággal, 
azokat koczkáztatni nem akarja,’s ennélfogva meg 
nem engedheti, hogy birodalmában a1 miguelisták 
’s carlislák serényen és szabadon űzzék tervüket. 
— A j. de Généve szerint a’ szardíniái király ismét 
több személynek az 1824ben száműzettek közül 
bocsánatot adott. E ’ bocsánat azonban a’ száműzés 
eltörlesztését még nem foglalja magában, hanem 
csak annyiból áll, hogy e’ szám űzött ek ismét vis
szatétetnek polgári jogaikba, ’s vagyonuk igaz
gatásába.

T Ö R 0 K O R S Z Á  G.
Nov. IGdikáu Bukarestben hirtelen halállal 

múlt ki Ghika György Oláhország hoszpodárja. 
Halálának semmi elöjelenségei nem voltak.’S mint
hogy szintazon időben még más hirtelen halálozá
sok is történtek, azon hiedelemre jöttek, hogy a’ 
fejdelem talán valami ragadványban holt meg. 
Azonban orvosi vizsgálatból az sült ki, hogy sem
mi ragadvány nyomára nem akadlak, ’s mindezen 
rögtön halálozásnak más véletlen okai voltak.

E L E G Y H I R E K.
Nem rég Lyon közelében, bizonyos falusi plé

bánost, midőn estve hazafelé Iovagla, megtámodott 
három rabló, ’s arany órájától, erszényétől, felső ru
hájától és lovától megfosztott. Már oda hagyták a ki
zsákmányolt papot, midőn attól tél ve, hogy talán ra
jok ismér a’kirablott pap, visszatértek.^’s még rajta 
hagyott ruhájit is leránczigálvan, kezeit megkö
tözve, nyakára kötelet hurkolva, ’s kővel terhel
ve egv mély tóba vetették. Ezután nyugottan egy  ̂
csárdába mentek, a’ lovat az ólba kötötték, va
csorát készíttettek magoknak, ’s miután azt vígan 
elköltötték, aJunni mentek. A’ papot ezek elmerültnek 
hitték, de ez derék úszó levéli, hosszú tusa ’s 
küzdés után kézkötelékeitöl megmervekedve, nagy 
nehezen kivergödött a’ vízből. A’ véletlen sors öfc 
is ugyanazon korcsmába vezeté, hol a zsiványok 
meghaltak; kiket is csöndesen pihenni hagyván^ 
fegyveres rendőrség után küldöttek, igy a hara
mia betyárok minden fáradság nélkül köiömre ä 
hősre kerültek mindnyájan.

Szerkeztet! H e I m e c z y. Nyomtatta Lände re r ?
V é g e  a z  1 8 3  4. é s z t .  f o l y a m a t n a k .
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